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Förord. 

Det  faunistiska  arbete  öfver  Sveriges  och  Norges  ryggrads- 

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

en  handledning  vid  det  akademiska  studiet  öfver  dessa  djur. 

För  vinnandet  af  detta  ändamål  har  jag  ansett  mig  böra  välja 

en  mera  strängt  vetenskaplig  form  för  ämnets  behandling.  Till 

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

förbigå  allt  sådant,  som  rörer  jagten,  fångsten  och  ekonomien 

i  allmänhet,  isynnerhet  som  en  särskilt  litteratur  öfver  dessa 

ämnen  förefinnes,  der  de  på  ett  mycket  mera  tillfyllestgörande 

sätt  af  handlas,  än  det  för  dem  mera  inskränkta  utrymmet  i  ett 

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

"tämmelse  med  hvad  som  äger  rum  i  naturen,  måste  jag  hylla 
den  bekante  principen  af  arbetets  fördelning  i  mån  af  dess  ut- 

veckling. Ämnets  återstående  del  är  emellertid  af  den  vidsträckta 

omfattning,  att  jag  sett  mig  nödsakad  att  begränsa  äfven  denne 

"nom  jemförelsevis  trånga  gränser,  för  att  undvika  en  allt  för 
tröttande  vidlyftighet ,  och  för  att  möjliggöra  arbetets  fullbordan 

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

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

än  inledning  till  ryggradsdjurens  beskrifning,  och  derefter  en 

ärskilt  beskrifning  öfver  Sveriges  och  Norges  däggdjur,  under 

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

början  afsedda,  och  som  hafva  fördröjt  dess  afslutande  utöfver 

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

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

sådan  följd,  varit  föranledd  af  begäret  att  derigenom  öka  dess 

vetenskapliga  värde,  och  göra  det  mera  tjenligt  att  motsvara 

sitt  vigtiga  ändamål.  För  studiet  af  ryggradsdjurens  bj^ggnad 

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

logien  ett  hufvudmoment,  och  jag  har  derföre  ansett  mig  böra 

åt  den  inrymma  en  framstående  plats.  Ehuru  jag  i  allmänhet 

sökt  göra  de  osteologiska  beskrifningarne  så  korta  som  möjligt, 

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

bidragit  till  arbetets  större  dimensioner.  En  annan  omständig- 

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

af  systemet.  Ehuru  beskrifningen  af  de  till  vår  inhemska  fauna 

hörande  däggdjuren  var  hufvudsaken ,  ansåg  jag  det  dock  nödigt, 

att  framställa  dessa  i  sitt  förhållande  till  de  vigtigare  exotiske 

typerne ,  och  jag  har  derföre  synoptiskt  redogjort  för  alla  famil- 
jerna inom  de  ordningar,  af  hvilka  vår  fauna  har  representanter. 

Jag  anser,  att  kännedomen  om  familjernas  plats  i  systemet  är 

oumbärlig  för  en  riktig  uppfattning  af  desamma,  och  vårt  eget 

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

lemna  tillräcklig  ledning  i  detta  afseende. 

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

utgifna  "Skandinavisk  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  upplagan",  ut- 
kom, och  då,  oaktadt  denne  långe  tidrymd  och  den  på  sednare 

tiden  åt  detta  ämne  egnade  större  uppmärksamheten,  sedan  dess 

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

hvaldjuren)  kunnat  tilläggas,  så  ådagalägger  detta  förhållande 

nogsamt  de  omsorgsfulla  och  noggranna  forskningar,  på  hvilka 

detta  arbete  blifvit  bygdt.  Derigenom  har  den  fräjdade  och  i 

vetenskapens  tjenst  outtröttlige  Forskaren  banat  en  väg,  som 

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

mycket  hellre  min  förbindelse  för  denna  utmärkta  vägledning, 

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

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

arbetandet af  denne  förste  del,  anser  jag  mig  företrädesvis  med 

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

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

förbundets Nya  Tidskrift",  ur  hvilka  båda  mången  värderik  upp- 
gift blifvit  hemtad.  Ett  för  ej  synnerligen  länge  sedan  utkommet 

arbete  öfver  våra  däggdjur,  nemligen  "Skandinaviens  Däggdjur", 
af  A.  E.  Holmgren,  Stockholm,  1865,  må  äfven  här  omnämnas 

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

De  afhandlingar  öfver  de  inom  vissa  inskränkta  områden  före- 

kommande djuren  af  de  högre  klasserna,  som  under  disputations- 

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

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

redogörelsen  för  arternes  förekomst  hos  oss.  Dessutom  anser 

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

däggdjurens  osteologi  är  af  stor  vigt,  nemligen  "An  Introduction 

to  the  Osteology  of  the  Mammalia",  af  William  Henry  Flower, 
Hunterian  Professor  i  Comparativ  Anatomi  och  Physiologi,  och 

Conservator  vid  "museum  of  College  of  Surgeons  of  England"  i 
London.  Detta  arbete  är  utgifvet  i  London  mot  slutet  af  1870, 

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

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

mötesgående med  värderika  uppgifter,  eller  på  annat  sätt  räckt 

mig  en  hjelpsam  hand,  uttrycka  min  erkänsla,  och  dervid  sär- 
skilt nämna:  Professorerne  H.  Rasch  och  L.  Esmark,  och  Herr 

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

verk,  Doktor  J.  Koren  i  Bergen,  och  Herr  Handlanden  A.  G-. 
NoRDvi  på  Mortensnaes  i  grannskapet  af  Wadsö,  allt  i  Norge; 

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

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

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

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

W.  Ljungman,    Lektor  P.  Olsson,    Doktorerna  H.  Hildebband, 
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c.  R.  Sundström,  S.  F.  Söderlund,  K.  Linroth  och  K.  Olsson, 

Jägmästarne  C.  W.  Lundborg,  Aug.  Jensen  och  O.  G.  Norbäck, 

Herr  Possessionaten  Carl  Möller,  Tullförvaltaren  E.  Ahlbom, 

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

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

Ferd.  Unander. 

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

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

särskilt  blifvit  uppgifvet. 

Upsala,  Januari,  1874. 
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INLEDNING. 

1.  EYGGRADSDJUEENS  ALLMÅMA  KARAKTERER. 

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

hvari  man  den  sednare  tiden  brukat  indela  djurriket,  utgöra  rygg- 
radsdjuren, eller  de  vertebrerade  djuren  den  mest  distinkta  eller 

skarpast  begränsade.  Deras  mera  utbildade  organisation  i  all- 
mänhet, och  isynnerhet  den  högre  utvecklingen  af  de  organer, 

som  ligga  till  grund  för  det  animala  lifvets  yttringar,  förskaffar 

dem  utan  motsägelse  den  första  platsen  bland  dessa  provinser. 
Vid  den  nedstigande  anordningen  af  dessa  utgöra  de  således  den 

första,  och  vid  den  uppstigande  den  sista  provinsen.  Inom  rygg- 
radsdjurens grupp,  så  väl  som  inom  andra  grupper,  är  det  hos  de 

lägst  utbildade  formerna  som  man  skall  finna  en  mer  eller  min- 
dre märkbar  öfvergång  till  andra  grupper  af  djurriket,  och  det 

är  följaktligen  här  som  gränsen  är  mindre  skarpt  uppdragen. 
Då  det  med  rätta  är  allmänt  antaget,  att  fiskarnes  klass  är  den, 

som  står  lägst,  derföre  att  den  företer  de  största  skiljaktighe- 
terna  från  den  högsta,  eller  däggdjursklassen,  så  följer  också 
häraf ,  att  tendenserna  till  öfvergångar  till  andra  provinser  inom 
djurriket  böra  vara  mest  märkbara  hos  de  lägsta  formerna  inom 

denna  klass.  Rundmunnarne  {Cyclostomi)  och  lancettfiskarne 

(Leptocardii) ^  isynnerhet  de  sistnämnde,  hos  hvilka  vertebratty- 
pens  karakterer  jemförelsevis  äro  minst  utbildade,  och  som  in- 

taga den  lägsta  platsen  bland  fiskarne,  visa,  i  öfverensstämmelse 

härmed ,  den  märkbaraste  antydningen  till  öfvergång  till  maskar- 
nes provins,  och  de  sednare,  genom  sina  respirationsorganer,  äf- 

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

De  af  KowALEvsKY  ^)  gjorda  iakttagelserna  öfver  lancettfiskar- 

1)  Entwickelungsgeschichte  des  Ämphioxus  lanceolatus:  Mémoires  de 
rAcadémie  Impériale  des  sciences  de  S;t  Pétersbourg,  VII:e  serie,  Torne 
XI  N:o  4.  -  1867. 

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

andra  ryggradsdjur,  emedan  det  ur  ägget  utgångna  embryo  då 
ännu  icke  visar  någon  karakter  af  att  vara  af  ett  ryggradsdjur, 
utan  med  en  enkel  oval  eller  elliptisk  kroppsform  förenar  en 
cilierad  kroppsyta,  och  medelst  ciliarrörelse  simmar  fritt  omkring 

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

gare utvecklingsstadierna  af  embryonerna  eller  larverna  af  åt- 
skilliga lägre  provinser  inom  djurriket.  Först  sedermera  börja 

sådana  delar  hos  detsamma  uppkomma ,  som  tydligen  ådagalägga 

dess  egenskap  af  ryggradsdjur.  Ernst  Haeckel  ̂ )  har  uppskat- 
tat de  afvikelser  från  de  andra  ryggradsdjuren,  som  lancett- 

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

grupp  ("Subphylum")  gent  emot  alla  de  andra  ryggradsdjuren 
tillsammantagTia ,  och  det  synes,  som  deras  egendomliga,  då  ännu 
för  honom  obekanta  utvecklingshistoria  lemnar  ett  ytterligare 
stöd  för  denna  åsigt.  Samme  författare  har,  på  grund  af  den 

afvikande  byggnaden,  äfven  upptagit  rundmunnarne  såsom  en 
serskild  klass  (Marsipohranchia) ,  skild  från  den  af  de  andra 
fiskarne,  och  vill  uti  dem  och  lancettfiskarne ,  med  tillägg  af 

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

äldsta  representanterna  för  ryggradsdjurens  provins 

Med  hänsyn  sill  den  yttre  kroppsformen  visa  en  del  andra 

högre  stående  ryggradsdjur  en  anmärkningsvärd  analogi  med 
vissa  lägre  stående  djurformer,  hvilken  analogi  stundom  blifvit 

lagd  till  grund  för  deras  trivialnamn.  Så  t.  ex.  masÅbatra- 

chierne,  masJcovmdn-jie  och  wa^y^ödlorne ,  som  till  sin  allmänna 
form  mer  eller  mindre  likna  maskarne.  Maskormarne,  åtmin- 

stone en  del  af  dem,  synas  oss  dock  i  detta  afseende  förete  en 
större  analogi  med  en  del  myriapoder,  t.  ex.  med  Julus. 

Kyggradsdjuren  skilja  sig  från  alla  de  andra  djuren  till  en 
början  genom  sin  utveckling,  hvilken  företer  en  del  egenheter, 

som  betinga  de  permanenta  morphologiska  karakterer,  hvilka  ut- 
märka dem  såsom  fullt  utbildade.    Hos  embryonerna  af  de  an- 

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

2)  De  äldsta  fossila  lemningar  af  ryggradsdjur  äro ,  enligt  E.  Owen  (Pa- 
Iseontology  2:d  edit.  pag.  119)  en  ryggfenstagg  af  en  haj  (Äcanthias),  och 
en  sköld  af  en  Placoganoid  (Pteraspis),  båda  funna  i  de  yngsta  Siluriska 
bildningarne.  Det  förtjenar  anmärkas,  att  en  del  Placoganoider ,  t.  ex.  Ce- 
phalaspis,  uti  sin  allmänna  kroppsform  förete  en  påfallande  analogi  med  en 
del  af  de  äldsta  fossila  arthropoderna,  t.  ex.  Trilobiterna. 
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dra  djuren,  liksom  i  början  äfven  hos  dem  af  ryggradsdjuren,  vi- 
sar sig  den  yttre  delen  af  blastoderman  eller  groddskifvan  i  all- 

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

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

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

skilda  digestions-  och  circulationsorganer  samt  nervsystem,  fin- 
na dessa  inneslutna  uti  en  och  samma  kroppshålighet ,  omsluten 

af  kroppens  väggar;  och  det  är  dervid  att  märka,  att  dige- 
stionskanalen  har  sitt  läge  i  dennas  midt,  de  centrala  delarne 

af  nervsystemet  på  den  undre,  och  desamma  af  circulationsor- 

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

da icke  någon  skiljevägg  mellan  digestionskanalen  och  nervsy- 
stemets centra.  Läget  för  dessa  sednare  har  förorsakat,  att,  då 

motsats  mellan  embryo  och  ägggulan  äger  rum ,  det  förra  aldrig 
vänder  buksidan  mot  denna. 

Hos  ryggradsdjurens  embryo  bildar  alltid  den  yttre  delen 
eller  lagret  af  blastoderman  uti  ett  visst  stadium  en  ryggformig 

upphöjning  på  hvardera  sidan  af  en  medellinia,  så  att  der  upp- 
står en  fåra  mellan  de  båda  parallela  ryggarne,  och  vid  den 

fortgående  utvecklingen  förena  sig  dessas  öfve  kanter  med  hvar- 
andra,  och  de  bilda  sålunda  en  tub,  ur  hvars  inre  väggar  det 

cerebrospinala  nervsystemets  centra  utvecklas,  och  som  är  pa- 
rallel  med  den  tub ,  som  blastoderman  sedermera  bildar  omkring 

det  vegetativa  lifvets  embryonala  organer.  Sålunda  se  vi,  att 

ryggradsdjurens  embryoner  under  ett  sednare  stadium  af  sin  ut- 
veckling hafva  kroppen  bildad  af  tvenne  tuber,  åtskilda  genom 

en  mellanvägg,  som  tidigt  börjat  utvecklas,  och  som  nu  fått 
ett  centralt  läge  mellan  det  cerebrospinala  nervsystemets  centra 
och  digestionskanalen.  Derföre,  om  man  gör  en  transversell 

genomskärning  af  ett  ryggradsdjur,  så  finner  man  dess  inre  be- 
stående af  tvenne  tuber:  den  undre  omslutande  organer  för  det 

vegetativa  lifvet,  såsom  digestionskanalen,  ofvan  denna  det  sym- 
pathiska  nervsystemets  centra,  och  under  densamma  hjertat; 
och  den  öfre  omslutande  det  cerebrospinala  nervsystemets  centra. 

Då  hos  ryggradsdjuren  alltid  motsättning  mellan  embryo  och 

1)  Enligt  KowALEVSKY,  Mémoires  de  rAcadémie  Impér.  des  Sciences 
de  S:t  Pétersb.  VU:e  serie  Torne  X  N:o  15,  (1866)  pag.  6,  är  detta  icke 
förhållandet  med  embryonerna  af  de  enkla  sjöpungarne  eller  ascidierna,  hos 
hvilka  blastoderman  bildar  2:ne  tuber:  omkring  nervcentra  och  digestions- 

kanalen, liksom  hos  embryonerna  af  ryggradsdjuren. 
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ägggulaii  eger  rum,  vänder  det  förra,  tillfölje  af  läget  för  den 
cerebrospinala  nervaxeln,  alltid  buksidan  emot  ägggulan.  Till 

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

van  anförda  skiljeväggen  mellan  de  båda  tuberna  —  den  cere- 
brospinala eller  öfre,  och  den  vegetativa  eller  undre  —  bildas 

den  så  kallade  ryggsträngen  (chorda  dorsualis),  omkring  hvil- 
ken  sedermera  hos  flertalet  af  ryggradsdjuren  ryggraden  (colimi- 

na  vertehrarimi),  eller  skelettets  centrala  axel  utvecklas.  Nå- 

gonting homologt  med  ryggsträngen  förekommer  aldrig  hos  ever- 
tebraterna,  med  undantag  af  de  enkla  sjöpungarnes  eller  asci- 
diernas  embryoner  och  larver 

Med  afseende  på  de  permanenta  karaktererna  för  ryggrads- 

djurens provins  få  vi  anföra  följande.  Nervsystemets  centra  be- 
stå af  ryggmärg  och  merendels  af  hjerna,  samt  bilda  icke  nå- 
gon ring  omkring  oesophagus,  såsom  de  i  allmänhet  göra  hos 

de  evertebrerade  djur,  der  detta  system  är  fullt  utbildadt.  Så- 
som vi  redan  hafva  sagt,  bildas  omkring  chorda  dorsualis,  och 

från  dess  fasta  slida  en  ryggrad ,  som  för  ett  inre  skelett  är  den 
centrala  axel,  från  hvilken  de  öfriga  delarne  af  detta  skelett 

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

andra  uppgifter  äfven  har  den,  att  omsluta  och  skydda  det  ce- 
rebrospinala nervsystemets  centra.  Detta  inre  skelett  är  en  för 

ryggradsdjuren  utmärkande  karakter,  från  hvilken  deras  benäm- 
ning är  hemtad,  och  hvartill  icke  finnes  något  spår  hos  de 

evertebrerade  eller  ryggradslösa  djuren,  med  undantag  af  huf- 
vudfotingarne  eller  bläckfiskarne  ( Ccphalopoda) ,  hos  hvilka  man 
i  det  i  hufvudet  befintliga  brosket  finner  analogi  med  vissa  delar 

af  ryggradsdjurens  skelett,  nemiigen  den  lägsta  cranii-formen. 
Utbildningen  af  detta  skelett  företer  hos  olika  djurformer 

icke  sällan  betydande  skiljaktighetei* ,  så  att  det  stundom  är  för- 
benadt,  och  stundom  endast  broskartadt,  och  stundom  beggedera. 

Sällan  (hos  lancettfiskarne  och  pirålen)  finna  vi  ryggraden  en- 
dast bildad  af  den  permanenta  ryggsträngen  med  sin  slida,  som 

upptill  äfven  omsluter  ryggmärgen.  Icke  så  sällan  finna  vi 

jemte  den  permanenta  ryggsträngen  broskartade  elementer  af 

kotornas  bågstyckeu  (hos  nejonögon,  stören,  hafmusen,  grod- 
fiskarne  (Lepidosiren) ,  m.  fl.  bland  fiskarne,  och  de  utdöda 

ganocephalerna  (ÄrcJiecfosaiirus ,  Dendrcrpeton),  från  stenkols- 
formationen, och  tillhörande  groddjurens  klass).    Oftare  är  rygg- 

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

nemligen  hajar,  rockor  m.  fl.).  Oftast  är  skelettet  förbenadt, 
med  bibehållande  af  mer  eller  mindre  betydande  delar  i  ett 

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

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

pendkularis  af  os  ethmoideum^  cartilagines  costaJes,  och  pro- 
cessus ensiformis  af  bröstbenet,  förblifva  broskartade,  med  un- 

dantag af  de  fisklika  däggdjuren ,  hvaldjuren ,  hos  hvilka  man  i 
allmänhet  träffar  jemförelsevis  mera  brosk.  Hos  alla  visar  sig 

skelettet  under  utvecklingen  i  början  broskartadt,  och  förbenin- 
gen  utgår  från  många  serskilda  punkter,  t.  o.  m.  flera  inom  ett 
och  samma  ben. 

Kyggraden  (columna  twrtebrarum)  består  af  ett  större  eller 
mindre  antal  segmenter:  kotor  eller  vertebror  (vertehrce)^  som  i 

allmänhet  förete  en  föga  rörlig  articulation  med  hvarandra,  och 

■oftast  äro  förenade  genom  synchondros.  Såsom  bekant,  förete 
vertebrorna  betydande  skiljaktigheter  såväl  med  hänsyn  till  den 

vexlande  formen  hos  olika  djur  grupper,  som  med  hänsyn  till  den 
olikhet ,  som  de  förete  inom  olika  afdelningar  af  ryggraden  af  ett 
och  samma  djur,  ehuru  de  alla  äro  bildade  efter  en  och  samma 

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

utmärkta  dels  genom  serskild  form  och  läge,  och  dels  genom 
serskilda  utskott  eller  processer.  Asigterna  rörande  dessa  utskott 

hafva  icke  alltid  varit  öfverensstämmande.  En  af  de  compara- 
tiva  anatomer,  som  egnat  mesta  uppmärksamheten  åt  detta  ämne , 

och  utförligast  afhandlat  detsamma,  är  R.  Owen^),  och  vi  vilja 
derföre  i  öfverensstämmelse  med  honom  redogöra  för  de  ser- 

skilda delarne  eller  elementerna  af  en  vertebra. 

Hvarje  fullständig  vertebra  består  af  en  central-del,  vanli- 
gen kallad  kroppen  (corpus) ,  och  tvenne  bågar  (arcus)^  af  hvilka 

den  bakre  eller  öfre,  som  omsluter  det  cerebrospinala  nervsy- 
stemets centra,  kallas  neuralbågen^  och  den  främre  eller  undre, 

som  omsluter  en  del  af  blodkärlens  stammar,  kallas  hcemalhå' 

gen.  Båda  bågarne  äro  förenade  med  kroppen  såsom  sitt  cen- 
trum. De  delar  af  vertebran ,  som  utvecklas  ur  egna  förbenings- 

centra,  kallas  autogena;  och  de  som  utvecklas  från  förut  förbe- 
nade delar,  kallas  exogena.    De  förra  äro  vertebrans  elementer, 

1)  Principes  d'Ostéologie  comparée  ou  Eecherches  sur  TArchétype  et 
les  homologies  du  squelette  vertébré.  1855.  —  Anatomy  of  Vertebrates. 
1866-1868. 
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och  de  sednare  äro  dess  utskott  eller  processer.  Likväl  är  in- 

gen del  absolut  autogen  hos  alla  ryggradsdjur;  och  några  delar, 
som  vanligen  äro  exogena,  äro  i  några  få  fall  autogena. 

Vertebrans  autogena  delar  eller  elementer,  (utom  dess  cen-  j 

trala  del,  eller  kropp)  äro:  tvenne  neurapophyser  (neurapophy-  | 
ses) ;  en  neuraltagg  {processus  spinosus  posterior  sive  superior) ; 
tvenne  pleurapophyser  {pJeurapophyses)\  tvenne  hsemapophyser 

(h(Bmopopht/ses);  och  en  hsemaltagg  (processus  spinosus  ante- 
rior  sive  inf  er  tor). 

De  båda  neurapophy  serna  utgöra  en  mer  eller  mindre  be-  j 
tydande  del  af  sidorna  uti  den  bakre  eller  öfre  bågen ,  eller  neu- 
ralbågen,  och  häraf  anledningen  till  deras  namn.  Neuraltag- 

gen,  som  vanligen  är  enkel,  men  stundom  klufven  eller  tvåde- 
lad, har  sitt  läge  vid  bakre  eller  öfre  delen  af  nämnde  båge, 

vid  neurapophysernas  förening.  De  båda  pJeurapopJiy serna  ut- 
göra de  delar  af  den  främre  eller  undre  bågen  (hsemalbågen),  som, 

enligt  Owens  sednare  schematiska  framställning  af  detta  ämne  ̂ ) , 
äro  närmast  intill  vertebrans  kropp ,  och  som  motsvara  neurapophy- 
serna  i  neuralbågen.  Vi  lemna  den  bästa  utvägen  till  deras  iden- 

tifiering, då  vi  säga,  att  de  äro  homologa  med  den  inre  delen  af  ref- 
benen  (vertebralref benen).  De  båda  hcemapophy serna  bidraga  äf- 
venledes  till  bildandet  af  hsemalbågen,  och  hafva  sitt  läge  näst- 
intill  pleurapophyserna.  Dermed  homologa  delar  hafva  vi  uti 
refbensbrosken  eller  cartilagines  costales  hos  däggdjuren,  och 
uti  sidodelarne  af  de  undre  bågarne  på  stjertens  eller  svansens 
vertebror,  med  undantag  af  fiskarnes,  der  dessa  sidodelar  bildas 

af  parapophyserna.  HcemaUaggen  har  uti  haemalbågen  samma 
läge,  som  neuraltaggen  uti  neuralbågen,  och  liksom  den  är  den 
stundom  tvådelad.  Den  är  fästad  vid  de  förenade  spetsarne  af 

hsemapophyserna ,  hos  fiskarne  vid  nämnda  spetsar  af  parapo- 
physerna. Dermed  homologa  delar  äro  för  öfrigt  sternum  och 

ejnsternum). 

Yertebrornas  exogena  delar  äro:  tvenne  diapophyser  (dia- 

pophyses);  tvenne  parapophyser  (parapophyses);  fyra  zygapo- 
physer  (zygapopliyses) ;  tvenne  anapophyser  (anapophyses) ;  tvenne 
metapophyser  (metapophyses);  en  vanligen  enkel  hypapophys 

(hypapophysis);  och  en  epapophys  (epapophysis). 
De  båda  diapopJiy serna  motsvara  i  allmänhet  de  vanligen 

så  kallade  tvär-  eller  sidoutskotten  (processus  transversi)  på 

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

articulera  med  refbenens  tiibercula.  På  hals-  och  ländregio- 
nerna  visa  de  sig  afvikande  deri  genom  att  de  ofta  sammansmälta 

dels  med  parapophyserna  och  dels  med  pleurapophyserna.  —  De 
båda  parapophyserna  hafva  sitt  läge  längre  ned  på  sidorna  af 
verteberkroppen.  Dermed  homologa  delar  hafva  vi  t.  ex.  uti 

de  nederst  på  sidorna  af  kroppen  af  en  stor  del  af  halsverte- 
brorna  hos  däggdjuren  förekommande  mer  eller  mindre  hoptryckta 

utskott,  hvilka  genom  sammansmältning  med  de  ofvanför  va- 
rande diapophyserna  omsluta  hålet  för  arter ia  vertehralis  ̂   eller 

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

pophyser  å  halsvertebrorna  ofta  skilda.  De  äro  å  samma  ställe  syn- 
liga hos  foglarna,  och  äfven  till  dels  hos  reptilierna,  men  till 

bildningen  hos  de  förra  af  det  der  befintliga,  vanligen  stora  hå- 
let för  arteria  vertehralis  bidrager  äfven  den  med  di-  och  pa- 

rapophysen  sammansmälta  pleurapophysen.  Hos  de  sednare,  t. 

ex.  hos  crocodilen,  hålla  sig  di-  och  parapophyserna  skilda,  och 
vid  dem  äro  de  gaffelformiga  pleurapophyserna  eller  halsrefbe- 
nen  fastade ,  med  permanenta  suturer,  och  mer  eller  mindre  rör- 

ligt. A  en  del  af  halsvertebrorna  hos  foglarne  utsända  parapo- 
physerna å  hvardera  sidan  nedåt  och  inåt  konvergerande  spetsar, 

som  stundom  förena  sig,  och  bilda  en  sluten  hsemalbåge  å  dessa 
halsvertebrors  undre  eller  främre  sida.  Hos  benfiskarne  finner 

man  i  allmänhet  vid  nedre  delen  af  vertebrornas  sidor  tydliga 

parapophyser,  som  merendels  i  abdominalregionen,  och  stundom 

äfven  i  caudalregionen,  bära  pleurapophyser.  I  den  sednare  re- 
gionen bilda  de  merendels  sidorna  af  den  undre,  eller  hsemal- 

bågen.  Stundom  har  Owen  äfven  tydt  såsom  parapophys  den 

något  upphöjda  ledyta,  mot  hvilken  en  del  af  ref  benen  hos  fog- 
larne med  sitt  capitulum  articulera  —  De  fjTa  zygapophy- 

serna  motsvara  de  eljest  så  kallade  processus  ohliqui  eller  arti- 
culares^  och  hafva,  såsom  bekant,  sitt  läge  vid  främre  och  bakre, 
eller  öfre  och  undre  kanterna  af  neuralbågen.  De  hafva  af  Owen, 

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

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

den  åsigten,  att  parapophysen  vanligen  är  en  utväxt  från  refbenen  ("exo- 
genous  growt  from  the  rib"),  bildande  deras  collum  och  capitulum,  men 
enligt  Vol.  II,  pag.  18  synes  han  sedermera  hafva  frångått  denna  åsigt. 

Hvad  han  uti  "Principes  d'Ostéologie  comparée"  pag.  208  yttrat  om  para- 
pophyserna, synes  också  icke  öfverensstämma  med  den  förstnämnda  åsigten. 
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physer.  —  De  båda  anapophyserna  motsvara  de  utskott  från 
öfre  eller  bakre  bågen,  som  Prof.  A.  Retzius  \d\\dX processus 

accessorii^  och  de  äro  isynnerhet  tydliga  på  de  bakre  bröstko- 
torna och  ländkotorna  af  rofdjuren  och  en  del  gnagare,  t.  ex. 

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

under  de  bakre  zygapophyserne  bakåt  sträckt  process,  å  hvar- 
dera  sidan  af  neuralbågen.  De  synas  äfven,  ehuru  smärre,  mel- 

lan diapophyserna  och  de  här  nedan  nästföljande  metapophyserna  å 
ll:te  och  12:te  bröstkotorna  och  lista  ländkotan  hos  menniskan 

(A.  Retzius)  -).  På  foglarnes  halskotor  synas  de  som  mer  eller 
mindre  tydliga  knölar  eller  utskott  ofvan  de  bakre  zygapophy- 
serna.  —  De  båda  metapophyserna ,  som  motsvara  de  utskott, 
som  A.  Retzius  å  anförda  stället  kallat  processus  mammiUares , 

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

apophyserna.  Hos  menniskan  synas  de  såsom  en  uppstående  • 
trubbig  knöl  isynnerhet  ofvan  hvardera  af  de  främre  zygapophy- 
serna  å  sista  bröstkotan.  Bland  gnagarne  t.  ex.  finna  vi  dem 

isynnerhet  tydliga  hos  haren ,  der  de  å  ländkotorna  höja  sig  of- 
van de  nämnda  zygapophyserne  till  nästan  samma  höjd  som  neu- 

raltaggen.  Hos  hvaldjuren  äro  de  äfvenledes  serdeles  tydliga,  i 

—  Hypapophysen ,  som  i  allmänhet  är  enkel  ̂ ) ,  är  fästad  å  un- 
dre sidan  af  verteberkroppen.  Hos  ormarne,  är  den  serdeles 

starkt  utbildad,  och  förekommer  på  större  delen  af  vertebrorna, 
och  är  ofta  af  samma  längd,  som  neuraltaggen,  ja  stundom  t.  o.  m. 

längre  än  denne.  Enligt  Doctor  Gr.  Retzius  och  R.  Owen  är  det  j 
hypapophysen,  som  bildar  den  främre  eller  undre  bågen  af  för-  f 
sta  halsvertebran  eller  atlas,  hvars  kropp  blifvit  öfverflyttad  till  ! 
andra  halsvertebran,  eller  epistrophcdus  Riktigheten  häraf 

synes  vara  ögonskenlig,  då  man  betraktar  atlas  hos  reptilierna. 

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

lar, som  bilda  öfre  bågen,  och  en  undre  del,  som  utgör  hyp-  j 
apophysen,  och  den  plats,  som  skulle  intagits  af  kroppen,  är 

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

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

pag.  223. 
2)  L.  c.  pag.  225,  fig.  1,  a. 
3)  Hos  en  del  foglar  (Äquila  och  Vultur)  är  h)T)apophysen  delad  deri- 

genom  att  parapophyserna  med  den  förenat  sig. 
4)  Denna  åsigt  har  sedermera  blifvit  bestridd  af  J.  G.  H.  KlNBEKG; 

Öfvers.  af  K.  Wetensk.  Akad:s  Förh.  1868,  pag.  435. 
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en  öppning  i  dennas  midt  framtränger  processus  odontotdcus 
från  följande  halsvertebran.  Härvid  är  det  emellertid  serdeles 

anmärkningsvärdt,  att  epistropJiceus  åtminstone  hos  en  del  orm- 
lika ödlor  och  hos  ormarne,  bär  tvenne  hypapophyser,  afhvilka 

den  främre  tydligen  tillhör  processus  odontoideus  och  den  bakre 

sjelfva  epistropJiceus.  Då  i  allmänhet  eljest  hvarje  verteberkropp 

endast  bär  en  hypapophys,  tyckes  det  vara  en  anomali,  att  at- 
las har  2:ne  sådane,  ifall  vi  tyda  ̂ roc.  odontoideus  såsom  den 

från  atlas  afsöndrade  kroppen,  och  således  såsom  egentligen 
tillhörande  atlas.  Någon  gång  händer  det,  att  den  främsta  af 

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

af  atlas ,  icke  fullständigt  utvecklas.  Så  t.  ex.  förblir  den  brosk- 
artad  hos  Phascolomys  och  Phascolarctos ;  och  hos  Macropus 

m.  fl.  marsupialier  är  den  också  broskartad ,  men  den  undre  bå- 
gen eller  ringen  af  atlas  tillslutes  dock  hos  dessa  sednare  genom 

förbening,  som  utgår  från  dess  neurapophyser.  Hos  foglarne 

finna  vi  hypapophyser  å  ett  större  eller  mindre  antal  af  halsens 

vertebror  samt  äfven  å  de  främre  bröstvertebrorna.  A  epistro- 

pJiceus synes  den,  åtminstone  stundom,  t.  ex.  hos  Scohpax  ru- 

sticula,  vara  bildad  af  2  me  i  rad  efter  hvarandra  sittande  hj^p- 
apophyser,  som  sammansmält  till  en.  Hos  däggdjuren  finna  vi 

hypapophyser  å  de  flesta  af  hals-  och  svansvertebrorna  af  Or- 
nitJiorJiyncJius ,  och  det  förtjenar  anmärkas,  att  hypapophysen  å 
dess  atJas  är  baktill  klufven,  liksom  hos  en  stor  del  foglar,  t. 

ex.  Picus.  Hos  TaJpa  har  proc.  odontoideus  en  skarp  hypapo- 
phys ,  och  en  liten  och  fri  sådan  finnes  fästad  vid  suturerna  mel- 

lan ländvertebrorna  af  samma  djur.  Den  är  starkt  utbildad  un- 
der de  främre  ländvertebrorna  af  haren  (Lepus  timidus  Linné). 

Tydliga  spår  till  hypapophyser  hafva  vi  uti  de  ryggar  och  knö- 
lar, som  förefinnas  å  undre  sidan  af  flere  eller  färre  af  halsver- 

tebrorna  af  många  andra  däggdjur  Hos  fiskarne  finna  vi  sällan 

tydliga  spår  lill  hypapophysen,  men  den  starka  process,  som 
hos  CyprinidcB  utgår  från  undre  sidan  af  nackbenet,  och  som 

tjenar  till  fäste  för  deras  öfre  gom-  eller  tuggknöl,  torde  kunna 

betraktas  såsom  en  sådan.  —  Epapophysen^  som  äfvenledes  är 
enkel,  har  ett  läge,  som  är  motsatt  det  af  hypapophysen,  d.  v. 

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

1)  Enligt  G.  Eetzius  är  det  hos  däggdjuren  endast  atlas,  som  har  hyp- 
apophys. 
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Med  hänsyn  till  utvecklingen  af  dessa  nu  anförda  autogena 
och  exogena  delar  af  vertebrorna  äger,  såsom  redan  nämndt  är, 

någon  föränderlighet  rum,  så  att  de  stundom  ombyta  natur. 

Af  de  autogena  delarne  är  neuraltaggen  mest  föränderlig  och 

jemförelsevis  oftast  exogen,  och  af  de  exogena  delarne  äro  par- 
apophyserna ,  diapophyserna  och  hypapophysen  stundom  autogena. 

Innan  vi  lemna  verteberelementerna  vilja  vi  i  korthet,  i 
öfverensstämmelse  med  den  nu  framställda  theorien,  beskrifva 

en  af  de  vertebror,  som  med  hänsyn  till  utskotten  äro  jemfö- 
relsevis mest  utrustade,  nemligen  en  ryggvertebra  af  en  med 

giftapparat  försedd  orm,  en  skallerorm^),  för  att  derigenom 
åskådliggöra  theoriens  tillämpning.  Såsom  vanligt  hos  ormarne, 
har  verteberkroppen  den  främre  ändan  konkav,  och  den  bakre 

konvex,  nästan  halfklotformig.  Kroppen  och  neuralbågen  äro 
försedda  med  icke  mindre  än  aderton  utskott.  Af  dessa  äro  tio 

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

dess  undre  sida,  fj^ra  vid  dess  bakre  del,  och  de  tvenne  bilda 
öfre  delen  af  neuralbågens  sidor.  Vid  främre  delen  synes  ne- 

derst å  hvardera  sidan  af  kroppen  ett  temligen  långt  och  något 
framåt  riktadt  utskott.  Dessa  båda  äro  parapophyserna.  Ofvan 

dessa  och  öfverst  å  hvardera  sidan  af  kroppens  främre  ända  sy- 
nes ett  utskott,  som  är  något  längre  än  parapophyserna,  riktadt 

snedt  utåt,  uppåt  och  framåt,  och  egentligen  sammansatt  af 

tvenne  utskott  eller  apophyser.  På  öfre  sidan  af  detsamma  sy- 
nes nemligen  en  plattad  ledyta,  som  genom  utskjutande  kanter 

och  en  grop  på  både  främre  och  bakre  sidorna  af  utskottet  tyd- 
ligen är  skiljd  från  den  underliggande,  tillspetsade  och  längre 

utskjutande  delen  af  utskottet;  och  dessa  ledytor,  som  äro  rik- 
tade uppåt,  utmärka  de  båda  främre  zygapophyserna,  eller  prse- 

zygapophyserna.  Den  undre  och  längre  utskjutande  delen  anses 

af  OwEN  2)  såsom  ett  utsprång  af  diapophysen ,  men  den  är  tyd- 
ligen en  metapophys,  och  sålunda  består  hvardera  af  dessa  ut- 

skott af  en  zygapophys  och  en  metapophys,  Ofvan  dessa  utskott 
är  å  hvardera  neurapophysen  en  temligen  djup  bugt,  som 
ofvantill  begränsas  af  ett  med  yttre  ledyta  försedt  utskott  å 

samma  apophyser,  och  som  lär  vara  utmärkande  för  ormars  och 

1)  Vår  huggorm  öfverensstämmer  i  det  allra  närmaste  med  denne  i 
detta  af  seende. 

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

phys.  Öfverst  å  neiiralbågen ,  och  vid  neurapophysernas  för- 
ening är  en  hoptryckt  och  i  longitudinell  riktning  bred  neural- 

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

Å  undre  sidan  af  verteberki-oppen  är  en  lång,  och  något  bakåt 
riktad  hypapophys,  som  har  sitt  läge  närmare  intill  vertebrans 
bakre  ända,  ehuru  den  med  en  köl  utgår  från  främre  kanten  af 
densamma.  Vid  bakre  delen  af  vertebran  är  å  hvardera  sidan 

af  neuralbågen  en  zygapophys,  eller  egentligare  en  postzygapo- 
phys,  långt  utstående  åt  sidan,  och  med  articulationsytan,  så- 

som vanligt,  riktad  nedåt.  Då  vertebran  betraktas  bakifrån, 

synes  innanför  hvardera  af  de  bakre  zygapophyserna ,  och  å  inre 

sidan  af  neurapophyserna  en  kavitet  eller  fossa  {syganirum ,  Owen)  , 
som  på  undre  sidan  har  en  articulationsy ta ,  för  articulationen  med 

de  främre  zygosphenapophyserna  af  följande  vertebran,  hvilka  in- 
tränga i  denna  kavitet.  Nämnda  articulationsyta  har  en  utstående 

kant  baktill ,  som  tyckes  antyda ,  att  den  är  belägen  på  ett  ser- 
skildt  utskott,  som  vi  skulle  vilja  kalla  den  bakre  zygosphen- 
apophysen  Till  alla  dessa  utskott  eller  apophyser  kunna 

läggas  ytterligare  tvenne,  nemligen  de  båda  neurapophyserna. 

Sålunda  har  denna  vertebra  inalles  aderton  utskott  eller  apo- 

physer, derigenom  ådagaläggande  den  starka  byggnaden  af  rygg- 
raden och  den  dertill  hörande  musculaturen  hos  ormarne.  Läg- 

ger man  härtill,  att  den  starka  konvexiteten  af  verteberkroppens 

bakre  ledyta  gör  ryggraden  serdeles  böjlig,  oaktadt  dess  starka 
apophyser  och  dithörande  musculatur,  så  finner  man  lätt,  att 

denna  byggnad  för  sitt  ändamål  är  serdeles  fulländad. 
Det  bör  här  anföras,  att  man  har  ansett,  att  hufvudets  ben 

äro  bildade  genom  transformation  af  verteberelementer,  och  att 
det  sålunda  skulle  bestå  af  flera  serskilda  vertebror.  Eörande 

antalet  af  dessa  hafva  meningsolikheterna  varit  färre,  än  rörande 

de  serskilda  benens  hänförande  till  sina  respektive  verteberele- 
menter. Vi  vilja  emellertid  äfven  i  detta  fall  framställa  Owens 

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

tingadt  antaga  densamma-). 

1)  A  samma  vertebror  af  Vipera  herus  synes  det  tydligt,  att  denna 
articulationsyta  är  belägen  på  ett  serskildt  utskott. 

2)  Th.  H.  Huxley  (Lectures  on  the  elements  of  Comparative  Anatomy) 
och  Carl  Gegenbaur  (Grundziige  der  Vergleicliende  Anatomie,  2  Aufl.) 
hafva  förkastat  densamma,  såsom  det  synes,  på  giltiga  skäl. 
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Enligt  nämnde  theori  hänföras  hufvudets  ben  till  fyra  ver- 
tebror,  nemligen,  räknade  bakifrån: 

1.  Occipital-  eller  nack-vertebran. 

2.  Parietal-  eller  hjess-vertebran. 
3.  Frontal-  eller  pann-vertebran. 
4.  Nasal-  eller  näs-vertebran. 

Hos  fiskarne,  som  utan  tvifvel  lemna  den  bästa  ledningen 
för  tydningen  af  homologierna  inom  skelettets  elementer,  hvilka 

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

denna  planet,"  och  som  "minst  af  vika  från  det  ärketypiska  ske- 
lettet," räknas  följande  ben  till  nackvertebran:  l:o)  vertebrans 

centrum  eller  kropp  är  basi-occipitalbenet;  2:o)  dess  neuralbåge 
består  på  hvardera  sidan  af:  sidonackbenet  (o.  occipitale  late- 
ralé)  såsom  neurapophys  närmast  intill  centrum;  närmast  derintill 

det  yttre  nackbenet  (o.  occ?pitaIe  externum)  såsom  diapophys; 
och  slutligen  det  öfre  nackbenet  (o.  occipitale  superius)  såsom 
neuraltagg;  3:o)  dess  hsemalbåge  består  å  hvardera  sidan  af: 

öfverst  suprascapular-  och  scapularbenen,  som  tillsamman  bilda 

pleurapophysen ,  och  nederst  coracoid-  eller  korpbenet  (af  an- 
dra stundom  kalladt  nyckelbenet),  som  bildar  haemapophysen, 

samt  bär  den  benapparat,  som  tillhör  främre  extremiteten  eller 

bröstfenan.    Haemaltagg  saknas. 

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

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

dera sidan  af:  alisphenoidbenet  eller  kilbensvingen  Q'ala  magna") 
såsom  neurapophys;  mastoid-  eller  spenbenet  såsom  diapophys; 
och  båda  parietal-  eller  hjessbenen  såsom  neuraltagg:  3:o)  hse- 
malbågen,  bestående  å  hvardera  sidan  af:  öfverst  stylohyoid- 

(o.  styloideuni)  och  epihyoidbenen  (den  bakersta  delen  af  tung- 
benets cornua  majora)  sammantagne  såsom  pleurapophys;  cera- 

tohyoid-benet  (den  främre  större  afdelningen  af  cornua  majora) 
såsom  hsemapophys;  och  slutligen  såsom  hsemaltagg  de  fyra 
korta  ben,  som  sitta  vid  främre  ändan  af  ceratohyoidbenen ,  och 

af  OwEN  kallas  basihyoidbenen,  och  vid  hvilka  glossohyoid-  (o. 
entoglossuni)  och  urohyoid-  (cauda  ossis  liyoidei)  benen  äro 

1)  Detta  ben  anses  af  Htjxley  icke  vara  homologt  med  basisphenoid- 
benet  {corpus  ossis  sphenoidei  posterioris)  hos  de  högre  ryggradsdjuren,  utan 
snarare  motsvara  sidodelar  af  detta,  och  kallas  derföre  af  parcisphe- 
noidben  (1.  c.  pag.  170). 
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fåstade,  och  derföre  kunna  räknas  såsom  bihang  till  hsemaltag- 

gen.  Dylika  bihang  till  hsemapopliysen  förefinnas  uti  gälhin- 
nans strålar,  som  vid  den  äro  fästade,  och  af  Owen  anses  mot- 

svara bröstfenan  vid  föregående  hsemalbågen,  eller  den  för  nack- 
vertebran. 

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

af  kilbenet,  af  Owen  kallad  prsesphenoidbenet  ̂ );  2:o)  neural- 
bågen,  bestående  å  hvardera  sidan  af:  orbitosphenoidbenet  så- 

som neurapophys ;  postfrontal-  eller  bakre  pannbenet  såsom  di- 
apophys;  och  det  enkla  eller  dubbla  pannbenet  såsom  neuraltagg; 

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

nicum'^)  (stundom  kalladt  qvadratbenet) ;  o.  mesotympanimim 
(vanligen  o.  sympJedicuni)  ̂   o.  prcetympanicum  (vanligen  o.  tym- 
panicum) ,  och  o.  hypotympanicum  (stundom  kalladt  o.  quadrato- 
jugale)^  alla  fyra  tillsamman  utgörande  pleurapophysen;  och  två 

till  tre  ben  (articular-,  angular-,  och  dentalbenen) ,  bildande 
hvardera  underkäkshalfvan ,  som  utgöra  hsemapophysen.  Appen- 
diculära  delar,  fästade  vid  pleurapophysen,  äro  de  fyra  gällocken 

(pperculum^  suboperculum ,  interoperculum  och  prceoperculum). 
Hsemaltaggen  saknas: 

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

2:o)  neuralbågen,  bestående  å  hvardera  sidan  af:  prsefrontal-  eller 
främre  pannbenet  såsom  neurapophys;  och  af  det  vanligen  enkla, 

men  stundom  klufna  näsbenet  såsom  neuraltagg;  3:o)  hsemal- 
bågen,  bestående  å  hvardera  sidan  af:  gombenet  såsom  pleur- 
apophys,  och  såsom  appendiculära  delar  till  detta  tvärbenet  och 
vingformiga  benet  (o.  transversiim  och  o.  pterygoideum ,  eller 

ock  0.  ectopterygoideum  och  o.  entopterygoideum);  öfverkäksbe- 
net  såsom  hsemapophys;  och  mellankäksbenet  såsom  hsemaltagg. 

Diapophyserna  saknas. 

1)  Detta  är  dock  icke  det  rätta  prsesphenoidbenet ,  hvilket  hos  fiskarne , 
enligt  HuXLEY  (Lectures  on  the  Elements  of  Comparative  Anatomy,  pag. 
175)  endast  ntgöres  af  brosk  eller  hinna.  Likaledes  är  det  ben ,  som  Owen 
kallar  orbitosphenoidbenet,  enligt  Huxley  icke  detta,  utan  alisphenoidbe- 
net,  eller  den  egentliga  ala  magna  (icke  det  ben  som  Cuvier  tilldelat 
detta  namn). 

2)  Os  epitympanicum  tillhör  i  sjelfva  verket  äfven  hsemalbågen  af 
föregående  eller  hjessvertebran,  och  är  således  gemensamt  för  båda  dessa 
vertebror. 
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OwEN  har  äfven  benämnt  de  serskilda  bågarne  med  egna 
namn.    Sålunda  benämnes: 

nackvertebrans  neuralbåge  —  epencephaliska  bågen, 
hjessvertebrans       d:o       —  mesencephaliska  d:o, 

pannvertebrans       d:o       —  prosencephaliska  d:o, 
näsvertebrans         d:o       —  rhineucephaliska  d:o; 

och  nackvertebrans  hsemalbåge  —  scapular-bågen , 

hjessvertebrans       d:o       —  hyoidal-  d:o, 
pannvertebrans       d:o       —  mandibular-  d:o,- 
näsvertebrans         d:o       —  maxillar-  d:o. 

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

nervskelettet,  2)  inelfskelettet,  och  3)  hudskelettet.    De  här 
ofvan  anförda  benen  räknas  alla  till  nervskelettet.    Till  inelf- 

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

Gadus)  med  otolithen,  sclerotalbenet  eller  ögonkapseln,  turbinal- 
benen  {o.  nasalia  Cuv.)  eller  näskapseln,  gälbågarne,  och  tän- 

derna.   Till  hudskelettet  räknas:  supratemporal- ,  postorbital- , 

supraorbital- ,  suborbital-,  och  labial-benen ,  och  några  andra 
ben  hos  vissa  Ganoid-Fiskar. 

Några  anmärkningar  vid  den  nu  framställda  theorien  äro 

här  på  sin  plats.  Med  afseende  på  nackvertebrans  neuralbåge 

får  det  anmärkas,  att  denna  i  verkligheten  icke  har  några  di- 
apophyser,  då  de,  enligt  Cuvier  m.  fl.,  så  kallade  o.  occipitalia 

externa,  (af  Owen  kallade  paroccipitalid)  icke  tillhöra  nackbens- 
utan,  enligt  Huxley,  tinningbensapparaten,  och  af  honom  er- 

hållit benämningen  o.  epiotiea.  Då  skulderapparaten  genom 

suprascapularbenet,  enligt  Huxley,  dels  är  fästad  vid  o.  epio- 
tiea och  dels  vid  de  ben,  som  vanligen  förut  blifvit  kal- 

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

bones,"  eller  ossa  squamosa^)^  så  följer  häraf,  att  den  icke  är 
fästad  vid  nackbenet.  Det  synes  derföre,  som  man  skulle 

kunna  hafva  skäl  att  draga  i  tvifvelsmål,  huruvida  den  bör  be- 
traktas såsom  hsemalbåge  till  nackvertebran.  Enligt  hvad  vi 

redan  anfört,  är  det  ben,  som  Owen  kallat  alisphenoid,  och 
som  af  Cuvier  och  andra  fått  namnet  ala  magna,  enligt  Huxley, 

i  sjelfva  verket  icke  detta  ben,  utan  ett  till  tinningbensappara- 
ten hörande  ben,  som  står  i  samband  med  hörselorganet,  och 

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

1)  Hos  Gadidae  hafva  vi  iakttagit,  att  den  undre  grenen  af  suprasca- 
pularbenet med  sin  ända  är  fästad  vid  det  ben ,  som  vanligen  blifvit  kalladt 

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

såsom  ueurapophys,  utan  denna  plats  intages  i  dess  ställe  af 
det,  enligt  Huxley,  rätta  alisphenoidbenet,  eller  det  ben,  som 
Owen  kallat  orbitosphenoidben ,  och  andra  författare  benämnt 

ala  parva,  och  som  af  Owen  blifvit  betraktadt  såsom  neurapo- 
phys  till  pannvertebran.  Hvad  dennas  centrum  och  neuralbåge 
beträffar,  så  höra  således,  enligt  Huxley,  af  de  af  Owen  till 
dessa  hänförda  ben  i  verkligheten  blott  pannbenen  dit.  Den  af 

Owen  såsom  prsesphenoiidben  signerade  delen  af  basisphenoid- 
benet  är,  såsom  vi  redan  anfört,  ej  det  rätta  prsesphenoidbenet, 

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

ala  parva  (neurapophys) ,  äro  endast  representerade  af  brosk  och 
hinna.  Hvad  näsvertebran  och  hsemalbågarne  till  de  andra  af 

hufvudets  vertebror  beträffar,  så  synes  på  dem  med  fog  kunna 

tillämpas  hvad  Huxley  anför'):  "detaljerna  af  sättet  för  upp- 
komsten af  den  hyomandibulära  och  symplectiska ,  af  gom-  och 

öfverkäksapparaten,  och  af  nasofrontalprocessen,  hafva  ännu  icke 
blifvit  utredda  med  tillräcklig  grundlighet,  för  att  sätta  oss  i 

tillfälle  att  med  säkerhet  bestämma  homologierna  för  alla  dit- 
hörande  delar." 

Den  högre  utbildningen  af  nervsystemet,  och  i  förening  der- 
med  äfven  af  sinnesorganerna  utvisar,  att  de  vertebrerade  djuren 

äfven  i  allmänhet  äro  utrustade  med  en  högre  intelligens,  än 

de  evertebrerade  djuren,  om  än  en  del  af  dessa,  t.  ex.  arthropo- 
derna,  ofta  förete  mera  komplicerade  och  utmärktare  instinkter, 
än  många  af  de  förra. 

Att  inga  fossila  lemningar  af  vertebrerade  djur  blifvit  funna 

i  äldre  geologiska  lager,  än  i  de  yngsta  af  den  Siluriska  forma- 
tionen (plagiostomer  och  placoganoider,  d.  v.  s.  lägre  fiskfor- 

mer), då  deremot  i  lager  äldre  än  dessa  lemningar  af  repre- 
sentanter för  alla  provinserna  af  de  evertebrerade  djurens  afdel- 

ning  blifvit  påträffade,  lemnar  äfven  ett  talande  bevis  för  de 

förras  högre  plats  inom  djursystemet.  På  samma  gång  bestyrker 

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

giska  utveckling  {Phylogenesis  ̂   Hackel)  i  allmänhet  öfverens- 
stämmer  med  utvecklingen  af  hvarje  serskildt  djurindivid,  och 
att,  liksom  uti  dettas  utvecklingshistoria  (Ontogenesis ,  Hackel) 

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

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

1)  Lectures  on  the  Elements  of  Comparative  Anatomy  pag.  184. 
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gare  uppträdt  på  jorden,  lägre  än  de ,  som  visat  sig  först  under  en 
sednare  period.  Samma  mäktiga  lag  betingar  den  ena  så  väl 

som  den  andra  utvecklingen.  Plagiostomer  och  placoganoider 

äro  visserligen  lågt  stående  fiskformer,  hos  h vilka  fisktj-pen  är 
jemförelsevis  mindre  utbildad,  och  hos  hvilka  tendenserna  till  andra 
djurklasser,  dels  högre  och  dels  lägre,  äro  märkbara,  men  dock  stå 

de  icke  så  lågt,  att  man  vid  tanken  på  den  nämnda  genom- 
gående utvecklingen  rimligtvis  kan  antaga  dem  för  de  äldsta 

vertebratformer  på  jorden.  Utan  tvifvel  hafva  de  företrädts  af 

talrika  andra  lägre  fiskformer  med  starkare  utpräglade  tenden- 
ser dels  till  leddjuren  och  dels  till  maskarne  och  blötdjuren, 

och  vi  hafva  uti  de  ännu  qvarlefvande  fätaliga  formerna  af  cy- 
clostomernas  och  leptocardiernas  grupper  en  fingervisning  till 
att  med  E.  Haeckel  antaga,  att  dessa  under  perioder  äldre  än 

de,  till  hvilka  de  äldsta  fossila  plagiostomerna  och  placoganoi- 
derna  höra,  varit  representerade  af  talrika,  för  oss  okända  for- 

mer, lägre  än  de  nu  lefvande ,  och  med  mera  continuerliga  gra- 
dationer  sammanbindande  de  vertebrerade  djurens  provins  med 

maskarnes.  På  samma  sätt  lemna  placoganoiderna  en  antyd- 
ning om  andra  dylika  okända  och  ännu  lägre  fiskformer,  som 

en  gång  bildat  en  mera  tydlig  öfvergång  mellan  ryggradsdjuren 

och  leddjuren.  Men  hvar  hafva  vi  en  antydning  till  förenings- 
länk mellan  ryggradsdjuren  och  blötdjuren?  Man  torde  svara: 

från  blötdjurens  sida,  hos  cephalopoderna.  ■ 
Då  man  jemför  tertiärperiodens  talrika  och  luxurierande 

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

1)  Man  jemföre  t.  ex.  de  äldsta  kända  fossila  formerna  af  den  euro- 
peiska bison-oxen  (Bison  honasus)  med  den  ännu  i  Lithauen  och  på  Cau- 

casus  qvarlefvande  formen  af  denna  art.  De  förra  antogos  i  början  för  en 
skild  art  {Bison  pnscus  (Bojanus),  Owen),  innan  man  erhöll  kännedom 
om  de  yngre  fossila  sammanbindande  formerna  mellan  dem  och  den  lefvande. 
Man  jemföre  äfven  de  äldsta  fossila  formerna  af  Cervus  elaphus  och  dlces 
med  de  nu  lefvande,  äfvensom  den  stora  fossila  irländska  hjorten  {Cervus 
megaceros)  med  den  nu  lefvande  dof hjorten  {Cervus  dama),  hvilken  liknar 
den  förre  så  mycket,  att  man  kan  blifva  böjd  för  att  anse  den  för  en  för- 

krympt och  pygméartad  descendent  af  den.  Skillnaden  dem  emellan  är  åt- 
minstone icke  större,  än  den  mellan  Bison  priscm  och  B.  honasus.  For- 

men af  craniet  är  i  det  allra  närmaste  densamma,  isynnerhet  då  man  jem- 
för cranierna  af  honorna,  och  de  obetydliga  skillnaderna  synas  bero  på  en 

starkare  växtlighet  hos  den  förre.  Äfven  hornen  af  C.  dama,  gamla  indi- 
vider, äro  stundom  ganska  lika  dem  af  C.  megaceros,  och  förete  knappt  större 

skiljaktighet,  än  den,  som  fossila  elghorn  ofta  visa,  jemförda  med  dem  af 
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djurlifvet  under  nämnde  period  nått  sin  höjdpunkt,  sin  "^cwe" 
(HiECKEL) ,  och  att  det  sedan  dess  kulminerat  och  börjat  inträda 

uti  sitt  sista,  eller  återgångsstadium,  "Paracme."  Yi  torde 
böra  förklara  detta  något  närmare.  Palseontologien  ådagalägger, 

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

följande  geologiska  perioderna  varit  stadda  uti  en  fortgående  ut- 
veckling från  lägre  till  högre  former,  och  således,  hvad  djur- 

organismerna beträffar,  från  ett  lägre  djurlif  till  ett  högre  och 
fullkomligare.  Man  har  derföre,  såsom  redan  blifvit  anfördt, 

uti  denna  utveckling  funnit  en  fullständig  analogi  med  den  ut- 

vecklingsgång, som  hvarje  nu  lefvande  djurindivid  är  underka- 
stadt;  och  då  denna  sednare  visar  trenne  hufvudsakliga  stadier 

uti  sin  fortgång,  nemligen  ungdom,  mogenhetsålder  och  ålder- 
dom, som  slutar  med  död;  så  har  man  äfven  med  rätta  för 

djurlifvet  i  allmänhet,  betraktadt  från  dess  första  uppkomst  på 

jorden,  uppställt  dessa  trenne  olika  stadier.  Det  första  stadiet 

tillhör  naturligtvis  de  primära  och  secundära  geologiska  perio- 
derna, och  den  stora  rikedomen  på  kraftiga  och  blomstrande 

former  af  den  högsta  djurklassen,  däggdjuren,  under  tertiärpe- 

rioden  tyckes  vid  första  påseendet  tala  för  att  förlägga  det  an- 
dra stadiet  till  denna  period;  och  i  så  fall  skulle  den  närva- 

rande perioden  vara  i  början  af  det  sista,  eller  tredje  stadiet. 
Men  ehuru  tertiärperi odens  djurlif  både  i  de  varma,  tempererade 

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

lefvande  e\g;  ocli  äfven  denna  skiljaktighet  synes  vara  en  följd  af  den 
enorma  växtligheten  af  hornen  af  Cervus  megaceros.  Liksom  hos  denne,  har 
dof hjorten  stundom  ögontaggen  klufven,  och  å  bakre  sidan  af  hornet  en 
tagg  midtemot  midteltaggen.  (Dylikt  exemplar  förefinnes  å  Upsala  Univer- 

sitets Zoolog,  museum).  Men  hornens  trinda  del  är  jemförelsevis  något 
längre ,  en  följd  af  en  mindre  stark  utveckling  af  kronan,  och  denna  har  en 
del  af  sina  taggar  baktill,  i  stället  för  framtill,  såsom  hos  C.  megaceros, 
hvilket  dock  icke  torde  vara  af  den  betydenhet,  som  Owen  velat  tillerkänna 
det.  Hos  kraftfulla  hanar  med  starkt  utbildade  horn  synas  en  del  af  tag- 

garne vid  kronans  spets  vara  på  god  väg  att  öfvergå  på  främre  sidan,  och 
vi  kunna  derföre  mycket  lätt  tänka  oss  det  egna  förhållandet  med  krontag- 
garnes  läge  hos  G.  megaceros,  såsom  varande  en  följd  dels  af  deras  enorma 
växtlighet  hos  denne ,  och  dels  af  någon  för  denna  urgamla  form  egen  bild- 

ningstendens. Den  stora  mängd  af  fossila  lemningar  af  stora  och  till  dels 
kolossala  däggdjur,  som  A.  Gaudry  (Animaux  fossiles  et  Géologie  de  TAt- 
tique.  Paris,  1862)  funnit  vid  Pikermi  i  Attica  i  Grekland,  och  som  alla  till- 

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

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

som  genom  deras  ofta  kolossala  storlek  och  gigantiska  styrka 
utan  tvifvel  visar  sig  öfverlägset  öfver  den  närvarande  periodens, 
så  förefinnas  dock  tvenne  vigtiga  omständigheter,  som  tala  för 

att  förlägga  djmiifvets  mogenhetsålder  eller  blomstringsstadium 
till  denna  sednare  period.  Det  mest  utmärkande  draget  uti 
djurlifvet,  och  det  som  gifver  detta  företrädet  framför  växtlifvet, 
är  intelligensen,  hos  de  lägre  formerna  endast  märkbar  såsom 

förnimmelse,  ja  t.  o.  m.  endast  såsom  en  reflex  af  yttre  intryck. 
Man  kan  derföre  antaga,  att  utvecklingen  af  djurlifvet  haft  till 
sitt  mål  att  framställa  intelligensen  i  sin  högsta  potens.  Man 

måste  följaktligen  äfven  antaga,  att  den  period,  under  hvilken 

denna  uppgift  på  det  mest  lysande  sätt  blifvit  förverkligad,  un- 
der hvilken  intelligensen  blifvit  upphöjd  till  jordens  herrskare, 

bör  betraktas  såsom  det  andra  stadiet  uti  djmiifvets  allmänna 
utveckling,  eller  såsom  dess  mogenhetsålder.  Det  finnes  väl 

ingen  som  nekar,  att  menniskan  representerar  denna  högre  in- 

telligens ,  och  att  således  den  högsta  utvecklingen  af  den  mensk- 
liga  intelligensen  är  betecknande  för  djurlifvets  högsta  utveck- 

lingsstadium. Yi  kunna  tänka  oss  möjligheten,  ja  sannolikheten 

af  en  mycket  högre  utveckling  af  intelligensen  i  en  aflägsen 
framtid;  men  då  den  utan  gensägelse,  både  enligt  archaeologiens 
och  historiens  vittnesbörd,  för  närvarande  står  på  ett  högre 

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

djurlifvet  högsta.  De  nyare  undersökningarne  tyckas  ådagalägga, 
att  menniskan  uppträdt  på  jorden  redan  under  tertiärperioden , 
enligt  Charles  Lyell,  sannolikt  under  dess  pliocena  afdelning, 

ehuru  denna  svårligen  kan  begränsas  hvarken  från  den  före- 
gående miocena,  eller  från  den  följande  quaternära;  och  således 

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

utveckling  s}- nes  vara  den  kraftigaste ,  under  inflytelsen  af  denna 

mäktiga  alstringskraft,  äfven  får  räkna  sig  till  godo  uppkom- 
sten af  intelligensens  förnämsta  representant.  Det  synes  derföre , 

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

stadiet  i  djurlifvets  utveckling  till  slutet  af  tertiär-perioden. 
Emellertid  äro  de  lemningar  af  menniskoverk ,  från  denna  period , 

som  hittills  blifvit  funna,  i  jemförelse  med  den  närvarande  kul- 
turens alster,  så  ofullkomliga ,  att  de  ådagalägga ,  att  den  mensk- 

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

tvingad  att  taga  de  första  stegen  på  dess  länga  utvecklingsbana. 

Af  detta  skäl  anse  vi  oss  böra  förlägga  djurlifvets  mogenhets- 
ålder  eller  blomstringsstadium  till  en  något  sednare  period,  den, 

då  den  menskliga  intelligensen  och  kulturen  stå  i  sin  blomstring. 

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

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

het, vilja  vi  nu  anföra.  Ett  vigtigt  moment  både  i  den  phyloge- 
netiska  och  den  ontogenetiska  utvecklingen  är  differentieringen, 

eller  uppkomsten  af  allt  flera  och  flera  skiljaktiga  former  eller 
organer,  som  allt  mer  och  mer  divergera  från  hvarandra,  och 
i  samma  mån  få  en  allt  mer  och  mer  sjelfständig  existens  eller 

egen  funktion.  Den  sjelfstäudiga  existensen  och  egna  funktionen 

göra,  att  det  typiska  elementet  hos  dessa  skiljaktiga  former  och 
organer  utvecklar  sig  allt  mer  och  mer,  tills  de  slutligen,  sedan 

de  fullgjort  sin  uppgift,  uti  det  sista  utvecklingsstadiet  ("par- 
acwe")  degenerera  och  gå  sin  död  och  upplösning  till  mötes. 
Då  man  jemför  tertiärperiodens  djurformer  med  den  närvarande 

periodens,  kan  man  icke  undgå  att  finna,  att  differentieringen 
under  denna  sednare  hunnit  längre  än  under  den  förra.  En  del 

nya  former  af  secundär  betydelse  tyckas  hafva  uppkommit^), 
och  dessa  i  allmänhet  sådana,  hos  hvilka  det  typiska  elementet 

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

starkare  divergensen  mellan  olika  djurgrupper  under  den  nuva- 
rande perioden  visar  sig  deruti,  att  under  denna  en  stor  mängd 

mellan-  eller  öfvergångsformer,  som  under  tertiärperioden  för- 
enat dessa  grupper,  .försvunnit,  hvarigenom  grupperna  kommit 

att  blifva  mera  åtskilda-).  Uti  striden  om  tillvaron,  och  den 
naturliga  gallringen,  som  deraf  blifvit  en  följd,  och  hvilken 

Darwin^)  till  sina  hufvuddrag  framställt,  hafva  i  allmänhet 

1)  Så  t.  ex.  ormarne,  som  iiiom  tertiärperioden  äro  fåtaligt  represen- 
terade ,  men  deremot  under  den  närvarande  äro  serdeles  rika  på  former,  och 

bmna  sägas  representera  det  för  reptilierna  typiska  elementet.  På  samma 
sätt  synes  familjen  Muridse  bland  gnagarne  vara  mera  talrikt  representerad 
i  den  närvarande  än  i  tertiärperioden,  och  denna  familj  kan  med  fog  sägas 
vara  den  mest  typiska  för  denna  ordning. 

2)  Man  tänke  t.  ex.  på  de  mellanformer,  som  under  tertiär-perioden 
förenat  de  större  grupperna  af  ordningarne  Ärtiodactyla  Owen  och  Perisso- 
dactyla  Owen  med  hvarandra. 

3)  ''On  the  Origin  of  species  by  means  of  Natural  Selection,"  4:th edit.  1866. 

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

typiska  formerna  med  seger  genomgått  eldprofvet,  och  under 

gynsamma  förhållanden  på  sina  efterkommande  öfverflyttat  i  sti- 
gande grad  de  egenskaper,  som  utmärkt  dem  sjelfve ,  och  hvari- 

genom  sålunda  i  en  sednare  period  mera  utmärkta  typer  af  för 
de  olika  perioderna  gemensamma  grupper  kommit  att  uppstå. 

2.  EYGGEADSDJUEENS  INDELNING. 

Sedan  groddjuren  (Batrachia)  med  rätta  blifvit  betraktade 

såsom  utgörande  en  från  reptilierna  skild  klass,  (de  Blainville 

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

skilda  klasserna  inom  rj^ggradsdjurens  provins,  för  det  mesta 
varit  öfverensstämmande.  Ett  par  framstående  zoologer  hafva 

emellertid  på  den  sednare  tiden  lemnat  systematiska  utkast, 
hvilka  med  hänsyn  till  klassindelningen  äro  något  afvikande  från 
de  åsigter,  som  af  de  fleste  blifvit  antagne,  och  vi  anse  oss 
derföre  böra  lemna  en  kort  redogörelse  för  dessa  utkast. 

1.  K.  OwEN^).  Kyggradsdjuren  indelas  först  i  2:ne  under- 
provinser: 1  Ucematocrya^  2  HcematotJierma  ^  af  hvilka  den  första 

äfven  uppställes  såsom  klass,  och  indelas  på  följande  sätt: 

1.    Classis  HäATOCEYA. 

Kespirationsorganerna  mindre  utbildade,  än  hos  Hcemato- 
therma;  hjertat  mindre  kompliceradt ,  och  blodet  kallt. 

1.  Subclassis  DEKMOPTEKI. 

Kroppen  maskformig,  utan  extremiteter;  skelettet  mem- 
brano-cartilaginöst,  med  persistent  chorda  dorsualis,  och  utan 
refben;  huden  utan  fjäll,  slipprig;  en  vertical  fenflik  omgifvande 
den  bakre  ändan  af  kroppen,  utan  fenstrålar;  ryggmärgen  opal, 

sträckbar,  elastisk;  intet  sjnnpathiskt  nervsystem;  luktorganet 

enkelt;  ögon  inga,  eller  mycket  små;  ögonnerverna  icke  kor- 
sande hvarandra;  etc.  etc. 

1)  On  the  Anatomy  of  Vertebrates.  London.  1866—1868.  Vol.  I— III. 
Detta  system,  hvad  Hcematocrya  beträffar,  framställdes  först  af  Owen  i 
British  Association  år  1859.    Se  Engelska  Athenseum  för  1859,  pag.  435. 



21 

1.  Ordningen  CIRROSTOMI. 

Kroppen  hoptryckt;  munnen  bildande  en  longitudinell  sprin- 
ga, med  subrigida  cirrer  på  hvarje  sida.  Pulserande  blodkärl 

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

2.  Ordningen  CYCLOSTOMI. 

Kroppen  cylindrisk;  hjertat  tydligt;  gäl-arterian  utan  bul- 
bus;  gälarne  säckformiga,  med  yttre  respirationsöppningar,  blo- 

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

Gen.  Myxine. 

„  Petromyson. 

2.  Subclassis  TELEOSTOMI. 

Kroppen  fiskformig,  med  både  midtåt  ställda  och  med  pa- 
riga  fenor,  uppburna  af  fenstrålar;  ett  inre  skelett,  som  hos  de 

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

panalapparatens  skaft  (os  epitympanicum  Ow.;  os  hyomandibu- 
lare  Huxley);  scapularbågen  fästad  vid  occiput;  intet  sternum; 

huden  skyddad  af  fjäll  eller  plåtar;  hjernan  med  öfvervägande 

midtelhjerna;  ryggmärgen  opak,  icke  elastisk;  ett  sympathiskt 
nervsystem  förefinnes;  luktorganet  dubbelt;  ögonen  vanligen  stora, 

med  benartad  sclerotica;  hörsellabyrinthen  med  3  half cirkelfor- 
miga kanaler,  uti  cranialcaviteten ;  etc.  etc. 

A.  Bulbus  arteriosus  med  ett  par  valvler;  ögonnerverna  kor- 
sande hvarandra;  vertebrorna  bikonkava. 

3.  Ordningen  MALACOPTERI. 

Huden  hos  de  flesta  med  cycloid-:§äll,  hos  några  få  med 
ganoid- plåtar,  sällan  naken.  Fenorna  uppburna  af  fenstrålar,  af 
hvilka  alla  (hos  några  med  undantag  af  den  första  i  rygg-  och 
bröstfenorna)  äro  mjuka  eller  mångledade;  simblåsa  med  luft- 

gång föreflnnes;  peritonealöppningar  hos  många. 
1.    Underordn.  APODES. 

Fam.  Murcenidce,  etc. 

2.    Underordn.  ABDOMINALES. 

Fam.   Clupeidce,  Salmonidce,  Scopelidce,  Esocidce,  Cypri- 
nidoe;  Siluridce.  etc. 

3.    Underordn.  PHAEYNGOGNATHI. 

Fam.  Scomber-esocidce. 
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4.  Ordningen  ANACANTHINI. 

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

cycloid-,  hos  andra  såsom  ctenoid-:Qäll;  fenorna  uppburna  af  böj- 
liga och  mångledade  strålar;  bukfenorna  belägna  under  eller 

framom  bröstfenorna,  eller  ock  saknade;  simblåsan,  om  den  före- 
finnes, utan  luftgång. 

Fam.  Gadidce,  Pleuronedidce ,  etc. 

5.  Ordningen  ACANTHOPTERI. 

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

ctenoid-fjäll;  fenorna  med  en  eller  flera  af  de  första  strålarne 
oledade  eller  under  form  af  oböjliga  taggar;  bukfenorna  hos  de 

flesta  under  eller  framom  bröstfenorna;  simblåsans  luftgång  för- 
svunnen. 

1.    Underordn.  PHARYNGOGNATHI. 

Fam.  Cydo-Iahridce ,  Cteno-labridce. 
2.    Underordn.  ACANTHOPTERI  VERI. 

Fam.  Percidce,  Squaniipennes-  Sparidce,  Seicenidce,  Mu- 
gilidce,  Scomheridce ,  ScIerogenidcB ,  Tcenioidei,  Gohiidce,  Blen- 
niidce,  LopJiiidce,  etc. 

6.  Ordningen  PLECTOGNATHI. 

Inre  skelettet  till  dels  förbenadt;  yttre  skelettet  såsom  ga- 

noid-fjäll,  plåtar  eller  taggar;  bukfenorna  saknade  hos  de  fleste; 
öfverkäks-  och  mellankäksbenen  orörligt  förenade  på  hvardera 
sidan  af  käken;  simblåsan  utan  luftgång. 

1.    Underordn.  SCLERODERMI. 

Fam.  Balistini. 

2.    Underordn.  APLEURI. 

Fam.  Ostraciontidce,  Gijmnodontidce  (Klumpfiskar). 

7.  Ordningen  LOPHOBRANCHII. 

Inre  skelettet  till  dels  förbenadt,  utan  ref  ben;  yttre  skelettet 

ganoidartadt;  gälarne  tofslika;  gälöppningen  liten;  simblåsan  utan 
luftgång.    Hanarne  med  marsupium. 

Fam.  Syngnathidce ,  etc. 

B.  Bulbus  arteriosus  muskulös,  med  flera  än  en  rad  valv- 
ler.   Ögonnerverna  icke  korsande  hvarandra. 
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8.  Ordningen  GANOIDEI. 

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

benadt;  hos  några  få  lefvande  former,  och  hos  de  flesta  palseo- 
zoiska  utdöda  formerna  persistent  chorda  dorsualis;  yttre  skelet- 

tet såsom  ganoid-fjäll  eller  plåtar;  fenorna  vanligen  med  första 
strålen  under  form  af  en  stark  tagg;  stjertfenan  hos  de  flesta 

osymmetrisk;  simblåsa  förefinnes,  ofta  cellulär,  och  med  luft- 
gång;  tarmen  hos  många  med  spiralvalvel. 

1.  Underordn.  LEPIDOGANOIDEL 

Fam.  Salamandroidei  (Lepidosteus ,  Polyptenis)  ̂   etc. 

2.  Underordn.  PLACOGANOIDEI. 

Fam.  Skirionidce  (Äcipenser),  Ostracostei  (PtericMhys). 

3.  Subclassis  PLÅGIOSTOMI. 

Inre  skelettet  broskartadt,  eller  till  en  del  förbenadt;  skul- 
derbågen  skild  från  occiput;  yttre  skelettet  såsom  benartade  korn 
eller  knölar;  kroppen  både  med  midtåt  ställda  och  med  pariga 

fenor,  det  bakre  paret  till  sitt  läge  bäckenartade ;  stjertfenan 
med  den  öfre  loben  utdragen;  hjernan  med  öfvervägande  främre 

hjerna  (stora  hjernans  hemisphserer) ;  hörsellabyrinten  i  en  ser- 
skild  kammare;  munnen  hos  de  fleste  bildande  en  vid  transver- 
sell  springa,  som  öppnar  sig  på  undre  sidan  af  hufvudet;  tarmen 

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

9.  Ordningen  HOLOCEPHALL 

Inre  skelettet  subnotochordalt  (med  nästan  persistent  chorda 

dorsualis);  cranialväggen  fullständig;  tympanalapparatens  skaft 
dermed  sammansmält;  yttre  skelettet  såsom  placoidkorn.  Främre 

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

hufvudet),  näbbformad;  tandskifvorna  och  tandpelarne  samman- 
smälta med  käkarne.  Ögonnerverna  icke  korsande  hvarandra. 

Valvlerna  i  bulbus  arteriosus  bildande  många  rader.  Gälarne 

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

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

Fam.  ChimceridcB,  etc. 
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10.  Ordningen  PLAGIOSTOMI. 

Inre  skelettet  broskartadt  eller  till  en  del  förbenadt;  verte- 

brorna  bikonkava;  yttre  skelettet  såsom  placoid-korn  eller  knö- 
lar, hos  somliga  taggiga.  Munnen  transversell ,  på  undre  sidan 

af  hufvudet.  Ögomierverna  förenade  genom  kommissur,  men  icke 
korsande  hvarandra.  Valvlerna  i  bulbus  arteriosus  bildande  många 

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

med  gälöppningar  dem  emellan,  fem  eller  flera  till  antalet  på 
hvardera  sidan;  intet  gällock. 

1.    Underordn.  CESTRAPHORI. 

Eam.  Hyhodontidce ,  Cestraciontidce ,  till  större  delen  fossila. 

2.  Underordn.  SELACHH. 

Fam.  SpinacidcB,  Scylliadcd,  Nictitantes  (Galeus),  Lam- 
nidce,  Alopecidce,  Scymnidce,  etc. 

3.  Underordn.  BATIDES. 

Fam.  Torpedmidce,  Eaiidce,  Trygonidce,  etc. 

11.  (Öfvergångs)  Ordningen  PROTOPTERI. 

Inre  skelettet  med  persistent  chorda  dorsualis,  till  en  del 

förbenadt;  ingen  occipitalcondylus ;  plogbenet  odeladt;  tinning- 
groparne öfvertäckta  af  ben;  pleurapophy serna  (refbenen)  korta, 

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

gande cycloid-fläll;  skulderbågen  fästad  vid  occiput;  de  inre  än- 
darne  af  hyoid-  och  tympano-mandibularbågarne  åtskilda.  En 
vertical  fena  såsom  en  sammanhängande  kant  omkring  den  hop- 

tryckta stjerten.  Bröst-  och  bukfenorna  sylformiga,  mångledade, 
de  förre  å  undre  sidan  fransade,  och  de  sednare  till  sitt  läge 

bäckenlika;  bäckenet  icke  fästadt  vid  ryggraden;  gälarne  trådlika, 

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

gälbågarne  icke  fastade  vid  tungbenet;  simblåsan  ̂ )  dubbel,  lung- 
lik ,  med  luftgång ,  glottis  och  lung-ven.  Främre  hjernan  öfver- 
vägande;  nässäckarne  sublabiala,  med  2me  aflägsna  öppningar 

utom  munhålan;  öronlabyrinten  innesluten  i  en  tydlig  kam- 
mare; bulbus  arteriosus  lång,  med  2me  longitudinella  valvler; 

1)  Benämningen  simblåsa  synes  oss  oegentlig  för  detta  organ,  som  både 
till  struktur  och  funktion  är  verkliga  lungor. 
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tarmen  med  spiral valvel;  anus  belägen  framom  urethran;  ägg- 
stockarne skilda  från  äggledarne. 

Fam.  Sirenoidei  (Lepidosiren). 

4.  Subclassis  DIPNOA. 

Inre  skelettet  mer  eller  mindre  förbenadt;  ref  benen  sak- 
nade, eller,  (då  de  finnas)  korta  och  fria;  pariga  extremiteter, 

som  äro  fotlika;  hjernan  med  öfvervägande  framhjerna;  ögon- 
nerverna  icke  korsande  hvarandra;  hörsellabyrinten  innesluten  i 

en  serskild  kammare ,  men  endast  med  "fenestra  vestibuli"  (ova- 
lis);  näskaviteterna  öppna  sig  bakåt  i  munhålan;  tarmen  med  pan- 
ereas  och  mjelte;  simblåsan  under  form  af  ett  par  lungor,  och 

genom  en  luftgång  och  glottis  kommunicerande  med  pharynx; 
hjertat  hos  de  flesta  med  en  hjertkammare  och  två  hjertöron. 
Embryo  utan  amnios  och  allantois,  och  med  yttre  gälar,  etc.  etc. 

12.    Ordningen  GANOCEPHALA.  (Utdöda.) 

Inre  skelettet  med  persistent  chorda  dorsualis,  men  dock 

förbenadt;  ingen  occipital-condylus ;  plogbenet  deladt;  tinning- 
groparne med  benhvalf  öfver  sig;  tungbensbågen  icke  fästad  vid 

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

yttre  skelettet  såsom  subganoida  fjäll;  pleurapophyserna  (refbe- 
nen)  korta  och  fria.  Tänderna  med  inböjda  veck  af  cementet 

vid  deras  basal-halfdel.  Bröst-  och  bäcken- extremiteterna  korta, 
spensliga,  med  3  eller  4  tår,  bildade  för  simning. 

Gen.  Dendrerpeton  &  Ärchegosaunis. 

13.    Ordningen  LABYRINTHODONTIA.  (Utdöda). 

Hufvudet,  liksom  hos  Ganocephala,  skyddadt  af  en  sam- 
manhängande hjelm  af  på  yttre  sidan  skulpterade  och  ovanligt 

hårda  och  polerade  benplåtar,  med  inbegrepp  af  de  supplementära 

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

"foramen  parietale."  2:ne  occipital-condyli.  Plogbenet  deladt  och 
tandbärande.  Verteberkropparne  så  väl  som  bågarne  förbenade, 

och  bikonkava.  Bålens  pleurapophyser  långa  och  böjda.  Yttre 

skelettet  hos  somlige  under  form  af  små  ganoid-fjäll.  Tänderna 
af  en  komplicerad  struktur  derigenom,  att  cementets  ingående 

och  konvergerande  veck  äro  undulära  och  utsända  sidoförgrenin- 
gar, hvaraf  ordningens  namn  är  hemtadt. 

Gen.  RJiomhopholis  S  Labyrinthodon. 
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14.  Ordningen  BATEACHIA. 

Inre  skelettet  förbenadt;  2:ne  occipital-condyli ;  plogbenet 
deladt,  hos  de  flesta  tandbärande;  tinninggroparne  utan  hvalf; 

skulderbågen  skild  från  occiput;  ref  benen  under  form  af  sido- 
processer, eller  ock  korta,  räta  och  fria;  huden  naken,  ofta  slipp- 

rig.  Extremiteterna  med  fingrar,  och  treledade.  Tarmen  utan 

spiralvalvel;  anus  bakom  urethra.  De  embryonala  gälarne  bi- 

behållas af  en  del,  men  afläggas  af  de  flesta,  som  med  meta- 
morphos  förena  en  stjertlös  kropp  med  lungrespiration  och  ett 
hjerta  med  2: ne  förmak  och  en  kammare. 

1.    Underordn.  OPHIOMOKPHA. 

Fam.  CceciliadcB,  (Cmcilia). 

2.  Underordn.  ICHTHYOMOEPHA. 

Fam.  ProteidcB,  (Siren,  Proteus). 

,,     Salamandridoe ,  (Triton,  Salamandra), 

3.  Underordn.  THEEIOMOKPHA. 

Fam.  Aglosssa,  (Pipa). 
Banidce,  (Bana). 

Hylidce,  (Hyla). 

„    BufonidcB,  (Bufo). 

5.  Subclassis  MONOPNOA. 

Inre  skelettet  förbenadt;  yttre  skelettet  hos  de  fleste  under 

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

occipital-condylus ;  plogbenet  vanligen  enkelt;  bålens  refben  långa 

och  krökta.  Hjernan  med  framhjernan  öfvervägande.  Labyrin- 
ten med  både  fenestra  ovalis  och  rotunda;  tympanalhinna  hos 

de  flesta;  lungor;  hjertat  med  2:ne  hjertöron  och  med  kamma- 
ren mer  eller  mindre  fullständigt  delad;  etc.  etc. 

15.  Ordningen  ICHTHYOPTEEYGIA.  (Utdöda). 

Kroppen  fisklik,  utan  hals;  extremiteterna  fenlika,  med  flera 

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

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

vet  hufvud;  episternum  och  claviculse;  postorbital-  och  supra- 
temporal-ben;  ett  foramen  parietale;  öfverkäksbenen  små,  och 

mellankäksbenen  långa  och  stora.  Tänder  endast  på  öfverkäks- , 
mellankäks-,  och  främre  delen  af  underkäksbenen,  inkilade  i  en 
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gemensam  alveolar-grop ,  och  genomsatta  af  konvergerande  veck 
af  cementet  vid  basen;  2:ne  näsborrar,  som  äro  små  och  hafva 

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

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

Gen.  Ichfhyosaurus, 

16.  Ordningen  SAUEOPTERYGIA.  (Utdöda). 

Kroppen  hos  de  flesta  med  en  lång  hals;  extremiteterna 
fenlika,  men  blott  med  fem  fingrar  (eller  tår);  ett  episternum 

och  claviculse;  vertebrorna  med  plattade  eller  något  litet  konkave- 
rade  ändar;  ett  sacrum  af  en  eller  två  vertebror,  till  fäste  för 

bäckenbågen,  förefinnes  hos  somliga;  refbenen  med  enkelt  huf- 

vud;  inga  postorbital-  och  supratemporal-ben;  stora  öppningar 
å  tinningarne  och  annorstädes  mellan  vissa  cranial-ben;  ett  fo- 

ramen parietale;  två  näsborrar  framom  orbitse:  tänderna  enkla, 

inkilade  uti  tydliga  alveoler  i  mellankäks-,  öfverkäks-,  och 
främre  underkäks-benen,  sällan  på  gom-  eller  vingformiga  be- 

nen; öfverkäksbenen  större  än  mellankäksbenen. 

Gen.  Plesiosaurus ,  PUosaurus,  Nothosaurus ,  Placodus. 

17.  Ordningen  ANOMODONTIA.  (Utdöda). 

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

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

ramen"; två  yttre  näsborrar;  tympanalapparatens  skaft  fästadt; 
vertebrorna  bikonkava;  bålens  främre  refben  med  klufvet  hufvud; 

symphysis  mellan  o.  pubis  &  ischii  continuerlig. 

Fam.  Dicynodontia ,  Cryptodontia  (JDicynodon,  Oudenodon). 

18.  Ordningen  CHELONIA. 

Bålens  refben  breda,  flata,  förenade  genom  suturer,  bil- 
dande med  deras  vertebror,  bröstbenet  och  hudbenen  en  utbredd 

thoracico-abdominal  kapsel,  inom  hvilken  extremiteterna,  stjer- 
ten,  och  vanligen  äfven  hufvudet  kunna  indragas;  sacrum  af 

flera  än  två  vertebror;  inga  tänder;  en  enda  yttre  näsborra;  en 
tympanalhåla;  kroppen  täckt  af  hornartade  plåtar  hos  de  fleste; 
hjertkammaren  enkel. 

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

Vertebrornas  corpora  i  främre  ändan  konkava,  med  en  en- 

kel sidoprocess  på  hvarje  sida;  refbenens  bufvud  enkelt;  sacral- 
vertebror  inga,  eller  ock  icke  öfverstigande  2:ne;  tvenne  yttre 

näsborrar;  ögonen  med  rörliga  ögonlock;  kroppen  täckt  af  horn- 
artade,  stundom  benartade  fläll. 

Extremiteterna  bildade  för  simning.    Intet  sacrum.  —  Gen. 
Mosasaurus.  (Utdöd). 

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

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

20.    Ordningen  OPHIDIA. 

Vertebrorna  mycket  talrika,  framtill  konkava;  refbenen  med 

enkelt  hufvud,  ihåliga;  intet  sacrum;  inga  synliga  extremiteter ; 

2me  yttre  näsborrar;  ingen  tympanalhåla ;  ögongloben  betäckt 
utåt  af  ett  genomsigtigt,  orörligt  ögonlock.  Kroppen  betäckt 
af  hornartade  fjäll.    Tänderna  med  basen  fastvuxen  vid  käkbenen. 

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

21.  Ordningen  CROCODILIA. 

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

enkel  yttre  näsborra,  som  är  belägen  vid  nosspetsen  eller  nära 

densamma.  Bålens  främre  vertebror  med  par-  och  di-apophyser; 
refbenen  vid  inre  ändan  klufna;  2me  sacralvertebror,  hvarje  ver- 
tebra  bärande  sin  egen  neuralbåge;  denna  båge  vanligen  genom 

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

fötterna  korta,  försedda  med  simhud.  Huden  betäckt  af  benar- 
tade, vanligen  gropiga  plåtar.    Hjertkammaren  dubbel. 

1.  Underordn.  AMPHICOELIA.  (Vertebrorna  konkava  vid  båda 

ändarne).  Gen.  Teleosaurus. 

2.  „      OPISTHOCOELIA.  (Vertebrorna  framtill  konvexa, 

och  baktill  konkava).  Gen.  StreptospondyJus. 

3.  „     PROCOELIA.  (Vertebrorna  framtill  konkava,  och 

baktill  konvexa).  Gen.  Crocodihis. 

22.    Ordningen  DINOSAURIA.  (Utdöda). 

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

^  till;  återstoden  af  dem  med  plattade  eller  något  litet  konkava 
ändar  på  corpus;  ryggvertebrorna  med  platformlik  neiiralbåge; 
sacralvertebrornas  antal  öfverstiger  2:ne;  kroppen  uppburen  af 

(  fyra  starka,  klobärande  gångfötter.    Huden  hos  somlige  beväp- 
nad med  benplåtar.    Tänderna  inskränkta  till  öfver-  och  under- 

käken,  samt  inkilade  i  alveoler.    Hjertkammaren  dubbel  (enligt 

\  formodan). 

i         Gen.  Iguanodon,  Scelidosaurus ,  Megalosaurus. 

23.    Ordningen  PTEROSAUEIA.  (Utdöda). 

De  främre  extremiteterna,  genom  förlängning  af  antibra- 
chium  och  5:te  fingret,  bildade  för  flygt.    Vertebrorna  framtill 

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

I  Bålens  främre  refben  med  inre  ändan  tvåklufven.    De  flesta  be- 
nen pneumatiska.    Hufvudet  stort;  käkarne  långa  och  beväpnade 

med  tänder.    Hjertkammaren  dubbel  (enligt  förmodan). 

Gren.  Dimorphodon,  BamphorhyncJius ,  Pterodactylus. 

Afdeln.  H^matothermå. 

Hjertat  fyiTummigt;  lungorna  spongiösa;  blodet  varmt. 

2.   Classis  AYES. 

'  Äggläggande  tvåfotade  ryggradsdjur.  Främre  extremiteterna 
bildade  för  flygt;  kroppen  betäckt  af  fjädrar;  respirationen  och 
blodcirculationen  dubbla;  lungorna  fästade  och  genomborrade. 

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

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

Ordningar: 

1.  Natatores.  . 

2.  Grallatokes. 

3.  Rasores.. 

4.  Cantores. 

(Oscines). 

5.  VOLITORES. 

6.  Scansoees. 

7.  Raptores.  . 

Familjer: 
1.  BrevipennatjB.  Äptenodytes,  Älca,  Podiceps. 
2.  LongipennatiB.  Steima,  Larus,  Procellaria,  Dio- 

medea. 

3.  Totipalraatse.  Pelecanus ,  Sula,  Graculus,  Plo- 
tus,  etc. 

4.  Lamellirostratse.  Anas,  Anser,  Cygnus,  Phoeni- 

copterus. 
1.  Macrodactyli.  Gallinula,  Ballus,  Fulica,  Pur- 

ra, etc. 
2.  Cultrirostres.  Cancrorna,  Grm,  Ardea,  IbiSf 

Ciconia,  etc. 
3.  Longirostres.  Tringa,  Pecurvirostra ,  Scolopax, 

Machetes,  etc. 

4.  Pressirostres.  Hamatopus,  Charadrius,  Vanel- 
lus,  Otis,  etc. 

Underordningar: 

1.  Gallinacei  eller  Clamatores.  Megapodius,  Talle- 
galla, Gallus,  Perdix,  Phasianus,  Tetrao,  etc. 

2.  Columbacei  eller  Gemitores.  Columba,Gour a, etc. 

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

Turdus. 

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

3.  Tenuirostres.  Cinnyris ,  Sitta,  Certhia. 
.4.  Fissirostres.  Hirundo. 

1.  Cypselidae.  Cypselus. 
2.  Trochilidae.  Trochilus. 

3.  Caprimulgidae.  Caprimulgus. 
4.  Trogonidae.  Trogon. 
5.  PrionitidsB.  Prionites. 
6.  MeropidEe.  Merops. 
7.  Galbulidse.  Galbula. 
8.  Coraciadse.  Coracias. 
9.  Capitonidae.  Capito. 
10.  Alcedinidse.  Alcedo. 
.11.  Bucerotidse.  Buceros. 

1.  Ramphastidse.  JRamphastos. 
2.  Bucconidae.  Bucco. 
3.  Cuculidse.  Cuciilus. 
4.  Picidae.  Picus. 

5.  Musophagidae.  Musopliaga. 
6.  Coliidae.  Colius. 
7.  Psittacidae.  Psittacus. 

[1.  Nocturnes.  ;S'^na;. 
[2.  Diurnes.  Astur,  Aquila,  Vultur. 
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3.  Classis  MAMMALIA. 

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

Alla  (med  två  undantag)  hafva  spenar.  Alla  hafva  mjölkkört- 
lar,  och  dägga  ungarne.  Embryo  utvecklas  inom  bukkaviteten. 
Hanen  har  penis,  och  befruktningen  sker  genom  intromission. 
Lungorna  äro  ända  igenom  fint  cellulära,  samt  fritt  upphängda 

i  bröstkaviteten ,  skilda  genom  en  musculo-tendinös  skiljevägg 
eller  diaphragma  från  bukkaviteten. 

Subclasses:  Ordningar: 
Archencephala  1.  Bimana.  . 

Gyrencephala. 

Unguiculata, J 

Ungulata. . . 

2.  4^uadrumana. 

3.  Carnivora. 

4.  Artiodactyla. 

Homo. 

iCatarrhina.
  Simia. 

Platyrliina.  Hapale. 

Strepsirhina.  Lemur. 

iDigitigrada. 
 
Canis. 

iFlantigrada. 
 
Ursus. 

[Pinnigrada.  Phoca. 

iOmnivora.  Sus. 
Ruminantia.  Ovis. 

5.  Perissodactyla.S'5'o^^■^^w^M^a.  Equus. [Multungula.  Tapirus. 

6.  Proboscidia.  .  \Elephas. i  Binoiherium. 

Mutilata 

1^ 

LiSSENCEPHALA. 

Ltencephala. 

7.  Sirenia  ^Manatus. 
(Halicore. 

[  8.  Cetacea  {Delphimd(S.  Delphinus. 
(Balcenidce.  Balaena. 

iBradypodidce.  Brady
pus. Dasypodidce.  Dasypus. 

Edentula.  Myrmecophaga. 

10.  Cheiroptera  .  .  \Frugivora.  Pteropus. (Insectivora.  Vespertilio. 

iTalpidce.
  Talpa. 

EHnaceidce.
  

Erinaceus. 

SoricidcB.  Sorex. 

{Non-clavic
ulata.  

Lepus. 
Wlaviculata

.  
Mus. 

IBhisophaga. 
 Phascolomys. 

Poephaga.  Macropus. 
Carpophaga.  Phalangista. 
Entomophaga.  Didelphys. 

14.  Monotremata.  \Ecliidna. 
\  Ornithorhynchus. 

12.  Kodentia.  . 
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Den  utmärkte  Författarens  kända  namn  och  stora  erfaren- 

het hafva  föranledt  oss  att  något  utförligare  redogöra  för  denna 

progressiva  klassifikation  af  ryggradsdjuren.  Den  delen  af  den- 
samma, som  af  handlar  Hcematocrya,  isynnerhet  de  fossila  for- 

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

utförligare  reproducerat  denna,  öfvertygade,  att  de  fleste,  som 
icke  hafva  tillgång  till  nämnde  Författares  comparativa  Anatomi, 
derföre  skola  vara  tacksamma.  Ehuru  det  icke  kan  nekas,  att 

man,  då  man  tager  de  fossila  formerna  i  betraktande,  äfvensom 
den  sammanbindande  formen  Frotopteri,  har  svårt  för  att  finna 

någon  skarp  gräns  mellan  fiskarne  å  ena  sidan,  och  batrachierna 
och  reptilierna  å  den  andra,  så  tro  vi  dock,  att  de  äro  ganska 

få,  som  vilja  följa  den  värde  Författarens  exempel,  och  förena 
alla  dessa  djur  uti  en  enda  klass.  Att  dessa  trenne  klasser  till 

en  början  utgått  från  en  gemensam  typ,  eller  i  sin  första  ut- 
veckling icke  varit  åtskilda,  åtminstone  de  2:ne  förstnämnda,  är 

antagligt;  men  det  är  dock  tydligt,  att  de  under  djurlifvets  fort- 
gående utveckling  divergerat  från  hvarandra ,  och  det  synes  oss , 

att  klassifikationen  af  de  lefvande  formerna  bör  taga  dessa  så- 
dana de  nu  äro.  Uti  foglarnes  klassifikation  synes  Författaren 

till  stor  del  hafva  följt  numera  föråldrade  åsigter.  Indelningen 

af  däggdjuren^)  är  deremot  originell,  och  vann  i  början  insteg; 
men  den  har  dock  sedermera,  med  hänsyn  till  de  större  grup- 

perna och  de  till  grund  för  dem  varande  karaktererna ,  hemtade 

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

NER^),  och  sedermera  af  Th.  H  .Huxley  ̂ )  och  W.  H.  Flower*), 
och  de  nämnda  karaktererna  hafva  visat  sig  dels  icke  vara  öf- 

verensstämmande  med  verkliga  förhållandet,  och  dels  vara  be- 
häftade med  betydliga  undantag ,  och  således  icke  vara  konstanta. 

Upplösningen  af  Cuvier's  FacJiy  der  meta,  och  omdaningen  af  hans 

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

1858.  —  Sedermera:  "On  the  Classification  and  Geograph.  Distribution  of 
the  Mammalia."    London  1859;  och  nu  sist  uti  hans  Comparativa  Anatomi. 

2)  "tiber  die  Hirnbildung  und  ihr  Verhältniss  zur  Zoolog.  Systematik." 
Archiv  fur  Naturgeschichte"  1861. 

3)  "Evidence  as  to  Mans  Place  in  Nature."  London  1864.  —  "Lectu- 
res  on  the  Elements  of  Comparative  Anatomy";  London  1864,  pag.  96. 

4)  "On  the  Commissures  of  the  Cerebral  Hemispheres  of  the  Marsu- 
pialia  and  Monotremata  as  compared  with  those  of  the  Placental  Mammals." 
Philosophical  Transactions  1865,  pag.  633. 
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Buminantia,  den  förra  uti  ordningarne  Perissodadyla  och  Pro- 
hoscidia,  och  den  sednare  till  ordningen  Artiodactyla,  med  både 

idisslande  och  icke  idisslande  däggdjur,  har,  som  det  synes,  med 
rätta  af  de  fleste  blifvit  antagen. 

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

afhandling  öfver  foglarnes  klassifikation ,  grundad  på  osteologi- 

ska  karakter  er  ̂ ) ,  har  den  värde  Författaren  utgått  från  en  all- 
män karakteristik  för  reptilierna  och  foglarne,  betraktade  såsom 

tillsamman  utgörande  en  primär  grupp,  "Sauropsida ehuru  hvar- 
dera  bildande  en  klass  för  sig.  Denna  gruppering  har  sålunda 

icke  för  ändamål  att  upphäfva  den  vanliga  klassindelningen,  utan 
att  ådagalägga,  att  reptilierna  och  foglarne  äro  vida  mera  skilda 
från  däggdjuren  än  från  hvarandra,  då  deremot  den  ofvan  an- 

förda af  K.  OwEN  gifna  grupperingen  af  ryggradsdjuren  ställer 
foglarne  och  däggdjuren  i  en  gemensam  primär  grupp,  Hcema- 
totherma,  gentemot  alla  de  kallblodiga  ryggradsdjuren,  Hcema- 
iocrya,  och  följaktligen  skiljer  reptilierna  och  foglarne  mera  från 
hvarandra.  Den  af  Hijxley  uttalade  åsigten  har  mycket,  som 
talar  för  sig,  och  vi  anse  oss  här  böra  återgifva  de  af  honom 
för  reptilierna  och  foglarne  anförda  gemensamma  karaktererna , 
hvarigenom  de  skilja  sig  från  däggdjuren. 

1.  De  sakna  hår. 

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

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

4.  Os  prooticum  förblir  antingen  skildt  under  hela  lifvet, 
eller  sammansmälter  det  med  epioticum  och  opisthoticum , 
sedan  dessa  hafva  blifvit  förenade  med  supraoccipital- 
och  exoccipital-benen. 

5.  Incus  och  mälleus  hafv^a  ingen  tjenst  för  hörselfunktio- 
nen, såsom  ossicula  auditus. 

6.  Underkäken  är  fästad  vid  craniet  genom  ett  quadrat-ben 
(hvilket  motsvarar  incus  hos  däggdjuren)  2). 

1)  Proceedings  of  the  Zoological  Society  1867,  pag.  415. 
2)  Denna  åsigt,  först  framställd  af  Eeichert,  bestrides  af  Peters,  som 

iakttagit  det  förhållande,  som  os  tympanicum  och  hörselbenen  förete  hos 
wigar  af  pungdjur  och  kloakdjur,  samt  slutligen  äfven  hos  foetus  af  kro- 3 
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7.  Hvarje  ramus  af  underkäken  (hvarje  halfdel)  består  af 
en  del  särskilda  ossificationer,  hvilkas  antal  på  sin  höjd 
stiger  till  sex.  (Af  dessa  representerar  os  articulare 
malleus  hos  däggdjuren). 

8.  Den  tydliga  "ankelleden"  är  icke  belägen  mellan  tibia 
och  astragalus^  såsom  hos  däggdjuren,  utan  mellan  den 
närmaste  och  den  mest  aflägsna  delen  af  tarsus. 

9.  Hjernan  saknar  corpus  callosum. 

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

11.  De  röda  blodkulorna  äro  ovala  och  försedda  med  nucleus 

(kärna). 

12.  Bröst  och  bukkaviteterna  äro  aldrig  skilda  genom  någon 
fullständig  diaphragma. 

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

och  omsluter  embryo;  men  inga  villi,  för  någon  placen- 
tal  förbindelse  med  modern,  utvecklas  på  densamma. 

14.  De  hafva  inga  mjölkkörtlar. 

I  öfverensstämmelse  dels  med  hvad  här  ofvan  blifvit  ytt- 
radt,  och  dels  med  de  åsigter,  som  af  H.  Milne  Edwards,  Th. 
HuxLEY  m.  fl.  blifvit  framställda,  indela  vi  ryggradsdjuren  på 

följande  sätt  i  fem  särskilda  klasser,  grupperade  efter  deras  na- 
turliga frändskap  med  hvarandra. 

kodildjur  (Monatsbericht  der  Kön.  Prenss.  Akademie  der  Wissensch.  zu 
Berlin  1867  pagg.  725  &  779,  &  1868,  pag.  592),  och  derigenom  kommit 
till  det  resultat,  att  os  quadratum  är  homologt  med  os  tympanicum  hos 
däggdjuren.  Detta  har  också  förut  varit  antaget  af  de  flesta,  t.  ex.  Oken, 
G.  CuviER,  Blainville,  Owen  m.  fl. 
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I 

1.  MAMMALIA. 

Embryo  med  amnion  och  allantois ,  men  den  sednare  antin- 
gen försvinner  tidigt  under  fosterlifvet ,  eller  ock  öfvergår  den 

1)  Man  brukar  också  gifva  denna  klass  namnet  Amphibia,  men  då  detta 
namn  af  äldre  författare,  t.  ex.  Linné,  blifvit  gifvet  med  en  vidsträcktare 
bemärkelse ,  såsom  omfo-ttande  både  reptilier  och  batrachier,  hafva  vi  ansett 
det  här  begagnade  lämpligare,  såsom  icke  förenadt  med  någon  tvätydighet. 

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

medel  för  sambandet  mellan  fostret  och  modren.  Mjölkkörtlar 

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

födda"  ungarne  en  längre  eller  kortare  tid  efter  födseln  af  mö- 
drarne  näras.  Hjertat  med  fyra  fullständigt  skilda  rum  (2:ne 
kamrar  och  2:ne  förmak) ,  och  blodcirkulationen  fullständig ,  samt 

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

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

ceralbågarne"  bära  aldrig  några  gälartade  bihang.  Lungorna  äro 
slutna,  så  att  den  inandade  luften  icke  från  dem  kan  passera  ut 

i  andra  delar  af  kroppen.  Diaphragma  är  fullständigt.  Nack- 
benet med  tvenne  condyli,  och  med  basilardelen  väl  förbenad. 

Hvarje  underkäksgren  utgör  ett  enkelt  ben,  och  articderar  med 

os  squamosum  (i  allmänhet  med  ett  utskott  från  detta),  och  icke 

med  något  qvadratben.  Kroppen  vanligen  betäckt  af  hår,  sällan 
af  benartade  eller  hornartade  skifvor,  men  icke  så  sällan  naken. 

2.  AVES. 

Embryo  med  amnion  och  allantois,  hvilken  sednare  är  af 
längre  varaktighet  och  förmedlar  den  embryonala  respirationen, 

samt  öfvergår  aldrig  i  någon  placentalbildning.  Mjölkkörtlar 

saknas.  Hjertat  fyrrummigt,  blodcirculationen  fullständig,  och 
blodet  varmt.  Bulbus  arteriosus  saknas,  och  aorta  bildar  blott 

en  båge,  nemligen  åt  höger.  Blott  lungrespiration,  och  "visce- 
ralbågarne"  bära  aldrig  några  gälartade  bihang.  Lungorna  äro 
öppna,  så  att  luften  från  dem  passerar  ut  till  andra  delar  af 

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

fastade  vid  ryggraden  och  refbenen.  Diaphragma  är  ofullstän- 
digt. Nackbenet  med  en  condylus.  Hvarje  underkäksgren  är 

sammansatt  af  flera  ben,  och  articulerar  med  ett  os  quadratum, 
som  torde  vara  homologt  med  os  tympanicum  hos  däggdjuren. 

Nyckelbenen,  som  vanligen  förefinnas,  äro  i  allmänhet  samman- 

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

1)  Nyligen  har  Archiatern  E.  J.  Bonsdorff  (Kritik  der  allgemein  an- 
genommenen  Deutung  der  Furcula  bei  den  Vögeln;  Acten  der  wissensch. 
Gesellschaft  zu  Helsingfors ,  1869 ,  pag.  299) ,  med  stöd  af  den  af  G.  CuviER 
i  början  hyllade  åsigten,  sökt  att  återupplifva  den  gamla  theorien,  enligt 
hvilken  furcula  skulle  vara  ett  för  foglarne  egendomligt  ben,  och  deras 
ossa  coracoidea  skulle  vara  de  egentliga  nyckelbenen.  Den  värde  Författa- 

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

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

(hos  nu  lefvande  former).  A  de  bakre  extremiteterna  är  den 
inre  afdelningen  af  tarsus  (astragalus  och  calcaneus)  sammanvuxen 

med  tibia,  och  den  yttre  afdelningen  af  densamma  är  sammanvuxen 
med  2:dra,  3:dje  och  4:de  mellanfotsbenen  till  bildandet  af  det 

så  kallade  tarso-metatarsalbenet.    Kroppen  betäckt  af  fjädrar. 

3.  EEPTILIA. 

Embryo  med  amnion  och  allantois,  hvilken  sednare  förmed- 
lar den  embryonala  respirationen ,  och  öfvergår  aldrig  i  någon 

placentalbildning.  Mjölkkörtlar  saknas.  Hjertat  fyrrummigt,  men 
skiljeväggen  mellan  båda  hjertkamrarne  merendels  ofullständig. 
Ingen  egentlig  bulbus  arteriosus ,  ehuru  de  arteriella  stammarne 
vid  hjertats  bas  äro  så  nära  förenade  med  hvarandra,  att  denna 

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

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

—  Kecherches  sur  les  ossements  fossiles ,  och  Regne  animal  —  uttryckligen 
förklarat,  att  han  sedermera  erfarit,  att  denna  åsigt  var  oriktig,  och  att 
han  derföre  öfvergifvit  den,  samt  antagit  homologien  mellan  däggdjurens 
clavicula  och  foglarnes  furcula.  Afven  har  Författaren  helt  och  hållet  för- 

bigått jemförelsen  af  skulderapparatens  byggnad  hos  foglarne  med  den  hos 
reptilierna,  och  således  icke  visat,  att  det  ben  hos  reptilierna,  som  med 
rätta  är  allmänt  antaget  såsom  os  coracoideum,  icke  är  homologt  med  det 
ben  hos  foglarne,  som  han  kallat  clavicula,  och  alla  andra  numera  kalla 
08  coracoideum.  Det  hade  för  honom  varit  nödvändigt,  att  först  visa,  att 
reptiliernas  os  coracoideum ,  är  homologt  med  däggdjurens  clavicula.  Den 
af  BoNSDORFF  framställda  theorien  synes  emellertid  vara  vederlagd  innan 
den  utkom  af  Carl  Gegenbaur  (Untersuchungen  zur  vergleichenden  Ana- 
tomie  der  Wirbelthiere ,  Schultergiirtel  der  Wirbelthiere ;  1865)  och  W.  KiT- 
CHEN  Parker  (A  Monograph  on  the  structure  and  development  of  the  Shoul- 
der-Girdle  and  Sternum  in  the  Vertebrata.    Eay  Society.  1868). 

1)  Man  har  i  allmänhet  förr  antagit,  att  båda  aortorna  {a.  dextra  <& 
sinistra)  utgå  från  den  högra  hjertkammaren  (E.  Brucke,  Denkschr.  d.  Kaj- 
serl.  Acad.  d.  Wissensch.  Math.  naturwiss.  Classe.  3:er  Bd  1852),  men  sed- 

nare iakttagelser  af  H.  Jacquart  (Annales  des  Sciences  naturelies ,  Zoologie , 
4:me  serie,  Tome  IV  N:o  6,  och  Tome  XVI,  pag.  303)  synas  tala  för  den 
åsigten,  att  hos  en  stor  del  endast  art.  pulmonalis  utgår  från  högra  hjert- 

kammaren ,  och  att  de  båda  aortorna  utgå  från  en  serskild  afdelning  af  den 
venstra  hjertkammaren,  som  oriktigt  blifvit  räknad  till  den  högra.  Hos 
krokodilerna,  der  båda  hjertkamrarne  äro  fullständigt  skilda,  utgår  den 
högra  aortan  från  den  venstra  kammaren,  och  den  venstra  d:o  från  den 
högra  d:o  (T.  L.  W.  Bischoff:  Archiv  fiir  Anatomie,  Physiologie  etc.  1836, 
pag.  1). 
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dra  i  hjertats  grannskap.  Blodcirculationen  ofullständig,  och 

blodet  kallt.  Blott  lungrespiration,  och  "visceralbågarne"  bära 
aldrig  några  gälartade  bihang.  Lungorna  äro  slutna,  ehuru  de 

merendels  ha  utvidgningar  i  bukkaviteten.  Diaphragma  rudi- 
mentärt, med  undantag  af  krokodil  djurens.  Nackbenet  har  blott 

en  condylus.  Hvarje  underkäksgren  är  sammansatt  af  flera  ben, 

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

Kroppen  betäckt  af  hornartade  ^äll  eller  plåtar,  hvilka  sednare 

stundom  äro  benartade,  aldrig  af  hår  eller  flädrar. 

4.  BATEACHIA. 

Embryo  utan  amnion  och  allantois.  Hjertat  trerummigt  | 
(2:ne  förmak  och  1  kammare),  ehuru  skiljeväggen  mellan  båda 

förmaken  stundom  förblir  ofullständig.  Bulbus  arteriosus  före- 
finnes, och  från  den  utgå  2  eller  flera  aorta-bågar,  som  till  en 

del  anastomosera  med  hvarandra  i  hjertats  grannskap.  Blod- 
circulationen ofullständig  och  blodet  kallt.  Alla  respirera  så- 

som ungar  till  en  början  endast  med  gälar,  fastade  vid  "visce- 
ralbågarne." Större  delen  hafva  såsom  fullt  utbildade  endast 

lungrespiration,  och  endast  ett  mindre  antal  former  hafva  fort- 

farande både  lung-  och  gälrespiration.  Lungorna  äro  slutna,  af 
jemförelsevis  enkel  byggnad,  säcklika,  med  mer  eller  mindre 
cellulära  och  vasculära  väggar,  som  omsluta  ett  större  eller 

mindre  tomrum.  Diaphragma  saknas.  Nackbenet  har  tvenne 

condyli,  men  dess  basilardel  är  icke  förbenad.  Hvarje  under- 
käksgren är  sammansatt  af  flera  ben,  och  articulerar  med  ett 

af  flera  till  dels  broskartade  ben  bildadt  "suspensorium,"  vid 
hvilket  tungbensapparaten  är  upphängd  eller  fästad.  Extremi- 

teterna, som  merendels  förefinnas,  äro  fotlika,  och  deras  ben- 
byggnad är  hufvudsakligen  öfverensstämmande  med  den  inom 

de  föregående  klasserna.  Kroppen  merendels  naken ,  och  huden 
ofta  med  en  del  körtelartade  bildningar,  som  erinra  om  de  så 

kallade  slemafsöndrande  organerna  hos  fiskarne. 

5.  PISCES. 

Embryo  utan  amnion  och  allantois.  Hjertat  (endast  saknadt 
hos  Lepiocardii)  är  tvårummigt  (ett  förmak  och  en  kammare), 
samt  försedt  med  bulbus  arteriosus,  från  hvilken  en  arter  utgår, 

som  å  hvardera  sidan  utsänder  flera  bågar  till  respirationsorga- 
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nerna,  som  alltid  äro  gälar'),  och  de  från  gälarne  utgående 
blodkärlen  förena  sig  uti  en  aorta.  Blodcirculationen  är  full- 

ständig och  blodet  kallt.  Diaphragma  saknas.  Nackbenet  (hos 
benfiskarne)  har  i  allmänhet  ingen  egentlig  condylus,  ehuru  man 
hos  en  del  fiskar,  t.  ex.  aborrfi^karne ,  finner  tydliga  spår  till 

2:ne  condyli  å  de  båda  sidonackbenen  2) ,  och  den  förbenade  ba- 
silardelen  har  vanligen  en  konkav  yta  för  articulationen  eller  rättare 

synchondrosen  med  den  första  vertebran,  och  liknande  ytorna  vid 

ändarne  af  vertebrornas  corpora  i  allmänhet.  Hvarje  underkäks- 

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

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

tungbensapparaten ,  eller  "visceralbågarne,"  bärande  gälarne,  är 
upphängd.  Extremiteterna  utgöra  fenor,  i  allmänhet  försedda  med 

ben-  eller  broskartade  fenstrålar,  och  med  benbyggnaden  väsendt- 
ligen  olik  den  af  de  högre  ryggradsdjuren.  Kroppen  vanligen  betäckt 

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

das i  sjelfva  huden  (cutis)^  i  hvilken  man  äfven  träö'ar  så  kal- 
lade slemafsöndrande  organer,  som  sannolikt  äro  säte  för  en 

egendomlig  sensibilitet. 

1)  Endast  hos  Lepidosiren  och  Protoptertis  förefinnas  lungsäckar  jemte 

gälar. 
2)  Man  undersöke  förhållandet  hos  den  vanliga  aborren ,  Perca  fluviatilis. 
3)  Det  ben  i  detta  suspensorium ,  med  hvilket  nnderkäksgrenen  articu- 

lerar,  synes  vara  homologt  med  foglarnes  och  reptiliernas  quadratben;  och 
suspensoriets  öfversta  ben,  som  articulerar  med  craniet,  synes  vara  homo- 

logt med  foglarnes  och  reptiliernas  columella  eller  hörselben,  och  däggdju- 
rens stapes  (HxjXLEY,  Gegenbaur). 



ÖFVEKSIGT 

AF 

SVERIGES  OCH  NORGES  DÄGGDJUR. 

ALLMÄNNA  KARAKTERER. 

De  väsendtligaste  af  de  för  däggdjursklassen  utmärkande 
karaktererna  hafva  redan  ofvan  blifvit  anförde ,  och  vi  anse  oss 

icke  behöfva  upprepa  dessa*). 
Skelettet.  Bland  de  organsj^stemer,  som  företrädesvis  äro 

vigtiga  för  klassifikationen  af  däggdjuren  i  allmänhet,  såväl  med 

hänsyn  till  de  högre  grupperna,  som  i  afseende  på  de  lägre,  ja 

t.  0.  m.  slägten  och  arter,  intager  skelettet  en  af  de  första  plat- 
serna, dels  derföre  att  de  karakterer,  som  det  erbjuder,  äro  i 

allmänhet  säkra,  konstanta  och  lätt  tillgängliga,  och  dels  der- 
före att  det  är  det  enda,  hvarpå  vi  kunna  grunda  våra  åsigter 

om  förhållandet  mellan  de  fossila  och  de  nu  lefvande  formerna. 

Enligt  DE  Blainville  2)  synes  benmassan  i  däggdjurens  ben 
i  allmänhet  vara  mera  tät,  än  den  hos  de  andra  ryggradsdjuren. 
Då  den  kraft,  med  hvilken  musklerna  verka  på  benen,  ofta  hos 

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

muskelfästena,  såsom  apophyser  (utskott),  kammar  och  linier, 
hos  dem  äro  mera  utpräglade ,  och  att  deras  ben  äro  mera  ojemna 

och  vinkliga.  Articulationerna  äro  mera  fasta  ̂ ).  Hos  dem  är 
äfvenledes  inflytelsen  på  skelettet  af  ålder  och  kön,  samt  af 

1)  Vi  hänvisa  för  öfrigt  till  hvad  härom  anföres  i  "Zoologiens  Grunder" 
af  T.  Thorell,  sednare  afdelningens  l:sta  del,  Ryggradsdjuren,  pag.  53 
och  följande. 

2)  Ostéographie ,  Mammiféres ,  Torne  l:er,  pag.  20. 
3)  Uti  detta  afseende  äro  dock  ormames  ryggvertebror,  enligt  hvad  of- 
van blifvit  anfördt,  ingalunda  underlägsna. 



41 

yttre  gynsamma  eller  ogynsamma  förhållanden  mera  märkbar, 
såväl  med  hänseende  till  den  större  eller  mindre  utvecklingen 

af  skelettet  i  allmänhet,  som  i  afseende  på  skiljaktigheter  na  uti 

vissa  delars  proportioner.  Isynnerhet  är  det  benhufvudet  (cra- 
niet)  som  företer  serdeles  märkbara  modifikationer  uti  sin  form, 

beroende  af  de  förändringar,  som  de  uti  käkarne  inkilade  tän- 
derna äro  underkastade.  Med  käkarnes  förlängning  t.  ex.  sam- 

manhänger en  motsvarande  bildning  af  okbensbågen  och  tinning- 
groparne, och  af  de  kammar,  som  från  dem  utgå  i  alla  rikt- 

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

har  haft  till  följd  en  motsvarande  utveckling  af  mellankäksbe- 
nen.  Under  ett  mera  rörligt  lif  och  i  förening  dermed  en  mera 

verksam  respiration ,  och  under  ihärdiga  ansträngningar  utveckla 
sig  mera  sinus  frontales  och  arcus  supraciliares.  Om  craniet 
sålunda  blifvit  ytterligare  förändradt  uti  alla  sina  delar,  så  har 
det  å  sin  sida  åter  utöfvat  en  märkbar  reaktion  på  vertebrorna, 

på  apophyserna  och  ref  benen,  ja  äfven  på  extremiteternas  ben, 

hvilka  blifvit  gröfre  och  kortare.  Det  är  nemligen  anmärknings- 
värdt,  att  skelettet  och  dess  serskilda  delar,  då  de  tilltaga  i 

storlek,  i  allmänhet  tillväxa  mera  på  bredden  än  på  längden^). 
Med  den  stigande  åldern  undergår  skelettet  i  allmänhet  den 

förändring,  att  benen  blifva  hårdare  och  fastare,  att  en  del  ut- 
skott och  kammar,  (cristce)  uppkomma,  som  under  det  yngre 

stadiet  antingen  helt  och  hållet  saknas,  eller  ock  endast  äro 

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

pannbenen;  och  att  apophyser  (utskott)  och  epiphyser  (änddelar) 
sammanväxa  med  sina  tillhörande  ben,  så  att  äfven  här  de  su- 

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

är  af  största  vigt,  att  taga  dessa  modifikationer  af  skelettbygg- 
naden i  behörigt  afseende,  emedan  man  eljest  lätt  kan  komma 

att  uppställa  slägten  och  arter,  som  sakna  verklig  grund  i  na- 
turen. De  äro  äfven  af  vigt  för  bedömandet  af  ett  ifrågava- 

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

Innan  vi  redogöra  för  egendomligheterna  uti  däggdjurens 

skelettbyggnad  i  allmänhet,  vilja  vi  i  korthet  framställa  denna 

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

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

hvarandra  like.  Härvid  hafva  vi  naturligtvis  först  att  sysselsätta 
oss  med  craniet. 

Benhufvudets  eller  craniets  (med  undantag  af  under- 
käken) allmänna  form  är  den  af  en  nästan  trekantig  kägla ,  hvars 

bas  utgöres  af  nackbenet,  och  spetsen  af  mellankäksbenen.  Hjess- 
kammen  (crista  sagittalis) ,  pannbenen  och  näsbenen  utgöra  den 
ena  sidokanten,  och  de  utstående  okbågarne  och  öfverkäksbenens 
sidokanter  de  båda  andra.  Den  jemförelsevis  starkt  utdragna 

ansigtsregionen  gifver  åt  craniet  en  temligen  långsträckt  form. 

Likasom  ofvan  vid  framställningen  af  cranialvertebrorna  början 

gjordes  med  nackvertebran ,  vilja  vi  äfven  nu  först  beskrifva 
nackbenet. 

Nackbenet  (os  occipitis),  som  intager  den  bakersta  delen 
af  craniet,  är  bildadt  af  fyra  särskilda  ben,  som  sammanvuxit 
till  ett  enda,  innan  djuret  ännu  har  erhållit  sin  fulla  storlek. 

Dessa  ben,  som  betraktas  såsom  serskilda  afdelningar  af  nack- 
benet, äro:  underst  basilardelen  {pars  hasilaris)^  som  framtill 

gränsar  intill  kroppen  (corpus)  af  det  bakre  kilbenet  (os  sphe- 
noideum  poster ius),  från  hvilket  den  hos  yngre  exemplar  är 
skild  genom  en  tydlig  sutur,  som  är  i  jemnbredd  med  främre 

delen  af  de  uppsvälda  tympanalbenen  (ossa  tympanica^  eller 
huUce  ossece).  På  sidorna  begränsas  basilardelen  framtill  af 

sistnämnda  ben,  och  baktill  af  nackbenets  sidodelar  eller  led- 
knappsdelar (partes  låter ales  sive  condyloidece).  Inuti  craniet, 

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

benet, och  bakerst  begränsar  den  ryggmärgshålet  undertill.  — 

Nackbenets  båda  sidodelar  (partes  laterales^)^  som  begränsa 
på  sidorna  och  till  dels  upptill  det  stora  ryggmärgshålet  (fora- 

men magnum)^  äro  utmärkte  derigenom,  att  hvardera  har  en 

stor  ledknapp  (condyJus)  för  articulationen  med  atlas.  Dessa 
ledknappar  hafva  sin  största  dimension  riktad  snedt  uppifrån 

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

knappen är  ett  litet  rundadt  hål  (foramen  condyloideum  ante- 

rius)  för  nervus  hypoglossus.  På  hvardera  sidan  af  ryggmärgs- 
hålet och  innanför  hvardera  ledknappen  synes  ett  något  större, 

ovalt  hål  (foramen  condyloideum  posterius).  Ytterst  å  sidan 
och  intill  bulla  ossea  utsänder  hvardera  sidodelen  nedåt  och  bak- 

1)  De  kallas  äfven  ossa  exoccijaitalia. 
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åt  en  process ,  som  fått  namnet  processus  paramastoideus ,  der- 
för  att  den  vid  basen  gränsar  intill  den  lilla  pars  mastoidea  af 

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

sive  squama  occipitalis')  är  dess  mest  utbredda  del ,  och  begrän- 
sar till  dels  ryggmärgsbålet  upptill.  A  yngre  exemplar  synes 

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

öfre  sida ,  inskjutande  longitudinelt  mellan  bakre  delarne  af  hjess- 
benen,  samt  att  den  å  sidorne  nedtill  gränsar  intill  iQällbenet 

(os  squamosmn).  Den  har  äfven  upptill  en  från  hvardera  sidan 
af  den  longitudinella  kammen  utgående  transversell  kam,  som 
blifvit  kallad  nackekam  eller  crista  occipitalis ,  men  rättare  borde 

kallas  crista  lambdoidea,  då  den  till  stor  del  följer  sutura  lamh- 
doidea,  mellan  nackbenet  och  hjessbenen.  Hos  äldre  exem- 

plar, isynnerhet  hanar,  är  nackbenets  öfre  såväl  longitudinella 
som  transversella  kam  serdeles  hög,  och  de  bilda  i  förening  en 

bakåt  utskjutande  trekantig  spets,  och  denna  har  å  sin  undre 
och  bakre  sida  en  ränna. 

De  båda  tinningbenen  (ossa  temporum) ,  som  intaga  ne- 
dre delen  af  craniets  sidor  framom  nackbenet,  beskrifvas  i  all- 

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

squamosa,  pars  mastoidea  och  pars  petrosa,  jemte  de  ben,  som 
tillhöra  hörselorganet.  Enligt  sednare  iakttagelser  har  det  dock 

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

de  bestå  af  temligen  många  ursprungligen  skilda  ben.  —  Eörande 

pars  squamosa  eller  os  squamosum,  fjällbenet,  synas  dock  åsig- 
terna  icke  hafva  varit  underkastade  någon  vexling.  Detta  ben 
utgör  den  jemförelsevis  mest  utbredda  delen  af  tinningbenet, 

och  gränsar:  upptill  till  hjessbenet,  med  hvilket  det  är  sam- 
manbundet genom  sutura  squamosa,  framtill  till  stora  kilbens- 

vingen (ala  magna  ossis  sphenoidei) ,  och  till  okbenet  (os  zy- 
gomaticum)  ̂   baktill  dels  till  nackbenets  öfre  del  (pars  occipita- 

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

och  nedtill  dels  till  bakre  kilbenskroppen  (corpus  ossis  sphenoi- 
dei  posterioris)  och  dels  till  tinningbenets  klippdel  (pars petrosa). 
Hos  yngre  exemplar  synas  suturerna,  som  skilja  det  från  nämnde 

angränsande  ben,  i  allmänhet  ganska  tydliga.  Hos  äldre  för- 
svinna de,  med  undantag  af  den,  som  sammanbinder  det  med 

hjessbenet  och  klippdelen.   Det  starka  utskott,  hvarmed  detta 



ben  articulerar  med  okbenet,  har  deraf  fått  sin  benämning  ok- 
bensutskottet  (processus  zygomaticus)  ̂   och  har  på  sin  undre 

sida  vid  basen  en  transversell  ledgrop  (fossa  glenoidalis  s.  ar- 
ticularis),  uti  hvilken  underkäkens  ledknapp  articulerar.  Bak- 

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

och  något  framåt  böjd  process  (processus  postglenoideus).  Vid 
bakre  sidan  af  denna  process  är  ett  hål  {foramen  glenoideum) 

för  sinus  transversus  af  vena  cephalica  posterior.  —  Spendelen 

(pars  mastoidea)  är  inklämd  mellan  nackbenets  sidodel  och  fläll- 
benet,  samt  gränsar  nedtill  till  klippdelen,  och  har  derstädes  en 
helt  liten  processus  mastoideus.  Mellan  denna  och  den  stora 

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

facialis.  Enligt  Huxley^),  ingår  i  bildningen  af  spendelen  3me 
särskilda  ben,  tillhörande  de  af  honom  så  kallade  periotiska  be- 

nen, nemligen  os  prooticum,  os  epioticum  och  os  opisthoticum.  — 
Den  yttre  synliga  delen  af  klippdelen  (pars  petrosa)  utgöres 

helt  och  hållet  af  det  stora  och  uppsvälda  trumbenet  (os  tym- 
panicum  eller  hulla  ossea)  som  undertill  betäcker  trumhålan, 

och  omsluter  dcD  yttre  öronöppningen  (meatus  auditorius  exter- 
nus).  Det  gränsar:  baktill  till  proc.  paramastoideus ,  utåt  till 

pars  mastoidea  och  pars  squamosa,  framåt  med  en  liten  del 

till  corpus  ossis  splienoidei  poster loris ,  och  inåt  till  pars  basi- 
laris  ossis  occipitis.  Baktill  å  inre  sidan  är  ett  stort  halfmån- 

formigt  hål  (foramen  lacerum  posticum)  för  vena  jugularis  in- 
terna^ nervi  vagus,  glossopharyngeus  och  accessorius  Willisii. 

Inuti  detta  hål  är  å  inre  sidan  den  ingående  mynningen  af  ca- 
nalis  caroticus,  för  arteria  carotis  interna.  Den  främre,  något 

litet  utdragna  delen,  som  gränsar  intill  os  sphenoideum  p)oste- 
rius,  bildar  hos  vargen  en  utstående  kant,  som  undertill  betäc- 

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

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

ingår  i  trumhålan,  och  det  inre  är  den  yttre  mynningen  af  ca- 
nalis  caroticus,  för  arteria  carotis  interna. 

De  båda  lijessbenen  (ossa  parietalid)  utgöra  den  större 
delen  af  hjernkapselns  öfre  sida,  framom  nackbenet,  samt  äro 

ofvantill  med  hvarandra  sammanbundna  genom  en  verklig  sutur 

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

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

1)  Lectures  on  the  elements  of  comparative  anatomy,  pag.  135. 
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nom  sutura  lamhdoidea;  undertill  gränsa  de  till  tinningbenets 

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

ossis  spJienoidei) ;  och  framtill  till  de  båda  pannbenen  (ossa  fron- 
tis) ,  med  hvilka  de  äro  sammanbundna  genom  sutura  coronalis 

Kilbenet  (os  sphenoideum) ,  som  bildar  hjernkapselns  basis 
framom  nackbenets  basilardel,  och  utgör  den  främre  delen  af 

denna  kapsels  undre  vägg,  bestar  af  tvenne  ursprungligen  skilda 
hufvuddelar,  som  sedermera  sammansmälta,  ehuru  synchondrosen 
dem  emellan  länge  bibehåller  sig,  nemligen  det  bakre  kilbenet 

eller  kilbenets  basilardel  (os  sphenoideum  posterius  eller  os  basi- 
sphenoideuni)  och  det  främre  kilbenet  (os  sphenoideum  anterius 

eller  os  prcesphenoideum).  —  A  det  bakre  kilbenet  har  man  att 
iakttaga  sjelfva  kroppen  (corpus)^  de  stora  vingarne  (alm  mag- 
nce)  och  de  vingformiga  utskotten  eller  vingformiga  benen  (pro- 

cessus pterygoidei  eller  ossa  pterygoidea) ,  hvilka  sednare  dock 

äfven  hafva  samband  med  det  främre  kilbenet.  Kroppen  grän- 
sar baktill  till  nackbenets  basilardel,  med  hvilken  den  vid  sti- 

gande ålder  så  sammansmälter,  att  suturen  dem  emellan  försvin- 
ner. Den  gränsar  der  äfven  till  tinningbenens  klippdelar.  Utåt 

sidorne  gränsar  den  till  tinningbenens  fjälldelar  samt  de  stora 
vingarne ,  och  framtill  till  det  främre  kilbenet.  Den  är  å  undre 

sidan  något  litet  konkav,  med  en  svag  antydning  till  en  långs- 
gående köl  å  midten,  och  framåt  är  den  afsmalnande.  —  De 

stora  vingarne  (alm  magnce)  äro  vid  basen  sammanvuxna  med 

kilbenskroppen,  och  förete  derstädes  flera  stora  foramina.  De  upp- 
stiga till  jemnhöjd  med  sutura  squamosa,  och  gränsa  baktill 

till  tinningbenens  flälidelar,  upptill  till  hjessbenen  och  pannbe- 
nen, och  framtill  till  pannbenen,  de  små  vingarne  (alceparvm) 

å  det  främre  kilbenet,  samt  till  en  bakåt  förlängd  del  af  gom- 
benen (ossa  palatind).  Af  de  nämnda  foramina  är  det,  som  har 

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

och  intill  suturen  mellan  stora  vingens  bas  oohpars  squamosa, 

foramen  ovale,  för  den  3:dje  grenen  af  det  5:te  nervparet.  Det 
foramen,  som  har  sitt  läge  strax  framom  detta,  är  den  bakre 

öppningen  för  den  kanal,  genom  hvilken  arteria  carotis  externa 

går^).  Framom  detta,  och  å  yttre  sidan  af  basen  2if  processus 
pterygoideus  är  ett  något  större  och  ovalt  foramen,  som  är  den 

1)  Denna  kanal  har  af  Turner  blifvit  kallad  "alisphenoidcanal,"  eller 
canalis  alisphenoideus  (H.  Flower,  Proceedings  of  the  Zoological  Society 
of  London,  1869,  pag.  9). 
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främre  mynningen  af  canalis  alisphenoideus.  Framom  och 
ofvanom  detta  och  nära  intill  hålet  för  synnerven  {foramen 

optlcum)  är  ett  ändå  större  och  äfvenledes  ovalt  foramen,  hvil- 
ket  motsvarar  fissura  orhitalis  superior  hos  menniskan  Su- 
turerna  mellan  stora  vingarne  och  fjälldelarne  af  tinningbenet  för- 

svinna med  stigande  ålder,  men  de  andra  bibehållas  mer  eller 

mindre  tydliga.  —  De  vingformiga  utskotten,  som  på  yttre  si- 
dorna baktill  begränsa  rännan  för  de  bakre  näsöppningarne,  äro 

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

pterygoided).  Deras  yttre  lamell  (lamina  externa)  utgöres  af 
ett  hoptryckt,  verticalt  nedskjutande  utskott  från  basen  af  de 
stora  vingarne,  hvilket  är  förenadt  med  den  inre  lamellen,  utan 

någon  fossa  pterygoidea  dem  emellan,  och  icke  sträcker  sig  så 
långt  ned,  som  den  sednare.  Den  inre  lamellen  (lamina  interna)^ 

som  bildar  •  den  inre  sidan  och  undre  delen  af  de  vingformiga 
utskotten,  samt  baktill  har  en  bakåt  böjd  spets  (hamulus  pte- 
rygoideus)^  är  ett  särskildt  ben  (os  pterygoideum)  ̂   som  äfven 

hos  äldre  individer  genom  tydliga  suturer  är  skildt  från  de  an- 
gränsande. Med  sin  bas  gränsar  det  till  kroppen  af  både  bakre 

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

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

små  vingarne  (alce  parvce).  Kroppen  är  smalare  än  den  å  det 
bakre  kilbenet,  och  den  synchondros,  som  hos  yngre  individer 

skiljer  den  från  denne  sednare,  försvinner  med  stigande  ålder, 
så  att  båda  kropparne  då  sammansmälta  till  en  enda.  Framtill 

synes  den  blott  såsom  en  smal  ribba  mellan  nasaldelarne  af  gom- 
benen. På  sidorna  gränsar  den  dels  till  ossa  pterygoidea,  dels 

till  de  små  vingarne,  och  fi-amtill  till  plogbenet  och  silbenet. 
—  De  små  vingarne,  som  vid  basen  äro  genomborrade  af  syn- 

nervshålet (foramen  opticum),  sträcka  sig  temligen  långt  upp 
mot  ögonhålorna,  och  gränsa  här  framtill  till  den  starkt  utbredda 

delen  af  den  yttre  eller  orbitala  skifvan  af  gombenens  perpen- 
diculära  del,  och  upptill  och  till  pannbenen  och  de  stora  vingarne. 

De  båda  pannbenen  (ossa  frontis)^  sammanväxa  sällan 
med  hvarandra  så,  att  suturen  dem  emellan  (sutura  f rontalis) 
försvinner.  Såsom  vanligt  bilda  de  craniets  högsta  parti,  och 
den  sänkning,  med  hvilken  pannan  nedgår  till  ansigtsregionens 

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



ben,  företer  många  skiljaktigheter  hos  olika  arter  och  racer  inom 

det  gamla  Linneanska  slägtet  Canis.  I  allmänhet  kan  man  säga, 
att  denna  sänkning  är  starkast  hos  de  racer  af  tama  hunden, 
som  mest  afvika  från  de  vilda  arterna.  Deras  sidodelar  äro 

mera  konvexa,  och  deraf  följer  att  der  är  en  fördjupning  eller 

grop  långsåt  suturen  dem  emellan.  Denna  grop  fortsättes 

långsåt  suturen  mellan  näsbenen.  Baktill  gränsa  de  till  hj ess- 
benen, med  hvilka  de  äro  förenade  genom  sutura  coronalis, 

och  till  de  stora  kilbensvingarne.  Sutura  coronalis  utgår  från  öfre 

kanten  af  de  stora  kilbensvingarne  något  framom  dennas  midt. 

Framtill  gränsa  pannbenen  till  öfverkäksbenen  (pssa  maxillaria  » 
superiora) ,  näsbenen  (ossa  nasi)  och  tårbenen  (ossa  lacrymalia) , 
och  undertill  till  de  orbitala  skifvorna  af  gombenens  perpendiculära 

del  samt  till  de  små  kilbensvingarne ,  och  de  bilda  här  den  huf- 
vudsakliga  delen  af  den  inre  väggen  för  ögonhålorna  (orlitce). 

Vid  nedre  delen  af  ögonhålorna  och  nära  intill  de  små  kilbens- 
vingarne synas  2me  små  foramina  {foramina  orbitalia  interiord), 

af  hvilka  det  ena  merendels  öppnar  sig  vid  suturen  mellan  pann- 
benen och  nämnde  vingar.  Vid  bakre  delen  af  den  öfre  ögon- 

hålsranden (margo  supraorhitalis)  bilda  pannbenen  en  mer  eller 
mindre  utstående  process,  som,  tillfölje  deraf  att  den  här  baktill 

begränsar  ögonhålan,  erhållit  \iQT\%mTimgm  processus postorhita-- 
lis,  och  som  motsvarar  processus  zygomaticus  å  pannbenet  hos 
menniskan.  Hos  den  afdelning  af  det  Linneanska  slägtet  Canis  ̂  
som  omfattar  hundar,  vargar  och  schakaler,  och  som  af  sednare 
fått  den  generiska  benämningen  Canis  i  inskränktare  bemärkelse, 

är  denna  process  konvex  och  starkt  nedåt  böjd.  Hos  den  afdel- 
ning, som  omfattar  räfvarne,  och  som  erhållit  namnet  Vulpes, 

är  den  deremot  riktad  utåt,  samt  ofvan  mer  eller  mindre  tydli- 
gen konkaverad,  och  den  lemnar  derföre  en  god  karakter  för 

åtskiljandet  af  dessa  generiska  grupper.  Från  hvardera  proces- 
sus postorhitalis  går  bakåt  och  inåt  en  mer  eller  mindre  skarp 

kant  (crista  f rontalis  externa)^  som  hos  äldre  individer,  isyn- 
nerhet hanar,  och  serdeles  hos  vargen,  snart  förenar  sig  med 

den  från  motsatta  sidan,  och  båda  bilda  i  förening  en  mer  eller 

mindre  hög  kam,  som  går  långsåt  sutura  sagittalis  —  hvaraf 

den  fått  namnet  crista  sagittalis  ̂ )  —  och  bakåt  förenar  sig  med 

1)  Dessa  upphöjda  kanter  eller  kammar  motsvara  egentligen  linece  se- 
tnicirculares  hos  menniskan. 
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den  långsgående  höga  kam,  som  bildas  af  den  öfre  delen  Sifpars 
occipitalis.  Till  sitt  läge  motsvara  proc.  postorhitales  de  bakre 

pannbenen  hos  de  lägre  ryggradsdjuren ,  men  då  de  icke  förete  nå- 
gon antydning  till  att  vara  sjelfständiga  delar  af  pannbenet,  och 

då  de  dessutom  ofta  helt  och  hållet  saknas ,  har  man  icke  funnit 

någon  homologi  mellan  dem.  Då  processus  postorhitales  äro 

långt  skilda  från  okbenen  (ossa  zygomatica)^  och  de  stora  kil- 
bensvingarne  icke  äro  utstående ,  så  följer  häraf ,  att  ögonhålorna 
icke  äro  skilda  från  de  bakom  dem  varande  tinninggroparne. 

Silbenet  (os  etkmoideuni)  består  af  samma  delar,  som  hos 

menniskan:  lamina  cribrosa,  lamina  perpendicularis  och  laby- 

rinthi  eller  sidodelarne,  de  inre  väggarne  af  dessa  sednare  bä- 
rande de  öfre  och  mellersta  näsmusslorna  (conchcB  superiores  & 

medice)^  som,  ehuru  stora,  äro  mindre  utbildade  än  de  nedre 

(conchm  inferiores)\  men  då  labyrinthi  äro  afskilda  från  ögon- 
hålorna, så  synes  icke  detta  ben  å  det  yttre  af  craniet,  och  vi 

vilja  derföre  icke  längre  sysselsätta  oss  med  detsamma,  utan 
endast  anmärka,  att  lamina  cribrosa  är  jemförelsevis  större  än 
hos  menniskan,  samt  saknar  crista  galli. 

Ansigtsregionen  är  betydligt  utdragen,  och  de  ben,  som 
bilda  den,  äro  derföre  i  allmänhet  af  en  långsträckt  form.  Af 

plogbenet  (vomer)  synes  å  det  icke  söndertagna  craniet  endast 
den  bakre  och  den  främre  ändan.  Vid  den  förra  gränsar  det 
baktill  till  det  främre  kilbenet,  dess  rostrum  sphenoidale^  och 

på  sidorna  till  nasalskifvorna  af  gombenens  perpendiculära  delar, 

och  utskjuter  något  bakom  de  bakre  näsöppningarne.  Dess  mar  g  o 
posterior^  eller  rättare  den  bakre  delen  af  dess  margo  inferior 

bildar  en  skarp  men  låg  köl,  som  här  är  långt  skild  från  gom- 
benens crista  nasalis.  Längre  in  uti  näskaviteten  stöter  nämnde 

köl  intill  crista  nasalis,  och  bildar  derefter  en  något  utbredd 

och  ruggig  yta,  som  ligger  långsåt  och  intill  suturen  mellan 
båda  gombenen  samt  mellan  öfverkäksbenens  processus  palatini. 

Inuti  nämnde  kavitet  gränsar  plogbenet  upptill  dels  till  silbenets 
lamina  perpendicularis  med  sin  öfre  kant,  och  dels  till  dess 

labyrinthi  med  sina  utbredda  sidodelar  (alce  vomeris).  Dess 
främre  ända,  som  synes  genom  den  främre  näsöppningen,  bildar 

en  upptill  öppen  ränna,  och  gränsar  med  sin  undre  konvexa  sida 
till  de  båda  processus  palatini  af  mellankäksbenen.  Upptill 

gränsar  denna  ända  till  den  främre  broskartade  delen  af  silbe- 
nets lamina  perpendicularis. 
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De  båda  öfverkäksbenen  (ossa  maxillaria  superiora) 
äro  de  största  af  ansigtsregionens  ben,  och  äro  dessutom  utmärkta 

därigenom  att  hörntänderna  och  kindtänderna  äro  inkilade  uti 

dem  uti  sina  alveoli.  Baktill  gränsa  dessa  ben  öfverst  till  pann- 
benen, nedanför  dessa  till  tårbenen  (ossa  lacrymalia)^  och  ne- 

danför dessa  återigen  dels  till  orbitaldelarne  af  gombenens  per- 
pendiculära  delar,  och  dels  till  okbenen.  Upptill  gränsa  de  till 
pannbenens  processus  nasales^  näsbenen  och  mellankäksbenen; 
framtill  till  dessa  sednare  ben;  och  undertill  till  gombenen  och 

till  hvarandra,  der  de  äro  förenade  genom  sutura  palatina. 
Inuti  näskaviteten  gränsa  de  till  silbenet  samt  plogbenet.  Deras 
horisontella  processus  2JC(^ciiini  bilda  större  delen  af  gomhvalfvet. 

Vid  suturen  mellan  dem  och  mellankäksbenen  begränsa  de  bak- 

Itill  ett  par  stora  aflånga  M\,  foramina  incisiva,  och  vid  sutu- 
ren mellan  dem  och  gombenen  omsluta  de  ett  par  mindre,  sneda 

hål ,  foramina  palatina  anteriora.  De  kanaler,  canales  palatini, 

som  uti  dessa  foramina  hafva  sina  främre  mynningar,  hafva  sina 

j  bakre  och  något  större  d:o  belägna  i  den  nedre  och  främre  delen 
af  ögonhålorna,  omslutna  af  de  orbitala  skifvorna  af  gombenens 

perpendiculära  delar,  och  dessa  mynningar  äro  hvardera  genom 

I  en  tunn  benlamell  delade  i  2:ne.  A  yttre  sidan  af  öfverkäksbe- 

jnen,  och  ofvanför  3:dje  kindtanden  (räknad  framifrån)  är  ett  ver- 
Iticalt,  upptill  tillspetsadt,  och  temligen  stort  foramen  in- 
fraorbitale^  som  är  den  främre  mynningen  af  canalis  infraorhi- 
tdlis.  Den  bakre  mynningen  af  denna  kanal,  som  är  något  större 

I  än  den  främre ,  synes  i  orbital- vinkeln  nedanför  tårbenet.  Denna 
kanal  genomborrar  i  longitudinell  riktning  den  del  af  hvardera 

öfverkäksbenet ,  vid  hvilken  okbenet  (ps  zygomaticum)  har  sitt 
fåste,  och  som  deraf  fått  sin  benämning  processus  zygomaticus. 

Mellankäksbenen  (ossa  intermaxiUaria) ,  som  utgöra 

^en  främsta  delen  af  ansigtsregionen ,  äro ,  utom  genom  sitt  läge , 
utmärkta  derigenom  att  de  bära  framtänderna.  Uppåt  och  bakåt 

gränsade  till  näsbenen  och  öfverkäksbenen,  samt  inuti  näskavite- 

ten till  den  främre  ändan  af  plogbenet.  Bakåt  och  uppåt  ut- 
sända de  en  lång  process  {processus  nasalis),  som  inskjuter 

mellan  öfverkäksbenen  och  näsbenen,  men  som  hos  hunden  och 
vargen  icke  räcker  till  midten  af  dessa  sednare  ben.  Undertill 

utsända  de  hvartdera  bakåt  en  äfvenledes  lång  och  hoptryckt 

process,  som  bildar  den  inre  väggen  för  hvartdera  foramen  in- 
cisivum,  och  som  baktill  stöter  intill  öfveikdksbenens  processus 

4 
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palatimis  samt  till  plogbenet,  och  som  vi  derföre  kunna  kalla 

processus  vomerinus.  De  nämnda  aflånga  foramina  incisiva  om- 
slutas äfven  för  öfrigt  af  mellankäksbenen ,  samt,  såsom  ofvan 

redan  är  nämdt,  baktill  af  öfverkäksbenen.  Sutm-en  mellan 
mellankäksbenen  och  öfverkäksbenens  processus  palatinus  har 

sitt  läge  midtför  insidan  af  hörntänderna,  och  denna  sutur  för- 
svinner mer  eller  mindre  fullständigt  hos  äldre  individer.  Så- 

lunda försvinner  äfvenledes  suturen  mellan  dessa  ben  strax  framom 

yttre  sidan  af  nämnde  tänder,  och  stundom ,  åtminstone  till  stor 
del,  den  mellan  båda  mellankäksbenen. 

Gombenen  (ossa  palatina) ,  som  bilda  den  bakre  delen  af 
gomhvalfvet,  den  nedre  delen  af  ögonhålornas  inre  vägg,  och  till  |, 
större  delen  omsluta  de  bakre  näshålen,  hafva  en  jemförelsevis  [i 

större  utsträckning  än  hos  menniskan.    De  gränsa  baktill  till  ij 
det  främre  kilbenet,  till  de  vingformiga  utskotten,  och  till  de 

stora  och  små  kilbensvingarne ,  allt  detta  med  sina  perpendicu- 
lära  delar:  dels  den,  som  bildar  den  yttre  väggen  för  näshå-  , 
lorna,  och  dels  den,  som  uppstiger  uti  ögonhålorna.    Upptill  \ 

gränsa  de  med  samma  delar  dels  uti  näskaviteten  till  plogbenets  > 
sidodelar  (alce  vomeris),  och  till  silbenets  lahyrintlii,  och  dels  uti  ; 

ögonhålorna  till  pannbenen  och  tårbenen.    Med  sin  horisontella  • 
del  gränsa  de  framtill  och  på  sidorna  till  öfverkäksbenen,  och 
inåt  gränsa  de  här  till  hvarandra,  och  bilda  sutur  a  palatina, 

samt  långs  öfre  sidan  af  denna ,  inuti  näskaviteten  en  liten  kam,  j 

crista  nasalis,  som  längre  in  uti  nämnda  kavitet  stöter  intill 
plogbenet.    A  den  horisontella  delen  märkes  å  hvardera  sidan 

temligen  nära  intill  suturen  och  ungefär  midtför  främre  kanten' 
af  den  främsta  knöltanden  ett  litet  rundadt  hål,  foramen  påla- 
tinum  posterius,  som  leder  in  uti  canalis  palatinus,  och  har 

sm  bakre  mynning  uti  den  undre  afdelningen  af  det  hål,  som 

förefinnes  i  nedre  och  främre  delen  af  ögonhålan  uti  den  orbi- 
tala  delen  af  gombenens  perpendiculära  delar. 

Tårbenen  (ossa  lacrymalia),  som  hafva  sitt  läge  vid  främre- 
och  öfre  delen  af  ögonhålorna  {orhitce),  äro  små  ben,  som  äro 

inklämda  mellan  pannbenen,  öfverkäksbenen,  okbenen  och  gom- 
benens orbitala  delar.  Med  sin  uppstigande  del  bidraga  de  till 

bildandet  af  den  inre  ögonhålskanten  (margo  orhitalis  internus), 
och  de  utestänga  således  helt  och  hållet  öfverkäksbenen  från 
ögonhålorna.  På  denna  del  såväl  som  på  den  angränsande  delen 

af  pannbenen  märkes  en  grund  grop  (sulcus  lacrymalis')  för  tår- 
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säcken ,  och  denna  grop  slutar  nedtill  i  ett  hål  (fossa  lacryma- 

I  is),  som  liknar  ett  foramen,  och  som  utgör  den  öfre  mynnin- 
i  gen  af  tårkanalen  (canalis  lacrymalis)  som  leder  ner  uti  näs- 

kaviteten,  och  derföre  stundom  blifvit  kallad  canalis  naso-lacry- 
malis. 

Okbenen  (ossa  zygomaticd),  som  utgöra  den  främre  de- 
I  len  af  kindbågarne,  och  med  sin  främre  ända  äro  fästade  vid 
I  öfverkäksbenen  och  tårbenen,  och  med  den  bakre  vid  okbensut- 
!  skotten  å  tinningbenens  flälldelar,  äro  starka,  men  tunna  och 

hoptryckta.    Deras  främre  ända,  eller  processus  maxillaris  har 
tvenne  grenar,  den  större  uppstigande  till  tårbenet,  den  mindre 
och  undre  fästad  vid  öfverkäksbenets  nedre  och  bakre  del,  ett 

stycke  ofvan  alveolen  för  främre  knöltanden.    Deras  bakre,  till- 
spetsade och  nedåtböjda  ända  är  fästad  vid  undre  sidan  af  tin- 

I  ningbenens  okbensutskott.    De  bilda  de  yttre  väggarne  för  ögon- 
i  hålorna,  äfvensom  de  undre  och  till  dels  främre  kanterna  af  de- 

samma.   De  undre  kanterna  af  ögonhålorna  begränsas  baktill  af 

en  uppstigande  vinkel,  bildad  dels  af  okbenen  och  dels  af  tin- 
ningbenens okbensprocesser,  hvilken  vinkel  är  en  antydning  af 

I  processus  f rontalis  å  okbenen  hos  menniskan.    Okbenen  och  tin- 
ningbenens okbensutskott  begränsa  å  yttre  sidan  tinninggroparne. 

Näsbenen  {pssa  nasi)  äro  2me  långa  och  smala  ben,  som 
i  bilda  näshålornas  öfre  hvalf,  och  som,  betraktade  från  sidan, 

I  äro  ungefär  vid  midten  starkt  konkava ,  samt  hafva  en  djup  grop 
!  långs  suturen  dem  emellan,  och  å  undre  sidan  långs  densamma 
en  skarp  kant,  crista  nasalis,  och  den  främre  kanten  konkav. 

Baktill  gränsa  de  till  pannbenen,   och  slutas  der  med  en 
spets,  som  sträcker  sig  något  litet  längre  tillbaka  än  de  bakre 
kanterna  derstädes  af  öfverkäksbenen.    På  sidorna  gränsa  de 

äfven  till  pannbenen,  nemligen  deras  processus  nasales,  på 
midten  till  öfverkäksbenen,  och  med  något  litet  mindre  än  sin 

främre  halfdel  till  mellankäksbenen.    Inuti  näshålorna  gränsa  de 
med  sin  undre  och  yttre  kant  till  de  öfre  näsmusslorna  (conchce 

superiores)  och  med  sin  inre  och  undre  kant  (crista  nasalis) 
till  lamina  perpendicularis  af  silbenet. 

Underkäken  (jnaxilla  inferior) ,  som  liksom  den  öfre ,  har 

en  långsträckt  form,  består  såsom  oftast  hos  däggdjuren,  med 

undantag  af  Primates  och  några  andra,  af  tvenne  skilda  sidohälf- 
ter, som  framtill  genom  en  permanent  sutur  äro  förenade  med 

hvarandra.    Hvarje  sidohälft  företer  tvenne  särskilda  delar:  en 

4* 
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kropp ,  eller  horisontell  del  (corpus  eller  pars  horisontalis) ,  och 

en  uppstigande  del  (ramus  adscendens).  Den  förra,  som  är 
den  största,  bär  tänderna  uti  sina  alveoli^  och  den  sednare  bär 

processerna  eller  utskotten.  Den  förra  har  undre  kanten  båg- 

böjd,  och  denna  böjning  är  hos  den  yngre  vargen  något  irregu- 
liär,  eller  framtill  med  en  grund  ingående  bugt.  Å  kroppens 
yttre  sida  märkas  framtill  trenne  hål,  af  hvilka  det  främsta,  | 

som  är  det  minsta,  har  sitt  läge  vid  benets  främre  ända  under 

framtänderna ,  och  de  tvenne  andra  under  2:dra  och  3:dje  kind- 

tänderna. Alla  tre  synas  motsvara  foramina  mentalia  hos  men- 
niskan,  och  leda  ut  ur  canalis  alveolaris  inferior.  Den  bakre 

uppstigande  delen,  som  har  sin  början  vid  den  bakersta  kindtandens 
alveol,  har  trenne  processer  eller  utskott:  kronutskottet  (jprocc55W5 

coronoideus)  ̂   ledknappsutskottet  (processus  condyJoideus)  ̂   och 
vinkelutskottet  (processus  angularis).  Af  dessa  är  kronutskottet , 

som  upptager  platsen  mellan  den  bakersta  kindtanden  och  ledknapps- 
utskottet, det  största,  och  är  hoptryckt  och  särdeles  högt  uppsti- 

gande, så  att  dess  spets,  då  underkäken  är  sluten  intill  den  öfre, 
räcker  något  litet  öfver  kindbågen  eller  okbågen.  Dess  öfversta 

ända  är  afrundad,  stundom  tvärt  afrundad,  och  dess  yttre  sida  I 

har  en  stor  och  djup  grop.  Ledknappsutskottet  är  serdeles  kort, 
och  bär  den  transversella  och  konvexa  ledknappen  (condylus). 
Under  detta  har  vinkelutskottet  sitt  läge,  samt  är  kantigt,  och 

undertill  konvext,  och  har  en  kort,  uppåt  böjd  spets.  På  inre 

sidan  af  den  uppstigande  delen  är  ett  stort,  ovalt  hål  (foramen 

maxillare  posterius)^  hvilket  är  ingången  till  den  undre  alveo- 
lar-kanalen  (canalis  alveolaris  inferior). 

Tungbenet  (os  hyoideum)  företer  en  starkare  utveckling 
af  de  hos  menniskan  så  kallade  mindre  eller  främre  processerna 

eller  hornen  (cornua  minora)^  än  hos  henne,  och  det  är  sam- 
mansatt af  9  skilda  ben.    Centralbenet  eller  tungbenskroppen 

(corpus  ossis  hyoidei)  utgöres  af  ett  transverselt,  något  hori-  | 

sontelt  plattadt  och  nästan  jemnbredt  ben,  hvars  främre  midtel-  i 
kant  är  något  konvex,  och  den  bakre  konkav,  och  hvars  sido-  I 
ändar  äro  tjockare  samt  riktade  snedt  framåt  och  utåt,  nästan 

tvärt  af  huggna,  och  med  ledytor  för  de  båda  tungbenshornen. 

Med  sin  öfre  sida  är  den  fästad  vid  främre  delen  af  sköldbro-  '. 
sket  (carfilago  thyreoidea).    De  längre  af  tungbenshornen,  som  1 

vanligen  kallas  de  främre  (cornua  anteriora)^  hafva  sitt  fäste  ■ 
vid  tungbenskroppen  under  fästet  för  de  bakre  tungbenshornen, 
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bestå  af  trenne  särskilda  ben,  och  anses  A^anligen  motsvara  cor- 
nua  minor  a  hos  menniskan ,  ehuru  man  brukat  kalla  det  första , 

kortaste  och  tjockaste  benet  eller  leden  af  desamma  cornu  mi- 
nus. Det  mellersta  benet  af  dem  är  det  längsta,  och  det  3:dje 

benet,  hvarmed  de  äro  fästade  vid  tinningbenet,  anses  vanligen 
motsvara  detta  sednare  bens  griffelutskott ,  och  kallas  derföre 

griffelben  eller  cornu  styloideum.  De  äro  mer  eller  mindre  starkt 

böjda,  och  hafva  hos  hunden  vid  böjningen  å  midten  en  mer 
eller  mindre  tydlig  vinkel,  eller  antydning  till  sidoprocess.  Den 
första  leden  af  dessa  tungbenshorn  bildar  i  allmänhet  en  rät 
vinkel  med  den  andra  leden.  De  kortare  tungbenshornen ,  som 

vanligen  kallas  bakre  (cornua  posteriora)^  hafva  sitt  fäste  vid 
ändarne  af  tungbenskroppen,  ofvan  och  något  litet  bakom  fästet 
för  de  främre,  bestå  blott  af  ett  ben,  och  anses  motsvara  cornua 

majora  hos  menniskan.  De  äro  ofta  längre  än  någon  af  lederna 

af  de  främre  hornen,  och  äro  riktade  uppåt,  ungefär  vinkelrätt 

emot  luftrörshufvudets  längd-axis,  samt  äro  genom  en  broskar- 
tad  förlängning  fästade  vid  sköldbroskets  större  horn  (cornua 

majora  cartilaginis  thyreoidece) ,  och  kallas  derföre  stundom  cor- 
nua thyreoidlca.  Hundens  tungben  synes  vara  något  olikt  var- 
gens deruti,  att  det  har  kroppen  något  kortare  i  transversell 

riktning,  och  griffelbenen  något  mera  böjda,  och  med  vinkel  på 
midten,  hvilken  saknas  hos  vargen. 

Ryggraden  (columna  vertehrarum)  företer  fem  lätt  åt- 
skiljbara  afdelningar  eller  regioner,  nemligen:  1)  halsen  (collum)\ 

2)  bröstkorgen  (thorax)]  3)  länden  (lumbus);  4)  ländkorset  el- 
ler korsbenet  (pars  sacralis  eller  os  sacrum);  och  5)  svansen 

(cauda).  De  kotor  eller  vertebror,  som  tillhöra  dessa  olika  af- 
delningar, hafva  deraf  fått  olika  namn:  1)  halskotor  (vertebrce 

colli  eller  cervicales);  2)  bröstkotor  eller  ryggkotor  (i  inskränk- 
tare bemärkelse)  (vert.  thoracis  eller  dorsi,  eller  ock  v.  thora- 

cales  eller  dorsales);  3)  ländkotor  (vert.  lumbi  eller  v.  lumba- 
les);  4)  korsbenskotor  (vert.  ossis  sacri  eller  v.  sacrales);  och 
5)  svanskotor  (vert.  caudce  eller  v.  caudales). 

Halskotorna  (vertebrce  colli) ^  som,  såsom  vanligt  hos 

däggdjuren,  äro  sju  till  antalet,  skiljas  från  bröstkotorna  bland 
annat  derigenom  att  de  icke  bära  några  refben,  och  följaktligen 
sakna  ledytor  för  dessa.    Den  sista  eller  7:de  halskotan  är 
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naturligen  den,  som  mest  liknar  de  närmast  följande  ryggko- 
torna, och  liksom  dessa  afviker  den  från  de  föregående  hals- 

kotorna derigenom  att  den  saknar  dels  parapophyser  och  dels  \ 

foramina  vertebralia  för  arterice  vertehrales.  Den  första  hals- 
kotan (atlas)  kännes  lätt  från  alla  andra  kotor  derigenom  att 

den  saknar  kroppen,  och  dennas  plats  har  intagits  af  den  så 

kallade  hypapophysen ,  som  bildar  den  undre  och  tjockare  bågen, 

och  i  bakre  kanten  har  en  liten  hoptryckt  tagg.  Dess  vingfor- 
made  sidoutskott  eller  diapophyser  äro  serdeles  starkt  utbildade , 

isynnerhet  hos  vargen ,  och  riktade  utåt  och  bakåt.  Vid  främre 
kanten  hafva  de  en  liten  bugt  för  arteria  vertébralis  och  deras 

yttre  kant  bildar  en  jemn  båge,  och  öfvergår  baktill  med  en 
trubbig  eller  afrundad  vinkel  uti  den  bakre.  Vid  hvarderas  bas 

är  ett  foramen  vertehrale,  och  å  hvardera  sidan  strax  bakom 
främre  kanten  af  den  öfre  bågen  äfvenledes  ett  sådant,  allt  för 

arteria  vertébralis.  Den  öfre  bågen  saknar  neuraltagg  eller  öfre 

taggutskott.  Den  har  framtill  2:ne  konkava,  och  baktill  2me 

något  mindre  och  nästan  platta  ledytor,  de  förra  för  articulatio- 
nen  med  condijli  occipitales,  och  de  sednare  för  den  med  epi- 
stroplieus.  Bredden  mellan  yttre  kanterna  af  sidoutskotten  är 
mera  än  dubbelt  större  än  största  längden  mellan  kanterna  af 

främre  och  bakre  ledytorna.  —  Den  andra  halskotan  (epistro- 
pJieus  eller  axis)^  som  framtill  bär  kroppen  af  den  föregående, 

är  utmärkt  från  alla  de  andra  derigenom  att  den  vid  främre  än- 

dan af  kroppen  har  ett  långt,  koniskt  utskott,  tandutskottet  (pro- 

cessus odontoideus) ,  —  som  är  den  från  atlas  hit  förflyttade  och 

transformerade  kroppen  —  samt  vid  hvardera  sidan  af  detta  ut- 
skott en  sned,  konvex  ledyta.  A  hvardera  sidan  af  kroppen, 

närmare  dess  bakre  ända,  är  ett  snedt  bakåt  och  utåt  riktadt 

sidoutskott  (diapophysis) ,  hvilket  vid  basen  är  longitudinelt  ge- 
nomborradt  af  foramen  vertehrale^  som  framåt  fortsättes  af  en 

grop.  Till  parapophysen  finnes  intet  annat  spår  än  en  temligen 

skarp  kant,  som  går  långs  undre  kanten  af  denna  grop,  och  ut- 
breder sig  vid  den  framom  varande  ledytan.  Det  synes  oss  an- 

tagligt, att  både  parapophyserna  och  praezygapophyserna  bidraga 

till  bildandet  af  denna  kotas  främre  ledj^tor.  Ofvanför  de  bakre 
ledutskotten,  postzygapophyserna,  är  en  knöl  eller  process,  som 

på  de  följande  halskotorna  är  mera  tydlig,  och  på  de  bakre 

har  flyttat  sig  längre  fram  emot  praezygapophyserna,  och  som 

synes  oss  vara  den  första  antydningen  till  de  längre  bakåt  tyd- 
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ligare  mammillärutskotten  eller  no etapophy serna.  Neuraltaggen 

är  ej  hög,  men  i  longitudinell  riktning  längre  än  kotans  kropp , 
med  undantag  af  tandutskottet.  Kroppen  har  å  undre  sidan  en 
köl,  som  baktill  är  högre,  och  der  tyckes  förete  ett  rudiment 

af  hypapophys;  och  den  är  längre  än  den  af  någon  af  de  an- 
dra halskotorna,  och  dess  längd  är  betydligt  större  än  dess 

bredd.  —  De  följande  fyra  halskotorna,  d.  v.  s.  3:dje  till  och 
med  6:te,  som  alla  hafva  foramina  vertebralia,  utmärka  sig 

såväl  från  de  båda  föregående  som  från  den  7:de  kotan  deri- 
genom  att  de  hafva  tydliga  parapophyser,  hvilka  bakåt  tilltaga 
i  storlek,  så  att  de  äro  störst  på  den  6:te.  De  äro  förenade 

med  diapophyserna,  och  foramina  vertehralia  äro  omslutna  af 
bådas  basaldelar.  Med  sin  främre  ända,  som  å  3:dje  halskotan 

är  spetsigast,  sträcka  de  sig  å  3:dje  och  4:de  kotorna  framom 
kroppen.  På  6:te  halskotan  äro  de  serdeles  breda  och  stora, 

men  trubbiga,  och  jemförelsevis  mest  distinkta  från  diapophy- 
serna, samt  hafva  en  skarp  kant  (cristd)  på  sin  inre  sida.  Neu- 

raltaggen (öfre  taggutskottet)  tilltager  bakåt  i  längd  och  spet- 
sighet, så  att  den  på  7:de  halskotan  är  längst  och  spetsigast, 

samt  något  längre  än  kotkroppen,  men  den  är  dock  här  icke 
mera  än  hälften  så  lång,  som  å  första  bröstkotan.  Längden  af 

kotkroppen  aftager  bakåt,  äfvensom  afståndet  mellan  ytterkan- 
terna af  postzygapophyserna ,  så  att  dessa  dimensioner  äro  minst 

å  7:de  halskotan.  Denna  kota  har  diapophyserna  riktade  rätt 

ut  åt  sidorna,  men  hos  alla  de  andra  äro  de  riktade  bakåt.  3:dje 

till  och  med  6:te  halskotorna  hafva  långs  midten  af  kroppens 

undre  sida  en  köl,  som  är  skarpast  å  3:dje  och  4:de,  och  nä- 
stan omärklig  på  den  6:te,  och  å  3:dje  till  och  med  5:te  före- 

ter den  baktill  en  antydning  till  hypapophys.  Kotkroppen 
är  å  alla,  med  undantag  af  atlas,  framtill  konvex,  och  baktill 
konkav. 

Bröstkotorna  {vertehrce  tJioracis)^  som  äro  tretton,  ka- 
rakteriseras såväl  genom  sina  utskott  som  genom  sina  ledytor 

för  refbenen  eller  pleurapophyserna ,  nemligen  å  de  9  första  ko- 

torna å  hvardera  sidan  en  ledyta  vid  hvardera  ändan  af  krop- 

pen, och  en  sådan  å  hvarje  diapophys,  och  å  de  fyra  öf- 
rige  å  hvardera  sidan  vid  främre  ändan  af  kroppen  och  å 

hvarje  diapophys  en  sådan:  de  å  kroppen  för  ref  benens  capitu- 
lum,  och  de  å  diapophyserna  för  deras  tuberculum.  Från  de 

flesta  af  halskotorna  skilja  de  sig  dessutom  derigenom  att  de 
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icke  hafva  några  parapophyser,  livartill  man,  enligt  hvad  of- 
van  blifvit  anfördt,  velat  finna  homologi  uti  capitulum  och 

collum  å  refbenen.  Med  afseende  på  halskotorna  yttrade  vi,  att 

afståndet  mellan  yttre  kanterna  af  postzygapophyserna  aftager 
bakåt,  så  att  det  är  mindre  på  de  bakre  än  på  de  främre. 
Detta  förhållande  fortsättes  på  bröstkotorna  till  och  med  den 
8:de  eller  9:de.  Derefter  tilltager  nämnde  afstånd  något,  ehuru 

icke  betydligt,  och  icke  i  jemnt  stigande,  och  är  på  de  bakre 

vida  mindre  än  på  den  första  bröstkotan.  Neuraltaggen  är  be- 
tydligt längre  på  de  främre  än  de  bakre  bröstkotorna,  och  allra 

längst  på  den  främsta,  der  den  är  omkring  3:ne  gånger  längre 
än  kotkroppen.  Derefter  aftager  den  i  längd  till  och  med  10:de 

bröstkotan,  ehuru  den  på  2:dra  till  och  med  5:te  är  föga  kor- 
tare än  på  den  l:sta.  På  lista  till  och  med  9: de  är  den  rik- 

tad bakåt,  och  på  4:de  till  och  med  9:de  mer  eller  mindre 
böjd.  På  lOide  är  den  riktad  rätt  upp,  och  på  llite  till  och 

med  13:de  något  framåt,  ehuru  på  den  sistnämnde  nästan  omärk- 
ligt. Denna  har  den  något  litet  längre  och  större  än  på  de 

2:ne  föregående.  Då  dess  främre  kant  på  den  10: de  bröstko- 
tan har  något  starkare  lutning  bakåt,  och  dess  bakre  d:o  på 

den  ll:te  lutar  något  framåt,  så  synes  det,  som  om  dessa  2me 
kotor,  hos  hvilka  neuraltaggarne  äro  minst,  hade  dem  lutande 

mot  hvarandra.  A  den  l:sta  bröstkotan  äro  diapophyserna  be- 
tydligt större  än  på  de  andra,  och  å  den  samt  den  2:dra  äro 

de  riktade  något  litet  nedåt.  A  de  följande  8  äro  de  riktade 
uppåt,  och  å  de  3me  bakersta  äro  de  ganska  små.  Vid  den 

3:dje  bröstkotans  diapophyser  märkas  de  ofvan  anförda  anapo- 
physerna  och  metapophyserna  (de  accessoriska  och  mammillära  j 
utskotten)  ganska  tydliga,  och  förekomma  båda  vid  de  följande 
kotornas  diapophyser  till  och  med  den  10:de,  men  å  den  ll:te 
hafva  de  sistnämnda,  och  å  12:te  och  13:de  bådadera  afsöndrat 

sig  från  diapophyserna,  och  förflyttat  sig  till  andra  platser:  met- 
apophysen  till  praezygapophysen,  och  anapophysen  till  den  bakre 
sidokanten  af  neuralbågen,  nedanför  postzygapophysen.  På  3:dje 
till  och  med  6:te  bröstkotorna  visar  sig  anapophysen  såsom  en 

knöl  på  öfre  sidan  af  diapophyserna,  hvilken  på  de  3:ne  första 
är  riktad  något  framåt,  och  på  den  sista  rätt  upp.  På  den  7:de 
bröstkotan  är  den  riktad  bakåt,  samt  har  en  trubbig  vinkel  i 

bakre  kanten.  På  8:de  till  och  med  10:de  tilltager  denna  rikt- 
ning, så  att  den  på  den  sistnämnda  är  riktad  rätt  bakåt.  På 
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ll:te  och  följande  2:ne  bröstkotor  är  den  riktad  bakåt  och  nå- 
got litet  uppåt.  På  alla  tilltager  den  i  längd  bakåt.  På  3:dje 

till  och  med  10:de  bröstkotorna  visar  sig  metapophysen  såsom 
en  från  främre  kanten  utgående  knöl ,  som  på  de  bakre  kotorna 

är  spetsigare.  På  den  ll:te  bröstkotan,  der  metapophysen,  lik- 
som på  de  följande,  har  sin  plats  på  praezygapophysen,  är  den 

mindre  än  på  dessa  Med  afseende  på  kotkroppen ,  så  är 
denna  minst  på  de  mellersta  bröstkotorna,  och  störst  på  den 
främsta  och  de  båda  bakersta,  och  de  2me  första  samt  3me 

sista  hafva  hos  vargen  en  mer  eller  mindre  tydlig  långsgående 
köl  å  sin  undre  sida. 

Ländkotorna  (vertebrce  lumhi)^  som  äro  sju  till  antalet, 

skilja  sig  från  bröstkotorna  genom  frånvaron  af  ledytor  för  ref- 
benen,  och  från  både  dem  och  halskotorna  isynnerhet  genom 

sina  sidoutskott.  Dessa  utskott,  som  antagas  vara  bildade  ge- 
nom sammansmältning  af  di-  och  pleurapophyserna  eller  ock 

endast  af  de  sednare-),  som  sammanvuxit  med  kotorna,  äro 
längre  än  å  de  andra  kotorna,  af  en  horisontelt  hoptr3^ckt  form, 
riktade  framåt  utåt  och  nedåt,  samt  tilltagande  i  längd  bakåt, 

med  undantag  af  det  bakersta  paret,  som  äro  kortare  och  min- 
dre än  de  närmast  föregående.  Vid  spetsen  äro  de  något  ut- 

bredda, och  de  4 — 6  främre  paren  visa  stundom  (hos  vargen) 
här  en  antydning  till  tvådelning,  eller  en  främre  och  bakre  del, 
som  äro  åtskilda  genom  en  grund  bugt.  De  längsta,  å  den 

6:te  ländkotan,  äro  vida  längre  än  samma  kotas  kropp.  An- 

apophyserna ,  som  hafva  ungefär  samma  läge ,  som  på  de  baker- 
sta bröstkotorna,  aftaga  bakåt,  så  att  de  äro  försvunna  å  den 

7:de,  och  endast  äro  svagt  antydda  på  de  2:ne  närmast  före- 
gående ländkotorna.  Metapophyserna,  som  å  alla  äfvenledes 

hafva  samma  läge,  som  å  de  bakersta  bröstkotorna,  nemligen 

vid  prsezygapophyserna,  aftaga  äfven  bakåt,  men  äro  dock  tyd- 
liga ännu  på  den  sista  ländkotan.  Hos  ingen  äro  de  af  någon 

serdeles  storlek.  Alla  hafva  neuraltaggen  riktad  mer  eller  min- 
dre framåt,  med  undantag  af  den  sista,  hos  hvilken  den  är  nå- 
got litet  bakåt  böjd.  De  båda  sista  hafva  den  minst,  och  å  de 

mellersta  är  den  störst,  men  äfven  å  dessa  är  den  dock  kortare 

1)  Anapophyserna  och  metapophyserna  äro  något  tydligare  hos  den 
gamle  vargen  än  hos  hmiden. 

2)  OwEN:  On  the  Anatomy  of  Vertebrates,  vol.  II,  pag.  299. 
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än  sidoutskotten.  Kotkroppen  tilltager  i  storlek  bakåt,  så  att 
den  på  de  bakre  är  större  än  på  någon  af  de  andra  kotorna  i 

ryggraden,  ehuru  den  på  den  bakersta  är  betydligt  kortare  än 
på  de  föregående.  Endast  denna  saknar  köl  å  undre  sidan,  men 

på  den  nästföregående  är  den  helt  obetydlig.  Neuralbågen  äf- 
vensom  kroppen  aftager  i  höjd  bakåt,  och  foramen  spinale  är 

derföre  å  de  bakersta  bredt  och  lågt.  Både  å  dessa  och  bröst- 
kotorna är  kroppen  framtill  konvex,  och  baktill  konkav,  ehuru 

i  mindre  grad  än  hos  halskotorna. 
Korsbenskotorna  (vertebrce  ossis  sacri) ,  som  äro  trenne , 

bilda  tillsamman  korsbenet  (os  sacnmi)^  som  utgör  den  öfre 
delen  af  bäckenet.  Den  mellersta  af  dem  är  på  sidorna  skild 

från  de  båda  andra  genom  2me  ̂ dj:  foramina  sacralia,  som 

motsvara  de  mellan  de  andra  kotorna  varande  foramina  in- 
tervertehralia.  För  öfrigt  äro  de  med  hvarandra  hos  äldre 

individer  fullkomligt  samriDanvuxna,  med  endast  en  svag  an- 

tydning till  skillnad  mellan  kropparne  och  de  låga  neuraltag- 
garne.  Den  första  är  den  vida  största,  och  lemnar  genom  den 

starka  utbredningen  af  sina  diapophyser  det  hufvudsakliga  fästet 

för  höftbenen  eller  tarmbenen  (pssa  ilium).  Den  2:dra  kors- 
benskotans  sidoutskott  bidraga  endast  med  en  jemförelsevis  ringa 
del  till  detta  fäste.  Den  delen  af  korsbenets  inre  eller  undre 

sida,  som  bildas  af  den  första  korsbenskotan  är  konkav,  och  den 
andra  delen  är  i  midten  konvex. 

Svanskotorna  (vertebrce  caudce)^  som  äro  af  vexlande 
antal,  äro  de  minsta  af  alla.  Vi  hafva  hos  vargen  räknat  20, 
och  hos  hunden  stundom  21  sådana.  Af  ven  utmärka  de  sig  i 
allmänhet  för  en  mindre  utveckling  af  utskotten,  som  slutligen 

helt  och  hållet  försvinna.  Hos  vargen  hafva  vi  funnit  de  5  för- 
sta vara  försedda  med  neuralbåge,  och  den  6:te  med  antydning 

dertill,  men  denna  båge  har  icke  hos  någon  tydlig  neuraltagg, 

ehuru  neurapophyserna,  som  förenat  sig  med  postzygapophy- 

serna,  å  de  fi'ämre  hafva  en  märkbar  förlängning  bakåt.  Prae- 
zygapophyserna  och  diapophyserna  äro  de  jemförelsevis  mest  ut- 

bildade utskotten.  De  förra,  som  på  lista  till  och  med  5:te 

bära  tydliga  metapophyser,  och  som  fungera  såsom  articularpro- 
cesser  till  och  med  på  den  4:de  svanskotan,  synas  såsom  ett  par 

mer  eller  mindre  tydliga  knölar  ännu  på  den  16:de.  Postzyg- 
apophyserna  upphöra  att  vara  articularprocesser  på  den  4:de, 
uppträda  derefter  såsom  en  baktill  klufven  rygg  på  5:te  till  och 
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j  med  13:de,  och  äro  antydda  genom  en  enkel  rygg  på  14:de  till 
i    och  med  16:de.    Diapophyserna ,  som  på  de  främsta  äro  ganska 

I  långa,  förmärkas  såsom  en  långsgående  rygg  på  hvardera  sidan 
II  af  bakre  ändan  ännu  på  den  8: de.    På  den  7: de  uppträder  å 

hvardera  sidan  af  främre  ändan  en  skarp  köl ,  som  vi  måste  an- 
^  taga  för  en  parapophys,  här  visande  sig  framtill  liksom  hos  de 

I  främre  halskotorna.  Den  är  märkbar  ännu  på  den  12:te.  4:de 
ull  till  0€h  med  16:de  förete  å  undre  sidan  framtill  ett  par  knölar, 

som  äro  de  båda  haemapophyserna ,  hvilka  här  icke  förena  sig 
,  till  bildandet  af  någon  hsemalbåge  samt  äro  sammanvuxna 

e  med  kotkroppen.  Denna  aftager  i  tjocklek  bakåt,  och  är  på  de 
i    bakre  helt  smal  och  liten,  och  af  en  nästan  cylindrisk  form, 

0  ;  med  tjockare  ändar.    Den  sista  (20:de)  svanskotan  utgöres  blott 

•  I  af  en  liten  tillspetsad  knöl. 
e         Ref  benen  eller  pleurapophyserna  (costce) ,  som  bilda 

■  de  öfre  delarne  af  bröstkotornas  haemalbågar,  äro  13  par,  —  ett 

■  par  för  hvarje  bröstkota  —  och  äro  alla  vid  sin  öfre  ända  för- 
D  sedda  med  ett  ledhufvud  (capitulum)^  som  sitter  på  en  mer  el- 

it   ler  mindre  lång  hals  (collum) ,  hvilken  begränsas  af  en  mer  eller 

•  '  mindre  utstående  knöl  (tuber culuni).  Med  hufvudet  articulera 
a  i  de  med  bröstkotornas  kroppar  sålunda,  att  l:sta  och  de  3:ne 
e  i  sista  paren  endast  articulera  med  hvar  sin  kotkropp ,  då  deremot 

D  I  de  andra  paren  hvartdera  articulerar  med  2:ne  kotkroppar,  d.  v. 

I  s.  med  sin  egen  och  den  nästföregående,  dock  så  att  de  hafva 
e  i  den  största  ledytan  på  den  förre.  Med  knölen  articulerade  emot 
,    sina  tillhörande  kotors  diapophyser.    Vi  hafva  ofvan  anfört,  att 
1  hufvudet  och  halsen  stundom  blifvit  ansedda  såsom  den  från  bröst- 

i  kotorna  afsöndrade  och  till  refbenen  öfverflyttade  parapophysen. 

.  För  öfrigt  har  man  på  dem  att  märka  kroppen  eller  den  mel- 
j  lersta  delen,  och  ändarne.  Deras  yttre  sida  är  konvex  och  den 

,  inre  konkav.  Deras  främre  kant  är  rundad ,  och  den  bakre  skarp, 

.  I  och  innanför  denna  går  parallelt  med  den  en  grop  eller  fåra 

{sulcus  costalis)^  som  dock  knappt  är  märkbar  på  det  sista  pa- 
ret. Vid  deras  undre,  tvärt  afhuggna  ända  äro  de  fästade  vid 

de  så  kallade  refbensbrosken,  eller  bröstkotornas  hsemapophyser, 
som  alla  äro  broskartade.    De  främre  paren  äro,  såsom  vanligt, 

1)  Detta  händer  dock  någon  gång  såsom  en  anomali.  Å  ett  skelett  af 
hund  hafva  vi  sett  en  fullständig  och  orörlig  hsemalbåge  med  haemaltagg 
under  4:  de  svanskotan. 
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mera  plattade  och  breda  än  de  bakre ,  och  det  främsta  paret  äro 
de  kortaste  af  alla.  De  utmärka  sig  äfven  derigenom  att  de 
hafva  den  största  knölen.  Man  har  brukat  kalla  dem  costce  ve- 

rce,  hvilkas  refbensbrosk  eller  hsemapophyser  äro  fästade  vid 

bröstbenet.  Dessas  antal  är  9  par;  och  de  andra  ref  benen  (co- 
stm  spurice),  hvilkas  refbensbrosk  endast  äro  fästade  vid  de  före- 

gående d:o,  äro  således  4  par. 

Hsemapophy serna  för  bröstkotorna,  eller  refbensbrosken, 

som  bilda  de  nedre  sidodelarne  af  nämnde  kotors  hjemalbågar, 
och  alla  äro  broskartade,  äro  naturligtvis  af  samma  antal,  som 

pleurapophyserna.  De  9  främsta  paren  äro ,  såsom  redan  blifvit 
anfördt ,  fästade  vid  bröstbenet ,  och  af  dessa  det  första  paret  vid 
sidorna  och  närmare  främre  ändan  af  bröstbenets  främste  led, 

eller  manuhrium  sterni,  och  de  andra  paren  vid  synchondro- 
serna  mellan  bröstbenets  leder,  och  de  tilltaga  i  längd  bakåt, 
så  att  det  bakersta  paret  äro  de  längsta.  De  återstående  4  paren 
haemapophyser,  som  icke  äro  fästade  vid  bröstbenet,  utan  endast 
vid  hvarandra,  äro  smalare  än  de  föregående,  och  aftaga  i  längd 

och  tjocklek  bakåt,  så  att  det  bakersta  paret  äro  de  minsta. 

Bröstbenet  {stemmn) ,  som  bildar  hsemaltaggarne  uti  bröst- 
kotornas hsemalbågar,  och  sålunda  utgör  delar,  som  motsvara 

de  öfre  taggutskotten  eller  neuraltaggarne  uti  nämnde  kotors 
neuralbågar,  är  sammansatt  af  9  serskilda  leder,  af  hvilka  den 

första  och  sista  —  den  första  utgörande  handgreppet  (manu- 
hrium)^ och  den  sednare  det  svärdformiga  utskottet  {processus 

ensiformis)  —  till  formen  äro  de  andra  olike,  och  den  näst 

sista  är  helt  kort,  och  endast  utgöres  af  brosk  ̂ ).  Handgreppet 
har  å  hvardera  sidan  närmare  främre  ändan  en  knöl,  der  l:sta 

paret  haemapophyser  äro  fästade,  och  bakom  dessa  knölar  är  dess 

öfre  kant  hoptryckt  och  skarp ,  isynnerhet  hos  vargen.  Det  svärd- 
formiga utskottet,  vid  hvars  främre  ända,  jemte  det  föregående 

brosket,  det  9:de  paret  haemapophyser  äro  fästade,  är  längre  än 
den  föregående  förbenade  leden,  baktill  afsmalnande,  och  vid  den 

1)  Då  vid  det  brosk,  som  förenar  processus  ensiformis  med  den  före- 
gående förbenade  leden,  och  som  å  den  öfre  eller  inre  sidan  af  bröstbenet 

är  vida  längre  än  brosken  mellan  de  föregående  lederna,  2:ne  par  haemapo- 
physer äro  fastade  —  det  ena  paret  vid  dess  främre,  och  det  andra  paret 

vid  dess  bakre  ända  —  anse  vi  oss  böra  betrakta  detta  brosk  såsom  en  sär- 
skild led  uti  bröstbenet. 

i 
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f  bakre  afhuggna  ändan  bärande  ett  skifformigt  och  i  bakre  kan- 

ten grundt  treflikigt  brosk.  Dess  undre  kant  är  framtill  hop- 
tryckt och  skarp 

Extremiteterna.  —  Främre  extremiteterna ,  som,  enligt 
Owens  vertebertheori,  i  förening  med  den  främre  delen  af  bröst- 

benets handgrepp  (t.  ex.  hos  Monotremerna),  bilda  hsemalbågen 

i  till  nackvertebran ,  med  tillägg  af  särdeles  starkt  utbildade  ap- 

'  pendiculära  delar,  hafva  sitt  fäste  vid  sidorna  af  främre  delen 
:  af  bröstkorgen.    Skulderbladet  (scapula),  som  är  den  öfver- 
sta  och  närmast  intill  ryggraden  varande  delen  af  dessa  extre- 

;  miteter,  utgör  pleurapophysen  i  nämnde  båge.    Dess  form  är 

något  långsträckt,  d.  v.  s.  dess  höjddiameter,  eller  den,  som 

följer  kammen  åt,  är  betydligt  större  än  den,  som  är  vinkelrät 
mot  denna,  hvilken  vi  kunna  kalla  skulderbladets  tvärdiameter. 

Hos  vargen  synes  det  i  allmänhet  vara  något  bredare  än  hos 
hunden.    Det  närmar  sig  den  rhomboidiska  formen,  likväl  med 

det  hörnet,  der  ledgropen  för  öfverarmen  har  sitt  läge,  utdra- 
!  get,  och  med  den  främre  kanten  bildande  en  mer  eller  mindre 
stark  båge.    Den  öfre  kanten  är  äfven  bågböjd,  men  den  bakre 

i  är  rät.    Den  höga  kam  (spina  scapulce),  som  går  snedt  öfver 

skulderbladets  yttre  sida,  mellan  dess  nedre  ända  och  öfre  kant, 
i  delar  denna  sida  i  tvänne  nästan  lika  stora  hälfter,  den  bakre 

I  {fossa  infraspinata)  endast  obetydligt  större  än  den  främre 

I  (Jossa  supraspinata) Kammen,  som  är  ganska  hög,  höjer 

sig  jemnt  nedåt,  så  att  den  är  högst  vid  sin  nedre  spets  (acro- 
mion).    Denne  är  något  öfverskjutande  den  undre  kanten  af  kam- 

men, och  denne  sednares  yttre  kant  är  här  utbredd,  eller  bakåt  böjd, 

och  med  en  trubbig,  af  en  grund  bugt  nedtill  begränsad,  lob 

eller  utskott^).    Skulderbladets  nedre  ända  eller  hörn  (condy- 

1)  Något  spår  till  episternum ,  hvilket  Gegenbaue  (Jenaische  Zeitschrift 
fiir  Medicin,  vol.  I  (1864),  pag.  175)  funnit  hos  många  andra  däggdjur,  t. 
ex.  pungdjur,  insektätare,  gnagare,  hafva  vi  icke  kunnat  upptäcka.  Enligt 

en  sednare  afhandling  af  samme  författare:  "Untersuchungen  zur  vergleichen- 
den  Anatomie  der  Wirbelthiere ,  2  Heft.  Schultergiirtel,"  pag.  135,  finnas 
episternalbildningar  hos  alla,  som  hafva  clavicula. 

2)  Tillfölje  af  fyrfota  djurens  horisontella  ställning,  och  skulderbladets 
deraf  beroende  hos  dem  olika  riktning  med  den  af  menniskans ,  borde  dessa 
fossce  hos  dem  få  benämningarne  prce-  och  postspinata. 

3)  Detta  utskott  är  hos  katten  tillspetsadt  och  mera  tydligt. 



62 

dylus)  är  dess  tjockaste  del,  och  vi  hafva  här  en  grund,  fram- 
till tillspetsad  ledgrop  (cavitas  glenoidalis)  ̂   för  articulationen 

med  öfverarmens  ledhiifvud.    Den  något  inknipna,  här  mycket 
korta  delen  mellan  condylus  och  hasen  af  kammen  har  fått  namn 

af  skulderbladets  hals  (colluni).    Framom  ledgropen  är  en  kort,  i 

nedåt  tillspetsad  knöl  eller  utskott  (processus  coracoideus') ,  som  | är  sammansmält  med  condylus,  hos  äldre  individer  utan  spår 

till  sutur  dem  emellan,  ehuru  detta  utskott  har  ett  eget  förbe- 
ningscentrum.    Det  är  den  enda  återstoden  af  hsemapophysen  i  i 
nackvertebrans  hsemalbåge       Skulderbladets  inre  sida  {fovea  \ 

suhscapularis)  har  fyra  mer  eller  mindre  tydliga  från  halsen  ut-  j 

gående  radiära  och  låga  ryggar  (linece  eminentes').  \ 
De  öfriga  delarne  af  de  främre  extremiteterna  utgöra  endast  | 

appendices  till  den  nämnda  hsemalbågen.  Af  dessa  delar  före-  j 
finnes  nyckelbenet  (clavicula)  blott  uti  rudimentärt  tillstånd,  | 
såsom  ett  mycket  litet ,  aflångt  och  plattadt  ben  (ps  clavicidare) ,  f 
som  ligger  löst  i  köttet  mellan  skulderbladet  och  bröstbenet,  | 

och  som  saknas  stundom  hos  yngre  individer  helt  och  hållet,  j 

och  stundom  endast  förefinnes  å  ena  sidan.  Af  de  andra  appen-  | 
diculära  benen  är  öfverarmbenet  (ps  liumeri)^  som  med  sitt  j 

ledhufvud  (caput)  articulerar  uti  skulderbladets  ledgrop ,  det  stör-  | 
sta  och  starkaste,  om  än  icke  det  längsta.  På  detta  ben  hafva  I 

vi  för  det  första  att  märka  dess  öfre  och  nedre  ända  (extremi-  \ 
tas  superior  é  inferior)  och  den  mellan  dessa  varande  kroppen  \ 

(corpus).  Benets  allmänna  form  företer  en  svag  5-formig  böj-  ; 
ning,  så  att  den  öfre  ändan  är  något  litet  böjd  bakåt,  och  den  i 
nedre  böjd  framåt.  Det  är  af  en  temligen  smärt  och  långsträckt  i 

form,  så  att  dess  omkrets  på  midten  innehålles  ungefär  37*  ä  i 

gånger  i  dess  längd,  det  förra  hos  en  gammal  varg  och  i 

en  d:o  hund.  Den  öfre  ändan  är  utmärkt  genom  sin  större  tjock-  i 
lek,  sitt  ovala,  baktill  nedböjda  ledhufvud  (caput),  som  sitter  j 
på  en  föga  märkbar  hals  (collum  humeri)^  samt  genom  sina  ! 
båda  utskott:  den  större  och  mindre  knölen  (tuber culum  majus  \ 

S  minus').  Af  dessa  är  den  förre,  tuber  culum  majus  ̂   af  en  hop-  | 
tryckt  form ,  och  betydligt  större  än  den  sednare ,  samt  har  sitt 

läge  framtill  å  yttre  sidan  af  ledhufvudet.    Den  höjer  sig  nå- 

1)  Bland  däggdjuren  äro  Monotremerna  de  enda ,  som  hafva  denna  haem- 
apophys  fullständigt  utbildad.  Hos  de  andra  vertebrerade  djurklasserna  är 
den  i  allmänhet  fullständig  hos  dem,  som  hafva  skulderapparat. 
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i  got,  fast  icke  betydligt  öfver  öfre  kanten  af  ledhufvudet ,  då  be- 
i  net  betraktas  från  sidan.  Den  sednare  knölen  (tuberculum  mi- 

i  mis),  som  har  sitt  läge  framtill  å  inre  sidan  af  ledhufvudet,  är 

I  vida  lägre  än  den  förre,  samt  höjer  sig  knappt  öfver  ledhufvu- 

dets  yta.  Mellan  båda  är  en  temligen  djup  ränna  (sulcus  in- 
tertubercularis)  för  senan  af  caput  longum  af  musculus  hiceps. 

Från  bakre  delen  af  tuberculum  majus  går  nedåt  och  snedt  öf- 

ver yttre  sidan,  och  längre  ned  långs  främre  sidan  af  öfverar- 
mens  kropp,  och  nedemot  den  nedre  ändans  inre  ledknapp,  en 

isynnerhet  upptill  skarp  och  ojemn  rygg,  som  tillfölje  deraf,  att 

den  upptill  tjenar  till  fäste  för  musculus  deltoideus,  fått  nam- 
net crista  deltoidea.  Den  rygg,  som  utgår  från  främre  delen 

af  tuberculum  majus  ̂   och  som  till  sitt  läge  motsvarar  den  hos 

I  menniskan  der  varande  spina  tuberculi  majoris,  är  rundad  och 
föga  märkbar,  och  är  belägen  framom  crista  deltoidea,  hvilken 

är  riktad  utåt  och  bakåt.  A  bakre  sidan  af  kroppen,  och  nå- 
got nedom  dess  midt  förefinnes  vanligen  ett  foramen  nutritium. 

Hos  den  gamle  vargen  är  kroppens  midt  något  hoptryckt,  till- 
följe  af  den  starka  utvecklingen  af  crista  deltoidea.  Öfverarmens 

i  nedre  ända,  som  articulerar  med  underarmen,  och  som  är  tem- 

j  ligen  bred,  men  något  plattad  och  med  valsformig  ledyta  (troch- 
I  lea  ossis  humeri),  har  tvenne  ledknappar:  en  yttre  och  en  inre 

(jaondylys  externus  <&  internus)^  åtskilda  genom  en  ledgrop. 
Den  yttre  ledknappen,  som  är  den  lägsta,  har  tvenne  framtill 

mycket  trubbiga,  men  baktill  temligen  skarpa  trochlear-ryggar, 
åtskilda  genom  en  mycket  grund  fördjupning.  På  yttre  sidan 
är  den  ojemn  och  har  der  en  grop.  Den  inre  ledknappen,  som 

är  högre,  har  endast  en,  men  serdeles  skarp  trochlearrygg,  och 

dess  inre  sida  är  mycket  ojemn  af  utstående  knölar.  Båda  led- 
knapparne förlängas  uppåt  och  omsluta  på  sidorna  en  grundare 

främre,  och  djupare  bakre  grop  {fossa  anterior  och  fossa  po- 
sterior  eller  anconcea),  hvilka  båda  genom  ett  stort  hål,  som 

är  något  närmare  benets  yttre  kant,  stå  i  förbindelse  med  hvar- 

andra.  Den  bakre  gropen  emottager  armbågbenets  armbågsut- 

skott  (plecranon  eller  processus  anconceus)^  hvilket  t.  o.  m.  ge- 
nomtränger det  nämnda  hålet.  Articulationen  mellan  öfver-  och 

underarmen  är  föga  fri,  och  är  nästan  endast  en  ginglymus. 
Underarmen  (antibrachium) ,  som  articulerar  emot  nedre 

ändan  af  öfver  armbenet,  består  af  2me  långa  och  temligen  smala 

och  något  böjda  ben:  strålbenet  (radius)  och  armbågbenet  (ulnä), 



64 

som  icke  äro  sammanvuxna  med  hvarandra,  men  dock  hos  äldre 

individer  äro  ganska  fast  förenade  vid  båda  ändarne,  så  att  de 

förete  föga  rörlighet  mot  hvarandra,  detta  naturligtvis  för  att 
kunna  vara  så  mycket  dugligare  till  språng.  Af  dem  är  endast 

armbågbenet  något  längre  än  öfverarmbenet.  Liksom  på  detta, 
har  man  å  båda  dessa  ben  att  märka  den  öfre  och  undre  ändan 

samt  midtelstycket  eller  kroppen.  Strålbenet,  som  är  nästan 

lika  långt  som  öfverarmbenet ,  och  som  har  sitt  läge  framom  det 
andra,  är  det  bredaste,  men  kortaste,  och  har  den  öfre  ändan 

mindre  än  den  undre.  Vid  den  förra  har  det  ett  ledhufvud  (ca- 

pitulum  radii),  som  är  transverselt  ovalt,  med  den  främre  si- 
dan i  midten  konkav,  och  med  den  bakre  konvexa  sidan  försedd 

med  en  ledyta,  med  hvilken  det  articulerar  med  armbågbenets  > 

/ossa  sigmoidea  minor.  Ledhufvudets  öfre  ledyta  är  konkav,  | 
och  har  2:ne  otydliga  gropar  för  articulationen  med  de  2:ne 

trubbiga  trochlearryggarne  på  öfverarmens  yttre  ledknapp.  Det 
har  äfven  en  mindre  ledyta  vid  inre  delen ,  för  articulation  emot 

öfverarmens  inre  ledknapp.  Nedanför  ledhufvudet  är  en  kort 

hals  (colluni),  och  å  yttre  sidan  begränsas  denne  nedtill  af  en 

knöl  (tuherositas  radii  externa).  Kroppen  har  sin  inre  kant 
mer  eller  mindre  skarp,  och  den  yttre  rundad,  ehuru  upptill 
något  ojemn.  Den  nedre  och  bredare  ändan,  har  äfvenledes  en 

transversell  och  konkav  ledyta  (cavitas  glenoidalis  radii),  för 
articulationen  med  de  båda  sammanvuxna  benen  ossa  naviculare 

och  lunatum  i  handlofven,  och  som  på  inre  sidan  begränsas  af 

ett  hoptryckt  utskott  (processus  styloideus  radii).  Ofvan  detta 
är  en  temligen  stor  knöl.  Vid  nedre  ändans  yttre  sida  är  en 

långsgående  grop,  begränsad  fram-  och  baktill  af  en  skarp  rygg, 
och  bakom  den  bakre  af  dessa  är  en  broskbetäckt  grop ,  i  hvilken 

inre  sidan  af  nedre  ändan  af  armbågbenet  är  fästad.  —  Arm- 
bågbenet, som  är  något  längre  än  öfverarmbenet,  och  har  sitt 

läge  bakom  strålbenet,  är  vid  den  öfre  ändan  störst  samt  hop- 
tryckt, och  vid  den  nedre  starkt  afsmalnande,  och  nästan  tre- 

kantigt. Vid  den  förra  ändan  (apopliysis  superior)  har  det  en 

stor  halfmånformig  ledgrop  (fossa  sigmoidea  major),  som  med 

sin  konvexa  ledyta  articulerar  med  öfverarmens  stora  trochlear- 

grop.  Bakom  denna  ledgrop  är  det  stora  armbågsutskottet  (ole-  \ 

cranon  eller  processus  anconceus) ,  som  är  af  en  nästan  fyrkan- 
tig form,  och  som  med  en  utstående  spets  närmast  intill  nämnde 

ledgrop  intränger  uti  fossa  posterior  eller  anconcea  å  öfverarm- 
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benet,  då  underarmen  sträckes.  Den  bakre  delen  af  detta  utskott 

är  framtill  försedd  med  en  ganska  djup  grop  (sulcus) ,  och  bak- 

till något  utbredd,  med  en  utstående  ocb  ojemn  kant  å  inre  si- 
dan, livilken  gör,  att  utskottet  å  denna  sida  är  konkavt.  Den 

nedre  ändan  {capituhim)  har  en  broskbetäckt  och  något  längre 

ned  räckande  spets  {proc.  styloideus)^  hvarmed  den  articulerar 
med  os  triquetrum  i  handlofven,  och  å  inre  sidan  en  ojemn 

yta,  hvarmed  den  är  fästad  vid  strålbenet. 
Handlofven  {carpus)  består,  såsom  vanligt  hos  rofdjuren , 

af  sju  ben,  nemligen  3me  i  den  första  eller  öfre  och  4  i  den 
andra  eller  nedre  raden.  Det  innersta  af  dem  i  första  eller  öfre 

raden,  som  är  det  största  af  alla,  är  bildadt  genom  samman- 
smältning af  2:ne  ben,  motsvarande  de  två  inre  i  samma  rad 

hos  menniskan:  båtbenet  och  månbenet  (ps  naviculare  och  o. 

lunatum).  Det  har  sin  största  utsträckning  på  tvären,  och 
articulerar  upptill  och  baktill  med  strålbenet,  och  framtill  med 
de  3me  inre  i  den  andra  raden,  och  utåt  med  trekantiga  benet 

(os  triquetrum).  Emellan  det  och  det  innersta  af  dem  i  2: dra 

raden  är  vanligen  ett  litet  sesamoid-ben.  Trekantiga  benet,  som 
är  det  yttersta  i  första  raden,  articulerar  dels  med  strålbenet  och 
dels  med  armbågbenet,  och  med  sin  bakre  sida  med  ärtbenet 

(os  pisiforme),  som  är  temligen  stort,  och  af  en  nästan  cy- 
lindrisk form ,  med  tjockare  ändar.  Dess  längd  är  ungefär  dub- 

belt större  än  dess  bredd.  Med  sin  inre  ända  articulerar  det 

derjemte  äfven  till  någon  del  med  båtbenet.  Den  andra  raden 

utgöres,  liksom  hos  menniskan,  af  fyra  ben,  nemligen  i  ordning 

inifrån:  1)  det  större  mångkantiga  benet  (os  muUangulum  ma- 

jus)^  hvilket  likvisst  här  är  det  minsta;  2)  det  mindre  mång- 

kantiga benet  (o.  muUangulum  minus);  3)  hufvudbenet  (o.  ca- 

pitatum)',, och  4)  krokbenet  (o.  hamatum).  Af  dessa  är  krok- 
benet störst,  och  ungefär  lika  stort,  som  det  trekantiga  benet; 

och  det  l:sta  articulerar  med  tummens  mellanhandsben,  det  2:dra 

med  pekfingrets  d:o,  det  3:dje  med  långfingrets  d:o,  och  det 
4.:de  med  både  ringfingrets  och  lillfingrets  d:o. 

Af  mellanhandens  ben  (os sa  metacarpi)  är  tummens 
(os  metacarpi  pollicis)  helt  litet,  och  når  icke  till  midten  af 

'  pekfingrets  (os  metacarpi  indicis).  Af  de  öfriga  är  långfingrets 
och  ringfingrets  (ossa  metacarpi  digiti  medii  é  annularis)  de 

längsta  och  ungefär  lika  långa,  och  de  2:ne  kortare,  pekfingrets 

och  lillfingrets  (ossa  metacarpi  indicis  <&  digiti  minimi)  äfvenle- 
5 
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des  i  det  närmaste  lika,  pekfingrets  blott  föga  längre.  Med  un- 
dantag af  tummens,  bära  de  alla  å  undre  sidan  af  sin  yttre  ända 

2:ne  halfmånformiga  sesamoid-ben. 
Fingrarne  (digiti)  äro,  såsom  vanligt,  fem  till  antalet, 

af  hvilka  det  innersta  eller  tummen  (poUex)  har  tvenne,  och 

alla  de  andra  trenne  leder  eller  phal anger  {phalanges).  Tum-  | 
men  är  mycket  liten,  och  räcker  ej  till  ändan  af  pekfingrets 
mellanhandsben.  Af  de  öfriga  äro  de  två  mellersta,  långfingret 

och  ringfingret  (digitus  medius  och  digitus  annularis')  de  längsta, 
och  ungefär  lika  långa.  Pekfingret  (index)  och  lillfingret  (di- 

gitus minimus) ,  som  äro  något  kortare ,  äro  äfvenledes  sinsemel- 
lan ungefär  af  samma  längd.  Alla  fingrarnes  yttersta  eller  klo- 

phalang,  som  articulerar  emot  ändan  af  den  nästföregående  pha- 
langen ,  har  den  delen ,  som  är  omsluten  af  klon  (klo-processen) , 
böjd  och  tillspetsad,  men  icke  hoptryckt,  utan  nästan  trekantig. 
Basaldelen,  har  en  fals,  som  omsluter  klons  bas,  men  denna 

fals  är  ej  på  långt  när  så  djup ,  som  hos  katten ,  och  dess  hvälfda 

kant  öfvertäcker  ej  mera  än  ungefär  7^  af  den  klobärande  de- 
lens eller  klo-processens  längd.  Basaldelens  bakre  och  undre  kant 

är  föga  utdragen. 
Bakre  extremiteterna  bilda  hos  flertalet  af  däggdjuren, 

enligt  OwEN  ̂ ) ,  med  sina  närmast  intill  ryggraden  belägna  delar, 
eller  bäckenbenen  (ossa  pelvis  eller  ossa  coxarum)  haemalbå- 
garne  till  tvenne  af  de  näst  efter  ländkotorna  följande  kotorna, 
eller  korsbenskotorna ,  och  den  största  och  rörligaste  delen  af 
dessa  extremiteter  utgör  endast  bihang  till  dessa  hsemalbågar. 

Hos  sirendjuren  och  hvaldjureu,  der  de  äro  minst  utbildade,  ut- 

göra de  blott  mer  eller  mindre  fullständiga  delar  af  haemalbå-  ^ 
gen  till  en  enda  af  dessa  kotor.  Hvartdera  bäckenbenet  är  sam- 

mansatt af  trenne  särskilda  ben  —  höftbenet  (os  ilium) ,  blygd- 

benet (os  puhis),  och  sittbenet  (os  ischii)  — ,  som  uti  den 
stora  ledhålan  (acetahuhim)  för  lårbenets  ledhufvud  med  hvar- 

andra  äro  förenade,  och  hvarest  man  derföre  hos  yngre  indivi- 
der finner  en  tydlig  gräns  dem  emellan.  I  förening  med  kors- 

benet bilda  de  bäckenet  (pelvis).  Af  dessa  ben  är  höftbenet, 
som  intager  den  främsta  och  öfversta  platsen,  samt  är  fästadt 
vid  sidoutskotten  af  de  båda  främsta  korsbenskotorna,  det  största. 

Man  har  å  det  att  märka  2me  delar,  nämligen  l:o)  kroppen 

1)  On  the  Anatomy  of  Vertebrates,  vol.  II,  pag.  300. 

I 
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(corptis)^  som  är  den  bakre  och  smalare  delen,  hvilken  bildar 
den  främre  och  öfre  tredjedelen  af  acetahulum,  och  2:o)  den 
främre  och  mera  utbredda  delen,  som  kallas  vingen  (ala).  A 
inre  sidan  är  vid  gränsen  mellan  båda  en  ojemn  yta  för  fästet 

vid  korsbenet.   Från  undre  kanten  af  denna  yta  går  en  skarp 

upphöjd  kant  (Unca  arcuata  interna),  som  öfvergår  i  blygdbe- 
nets främre  kant  (crista  pubis) ,  samt  bildar  i  förening  med  den 

å  motsatta  sidan  gränsen  mellan  det  så  kallade  stora  och  lilla 
bäckenet,  hvilka  vi  här  vilja  kalla  främre  och  bakre  bäckenet, 

I!  derföre  att  det  förra,  i  motsats  till  hvad  som  eger  rum  hos 

1  menniskan,  är  det  minsta.    Vingens  främre,  något  utåt  böjda 

I  kant  (crista  ossis  ilimn)  är  bågböjd,  dess  inre  yta  något  kon- 

j  vex,  och  dess  yttre  d:o  ganska  starkt  konkav,  hvilken  konkave- 
ring  begränsas  undertill  af  en  skarp  kant  Qinea  arcuata  externa 

\  inferior)^  som  går  från  vingens  nedre  del  långs  undre  kanten 
I  af  kroppen  till  acetahulum,  framom  hvilket  den  utbreder  sig  till 

Ii  en  upphöjd  ojemn  yta.   Den  öfre  kanten  af  kroppen  företer  en 
Ii  grund  och  vid  bugt,  som  motsvarar  incisura  ischiadica  major 

hos  menniskan.  —  Blygdbenet,  som  har  sitt  läge  underst  och 
I  innerst,  och  der  sammanstöter  med  motsvarande  ben  å  motsatta 

j  sidan,  samt  med  detta  bildar  en  mer  eller  mindre  märkbar  su- 
tur  {symphysis  ossium  pubis)    ,  och  undertill  begränsar  den 

]l  främre  och  bakre  öppningen  för  bakre  bäckenet  (apertura  pelvis 
anterior  é  posterior)^  är  det  minsta  af  ifrågavarande  ben.  A 

detta  ben  är  att  märka  kroppen  (corpus')  samt  tvenne  grenar 
(rami).   Kroppen,  som  är  den  tjockaste  delen,  är  den,  som  stö- 

ter intill  kroppen  af  höft-  och  sittbenen,  samt  bildar  den  undre 
och  främre  tredjedelen  af  acetahulum.    A  dess  främre  kant, 

framom  acetahulum ,  är  en  mer  elller  mindre  framstående ,  ojemn 

och  aflång  knöl  (tuhercuhim  ileopectinceum).    Den  tunna  del  af 
benet,  som  från  denna  knöl  går  inåt  och  något  litet  nedåt,  och 

begränsar  den  främsta  delen  af  det  stora  höfthålet  (foramen 

ohturatorium) ^  är  den  gren,  som  motsvarar  detta  bens  horison- 
tella del  (ramus  Jiorizontalis)  hos  menniskan,  men  som  här, 

>  I  tillfölje  af  den  olika  ställningen  af  djuret,  och  på  grund  af  denna 
grens  riktning  inåt,  kan  kallas  ramus  introversus.    Dess  skarpa 

främre  kant  (crista  puhis)  bildar  tillhopa  med  den  af  motsva- 

^  rande  gren  å  motsatta  sidan,  en  jemn  båge,  endast  afbruten  af 

1)  Hos  äldre  individer  af  hankönet  försvinner  denna  sutur. 

5* 
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en  liten  obetydlig  ojemnhet  (tiiherculmn  puhis)  vid  den  innersta 
delen  af  nämnde  kant  å  hvardera  grenen.  Den  delen,  som  från 

denna  gren  sträcker  sig  bakåt  tills  den  sammanstöter  med  sitt- 

benet,  och  som  med  motsvarande  å  motsatta  sidan  bildar  sym- 

physis  ossium  xmhis,  samt  innantill  begränsar  höfthålet,  mot- 
svarar den  nedstigande  grenen  (ranms  descendens)  af  detta  ben 

hos  menniskan,  och  kan,  på  grund  af  dess  riktning  bakåt,  här  ' 
kallas  ranius  retr översus.  —  Sittbenet,  som  utgör  den  öfver- 
sta  delen  baktill  af  bäckenbenet,  är  tjockare  och  större  än  blygd- 

benet, men  mindre  än  höftbenet.  Liksom  hos  det  föregående, 

är  äfven  här  att  märka  en  kropp  (corxms')  och  tvenne  grenar 
(rami).  Kroppen  är  den  främre  delen,  hvilken  bildar  den  öfre 
och  bakre  tredjedelen  af  acetabulum^  och  med  sin  öfre  kant  bidrager 
till  bildningen  af  incisura  ischiadica  major,  och  med  sin  undre 
och  inre  kant  till  en  del  begränsar  höfthålet  utåt.  A  dess  öfre 

kant  begränsas  såväl  incisura  ischiadica  major  som  kroppen 

baktill  af  en  uppstående,  snedt  transversell  kant  (spina  ischii)^ 
som  dock  är  helt  låg.  Bakom  denna  förefinnes  ingen  incisura 

ischiadica  minor.  Den  bakom  kroppen  varande ,  nästan  trekan- 

tiga delen,  som  motsvarar  den  nedstigande  grenen  (ramus  de- 

scendens) hos  menniskan,  kan  här  på  grund  af  sin  riktning  kal- 
las ramus  retroversus.  Den  begränsar  med  sin  inre  skarpa  kant 

till  en  del  höfthålet  utåt,  och  slutas  baktill  med  en  aflång,  vid 

sin  yttre  del  mera  uppsvälld  och  utstående,  ojemn  knöl,  den  så 

kallade  sittknölen  (tuber  ischii).  Den  från  sittknölen  inåt  rik- 
tade tunnare  delen,  som  baktill  begränsar  höfthålet,  och  förenar 

sig  dels  med  motsvarande  ben  å  motsatta  sidan,  och  dels  med 

den  bakåt  riktade  grenen  af  blygdbenet,  motsvarar  den  så  kal- 
lade uppstigande  grenen  (ramus  ascendens)  af  detta  ben  hos 

menniskan,  och  kan  här  kallas  ramus  introversus.  Hos  äldre 
individer  försvinna  suturerna  mellan  dessa  trenne  ben  såväl  i 
allmänhet  som  i  acetabulum.  Detta  sednare  företer  baktill  å  sin 

inre  sida  en  djup  inskärning  (incisura  acetahuli)^  framom  hvil- 
ken är  en  vid  och  djup  grop  (fovea  acetabuli),  som  är  ruggig 

och  saknar  ledbrosk,  samt  tjenar  till  fäste  för  ett  starkt  liga- 
ment  Qigamentum  teres),  som  med  sin  andra  ända  fäster  sig 

på  lårbenets  ledhufvud,  och  sålunda  bidrager  att  hålla  detta  fä- 
stadt  i  nämnde  ledhåla. 

Vi  hafva  ofvan  sagt,  att  bäckenbenen  hos  flertalet  af  däggdju- 
ren, enligt  OwEN,  bilda  haemalbågen  till  2:ne  af  de  främsta  korsbens- 
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kotorna.  Blygdbenen  utgöra  haemapopliyserna  i  den  främre  af 

dessa  haeraalbågar,  och  sittbenen  desamma  i  den  bakre.  Höft- 
benen bilda  de  för  båda  dessa  bågar  gemensamma  pleurapophy- 

serna. 

Lärbenet  (os  femoris)  är  det  öfversta  vid  bäckenet  fästade 

1 1  af  de  dessa  hsemalbågar  tillhörande  appendiculära  benen.  Liksom 
öfverarmbenet  i  de  främre  extremiteteterna ,  är  lårbenet  i  de  bakre 
det  största  af  de  dessa  extremiteteter  tillhörande  ben,  och, 

såsom  i  allmänhet  förhållandet  är  med  de  så  kallade  långa  be- 

nen ,  har  man  på  detsamma  att  urskilja  midtelstycket  eller  krop- 

pen (corpus)  och  de  båda  ändarne  (extremitates).  Det  är  be- 
tydligt längre  än  bäckenbenen,  men  ungefär  af  samma  längd, 

som  underbenet.  Dess  öfre  ända  är  något  plattad,  och  bär  vid 

sin  inre  del  ett  stort,  halfklotformigt  ledhufvud  (caput)^  som 

l|  sitter  på  en  temligen  kort  och  tjock,  samt  snedt  inåt  och  uppåt 
riktad  hals  (colluni).  På  inre  sidan  af  ledhufvudet  är  en  grop 

{fovea  pro  ligamento  terete) ,  i  hvilken  ligamentum  teres  har  sitt 
fäste.  Midtemot  ledhufvudet,  vid  yttre  delen  af  öfre  ändan  är 

ett  stort  utskott  eller  knöl  (trochanter  major) ,  som  dock  är  lägre 

än  det  förra.  Den  har  å  sin  inre  sida  en  djup  urholkning  (fossa 
trochanter ica).  Nedanför  ledhufvudets  hals  är  å  bakre  sidan  och 

nära  inre  kanten  ett  mindre  utskott  eller  knöl  (trochanter  mi- 
nor). A  främre  sidan  går  från  halsens  bas  en  upphöjd  och  ojemn 

linia  snedt  utåt  och  nedåt  öfver  trochanter  major,  och  fortsättes 

på  yttre  sidan  af  denne.  Denna  linia  synes  motsvara  linea  in- 
tertrochanterica  anterior  hos  menniskan ,  ehuru  den  fått  en  olika 

riktning,  och  derföre  torde  böra  kallas  linea  trochanterica.  På 

bakre  sidan  är  mellan  båda  trochanteres  en  låg  linia  (linea  in- 
tertrochanterica  posterior),  och  frän  inre  sidan  af  trochanter 

minor  går  en  upphöjd  och  skarp  linia  nedåt  kroppens  bakre  sida, 
der  den  hos  den  gamle  vargen  snart  slutar  tvärt.  Midtelstycket 

eller  kroppen  är  trind,  samt  temligen  starkt  bågböjd.  Från 
trochanter  major  går  å  bakre  sidan  och  nära  yttre  kanten  af 

benet  ned  till  den  yttre  ledknappen  vid  nedre  ändan  en  upphöjd 

linia  (linea  aspera).  En  annan  lägre  sådan  förefinnes  något  in- 
nanför den,  på  midten  af  benet  parallel  med  densamma,  men 

vid  båda  ändarne  divergerande ,  och  vid  den  öfre  sträckande  sig 

till  trochanter  minor,  och  vid  den  nedre  till  den  inre  ledknap- 

I  pen.  A  den  förra  förefinnes  ett  stycke  ofvanför  den  yttre  led- 
i  knappen  en  knöl,  som  isynnerhet  är  stark  hos  den  gamle  var- 
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gen.  På  bakre  sidan,  ofvan  midten,  och  vid  den  inre  linien  är 

ett  litet  foramen  mitritium.  Den  nedre  ändan  har  tvenne  nå- 
got hoptryckta  ledknappar  (condyli  externus  é  internus)^  hvilka 

framtill  hvardera  äro  fortsatta  af  en  broskbetäckt  och  upphöjd 

rygg,  och  mellan  dessa  ryggar  är  en  äfvenledes  broskbetäckt 

och  grund  grop  (fossa  intcrcondyloidea  anterior)^  för  knäskå- 
len (patella).  Baktill  äro  de  åtskilda  af  en  annan  djupare 

grop  (fossa  intercondyloiäea  posterior).  Vid  öfre  och  bakre 

kanten  af  hvardera  ledknappen  förefinnes  ett  sesamoid-ben. 
Underbenet  (crus)^  som  articulerar  med  den  nedre  än- 
dan af  lårbenet,  består  af  tvenne  särskilda  ben:  skenbenet  (tihia) 

och  vadbenet  {fihula)^  af  hvilka  det  förra  är  flera  gånger  större 
än  det  sednare,  samt  bär  detta  vid  sin  yttre  sida.  Skenbenets 
öfre  ända,  som  är  större  än  den  nedre,  och  kallas  dess  hufvud 

(capuf),  består  af  tvenne  ledknappar  (condyli  tibice)^  som  sam- 
manvuxit med  hvarandra,  och  äro  åtskilda  upptill  genom  en  af 

2:ne  små  knölar  bestående  upphöjning  (eminentia  intercondy- 
loidea)^  och  baktill  genom  en  bugt.  Deras  ledytor  (cavitates 
glenoidales)  äro  konkava,  och  den  inre  är  något  litet  högre, 
samt  räcker  något  längre  fram.  På  främre  sidan  af  öfre  ändan 

är  en  stark,  hoptryckt,  långsträckt,  och  upptill  något  ojemn  knöl 
(tuherositas  eller  spina  tibice)^  som  nedåt  öfvergår  i  skenbenets 
främre  konvexa  kant  (crista  tibice),  hvilken  är  rundad,  och  upphör 

emot  nedre  ändan.  Vid  spina  tibice  är  patella  fästad  med  ett  liga- 
ment.  Den  yttre  ledknappen  är  mera  utstående  åt  sidan,  och 
vid  undre  kanten  af  densamma  är  här  en  articulationsyta,  vid 

hvilken  öfre  ändan  af  vadbenet  är  fästad.  Kroppen  eller  midtel- 
stycket  af  skenbenet  är  upptill  trekantig,  och  nedtill  trind.  På 

sin  bakre  sida  har  den  upptill  tvenne  sneda  upphöjda  linier  (li- 

nece  obliqum)^  och  nära  intill  yttre  kanten  ett  foramen  nutri- 
tium.  Dessa  linece  obliqiice  äro  föga  märkbara  hos  hunden,  men 

tydliga  hos  den  gamle  vargen.  Skenbenets  nedre  ända  (basis 

tibice^  har  tvenne  djupa  och  något  smala  ledgropar  för  articula- 
tionen  med  språng-benets  trissa  eller  båda  trochlear-upphöjnin- 

gar.  Den  inre  af  dessa  ledgropar  begränsas  inåt  af  en  nedskju- 
tande knöl  (maUeolus  iniernus) ,  som  äfven  bidrager  till  att  bilda 

denna  ledgrop.  Å  yttre  sidan  af  denna  ända  är  en  grund  ur- 

hålkning  (incisura  fibularis')  för  vadbenet.  Detta  ben  (fibida) 
är  mycket  smalt,  upptill  trekantigt,  och  nedtill  plattadt,  blott 
föga  kortare  än  skenbenet,  och  med  sin  öfre,  hoptryckta  ända 
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(capUulum  fihulce)  fästadt  under  yttre  delen  af  skenbenets  yttre 

ledknapp;  och  hos  äldre  individer  (isynnerhet  af  hunden)  med 

ungefär  sin  nedre  halfdel  sammanvuxen  med  detta  bens  j^ttre 
sida,  dock  så,  att  gränsen  dem  emellan  är  tydlig,  och  vadbenet 

följaktligen  till  hela  sin  längd  är  ett  distinkt  ben.  Dess  nedre 

ända,  (malleolus  externus)  är  uppsvälld,  och  har  å  inre  sidan 

2:ne  knölar,  samt  sträcker  sig  ungefär  lika  långt  ned,  som  ma?- 
leolus  internus. 

Vristen  eller  tarsen  (tar sus)  består,  såsom  vanligt,  af  sju 

ben,  jemte  ett  sesamoidben.    Bland  dessa  är  språngbenet  (astra- 

galus)  upphö j dt  öfver  de  andra,  och  är  det  enda,  som  articule- 
rar  med  underbenet.    För  detta  ändamål  har  det  en  uppstående , 

konvex,  broskbetäckt ,  trissformig  ledyta  (trochlea)^  bildad  af 

tvenne  upphöjda  och  något  sneda  trochlearryggar ,  af  hvilka  den 

yttre  är  något  större  och  högre  än  den  inre.    Undertill  articule- 

1  rar  det  med  hälbenet,  och  dess  trochlea  är  på  sidorna  omfattad 
I  af  underbenets  båda  malleoU^  som  derigenom  hindra  dess  sido- 
li  rörelser,  så  att  det  med  nämnde  ben  nästan  endast  har  en  ging- 

lymus-articulation.    Dess  främre  ända  (caput) ,  som  är  något  ut- 
dragen, och  vid  spetsen  bredare,  är  der  tvärt  afhuggen,  samt 

I  articulerar  med  juU-benet  (ps  scaphoideum  eller  navicularé) ,  och 
I  har  undre  sidan  konvex.    Under  språngbenet  är  hälbenet  (cal- 
caneus)  beläget,  och  articulerar  upptill  med  det,   och  med 

:|;  sin  främre  afhuggna  ända  (processus  anterior)  med  tärningbe- 
f  net  (os  cuhoideum).    Dess  bakre  och  större  del  kallas  kroppen 

(corpus) ,  och  dess  bakre  ända  utgöres  af  en  baktill  konkav  knöl , 

I  hälknölen  (tuber  calcanei),  vid  hvilken  Achilles-senan  (tendo  Achil- 
\  lis)  är  fästad.  Framom  språngbenet  är,  såsom  redan  blifvit  nämndt, 

juUbenet  (os  scaphoideum)  beläget,  och  bildar  här  vristens  inre 

kant,  och  articulerar  framtill  och  undertill  med  de  3:ne  vigg- 
formiga  benen  (ossa  cuneiformia  primum ,  secundum  S  tertium). 

Med  sin  yttre  sida  articulerar  det  med  tärningbenet  (os  cuhoi- 
deum), som  är  dubbelt  så  långt,  och  utgör  vristens  yttre  sida 

framom  hälbenet,  samt  articulerar  med  sin  främre  ända  med  de 

båda  yttre  mellanfotsbenen.    Det  är  jemförelsevis  något  längre 

'   hos  vargen  än  hos  hunden.    Å  yttre  sidan  har  det  en  fåra  (sul- 
cus  ossis  cuhoidei)  för  musculus  peronceus  longus,  och  bakom 

^  den  en  stark  knöl  (eminentia  ohliqua).    Af  de  trenne  viggfor- 
miga  benen  (ossa  cuneiformia)  är  det  lista  beläget  under  inre 

kanten  af  det  2:dra  d:o  och  af  julibenet,  och  bär  vid  sin  främre 
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ända  det  rudimentära  lista  mellanfotsbenet.  Dess  form  är  hop- 
tryckt och  nästan  halfmånformig.  Det  2:dra  viggformiga  benet, 

som  är  det  minsta,  articulerar  med  det  innersta  eller  l:sta  af  de 

fullständigt  utbildade  mellanfotsbenen,  och  det  3:dje  med  det 
2:dra  d:o.  Det  nämnda  sesamoiidbenet  är  fästadt  under  främre 

delen  af  tärningbenet,  mellan  dess  plantarknöl  och  den  bakre 

ändan  af  det  j^ttersta  mellanfotsbenet. 
A  mellanfotsbenen  har  man  att  märka  den  bakre  ändan 

(basis) ,  raidtelstycket  {diapopliysis) ,  och  främre  ändan  (capitu- 
lum)^  hvilken  utgöres  af  en  broskbetäckt,  med  trochlearrygg  å  mid- 
ten  framtill  och  undertill  försedd  ledknapp ,  och  denna  ända  bär 

å  de  fyra  fullständigt  utbildade  mellanfotsbenen  undertill  2:ne  j 
halfmånformiga  sesamoidben.    Det  innersta  mellanfotsbenet  (os  i 

metatarsi  hallucis)  är  rudimentärt,  helt  kort,  och  af  en  irregu-  j 
liert  pyramidal  form.    Af  de  andra  äro  de  båda  yttersta  (2:dra  1 

och  5:te)  kortast,  böjda,  och  af  en  hoptryckt,  nästan  trekantig 

form,  och  det  5: te  har  den  öfre  kanten  emot  basen  starkare  hop- 
tryckt, än  den  på  det  2:dra.    De  båda  mellersta  (3:dje  och  4:de), 

som  äro  de  längsta,  äro  ungefär  lika  långa,  och  båda  äro  på 

öfre  sidan  plattade.    Det  3:dje  är  rakt,  och  det  4:de  emot  ba- 
sen böjdt. 
Hos  vargen  och  vanligen  äfven  hos  hunden  saknas  innertån 

(hällux)  helt  och  hållet.  De  andra  tårna,  fyra  till  antalet,  hafva 

alla  3me  phalanger,  som  äro  något  litet  längre  och  smalare,  än 

de  motsvarande  på  framfötterna,  men  eljest  likna  dessa.  De 

2:ne  mellersta  tårna,  liksom  äfven  de  2:ne  yttersta,  äro  ungefär 
lika  långa,  och  de  båda  förstnämnda  äro  de  längsta. 

Det  torde  vara  på  sin  plats  att  här  i  korthet  redogöra  för 
de  homologier,  som  de  främre  och  bakre  extremiteternas  ben 
förete  med  hvarandra. 

För  det  första  med  afseende  på  skulder-  och  bäckenbenen, 

har  man  ̂ )  funnit  homologi  mellan: 
skulderbladet  (scapula)  och  höftbenet  (os  ilium), 

nyckelbenet  (clavicula  eller  furculd)  och  blygdbenet  (os  pu- 
his),  och 

korpprocessen  eller  korpbenet  (processus  coracoideus  eller  os 
coracoideum  och  sittbenet  (os  ischii); 

1)  T.  ex.  A.  Pagenstecher,  "Der  Zoologische  Garten,"  för  1867,  pagg. 
166-170. 
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för  det  andra,  med  afseende  på  de  så  kallade  långa  benen, 
mellan : 

öfverarmbenet  (os  humert)  och  lårbenet  (os  femoris)  och  de- 
ras större  utskott,  tuhercuhim  majus  och  trochanter  major,  och 

tuber cuhm  mims  och  trochanter  minor, 

och  underarmen  och  underbenet  (antibrachium  och  crus) ,  nem- 

ligen  strålbenet  och  skenbenet  (radius  och  tibia)^  och  armbåg- 

benet  och  vadbenet  (uha  och  f  bula)  ̂ y,  och 
för  det  tredje,  med  afseende  på  handlofvens  och  vristens 

(carpus  och  tar  sus)  ben,  mellan: 
os  naviculare  och  lunatum  tillsamman  uti  den  förre  och  astra- 

galus  uti  den  sednare, 

os  triquetrum  och  calcaneus, 

os  centrale  '^)  och  os  scapJioideum , 
os  multangulum  majus  och  os  cuneiforme  l:mum, 
os  multangulum  minus  och  os  cuneiforme  2:dum, 

os  capitatum  och  os  cuneiforme  3:tium,  och 
os  Jiamatum  och  os  cuboideum 

Homologierna  mellan  mellanhandens  och  mellanfotens  ben, 

och  mellan  fingrarnes  och  tårnas  phalanger  äro  så  påtagliga,  att 
de  icke  behöfva  anföras. 

Sedan  vi  nu  framställt  det  vigtigaste  af  vargens  och  hun- 
dens skelett,  må  vi  öfvergå  till  en  kort  framställning  af  de  vä- 

sendtliga  egendomligheterna  uti  däggdjurens  benbyggnad. 
I  afseende  på  benhufvudet  eller  craniet  är  det  att  märka, 

att  detta  vanligen  företer  en  mera  fast  byggnad ,  än  hos  de  andra 
ryggradsdjuren,  ehuru  en  del  af  dess  ben  i  allmänhet  hvarken 
så  tidigt  eller  så  fullständigt  sammansmälta  med  hvarandra,  som 

hos  foglarne.  Mellan  hjernskåls-  och  ansigtsregionerua  råder 
icke  någon  sådan  rörlighet,  som  den,  hvilken  hos  dessa  förefin- 

1)  C.  Gegenbaue:  "Untersuchungen  zur  vergleichenden  Anatomie  der  Wir- 
belthiere,  1  Heft,  pag.  117.  —  Samme  författare  har  sedermera  (Grundzuge 
d.  Vergl.  Anatomie,  2  Aufl.  pag.  705)  anfört,  att  clavicula  icke  har  någon 
motsvarighet  i  bäckenets  ben,  och  att  af  dessa  os  pubis  motsvaras  af  os 
procoracoideum. 

2)  Ett  i  midten  af  handlofven  varande  öfvertaligt  ben ,  som  bland  dägg- 
djuren förefinnes  hos  apor,  insektätare  och  gnagare.  Os  pisiforme  betraktas 

såsom  ett  accessoriskt  ben,  och  har  ingen  motsvarighet  i  vristen. 
3)  C.  Gegenbaur,  1.  c.  pag.  121. 
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nes,  tillfölje  deraf  att  quadratbenet  är  rörligt,  och  öfverkäkens 
basaldel  kan  böjas.  Nackbenet  är  utmärkt  genom  2:ne  condyli 

occipitales,  såsom  redan  blifvit  anfördt.  Från  groddjurens  nack- 
ben, med  hvilket  det  öfverensstämmer  i  detta  afseende,  afviker 

det  derigenom,  att  dess  basilardel  alltid  är  förbenad;  och  från 

nackbenet  af  de  fiskar  (t.  ex.  percoiderna) ,  som,  enligt  hvad 

ofvan  pag.  39  blifvit  anfördt,  hafva  temligen  tj^dliga  condyli 
occipitales,  afviker  det  derigenom,  att  dess  basilardel  baktill 

aldrig  har  en  konkav  ända,  samt  i  allmänhet  till  någon  del  bi- 
drager till  bildningen  af  condyli.  Det  bakre  kilbenets  kropp  är 

framtill  tvär,  och  utlöper  icke  i  en  spets,  såsom  hos  foglarne, 

och  gränsen  mellan  den  och  det  fi*ämre  kilbenets  bibehåller  sig 
i  allmänhet  mer  eller  mindre  länge  tydlig,  och  främre  kilbenet 

är  i  allmänhet  fullständigt  förbenadt.  Med  den  förre  samman- 

växa de  stora  kilbensvingarne  (alce  magnce),  och  med  den  sed- 
nare  de  små  d:o  (alce  parvce),  och  från  den  förre  utgå  äfven  de 

vingformiga  utskotten  (processus  pterygoidei),  hvilka  vanligtvis, 
åtminstone  hos  äldre  individer  och  med  undantag  af  hvaldjuren , 

Ecliidna  m.  fl. ,  icke  utgöra  några  särskilda  ben  (pssa  pterygoi- 
dea)^  såsom  hos  foglarne  och  de  kallblodiga  ryggradsdjuren. 

Tinningbensapparaten  afviker  från  foglarnes  och  de  andras  deri- 
genom att  os  tympanicum,  som  enligt  Peters  synes  motsvara  deras 

quadratben  ̂ ) ,  icke  har  någon  articulation  med  underkäken ,  och 
hos  äldre  individer  är  det  vanligen,  med  undantag  af  hvaldju- 

ren, en  del  insektätare  flädermöss  och  trögdjur  samt  kloakdjuren, 

sammanvuxet  med  den  öfriga  delen  af  pars  petrosa.  Denna  sed- 
nare  såväl  som  pars  mastoidea  (tillsamman  de  periotiska  benen 

Huxley),  är  i  allmänhet  tydligen  skild  från  de  angränsande  benen, 

då  den  deremot  hos  foglarne  dermed  är  sammanvuxen.  De  här- 

till hörande  hörselbenen  äro  trenne,  då  hos  de  andra  ryggrads- 
djuren antingen  intet  (fiskarne),  eller  ock  endast  ett  utbildadt 

hörselben  (columella,  som  anses  motsvara  däggdjurens  stigbygel) 

—  hos  foglar,  reptilier  och  groddjur  —  förefinnes.  Snäckan 

1)  Gegenbaur  har  nyligen  (Grundziige  d.  Vergl.  Anatomie,  2  Aufl.  p. 
660)  biträdt  den  af  Reichert  och  Huxley  framställda  åsigten,  att  hos  dägg- 

djuren incus  bland  hörselbenen  är  homologt  med  de  andra  ryggradsdjurens 
quadratben.  I  så  fall  torde  däggdjurens  os  tympanicum  vara  ett  för  dera 
egendomligt  ben.  Enl.  Eng.  Athenaeum,  1869,  pag.  641,  har  Prof.  Huxley 
sedermera  yttrat  den  åsigten,  att  foglarnes  och  reptiliernas  qvadratben  är 
homologt  med  däggdjurens  mallens. 



75 

(cochlea)  företer  äfven  till  det  yttre  tydliga  spiralformiga  vind- 
ningar,  då  den  deremot  hos  de  andra  ryggradsdjuren  antingen 

helt  och  hållet  saknas  (de  flesta  reptilierna,  groddjuren  och 

fiskarne),  eller  endast  förefinnes  i  rudimentärt  tillstånd  (kroko- 
dildjuren eller  ock  är  mera  utbildad,  men  utan  yttre  spår 

till  spiralgång  (foglarne),  ehuru  den  uti  bensnäckan  inneslutna 

membranösa  d:o  visar  antydning  till  en  sådan  -).  Pannbenet  är 
enkelt  eller  deladt  i  tvenne,  men  de  bakre  och  främre  pannbe- 

nen saknas,  och  de  sednare  representeras  af  silbenets  sidodelar 

Qabyrinthi)  tillika  med  de  öfre  och  mellersta  näsmusslorna. 

Silbenet,  som  visar  sig  bestående  af  en  horisontell  och  en  perpen- 
diculär  skifva,  och  tvenne  sidodelar,  är  mera  utbildadt,  än  hos  de 

andra  ryggradsdjuren,  och  företer  en  mera  utbredd  förbening, 
så  att  det  i  allmänhet  endast  är  broskartadt  uti  en  del  af  dess 

perpendiculära  skifva.  Dess  horisontella  skifva  är  ej  synlig  på 

craniets  öfre  sida,  såsom  hos  foglarne.  Quadratokben  och  tvär- 
ben saknas;  och  hvardera  underkäksgrenen  utgöres  af  ett  enda 

ben,  och  stuudom  sammanväxa  båda  dessa  så,  att  underkäken 
skenbart  blott  består  af  ett  ben. 

I  afseende  på  ryggraden  utmärka  däggdjuren  sig  derigenom , 
att  kotorna  hafva  epiphyser,  och  att  antalet  af  halskotorna ,  med 

högst  få  undantag  ̂ ) ,  är  sju ,  hvilka  i  allmänhet  icke  bära  så 
kallade  halsrefben  *).  Af  de  andra  ryggradsdjuren  sakna  fiskarne 
och  ormarne  distinkt  hals,  och  hos  de  öfriga  —  reptilierna, 

groddjuren  och  foglarne  —  är  den  såväl  i  anseende  till  längden , 
som  antalet  af  dess  kotor  underkastad  mycken  vexling.  Hos 

foglarne,  reptilierna  och  stjert- groddjuren  är  den  merendels  för- 
sedd med  mer  eller  mindre  utbildade  halsrefben  på  de  bakre, 

eller  stundom  på  alla  halskotorna.  Bröstkotorna  sakna  hypapo- 
physer,  hvilka  deremot,  till  större  eller  mindre  utsträckning,  i 
allmänhet  å  dem  förekomma  hos  foglarne  och  en  stor  mängd 

reptilier,  t.  ex.  ormarne.    Äfven  utmärker  sig  däggdjurens  rygg- 

1)  OwEN:  Anat.  of  Vertebrates  T.  1,  pag.  349. 
2)  C.  Hasse:  Zeitschrift  fur  wissenschaftliche  Zoologie  Bd.  17,  pag.  61. 
3)  Peters  (MonatsbericM  d.  Königl.  Preuss.  Akad.  d.  Wissensch.  zu 

Berlin  1864,  p.  678)  har  hos  Bradypus  tridactylus  funnit  9,  hos  JBrad. 
torquatus  8,  och  hos  Choloepus  Hoffmanni  6  halskotor.  Man  har  vanligen 
antagit,  att  Wiytina  och  Manatus  endast  hafva  6  halskotor,  men  J.  F.  Brandt 
(Mémoires  de  TAcad.  impér.  des  Sc.  de  S:t  Pétersb.  VII  ser.  Torne  XII 
N:o  1,  pag.  46)  har  visat,  att  åtminstone  den  förra  har  7. 

4)  Halsrefben  förefinnas  hos  Bradypus  och  OrnithorJiynchus. 
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rad  (med  undantag  af  sirén-  och  hvaldjurens)  i  allmänhet  genom 
en  mera  utpräglad  skillnad  mellan  dess  särskilda  regioner.  Fog- 

larnes  bröstregion  tjockes  visserligen  vara  starkt  utpräglad ,  men 
gränserna  mellan  den  och  halsens  samt  ländens,  eller  rättare  de 

förenade  länd-  och  korsbensregionerna,  äro  dock  mindre  tydliga 

än  hos  däggdjuren.  I  förening  dermed  är  ländregionen  hos  dägg- 

djuren mera  utbildad,  dels  derigenom  att  dess  kotor  i  allmän- 
het äro  flera  än  hos  de  andra  ryggradsdjuren,  och  dels  derige- 

nom att  dessa  kotor  äro  de  största  i  ryggraden,  bärande  de 

största  sidoutskotten,  bildade  genom  en  sammansmältning  af  di- 

och  pleurapophyserna,  eller  ock  endast  af  de  sednare.  Svans- 
regionen, med  undantag  af  den  af  sirén-  och  hval djuren ,  utmär- 

ker sig  derigenom ,  att  den  antingen  helt  och  hållet  saknar  hae- 
malbågar,  eller  ock  endast  har  högst  få  och  föga  utbildade  så- 

dana. De  flesta  däggdjuren  ̂ )  hafva  hsemapophyserna  till  bröst- 
kotorna, eller  refbensbrosken,  af  hvilka  de  främre  äro  fastade 

vid  bröstbenet,  broskartade,  och  refbenen,  eller  dessa  kotors  pleur- 
apophyser,  sakna  krokutskott  {processus  uncinati).  Bröstbenet 

visar  sig,  åtminstone  hos  yngre  individer,  bestående  af  flera  el- 
ler färre,  uti  en  longitudinel  rad  efter  hvarandra  sittande  seg- 

ment eller  stycken  (hsemaltaggar) ,  som  äro  förbenade,  och  oftast 
sakna  kam  (crista).  Endast  hos  bardhvalarne  finnes  ett  enkelt 
bröstben,  och  endast  hos  Chiroptera,  samt  å  bröstbenets  l:sta 

stycke  (manubrium)  hos  några  starkt  gräfvande  däggdjur,  t.  ex. 
Talpa,  förefinnas  spår  till  bröstbenskam.  Hos  kloakdjuren  är 

episternalbenet  fullt  utbildadt;  eljest  förefinnes  det  i  allmänhet 
i  mer  eller  mindre  rudimentärt  tillstånd  hos  de  unguiculater, 

som  hafva  fullständiga  nyckelben  (Gegenbaur). 
Af  extremiteternas  ben  är  skulderbladet  i  allmänhet  mera 

utbildadt  än  hos  de  andra  ryggradsdjuren,  samt  vanligen  af  en 

bred  form,  och  med  en  mer  eller  mindre  hög  kam  (spina  sca- 

pulce)^  eller  åtminstone  dennas  nedre  ända  (acromion).  Vid  skul- 
derbladet är  korputskottet  {processus  coracoideus)  fastvuxet,  och 

uppträder  icke,  med  undantag  af  kloakdjurens,  såsom  ett  sjelf- 
ständigt  ben  (os  coracoideuni).  Öfverarmbenet  skiljer  sig  från 
det  af  foglarne  och  de  med  extremiteter  försedda  reptilierna, 

1)  Hos  de  flesta  tandhvalarne,  åtminstone  hos  en  stor  del  Chiroptera,  samt 
å  de  6  första  bröstkotorna  hos  kloakdjuren  äro  dessa  hsemapophyser  förbe- 

nade {ossa  sternocostalia). 
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med  undantag  af  sköldpaddorna,  derigenom,  att  dess  öfra  ända 

är  tjockare,  och  i  förening  dermed  dess  ledhufvud  mera  närmande 

sig  till  den  halfsplieriska  formen.  Härifrån  göra  dock  kloak- 
djuren undantag ,  i  det  deras  öfverarm  företer  samma  hoptryckta 

form  å  den  öfre  ändan,  och  samma  transverselt  ovala  ledhufvud, 

som  hos  foglarne  och  reptilierna.  Från  foglarnes  afviker  det 

dessutom  derigenom,  att  det  vid  öfre  ändan  icke  har  något  hål 

för  någon  luftgång.  Bland  de  reptilier,  som  hafva  extremiteter, 

utmärka  sig  sköldpaddorna  från  de  andra  derigenom  att  de,  lik- 
som däggdjuren,  ha  ett  halfsphseriskt  ledhufvud  å  öfverarmen. 

Detsamma  är  förhållandet  med  groddjuren.  Vid  nedre  ändan  har 

däggdjurens  öfverarmben  i  allmänhet,  med  undantag  af  fläder- 
mössens och  hvaldjurens ,  en  mer  eller  mindre  djup  grop  å  bakre 

sidan  {fossa  anconcea)^  hvilken  saknas,  eller  är  endast  svagt 

antydd  hos  de  andra  ryggradsdjur,  som  hafva  detta  hen  fullt  ut- 
bildadt.  Denna  skiljaktighet  beror  derpå,  att  oJecranon  eller 

processus  anconmus  å  ulna  hos  däggdjuren,  med  undantag  af 
flädermössen  och  hvaldjuren,  i  allmänhet  är  mera  utbildad  än 

hos  de  andra  ryggradsdjuren.  Med  afseende  på  de  öfriga  delarne 
af  främre  extremiteterna  är  det  för  däggdjuren  utmärkande,  att 

deras  fingrar  utom  tummen,  och  med  undantag  af  hvaldjurens, 

konstant  hafva  trenne  leder  eller  phalanger.  Hos  foglarne  öf- 
verstiger  dessa  phalangers  antal  sällan  två ,  hos  reptilierna  vexlar 
det  mellan  två  och  fem,  och  hos  groddjuren  mellan  två  och  tre. 

Med  undantag  af  siren-  och  hvaldjuren,  äga  däggdjuren  ett  väl 
utbildadt  bäcken  (pelvis) ,  som ,  liksom  hos  foglarne  och  en  del 
reptilier,  å  hvardera  sidan  har  3me  distinkta  bäckenben,  hvilka 

sammanstöta  i  acetabulum.  Från  foglarnes  bäcken  afviker  det 

derigenom,  att  det  vanligen  har  ett  mindre  starkt  fäste;  att 
korsbenskotornas  antal  i  allmänhet  är  mindre ;  att  sittbenen  hafva 

sittknöl  (tuber  isckii) ;  att  blygdbenen  i  proportion  till  sittbenen 

ej  äro  så  små  och  smala ,  samt  icke  hafva  sin  bakre  del  fritt  utskju- 
tande bakom  sittbenen,  och  oftast  sammanstöta  med  hvarandra  så 

att  de  bilda  symphysis  ossiumpuhis ,  hvilken  bland  foglarne  endast 

förekommer  hos  afrikanska  strutsen;  derigenom  att  höftbenen  i  all- 

mänhet äro  betydligt  större  än  sittbenen,  och  till  sitt  läge  van- 

ligen icke  parallela  med  ryggraden;  att,  med  undantag  af  nå- 
gra trögdjur  och  flädermöss,  sittbenen  icke  äro  fåstade  vid  denna 

sednare ;  m.  m.  Från  reptiliernas  bäcken  afviker  det  genom  den 

fullständiga  sammanväxningen  mellan  de  särskilda  höftbenen  hos 
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äldre  individer,  ocli  i  allmänhet  genom  en  fastare  byggnad,  ge- 
nom den  runda  och  slutna  ledgropen  (acetabulum)  för  lårbens- 

hufvudet,  samt  genom  den  större  utvecklingen  af  höftbenen.  Lår- 
benet (os  femoris),  skiljer  sig  från  foglarnes  i  allmänhet  genom  sitt 

större  och  på  tydligare  hals  sittande  ledhufvud  (capiit) ,  genom  en 
vanligen  tydlig  troclianter  minor,  och  derigenom  att  det  vid  nedre 

ändan  å  den  yttre  condylus  icke  har  någon  egen  articulations- 
yta  för  fibula.  Vanligen  är  skillnaden  i  längd  mellan  det  och 
skenbenet  icke  så  stor,  som  hos  foglarne Från  reptiliernas 

och  batrachiernas  skiljer  det  sig  genom  den  halfspheriska  for- 
men å  ledhufvudet,  den  starkare  utvecklingen  af  utskotten,  m. 

m. ,  och  från  de  förra  särskildt  genom  samma  skiljaktighet  uti 

ledytan  å  den  yttre  condylus ,  som  den  hvilken  råder  mellan  det 
och  foglarnes.  Däggdjurens  skenben  (tihia)  utmärker  sig  genom 
sin  trekantiga  öfre  ända ,  och  genom  de  tvenne  mer  eller  mindre 

djupa  ledgroparne  vid  nedre  ändan,  der  foglarne  ha  tvenne  led- 
knappar. Vadbenet,  som  i  allmänhet  icke  höjer  sig  öfver  öfre 

ändan  af  skenbenet,  är  deremot  underkastadt  en  mängd  vexlin- 

gar,  så  att  det  stundom  endast  förefinnes  såsom  ett  föga  märk- 
bart rudiment.  Så  t.  ex.  hos  de  idisslande  djuren,  der  det  vid 

yttre  sidan  af  nedre  ändan  af  skenbenet  fästade  lilla  så  kallade 

malleolarbenet  är  den  enda  återstoden  af  detsamma,  represente- 
rande dess  nedre  ända,  eller  malleolus  externus.  Knäskålen 

{patella)  är  alltid  mest  utbildad  hos  däggdjuren,  och  saknas 
ofta  hos  de  andra  högre  ryggradsdjuren.  Hos  de  lägre  kan 

den  ej  ifrågasättas.  Tarsen  är  karakteriserad  genom  en  full- 
komligare articulation  med  underbenet,  än  hos  de  andra  rygg- 

radsdjuren, och  tillfölje  deraf  genom  en  högre  utveckling  af  de 
2me  tarsalben,  genom  hvilka  denna  articulation  å  tarsens  sida 

fullgöres,  nemligen  språngbenet  (astragalus)  och  hälbenet  (cal- 
caneus).  Det  normala  antalet  tarsalben  är  sju,  i  stället  för  åtta 

—  såsom  i  handlofven  —  emedan  de  tvenne  yttre  i  2: dra  raden 
alltid  hafva  sammansmält  till  ett,  os  cuhoideum.  Hos  repti- 

lierna,  som  i  afseende  på  byggnaden  af  tarsen  komma  däggdju- 
ren närmast,  träffar  man  vanligen  ett  mindre  antal  tarsalben, 

derigenom  att  antingen  språngben  och  hälben  sammanväxa ,  eller 

1)  Hos  säldjuren  (JPinnipedia)  är  dock  lårbenet  serdeles  kort,  äfvensom 
afvikande  från  det  vanliga  genom  sin  plattade  form.  Hos  giraifen  är  det 
äfven  betydligt  kortare  än  skenbenet.  Hos  elephanten  är  det  deremot  märk- 

bart längre  än  detta  sednare. 
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ock  att  dessa  båda  ben  hvar  å  sin  sida,  när  de  sins  emellan 

äro  skilde,  sammanväxa  med  de  imder  dem  varande  tarsalbenen. 

Det  händer  stundom,  att  man  hos  landtsköldpaddor  finner  7  tar- 
salben,  men  då  är  dock  språngbenet  sammanvuxet  med  jullbenet 

(os  scaphoideum) ^  och  den  andra  raden  har  5  ben,  derigenom 

att  os  cuhoideim  är  deladt  i  2 me.  Då  språng-  och  hälbenen 
äro  skilda ,  har  det  förra  likväl  ingen,  eller  otydlig  trochlea ,  och  det 

sednare  ingen ,  eller  föga  märkbar  hälknöl.  Hos  däggdjuren  ut- 
märker det  förra  sig  genom  sin  merendels  alltid  tydliga  trochlea, 

och  det  sednare  genom  sin  mer  eller  mindre  långa  hälknöl  (tu- 

ber  calcanei).  I  afseende  på  tårna,  hafva  dessa  när  man  un- 
dantager innertån,  konstant  3me  phalanger,  liksom  de  främre 

extremiteternas  fingrar;  men  tårnas  antal  är  mycket  vexlande 
ehuru  aldrig  öfverstigande  fem,  och  man  finner  stundom  icke 

flera  än  en  —  Solidungula. 

DÄGGDJUEENS  mDELNINa. 
o 

Asigterna  om  däggdjurens  systematiska  indelning  hafva  äf- 
ven  under  sednare  tiden  varit  ganska  mycket  vexlande,  ehuru 

'.det  tyckes,  som  vår  kunskap  om  dessa  jemförelsevis  mest  under- 
sökta djur  skulle  kunna  hafva  hunnit  till  en  fast  och  säker  grund 

för  deras  klassifikation.  Vi  kunna  emellertid  härigenom  finna, 

huru  mångfaldiga  de  materialier  äro ,  som  fordras  för  uppföran- 
det af  en  god  systematisk  byggnad,  Ett  af  de  mera  anmärk- 

ningsvärda bidragen  till  detta  ämne,  nemligen  det  af  E.  Owen, 

hafva  vi  redan  anfört  (sid.  31).  Nyligen  har  en  af  Baron  G. 

Cuvier's  utmärktare  lärjungar.  Professor  H.  Milne  Edwards  ̂ ) 
härtill  lemnat  ett  mycket  vigtigt  bidrag,  till  hufvudsaklig  del 

grundadt  på  de  olika  bildningarne  af  placenta,  och  hvars  i  slu- 

tet meddelade  utkast  till  en  systematisk  öfversigt  af  däggdjurs- 

1)  Eecherches  pour  servir  å  Thistoire  naturelle  des  Mammiféres  par  H. 

&  A.  Milne  Edwards-,  Paris  1868,  pag.  40.  Äfven  för  längre  tid  sedan: 
Considérations  sur  quelques  principes  relatifs  å  la  classification  naturelie  des 
animaux,  et  plus  particuliérement  sur  la  distribution  méthodique  des  mam- 

miféres; Annales  des  Sciences  naturelles,  3:e  série,  zoologie,  Tome  I,  pag. 
65.  -  1844. 
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klassens  ordningar  vi  här  så  mycket  hellre  vilja  återgifva,  som 
vi  uti  vår  systematiska  anordning  af  denna  djurklass  komma  att 

följa  detta  utkast. 

Klassen  MAMMALIA. 

l:sta  underklassen:  Mammalia  Normalia.  —  Bäckenet  väl 

utveckladt,  bärande  ett  par  extremiteter,  och  saknande  ofvan- 

blygdben  ("d'os  suspubiens")  ̂ ) ;  spenarne  blottade;  hjernan  för- 
sedd med  en  midtellob  ("mésolobe")  -) ,  som  är  fullständig. 

1.  Phalangen  Hsematogeneta.  —  Fingrarne  och  tårna  för- 
sedda med  naglar  eller  klor,  och  i  allmänhet  fem  till  antalet; 

tänder  i  främre  delen  af  munnen. 

A.  Legionen  Micrallanfoidea.  —  Kindtänderna  hufvudsak- 

ligen  bildade  för  att  krossa  eller  sönderraspa;  underkäkens  led- 

knappar rundade  eller  aflånga^). 

a.  Cohorten  Primates.  —  Händer;  hjernan  med  vindningar; 
tandsystemet  fullständigt. 

1.  Ordningen  Bimana.  —  Endast  tummen  på  främre  ex- 
tremiteterna  motsättlig. 

2.  Ordningen  Quadrumana.  —  De  bakre  extremiteternas 
tumme  alltid,  och  de  främres  nästan  alltid  motsättlig. 

h.  Cohorten  Plebeiåtes.  —  Inga  händer  på  de  främre  ex- 

tremiteterna ,  och  nästan  aldrig  sådana  på  de  bakre;  tandsyste- 
met ofta  ofullständigt. 

3.  Ordningen  Chiroptera.  —  Vingar;  tre  slag  af  tänder. 

4.  Ordningen  Insectivora.  —  Inga  vingar;  tre  slag  af 
tänder. 

5.  Ordningen  Bodentia.  —  Endast  två  slag  af  tänder  (inga 
hörntänder). 

B.  Legionen  Mesallantoidea.  —  Kindtänderna  skärande; 
underkäkens  ledknappar  betydligt  utbredda  i  transversell  riktning. 

6.  Ordningen  Carnivora.  —  Fötterna  bildade  för  gång. 

7.  Ordningen  Finnipedia  eller  Ämphibia.  —  Fötterna  huf- 
vudsakligen  bildade  för  simning. 

1)  Ossa  marsupialia.  Öfversätt. 
2)  Corpus  callosum.  Öfversätt. 
3)  Aflånga  i  longitudinell  riktning.  Öfversätt. 
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IL  Phalangen  Hyracina.  —  Fötterna  plantigrada  och  sub- 
ungulerade;  fyra  tår;  tandsystemet  fullständigt;  ingen  snabel. 

III.  Phalangen  Proboscidea.  —  Tårna  subungulerade , 

till  antalet  fem;  en  snabel.  (Dessa  båda  sednare  phalanger  in- 
nefatta 8:de  och  9:de  ordningarne.  Öfversätt.). 

IV.  Phalangen  Megallantoidea.  —  Extremiteterna  ungu- 
lerade;  framtänder;  aldrig  fem  tår;  digitigrada. 

10.  Ordningen  Fachydermata  solidungula  eller  Ferisso- 
dactyla.  —  Magen  oduglig  till  idisslande;  fötterna  icke  klufna. 

11.  Ordningen  Fachydermata  hisulca.  —  Magen  oduglig 
till  idisslande;  fötterna  klufna. 

12.  Ordningen  Camelina.  —  Magen  bildad  för  idisslande ; 

fötterna  klufiia,  phalangigrada  ̂ ). 

13.  Ordningen  Tragulina.  —  Fötterna  klufna;  magen  bil- 
dad för  idisslande,  och  delad  i  trenne  reservoirer. 

14.  Ordningen  Fecora  eller  Buminantia  ver  a.  —  Föt- 
terna klufna;  magen  med  fyra  reservoirer. 

V.  Phalangen  Edentata.  —  Extremiteterna  subungulerade ; 

inga  tänder  i  främre  delen  af  munnen.  (Omfatta  15:de  ordnin- 
gen. Öfversätt.). 

2:dra  Underklassen:  Mammalia  pinnifera  eller  piscifor- 

mia.  —  Bäckenet  rudimentärt;  inga  bakre  (abdominala)  extre- 
miteter;  inga  ofvanblygdben;  de  främre  (thoracala)  extremite- 

terna helt  och  hållet  förvandlade  till  simfenor. 

16.  Ordningen  Sirenia.  —  Fingrarne,  såsom  vanligt,  med 
på  sin  höjd  tre  phalanger;  näsborrarne  framtill  på  nosen. 

17.  Ordningen  Cetacea  eller  Sufflantia.  —  Vissa  fingrar 
med  flera  än  tre  phalanger;  näsborrarna  belägna  på  pannan. 

3:dje  Underklassen:  DidelpMa  eller  Mammalia  impla- 

centalia.  —  Bäckenet  väl  utbildadt,  bärande  ofvanblygdben  och 
bakre  extremiteter;  i  allmänhet  en  säck,  som  innesluter  spenarne; 
hjernan  utan  midtellob. 

18.  Ordningen  Marsupialia.  —  Os  coracoideum  rudimen- 
tärt; en  ganska  väl  utbildad  vagina. 

1)  Trampa  ej  endast  med  tåspetsarne,  utan  med  hela  undre  sidan  af 
tårna  (Öfversätt.) 

6 
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19.  Ordningen  Monotremata.  —  Os  coracoideum  articule- 
rande  både  med  bröstbenet  och  skulderbladet;  ingen  egentlig 

vagina. 

Yi  bifoga  bär  ett  par  synoptiska  tablåer  öfver  däggdjurs- 
ordningarna, sådana  de  af  H.  Milne  Edwards  blifvit  uppställda, 

och  sådana  de  äfven  enligt  vår  åsigt  böra  uppställas,  och  endast 

med  några  förändringar  uti  karaktererna  för  en  del,  der  vi  an- 

sett, att  detta  varit  af  nöden,  och  med  omflyttning  af  ordnin- 

garna Frohoscidea  och  Lammmgiiia  (=  Ilyracina).  Då  den 

förra  af  dessa  under  fosterlifvet  enligt  Huxlet  har  decidua^), 

och  den  sednare,  enligt  M.  Edwards'  egna  iakttagelser  saknar 

1)  Vi  anse  oss  böra  här  i  korthet  redogöra  för  hvad  som  menas  med 
decidua,  och  återgifva  fördenskull  hvad  HuxLEY  (Lectures  on  the  Elements 

of  Comparat.  Anatoray  pag.  101)  derom  anför.  "Från  början  af  drägtighe- 
ten  eller  det  hafvande  tillståndet  undergår  den  ytliga  substansen  i  slemhin- 

nan i  menniskans  uterus  en  hastig  tillväxt  och  förändring  af  sin  väfnad, 

och  blir  förvandlad  till  den  så  kallade  ̂ deciduaJ^  Medan  ägget  (förmodeli- 
gen  fostret.  Öf versätt.)  ännu  är  litet ,  kan  man  urskilja  3me  delar  af  denna 
decidua:  —  1)  decidua  vera,  hvilken  bekläder  uteri  kavitet  i  allmänhet; 
2)  decidua  reflexa,  hvilken  omedelbart  omsluter  ägget;  och  3)  decidua  sero- 
tina,  hvilken  bildar  ett  lager  af  synnerlig  tjocklek,  och  utvecklas  i  beröring 
med  de  vilU  (utskott)  från  chorion,  som  bibehållas  och  blifva  förvandlade 
till  den  foetala  placenta.  Decidua  reflexa  kan  betraktas  såsom  en  utväxt 
från  decidua  vera ,  och  decidua  serotina  såsom  en  särskild  utveckling  af  en 
del  af  decidua  vera.  Till  en  början  äro  villi  å  chorion  löst  inskjutna  uti 
motsvarande  fördjupningar  uti  decidua,  men  sedermera  blir  den  chorion  till- 

hörande delen  (foetala  delen.  Öfversätt.)  af  placenta  innerligt  förenad  med 
och  bunden  vid  den  uterina  decidua,  så  att  de  foetala  och  maternala  bild- 

ningarne utgöra  en  enda  oåtskiljbar  massa."  Decidua  är  således  det  trans- 
forsmerade  ytliga  (innersta)  lagret  af  uteri  slemhinna,  hvilket  erhållit  en 
betydligare  tjocklek,  och  bUfvit  cavernöst,  samt  innesluter  en  mängd  sinösa 
utvidgningar  af  moderns  blodkärl,  mellan  hvilka  de  foetala  blodkärlen  in- 

skjuta, för  att  medelst  absorption  och  exhalation  åstadkomma  mellan  fostret 
och  modren  det  utbyte  af  närande  och  icke  närande  ämnen  i  blodet,  som, 
såsom  bekant  är,  genom  placenta  äger  rum;  och  vi  kunna  deraf  finna,  att 
den  uti  fosterlifvet  spelar  en  vigtig  rol,  och  att  dess  närvaro  utmärker  en 
högre,  och  dess  frånvaro  en  lägre  utveckling  af  placenta.  Vid  partus  eller 
födseln  sönderslites  den,  och  hos  de  med  decidua  försedda  däggdjuren  är 
derföre  partus  alltid  förenad  med  blodflöde.  Häraf  har  M.  Edwards  hemtat 
anledning  till  benämningen  Hématogénétes  för  dessa  däggdjur.  En  del  af 
den  går  vid  födseln  bort  med  nafvelsträngen  och  de  foetala  hinnorna,  och 
en  annan  del  sednare;  deraf  namnet  decidua. 



TiU  sid.  82.   N:o  1. 

Mammalia. 
Placenta  .  .  . 

1.  Underklassen 
förefinnes ,  Placentalia. 

och  är  

förenad  med  deci- 
dua,  samt  är  ,  .  . 

{endast  på  de  främre,  eller  rättare  öfre  extremiteterna  
på  de  bakre,  och  merendels  äfven  på  de  främre  extremiteterna  skiffomig.  TummenJicte  motsättlig. 

I   Främre  extremite- ptbildade  till  hudvingar  
icke  vingformiga.     [förefinnas,  och  framtänderna  med  sluten  rot  Hörntänder ...  .i 

^saknas,  och  oftast  alla  framtänderna  med  öppen  rot. 

Iterna 

gördelformig. Hörntänder , 

förefinnas. 
Extremiteterna 

icke  fenlika.    Bland  kindtänderna  merendels  en  roftand. 

fenlika.    Bland  kindtänderna  ingen  roftand. 

saknas.   Snabel  förefinnes  

Ordningar: 

1.  Bimana. 

2.  Quadrumana. 
3.  Chiroptera. 
4.  Insectivora. 

5.  Glires. 
6.  Fem. 

7.  Pinnipedia. 

8.  Proboscidea. 

ej  förenad  med  de cidua 
Bakre  extremiteter, 

förefinnas.  Placenta 

gördelformig.   Inga  hörntänder.   Fötterna  plantigrada,  och  subungulerade  •   9.  Lamnunguia. 

icke  gördelformig. Tårna  

ungulerade  (medhof- var  eller  klöfvar). 
Placenta,  som  är 

mycket  stor,  är  . 

diffus  eller  likfor- 
migt spridd. Astragalus  med 

trochlearisk  ledyta  .. 

endast  vid  den  öfre  eller  bakre  ändan  (corpus).  Tårna  åtmin- 
stone till  dels  udda  

vid  båda  ändar  (cor- 
pus o.  caput).  Tårna 

para.    Magen.  .  .  . 

icke  bildad  för  idisslande. 

bildad  för  idisslande, 
men  endast  trerum- 
inig.  Framtänder  i öfverkäken  

förefinnas.  Phalan- 

gigrada  

10.  Perissodactyla. 

11.  Bellua. 

12.  Tylopoda. 

saknas .  Digitigrada.   13.  Traguli. 

polycotyledonal ,  eller  olikformigt  spridd.  Inga  framtänder  i  öfverkäken.  Magen 
fyrrummig.   Astragalus  med  trochlearisk  ledyta  vid  båda  ändar  

subunguiculerade ,  eller  med  klor  

tänder,  som  ömsas,  och  kindtänderna  hafva  plattade  kronor. 

saknas. 
2.  Underklassen: 
Implacentalia. 

Os  coracoideum  

Munnen  beväpnad  med  ) 

(tänder  eller  barder,  och  de  förra  ömsas  icke,  samt  hafva  icke  plattade  kronor  

jrudimentärt,  blott  såsom  processus  coracoideus.    Urogenitalorganerna  mynna  ej  i  någon  kloak,  och  hos  honan  förefinnes  vagina  

Iväl  utbUdadt ,  och  articulerande  både  med  skulderbladet  och  bröstbenet.   Urogenitalorganerna  mynna  i  en  kloak ,  och  honan  saknar  egentlig  vagina. 

14.  Peeora. 

15.  Bruta. 
16.  Sirenia. 

17.  Cete. 

18.  Marsupialia. 

19.  Monotremata, 

1)  Härifrån  gör  slilgtet  Orycleropus  inom  ordn.  Bruta  undantag,  emedan  det,  enligt  Ti!.  Huxlkv  (An  Introduction  to  the  Classification  of  Animals,  1869,  pag.  98)  har  skifformig  j)/ac«nta  med  decidua. 



Till  sid.  82.    N:0  2. 

Mammalia. 
Placenta  .  ,  . 

1.  Undeiklassen: 
förefinnes.  Placentalu. 

Bakre  extreniiteter . 

förefiimas. 
Franitänder 

förefinnas,  åtnainsto 
ne  i  endera  käken. 
Fin^rarne  eller  tårna 

ungiiiculerade. Tummen  . 

motsättlig 
{endast  pä  de  främre,  eller  rättare  öfre  extremiteterna  
på  de  bakre,  och  merendels  äfven  pä  de  främre  extremiteterna. 

icke  motsättlig 
Främre  extremite- terna  

utbildade  till  hudvingar. 

icke  vingformiga,  och 

hvarken  de  eller  de 
bakre  feulika. 
Bland  kindtänderna 

ingen  roftand.  '-^q^ 
Hörntänder  .  .  .  .J 

/"förefiinnas ,  och  frani- 

I  tänderna  med  sluten 

saknas ,    och  oftast 
alla  framtänderna 

[meå  öppen  rot.  .  .  . 

_en  roftand  fenlika.    Bland  kindtänderna  ingen  roftand. 

subungulerade. 
Snabel .  .  .  . (förefinnes 

Isaknas. 

ungulerade.  Astra- 
galus  med  troch- 
learisk  ledj^ta  .  .  . 

endast  vid  den  öfre  eller  bakre  ändan  (corpus).    Tårna,  åtminstone  till  dels,  udda, 

vid  båda  ändar  (cor- ["icke  bildad  för  idisslande. 
pus  o.  caput).  Tårna! 
para.  Magen bildad  för  idisslande, 

(och  

trerummig.  Fram-  /förefinnas, tänder  i  öfverkäkenl 

(saknas  
fyrrummig.    Inga  framtänder  i  öfverkäken. 

saknas.   Kroppen  fiskformig, 
Munnen  beväpnad  med  . 

saknas  helt  och  hållet.    Tårna  subunguiculerade  

tänder^),  som  ömsas,  och  kindtänderna  hafva  plattade  kronor. 

2.  Underklassen: 
Implacentalia. 

Os  coracoideum  

(tänder,  eller  barder,  och  de  förra  ömsas  icke,  samt  hafva  icke  plattade  kronor  

{rudimentärt,  blott  såsom  processus  coracoideus.  Urogenitalorganerna  mynna  ej  i  någon  kloak,  och  hos  lionan  förefinnes  vagina  

väl  utbildadt ,  och  articulerande  både  med  skulderbladet  och  bröstbenet.    Urogenitalorganerna  mynna  i  en  kloak ,  och  honan  saknar  egentlig  vagina. 

Ordningar: 

1.  Bimana. 

2.  Qmdrumana. 
3.  Chiropteva. 

4.  Insectivora. 

5.  Glires. 
6.  Fera. 

7.  Pinnipedia. 

8.  Proboscidea. 

9.  Lanmunguia. 

10.  Perissodactyla. 

11.  Belltue. 

12.  Tylopoda. 

13.  TraguU. 

14.  Pecora. 

15.  Bruta. 

16.  Sirenia. 

17.  Cete. 

18.  Marsupialia. 

19.  Monotrmata. 

1)  Slägtet  Chiromeles  bland  handvingarne  gör  liärifrån  undantag. 
2)  Den  utdöda  Rhytina  ttelkri,  som  saknade  tänder,  gör  undantag  härifrån. 
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denna,  så  synes  det  oss  vara  tydligt,  att  den  förra  derigenom 
sluter  sig  närmare  till  de  föregående,  decidua  ägande  ordningarna, 

eller,  om  man  så  vill  kalla  dem,  sectio  deciduata^  och  den  sed- 

nare  till  de  följande  ordningarna  utan  decidua,  eller  sectio  in- 
deciduata. 

Vi  hafva  å  tablåerna  uteslutit  de  af  M.  Edwards  uppställda 

afdelningar,  som  med  hänsyn  till  rangordningen  äro  ställda  mel- 
lan underklasserna  och  ordningarna ,  dels  derföre  att  vi  anse ,  att 

åsigterna  om  dessas  respectiva  värde  med  fog  kunna  vara  något 

olika,  dels  derföre,  att  de  uti  grupperingen  å  den  ena  eller  an- 
dra tablåen  i  de  flesta  fallen  finnas  antydda,  och  dels  slutligen 

derföre  att  de  förefinnas  uti  den  ofvan  meddelade  öfversättningen 

af  M.  Edwards'  systematiska  öfversigt.  Vi  vilja  dock  derigenom 
ingalunda  hafva  underkänt  deras  betydelse  såsom  ett  godt  medel 
för  framställningen  af  de  naturliga  frändskaperna. 

De  karakterer,  som  skilja  Sirenia  och  Cete  från  de  andra  ord- 
ningarna äro  utan  tvifvel  vigtiga  och  starkt  i  ögonen  fallande ,  men 

de  synas  oss  dock  vara  af  secundär  beskaffenhet,  och  äro  sannolikt 

framkallade  genom  de  för  dem  egendomliga  förhållandena  uti  loca- 
len  och  det  dervid  bundna  lefnadssättet.  Vi  kunna  derföre  icke  in- 

stämma uti  att  betrakta  dem  såsom  tillsamman  utgörande  en 

grupp  af  samma  värde,  som  grupperna  Flacentalia  och  Impla- 
centalia.  De  böra,  enligt  vår  åsigt,  subsumeras  under  den  förra 
af  dessa. 

I  afseende  på  phalangen  MegaUantoidea,  som  utmärker  sig, 
enligt  hvad  namnet  antyder,  genom  en  serdeles  stor  allantois, 
eller  stark  utbredning  af  placenta ,  synes  det  oss ,  att  de  till  denna 

hörande  fem  ordningarna  böra  bilda  tvenne  grupper  eller  cohorter, 
af  hvilka  den  första  utgöres  af  ordn.  Ferissodactyla  Owen,  som 
blifvit  väl  begränsad  och  karakteriserad  af  nämnde  Författare, 

och  den  andra  utgöres  af  de  fyra  öfriga  ordningarna,  samtliga 

af  Owen  upptagna  i  ordn.  Artiodactyla.  Genom  ägandet  af  fram- 
tänder  i  öfverkäken  synas  kameldjuren  (Tylopoda)  bland  dessa 
mest  närma  sig  till  ordn.  Belluce  och  Ferissodactyla  ̂   och  vi 
hafva  derföre,  i  likhet  med  M.  Edwards,  ställt  dem  närmast  in- 

till dessa;  men  det  synes  oss  dock  för  öfrigt  påtagligt,  att  ordn. 

Tragtdi,  såsom  M.  Edwards  yttrat^),  uti  sin  benbyggnad  jem- 
förelsevis  mera  än  ordn.  Tyhpoda  visar  en  märkbar  tendens  till 

1)  Eecherches  pour  servir  å  Thistoire  naturelle  des  Mammiféres ,  pag.  37. 

6* 
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ordn.  JBelluce,  och  inom  denna  särskildt  till  dess  amerikanska 

representanter,  eller  slägtet  DicotyJes.  Inom  ordn.  Traguli  hafva 

vi  t.  ex.  slägtet  Hyoemoschus  I.  Gray,  och  arten  H.  aquaticus 

(Ogilby),  från  vestra  Afrika,  hos  hvilken  armbågbenet  (ulna)^ 
liksom  hos  svinen,  är  serdeles  stort,  och  icke  sammanväxer  med 

strålbenet  (radius),  och  de  mellersta  båda  (3:dje  och  4:de)  mel- 

lanhandbenen (ossa  metacarpi) ,  liksom  hos  de  sednare ,  icke  sam- 
manväxa till  något  kanonben,  och  de  motsvarande  mellanfotsbe- 

nen  (ossa  metatarsi)  å  bakre  extremiteterna  först  sent  och  al- 

drig fullständigt^)  sammanväxa,  och  sidotårna  (2:dra  och  5:te) 
å  både  främre  och  bakre  extremiteterna  äro,  liksom  hos  svinen, 

väl  utbildade,  med  fullständiga  mellanhand-  och  mellanfotsben 
och  phalanger.  Äfven  arterna  af  slägt.  Tragulus  hafva  främre 

och  bakre  extremiteterna  försedda  med  fullständiga  sidotår  '^). 
Både  Tragulus  och  Hyoemosclius  utmärka  sig  dessutom  derige- 
nom  att  malleolarbenet  tidigt  sammanväxer  med  tibia^  och  att 

der  är  ett  tydligt  spår  till  den  öfre  ändan  af  fihula^  som  sam- 
manväxer med  tihia. 

Ordningen  Bruta,  hos  hvilken  placentalbildningen  ännu  föga 
blifvit  undersökt,  är  derföre  i  detta  hänseende  ej  närmare  känd. 

Hvad  Th.  Huxley  derom  anför  ̂ )  tyckes  utvisa,  att  placental- 
bildningen inom  denna  ordning  är  mera  föränderlig  än  inom  de 

andra,  och  att  den  följaktligen  visar  sig  såsom  en  stötesten  för 

det  på  denna  bildning  bygda  systemet.  Hos  slägtet  Bradypus 
skall  placenta  vara  cotyledonal,  och  hos  slägt.  Dasypus  och 

Orycteroims  skifformig,  och  hos  det  sednare  derjemte  försedd 
med  decidua.  Hos  slägt.  Manis  skall  den  vara  serdeles  egen. 

Ytan  af  chorion  är  betäckt  af  fina  reticulära  ryggar,  här  och 
der  afbrutna  af  runda  släta  fläckar,  som  gifva  den  ett  areolärt 
utseende,  något  liknande  insidan  af  menniskans  gallblåsa,  men 

finare.  Inre  ytan  af  uterus  företer  äfven  fina  låga  ryggar  eller 
villi,  som  ej  äro  fullt  så  mycket  reticulära.  Å  chorion  är  långs 
dess  konkava  sida  ett  band,  som  saknar  villi,  och  å  ytan  af 

uterus  är  en  motsvarande  slät  fläck.  Ryggarne  å  chorion  utgå 

från  kanterna  af  det  släta  bandet,  och  löpa  rundt  om  ovum  el- 
ler rättare  fostret.    Huxley  anser,  att  denna  placenta  saknar  de- 

1)  Det  är  blott  vid  nedi-e  ändan  som  de  fullständigt  sammanväxa. 
2)  Alphonse  Milne  Edwaeds:  Eecherches  anatomiques  etc.  surlafamille 

des  Chevrotains;  Annales  des  Sciences  naturelles,  5:me  serie,  Zool.  Torne  2.  1864.  • 
3)  An  Introduction  to  the  Classification  of  Animals,  1869,  pag.  98, 

t 
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cidua,  och  misstänker,  att  den  bör  räknas  till  den  cotyledonala 

kategorien.  På  grund  af  allt  detta  synes  det,  som  om  den  sy- 
stematiska platsen  för  denna  ordning  ännu  ingalunda  vore  fast- 

ställd. Möjligen  bör  den  tillerkännas  en  högre  plats,  och  stäl- 
las, såsom  förut  vanligt  varit,  i  närheten  af  de  unguiculerade 

ordningarna,  ehuru  de  dithörande  djuren  stå  särdeles  lågt  med 

hänsyn  till  intelligens,  sensibilitet  m.  m.,  och  ordningen  har 
haft  sina  flesta  och  mest  luxurierande  former  under  försvunna 

geologiska  perioder  (Megatherium,  MyJodon,  m.  fl.) 

De  skiljaktigheter,  som  förefinnas  mellan  de  båda  sista  ord- 
ningarna (Marsitpialia  och  Monotremata) ,  synas  oss  vara  af  den 

betydenhet,  att  dessa  ordningar  böra  betraktas  såsom  särskilda 

phalanger.  De  karakterer,  som  utmärka  den  sista  ordningen, 
äro  så  egendomliga,  att  den  derigenom  visar  sig  såsom  en  egen 

grupp  gent  emot  alla  de  andra  däggdjuren.  Eedan  de  Blainville 

(1816)  och  med  honom  Th.  Huxley  m.  fl.  hafva  indelat  dägg- 
djuren i  3:ne  underklasser:  Monodelphia,  DideJphia  och  Orni- 

thodeJphia,  af  hvilka  den  första  omfattar  alla  Placentalia,  den 
2:dra  Marsupialia^  och  den  3:dje  Monotremata.  Vi  se  således, 

att  de  karakterer,  som  tillkomma  de  tvenne  sistnämnda  grup- 
perna hafva  af  dessa  författare  blifvit  så  högt  uppskattade,  att 

dessa  grupper  af  dem  blifvit  betraktade  såsom  underklasser. 
Vid  de  af  Milne  Edwaeds  uti  den  ofvan  framställda  öfver- 

sigten,  anförda  karaktererna  få  vi  göra  följande  anmärkningar. 

Uti  karakteristiken  för  3:dje  underklassen  {Implacentalid)  anfö- 

res  bland  annat,  att  hjernan  saknar  "mésolobe,"  d.  v.  s.  corpus 
callosum.  Denna  karakter  är  sannolikt  hemtad  från  R.  Owen; 

men  enligt  både  H.  Flower  ̂ )  och  Th.  Huxley  2)  beror  den  på 
ett  förbiseende,  och  implacentalierna  såvälsom  placentalierna 
hafva  alla  corpus  callosum,  men  den  är  mindre  utbildad  hos  de 

förra,  och  kan  derföre  der  lätt  undgå  uppmärksamheten. 

Bland  de  för  legionen  Micrallantoidea  uppgifna  karakte- 
rerna anföres  den,  att  underkäkens  ledknappar  äro  rundade  el- 

ler aflånga.  Hos  gnagarne  (Glires)  hafva  de,  som  bekant,  den 
sistnämnda,  eller  mer  eller  mindre  aflånga  formen,  men  hos  de 

andra  ordningarna  inom  ifrågavarande  legion  äro  de  i  allmänhet 

1)  On  the  Commissures  of  the  Cerebral  Hemispheres  of  the  Marsupialia 
and  Monotremata  as  compared  with  those  of  the  Placental  Mammals.  Phi- 
losophical  Transactions  1865,  pag.  633. 

2)  An  Introduction  to  the  Classification  of  Animals,  pagg.  88  &  89. 
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transversella,  och  ingalunda  rundade,  om  än  deras  utsträckning 

på  tvären  oftast  är  mindre ,  än  hos  rofdjuren.  Slägtet  Chiromys 
bland  halfaporna  torde  vara  det  enda,  som  har  dem  rundade. 

Hos  somliga  gnagare  närma  de  sig  den  rundade  formen,  ehuru 
dock  alltid  deras  longitudinella  dimension  är  störst. 

För  phalangen  Hyracina  (Lamnunguia)  anföras ,  jemte  an- 
dra karakterer,  den  att  de  ha  fyra  tår  och  fullständigt  tandsy- 

stem. Hvad  tårna  beträffar,  är  det  för  längesedan  ådagalagdt  ̂ ) , 
att  de  endast  på  framfötterna  ha  fyra  tår,  och  tre  d:o  på  de 
bakre.  Tummen  å  framfötterna  är  rudimentär  och  dold  under 

huden.  I  afseende  på  tänderna,  har  denna  uppgift  troligen  här- 

ledt  sig  derifrån,  att  Gr.  Cuvier  i  början^)  antog,  att  den  uti 
ett  visst  utvecklingsstadium  hade  hörntänder  i  öfverkäken,  som 
sedermera  falla  bort.  Cuvier,  liksom  de  Blainville,  erfor  dock 

sedermera,  att  dessa  förmodade  hörntänder  icke  voro  något  an- 
nat, än  2:dra  dentitionens  framtänder,  som  med  sin  spets  skjuta 

upp  utanför  l:sta  dentionens  d:o  medan  dessa  ännu  sitta  qvar, 

hvarigenom  djuret  vid  sådant  förhållande  visar  sig  med  fyra 

framtänder  i  öfverkäken.  Cuvier  uppgifver  derföre  sedermera  ̂ ) , 

äfvensom  de  Blainville"*),  bestämdt,  att  Hyrax  helt  och  hållet 
saknar  hörntänder.  Giebel^),  som  äfven  helt  och  hållet  från- 
känner  dem  hörntänder,  uppgifver,  att  de  utanför  de  2:ne  nor- 

mala framtänderna  i  öfverkäken  ha  ett  par  andra  sådana,  som 
tidigt  falla  bort,  och  förmodar,  att  det  varit  dessa,  som  Cuvier 
ansett  för  hörntänder.  Således  är  det  till  fullo  konstateradt ,  att 

de  hafva  ofullständigt  tandsystem. 
Slutligen  anse  vi  oss  här  böra  nämna,  att  till  ordningen 

Lamnunguia  endast  räknas  slägtet  Hyrax,  med  omkring  5  arter 

från  Afrika  och  vestra  Asien;  till  ordn.  Belluce  slägtena  Hippo- 
potamus,  Dicotyles^  Fhacochoertis ,  Potamochoerus  ^  Sus  och  Ba- 
hirussa  (Porcus);  till  ordn.  Tylopoda  kamel-  och  lamadjuren; 
och  till  ordningen  Traguli  slägtena  Tragulus  och  Hyoenioschis , 
det  förra  med  fem  lefvande  arter  från  Indien,  Siam,  Malacca, 

1)  Se  t.  ex.  DE  Blainville,  Ostéographie ,  livrais.  18,  pagg.  29  &32; 
Atlas  fascic.  18,  pl.  3;  och  C.  F.  NaumanN:  Om  Hyrax  capensis.  Anato- 

misk afhandling.  Lmid  1848,  pagg.  11  &  12. 
2)  Annales  du  Museum,  III. 
3)  Recherches  sur  les  ossements  fossiles,  T.  II,  1,  pag.  137,  3:e  édit. 
4)  L.  c.  pag.  37. 
5)  Die  Säugethiere,  pag.  211. 
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och  indiska  öarne,  is5^nnerhet  dessa,  ocli  det  sednare  med  en 
lefvande  art  från  vestra  Afrika,  och  en  fossil  d:o  från  Frankrike. 

Traguli,  liksom  Tyhpoda  hafva  förut  alltid  blifvit  räknade  till  de 
idisslande  djuren  {Buminantid) ,  och  de  förra  af  äldre  författare , 

ja  ännu  t.  o.  m.  af  Giebel  (Die  Säugethiere)  blifvit  upptagne  uti 

slägtet  Mosclius^).  Den  typiska  formen  af  detta  slägte,  M. 
moschiferus  öfverensstämmer  fullkomligt  med  de  normala  Fe- 

cora ,  och  följaktligen  äro  skilj aktigheterna  mellan  slägtena  Tra- 
gulus  och  Moschus  mycket  stora. 

Sedan  Professor  S.  Nilsson-)  framställt  åtskilliga,  till  stor 
del  af  honom  sjelf  gjorda,  och  sedermera  bekräftade,  högst  in- 

tressanta iakttagelser  öfver  en  fordom  större  utsträckning  åt  sö- 

der och  S3'dvest  af  skånska  landet,  och  deraf  med  rätta  dragit 

den  slutsatsen ,  "att  Skåne  fordom  varit  landfast  med  Tyskland," 
har  han  vidare  derpå,  rörande  härkomsten  för  vår  däggdjurs- 

fauna, byggt  en  theori,  som  till  sina  hufvuddrag  af  alla  måste 
antagas.  Med  hänsyn  till  denna  härkomst  har  han  indelat 

nämnda  fauna  uti  2me  afdelningar:  l:o)  en  GermanisJv,  omfat- 
tande alla  de  inhemska  däggdjur,  som  till  Sverige  invandrat 

från  Germanien  eller  Tyskland;  och  2:o)  en  SiherisJc,  omfat- 
tande dem,  som,  sedan  Skandinavien,  på  grund  af  landets  höj- 

ning öfver  hafvet,  blifvit  förenadt  med  norra  Kyssland,  till  Skan- 
dinavien invandrat  från  detta  sednare  land.  Vi  vilja  korteligen 

i  öfverensstämmelse  härmed  säga,  att  alla  de  af  våra  däggdjur 

tillhöra  den  förra  kategorien,  eller  äro  af  germaniskt  ursprung, 

som  i  anseende  till  sin  geographiska  utbredning  inom  Sverige 
äro  sydliga,  och  hvilkas  fortgående  utbredning  hos  oss  emot 
norden  kan  konstateras;  och  att  deremot  alla  de  äro  af  nord- 

ryskt  eller  siberiskt  ursprung ,  som  hos  oss  hafva  en  nordlig  ut- 
bredning, samt  fortfarande  hålla  på  att  utbreda  sig  emot  söder. 

Dessutom  hafva  utan  tvifvel  alla  de  subfossila,  till  dels  hos  oss 

1)  För  kännedomen  om  dessa  djur  hänvisa  vi  till:  Eecherches  anato- 
miques,  zoologiques  et  paléontologiques  sur  la  famille  des  Chevrotains,  par 
Alph.  Milne  Edwards;  Amiales  des  Sciences  naturelies,  5:e  serie,  Zool. 
Torne  2;  och  till:  De  Tragulo  javanico,  dissertatio  Zootomica,  pro  gradu 
medico,  auctor  J.  G.  H.  Kinbeeg,  Lundse,  1849. 

2)  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  upplagan,  1847,  pagg.  VI  och 
följande. 
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utdöda  däggdjur,  hvilkas  ben  blifvit  funna  i  Skånes  torfmossar, 
till  detta  land  invandrat  från  mellersta  Europas  kontinent.  En 
och  annan  art,  som  först  inkommit  söderifrån,  har  sedermera 

äfven  invandrat  norrifrån.  En  del  arter,  nemligen  de,  som  hafva 

kunnat  uthärda  isperiodens  hårda  klimat,  torde  ej  böra  betrak- 
tas såsom  invandrade. 

Ordningen  CHIEOPTEKAi),  Blumenbach.  1779.  (Hand- 
vingar;  Flädermöss,  eller  rättare  Fladdermöss. 

Denna  ordning,  som  inom  systemet  i  allmänhet  är  den  3:dje, 
och  inom  vår  inhemska  fauna  är  den  l:sta,  omfattar  alla  de 

unguiculerade  eller  med  Mor  försedda  däggdjur^  som  hafva 
främre  extremiteterna  utbildade  till  hudvingar,  som  hafva  en 

liten  shifformig  med  decidua  förenad  placenta ,  och  ett  fullstän- 

digt system  eller  3:ne  slag  enhla  tänder  —  framtänder,  hörn- 
tänder och  Jcindtänder 

De  förete  en  märkbar  tendens  eller  anslutning  till  de  båda 

första  ordningarna,  eller  cohorten  Trimates.  Bland  de  karak- 
terer,  som  ådagalägga  detta,  vilja  vi  nämna:  l:o)  en  fri  tumme 
å  främre  extremiteterna,  derigenom  antydande  den  motsättliga 
tummen  hos  dem.  Det  händer  stundom,  ehuru  sällan,  att  man 

hos  handvingarne ,  liksom  hos  aporna,  finner  en  med  platt  nagel 

försedd  motsättlig  tumme  å  bakre  extremiteterna.  Exempel  der- 

på  lemnar  slägtet  Chiromeles  Horsfield  ̂ ) ,  med  2me  arter  från 
Siam,  Java,  Sumatra  och  Borneo,  enligt  Temminck*). 

2:o)  tvenne  spenar,  belägne  på  bröstet. 
3:o)  en  fri,  hängande  penis. 

4:o)  att  de  oftast  ha  fyra,  och  aldrig  flera  framtänder  i 
öfverkäken. 

5;o)  visar  skulderbladet,  särdeles  det  af  pteropodiderna  en 

1)  Af  x^^Q»  hand,  och  nrsgövy  vinge. 
2)  Tänderna  äro  för  öfrigt  underkastade  betydliga  vexlingar,  så  att  t. 

ex.  framtänderna  kunna  stundom  saknas  helt  och  hållet  i  endera  af  käkarne. 
Stundom  hafva  ungarne  tre  slag  af  tänder,  då  de  äldre  blott  hafva  två  d:o 
(Temminck;  Monographies  de  Mammalogie,  T.  1,  pag.  159). 

3)  Zool.  Kesearches,  Part.  8. 
4)  Monographies  de  Mammalogie,  T.  1,  pag.  218,  &  T.  2,  pagg.  345 

&  348. 
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ganska  stor  öfverensstämmelse  med  det  hos  nämnda  cohort,  isyn- 
nerhet hos  menniskan  och  de  anthropomorpha  aporna,  om  än  i 

vissa  detaljer  märkbara  skiljaktigheter  stundom  förefinnas. 
Med  halfaporna  {Frosimice)  öfverensstämma  de  dessutom  i 

sin  nattliga  rörlighet  i). 
Handvingarnes  eller  chiropterernas  hudsystem  utmärker  sig 

från  det  af  de  andra  däggdjuren  derigenom,  att  det  bildar  mer 

och  mindre  betydande  hudbihang,  eller  är  förenadt  med  en  mer 

och  mindre  stark  utveckling  af  en  del  af  huden  betäckta  appen- 
diculära  delar,  såsom  de  stora  vingarne,  som  genom  huden  äro 

sammanbundna  med  de  bakre  extremiteterna ,  de  ofta  stora  öro- 
nen, med  det  hos  de  flesta  stora  öronlocket  (iragus)^  och  de 

hos  många  förekommande  hudflikar,  som  dels  omgifva  näs- 
borrarne och  dels  äro  fastade  på  öfre  sidan  af  nosen.  Dessa 

bildningar  bidraga  i  väsendtlig  mån  till  att  gifva  dem  sitt 
utseende.  Detta  är  underkastadt  betydande  vexlingar;  men 

j  hos  inga  af  dem  torde  det  egentligen  kunna  sägas  vara  möss- 

1)  Förtjensten  af  att  först  hafva  gifvit  flädermössen  sin  rätta  plats  i 
grannskapet  af  Primates  tillkommer  Brisson,  som  nti  sitt  för  sin  tid  ut- 

!  märkta  arbete  "le  Eegne  Animal  divisé  en  six  classes,"  etc.;  Paris  1756, 
'  dels  uti  en  synoptisk  tablå,  pag.  22,  och  dels  å  pag.  223  upptagit  dem  till- 

sammans med  halfaporna  uti  däggdjurens  ("Quadrupedes")  14:de  ordning, 
der  de  utgöra  2:dra  sectionen,  under  det  att  halfaporna  bilda  den  l:sta. 
Den  föregående  13:de  ordningen  utgöres  äfvenledes  af  2:ne  sectioner,  af 
hvilka  den  l:sta  omfattar  aporna,  och  den  2:dra  fläderhundarne.  Orsaken, 
hvarföre  han  skiljt  fläderhundarne  från  flädermössen,  och  ställt  dem  uti  en 
annan  ordning,  är  den,  att  hans  däggdjurssystem,  hvad  ordningarna  be- 

beträffar, är  grundadt  på  tandbyggnaden,  och  hos  de  af  honom  kända  for- 
merna af  flädermössen  hade  han  funnit  6  undre  framtänder  (hvilket  antal 

han  äfven  trott  sig  finna  hos  Frosimice) ,  då  han  deremot  hos  fläderhundarne 
endast  funnit  4  sådana  framtänder,  liksom  hos  aporna.  Han  begick  emel- 

lertid det  felet,  att  ställa  aporna  så  väl  som  flädermössen  för  långt  ned  i 
systemet  —  Först  i  10:de  upplagan  af  Systema  NaturcB,  tryckt  1758,  förde 
Linné  flädermössen  till  ordn.  Primates,  utan  att  nämna  något  om  det  an- 

förda arbetet  af  Beisson,  hvilket  sannolikt  då  för  honom  var  obekant.  Uti 

den  föregående,  af  honom  sjelf  redigerade  6:te  upplagan  2I  Systema  NaturcB, 
tryckt  1748,  hade  han  upptagit  flädermössen  sist  bland  rof djuren,  näst  efter 
slägtet  Talpa.  —  Den  bästa  afhandling  om  flädermössen  från  denna  aflägsna 
tid,  är  den,  som  Daubenton  lemnat  uti  Mémoires  de  Mathématique  &  de 
Physique  de  TAcadémie  Royale  des  Sciences  å  Paris,  année  1759,  pag.  374, 
under  titel:  Mémoire  sur  les  Chauve-Souris.  Denna  afhandling  är  så  ut- 

märkt, att  den  öfverträffar  många  sednare.  Titelbladet  å  den  Tome,  hvari 
den  står,  har  tryckningsåret  1765. 
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likt  i  annat  hänseende,  än  att  de  oftast  äro  små  ludna  dägg- 
djur, liksom  mössen ,  ehuru  en  dylik  föreställning  legat  till  grund 

för  den  allmänna  benämningen  flädermöss.  Deras  stora  vingar 
och  den  mellan  dem  och  fötterna  utsträckta  huden  ger  dem  ett 

så  egendomligt  utseende,  att  de  icke  kunna  förliknas  vid  några 
andra  lefvande  djur  Om  man  ser  bort  från  vingarne  och  de 

egendomliga  hudbihangen,  så  tyckas  de  större  formerna,  eller 
pteropodiderna  förete  mesta  likheten  med  en  del  halfapor,  och 

de  mindre,  eller  vespertilioniderna  med  en  del  insektätare  {In- 
sectivora).  Kroppen  är  i  allmänhet  kort  och  undersätsig  samt 
bred,  och  med  en  mer  eller  mindre  kort  hals.  Hufvudet  är 

stort,  och  den  bakre  delen  af  kroppen  är  jemförelsevis  mindre 

utbildad  än  den  främre,  så  att  tillfölje  deraf  jemnvigten  under 

flygten  icke  störes  deraf  att  vingarne  ha  sitt  fäste  framom  krop- 
pens midt.  Med  undantag  af  flyghuden,  nosen  och  öronen,  är 

den  i  allmänhet  betäckt  af  en  mer  eller  mindre  tät  och  yfvig 

hårbeklädnad-),  som  utmärker  sig  derigenom  att  den  saknar 
egentlig  bottenfäll,  och  derigenom  att  håren  under  microscopet 
visa  sig  försedda  med  tvärgående  ojemnheter  å  ytan,  ja  stundom 
äro  liksom  segmenterade.  Man  har  antagit,  att  denna  hårens 

byggnad  har  för  ändamål  att  ersätta  saknaden  af  bottenfäll,  och 

hindra  den  hastiga  bortgången  af  den  från  kroppen  utström- 
mande värmen. 

Främre  extremiteternas  förvandling  till  vingar  gifver  hand- 
vingarne  sin  mest  utmärkande  karakter  och  sitt  namn.  Denna 

förvandling  har  för  det  första  åstadkommits  derigenom ,  att  större 
delen  af  de  till  dessa  extremiteter  hörande  benen  erhållit  en 

utomordentligt  stark  tillväxt,  och  de  af  dessa  så  kallade  långa 
benen  tillfölje  deraf  en  utomordentlig  längd.  Skulderbladet  har 

blifvit  betydligt  större  än  hos  de  andra  däggdjuren,  ehuru  det 
bibehållit  en  form,  som,  isynnerhet  hos  pteropodiderna,  i  hög 

grad  liknar  den  hos  de  högre  Primates;  och  åess processus  co- 
racoideus  har  blifvit  ovanligt  lång.  Nyckelbenen  (claviculce) 
hafva  äfven  blifvit  ovanligt  stora  och  långa,  för  att  kunna  gifva 

1)  Be  enda  djur,  som  sannolikt  visat  en  habituell  likhet  med  dem, 
ehuru  med  en  annan  kroppsbetäckning,  äro  de  utdöda  flygödlorna  (Pterodac- 
tylus),  hvars  förstenade  skeletter  blifvit  funna  i  den  mezozoiska  eller  secun- 
dära  periodens  lager  (Jura  och  Kritan). 

2)  Hos  det  ofvan  anförda  slägtet  Chiromeles  är  kroppen  nästan  helt  och 
hållet  naken. 
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ett  desto  starkare  stöd  åt  de  med  sin  öfre  eller  främre  ända 

från  bröstkorgen  ganska  långt  aflägsna  skulderbladen.  Genom 
denna  anordning  har  vunnits  mera  utrymme  för  de  starka  och 
stora  muskler,  som  gå  från  bröstkorgen  till  skulderbladet  och 
öfverarmen.  Derigenom  har  äfven  vunnits  en  ovanlig  rörlighet 
hos  skulderbladen  i  riktningen  bakifrån  framåt  eller  uppifrån 
nedåt,  och  tvärtom,  hvilken  utan  tvifvel  utöfvar  ett  väsendtligt 

inflytande  på  deras  flygt.  Då  en  friare ,  eller  arthrodisk  articu- 
lation  mellan  skulderbladet  och  öfverarmen ,  skulle  hafva  försva- 

gat den  styrka,  med  hvilken  den  sednare  rör  sig  under  flygten, 
så  har  skulderbladets  ledgrop  (caviias  glenoidalis)  erhållit  en 
ovanlig  form,  och  är  ej  rund,  utan  aflångt  oval  i  en  riktning, 
som  är  parallel  med  skulderbladets  plan,  och  i  förening  dermed 
är  öfverarmens  ledhufvud  icke  half klotformigt ,  utan  ovalt;  och 
articulationen  mellan  skulderbladet  och  öfverarmen  har  till  större 

delen  blifvit  inskränkt  till  en  ginglymus  i  samma  rigtning,  som 

horisontalplanet;  och  öfverarmens  rörelse  i  vertical  riktning  är 
mycket  mera  begränsad.  Hos  en  stor  del  handvingar,  t.  ex. 

vespertilioniderna,  har  denna  articulation  blifvit  ytterligare  både 

förstärkt  och  inskränkt^)  derigenom,  att  tuberculum  majus  med 
sin  inre  konvexa  och  med  ledbrosk  beklädda  yta  articulerar  emot 

en  konkav  broskbetäckt  ledyta  å  öfre  sidan  af  condylus  scapu- 
Ice,  och  mellan  cavitas  glenoidalis  och  fästet  för  processus  co- 
racoideus.  För  att  å  öfverarmbenet  bereda  ett  starkt  fäste  för 

den  stora  bröstmuskeln  (muscultis  pectoralis  major) ,  som  här, 

liksom  hos  foglarne,  synes  vara  den  vid  flygten  kraftigast  ver- 
kande muskeln,  har  den  från  tuberculum  majus  utgående  kam- 

men (spina  tuherculi  majorts  eller  crista  deltoidea)  blifvit  stor 
och  utstående.  För  att  bereda  ett  dylikt  fäste  å  bröstbenet  för 

samma  muskel,  har  detta  ben,  liksom  hos  foglarne,  fått  en  mer 

eller  mindre  hög  kam  (crista  sterni),  som  isynnerhet  är  märk- 
bar på  bröstbenets  öfversta  eller  främsta  del  —  manuhrimn 

sterni;  och  det  är  utan  tvifvel  för  att  gifva  bröstkorgen  en  för 

flygten  behöflig  större  styrka,  som  dess  hsemapophyser,  eller 

refbensbrosken,  blifvit  —  äfven  såsom  hos  foglarne  —  förbe- 
nade. Den  omständigheten ,  att  underarmen  är  betydligt  längre 

än  öfverarmen,  bidrager  utan  tvifvel  till  att  förhöja  vingarnes 

1)  Förstärkt  derigenom  att  den  blifvit  fastare ,  och  inskränkt  derigenom 
att  den  blifvit  mera  begränsad  och  mindre  fri. 
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styrka  och  duglighet,  emedan  vi  finna  en  dylik  skiljaktighet  uti 

längd  mellan  dessa  ben  hos  starkt  flygande  foglar,  t.  ex.  Hi- 
rundo ,  Cypselus ,  Caprimulgus.  Då  vingarne  under  flygten  böra 

hållas  uti  pronations-läget,  så  följer  deraf,  att  articulationen 
mellan  öfver-  och  underarmen  ännu  mindre  än  den  mellan  den 

förre  och  skulderbladet  kan  vara  fri,  och  derföre  har  den  genom 

en  derefter  lämpad  form  å  dessa  bens  med  hvarandra  articule- 

rande  ytor  blifvit  inskränkt  till  en  ginglymus.  Emedan  under- 
armen sålunda  endast  borde  utföra  enkla  rörelser,  kunde  dessa 

verkställas  af  ett  enda  ben,  och  derföre  har  armbågbenet  (ulna) 
blifvit  reduceradt  till  ett  mer  eller  mindre  obetydligt  rudiment, 

och  strålbenet  (radms)  har,  i  öfverensstämmelse  med  det  ofvan- 
nämnda  pronationsläget ,  blifvit  vridet  i  pronationsriktningen, 

Handlofvens  ben  (ossa  carpi)^  som  äro  små,  men  talrika,  (en- 
ligt C.  F.  Naumånn  9  hos  våra  flädermöss),  hafva  erhållit  en 

ganska  stor  rörlighet,  som  ej  blott  medgifver  en  fullständig 

flexion  af  de  på  dem  fästade  utomordentligt  långa  (med  undan- 

tag af  tummens)  mellanhandbenen  (ossa  ̂ netacarpi)  emot  under- 
armen, utan  äfven  en  stark  utspärrning  och  fullständig  hoplägg- 

ning (liksom  af  strålarne  i  en  solfjäder)  af  desamma  ̂ ).  Den 
fria  tummen,  som  ej  fått  någon  funktion  för  flygten,  har  för- 
blifvit  mer  eller  mindre  kort,  och  är  i  allmänhet  beväpnad  med 

en  stark  klo.  Hvad  de  öfriga  fingrarne  beträffar,  så  hafva  de,  lik- 
som mellanhanden ,  i  allmänhet  blifvit  betydligt  förlängda ,  men  de 

förete  dock  stora  vexlingar  såväl  i  förhållandet  sig  emellan,  som 

mellan  de  skiljaktiga  familjtyperna.  I  allmänhet  är  det  mellersta 
fingret,  eller  det  3:dje  det  längsta,  och  3:dje  phalangen  å  4:de 

och  5:te  fingrarne  saknad,  eller  ofullständig,  och  å  alla  fing- 
rarne l:sta  phalangen  mest  utbildad.  Hos  pteropodiderna  har 

pekfingret  eller  2:dra  fingret  3:ne  fullständiga  phalanger,  och 
den  sista  merendels  beväpnad  med  klo ,  då  detta  finger  deremot 

hos  vespertilioniderna  i  allmänhet  blott  har  en  ej  alldeles  full- 

ständig ^)  phalang,  som  genom  ett  långt  senband  är  samman- 
bunden med  ledkapseln  vid  ledgången  mellan  l:sta  och  2:dra 

phalangerna  å  3:dje  fingret;  och  samma  finger  har  hos  slägtet 

1)  C.  F.  Natjmann:  Några  ord  om  byggnaden  af  främre  extremiteten 
hos  slägtet  Vespertilio;  Kongl.  Wetenskaps  Akademiens  Handlingar  för  år 
1850  (tr.  1851),  pag.  143. 

2)  Dess  yttre  ända  saknar  epiphys.  Det  senband  som  här  finnes,  bi- 
drager mycket  till  att  öka  vingens  styrka. 
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Bhinohphus  ej  någon  phalang,  och  förefinnes  således  i  sjelfva 

verket  icke  der.  Det  3:dje  eller  längfingret  har  hos  vesperti- 
lioniderna  3:ne  phalanger,  men  hos  pteropodiderna  blott  2:ne, 
liksom  äfven  4:de  och  5:te  fingrarne.  Yttersta  spetsarne  af  3:dje 

och  följande  fingrar  äro  i  allmänhet  broskartade  och  böjliga,  för 
att  vid  händelse  af  någon  stöt  mot  ett  främmande  föremål  icke 
vara  blottställda  för  att  kunna  brytas. 

Det  är  för  det  andra  tydligt,  att  de  främre  extremiteternas 
muskulatur  vid  denna  transformation  kommit  att  blifva  betydligt 

modifierad,  för  att  kunna  tjena  till  det  afsedda  ändamålet,  och 
att  somliga  muskler,  hvars  verksamhet  blifvit  förhöjd,  erhållit 

en  förhöjd  utveckling,  och  andra  deremot  blifvit  reducerade^). 
I  afseende  på  dessa  extremiteters  transformation  och  bygg- 
nad för  öfrigt,  vilja  vi  anföra  hvad  C.  F.  Naumann  (å  anf.  st.) 

derom  yttrat.  "Hela  denna  främre  extremitet  är  inhöljd  uti  en 
fördubbling  af  en  ganska  tunn,  på  de  flesta  delar  hårlös  hud, 

hvilken  är  beklädd  med  en  epidermis  af  platta  polygonala  cel- 
ler, uti  hvilka  talrika  brunsvarta  pigmentkorn  innehållas.  Denna 

hudfördubbling  ligger  som  större  eller  mindre,  triangulära  hin- 
nor mellan  skuldran,  armbågsvecket  och  carpus,  mellan  3:dje 

och  4:de  samt  mellan  4:de  och  5:te  fingrarne^);  dessutom  upp- 
tager den  hela  rummet  mellan  5:te  fingret,  armen,  kroppens 

sida  och  bakre  extremiteten  ända  till  tar  sus ,  och  vidare  derifrån 

till  svansspetsen,  och  utgör  den  så  kallade  flyghuden.  Långs 
yttre  kanten  är  denna  flyghud  försedd  med  liksom  ett  rynkband 

af  elastisk  väfnad;  dylika  (band),  ehuru  finare,  genomkorsa  i 
mängd  de  särskilda  afdelningarne  af  flyghuden,  hufvudsakligen 

i  riktning  från  finger  till  finger,  och  från  extremitet  till  extre- 
mitet. Alla  dessa  elastiska  band  äro  utspända,  då  djuret  flyger; 

men  återtaga  sin  förra  ursprungliga  längd,  då  djuret  hvilar, 

hvarigenom  flyghuden  sammanlägges  till  minsta  möjliga  rum  (vo- 
lum),  och  der  bibehålles  i  sitt  läge  utan  någon  hufvudsaklig 
muskelverksamhet.  Verkan  af  dessa  band  förstärkes  vid  främre 

extremiteten  af  följande  tre  muskler,  hvilka  gå  till  flyghuden, 

1)  Se  den  utmärkta  ofvan  citerade  afhandlingen  af  C.  F.  Naumann. 
2)  Vi  få  tillägga,  att  en  smal  hinna  förefinnes  äfven  mellan  2:dra  och 

3:dje  fingrarne.  —  Efter  de  olika  ställena  för  flyghudens  fäste  indelas  den 
{patagium)  uti  skulderflyghuden  (pat.  humerale);  fingerflyghuden  {pat.  di- 
ffitalé);  ländflyghuden  {pat.  lumbare);  och  svansflyghuden  (jpai.  cawcZaZe  eller 
interfemorale). 
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och  äfven  hafva  ofvannämnde  ändamål.  Den  l:sta  utgår  från 

crista  occipitalis  som  en  smal  och  tunn  muskelbuk,  sträcker  sig 

till  skuldran,  der  den  sammanflyter  med  en^)  kort  och  trind 
sena ,  hvilken  kommer  från  öfre  delen  af  portio  sternalis  musculi 

pectoralis  majoris.  Den  lilla  muskelbuken  öfvergår  derefter  uti 
ett  elastisht  ligament,  hvilket  i  kanten  af  flyghuden  fortlöper 
till  trakten  af  armbågsvecket.  Här  vidtager  ånyo  en  liten  kort 
muskelbuk,  hvarefter  ofvannämnde  band  fortsättes  i  sin  förra 

egenskap  till  handlofven,  går  mellan  tummens  långa  böjsena  och 

dess  första  phalang,  vidare  långs  yttre  randen  af  2:dra  fingret 
och  dess  slutligament ,  samt  förlorar  sig  slutligen  i  huden  mot 

3:dje  fingrets  spets.  Mellan  nämnde  elastiska  ligament  och  arm- 
bågsvecket, just  under  den  lilla  omtalade  muskelbuken  är  en  tä- 

tare ansamling  af  de  elastiska  trådar,  hvilka  öfverallt  förefinnas 

mellan  flyghudens  begge  blad,  och  hvilka  tydligen  tj ena  att  för- 
stärka verkan  af  nämnde  ligament.  Denna  apparat  håller,  un- 

der hvilan,  underarmen  närmad  till  öfverarmen.  —  Den  2:dra, 
likaledes  en  liten  fin  och  tunn,  spolformig  muskel,  utgår  från 
bakre  sidan  af  ossis  humeri  mellersta  del,  utanför  sträcksenan, 

slår  sig  bakomkring  denna  inåt  till  insidan  af  armbågsleden, 

öfvergår  derpå  snart  i  ett  elastiskt  ligament,  som  trådformigt 
förgrenar  sig  uti  den  del  af  flyghuden,  som  ligger  mellan  5:te 

fingret  och  underarmen.  —  Den  3:dje  utgöres  af  två  små  spol- 
formiga  muskler,  hvilka  framkomma  från  axelhålan ,  och  här  ge- 

nom tvenne  senhinnor  stå  i  samband  med  öfre  ändan  af  os  hu- 

meri ;  de  öfvergå  likaledes  uti  elastiska  ligamenter,  hvilka  tråd- 

formigt förgrena  sig  i  flyghuden  mellan  armbågen  och  tarsus.  — 

Dylika  flyghudmuskler  finnas  äfven  vid  bakre  extremiteten." 
Ehuru  denna  beskrifning  i  hufvudsaken  lämpar  sig  för  alla 

handvingar  eller  Chiroptera,  böra  vi  dock  erinra,  att  den  är 

grundad  på  iakttagelser  å  arter  af  slägtet  Vespertilio.  Vingarne 

förete  åtskilliga  icke  obetydliga  modifikationer,  såsom  redan  blif- 
vit  yttradt,  hos  olika  grupper  af  denna  ordning.  Hos  en  del 
träffa  vi  korta  och  trubbiga  vingar,  och  hos  andra  långa,  smala 

och  spetsiga,  och,  liksom  hos  foglarne,  äro  de,  som  hafva  den 

sednare  vingformen,  utrustade  med  större  flygförmåga.  Då  vin- 

gens mer  eller  mindre  smala  och  spetsiga  form  beror  till  huf- 
vudsaklig  del  på  längden  af  det  5:te  fingret,  så  kan  den,  och  i 

1)  "Stundom  2:ne;  den  längre  åtminstone  af  elastisk  väfnad." 
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förening  dermed  äfven  flygförmågan,  beräknas  efter  proportionen 
mellan  längden  af  5:te  fingret  och  densamma  af  3:dje  d:o,  eller 
ock  af  hela  vingen  Ju  mindre  5:te  fingret  är  i  proportion 
till  dessa  båda,  desto  smalare  är  vingen  och  desto  snabbare  är 

flygten.  Efter  denna  beräkning  bör  Vesperugo  nodula  vara  den 
bland  våra ,  som  har  den  snabbaste  flygten ,  och  detta  torde  ock 
vara  bekräftadt  af  verkligheten. 

Utom  de  ofvan  omnämnda  gröfre  elastiska  trådarne  mellan 

flyghudens  båda  hudskifvor,  finnes  der  mellan  dessa  en  ganska 
tät  väfnad  af  microskopiska  elastiska  fibriller,  som  ytterligare 

förhöja  vinghudens  elasticitet.  Derjemte  förgrena  sig  uti  och  mel- 
lan dem  blodkärl  och  en  mängd  fina  nerver,  hvilka  sednare  för- 

läna flyghuden  den  fina  känsel,  medelst  hvilken  flädermössen 
kunna  urskilja  intrycket  af  de  tätare  luftlagren  i  grannskapet  af 

af  något  fast  föremål,  och  dymedelst  undvika  att  stöta  emot, 

äfven  om  de  äro  i  saknad  af  synsinnets  biträde  2).  Tummen, 
som  icke  har  någon  direkt  betydelse  för  flygten,  begagna  de  att 
klamra  sig  fast  med  dels  när  de  gifva  ifrån  sig  sin  träck,  och 
dels  när  de  framföda  sina  ungar,  0.  s.  v.  Vid  dess  bas  är  i 

allmänhet  en  tydlig  trampknöl,  på  hvilken  de  stödja  sig  vid 

gåendet  eller  krj^pandet.  A  deras  ansigte  förefinnas  ett  par  kört- 
lar, med  hvars  oljaktiga  secret  de  besmörja  flyghuden,  för  att 

hålla  den  smidig,  samt  för  att  gifva  den  förmågan  att  slå  vat- 
ten ifrån  sig. 

Vi  se  således  af  denna  beskrifning,  att  deras  vingar  äro  af 

en  med  foglarnes  fullkomligt  olik  byggnad.  De  måste  också 

betraktas  såsom  varande  mindre  dugliga  för  sitt  ändamål  än  des- 
sas. Detta  visar  sig  uti  deras  flygt;  hvilken  hvarken  är  så  snabb 

eller  så  uthållig,  som  de  foglars,  hvilka  äro  kända  såsom  starka 

flygare.  De  hafva  i  allmänhet  icke,  såsom  foglarne,  förmågan 
att  med  stillastående  eller  nästan  stillastående  vingar  kunna 

1)  J.  H.  Blaskts  :  Naturgeschichte  d.  Säugethiere  Deutschlands.  Braiin- 
schweig  1857,  p.  21. 

2)  Spallanzani,  som  i  detta  hänseende  med  flädermöss  anställde  för- 
sök, erfor,  att  de,  sedan  de  blifvit  beröfvade  sina  ögon,  och  öronen  och 

näsborrarne  blifvit  tillstoppade ,  under  det  de  kringflögo  uti  ett  rum ,  i  hvil- 
ket  man  hade  utspändt  kors  och  tvärs  en  mängd  streck ,  likväl  undveko  att 
stöta  emot  dessa.  Likaledes  har  man  iakttagit,  att  de  kunna  flyga  mellan 
grenarne  i  de  tätaste  trädkronor,  utan  att  stöta  emot.  Spallanzani  ville 
derföre  tillerkänna  dem  ett  6:te  sinne. 
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segla  genom  luften,  utan  de  flyga  med  oupphörligt  fladdrande 

vingslag,  och  deras  flygt  kan  snarare  förliknas  vid  flärilarnes 

än  vid  foglarnes,  ehuru  snabbare  än  de  förras^).  Detta  hindrar 
dock  icke,  att  man  ofta  kan  få  se  dem  göra  mycket  snabba 
vändningar  i  luften  dels  vid  lek  med  hvarandra,  och  dels  för 
att  undvika  något  föremål,  eller  fånga  någon  insekt.  Deras 

flygt  är  ljudlös,  såsom  de  foglars,  hvilka  under  natten  söka  sitt 

rof.  Då  deras  bakre  extremiteter  äro  jemförelsevis  föga  utbil- 
dade samt  mindre  rörliga,  så  att  de  icke  med  dem  kunna  hoppa, 

hafva  de  ej  så  lätt  för  att  kunna  flyga  upp  från  marken,  och 
de  bruka  derföre  vanligen,  innan  de  utbreda  sina  vingar  till  flygt, 

krypa  upp  på  något  öfver  marken  upphöjdt  föremål.  Vi  hafva 

emellertid  haft  tillfälle  att  iakttaga,  att  den  långörade  fläder- 
musen med  temlig  lätthet  flög  upp  från  ett  jemnt  golf.  Då  de 

sålunda  äro  svagare  flygare  än  fogiarne,  och  oftare  å  mellan- 
stunder under  flygten,  tillfölje  af  det  oupphörliga  fladdrandet, 

behöfva  hvila,  är  det  naturligt,  att  de  icke  kunna  företaga  dylika 

längre  af  årstiderna  beroende  vandringar,  som  foglarne.  Der- 

emot  strider  äfven  deras  vinterdvala  2).  Men  man  har  dock  med 
full  säkerhet  erfarit,  att  de  stundom  företaga  vandringar  af  min- 

dre utsträckning.  Så  har  Heuglin  för  ej  länge  sedan  iakttagit, 
att  flädermössen  i  Bogosländerna  i  nordöstra  Afrika  vandra  med 

boskapshjordarne,  emedan  de  i  deras  grannskap  finna  en  rikli- 
gare näring  uti  den  massa  insekter,  som  åtfölja  boskapen 

Under  slutet  af  sommaren  och  början  af  hösten  får  man  stun- 
dom hos  oss  se  dem  uppträdande  i  betydlig  mängd  på  sådana 

ställen,  der  man  förut  iakttagit  endast  få  eller  enstaka  indivi- 
der; och,  ehuru  detta  till  stor  del  bör  tillskrifvas  den  omstän- 

digheten, att  deras  antal  blifvit  tillökt  med  de  fullvuxna  ungarne, 
är  dock  skillnaden  esomoftast  för  stor  för  att  kunna  förklaras 

genom  något  annat,  än  en  tillkomst  af  nya  individer  från  en  an- 
nan trakt. 

Beträfiande  handvingarnes  eller  chiropterernas  öfriga  all- 
männa karaktererer,  hafva  de  vanligen  en  mer  eller  mindre  trub- 

big, stundom  dock  temligen  spetsig  nos,  som  ibland  är  klufven, 

1)  S.  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna,  Däggdj.  2  uppl.  1847,  pag.  6. 
2)  Det  har  sannolikt  varit  iakttagelser  af  denna  dvala  eller  hibernation 

som  först  väckt  tanken  på,  att  flyttfoglarne  skulle  lägga  sig  i  vinterdvala, 
då  de  vid  flyttningen  försvinna. 

3)  A.  E.  Brehm:  Illustrirtes  Thierleben,  l:er  Bd.  pag.  158. 
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och  i  allmänhet  har  naken  eller  nästan  naken  spets.  Ögonen  äro 

oftast  små,  men  medelmåttiga  hos  pteropodiderna  eller  fläderhun- 
darne;  och  man  har  på  grund  deraf  antagit,  att  deras  syn  under 

mörkret  eller  skymningen  vore  ganska  begränsad ,  och  att  den  ersat- 
tes af  deras  fina  hörsel  och  känsel.  Deras  pupill  lär  emellertid  un- 
der mörkret  kunna  betydligt  utvidgas ,  och  deras  synförmåga  torde 

derföre  icke  vara  så  inskränkt,  som  man  förmodat.  Öronen  äro 

ofta  stora,  hos  pteropodiderna  medelmåttiga  eller  små,  och  de 
äro  i  allmänhet  försedda  med  ett  tydligt  och  mer  eller  mindre 

stort  öronlock  (tragus);  och  man  har  erfarit,  att  hörseln,  åt- 
minstone deras,  som  hafva  stora  öron,  är  mycket  fin,  och  att 

de  kunna  gifva  öronen  en  vibrerande  rörelse.  Spenarne  äro  2:ne, 

vanligen  belägna  på  bröstet,  mera  sällan  (si.  Pteropus)  vid  arm- 
hålorna. Honorna  af  en  del  af  de  med  hudskifvor  vid  nosen  för- 

sedda handvingarne  (istiophorer)  hafva  i  grannskapet  af  genita- 
lia  ett  par  körtlar,  vid  hvilka  deras  ungar  strax  de  äro  fram- 

födda suga  sig  fast,  och  som  stundom  blifvit  oriktigt  ansedda 
för  spenar.  De  bakre  extremiteterna  äro  jemförelsevis  små  och 
svaga,  detta  dock  i  mindre  grad  hos  pteropodiderna.  Då  de, 

jemte  det  att  de  göra  tjenst  för  krypning  eller  gång  samt  för 

anklamring  eller  upphängning,  hafva  till  sin  uppgift,  att  vara  be- 
hjelplige  vid  flygten,  derigenom  att  de  bidraga  till  att  utspänna  och 

rikta  den  vid  dem  fästade  länd-  och  svansflyghuden ,  så  äro  de  i  all- 
mänhet riktade  bakåt,  och  dels  härigenom,  och  dels  derigenom  att 

del  sina  rörelser  äro  hindrade  af  flyghuden,  äro  äfven  dessa  extre- 
miteter  föga  duglige  till  gång  eller  språng.  De  äro  försedda  med 
fem  nästan  lika  långa  tår,  af  hvilka  l:sta  tån,  som  endast  har  2:ne 

phalanger,  tillfölje  af  extremiteternas  riktning,  är  vänd  utåt,  och 

endast  undantagsvis  är  motsättlig.  I  allmänhet  äro  alla  tårna  be- 
väpnade med  stora,  krökta  och  spetsiga  klor.  Hos  en  stor  del  är 

fotvristen  försedd  med  ett  öfvertaligt  vid  hälbenet  fästadt  smalt 
och  långt,  till  dels  broskartadt  ben,  det  så  kallade  sporrhenet, 
som  är  omslutet  af  svansflyghuden  vid  dennas  bakre  kant,  och 

tjenar  till  att  bidraga  till  dess  utspänning.  Dessa  extremiteter 

begagnas  föga  för  gång,  men  mera  för  klättring  uppför  väg- 
garne af  de  ihåligheter  i  träd ,  klippor  eller  murar,  der  de  ligga 

1)  Man  har  vanligen  uppgifvit,  att  pteropodiderna  och  en  del  andra,  t. 
ex.  Bhinolophus,  sakna  tragus,  men  OwEN  (Anatomy  of  Vertebrates,  vol. 
m,  pag.  229)  har  dock  funnit  den  tydlig  hos  de  förra. 

7 
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dolda,  samt  dessutom  för  att  hänga  sig  fast  med.  De  träffas 

nemligen  ofta  fästade  med  bakfötternas  klor  och  i  hängande  ställ- 
ning med  hufvudet  nedåt,  dels  under  trädens  grenar,  och  dels 

under  diverse  andra  föremål,  ofta  under  det  de  tillbringa  vinter- 

dvalan,  och  eljest  under  det  de  hvila,  det  vare  sig  under  da- 
garne i  sina  gömslen,  eller  under  hvilostunderna  mellan  flygten 

under  nätterna.  Då  således  både  de  främre  och  bakre  extremi- 

teterna  äro  mindre  tjenliga  för  gång  på  marken,  är  det  natur- 

ligt, att  deras  rörelser  på  denna  i  allmänhet  äro  mycket  otymp- 
liga. Det  händer  emellertid  stundom  att  de  på  detta  sätt  kunna 

röra  sig  fortare  än  man  skulle  kunna  förmoda,  och  somliga  ut- 
ländska arter  lära  kunna  springa  nästan  så  fort,  som  en  råtta. 

Svansen,  som  till  större  eller  mindre  del  är  omsluten  af 

svansflyghuden,  är  stundom  temligen  lång,  och  stundom  rudi- 
mentär, eller  ock  ingen  (utländska  arter) ;  och  äfven  den  är  be- 

hjelplig  vid  svansflyghudens  utspänning  och  riktning ,  så  att  denna 
sednare  i  förening  med  den  och  de  bakre  extremiteterna  under 

flygten  gör  samma  tjenst,  som  foglarnes  stjert,  ehuru  ett  sämre 

redskap  än  denna.  Dessutom  böja  de,  under  det  de  hänga  fä- 
stade med  tummarne  å  vingarne ,  svansen  med  dess  flyghud  upp 

emot  buken,  och  bilda  deraf  ett  slags  pung  eller  hängmatta, 
uti  hvilken  ungarne  vid  födseln  emottagas. 

Deras  skelettbyggnad  utmärker  sig  genom  en  skyndsam  för- 
bening,  liksom  hos  foglarne,  så  att  suturerna  i  allmänhet  tidigt 

försvinna,  såväl  mellan  hufvudets  ben,  som  de  mellan  epiphy- 
serna  och  deras  respectiva  ben.  Hos  pteropodiderna  får  man 
dock  stundom  temligen  länge  se  suturer  mellan  näsbenen  och 

öfverkäken,  och  mellan  mellankäkbenen  och  de  angränsande  be- 
nen; och  hos  vespertilioniderna  förblir  i  allmänhet  klippbenet 

(jpars  petrosd),  med  det  stora  nästan  ringformiga  os  tympani- 
cum  skildt,  och  faller  derföre  under  macerationen  lätt  bort;  och 

hos  de  sednare  förblir  suturen  mellan  båda  underkäksgrenarne 

ofta  länge  tydlig.  Liksom  foglarnes,  är  handvingarnes  skelett 
i  allmänhet  jemförelsevis  lätt,  ehuru  benen  hafva  en  betydlig 
fasthet.  Benhufvudets  form  är  underkastad  en  mängd  vexlingar, 

isynnerhet  då  man  jemför  olika  grupper  med  hvarandra.  Hos  en 
del  både  fruktätande  och  insektätande  (t.  ex.  pteropodider  och 

phyllostomatider)  äro  mellankäkbenen  stötande  intill,  eller  sam- 
manvuxna med  hvarandra;  och  hos  andra,  t.  ex.  våra  ves- 

pertilionider  äro  de  åtskilda  genom  ett  stort  mellanrum;  och 
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hos  somliga  är  deras  gomdel  förbenad,  och  hos  andra  icke.  Som- 

lige  t.  0.  m.  sakna  mellankäkben.  Hos  en  del  är  nosen  utdra- 
gen och  hoptryckt,  och  hos  andra  kort  och  bred.  Mer  eller 

mindre  långt  framom  eller  nedom  orbitalkanten  är  ett  i  allmän- 
het tydligt  foramen  infraorhitale.  och  ofvanför  eller  bakom  detta, 

ofta  ganska  nära  intill,  stundom  innanför  orbitalkanten,  och 

stundom  på  densamma,  är  ett  mindre  hål,  hvilket  är  fossa 

lacrymalis,  eller,  om  man  sk  foramen  lacrp}7iale^).  Pann- 
benen äro  i  allmänhet  korta,  ofta  mycket  korta,  och  sakna 

oftast  processus  postorhitales  ̂   hvilka  dock  kunna  förefinnas  äf- 
ven  hos  insektätande  handvingar  (slägt.  Tapliozous  och  Emhal- 
lonura  {Noctilionidce) ^  enligt  Peters),  jemte  det  de  förekomma 
hos  de  fruktätande  (pteropodiderna).  Kindbågarne  äro  ofta 
spensliga,  men  saknas  aldrig;  stundom  äro  de  starka,  och  t.  o.  m. 

af  samma  form,  som  hos  en  del  rofdjur  (pteropodiderna).  Or- 
bitce  äro  ej  skilda  från  tinninggroparne.  Hjessbenen  äro  stora, 
och  mellan  dem  och  nackbenet  är  ett  mer  eller  mindre  stort  in- 

terparietalben,  som  hos  ungarne  är  distinkt,  och  hvartill  man 
ofta  äfven  hos  de  äldre  finner  spår.  Nackbenet  har  ett  stort, 

bakåt  riktadt  foramen  magnum,  och  mer  eller  mindre  tydliga 

paramastoid-processer.  Nackekammen  är  vanligen  tydlig.  Nå- 
got förbenadt  tentorium  cerehelli  finnes  icke.  Det  förtjenar  äf- 
ven att  anmärkas,  att  af  hörselbenen  incus  och  stapes  hos  en 

del  växa  tillsamman^). 
Eyggraden  (columna  vertehrarum)  ̂   med  frånräkning  af  svan- 
sen, är  kort,  och  ofta  i  storlek  aftagande  bakåt.  Halsens  kotor 

konstant  7;  bröstkotorna  vanligen  11  å  12;  länd-  och  kors- 

benskotornas  antal  ganska  vexlande.  De  förras  antal  5 — 7;  de 
sednares  ofta  4  å  5 ,  men  stundom  endast  3 ,  och  stundom  8 — 9. 
Halskotorna  äro  i  allmänhet  breda  och  låga,  och  oftast  sakna  de 

alla,  med  undantag  af  den  2:dra,  neuraltaggar.  Stundom  (pte- 
ropodiderna) är  den  7:de  försedd  med  en  ganska  hög  sådan. 

Bröstkotornas,  isynnerhet  de  mellerstas  neuraltaggar  äro  låga 

och  hoptryckta;  och  deras  diapophj^ser  äro  breda,  korta  och  upp- 
åt riktade.  Ländkotornas  neuraltaggar,  ehuru  äfven  de  låga, 

äro  dock  i  allmänhet  något  större.    Deras  sidoutskott  eller  di- 

1)  Uti  Skand.  fauna,  Däggdj.  pag.  31  anföres  det  såsom  ett  2:dra  fo- 
ramen infraorbitale.  —  Jemför  de  Blainville:  Ostéographie ,  Chéiroptéres, 

pag.  5. 
2)  Owen:  Anatomy  of  Vertebrates,  yoI.  III,  pag.  228. 

7* 
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apophyser  äro  foga  utbildade,  så  att  nästan  endast  de  bakerstas 

äro  tydliga.  Korsbenskotorna  äro  med  hvarandra  orörligt  sam- 

manvuxna såväl  med  sina  di-  som  neurapophyser,  Bröstkotor- 

nas plem-apophyser,  eller  refbenen  äro  breda,  isynnerhet  upptill, 
och  deras  haemapophyser  eller  refbensbrosken  äro  i  allmänhet 
mer  eller  mindre  förbenade,  särdeles  hos  äldre  exemplar.  Nämnde 
kotors  hsemaltaggar,  eller  bröstbenet,  äro  vanligen  sammanvuxna 
till  2  eller  3  afdelningar,  af  hvilka  den  främsta,  eller  det  så 

kallade  handgreppet  (mamibrium  sterni),  —  som  synes  (isynnerhet 
tydligt  hos  pteropodiderna)  vara  bildadt  af  2:ne  hsemaltaggar, 
och  har  2me  stora  sidoutskott,  till  fäste  för  nyckelbenen  och 

lista  paret  haemapophyser,  och  derigenom  fått  formen  af  ett  T  — 
är  den  bredaste,  den  mellersta  den  längsta,  och  den  bakersta 

(svärdformiga  utskottet,  processus  ensiformis)  är  den  minsta  af- 
delningen 

De  främre  extremiteternas  benbyggnad  har  till  sina  hufvud- 
drag  redan  blifvit  beskrifven.    Vi  få  här  endast  tillägga  något 

litet.    Nyckelbenen,  som  äro  långa  och  stora,  förete  blott  en 

böjning,  med  den  konkava  sidan  vänd  bakåt.  Skulderbladen, 
som  i  allmänhet  mycket  likna  dem  af  de  högre  Frimates,  förete 

flera  skiljaktiga  former.    Hos  alla  är  fossa  supraspinata  betyd- 
ligt mindre  än  /.  infraspinata.    Spina  scapulce  är  mer  eller 

mindre  hög,  dock  i  allmänhet  högst  hos  pteropodiderna,  och 
acromion  är  hos  alla  lång,  och  vid  dess  spets  är  ena  ändan  af 

nyckelbenet  fästad.    Skulderbladets  hals  (colluni)  är  mycket  bred, 
och  utvidgad  vid  fästet  för  den  långa  processus  coracoideus. 

Hos  pteropoiderna  och  en  del  insektätande  handvingar  äro  skul- 
derbladen tjockare,  samt  af  en  mer  eller  mindre  långsträckt 

subtriangulär  form,  med  triangelns  bas,  liksom  hos  menniskan, 

bildad  af  skulderbladens  öfre  eller  främre  kant,  och  dess  mot- 
stående vinkel  af  den  understa  eller  bakersta  spetsen  af  desamma.  I 

Hos  våra  vespertilionider  äro  de  subrectangulära ,  med  deras  ba-  j 
kersta  ända  rundad  och  försedd  med  ett  broskartadt  tillspetsadt  j 

bihang,  och  deras  inre  skifva  är  tunn  och  genomsigtig.    I  af-  j 
seende  på  underarmen,  så  företer  armbågbenet  några  olikheter  ! 

deruti,  att  det  hos  somliga,  t.  ex.  våra  vespertilionider,  är  mera, 

1)  Hos  pteropodiderna,  BJmolophus ,  Desmodus  m.  fl.  är  svärdformiga  | 
utskottet  merendels  skildt  från,  men  hos  vespertilioniderna  deremot  sam-  j 
manvuxet  med  midtelstycket.  ' 
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och  hos  andra,  t.  ex.  pteropodiderna  och  si.  Molossus,  mindre 

rudimentärt.  Uti  den  yttre  ändan  af  nmsculus  triceps  hrachii 

strax  innanför  dess  fäste  vid  ulna  finner  man  ofta,  isynnerhet 

hos  äldre,  ett  stundom  förbenadt  brosk,  som  man  ansett  homo- 
logt  med  patella  ä  de  bakre  extremiteterna ,  och  derföre  antagit 
såsom  oJecranon,  ehuru  det  stundom  förefinnes  jemte  en  tydlig 
sådan  process  å  ulna.  Långs  öfre  sidan  af  radius  är  en  ränna, 

uti  hvilken  muskler  hafva  sitt  läge,  t.  ex.  nmsculus  extensor 
carpi  radialis,  och  till  dels  m.  ahdudor  poUicis  longus^  för 

hvilken  der  derjemte  är  en  sned  grop  öfver  midten  af  samma 

bens  yttre  sida. 

Bäckenet  är  litet  och  företer  flera  egendomligheter.  Tarm- 
benen {pssa  iliuni)  äro  smala,  lineära  och  nästan  trekantiga, 

med  den  främre  ändan  något  litet  bredare.  De  äro  oftast  till 

större  delen  af  sin  längd  fastvuxne  vid  korsbenet.  Blygdbenen 

(ossa  puhis)  äro  hos  honorna  vanligen  icke  förenade  genom 

någon  fullständig  sympliysis,  utom  hos  slägtet  NocUlio.  Yid 
sin  öfre  eller  främre  del,  nära  intill  tarmbenen  hafva  de  ett 

stundom  mycket  långt  utskott,  som  är  homologt  med  tuhercu- 
lum  ileopectinceum  hos  menniskan,  och  som  derför  bör  hafva 

namnet  processus  ileopcctinceus  Sittbenen  (ossa  ischii)  hafva 
i  allmänhet  en  tydlig  sittknöl  (tuber  ischii)^  som  stundom  är 
sammanvuxen  med  den  bakre  delen  af  korsbenet,  stundom 

med  densamme  å  motsatta  sidan,  och  stundom  är  fri.  Höft- 

hålet (foramen  ohturatoriuni)  är  stort.  Acetabulum  är  stun- 
dom (pteropodiderna)  öppet  baktill.  —  Lårbenet  är  rakt,  samt 

stundom  starkare  och  stundom  svagare  byggdt,  och  med  tro- 
chanter  major  &  minor  ungefär  lika  stora.  Underbenet  (crus, 
eller  tihia  och  fhula)  är  ofta  längre  än,  men  stundom  lika 

långt  som,  eller  t.  o.  m.  kortare  än  lårbenet.  Skenbenet  (ti- 
hia) är  nästan  alltid  mera  utbildadt  än  vadbenet  (fihula)^  och 

detta  sednare  saknar  oftast  den  öfre  ändan,  och  är  der  endast 

representeradt  af  ett  ligament,  som  fäster  sig  vid  den  yttre 

condylus  af  skenbenet-).  Inom  slägtena  Molossus  och  Des- 
modus  finner  man,  åtminstone  stundom,  fbula  fullständig, 

och  t.   0.  m.   ganska  stark  ̂ ).    Af  farsens  eller  fotvristens 

1)  Denne  är  särdeles  karakteristisk  för  handvingarnes  bäcken. 
2)  Enligt  GiKBEL  och  Kolen  ATI  saknas  fihula  hos  JRhinolophus;  men 

enligt  Blainville,  Ostéogr.  pl.  XII,  finnes  den,  ehuru  smal,  och  lika  stor 
vid  båda  ändar,  hos  Bhin.  ferrum  equinum. 

3)  De  Blainville:  Ostéographie ,  Chéiroptéres,  pl.  XII. 
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ben  har  astragalus  ingen  trochlea,  och  articulerar  med  tibia, 

under  det  att  calcaneiis  articulerar  med  fihula.  Yid  tuherositas 
calcanei  är  det  ofvan  anförda,  till  dels  broskartade,  så  kallade, 

sporrbenet  fåstadt,  och  det  kan  svårligen  betraktas  såsom  någon 
fortsättning  af  calcaneus ,  emedan  det  genom  sutur  är  skild  t  från 

denne.  De  öfriga  tarsalbenen  äro  af  normal  beskaffenhet,  nem- 
ligen  ett  os  scaphoideum ,  och  de  vanliga  fyra  benen  i  den  mest 

aflägsna,  eller  2:dra  raden.  Mellanfot-  och  tåben  äro  äfven  till- 
städes i  normalt  antal  och  af  vanlig  längd. 

Tungbenet  liknar  mycket  det  af  en  del  apor  eller  halfapor, 

och  dess  främre  horn  (cornua  anteriora)^  som  äro  längre  och 

smalare  än  de  bakre  (cornua  posteriora)  ̂   bestå  af  en  eller  tvenne 

leder,  samt  äro  fästade  vid  ossa  tympanica-,  och  de  bakre,  som 
ofta  äro  sammansmälta  med  tungbenskroppen ,  bestå  af  en  led. 

Tänderna,  som  äro  underkastade  betydande  vexlingar,  både 

till  form  och  antal,  äro  i  allmänhet  enkla  och  fullständiga,  d. 

v.  s.  af  trenne  slag:  fram-,  hörn-  och  kindtänder,  om  det  än 
stundom  händer  att  framtänder  helt  och  hållet  kunna  saknas  an- 

tingen i  öfver-  eller  underkäken.  De  saknas  nemligen  icke  hos 
en  och  samma  form  i  båda  käkarne,  och  förefinnas  derföre  all- 

tid i  endera  käken.  Då  den  enda  rationella  indelningen  af  kind- 
tänderna är  den,  som  är  grundad  på  deras  utveckling  uti:  l:o) 

dentes  prcemolares  och  2:o)  dentes  molares^  eller  på  svenska 
l:o)  oäJcta  och  2:o)  äUa  kindtänder,  d.  v.  s.  l:o)  sådane,  som 

hafva  efterträdt  mjölkkindtänder,  och  2:o)  sådane,  som  icke  hafva 

gjort  detta,  utan  äro  ursprungliga;  så  är  det  nödvändigt  att 
känna  till  tandömsningen.  Ännu  är  den,  ty  värr,  föga  känd; 
men  då  det  är  sannolikt,  att  den  inom  denna  ordning,  liksom 

inom  de  andra,  icke  företer  några  synnerliga  skiljaktigheter  mel- 
lan nära  beslägtade  former,  tyckes  man  vara  berättigad  att  låta 

de  få  gjorda  iakttagelserna  äfven  sprida  ljus  der,  hvarest  man 
ännu  icke  vunnit  någon  erfarenhet.  Utan  tvifvel  är  det  samma 
förhållande  här,  som  inom  de  andra  ordningarne:  att  inom  en 

och  samma  familj  de  äkta  kindtändernas  antal  förblir  konstant, 
och  att,  när  man  träffar  olikheter  uti  antalet  af  kindtänderna  i 

allmänhet,  detta  får  tillskrifvas  en  föränderlighet,  uti  antalet  af 

de  oäkta  kindtänderna.  Tandömsningen  föregår  hos  handvin- 
garne  tidigt,  liksom  hos  insektätarne ,  och  najölktänderna  börja 

skjuta  ut  ur  tandköttet  eller  gommen  redan  före  födseln  ̂ ) ,  men 
1)  R.  OWEN:  Odontography,  vol.  I,  pag.  432. 
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de  fällas  dock  icke  förr  än  efter  denna.  Såsom  vanligt  är  o  alla 
framtänderna  och  hörntänderna,  och  merendels  äfven  de  främsta 

kindtänderna  underkastade  ömsning;  och  i  allmänhet  äro  mjölk- 
tänderna betydligt  mindre  än  de  af  2:dra  dentionen.  Vi  känna 

ännu  endast  4  säkra  iakttagelser  öfver  mjölktänderna  hos  hand- 

vingarne.  E.  Owen^)  har  iakttagit  den  hos  en  Fteropus,  och 
L.  F.  Emmanuel  Eousseau  -)  hos  Vespertilio  murinus  Schreber 
och  sjelfve  hafva  vi  iakttagit  den  hos  Vesperugo  horealis ,  Nils- 

son och  Vespertilio  daubentonii^  Leisler.  Enligt  Owen,  hade 

en  ofödd  unge  af  Fteropiis  följande  mjölktandsformel: 
2  2  1  1  2  2 

Framtänd.  — ^;  hörntand.  - — kindtänd.  - — 20. 

Enligt  Eousseau,  hade  en  ofödd  unge  af  Vespert.  murinus^ 
Schreb.  följande  mjölktandsformel,  hvilken  han  derföre  kallar 
uterin: 

2  2  1  1  2  2 
Framtänd.  — ^  ;  hörntand.  - — -  ;  kindtänd.  — ^  ;  =  22. 

Mjölktänderna  hos  en  nyligen  född  unge  af  Vespertilio  dau- 
hentonii  hafva  vi  funnit  vara  af  fullkomligt  samma  formel,  som 
den  sistnämnde. 

Hos  en  något  mera  utbildad,  från  nosspetsen  till  svansroten 

41  millim.  lång  unge  af  Vesperugo  horealis^  Nilsson  hafva  vi 
iakttagit  följande  mjölktandsformel: 

2  2  1  1  1  1 
Framtänd.  -x — ^  \  hörntänd.  - — -  ;  kindtänd.  ̂  — =  18. o — o  i — i  1 — i 

Då  denna  endast  har  4  permanenta  kindtänder  å  hvardera 

sidan  i  öfverkäken,  så  synes  det,  som  den  skulle  göra  ett  un- 
dantag från  den  ofvan  yttrade  åsigten  om  de  äkta  kindtändernas 

konstanta  antal  inom  samma  familj;  emedan  den,  om  man  an- 
tager, att  den  främsta  af  dess  kindtänder  har  efterträdt  mjölk- 

kindtanden, och  således  är  en  dens  prcBmolaris,  endast  har  3:ne 
dentes  molares  å  hvardera  sidan  i  öfverkäken.  Denna  afvikelse 

synes  dock  för  oss  vara  mera  skenbar  än  verklig,  samt  derjemte 

vara  särdeles  intressant,  såsom  visande  en  anmärkningsvärd  öf- 
vergång  till  den  grupp  af  slägtet,  som  å  hvardera  sidan  i  öfver- 

käken har  en  permanent  dens  prcemolaris  jemte  de  4  dentes 

1)  L.  c. 
2)  Magasin  de  Zoologie,  1839,  pag.  32  (uti  afh.)  pl.  7. 
3)  Icke  Vespert.  murinus,  Nilsson. 
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molares.  Mjölkkindtanden  sitter  med  sin  bas  fästad  på  mjölk- 
hörntanden, och  den  främsta  permanenta  kindtanden,  som  till  sin 

form  i  det  närmaste  liknar  den  lista  äkta  öfre  kindtanden  af 

Vespert.  daubentonii,  t.  o.  m.  är  något  större  än  denna,  skju- 
ter upp  bakom  den;  och  vi  kunna  derföre  icke  medgifva,  att 

den  efterträder  den  förra,  utan  anse  oss  berättigade  att  äfven 

här  antaga  den  såsom  den  lista  äkta  kindtanden  Enligt  denna 

åsigt  har  således  Vesperugo  horealis^  och  utan  tvifvel  äfven 

Vesperugo  discolor  (Natterer)  (=  Vespert.  murinus^  Nilss.) 
uti  mjölkdentitionen  en  kindtand,  som  motsvarar  den  lista  kind- 

tanden i  öfverkäken  hos  Vesperugo  noctula  (Schreb.)  m.  fl.  ar- 
ter. Uti  underkäken  af  den  ifrågavarande  ungen  af  Vesperugo 

horealis  synes  den  lista  permanenta  kindtanden,  eller  den  oäkta 

skjuta  upp  omedelbart  intill,  och  snedt  innanför  och  framom 
mjölkkindtanden,  och  bakom  den  synas  4  äkta  kindtänder. 

Då  slägt.  Pteropus  vanligen  har  5  kindtänder  å  hvardera 

sidan  i  öfverkäken 2) ,  och  6  dio  dio  i  den  undre,  så  följer  häraf, 
att  af  dessa  3ine  äro  äkta  i  den  öfre ,  och  4  i  den  undre  käken , 

ehuru  Owen  sjelf  för  detta  slägte  uppgifver  3ine  äkta  kindtänder 
å  hvardera  sidan  för  båda  käkarne. 

Då  Vespertilio  murinus,  Schreb.  såväl  som  V.  daubentonii 
såsom  fullt  utbildade  hafva  6  kindtänder  å  hvardera  sidan  i  båda 

käkarne,  så  följer  häraf,  att  af  dessa  de  4  bakre  äro  äkta  kind- 

tänder-^), eller  dentes  molares,  och  de  2 ine  främsta  oäkta  kind- 
tänder, eller  dentes  prcemolares ;  och  vi  anse  derföre,  att  ves- 

pertilioniderna  i  allmänhet  konstant  hafva  4  äkta  kindtänder  å 
hvardera  sidan  i  både  öfre  och  undre  käken;  ehuru  det  ofvan 

anförda  förhållandet  med  mjölkdentitionen  af  Vesperugo  horealis 
skenbart  talar  deremot. 

I  afseende  på  tändernas  form,  är  denna  hos  kindtänderna, 

egentligen  af  2  me  hufvudslagi  den  med  knöliga,  och  den  med 

1)  Det  är  för  öfrigt  ej  utan  exempel,  att  mjölktänder  sakna  efterträ- 
dare i  den  2:dra  dentitionen.  Enligt  P.  Gervais  (Annales  des  Sciences  na- 

turelles,  Zoologie,  4:me  serie,  T.  V;  1856,  pag.  208)  har  slägt.  Desmodm 
i  öfverkäken  4  mjölkf ramtänder,  men  blott  2:ne  framtänder  derstädes  i  den 
2:dra  dentitionen.  Se  för  öfrigt  hvad  ofvan,  pag.  88  blifvit  yttradt,  efter 
Temminck. 

2)  Det  händer  stundom  att  den  främsta  lilla  faller  bort. 
3)  Detta  är  också  det  antal,  som  redan  af  Nilsson  (Skand.  Fauna, 

däggdj.  pag.  4),  och  sedermera  af  J.  H.  Blasius  (Näturgeschichte  der  Säu- 
gethiere  Deutschlands)  uppgifves. 
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taggspetsade  kronor,  af  hvilka  man  i  allmänhet  antagit  den  förra 

såsom  tillhörande  dem,  hvilka  till  hufvudsaklig  del  lefva  af  ve- 

getabilisk föda,  d.  v.  s.  frakter^),  och  den  sednare  såsom  till- 
hörande dem,  hvilka  lefva  af  animalisk  föda,  d.  v.  s.  hufvud- 

sakligen  af  insekter.  Mellan  båda  slagen  finnas  emellertid  öfver- 

gångar,  och  det  händer  stundom  att  sådana,  som  lefva  af  ani- 
malisk föda,  icke  hafva  taggspetsad,  utan  knölig,  eller  ock  skä- 

rande krona,  liksom  roftänderna  hos  rofdjuren  2).  Hos  våra 
inhemska  flädermöss,  och  hos  alla  af  vespertilionidernas  familj 

äro  kindtändernas  kronor  taggspetsade.  —  Hörntänderna  äro  i  all- 
mänhet högre  än  kindtänderna,  trekantiga  och  fårade  långsåt. 

Beträffande  öfriga  anatomiska  karakterer,  får  det  tilläggas, 

att  hjernan  saknar  gyri  eller  vindningar,  mellanhjernan  eller  fyr- 
högarne  äro  jemförelsevis  stora  och  mer  eller  mindre  blottade, 

och  lilla  hjernan  har  temligen  stor  vermis,  samt  är  blottad;  att 

matstrupen  är  lång  och  smal,  och  magen  enkel,  hos  de  frukt- 

ätande bönformig,  eller  åt  venster  utdragen  i  en  lång  blindsäck  ̂ ), 
och  hos  de  andra  rundad,  och  tarmen  2 — 7  gånger  längre  än 
kroppen,  utan  blindtarm,  och  ungefär  af  samma  tjocklek;  att 
lefvern  är  flikig  och  med  gallblåsa;  att  hjertat  och  lungorna  äro 
stora;  att  penis  har  ben,  och  testes  äro  temporärt  testiconda; 
och  att  lifmodern  (uterus)  är  tvåhornig  (hicornis). 

Egendomligheterna  uti  deras  lefnadssätt  betingas  af  egen- 
heterna uti  deras  byggnad,  och  hafva  redan  till  stor  del  blifvit 

anförda.  I  allmänhet  hvila  de  under  dagen,  och  äro  i  rörelse 

under  skymningen,  aftonen,  natten  och  morgonen  före  dagnin- 

gen,  för  att  söka  sin  föda*).  Vanligen  söka  de  denna  i  samma 
trakt,  der  de  hafva  sina  hviloställen  under  dagarne;  men  de 

största  (fläderhund arne  eller  pteropodiderna)  skola  stundom  för 
detta  ändamål  företaga  utflygter  af  flera  mils  längd.  Stundom 

händer  det  äfven  hos  oss,  att  man  kan  få  se  dem  flyga  midt 

på  dagen,  isynnerhet  under  de  mörka  höstdagarne,  och  isynner- 

1)  Petees  (Monatsber.  der  Akad.  d.  Wissensch.  zu  Berlin  1867,  pag. 
320)  uppgifver,  att  pteropodiderna  jemte  frukter  äfven  förtära  insekter  och 
t.  o.  m.  ryggradsdjur;  och  han  förkastar  derföre  benämningen  Chiroptera 
frugivora,  äfvensom  den  derpå  grundade  indelningen. 

2)  P.  Gervais,  1.  c.  pag.  207. 
3)  Peters:  Monatsber.  d.  Berl.  Akad.  1867,  pag.  320. 
4)  Enligt  F.  H.  v.  Kittlitz  (Denkwiirdigkeiten  einer  Eeise  nach  dem 

nissischen  Amerika  etc.  Bd.  2,  pag,  24)  förekommer  på  ön  Ualan  en  art 
Pteropus,  som  är  i  rörelse  under  dagen. 



106 

het  vissa  arter,  t.  ex.  Vesperugo  noctula.  För  kylan  äro  de  i  all- 
mänhet särdeles  känsliga ,  och  deras  kroppstemperatur  kan  ej  hålla 

sig  oberoende  af  dess  inverkan,  och  uti  de  tempererade  och 

kalla  länderna  tillbringa  de  derföre  vintern  i  dvala  (hibernation). 

Denna  är  olika  djup  för  olika  grupper,  och  somliga  arter  af 

slägtet  Vesperugo  äro  så  litet  känsliga,  att  man  ännu,  då  tem- 

peraturen sjunkit  till  O,  vid  gamla  b3^ggnader  kan  få  höra  de- 
ras läte  och  se  dem  i  rörelse;  enligt  hvad  vi  sjelfve  erfarit. 

Ofta  träffas  de  hibernerande  i  koloni,  d.  v.  s.  många  individer 

tillsamman,  äfven  af  olika  arter,  utan  tvifvel  för  att  värma  hvar- 

andra.  I  allmänhet  hibernera  de  (ofta  hängande  i  bakfötterna) 
under  varma  tak,  i  häl  i  murar,  och  träd  m.  m.  Om  de  af  en 

ovanligt  hög  temperatur  under  vintren,  eller  tidigt  pä  våren 
väckas  ur  sin  dvala,  och  lockas  ur  sina  gömslen,  och  derpå  en 

stark  köld  hastigt  inträffar,  så  finner  man  dem  icke  sällan  lig- 
gande döda  utanför  sina  hål,  eller  på  marken  nedanför.  Att 

detta  händer  med  arter  af  slägtet  Vesperugo,  hafva  vi  flera 

gånger  erfarit  Uti  tropiska  länder  ligga  de  ej  i  sådan  dvala 

—  De  äro  i  allmänhet  sällskapliga  djur.  Åtminstone  ofta  träf- 
far man  ett  större  eller  mindre  antal  ynglande  tillsamman  i  en 

slags  koloni,  uti  ett  och  samma  hål  i  ett  träd,  en  mur,  en 
bergsskrefva ,  eller  dylikt,  och  man  tror,  att  de  dervid,  liksom 

en  del  foglar,  som  häcka  i  kolonier,  hjelpa  hvarandra  vid  vår- 
den af  ungarne.  Ofta,  isynnerhet  under  slutet  af  sommaren 

och  hösten,  träffar  man  dem  i  talrik  mängd  flygande  på  samma 

ställe ,  isynnerhet  öfver  vatten ,  der  de  insektätande  finna  en  rik- 
ligare tillgång  på  sådana  insekter,  som  de  söka. 

Man  anser,  att  de  med  hänsyn  till  intelligensen  stå  lågt. 
Derför  tyckes  också  den  mindre  utvecklingen  af  deras  hjerna 

tala.  Dock  torde  de  i  detta  afseende  stå  högre  än  man  förmo- 
dat. De  blifva  stundom  ganska  tama,  och  isynnerhet  de  större 

arterna  ådagalägga  dervid  en  icke  ringa  grad  af  urskillnings- 
förmåga,  samt  visa  t.  o.  m.  tillgifvenhet  för  sina  vårdare.  Det 

händer  stundom  att  de  vid  jagten  efter  insekter  visa  en  märk- 
bar slughet.  Så  iakttog  Kolenati  huru  en  flädermus,  som  uti 

en  allé  af  lindar  var  sysselsatt  med  att  fånga  insekter,  skonade 

1)  Se  äfven  Nilsson:  Skandin.  Fauna,  Däggdj.  pag.  24. 
2)  H.  BUEMEISTER:  Syst.  Uebers.  der  Thiere  Brasiliens,  1.  Theil,  pag.  37. 
3)  En  bekant  cliiropterolog ,  som  bland  andra  arbeten  öfver  dessa  djur 

utgifvit  en  "Monographie  der  europäischen  Chiroptern." 
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en  fjärilhona,  emedan  hon  hade  erfarit,  att  denna  ditlockade 

många  flärilhanar,  hvilka  hon  fångade  den  ene  efter  den  an- 

dre. A.  E.  Brehm  ̂ )  berättar,  att  hans  broder  hade  tamt  en 
Flecotus  auritus,  som  blifvit  så  tam,  att  den  följde  honom  ge- 

nom alla  rummen,  och,  om  han  framhöll  en  flnga  åt  den,  så 

satte  den  sig  ögonblickligen  på  handen ,  för  att  taga  och  äta  upp 
densamma. 

I  afseende  på  handvingarnes  fortplantning  få  vi  nämna,  att 
de,  såvidt  man  erfarit  det,  lefva  i  monogami;  att  de  hos  oss  i 

Maj  och  Juni  månader  para  sig,  och  sannolikt  efter  5—6  vec- 

kors tid  vanligen  framföda  endast  en  unge  -) ,  som  ännu  såsom 
ganska  stor  och  t.  o.  m.  flygfärdig  under  flygten  bäres  af  mo- 

dern, vid  hvars  spenar  den  suger  sig  fast,  under  det  att  den 
med  klorna  å  vingarne  så  väl  som  bakfötterna  klamrar  sig  fast 

vid  hennes  sidor,  och  sålunda  håller  sig  säkert  tryckt  till  hennes 

bröst,  på  ungefär  samma  sätt,  som  apornas  ungar.  De  yngla, 

hos  oss  åtminstone ,  endast  en  gång  under  året.  Ofta  träffas  un- 
der yngletiden  flera  honor  tillsamman  uti  ett  och  samma  hål, 

såsom  vi  redan  ofvan  hafva  nämnt.  Under  början  af  denna  tid, 
d.  v.  s.  då  honorna  äro  drägtiga,  och  sedermera  då  ungarne  äro 

små,  skola  hanarne  ej  få  tillträde  till  deras  bo.  Då  ungarne 
blifva  något  större,  få  de  emellertid  entrée.  Yi  hafva  sjelfve 

en  gång  i  Juli  månad  funnit  flera  både  hanar  och  honor  med 
sina  ungar  af  Flecotus  auritus  tillsamman  uti  ett  och  samma 

hål  i  ett  träd.  Ungarne  voro  temligen  stora,  ehuru  ej  fullt 
utbildade. 

Handvingarnes  eller  flädermössens  ordning  är  näst  gnagar- 

nes  den  artrikaste,  sannolikt  med  omkring  400 — 500  arter 
Representanter  för  denna  ordning  förekomma  i  nästan  alla  trak- 

ter af  jorden,  ända  till  den  norra  polcirkeln,  och  på  bergen  ända 

till  många  tusen  fot  öfver  hafvet*).  Talrikast  förekomma  de  i 
varma  länderna,  der  de  hafva  den  rikaste  tillgången  på  näring. 

1)  Illustriertes  Thierleben,  l:er  Bd.  pag.  161. 
2)  I  medlet  af  Juli  månad  togs  vid  Upsala  den  unge  af  Vesperugo  bo- 

realiSj  hvars  mjölkdentition  ofvan  blifvit  omnämnd.  Den  är  betäckt  med 
kort  hår,  och  41  millim.  lång,  men  endast  ungefär  halfvuxen,  och  följakt- 

ligen långtifrån  fl^^gfärdig. 
3)  KoLENATi  (1859)  uppgifver  234  arter,  af  313  beskrifna ,  såsom  säkra. 

Sedan  dess  hafva  emellertid  en  stor  mängd  nya  arter  blifvit  beskrifna  i  di- 
verse vetenskapliga  journaler  och  acta. 

4)  T.  ex.  i  bergstrakterna  i  Nepal  och  Tibet. 
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Man  får  stundom  der  se  dem  i  sådan  myckenhet,  att  de  för- 

dunkla luften.  En  del ,  t.  ex.  de  hufvudsakligen  fruktätande  pte- 
ropodiderna  äro  inskränkta  till  de  tropiska  och  subtropiska  de- 

larne af  Gamla  Verlden  och  Australien,  och  andra,  t.  ex.  phyl- 
lostomatiderna  förekomma  endast  i  de  varma  delarne  af  Nya 

Verlden.  Uti  Europa,  och  isynnerhet  norra  Europa  äro  hand- 
vingarne  endast  fåtaligt  representerade.  Kolenati  uppräknar  33 
arter  såsom  tillhörande  Europas  fauna,  och  af  dessa  äro  12  funna 
inom  Sverige,  och  utan  tvifvel  alla  12  normalt  förekommande 

inom  landet.  —  Fossila  lemningar  af  Chirojytera  hafva  blifvit 
funna  i  lager  från  början  af  tertiärperioden,  äfvensom  i  yngre 
bildningar. 

Alla  de  insektätande  handvingarne  kunna  med  allt  skäl  be- 
traktas såsom  nyttiga  djur,  derföre  att  de  förstöra  en  mängd 

skadliga  insekter.  En  del  af  de  i  de  varmare  delarne  af  Ame- 

rika förekommande  handvingarne  (slägtena  FhyUostoma,  Vam- 
pt/rus,  Glossopliaga,  Desmodus  m.  fl.),  hvilka  man  vanligen 

i  dagligt  tal  benämner  vampyrer,  hafva  blifvit  namnkunniga  deri- 
genom,  att  de  suga  blod  ur  varmblodiga  djur,  och  deribland 

stundom  äfven  menniskor;  men  den  skada  de  sålunda  åstad- 
komma, lär  enligt  sednare  iakttagelser  i  allmänhet  vara  ringa. 

De  fruktätande  anställa  stundom  förödelse  i  trädgårdarne,  och 

kunna  vara  ganska  skadliga,  derföre  att  de  merendels  uppträda 
i  mängd,  samt  äro  stora. 

Äfven  handvingarne  hafva  sina  fiender,  som  lefva  på  deras 

bekostnad ,  och  bland  dessa  äro  de ,  som  hos  dem  förekomma  så- 
som parasitdjur,  dels  inuti  deras  kropp  (entozoér),  och  dels 

utanpå  densamma  (epizoér)  de  värrste.  På  huden  och  mellan 

håret  förekomma  hos  dem  en  talrik  mängd  parasitiska  dels  in- 
sekter och  dels  spindlar,  och  ofta  herbergera  de  olika  arterna 

af  handvingar  olika  arter  af  dessa  djur.  En  del,  t.  ex.  si.  Ny- 
deribia,  af  de  tvåvingade  insekternas  ordning,  äro  ganska  stora, 
mer  än  1  linie  länga. 

För  att  lemna  tillfälle  till  någon  kännedom  om  våra  in- 

hemska hand  vingars  plats  i  systemet,  meddela  vi  här  en  synop- 
tisk  tablå  öfver  familjerna  inom  ordningen;  och  få  endast  till- 
lägga,  att  den  l:sta  af  dessa  familjer  tillhör  de  tropiska  och 
subtropiska  delarne  af  Gamla  Verlden,  Australien  och  Oceanien, 



109 

fy'  (b 

ct>  P 

(t- 

o- 

r 

s  I 

2  ö 

t2  tr- 

c»  p 

B CD 

O 
Ii 

•  > 

I  ? 

I-,  O 

CD  pJ 
I  0 

o:  Pj 
xn 

Cl i-s  »-i sa  O 

3  % 
CD  pj 

CD 

B  p.  C3 
g.  CD 
&3  S p^  ti: •   CD  flj 

ti:  p ^  o 
ts'  % 
o:  <L  ̂  
S  P^ 
B  P  P 

v  P: 

pl 

i  3 

o  P CD  R 



110 

den  2:dra  är  inskränkt  till  Nya  Verlden,  den  3:dje  är  utbredd 
öfver  östra  hemisferen ,  och  af  de  båda  sista  har  den  nästsista 

representanter  i  de  varmare  delarne  af  både  Gamla  och  Nya  j 
Verlden,  och  den  sista  i  de  flesta  trakter  af  jorden,  med  undan- 

tag af  polartrakterna.  De  hos  oss  förekommande  tillhöra  de 

egentliga  flädermössens  grupp,  och  må  derföre,  enligt  vederta- 
get bruk,  benämnas  med  detta  namn,  ehuru  vi  skulle  vilja  före- 

draga namnet  fladdermöss.  Oaktadt  de  betänkligheter,  som  Pe- 
ters, enligt  hvad  ofvan  blifvit  anfördt,  framställt  emot  den 

gamla  indelningen  af  handvingarne  uti  Frugivora  och  Insecti- 
vora^  af  det  skäl,  att  de  förra  ej  uteslutande  lefva  af  vegetabi- 

lisk föda,  och  der  bland  de  sednare  äfven  finnas  sådana,  som 

till  hufvudsaklig  del  lefva  af  vegetabilier  ̂ ) ,  har  jag  dock  ansett 
mig  böra  bibehålla  densamma,  derföre  att  några  få  undantag  i 
allmänhet  ej  upphäfva  en  regel;  och  det  visar  sig  vid  hvarje 

systematisk  uppställning  af  handvingarne,  att  de  på  grund  af 
morphologiska  karakterer  till  en  början  alltid  sönderfalla  i  dessa 
båda  grupper. 

De  inom  Sverige  och  Norge  anträffade  flädermössen  tillhöra 

alla  familjen  Vespertilionidce ,  och  vi  hafva  således  nu  endast 

att  sysselsätta  oss  med  denna. 

Fam.  VESPEETILIONID^,  J.  E.  Gray.  1825. 

(Flädermbss  eller  Fladdermöss). 

Felifingret  i  allmänhet  med  en  mer  eller  mindre  ofullstän- 
dig phalang,  som  aldrig  bär  Mo.  Nosen  utan  hudbihang 

omkring  eller  ofvan  näsborrarne.  MellanJcäksbenen  och  Öfre 

framtänderna  åtskilda  genom  ett  mellanrum,  och  de  sednare 

fästade  nära  intill  hörntänderna.  4  äkta  kindtänder  (mola- 

res)  å  hvardera  sidan  i  båda  käkarne,  med  taggspetsad  kro- 

na'^) ^  och  de  oäkta  d:o  (prcemolares)  å  hvardera  sidan  d:o 

1)  Slägtena  Bliinopoma  och  Artiheus,  det  förra  från  Afrika  och  Indien, 
och  det  sednare  från  Sydamerika;  det  förra  inom  familjen  jRMnolophoidoi , 
och  det  sednare  inom  fam.  Phyllostomatoidce. 

2)  Nilsson  och  Blasius  räkna,  såsom  redan  är  anfördt,  äfvenledes  4 
äkta  kindtänder  å  hvardera  sidan  i  båda  käkarne;  men  eljest  räkna  de  fle- 

sta författare,  och  deribland  äfven  J.  E.  Gray,  endast  3  dylika.  Vi  hafva 
ofvan  anfört  de  grunder,  hvarför  vi  anse  oss  böra  räkna  4  sådana.  Endast 
slägtet  Urocryptm  saknar  öfre  framtänder. 
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o — 2.  Be  öfre  f ramtändernas  antal  2  till  4,  ytterst  säl- 
lan O ;  de  undres  d:o  i  allmänhet  6.  Öronen  med  tydligt  öron- 

lock (tragus).  Svansen  ofta  lång,  men  stundom  kort,  inneslu- 
ten i  sv  ans  flyghuden,  åtminstone  till  nära  spetsen. 

J.  E.  Gray  1)  räknar  till  denna  familj  29  slägten.  En  öf- 
versigt  af  de  fyra  af  dessa,  som  höra  till  vår  fauna  lemnas  å 
den  här  bifogade  tablån. 

Slägten. 

sammanvuxna   [6,  af  hvilka  3:ne 
öfver  pannan,     äro  enspetsade.  1.  Plecotus,  Geoffroy. 
Kindtänderna  å 
hvardera  sidan 
af  underkäken  .< 

Vespertilionid^. 
Öronen   

5,  af  hvilka  2:  ne 
äro  enspetsade.  2.  Synotus,  Keyserling 

&  Blasius. 

(4  till  5,  afhvil- skilda.  ^  ka  1  till  2  äro 
Kindtänderna  å  enspetsade.  .  .  3.  Vesperugo ,  Keyser- 
hvardera  sidan  ljj^q  &  Blasius, 
af  öfverkäken 

6,  af  hvilka  3:ne 
äro  enspetsade.  4.  Vespertilio,  Linné. 

I.  Slägtet  Plecotus,  Geoffroy.  1820. 

Öronen  sammanvuxna  of  van  pannan ,  utomordentligt  stora, 

och  mycket  längre  än  hufvudet,  med  mycket  stort,  mot  spetsen 
af  smalnande  Öronlock.  Näshorrarne  öppna  sig  ofvanpå  nosen. 

Ingen  hudflik  (epihlema)  utanför  sporrhenet.  Craniet  hos  äldre 
med  tydliga  spår  till  postorbitalprocesser,  och  från  hvardera  af 

dessa  går  hakåt  en  låg  rygg ,  hvilka  båda  ryggar  snart  förena 

sig  och  bilda  en  låg,  men  tydlig  crista  sagittalis.  Interparie- 
talbenet  något  kullrigt ,  och  uppstående  med  sin  konvexitet  högre 

än  nackekammen  (crista  lambdoidea).  Kindbågen  är  uppåtböjd  ̂ 

och  med  en  tydlig  vinkel  å  midten.  Tänderna'. 

Framtänd.\ — |;  hörnt.\ — \', pr(jemol.\ — \',mol.\ — f  ;  =  36. 

Kroppen  temligen  spenslig,  med  jemförelsevis  breda  vingar, 

och  flygten  derföre  ej  snabb.  De  äro  ganska  känsliga  för  tempera- 

1)  Annals  and  Magazine  of  Natural  History  3:d  series  vol.  XVII  (1866), 
pag.  89. 
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turvexlingarne.  Tillfölje  af  öronens  egendomliga  muskulatur  äga 
de  förmågan  att  böja  dem  bakåt  nästan  cirkelformigt,  så  att 
de  till  en  viss  grad  få  utseendet  af  bagghorn. 

Enligt  J.  A.  Wagner^)  äro  4  arter  tillhörande  slägtet,  från 
Europa,  Asien,  Afrika  och  Södra  Amerika.  Dertill  har  Heug- 
LiN  lagt  2me  arter  från  nordöstra  Afrika.  Inom  Sverige  och 

Norge  blott  en  art: 

1.  Plecotus  auritus  (Linné). 

Långörade  Flädermusen. 

Vespertilio  auritus,  Linné:  Systema  Naturae,  edit.  X,  pag.  32.  —  1758. 
„  „      Linné:  Fauna  Svecica,  edit.  2:da  pag  2.  —  1761. 

L''oreillar,  Daubenton:  Mémoires  de  Mathématique  &  de  Physique 
de  rAcadémie  Koyale  des  Sciences,  de  Tannée  1759, 
pag.  379,  pl.  14,  fig.  2.    Tr.  Paris  1765. 

Vespertilio  auntus,  H.  Kuhl:  Die  deutschen  Fladermäuse ;  Neue  Annalen 
der  Wetterauischen  Gesellschaft  etc.    l:er  Bd.  pag.  27. —  1819. 

Plecotus  auritus ,     Keyserling  &  Blåsius  :  Die  Wirbelthiere  Europa's ,  pag. 
55.  —  1840. 

Vespertilio  auritus,  S.  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna,  l:sta  delen.  Däggdju- 
ren, 2:dra  uppl.  pag.  53.  —  1847. 

Plecotus  auritus,     J.  H.  Blasius :  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutscli- 
lands,  pag.  39.  —  1857. 

„  „  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  83. —  1865. 

BesJcr.  (f.  Längd  från  spetsen  af  nosen  till  basen  af 

svansen  PV20  t™  sv.  decim.mått  2) ,  eller  49  millim.  L.  af 
örat  från  basen  af  dess  yttre  kant  bakom  munvinkeln  till  örats 

spets  ly.yf^  t.  eller  38  mill.  L.  af  tragus  V2  ̂-  ̂^^^'^ 

L.  af  underarmen  P/io  t.  eller  39  mill.  L.  af  underbenet  ̂ 7-20 
t.  eller  20  mill.  L.  af  svansen  1  Yo  t.  eller  45  mill.  L.  af  3dje 

fingret  med  dess  os  metacarpi  2V20  ̂ ^^^^  ̂ ^l^-  ^-^^ 

d:o  med  d:o  IVi^  t.  eller  52  mill.  —  ?  L.  17,0  t.  L.  af  un- 
derarmen i7io  t- 

De  stora  öronen  gifva  denna  flädermus  ett  så  egendomligt 

utseende,  att  den  vid  första  ögonkastet  derigenom  kännes  från 

alla  andra.    Hårfällen  är  fin  och  yfvig,  på  nosspetsen  kort  och 

1)  Die  Säugthiere  etc.  von  Schreber.  Supplementband,  5:te  Abthei- 
lung,  pag.  715. 

2)  Alla  mått  äro  här  och  allt  vidare  i  detta  arbete  svenskt  decimal- 
mått,  och  derjemte  (för  mindre  dimensioner)  franskt  métre-mått. 
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gles,  så  att  den  nästan  är  naken,  på  pannan  lång  och  ullig,  på 
vingarne  och  svansflyghuden  endast  sträckande  sig  ut  öfver  den 
inre  delen  af  öfverarm-  och  lårbenen  samt  svansens  bas.  Öro- 

nen, med  undantag  af  basen  och  glesa  hårfransar  på  inre  kan- 
terna, bara.  Nosen  trubbig,  på  sidorna  och  bakom  näsborrarne 

uppsvälld ,  så  att  der  är  en  afsats  vid  dessa  sednare ,  hvilka  äro 
stora ,  och  sträcka  sig  upp  på  nosens  öfre  sida.  Ofvan  hvardera 

af  de  främre  ögonvinklarne  är  en,  med  några  långa  hår  bevu- 
xen knöl ,  (hvarest  en  körtel  är  belägen)  och  under  hakan  är  en 

mindre  sådan.  Öronen,  som  äro  af  en  ungefär  elliptisk  form, 

hafva  på  sin  yttre  del  omkring  22  små  transversella  hudli- 
ster (sätet  för  elastiska  band),  hvilka  sträcka  sig  ut  till  deras 

yttre  kant.  Denna  sednare  har  sitt  basalfäste  något  bakom  mun- 
vinkeln, och  under  basen  af  öronlocket  eller  tragus.  A  öronens 

inre  sida,  och  parallelt  med  deras  inre  kant  går  från  basen  uppåt  en 
hårfransad  hudlist,  och  utanför  denna  är  en  kant  af  örats  broskskifva 

(tjenande  till  att  gifva  öronen  styfhet),  hvilken  sednare  vid  öron- 
spetsen förenar  sig  med  den  inre  kanten.  Nära  vid  basen  ut- 

går från  denna  hudlist  en  hudflik  eller  duplicatur,  som  sträcker 
sig  framåt  till  öronens  inre  kant,  och  bildar  der  ofvan  det  ställe, 
der  öronen  äro  sammanvuxna ,  en  utstående ,  i  kanten  rundad  och 

tjock  hudlapp.  Långs  midten  af  öronens  yttre  sida  är  en  fin 
hudlist,  som  uppkommer  vid  de  undre  tvärlisterna,  och  sträcker 

sig  till  öronens  spets,  och  utsänder  en  del  fina  grenar,  isynner- 
het emot  denne  sednare.  Den  innesluter  blodkärl;  men  öronen 

äro  dessutom  äfven  rika  på  nerver.  Öronlocket,  som  ej  sträcker  sig 
fullt  till  öronens  midt,  har  vid  basen  å  yttre  sidan  ett  rundadt 

:  utskott  eller  "tand,"  samt  är  mot  spetsen  afsmalnande.  Dess 
yttre  kant  är  mot  basen  konvex,  och  den  inre  der  konkav.  Tum- 

men är  något  litet  kortare  än  lista  phalangen  af  4:dje  fingret. 

Vid  basen  har  den  en  tydlig  trampknöl.  Senbandet,  som  sam- 
manbinder pekfingrets  ofullständiga  phalang  med  3:dje  fingret, 

är  flera  gånger  längre  än  nämnde  phalang.  Den  broskartade 

spetsen  af  4:de  och  5:te  fingrarne  är  tvågrenig  i).  Då  vingarne 
äro  hoplagda,  räcka  de  med  sin  spets  något  utom  midten  af 

underbenet,  när  bakre  extremiteterna  utsträckas  bakåt.  Länd- 

flyghuden  sträcker  sig  till  basen  af  l:sta  tåns  (den  med  2:ne 

1)  5:te  fingrets  längd  förhåller  sig  till  längden  af  3:dje  d:o  som  10  till 
13,  enligt  Blasius  (Naturgesch.  d.  Säugethiere,  pag.  21). 

8 
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phalanger)  l:sta  plialaiig.    l:sta  och  5:te  tårna  äro  något  litet  | 
kortare  än  de  andra.    Svansflyghuden ,  som  baktill  är  något  till- 

spetsad, samt  lemnar  sista  och  en  del  af  nästsista  svanslederna 

fria,  har  11  tydliga  och  reguliera  "tvärådror"  eller  större  ela- 
stiska tvärband  på  hvardera  sidan  af  svansen       Utanför  sporr- 

benet  finnes  ej  någon  hudflik  eller  epiblema ,  men  der  den  brosk- 
artade  spetsen  af  detsamma  är  belägen,  något  närmare  hälen  än  | 

svansen,  då  denna  flyghud  utspännes,  är  en  helt  liten  hudflik.  —  i 
Färgen  något  föränderlig:  ofvan  stundom  mörkare  gråbrunaktig ,  | 

och  stundom  ljusare  grågulaktig;  under  gråhvitaktig.  Hårfällen 

vid  basen  svartgrå.    Flyghuden  brunaktig.    Öronen  vanligen  nå- 
got blekare,  isynnerhet  å  inre  sidan. 

Craniet.    Längd  hos  äldre  exempl.  16  millim.    Bredd  öf- 
ver  tinningarne  9  millim.    Hjernskålsregionen  är  stor  och  kull-  ! 
rig,  företeende,  då  craniet  betraktas  från  sidan,  en  nästan  jemn  : 

båge  från  nackbenet  till  den  inknipna  delen  bakom  orbitse,  en- 
dast med  en  svag  sänkning  vid  gränsen  mellan  hjessbenen  och  i 

interparietalbenet.    Nackekammen  är  obetydlig ,  och  ligger  myc- 
ket lägre  än  hjessan.    Yid  gränsen  mellan  pannan  och  nosen  är  \ 

profilkonturen  konkav,  ehuru  ej  starkt ,  och  der  är  en  längsgående  j 

midtelgrop,  som  dock  ej  sträcker  sig  ända  fram  till  näsöppnin- 
gen.   Öfre  orbitalkanten  har  baktill  hos  äldre  exemplar  ett  gan- 

ska tydligt  rudiment  af  processus  postorhitalis.    Pannbenen  äro 

mycket  korta,  och  räcka  ej  längre  än  till  inknipningen  bakom 
orbita3,  der  de  stöta  intill  hjessbenen  och  den  främsta  spetsen 

af  kilbenets  stora  vingar  (alce  magnce)^  hvilka  äro  mycket  stora, 
och  undertill  begränsa  hjessbenen.    Nackbenets  basilardel  är 
plattad ,  och  dess  processus  paramastoideus  föga  märkbar,  och 

ungefär  lika  stor,  som  proc.  mastoideus.    Hålet  för  tula  Eusta- 
chii  är  litet ,  och  till  detsamma  leder  en  ränna  (i  hvilken  nämnda 

tuba  ligger)  från  inre  sidan  af  processus  pterygoideus.    Os  in- 
terparietale  är  stort,  och  har  å  midten  baktill  en  låg  köl,  som 

utgår  från  nackekammen.    Det  begränsas  på  sidorna  af  de  bak- 
åt uppstigande  delarne  af  partes  squamosce.    Hjessbenen  ha  sin 

största  konvexitet  på  sidorna  baktill.    De  från  de  rudimentära 

postorbitalprocesserna  utgående  ryggarne  sammanlöpa  tidigt,  och 

bilda  långs  sutura  sagittalis  en  låg  crista  sagittalis,  som  dock  i 
slutar  framom  hjessbenens  bakre  gräns  med  ett  par  åt  sidorna 

1)  Uti  Skand.  Fauna  pag.  54  uppgifvas  12—14  tvärådror. 

1 
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utgående  låga  ryggar,  hvilka  försvinna  på  hjässbenens  mest  kon- 
I  vexa  del.    Gombenen  bilda  vid  bakre  delen  af  sutura  palatina 

i  en  kort  tillspetsad  köl.    Ett  par  ytterst  små  foramina  palatina 

i  synas  midtför  nästsista  kindtänderna.    Innanför  de  öfre  orbital- 
kanterna  är  en  med  dem  parallel  grund  grop,  som  framtill  ut- 

;  breder  sig  vid  gränsen  mellan  näsbenen  och  öfverkäksbenen.  Nära 
I  intill  främre  kanten  af  orhita^  och  långt  från  öfverkäksbenets 

alveolarrand  är  ett  temligen  stort  foramen  infraorbitale,  och 

■r  strax  bakom  detta,  och  inom  kanten  af  orbita  är  ett  mindre /0- 
ramen  lacrymale.   På  inre  sidan  af  orbita  bakom  tårbenet  synes 

ett  ganska  stort  ben,  sträckande  sig  ända  till  den  mindre  kil- 

I  bensvingen,  mellan  pann-  och  öfverkäksbenen,  och  detta  ben  sy- 
nes vara  den  yttre  skifvan  Qamina papyracea)  af  silbenets  sidodel, 

I  eller  lahyrinthi.  Nosen  är  kort  och  trubbigt  tillspetsad,  med  jem- 
I '  förelsevis  liten  näsöppning.    Kindbågarne ,  som  äro  ganska  starkt 
I I  uppåt  böjda,  äro  bredast  på  midten,  och  der  försedda  med  en  uppåt 

1 1  riktad  vinkel,  hvilken  är  en  antydning  till  p^rocessus  f rontalis. 
Fossa  articularis,  för  articulationen  med  underkäken,  är  plan,  och 

icke  konkav,  och  baktill  begränsad  af  en  temligen  stor  men  tunn 

1 1  processus  postglenoideus ,  hvilken  stöter  intill  det  mycket  stora 
os  tympanicum.   Underkäkens  condyli  äro  tydligen  transversella 

I  [  och  hafva  distinkt  hals.  Frocessus  coronoideus  är  trubbigt  till- 
:  spetsad,  och  öfre  kanten  mellan  den  och  condylus  är  konkav. 

Frocessus  angularis  är  lång,  vid  spetsen  tjock,  och  utåt  och 

I  nedåt  böjd.  Tungbenets  corpus  och  cornua  posteriora  äro  myc- 
ket  små,  de  sednare  enledade,  och  vid  bakre  ändan  utvidgade 

och  trekantiga  samt  med  ett  par  korta  och  trubbiga  utskott. 
Cornua  anteriora,  som  med  lösa  band  äro  fästade  vid  främre 

delen  af  corpus  ossis  hyoidei,  och  med  den  bakre  och  bredare 

delen  ganska  fast  vid  ossa  tympanica,  intill  kanten  af  yttre  hör- 
selöppningen, äro  tvåledade,  och  den  främre  kortare  leden  är 

broskartad. 

Tändernas  antal  är  redan  uppgifvet.  Öfverkäken:  Af  fram- 
tänderna  är  den  inre  mer  än  dubbelt  större  än  den  yttre,  och 

den  förra  är  tydligen  tvåspetsad,  med  den  inre  spetsen  störst. 
Den  yttre  är  enspetsad,  men  har  i  bakre  kanten  närmare  roten 

ett  spår  till  en  2:dra  spets,  och  den  räcker  knappt  till  spetsen 

af  den  inres  yttre  tagg.  Den  oäkta  kindtanden,  som  är  synlig 
utifrån  i  samma  rad,  som  de  angränsande  tänderna,  är  ungefär 

af  den  l:sta  äkta  kindtandens  halfva  höjd,  samt,  såsom  vanligt, 

8* 
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enspetsad.  Den  l:sta  äkta  kindtanden,  som  är  högre  än  de  an- 
dra, ehuru  lägre  än  hörntanden,  har  blott  en  spets,  raen  der 

den  stöter  intill  den  2:dra  d:o  har  den  dock  ett  spår  till  en  2:dra 

spets ,  och  mellan  detta  ställe  och  den  höga  spetsen  är  en  skarp 

skärande  egg.  De  följande  2:ne  kindtänderna,  som  äro  de  stör- 
sta, hafva  hvardera  6  spetsar,  af  hvilka  de  mellersta,  som  äro 

2:ne,  äro  störst,  och  de  yttersta  (3:ne)  äro  minst.  Den  4:de 
äkta  kindtanden,  som  är  transversell ,  och  något  bredare  inåt, 

har  5  spetsar.  —  Underkäken:  Af  framtänderna ,  som  äro  cre- 
nulerade  och  trespetsade,  äro  de  båda  yttre  med  kronan  snedt 

ställda.  Hörntänderna  äro  föga  högre  än  de  högsta  kindtänderna , 
och  med  en  tagg  å  främre  kanten  närmare  basen.  Af  de  båda 
oäkta  kindtänderna  är  den  2:dra  minst.  Den  l:sta  äkta  kind- 

tanden är  lägre  än  de  båda  bakersta.  De  3:ne  bakre  d:o  hafva 

5  spetsar,  af  hvilka  en  är  högre  än  de  andre.  Den  bakersta  är 

mindre  än  de  2:ne  föregående ,  men  ej  transversell 
Ehuru  mindre  allmän,  förekommer  långörade  flädermusen  uti 

större  delen  af  landet,  och  stundom  talrik,  fastän  den  tyckes 

vara  något  sporadisk.  Enligt  S.  Nilsson  2)  förekommer  den  från 
sydligaste  Skåne  till  långt  upp  i  Norrland.  Enligt  benäget  med- 

delad uppgift  af  Studer.  A.  Steffenburg  är  den  i  trakten  af  Fa- 
lun den  allmännaste  af  der  förekommande  flädermöss.  I  Upsala 

Universitets  Zoologiska  samlingar  förvaras  flera  exemplar,  tagna 

vid  Upsala.  Enligt  C.  U.  Ekström  ̂ )  förekommer  den  säll- 

synt inom  Södermanland.  J.  E.  Wikström*)  uppgifver  den  så- 
som sällsynt  vid  Stockholm.  Philos.  Doct.  C.  K.  Sundström  ̂ ) 

anför  den  såsom  ej  sällsynt  inom  Örebro  län.  Enligt  benäget 
meddelande  af  Jägm.  C.  W.  Lundborg  förekommer  den  i  trakten 

af  Norrköping.    C.  U.  Ekström^)  uppgifver  den  såsom  sällsynt 

1)  Då  öfre  och  undre  kindtändernas  spetsar  passa  in  mellan  hvarandra, 
och  då  de  sicksackformiga  kanter,  som  sammanbinda  spetsarne,  äro  skarpa 
och  skärande,  är  det  tydligt,  att  dessa  tänder  äro  mycket  ändamålsenliga 
för  att  sönderkrossa  insekternas  hårda  skal,  och  sönderskära  det  under  det- 

samma varande  köttet. 
2)  Skand.  Fauna,  Däggdj.  pag.  56. 
3)  Beskr.  öfver  Mörkö  socken.  1828  pag.  19. 
4)  Stockholms  Flora.  1840,  pag.  99. 
5)  Bidrag  till  Örebro  läns  Vertebratfauna ,  grad.-disp.  1868,  pag.  7. 
6)  Götheb.  Kongl.  Wetensk.  och  Witterh.  Samhälles  Handl.  ny  tids- 

följd, l:sta  häft.  1850,  pag.  29. 
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på  Tjörn  i  Bohusläns  Skärgård.  Enligt  G.  A.  Tiselius*)  före- 
kommer den  i  trakten  af  Kalmar.  H.  D.  J.  Wallengren  -)  an- 

för den  såsom  temligen  allmän  i  nordöstra  Skåne.  Sjelfve  hafva 

vi  funnit  den  i  sistnämnde  trakt  ̂ ).  Framl.  Doct.  C.  Lundahl 
uppgifver  den  såsom  sällsynt  i  mellersta  Finland.  Enligt  J.  F. 

Brandt  ̂ )  är  den  utbredd  öfver  hela  Eyssland  och  Sibirien  ända 
till  gränsen  af  China,  och  sannolikt  äfven  i  Kamtschatka.  J.  H. 

Blasius  uppgifver,  att  den  förekommer  i  hela  Europa,  och  äf- 
ven i  Ostindien.  Den  har  af  Geoffroy  blifvit  uppgifven  såsom 

förekommande  i  Egypten  och  norra  Afrika ,  men  enligt  J.  Gray  ̂ ) 
är  den  der  förekommande  en  annan  art,  Plecotus  Christii  Gray. 

Den  flyger  temligen  högt,  men  dess  flygt  är  fladdrande, 
och  icke  synnerligen  snabb;  och  den  kan  dels  derigenom  och 

1  dels  genom  de  stora  öronen,  som  under  flygten  hållas  sträckta, 
!  kännas  på  temligen  långt  afstånd.    Enligt  hvad  ofvan  pag.  107, 
:  efter  A.  E.  Brehm,  blifvit  anfördt,  och  äfven  enligt  hvad  S. 

j  Nilsson  i  Skand.  Fauna  uppgifver,  kan  den  blifva  mycket  tam; 
1  och  den  torde  derföre  i  intelligens  öfverträffa  de  fleste  af  sina 

fränder,  liksom  den  genom  den  enorma  utvecklingen  af  sina 

utöron  utan  tvifvel  i  hörseln  är  dem  öfverlägsen.  Yi  hafva 

iakttagit,  att  den  springer  temligen  snabbt  på  jemn  mark. 

|i  Man  träffar  den  ofta  i  hål  i  träd,  men  äfven  i  gamla  murar, 

under  tak,  m.  m.  d. '^).    Man  uppgifver  vanligen,  att  den  är 
I  känslig  för  köld,  och  att  dess  vintersömn  derföre  börjar  tem- 

1)  Bidrag  till  kännedom  om  Östra  Smålands  Vertebratfauna ,  grad.-disp. 
1868,  pag.  10. 

2)  Nordöstra  Skånes  Fauna;  Öfvers.  af  K.  Wet.  Akad:s  Förh.  1866  (tr. 
1867)  pag.  3. 

3)  Observationes  Zoologicje  (akad.  disp.),  II,  pag.  48.    Lundse.  1844. 
4)  Bidrag  till  mellersta  Finlands  Micromammalogi ;  Finska  Wetensk. 

Societetens  Handl.  1851,  pag.  287. 
5)  Beiträge  zur  nähern  Kenntniss  der  Säugethiere  Russlands.  Petersb. 

1855.  p.  40. 
6)  List  of  the  Specimens  of  Mammalia  in  the  coUection  of  tlie  British 

Museum,  1843,  pag.  25. 
Enligt  typexemplar  från  Prof.  Blasius  ,  är  den  i  Italien  förekommande 

något  mindre,  samt  har  vingarne  proportionsvis  längre  (3:dje  fingret),  så 
att  den  hoplagda  vingens  spets  räcker  till  tarsen  å  den  utsträckta  bakre  ex- 
tremiteten. 

7)  Conservator  A.  Svensson  i  Christianstad  har  funnit  den  hibernerande 
i  de  underjordiska  kalkstensbrotten  vid  Ignaberga  i  Skåne;  enligt  benäget 
meddelande. 
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ligen  tidigt,  samt  är  sedermera  oaf bruten  tills  vårvärmen  inträ- 
der. Vi  hafva  dock  iakttagit ,  att  den  kan  uthärda  flera  graders 

köld,  och  att  den,  då  den  derefter  kommer  i  ett  varmt  rum  och 

vaknar  upp ,  är  kry  samt  flyger  länge  och  raskt  omkring  i  rum- 
met. Dess  nordliga  utbredning  hos  oss  och  äfven  i  Eyssland 

(till  62:dra  nordl.  breddgraden)  tyckes  tala  för  att  den  är  en  af 
de  mindre  ömtåliga. 

II.    Slägtet  Synotus,  Keyserling  &  Blasius.    1840  ̂ ). 

Öronen  mer  eller  mindre  stora,  och  sammanvuxna  of  van 

pannan^  med  stort,  emot  spetsen  afsmalnande  öronlocJc.  Näs- 
borr arne  öppna  sig  ofvanpå  nosen,  och  denna  är  der  haJcom 

konJcav  och  har.  Utanför  sporrhenet  är  en  liten  hudflih  eller 

epiblema.  Craniet  med  hjernsJcälen  of  van  något,  fastän  ej 
starkt  hillrig,  och  med  interparietalhenet  uppstigande  med  sin 

honvexitet  högre  än  crista  lamhdoidea ;  och  med  en  fortgående 

sänkning  från  hj essän  till  nosens  spets.  Nosen ^  som  är  kort, 
är  of  v  an  hrcdt  och  grundt  urhålkad.  Inga  tydliga  spår  till 

processus  postorhitales,  men  en  låg  crista  sagittalis.  Kindhå- 
garne  smala.,  och  icke  uppåt  höjda,  och  utan  vinkel  å  midten. 
Tänderna: 

Framtänd.^ — ^;  hörnt.  \ — ^;  j9r(^möZ.  \ — \;  mol.j — ^  ;  =  34  2). o — o  i  —  i  i  —  i         4 — 4 

Genom  den  korta,  ofvan  baktill  något  konkava  nosen  hafva 

de  en  nästan  mopslik  form  å  hufvudet,  hvilket  derjemte  karak- 
teriseras genom  de  breda  och  ofvan  pannan  hopvuxna  öronen,  med 

ett  stort  öronlock.  Deras  vingar  hafva  ungefär  samma  form, 
som  hos  föregående  slägte,  men  deras  flygt  är  dock  snabbare. 
Hårbetäckningen  är  serdeles  tät,  och  de  äro  mindre  känsliga  för 

temperaturvexlingarne. 
J.  A.  Wagner  upptager  under  detta  slägte  6  arter,  af  hvilka 

dock  3me  amerikanska,  utmärkta  genom  2me  falska  kindtänder 

1)  Slägtnamnet  Barhastellm  är  gifvet  af  J.  Gray  redan  1825  (Ann. 
of  Phil.  XXVI),  och  har  således  prioritet;  men  då  namnet  Symtus  är  all- 

mänt antaget,  vilja  vi  bibehålla  detta. 
2)  Enligt  J.  A.  Wagner  (Schrebers  Säugthiere,  V:te  Abtheil.  pag.  778) 

faller  stundom  den  lilla  öfre  oäkta  kindtanden  bort.  Detsamma  uppgifves 
af  A.  E.  Holmgren.  Nilsson  (Skand.  Famia,  pag.  57)  har  ej  iakttagit 
denna  tand. 
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I  å  hvardera  sidan  af  underkäken,  sannolikt  ej  böra  räknas  hit. 

De  andra  3:ne  förekomma  i  Europa,  Asien  och  Afrika.  I  Eu- 
!  ropa  och  hos  oss  blott  en  art: 

1.   Synotus  barbastellus  (Scheeber). 
BarhasteUen. 

Barbastelle,  Daubenton:  Mémoires  de  Mathematique  &  de  Phy- 

siqiie  de  rAcadémie  Koyale  des  Sciences  de  ]'an- 
née  1759,  pag.  381.    Tr.  Paris  1765. 

Vespertilio  Barhastellus ,  Schreber:  Die  Säugthiere  l:er  Th.  pag.  168,  tab. 
55.  —  1774. 

„  A.  J.  Eetzius:  Faunas  Svecicse,  pars  l:ma  pag. 
I  7.  —  1800. 

„  H.  KUHL:  Die  deutschen  Fledermänse ;  Neue  An- 
nalen d.  Wetteranischen  Gesellschaft  etc.  l:er  Bd. 

pag.  192.  —  1819. 
j  Synotus  Barhastellus,     Keyserling  &  Blasius:  Die  Wirbelthiere  Euro- 

pa's  pag.  56.  —  1840. 
Vespertilio  Barhastellus ,  S.  Nilsson:  Skand.  Fauna;  Däggdj.  2  uppl.  pag. 

57.  -  1847. 
Synotus  Barhastellus,     J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugetldere 

Deutschlands  pag.  43.  —  1857. 
'  „  „  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag. 

85.  —  1865. 

BesJcr.  Q .  Kroppens  längd  1  ̂Y2o  ̂ -  ̂ ^^^^  ̂ 2  mill.  Örats 
d:o  från  basen  af  yttre  kanten  V2  t-  eller  15  mill.  L.  af  tra- 
gus  V20  ̂'  el^®^  ̂   ̂i^^-    ̂ -      underarmen  1  Ys  t.  eller  40  mill. 

I  L.  af  underbenet  7io  ̂-  eller  18  mill.  L.  af  svansen  l^V2o  ̂ ^ 
eller  50  mill.  L.  af  3:dje  fingret  med  dess  os  metacarpi  273 
t.  eller  69  mill.    L.  af  5:te  d:o  med  d:o  iVio  t.  eller  51  mill. 

Ehuru  öronen  hos  denna  art  icke  äro  så  utomordentligt  stora, 

då  de  knappt  äro  så  långa  som  hufvudet ,  bidraga  de  dock  i  vä- 
sendtlig  mån  till  att  karakterisera  den.  De  äro  temligen  tjocka 

och  hafva  en  ovanlig  bredd ,  samt  äro  sammanvuxna  ofvan  pan- 
nan; liksom  hos  föregående.  Deras  yttre  kant  sträcker  sig  ända 

framom  munvinkeln,  och  har  sitt  fäste  mellan  ögat  och  öfver- 
läppen.  Innanför  yttre  kanten  och  något  ofvan  dess  midt  är  å 

yttre  sidan  en  liten  hudflik.  Deras  öfre  rundade  spets  är  något 

litet  riktad  utåt ,  derigenom  att  yttre  kanten  der  är  utringad ,  och 
I  den  inre  snedt  afrundad.  Denna  sednare  är  längre  ned,  ungefär 
å  midten,  starkt  konvex ,  och  der  hårfransad.  Innanför  den  är  å 

örats  inre  sida  en  hårfransad  hudlist,  som  längre  upp  förenar 
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sig  med  den  förre ,  och  vid  denna  förening  är  der  en  grund  bugt. 

Vid  basen  är  der  å  inre  sidan  en  tvärgående  hudflik,  som  upp- 
kommer vid  öronlockets  bas,  och  slutar  vid  den  inre  listen.  Å 

yttre  sidan  äro  de  till  dels  betäckta  af  långa  hår.  Öronlocket, 

som  mot  spetsen  afsmalnar  och  är  der  temligen  smalt,  räcker  " 
öfver  örats  midt,  och  har  den  inre  kanten  rät,  och  en  utstående 

trubbig  flik  i  den  yttre.    Nosen  är  serdeles  karakteristisk  deri- 
genom,  att  den  ofvan  är  långsåt,  och  baktill  något  djupare  ur- 

holkad, med  skarpt  afsatta  sidokanter.    På  sidorna  har  den  lång, 
framtill  kort,  och  i  urholkningen  baktill  ingen  hårbetäckning, 

och  den  är  å  de  förra  starkt  uppsvälld.    Ofvan  livartdera  ögat 
är  en  helt  liten  knöl,  och  under  hakan  en  större.    Hårfällen  är 

tät  och  yfvig.    Då  vingarne  hopläggas,  räcka  de  med  tummen 
till  nosspetsen,  och  med  spetsen  af  3:dje  fingret  till  midten  af 
underbenet.    Tummen  är  endast  ungefär  af  halfva  längden  af 

4:de  fingrets  lista  phalang.    Pekfingrets  ofullständiga  phalang 

är  ytterst  liten').    Svansen  är  lång,  och  då  den  endast  med 
sista  vertebran  räcker  utom  svansflyghuden,  följer  deraf,  att  denna  i 
är  särdeles  stor.    Svansvertebrorna  äro  länga,  10  till  antalet.  . 

Ländflyghuden  sträcker  sig  till  basen  af  lista  tån  å  bakfötterna. 

Svansflyghuden  har  å  hvardera  sidan  af  svansen  13 — 14  tväråd-  , 
ror  eller  elastiska  tvärband,  utom  det  sista.    Utanför  sporrbenet  \ 

är  en  liten ,  men  tydlig  hudflik.  —  Färgen  ofvan  s vartaktig  med 
mer  eller  mindre  tydliga  gråbruna  hårspetsar,  under  med  grå- 
hvita  sådana,  som  mer  eller  mindre  dölja  den  svartaktiga  bot- 

tenfärgen, isynnerhet  på  basen  af  svansflyghuden,  och  midtåt  ] 
bröstet  och  buken.    Öron  och  flyghud  svartbruna.  j 

Craniet:  Dess  hufvudsakliga  karakterer  hafva  redan  blifvit 

anförda.    Det  är  litet.    Dess  längd  är  15  mill.  och  bredd  öfver 

tinningarne  9  dio.    Det  närmar  sig  uti  den  allmänna  formen 

mest  till  det  af  Flecotus  auritus,  men  skiljes  dock  lätt  såväl  ' 
från  det  som  från  cranierna  af  alla  våra  andra  flädermöss  genom  j 
sin  mycket  korta  och  ofvan  platt-konkava  nos  eller  ansigtsregion.  i 
Hjernskålen  är  märkbart  uppstigande  öfver  ansigtsregionen ,  men 

dock  ej  så  mycket,  som  hos  den  långörade  flädermusen,  och  der 

är  en  djupare  sänkning  öfver  gränsen  mellan  hjessbenen  och  in- 
terparietalbenet,  och  de  förra  äro  å  sidorne  baktill  mindre  kon- 

1)  Genom  den  ringa  utvecklingen  af  denna  phalang  tyckes  barbastellen  • 
vara  den  bland  våra  vei-pertilionider,  som  mest  närmar  sig  till  si.  Mhino- 
lophiis. 
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vexa.  Foramen  mfraorhitale  ligger  nära  intill  orbitalkanten ,  men 

långt  från  alveolarranden.    Strax  bakom  detta  och  på  sjelfva  or- 
bitalkanten är  foramen  laerymale.    Ofvanför  tårbenet  är  vid  kan- 

ten af  orbita  en  knöl ,  som  baktill  begränsas  af  en  liten  urhålk- 
ning.    Gränsen  mellan  näsbenen  och  pannbenet  är  tydlig,  ehuru 

,  suturen  försvunnit.    Nosen  är  öfver  hörntänderna  ungefär  lika 

|j  bred,  som  pannan  vid  inknipningen  bakom  orbitae.  Kindbågarne 
I  äro  mycket  små  och  korta  och  icke  uppåt  böjda.  Näsöppningen 

I  är  stor  och  bakre  vinkeln  af  densamma  är  ungefär  midt  öfver  fo- 
ramina infraorbitalia.  Underkäkens  processus  angulares  äro  korta , 

[  och  underkäksbenet  är  temligen  spensligt. 

'        Tänderna.  Öfverkäken:  Alla  de  öfre  framtänderna  äro  två- 
i  spetsade,  och  de  inre  äro  betydligt  större  än  de  yttre,  så  att 

,  dessa  sednare  ej  räcka  till  spetsen  af  de  förras  yttre  tagg.  Hörn- 

j  tänderna  ha  djupa  långsgående  fåror.    Den  oäkta  kindtanden 

I  ("mellantanden")  är  mycket  liten ,  och  är  undanträngd  inom  tand- 
||  raden,  så  att  den  ej  synes  utifrån.  Den  sitter  i  vinkeln  mellan 
||  hörntanden  och  den  l:sta  äkta  kindtanden,  och  den  når  ej  till 

jj  kanten  af  den  sednares  basalafsats,  samt  kan  derföre  lätt  förbi- 
ses.   De  äkta  kindtänderna  hafva  i  det  närmaste  samma  form, 

II  som  hos  föregående.  Den  l-.sta  är  högre  än  de  andre,  ehuru 
I  lägre  än  hörntanden.  —  Underkäken:  Framtänderna  trenaggade, 
j  och  de  båda  yttre  å  hvardera  sidan  snedt  sittande.  Hörntanden 
I  med  en  tagg  å  främre  kanten  ungefär  på  midten.    Den  oäkta 
ii  kindtanden  synlig  utifrån,  och  ungefär  af  följande  kindtands  halfva 
höjd.   De  äkta  kindtänderna  alla  ungefär  lika  höga. 

Inom  Sverige  är  denna  arten  en  af  de  sällsyntare ,  och ,  med 

undantag  af  en  uppgift,  känna  vi  ej,  att  den  anträffats  i  andra 
provinser  än  Skåne  och  Blekinge ,  i  hvilken  sednare  provins  den , 

enligt  Nilsson,  blifvit  tagen  af  Aspegren.  Enligt  J.  E.  Wikström^) 
j  är  den  anträffad  i  trakten  af  Stockholm,  men,  enligt  benägen 

uppgift  af  Conservator  W.  Meves  ,  äger  dock  zoologiska  riksmu- 

seum den  endast  från  Skåne.    Enligt  H.  D.  J.  Wållengren  -) 

'  förekommer  den  sällsynt  i  nordöstra  Skåne,  der  vi  äfven  sjelfve 

en  och  annan  gång  erhållit  densamma       Enligt  Kolenati  *) 

1)  Stockholms  Flora,  pag.  97. 
2)  Öfvers.  af  K.  Wetensk.  Akad:s  Förh.  1866,  pag.  3. 
3)  Observationes  zoologicae,  II,  pag.  48. 

4)  Monograpliie  der  eiiropäischen  Cliiroptern  pag.  137 ;  aftryck  ur  "Jah- 
resheft  der  naturwissenschaftl.  Section  der  kaiserl.  königl.  Mähr.  Schles.  Ge- 
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förekommer  den  i  hela  Europa,  med  undantag  af  de  nordligaste 

trakterna,  i  mellersta  Asien,  och  äfven  på  Himalaya. 

Den  flyger  stundom  högt,  och  snabbare  än  föregående,  samt 
är  mindre  känslig  för  kyla,  och  vaknar  derföre  tidigare  under  våren, 
stundom  vid  mildare  väderlek  midt  under  vintren.  Detta  sed- 

nare  anföres  af  Nilsson,  och  sjelfve  hafva  vi  en  gång  i  Skåne 
vid  jultiden  erhållit  ett  exemplar,  som  hade  fästat  sig  på  den 
emot  väggen  vettande  sidan  af  en  uppslagen  yttre  fönsterlucka. 

Den  flyger  gerna  vid  vattendrag,  isynnerhet  skogsbäckar,  der 
den  fångar  phryganider  eller  nattsländor.  Den  gömmer  sig  i  hål 

i  murar,  väggar  och  klippor,  äfven  i  källrar  och  stallar,  m.  m.; 
och  förekommer  i  allmänhet  enslig  eller  parvis. 

in.    Slägtet  Tesperugo,  KEYSERimG  &  Blasius.  1840. 

Öronen  sJciJda,  tjocka,  räcka  framåtsträckta  ej  Ull  nos- 
spetsen,  hafva  trubbig,  af  rundad  spets,  och  den  yttre  kanten 
sträckande  sig  med  sitt  fäste  nära,  men  ej  till  munvinkeln. 

Tragus  kort,  med  af  rundad  och  inåt  riktad  spets,  och  med  en 

flik  (tand)  i  yttre  kanten  ofvan  basen.  Näsborrarne  öppna  sig 
vid  sidorna  af  nosspetsen.  Utanför  sporrbenet  är  en  tydlig 

hudflik  (epiblema).  Nosen  kort  och  trubbig.  Craniet  utmärker 

sig  derigenom  att  nackekammen  eller  ock  interparietalbenet  ut- 

gör den  högst  uppstående  delen  af  hjernskålen  och  f  öljaktli- 
gen icke  hj  essbenen,  och  der  ifrån  sänker  sig  craniets  öfre  pro- 

filkontur  så  småningom  ända  till  nosens  spets,  med  ingen  eller 

obetydlig  ̂ )  konkavering  vid  gränsen  mellan  pannan  och  nosen, 
och  denna  sednare  är  bredare  än  hos  de  andre,  så  att  bredden 

öfver  hörntänderna  stundom  är  större  än  bredden  öfver  pan- 
nans inknipning  bakom  orbitce.  Här  af  följer,  att  hjernskålen 

är  föga  kullrig.    Nackbenets  basilar  del  är  framtill  helt  smal, 

sellschaft  zur  Beförderung  des  Ackerbaues,  der  Natur-  und  Landeskunde , 
fiir  das  Jahr  1859." 

1)  Hos  V.  nathmii  och  pipistrelltis  är  konkaveringen  märkbarast.  Uti 
craniets  form  företer  slägtet  2:ne  skiljaktiga  grupper:  den  ena  med  bredare 
nos  och  ingen  konkavering  mellan  den  och  pannan  (F.  noctula  é  rhscolor); 
den  andra  med  framtill  smalare  nos  och  tydlig  konkavering  mellan  denna 
och  pannan  (V.  horealis ,  nathusii  é  pijpistrellus.). 



123 

och  å  hvardera  sidan  af  den  är  cn  gansJca  djup  grop  vid  grän- 
serna mellan  den  och  Mippdelarne.  Tänderna: 

1—1 2—2 
Framtänd.  — ^  ;  hörnt. 

mol. 
4-4 

4—4 

3—3 

=  32  eller  34. 

1—1 prcemol 

0—  0 
1—  1 eller 

1—1 

1—1 

Hithörande  arter  kännas  genom  sina  korta  och  tjocka  öron , 
med  kort  och  trubbigt  öronlock.  De  ha  i  allmänhet  en  stark 

byggnad  och  tät  hårbeklädnad,  och  äro  ofta  mindre  ömtåliga 
såväl  för  ljuset  som  för  temperatursänkningarne;  hvadan  man 

stundom  får  se  dem  flyga  före  solnedgången,  eller  ock  efter  sol- 
uppgången ,  och  de  vakna  ur  sin  dvala  tidigare  under  våren ,  och 

stundom  t.  o.  m.  midt  under  vintren.  Deras  flygt  är  hög  och 
snabb.   De  flesta  skola  föda  2me  ungar. 

Till  detta  slägte  höra  talrika  arter  från  alla  verldsdelar; 

och  deribland  enligt  Kolenåti  15  europeiska.  I  öfverensstäm- 
melse  med  Keyserling  &  Blasius  upptaga  vi  våra  inhemska  ar- 

ter under  2me  subgenera:  Vesperus  och  Vesperugo^),  samt 
lemna  här,  till  underlättnad  vid  deras  examinering,  öfver  dem 
en  synoptisk  tablå. 

Vesperugo. 

Kindtänder- 
na å  hvardera 

sidan  af  öf- 
verkäken  . 

Subgenus: 
4.  Vesperus. 
Oronlocket  bre- 
dast   

Subgenus: 
5.  Vesperugo. 

Den  l:sta  kind- 
tanden i  öfver- 

käken  är.  .  .      Den  yttre 
Iframtanden 

(öfverkäken  .  .< 

Art  er: 
ofvan  midten  af  inre  kanten. 

Underarmen  ungef.  1-^^  t. 
eller  44—46  millim  1.  discolor,  Natte- 
under  midten  af  inre  kanten. 
Underarmen  ungef.  1%^  t. 

eller  39—41  millim  2.  hor ealis ,  (NiLS- 
son). 

ej  synlig  utifrån  3.  noctula, 
(Schreber). nogre  än  den 

inres  yttre 

tagg.  Under- armen 34  mill.  4.  nathusii,  Key- 
serling &Blasius. 

lägre  än  el- ler lika  med 

den  inres  ytt- re tagg. 

Underarmen 

30—32  mill.   h.  pipistrellm, 
(Schreber). 

5ynlig  utifr. 

1)  De  europeiska  arterna  uppställas  af  Kolenati  i  fem  genera. 
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Underslägtet  Vesperus,  Keyserl.  &  Blasius^). 

A  hvardera  sidan  af  öfverkäken  4  kindtänder,  och  följaktligen  ingen 

oäkta  kindtand  ("mellantand"). 

1.   Vesperugo  discolor  (Natterer). 
GråSikymliga  Flädermusen. 

Oronlocket  (tragus)  mycket  kort,  med  största  bredden  of- 
van  midten  af  inre  kanten,  och  med  spetsen  snedt  af  rundad, 

och  den  bfre  delen  oval.  Längden  af  underarmen  l^^l  ̂   t.  el- 
ler 44 — 46  mill.  Craniet  med  öfre  profillinien  utan  bugt  vid 

gränsen  mellan  hjernskåls-  och  ansigtsregionerna ,  med  hjern- 
skålen  ungefär  lika  bred,  som  af  ståndet  mellan  nackbenets 
bakre  kant  och  inknijmingen  bakom  orbitce,  och  å  öfre  sidan 

af  den  breda  nosen  med  ett  par  djupa ,  från  näsbenen  utgående 

och  framåt  divergerande  gropar.  Den  yttre  framtanden  i  öf- 
verkäken räcker  ej  till  spetsen  af  den  inres  yttre  tagg. 

Vespertilio  Noctula,  A.  J.  Eetzius:  Faunse  Svecicffi  pars  l:ma,  pag.  7.  —  1800. 
„        discolor,  Natterer:  Kuhl,  die  deutschen  Fledermäuse ;  Neue 

Annalen  der  Wetterauischen  Gesellschaft ,  l:er  Bd.  pag. 
187.  -  1819. 

„        Noctula,  S.  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna,  Däggande  Djuren. 

l:sta  uppl.  pag.  335.  —  1820. 
,,        discolor,  S.  Nilsson:  Illuminerade  figurer  till  Skand.  Fauna 

17:de  häft.  pl.  33,  fig.  infer.  —  1836. 
Vesperugo  discolor,    Keyserling  &  Blasius:  Die  Wirbelthiere  Europa's, 

pag.  50.  —  1840. 
Vespertilio  murinus,  S.  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra 

uppl.  pag.  17.  —  1847. 
Vesperugo  discolor,   Blasius  :  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutschlands, 

pag.  73.  —  1857. 
Vespertilio  murinus,  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  87. —  1865. 

Anm.  Ehuru  vi  icke  förbise  förtjensten  af  Prof.  Nilssons  bemödande 

att  till  LlNNÉ's  Vespertilio  murinus  ̂ )  hänföra  den  här  ifrågavarande  arten , 
kunna  vi  dock,  i  likhet  med  J.  F.  Brandt^),  icke  anse  de  af  Nilsson  an- 

förda grunderna  vara  tillräckligt  bevisande.    Den  af  Linné  gifna  beskrif- 

1)  Kolenati  (Allgem.  naturh.  Zeit.  Isis  1856)  har  för  denna  grupp 
gifvit  slägtnamnet  Meteorus. 

2)  Faima  Svecica,  ed.  2:da,  pag.  1.  —  1761. 
3)  Beiträge  zur  nähern  Kenntniss  der  Säugethiere  Russlands,  pagg.  26 

&  27.  —  1855. 
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ningen  är  dels  så  ofullständig  och  dels  så  felaktig,  att  den  icke  kan  läggas 
till  grund  för  något  säkert  omdöme  om  arten ,  som  dermed  afses ,  och  de  af 
honom  anförda  citaterna  ådagalägga  dessutom,  att  flere  olika  arter  derim- 

I  der  blifvit  förblandade.  Äfven  de  af  Linné  för  den  uppgifna  svenska  nam- 
nen läderlapp,  flädermus,  och  i  Småland  nattblacka,  äro,  såsom  allmänt 

kändt  är,  af  kollektiv  beskalfenhet ,  och  tilldelas  af  folket  i  allmänhet  alla 
våra  flädermöss.  För  att  lerana  tillfälle  till  att  bedöma  skälen  för  detta 

vårt  påstående,  anse  vi  oss  här  böra  återgifva  Linné's  å  anförda  stället 
gifna  beskrifning,  sålunda: 

"Vespertilio  murinus  caudatus,  naso  oreque  simplici,  auriculis  capite  rainoribus." 
"Dkscr.   Dentes  primores  superiores  6,  acuti,  distantes. 

inferiores  4,  acuti  contigui. 
Laniarii  superiores  2,  anteriore  majore. 

inferiores  3,  antico  maximo. 
Molares  utrinque  3 ,  tricuspidati. 

'  Manus  pentadactylse  palmato-alatae  maximaB. Palmse  pentadactylse  fissse  parvae. 
Maxilla  inferior  prominet  extra  superiorem. " 

Hvad  Nilsson  å  anf .  st.  yttrar :  att ,  om  man  blott  antager,  att  Linné 

I  med  "molares  utrinque  3  tricuspidati"  menat  de  3:ne  flertaggade  kindtän- 
derna, och  med  ̂ Laniarii  superiores  2,  anteriore  majore"  menat  den  öfre 

enspetsade  kindtanden  och  hörntanden,  samt  med  ̂ (Laniarii)  inferiores  3, 
antico  maxima'^  menat  de  2:ne  enspetsade  undre  kindtänderna  och  hörntan- 

den, denna  Linnés  beskrifning  på  tänderna  endast  passar  inpå  2:ne  af  våra 
flädermöss,  nämligen  Vesperugo  discolor  é  borealis  —  synes  hafva  skäl  för  sig; 
men  hvad  han  derefter  yttrar:  att  Vesperugo  lorealis  (hans  Vespertilio  bo- 
realis)  "är  långt  mera  sällsynt"  än  Vesperugo  discolor  (hans  Vespertilio 
murinus),  och  att  på  grund  deraf  det  vore  antagligt,  att  denna  sednare 

vore  LiNNÉ's  Vespertilio  murinus,  synes  oss  sakna  tillräcklig  grund.  Af 
dessa  båda  flädermöss  är,  enligt  sednare  iakttagelser,  den  förra  (F.  borea- 

lis) den  vida  allmännaste ,  och  förekommer  öfver  hela  landet  långt  upp  emot 

norden,  åtminstone  i  Dalarne,  och  sannolikt  i  Norrland  och  Lappland  '); 
då  deremot  den  andra  (F.  discolor)  visserligen  på  ett  och  annat  ställe  är 
talrik,  men  i  allmänhet  är  sporadisk,  och  sannolikt  ej  går  så  långt  upp 
emot  norden,  som  den  förra,  ehuru  den  förekommer  ännu  i  Upland.  Den 
lär  endast  hålla  sig  uti  hål  och  springor  af  större  byggnader,  ruiner  o.  d. 

Från  sydvestra  delen  af  Småland,  således  ej  långt  från  Linné's  födelsebygd, 
hafva  vi  erhållit  2)  Vesperugo  borealis,  som  der  är  allmän,  och  stundom 
visar  sig  i  stor  mängd,  men  derstädes  har  man  icke  anträffat  Vesperugo 
discolor.  I  trakten  af  Upsala  är,  enligt  vår  egen  erfarenhet,  den  förra  vida 
allmännare  än  den  sednare.  Dessa  förhållanden  tyckas  sålunda  gifva  mera 
stöd  åt  det  antagandet,  att  Linné's  Vespertilio  murinus  vore  identisk  med 
Nilssons  Vespertilio  borealis.  Då  vi  emellertid  icke  äga  något  typexemplar 
för  LiNNÉ's  art,  kunna  vi  dock  med  lika  litet  eller  lika  stort  skäl  hänföra 
denna  till  hvilken  som  helst  af  de  båda  arterna  af  subgen.  Vespertts,  och 

1)  Uti  "A  Spring  and  Summer  in  Lapland,  by  an  old  Bushman"  (Wheel- 
wright)  pag.  241  nämnes,  att  den  någon  gång  förekommer  vid  Jockmock. 

2)  Benäget  meddelad  af  Studeranden  P.  M.  Lundell. 
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vi  anse  det  derföre  för  det  enda  rätta,  att  åt  den  här  ifrågavarande  arten 
(Vesperugo  discolor)  gifva  det  artnamnet,  som  icke  är  underkastadt  något 
tvifvel.  Hvad  Linné  uppgifver  om  framtänderna  är  alldeles  felaktigt,  och 
har  naturligtvis  uppkommit  genom  ett  skriffel,  så  att  han  satt  6  der  han 
bort  sätta  4,  och  tvärtom,  emedan  antalet  af  dessa  tänder  är  i  de  båda  kä- 

karne raka  motsatsen  af  hvad  LiNNÉ  uppgifvit.  Det  är  derföre  tydligt  att 
en  förvexling  i  detta  hänseende  kommit  att  inträffa.  Att  det  icke  är  något 
tryckfel,  bevisas  deraf,  att  samma  antal  äfven  uppgifves  i  beskrifningen  öf- 
ver  samma  flädermus  i  l:sta  upplagan  af  Linné's  Fauna  Svecica,  blott  med 
den  skillnad,  att  de  undre  framtänderna  der  uppgifvas  vara  5. 

Beslcr.  ?.  Kroppens  längd  2  7-2o  t-  eller  61  mill.  Örats 
d:o  från  basen  af  yttre  kanten  Vi  ̂ -  1^  ̂ i^l-  I^ess  bredd 

*/io  t.  eller  12  mill.  L.  af  tragus  ̂ 20  t-  eller  5  mill.  L.  af 
underarmen  1 72  t.  eller  45  mill.  L.  af  underbenet  7io  eller 

18  mill.  L.  af  svansen  17,^  t.  eller  42  mill.  L.  af  3:dje  fing- 
ret med  dess  os  metacarpi  2720  t.  eller  73  mill.  L.  af  5:te 

d:o  med  d:o  l»7,o  t.  eller  52  mill.  —  (T.  Kroppsl.  IVi^  t. 
eller  57  mill.  L.  af  underarmen  1720  t-  eller  43  mill.  L.  af 

underbenet  72     eller  15  mill. 

Den  är  en  af  våra  större  flädermöss,  och  kännes  till  det 

yttre  genom  färgteckningen  i  förening  med  de  korta,  breda  och 
trubbiga  öronen  samt  det  mycket  korta,  ofvan  midten  bredare 

och  vid  spetsen  snedt  afrundade  och  starkt  inåt  böjda  öronloc- 
ket (tragus).  Öronen,  som  är  o  tjocka  och  mycket  kortare  än 

hufvudet,  hafva  den  inre  kanten  något  litet  konvex,  och  den 

yttre  nästan  halfcirkelformig,  något  mindre  böjd  upptill  än  ned- 
till, och  här  vid  basen  sträckande  sig  mycket  nära  intill  och 

något  litet  under  munvinkeln.  Nosen  är  bred,  men  ej  uppsvälld 

på  sidorna,  och  yttersta  spetsen  är  nästan  naken,  och  näsbor- 
rarne äro  belägna  vid  sidorna  af  denna  sednare.  Knölen  ofvan 

ögonen,  med  de  långa  håren,  är  liten.  Då  vingarne  hopläggas , 
räcka  de  framtill  något  litet  framom  munvinkeln,  och  baktill 

föga  bakom  knäleden  af  de  utsträckta  bakre  extremiteterna.  Tum- 
men är  liten,  och  kortare  än  halfva  längden  af  4:de  fingrets  första 

phalang.  Dess  klo  är  liten.  Vid  basen  af  den  är  en  stor  tramp- 
knöl. l:sta  phalangen  af  4:de  fingret  är  något  kortare  än  sam- 

ma af  3:dje  d:o.  4:de  fingrets  sista,  broskartade  phalang  är  i 

spetsen  tvågrening,  med  den  yttre  grenen  längst,  och  det  5:te 
fingrets  d:o  har  innanför  spetsen  en  hullning.  Ländflyghuden 
räcker  till  basen  af  l:sta  tån.  Svansflyghuden  å  hvardera  sidan 

af  svansen  med  omkring  12  större  elastiska  tvärband  ("tvärådror")i 
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utom  det  marginala.  Svansen  räcker  med  1  led  utom  flyghu- 
den. Utanför  sporrbenet  är  en  ganska  stor  hudflik  (epiblema). 

Hårfällen  är  tät,  men  ej  lång  eller  yfvig,  eller  ullig.  Färgen 

ofvan  gråaktig  eller  "gråskymlig derigenom  att  hårfällen,  som 
mot  bottnen  är  svartbrunaktig ,  vid  ytan  (hårens  spetsar)  är  grå- 

aktig öfver  hela  ryggen  och  nacken.  Nosen,  kinderna,  pannan 

och  hakan  äro  svartaktiga.  Under  är  den  gråhvitaktig ,  ljusa  stun- 
der basen  af  svansflyghuden.    Öronen  och  flyghuden  svartaktiga. 
Cranict:  Längd  15  milL;  bredd  öfver  tinningarne  9  d:o. 

Det  är  lätt  att  skilja  från  cranierna  af  alla  våra  andra  fläder- 
möss. I  sin  allmänna  form  liknar  det  mest  craniet  af  Vespe- 

rugo  noctula^  men  det  kännes  dock  lätt  från  detta  dels  genom 

sin  ringare  storlek  och  dels  genom  de  djupa  groparne  på  nosen. 
Betraktadt  från  sidan,  synes  dess  öfre  kontur  rät,  eller  med  en 

helt  liten  konkavering  af  nosen  bakom  näsöppningen,  samtjemnt 
sluttande  framåt  från  nackekammen.  Betraktadt  ofvanifrån,  är 

det  öfver  nosen  något  men  ej  mycket  smalare  än  öfver  hjern- 
skålen,  och  följaktligen  är  nosen  vid  hörntänderna  mycket  bre- 

dare än  pannan  vid  inknipningen  bakom  orbitse.  Den  är  nå- 
got plattad,  och,  såsom  redan  nämndt  är,  utmärkt  genom 

de  båda  framåt  divergerande,  och  med  bakre  kanterna  af 

näsöppningen  ungefär  parallela  groparne.  Näsöppningen  är  myc- 
ket stor,  och  dess  bakre  öfre  vinkel  är  ungefär  midt  öfver 

ögonhålornas  främre  kanter.  Nackbenets  öfre  del  (pars  occi- 

pitalis)  har  sin  konvexitet  utskjutande  något  bakom  nackekam- 
men. Hjernskålen  saknar  crista  sagittalis,  och  något  spår  till 

processus  postorhitalis  förefinnes  icke.  Kindbågarne  (o.  zygo- 
matica)  äro  smala  samt  nästan  omärkligt  uppåt  böjda,  och  med 
ett  helt  litet  vinkelform igt  utskott  å  midten  af  öfre  kanten.  Fora- 

mina  infraorhitalia  äro  nära  framkanten  af  orbitse ,  och  strax  bak- 

om dem  på  sjelfva  orbitalkanten  foramina  lacrymalia.  Nack- 
benets basilardel  är  smal.  Underkäken  har  processus  coronideus 

låg,  och  kanten  mellan  dess  spets  och  condylus  rät.  Processus 
angularis  är  hos  äldre  temligen  lång. 

Tänderna.  Öfverkäken:  Framtänderna  tvåspetsade,  och  den 

yttre  ej  mer  än  hälften  så  stor  som  den  inre,  och  ej  räckande 

till  spetsen  af  dennas  yttre  tagg.  Hörntänderna  med  skarpa 
kanter,  men  grunda  gropar.  Den  främsta  kindtanden,  sittande 
intill  hörntanden,  är  högre  än  de  andra,  och  med  en  tydlig  spets 
framtill  vid  inre  sidan  af  basen.   Underkäken:  Framtänderna 
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tretaggade,  och  den  yttersta  dessutom  med  en  tagg  å  bakre  si- 

dan.   De  båda  yttre  å  hvardera  sidan  sitta  föga  snedt.    Den  | 
tagg,  som  förefinnes  på  hörntandens  främre  kant,  är  belägen  ! 

ungefär  å  midten  af  densamma.    Den  falska  kindtanden  är  imge- 

fär  af  den  följande  äkta  kindtandens  halfva  höjd,  och  denna  sed- 
nare  är  högre  ände  andra  kindtänderna. 

Inom  Sverige  förekommer  denna  art  åtminstone  från  Skåne 

till  Uppland.  Den  är  dock,  enligt  hvad  vi  erfarit,  sporadisk, 
och  förekommer  icke  öfverallt,  ehuru  den  vanligen  är  talrik, 

der  den  finnes.  Den  träffas  hos  oss  endast  vid  större  stenbygg- 
nader, i  hvars  hål  och  springor  den  har  sitt  tillhåll  Sålunda 

är  den  talrik  vid  Lunds  domkyrka,  och  förekommer  äfven  vid 

domkjTkan  i  Upsala,  ehuru,  enligt  vår  erfarenhet,  ej  så  talrik, 

som  vid  Lunds.  Den  förefinnes  äfven  vid  kyrkan  i  Christianstad'-), 
och  utan  tvifvel  vid  många  andra  större  kyrkor.  Enligt  G.  A. 

TisELius  ̂ )  förekommer  den  i  trakten  af  Kalmar.  Cnattingius  & 
Holmeks  hafva  anträffat  den  vid  Norrköping ,  enligt  exemplar,  som 

vi  sett  i  en  samling,  tillhörig  Norrköpings  elem.läroverk.  En- 

ligt C.  K.  Sundström*)  förekommer  den  i  Nerike.  J.  E.  Wik- 

ström ^)  uppgifver  den  från  trakten  af  Stockholm.  Utom  Sverige 
är  den  iakttagen  af  Lundahl  i  Finland  ̂ ) ,  och  den  förekommer, 

enligt  Brandt  ̂ )  i  mellersta  och  södra  Eyssland,  och  enligt  Kole- 
NATi  ̂ )  i  nästan  hela  Europa. 

Den  är  en  bland  de  för  köld  minst  ömtåliga,  och  kan,  en- 
ligt Nilsson,  under  vintren  vid  temperaturvexlingar  vakna  och 

insomna  flera  gånger,  utan  att  deraf  lida  något  men.  Den  är 
utan  tvifvel  en  af  dem,  som  tidigast  under  våren  vakna  ur  sin 

vinterdvala.  Nilsson  antager,  att  detta  vid  Lund  sker  i  April. 
Här  vid  Upsala  hafva  vi  erhållit  den  väckt  ur  dvalan  redan  den  22 

Mars,  men  också  då,  tillfölje  af  inträffad  köld,  ihjelfrusen.  En- 

1)  I  södra  länderna  skall  den  äfven  träffas  i  hål  och  springor  i  berg- 
väggar; och  den  håller  sig  der  gerna  i  bergstrakter,  stundom  på  en  betyd- 

lig höjd  öfver  hafvet. 
2)  Enligt  benäget  meddelande  af  Conservator  A.  Svensson. 
3)  Bidrag  till  kännedomen  om  Östra  Smålands  vertebratfauna ,  pag.  10. 
4)  Bidrag  till  kännedomen  om  Örebro  läns  vertebratfauna  p.  7. 
5)  Stockholms  Flora,  pag.  97. 
6)  Bidrag  till  Finlands  Micromammologi ,  pag.  288. 
7)  Beiträge  zur  nähern  Kenntniss  der  Säugethiere  Kusslands,  pag.  35. 

Uppgiften  om  dess  förekomst  i  Daurien  skall  vara  osäker,  enligt  Brandt. 
8)  Monographie  d.  europ.  Chiroptern,  pag.  57. 
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ligt  KoLENATi  tillbringar  den  icke  vinterdvalan  i  hängande  ställ- 
ning. Den  är  särdeles  ilsken,  och  bites  gerna.  Dess  flygt  är 

snabb. 

2.   Vesperugo  borealis  (S.  Nilsson). 
Nordiska  Flädermtisen. 

Öronlocket  (tragus)  mychet  hört,  med  största  bredden  un- 
der midten  af  inre  kanten,  och  med  den  Öfre  delen  trubbig  och 

nästan  aflångt  oval.  Längden  af  underarmen  l^f^  t.  eller 
39—41  millim.  Craniet  med  öfre  profiUinien  företeende  tvenne 

tydliga,  ehuru  grunda  bugter  —  den  ena  vid  gränsen  mellan 
interparietal-  och  hj essbenen,  och  den  andra  vid  pannan  — 

och  med  en  temligen  djup  grop  långs  midten  af  pannan.  Af- 
ståndet  mellan  midten  af  inknipningen  bakom  orbitm  och  bakre 

kanten  af  nackbenet  är  större  än  hjernskålens  bredd.  Nosen  kull- 

rig,  med  jemfÖr elsevis  liten  näsöppning ,  och  tvenne  grunda  långs- 
gående gropar  vid  gränserna  mellan  näsbenen  och  öfverkäks- 

benen.  Den  yttre  framtanden  i  öfverkäken  räcker  till  spetsen 

af  den  inres  yttre  tagg. 

Vespertilio  KuJilii,    S.  Nilsson:  Illuminerade  Figurer  till  Skandinavisk 
Fauna,  17:de  haft.  pl.  34,  öfre  fig.  —  1836. 

„        borealis,  S.  Nilsson:  Illum.  Fig.  till  Skand.  Fauna,  19:de  häft. 
pl.  36,  öfre  fig.  —  1838. 

Vesperugo  Nilssonii,  Keyserling  &  Blasius:  Archiv  fiir  Naturgeschiclite , 
von  Wiegmann,  5:er  Jahrg.  l:er  Bd.  pag.  315.  —  1839. 

„  „      ,  Keyseeling  &  Blasius:  Die  Wirbelthiere  Europa's, 
pag.  51.  —  1840. 

Vespertilio  borealis,  S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna,  Däggdj.  2  uppl.  pag. 
25.  —  1847. 

Vesperugo  Nilssonii,  J.  H.  Blasius:  Die  Säugethiere  Deutschlands ,  pag.  70. 
„       borealis,   A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  88. 

—  1865. 

Beskr.  $.   Kroppens  längd  l^V2o  t.  eller  55  millim.  Örats 
d;o  från  basen  af  yttre  kanten  Y.,^  t.  eller  13  mill.    Dess  bredd 

V20  t.  eller  10  mill.    L.  af  tragus  V30  ̂-  ̂^^^^  ̂   ̂ill- 

underarmen  17-20  ̂ -  ̂^^"^  ̂ 0  mill.    L.  af  imderbenet  7io  ̂- 
ler  18  mill.    L.  af  svanssen  iVio  ̂ -  ̂ ll^r  42  mill.    L.  af  3:dje 

fingret  med  dess  os  metacarpi  27-2o  ^i^^-  ^'-^^ 
d:o  med  d:o  l^Vg^  t.  eller  49  mill.  —  $.  Kroppsl.  l^V.o  t. 
eller  55  mill.  L.  af  underarmen  iVao  t-  ̂ ^l^r  40  mill.  L.  af 

underbenet  Vio     ̂ ^^^"^  1^  i^ill- 
9 
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Från  den  föregående  arten,  med  hvilken  den  lätt  kan  för- 

vexlas,  skiljes  den  till  sitt  yttre  genom  den  något  mindre  stor- 
leken, den  afvikande  formen  af  öronlocket,  och  den  något  olika 

färgteckningen.  Öronen  synas  mot  basen  vara  något  smalare  än  hos 

föregående,  och  deras  yttre  kant  sträcker  sig  ej  så  nära  intill 
munvinkeln,  som  hos  den,  ehuru  den  i  verkligheten  äfven  här 
har  sitt  fäste  något  litet  under  munvinkeln.  Mot  spetsen  af 

öronen  äro  deras  inre  och  yttre  kanter  ungefär  lika  mycket  kon- 
vexa.  Äfven  denna  har  dem  betydligt  kortare  än  hufvudet,  samt 

tjocka,  opaka  och  till  dels  håriga.  Öronlocket,  som  har  sin 

största  bredd  under  midten,  har  sin  öfre  del,  d.  v.  s.  ofvan  in- 
knipningen  vid  basen,  nästan  aflångt  oval,  och  endast  obetydligt 

inåt  böjd,  med  den  yttre  kanten  konvex,  eller  afrundad,  och  den 
inre  rät,  och  spetsen  trubbig,  samt  icke  på  långt  när  räckande 
till  örats  midt.  A  dess  yttre  kant  vid  basen  är  en  trubbig  flik, 

eller  "tand."  Sidorna  af  nosen  med  mera  yfvig  och  tät  hårbe- 
klädnad än  hos  föregående,  och  med  mustascher.  Då  vingarne 

hopläggas,  räcka  de  framtill  ungefär  till  munvinkeln,  och  bak- 
till ungefär  till  midten  af  underbenet.  Tummen,  som  såsom 

vanligt  har  en  tydlig  trampknöl,  är  hälften  så  lång  som  l:sta 

phalangen  af  4:de  fingret,  och  dess  klo  är  liten,  isynnerhet  hos 
honan,  lista  phalangen  af  4:de  fingret  är  något  kortare  än  den 

af  3:dje  d:o.  4:de  och  5:te  fingrarnes  sista  broskartade  phalang 
lika  med  den  af  föregående.  Ländflyghuden  räcker  till  basen 
af  lista  tån.  Svansflyghuden  å  hvardera  sidan  af  svansen  med 

omkring  11  större  elastiska  tvärband  ("tvärådror");  och  svansen 
räcker  med  2ine  leder  utom  den  förre.  Utanför  sporrbenet  är  en 

mycket  liten  (mindre  än  hos  föregående)  och  från  tarsen  långt 

aflägsen  hudflik  (epiblema).  Hårbeklädnaden  på  kroppen  i  all- 
mänhet är  längre  och  finare  än  hos  föregående,  och  den  sträc- 

ker sig  på  svansflyghuden  till  nära  midten  af  svansens  längd. 

Hårspetsarne  på  skuldrorna  och  ryggen  äro  glänsande  grågul- 
aktiga eller  gråbrunaktiga ,  skiftande  något  vid  olika  belysning, 

och  derigenom  har  på  midten  af  kroppens  öfre  sida  uppkommit 
ett  grågulaktigt  eller  gråbrunaktigt  fält,  som  dock  ej  är  skarpt 

begränsadt,  eller  alltid  särdeles  tydligt,  emedan  den  svartbruna 
bottenfärgen  synes  igenom.  Kroppssidorna  och  svansroten  ofvan 

samt  nosen  och  nacken  svartbruna.  Hjessan  mellan  öronen  van- 
ligen något  grågulaktig,  eller  med  en  gulbrunaktig  fläck  vid 
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inre  sidan  af  hvartdera  örats  bas.  Undre  kroppssidan,  med  un- 

I  dantag  af  den  mörkbruna  hakan,  grågulaktig.  Öronen  och  flyg- 
I  huden  mörkbruna. 

Craniet.    Längd  15  mill.;  bredd  öfver  tinningarne  8  d:o. 

Betraktadt  ofvanifrån,  synes  det  starkt  afsmalnande  framåt,  deri- 
I  genom  att  nosen  framtill  är  märkbart  smalare.    Bredden  öfver 

hörntänderna  är  dock  ungefär  lika  med  bredden  öfver  inknip- 
;    ningen  bakom  orbitze.    Långs  midten  af  pannan  är  en  temligen 

I  djup  och  vid  grop.    Tillfölje  deraf,  att  nosspetsen  är  afsmal- 
i    nande,  är  näsöppningen  liten,  och  den  bakre  vinkeln  af  denna  är 

ungefär  midt  öfver  bakre  kanten  af  hörntänderna.    Nosen  är  kull- 
rig,  och  å  hvardera  sidan  af  den,  vid  gränsen  mellan  näsbenen 

och  öfverkäksbenen,  är  en  grund  långsgående  grop,  hvilka  gro- 
I  par  framåt  convergera.    Intet  spår  till  processus  postorhitalis 

förefinnes,  och  ingen  crista  sagittalis.    Då  craniet  betraktas 

från  sidan,  visar  sig  interparietalbenet  såsom  dess  högst  upp- 

stående parti,  och  mellan  det  och  bjessbenen  är  en  tydlig  sänk- 
ning.   En  dylik,  ehuru  grund,  synes  äfven  vid  gränsen  mellan 

li  pannan  och  nosen.    Nackekammen  är  liten,  och  nackbenets  öfre 
[il  del  har  sin  konvexitet  utstående  bakom  den.    Kindbågarne  äro 

ij  smala  och  spensliga,  icke  uppåt  böjda,  samt  med  ett  helt  obe- 
I I  tydligt  vinkelfor migt  utskott  å  midten  af  öfre  kanten.  Foramen 

I  infraorhitale  är  stort,  nästan  ovalt,  och  närmare  orbital-  än  al- 
j  veolarkanten.    Foramen  lacrymale  beläget  strax  bakom  det ,  men 

innanför  orbitalkanten.  Nackbenets  basilardel  är  smal.  Under- 

käken ungefär  lik  den  af  föregående. 

Tänderna.  Öfverkäken:  Den  inre  framtanden  tvåspetsad, 
och  den  yttre  enspetsad ,  och  den  förra  ej  dubbelt  större  än  denna 

sednare ,  som  räcker  till  spetsen  af  dess  yttre  tagg.    Oäkta  kind- 

i tänder  saknas,  och  den  1: sta  kindtanden  stöter  intill  hörntanden, 

samt  är  betydligt  högre  än  de  andre.  Underkäken:  Framtän- 

derna  med  trenaggad  krona,  och  de  båda  yttre  å  hvardera  si- 
dan föga  snedt  sittande.  Hörntänderna  hafva  taggen  i  främre 

kanten  belägen  under  deras  midt.  Den  främsta  (oäkta)  kind- 
tanden har  ungefär  hälften  af  hörntandens,  och  tvåtredjedelar  af 

2:dra  kindtandens  längd;  och  den  sednare  (l:sta  äkta)  kindtan- 
!  den  är  ej  högre  än  de  andre  bakom  honom. 

Såsom  vi  redan  ofvan  hafva  yttrat,  är  den  en  af  våra  all- 
männaste flädermöss ,  om  ej  den  allmännaste  af  alla.  Den  före- 

kommer utbredd  öfver  allt,  åtminstone  i  skogstrakter,  från  södra 

9* 

i 
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Skåne  till  Lappland,  der  den  blifvit  funnen  vid  Jockmock.  1 

östra  Skåne  hafva  vi  funnit  den  ganska  allmän^),  och,  enligv 
hvad  ofvan  blifvit  anfördt,  har  Studeranden  P.  M.  Lundell  fun- 

nit den  mycket  talrik  i  sydvestra  Småland.  Uti  Kalmar  län 

hafva  vi  sjelfve  funnit  den  allmän,  och  den  är  af  Doct.  Tiselius  -) 
uppgifven  för  trakten  af  Kalmar.  I  trakten  af  Upsala  är  den, 

enligt  våra  iakttagelser,  en  af  de  allmännaste;  och  enligt  upp- 
gift af  Stud.  A.  Steffenburg  förekommer  den  i  trakten  af  Falun 

i  Dalarne.  E.  Sundström  ̂ )  har  iakttagit  den  i  Nerike.  Enligt 

H.  W.  Wheelwright  *)  är  den  funnen  vid  Jockmock  i  Lappland. 

Enligt  KoBERT  Collett  ̂ )  är  den  i  Norge  den  vanligaste  fläder- 
musen, och  förekommer  der  åtminstone  till  polcirkeln,  och  går 

på  ̂ ällens  sluttningar  upp  i  björkregionen.  Enligt  Carl  Lun- 

dahl ^)  är  den  äfvenledes  i  Finland  den  allmännaste  flädermusen. 
Enligt  J.  H.  Blasius  ̂ )  förekommer  den  i  europeiska  Kyssland 
ända  upp  mot  Hvita  Hafvet,  och  skall  under  slutet  af  somma- 

ren migrera  dit  från  sydligare  trakter.  Enligt  J.  F.  Brandt  ̂ ) 
förekommer  den  i  de  nordliga  delarne  af  Uralska  Bergen, 

v.  MiDDENDORF  ^)  har  funnit  den  i  östra  Siberien  ända  bort  mot 
Ochotska  Hafvet,  samt  uppgifver,  att  den  äfven  förekommer  på 
Altai.  Enligt  Blasius  och  Kolenati  förekommer  den  i  Tyskland 

på  Harz  och  i  Oberfranken  i  Baiern.  Den  har  således  en  myc- 
ket vidsträckt  geografisk  utbredning.  I  öfverensstämmelse  dermed 

är  den  mycket  härdig,  och  lider  ej  af  temperatursänkningar  och  fuk- 
tig väderlek.  Den  är  i  rörelse  strax  efter  solnedgången,  och  äf- 
ven under  morgnarne  före  solens  uppgång.  Dess  flygt  är  snabb. 

Den  träffas  såväl  i  hål  i  träd,  som  i  murar,  bergsskrefvor,  un- 
der tak  m.  m.  Den  hibernerar  ej  i  hängande  ställning,  utan 

inkrupen  i  hål,  med  hufvudet  riktadt  utåt. 

1)  Observationes  zoologicse,  II,  pag.  48. 
2)  Bidrag  till  kännedom  om  Östra  Smålands  vertebratfauna ,  pag.  10. 
3)  Bidrag  till  kännedomen  om  Örebro  läns  vertebratfauna  p.  7. 
4)  A  Spring  and  Summer  in  Lapland,  by  an  old  Bushman,  pag.  241. 
5)  Svenska  Jägareförbundets  nya  Tidskrift  7:de  årg.  pag.  21. 
6)  Bidrag  till  mellersta  Finlands  Micromammalogi ;  Finska  Wetensk. 

Societetens  Handl.  1851,  pag.  287. 
7)  Eeise  in  Europ.  Eussland.   I;  pag.  264. 
8)  Der  Nördliclie  Ural  etc.    Petersb.  1856,  Zool.  Anliang,  pag.  6. 
9)  Sibirische  Eeise,  Säugethiere,  Vögel  etc.  II  Bd.  2:er  Theil,  pag.  78. 



fl  Vesperugo  serotina  (Schrebee). 

Vesperugo  serotinus,  J.  H.  Blasius:  Die  Säugethiere  Deutschlands ,  pag. 
76.  -  1857. 

Kroppsl.  2V2  t-  eller  75  millim.    Örats  1.  från  basen  af  yttre  kanten 
t.  eller  18  mill.    L.  af  öronlocket  8  mill.    L.  af  underarmen  IVio 

eller  51  mill.    L.  af  underbenet  V,o  t.  eller  21  mill.    Dimensionerna  såle- 
des nära  liknande  dem  af  F.  noctula. 

Tändemas  antal  lika  med  det  af  de  båda  närmast  föregående  arterna, 
och  således  i  öfverkäken  ingen,  och  å  hvardera  sidan  af  underkäken  en 
oäkta  kindtand.  Öronen,  som  äro  mycket  kortare  än  hufvudet,  äro  af  en 
oval  form,  med  inre  kanten  konvex,  och  med  den  yttre  närmare  den  trub- 

biga spetsen  konkav;  och  denna  kant  har  sitt  fäste  strax  framom  öronloc- 
kets bas,  och  ett  godt  stycke  bakom  munvinkeln,  och  ungefär  i  jemnhöjd 

med  denne.  Öronlocket  (tragus)  särdeles  karakteristiskt.  Det  är  aflångt, 
mot  den  trubbiga  spetsen  afsmalnande,  och  med  den  största  bredden  långt 
under  dess  midt.  4:de  fingrets  l:sta  phalang  är  märkbart  kortare  än  samma 
phalang  å  3:dje  d:o,  och  spetsen  af  5:te  fingret  räcker  något  litet  utom 
spetsen  af  l:sta  phalangen  å  3:dje  d:o.  Ländflyghuden  räcker  till  l:sta  tåns 
bas ;  och  svansen  räcker  med  ungefår  2  Vj  leder  utom  svansflyghuden.  Utan- 

för sporrbenet  är  en  tydlig  hudflik  (epiblema).  Hårfällen  längre,  och  min- 
dre tät,  än  hos  F.  noctula;  ofvan  mot  basen  mörkare,  brunaktig,  och  vid 

hårspetsarne  på  ryggen  och  länden  grågulaktig,  dock  så  att  den  mörka  bot- 
tenfärgen synes  igenom.  På  öronens  yttre  sida  framtill  vid  basen  är  den 

der  på  öronen  varande  hårbetäckningen  grågul.  Undre  kroppssidan  är  ble- 
kare gråbrunaktig.    Öron  och  flyghud  svartbrunaktiga. 

Vi  anse  oss  böra  fästa  uppmärksamheten  på  denna  arten,  emedan  det 
icke  synes  vara  osannolikt,  att  den  kan  anträffas  hos  oss,  då  den  är  allmän 
i  Tyskland,  och  der  går  så  långt  upp  emot  norden  som  till  Apenrade  i 
Schleswig,  hvarifrån  vi  hafva  exemplar,  och  enligt  J.  F.  Bråndt  förekom- 

mer den  inom  Eyssland  så  nordligt  som  i  Kurland  och  Kiewska  Gouverne- 
mentet.  För  öfrigt  förekommer  den  i  hela  mellersta  och  södra  Europa,  och 
enligt  Brandt  och  Kolenati,  uti  Asien  t.  o.  m.  i  Sibirien,  i  Indien  och 
på  Himalaya. 

På  grund  af  storleken  förvexlas  den  lättast  med  F.  noctula^  men  ge- 
nom den  afvikande  dentitionen,  och  den  olika  formen  på  öronen  och  öron- 

locket m.  m.  skiljer  man  dock  lätt  densamma  från  denna. 

Underslägtet  Vesperugo,  Keyserling  &  Blasius. 

A  hvardera  sidan  af  öfverkäken  5  kindtänder,  och  följaktligen  en  oäkta 
kindtand  ("mellantand''). 
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3.  Vesperugo  noctula  (Schreber) 

Stora  'Flädermusen. 

Den  oäJcta  Mndtanden  i  öfverhähen  helt  liten  och  ej  syn- 

lig utifrån.  Öronlocket  mycket  kort.,  med  största  bredden  of- 
van  midten  af  inre  kanten,  och  denna  är  djupt  konkav,  och 

den  afrundade  spetsen  är  starkt  inåt  höjd.  Underarmen  om- 

kring J^Yio  t.  eller  54  mill.  5:te  fingret  räcker  ej  till  mid- 
ten af  det  4:des  första  phalang.  Hårfällen  mycket  kort  och 

af  gulbrun  färg  både  of  van  och  under.  Craniet,  betraktadt 
från  sidan,  har  öfre  konturen  högst  vid  nackekammen,  och 
iemnt  stupande  derifrån  till  nosspetsen,  samt  utan  konkavering 

öfver  pannan.  Nosen  är  bred,  mycket  kort,  och  of  van  något 
plattad,  och  näsöppningen  mycket  stor,  så  att  dess  bakre  vinkel 

är  ungefär  midt  öfver  främre  orbitalvinklarne. 

La  noctule,  Datibenton:  Mémoires  de  Mathematique  &  de  Physique 

de  l'Académie'  Koyale  des  Sciences  de  ]'année  1759, 
pag.  380  pl.  2,  %.  1.    Tr.  Paris  1765. 

Vespertilio  noctula,    Schreber:  Die  Säugthiere  l:er  Theil,  pag.  166  (Die 

Speckmaus),  tab.  52.  —  1774  2). 
„       proterus,   H.  Kuhl:  Neue  Aimal.  d.  Wetterauischen  Gesellsch. 

l:er  Bd. ,  pag.  41.  —  1819. 
„  „     ,  S.  Nilsson:  Illum.  fig.  till  Skand.  Fauna,  17:de  haft. 

pl.  33,  öfre  fig.  —  1836. 
Vespemgo  noctula,     Keyserling  &  Blasitjs:  Die  Wirbelthiere  Europa's 

pag.  46.  —  1840. 
Vespertilio  noctula,    S.  Nilsson:  Skand.  Fauna;  Däggdj.  2:dra  uppl.  pag. 

29.  -  1847. 

Vesperugo  noctula,     J.  H.  Blasius:  Naturgesch.  der  Säugethiere  Deutsch- 
lands,  pag.  53.  —  1857. 

„  „     ,     A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  86. —  1865. 

Beskr.  S.  Kroppens  längd  27io  t-  ̂ Uer  78  mill.  Örats 
d:o  från  basen  af  yttre  kanten  7io  ̂-  ̂ ^^^^  1^  mill.,  och  från 

pannan  7io  ̂-  ̂ ^^^^  ̂   mill.;  och  dess  bredd  Vio  ̂-  ̂^^^r  12  mill. 

L.  af  tragus  ̂ /^o  t.  eller  5  mill.  L.  af  underarmen  1 7io  t-  el- 
ler 54  mill.  L.  af  underbenet  ̂ 720  eller  20  mill.  L.  af  svan- 

sen 1  ̂720  ̂ '  ^i^^-  '^-^j®  fingret  med  dess  os  me- 

1)  KOLENATI  (Monogr.  d.  europ.  Chiropt.  pag.  80)  har  för  denna  arten 
och  Vesperugo  leislerii  uppställt  ett  särskildt  slägte  med  namnet  Panugo. 

2)  Här,  liksom  å  de  ställen,  der  han  citeras  för  andra  fläderniöss,  har 
Schreber  endast  på  planchen  gifvit  det  latinska  artnamnet, 
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tacarpi  SVoo  t.  eller  94  mill.  L.  af  5:te  d:o  med  d:o  V/^q  t. 

eller  56  mill.  —  ?.  Kroppsl.  2Vio  eller  78  mill.  L.  af 
underarmen  P/io     eller  54  mill. 

Genom  storleken ,  den  korta ,  ofvan  och  under  gulbruna  hår- 
fallen,  och  de  smala  och  spetsiga  vingarne  m.  m.  skiljes  denna 
arten  lätt  från  alla  våra  andra  flädermöss.  Den  är  af  en  stark 

och  undersätsig  byggnad,  med  jemförelsevis  korta  bakre  extre- 
miteter.  Nosen  är  kort,  bred  och  trubbig,  och  på  sidorna  starkt 

uppsvälld,  så  att  der  tillfölje  deraf  är  en  ränna  långs  dess  öfre 

sida.  Öronen  äro  mycket  korta  och  breda,  med  den  yttre  kan- 
ten ojemn  och  mera  konvex  än  den  inre,  samt  nedåt  något  ut- 

bredd, och  sträckande  sig  nära  intill  mun  vinkeln,  och  något 

längre  ned  än  den.  Öronlocket  (tragus)  är  mycket  kort,  och 

räcker  ej  till  örats  midt,  och  är  nära  spetsen  bredast,  och  denne 
sednare  är  afrundad  och  starkt  inåt  böjd,  och  den  inre  kanten 

är  djupt  konkav.  De  hoplagda  vingarne  räcka  med  handlofven 

nära  nosspetsen,  och  med  3:dje  fingrets  spets  till  tarsen  af  den 
utsträckta  bakfoten.  Tummen  och  dess  klo  äro  mycket  korta, 

och  dess  längd  ej  fullt  längden  af  4:  de  fingrets  l:sta  pha- 
lang.  2:dra  fingrets  phalang  är  temligen  lång,  och  l:sta  pha- 
langen  af  4: de  fingret  är  föga  kortare  än  den  af  3:dje  d:o.  4: de 

fingrets  sista  phalang  är  enkel,  och  den  af  5:te  d:o  med  en  brosk- 
artad  hullning;  och  spetsen  af  detta  sednare  fingret  räcker  ej 

till  midten  af  lista  phalangen  af  4:de  d:o.  Ländfiyghuden  räc- 

ker till  tarsen.  Svansflyghuden  med  11  elastiska  tvärband  ("tvär- 
ådror") på  hvardera  sidan  af  svansen,  och  räckande  nästan  till 

svansens  spets.  Utanför  sporrbenet,  och  temligen  nära  intill  tar- 

sen är  en  stor  hudflik  (epiblema).  På  undre  sidan  af  svansflyg- 
huden sträcker  sig  hårbeklädnaden  till  nära  svansens  midt.  Hår- 

fällen  fin  och  kort.  Färgen  ofvan  och  under  gulbrun,  något 
blekare  under,  äfvensom  vid  bottnen  af  hårfällen.  Öronen  ljusa , 

gråbrunaktiga;  flyghuden  svartbrun.  En  mörkare  varietet  före- 

kommer stundom*  utomlands ,  funnen  af  Eversmänn  i  Kirgisernas 
land^).  Ett  vid  Östhammar  i  Upland  erhållet  exemplar  liknar  denna 
varietet  genom  en  något  mörkare ,  i  brunt  stötande  färgteckning 

ofvan  och  under,  något  blekare  å  sednare  kroppssidan.  Öronen 

mörkbruna,  nästan  lika  mörka,  som  flyghuden.  Cranium  och 
proportioner  lika  med  den  vanligas. 

1)  Bulletin  de  la  Soc.  Impér.  des  Natur,  de  Moscou,  T.  XVIII,  1845, 
pag.  494. 
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Craniet.  Längd  19  mill.  Bredd  öfver  tiimingarne  12  mill. 
Af  ståndet  mellan  bakre  kanten  af  nackbenet  och  midten  af  in- 

knipningen  bakom  orbitae  mindre  än  hjernskålens  bredd.  Till 
sin  allmänna  form  liknar  craniet  mest  det  af  V.  discolor^  men 

det  skiljes  dock  lätt  från  detta  genom  sin  större  storlek,  och 

genom  frånvaron  af  de  stora  groparne  på  öfre  sidan  af  nosen. 
Denne  sednare  utmärker  sig  genom  samma  bredd  och  korthet, 

som  å  det,  äfvensom  genom  en  liknande  stor  näsöppning,  som 

sträcker  sig  tillbaka  ungefär  midt  öfver  framkanten  af  or- 
bitae.  Dess  öfre  profilkontur  visar  en  ytterst  svag  konkavering 
vid  gränsen  mellan  hjessbenen  och  interparietalbenet ,  hvarest, 

äfvensom  på  pannan,  är  en  liten  grund  långsgående  grop;  och 

vid  gränsen  mellan  pannan  och  ansigtsregionen  är  samma  kon- 

tur jemnt  och  obetydligt  stupande.  Nackekammen  utgör  hjern- 
skålens högsta  parti,  och  är  ej  af  bruten  på  midten.  Från  den 

utgår  en  låg  kam  öfver  midten  af  interparietalbenet,  och  fort- 
sättes  af  hjesskammen.  Processus  paramastoidei  äro  särdeles 

tydliga,  och  stå  ungefär  lika  långt  ut  bakåt,  som  condijli  occi- 
pitales.  Inga  spår  till  processus  postorhitales  förefinnas,  men 
vid  öfre  ögonhålsranden  (margo  supraorhitalis)  ofvan  tårbenet 
är  en  temligen  stor  trubbig  knöl,  och  från  dessa  knölar  utgå 

tvenne  låga  ryggar,  som  sedan  sammanlöpa  och  bilda  en  låg 

hjesskam  (crista  sagittalis).  Nosen  är  mycket  bred,  och  cra- 
niet derföre,  betraktadt  ofvanifrån,  ej  betydligt  afsmalnande  fram- 
åt, och  bredden  öfver  hörntänderna  mycket  större  än  bredden 

öfver  den  inknipna  delen  bakom  orbitae.  Ofvan  är  nosen  något 
plattad,  ehuru  med  sidorna  kullriga.  Foramen  infraorhitale 

medelmåttigt,  aflångt  ovalt,  och  nära  orbitalkanten ,  och  strax 

bakom  det,  och  på  den  sednare  beläget,  är  foramen  lacrymale. 

Kindbågarne  äro  smala,  icke  uppåt  böjde,  och  knappt  med  nå- 
got spår  till  vinkelformigt  utskott  i  öfre  kanten.  Kronutskot- 

tet  å  underkäken  är  lågt,  men  spetsvinkligt ,  och  dess  öfre  kant 
är  baktill  något  litet  konkav.  Angularutskottet  är  kort,  något 
utåt  böjdt,  och  med  utbredd  spets. 

Tänderna.  Öfverkäken:  Den  inre  framtanden,  som  är  nå- 
got, men  ej  dubbelt  längre  än  den  yttre,  har  en  lång  spets,  och 

bakom  denna  nära  basen  en  liten  afsats,  eller  antydning  till  en 

2:dra  tagg.  Den  yttre  är  tvåspetsig  (en  främre  större,  och  en 
mindre  bakre  spets) ,  samt  dessutom  med  spår  till  en  yttre  spets 

vid  basen.   Den  främsta  äkta  kindtanden,  eller  den  4:de  bak- 
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ifrån  räknad,  som  är  högre  än  de  andre  kindtänderna,  stöter 
intill  hörntanden,  och  innanför  den  vinkel,  som  de  bilda  med 

hvarandra,  sitter  den  lilla  oäkta  kindtanden,  som  ej  är  synlig 

utifrån,  och  knappt  är  så  hög,  som  den  l:sta  äkta  kindtandens 

inre  basaltagg.  Underkäken:  Framtänderna  äro  såsom  vanligt 

trenaggade,  och  de  2  yttre  sitta  tydligen  snedt  med  sina  kro- 
nor. Hörntänderna  hafva  taggen  i  främre  kanten  belägen  vid 

deras  midt.  Den  oäkta  kindtanden  är  ej  mycket  lägre  än  den 

l:sta  äkta  kindtanden,  hvilken  knappt  är  högre  än  de  bakom 
honom  varande. 

Såsom  det  uppgifves  i  Skandinavisk  Fanna,  tillhör  denna  ar- 
ten inom  vårt  land  dess  södra  och  mellersta  delar,  och,  såsom  det 

synes,  företrädesvis  de  förra.  Upsala  Universitets  zoologiska 
museum  har  en  gång  erhållit  den  från  Östhammar  i  Upland; 

men  den  tyckes  inom  denna  provins  vara  sällsynt,  eller  åtmin- 
stone sporadisk.  Enligt  exemplar,  som  vi  sett  i  Norrköpings  elem. 

läroverks  samlingar,  hafva  H:rr  Cnattingius  &  Holmees  funnit  den 

vid  Linköping  och  Norrköping.  Prof.  Nilsson  uppgifver  i  Skand. 
Fauna,  att  han  genom  framl.  Prosten  C.  U.  Ekström  erhållit 
den  från  Södermanland  och  Bohuslän.  Enligt  Prof.  Nilssons  och 

äfven  enligt  våra  egna  iakttagelser  förekommer  den  talrik  vid 

Lunds  domkyrka^),  och  Conservator  A.  Svensson  har  benäget 
underrättat  oss,  att  han  funnit  den  vid  Christianstads  kyrka. 

Enligt  Doct.  G.  A.  Tiselius  2)  förekommer  den  i  trakten  af  Kal- 
mar. E.  CoLLETT  har  ej  funnit  den  i  Norge,  och  C.  Lundahl 

har  ej  anmärkt  den  i  Finland.  För  öfrigt  förekommer  den  i 

hela  Europa,  med  undantag  af  dess  nordligaste  delar  (Blasius 

&  Kolenati)  ,  och  uti  hela  mellersta  Asien  ända  till  Japan  (Pal- 
i.As,  EvERSMANN  och  Temminck).  Euligt  Blasius  förekommer  den 

äfven  i  nordöstra  Afrika,  ehuru  Heuglin  och  Fitzinger  icke  upp- 
tagit den  i  deras  förteckning  öfver  nordöstra  Afrikas  däggdjur 

1)  Uti  Skand.  Fauna,  Däggdj,  2  uppl.  p.  37  antages  såsom  gifvet,  att 

denna  arten  icke  under  Linné's  och  A.  J.  Retzii  tid  förekom  i  Sverige,  der- 
före  att  den  icke  finnes  upptagen  uti  de  af  nämnde  författare  utgifna  arbe- 

ten, och  derföre  att  Prof.  Nilsson  i  början  af  sin  zoologiska  bana  icke 
lyckats  påträffa  den.  Vi  vilja  gerna  medgifva,  att  dess  förekomst  kan  vara 
periodisk;  men  vi  kunna  dock  icke  finna  det  sannolikt,  att  den  då  icke 
förekom  i  Sverige,  derföre  att  Linné  och  A.  J.  Retzius  icke  iakttagit  den , 
då  dessa  författare  påtagligen  egnat  ringa  uppmärksamhet  åt  dessa  djur. 

2)  Bidrag  till  kännedom  om  Östra  Smålands  Vertebratfauna ,  pag.  10. 
3)  Sitzungsberichte  d.  math.  naturwiss.  Classe  d.  Kaiserl.  Akad.  d.  Wis- 

sensch.  zu  Wien.  1866,  Heft.  VI— X,  pag.  537. 
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Den  är  ilsken  och  bites  gerna.  Dess  flygt  är  mycket  snabb 

och  mera  seglande  än  de  andras ,  och  man  får  ofta  se  den  i  rö- 

relse långt  före  solens  nedgång  under  klara  och  vackra  höstda- 

gar, och  vid  sådana  tillfällen  flyger  den  högre ,  än  efter  solned- 
gången. Vi  hafva  sjelfve  haft  tillfälle  att  iakttaga  detta  ett  par 

gånger  i  Skåne.  Såvidt  vi  hafva  erfarit,  har  den  hos  oss  en- 
dast träffats  i  hål  och  springor  uti  murar  o.  d. ,  men  utomlands 

skall  den,  enligt  Kolenati,  ofta  lägga  sig  i  hål  i  träd,  t.  ex. 
sådana,  som  hackspettar  (Fici)  åstadkommit.  Den  hibernerar 
ej  i  hängande  ställning ,  utan  liggande  i  sina  hål ,  vanligen  många 
tillsamman,  stundom  hundradetals. 

4.   Vesperugo  nathusii,  Keyserling  &  Blasius. 
NathusisJca  Flädermusen. 

Den  oäläa  hindtanden  i  bfverhälcen  sitter  i  samma  rad, 

som  de  andre,  och  är  synlig  utifrån.  Ben  yttre  framtanden 
i  öfverhäken  är  något  litet  högre  än  den  yttre  taggen  af  den 
inre  d:o.  Öronen  från  basen  vid  hjessan  omkring  10  millim. 

höga.  Längden  af  underarmen  l^/nn  i-  ̂ Her  34  mill.  Läng- 
den af  craniet  14  inill.  4:de  gomvecket  har  å  hvardera  sidan 

en  af  skild  sidogren,  enligt  Kolenati. 

Vespertilio  Nathtisii,  Keyserling  &  Blasius:  ArcMv  fur  Naturgeschichte, 
von  A.  WiEGMANN,  5:er  Jahrg.  l:er  Bd.  pag.  320. -  1839. 

Vesperugo  Nathtisii,   Keyserling  &  Blasius:  Die  Wirbelthiere  Europa's, 
pag.  48  —  1840.. 

„         E.  Eversmann:  Bulletin  de  la  Société  Impér.  des  Na- 
turaHstes  de  Moscou,  T.  XVIE,  pag.  497.  —  1845. 

Vespertilio  Nathusii,  S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdj.,  2:dra  uppl.  pag. 
39.  -  1847. 

Vesperugo  Nathusii,   J.  H.  Blasius:  Naturgesch.  der  Säugethiere  Deutsh- 
lands,  pag.  58.  —  1857. 

Nannugo  Nathusii,    F.  A.  Kolenati:  Monographie  der  europäischen  Chi- 
roptern,  pag.  64.  —  1860. 

Vesperugo  Nathusii,   A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  87. —  1865. 

Anm.  Kolenati  har  för  denna  och  följande  art,  jemte  arterna  V. 

marginata,  ursula,  kuhiii  och  minutissima  uppställt  slägtet  Nannugo.  Skill- 
naden mellan  V.  nathusii  och  V.  pipistrellus  synes  i  sjelfva  verket  vara 

ganska  obetydlig,  och  det  är  derföre  svårt  att  finna  några  konstanta  skilje- 
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märken  dem  emellan,  isynnerhet  som  den  sednare  såväl  uti  färgteckningen 
som  uti  dimensionerna,  och  uti  förhållandet  mellan  de  öfre  framtänderna 
är  underkastad  en  ganska  betydlig  föränderlighet,  och  stundom  närmar  sig 
i  dessa  hänseenden  till  den  förra.  Det  är  derföre  ej  utan  skäl,  som  Kess- 
LER  och  J.  F.  Brandt  (Beitr.  zur  nähern  Kenntniss  der  Säugethiere  Russ- 

lands, pag.  34)  framställt  tvifvelsmål  om  deras  artskillnad,  och  den  förre 
förmodar,  att  V.  nathusii  är  den  äldre  och  V.  pipistrellus  den  yngre  af  en 
och  samma  art,  emedan  han  funnit  mellanformer  mellan  båda.  Brandt 

uppgifver,  att  Keyserling,  efter  egen  bestämning  af  arten,  till  Petersbur- 
ger  museet  förärat  tvenne  exemplar  af  Vespert.  Nathusii,  hvilka  Brandt 
till  alla  delar  funnit  öfverensstämmande  med  exemplar  af  den  typiska  F. 
pipistrellus,  bestämde  såsom  sådana  af  Blasius.  Sjelfve  hafva  vi  från  Tysk- 

land, under  benämningen  Vespert.  Nathusii,  erhållit  exemplar,  som  vi  ej 
kunna  skilja  från  F.  pipistrellus,  enligt  typexemplar  af  sistnämnde  art,  som 
vi  genom  Doct.  Kj^rbölling  förskaffat  oss  från  Prof.  Blasius.  De  exemplar 
af  F.  nathusii,  som  vi  haft  tillfälle  att  undersöka  i  Lunds  Universitets  zoolo- 

giska museum,  och  som  till  dels  af  Prof.  Nilsson  biifvit  beskrifne,  hafva 
emellertid  förefallit  oss  så  afvikande  från  F.  pipistrellus  genom  sina  större 
öron  och  märkbart  större  dimensioner  i  allmänhet,  och  något  längre  yttre 
framtand  i  öfverkäken,  att  vi  anse  oss  böra  upptaga  den  förra  såsom  egen 
art,  och  detta  så  mycket  hellre,  som  Kolenati  i  detta  afseende  icke  hyst 
det  ringaste  tvifvel. 

Beslr,  ̂ )  ?.    Kroppens  längd  1 V2 1,  eller  45  millim.    L.  af 
örat  från  dess  bas  vid  hjessan  Vao    ̂ 11^^  1^  ̂ i^l-  under- 

armen 1  7^0  t.  eller  34  mill.    L.  af  underbenet  nära  V2  t- 
ler  14  mill.    L.  af  svansen  l^io  ̂ -  ̂ ^^^      ̂ ill*    I^-  ioim 
med  klorna,  enligt  V.  Fatio,  9  mill. 

Öronen  något  större  och  högre  än  hos  V.  pipistrellus.  Öron- 
locket (tragus)  med  största  bredden  under  midten,  och  derifrån 

mot  den  trubbiga  spetsen  jemnt  afsmalnande ,  med  den  yttre  kan- 
ten konvex,  och  med  den  inre  något  konkav,  och  spetsen  i  jemn- 

höjd  med  den  mest  framstående  konvexiteten  å  örats  inre  kant  nära 

basen.  A  vingarne  är  4:de  fingrets  lista  phalang  något  kortare 

än  samma  phalang  å  3:die  d:o.  Svansflyghuden  med  10  tydliga 
elastiska  tvärband  å  hvardera  sidan  af  svansen,  och  utanför 

sporrbenet  är  en  tydlig  hudflik.  På  dess  öfre  sida  sträcker  sig 
Mrbetäckningen  långs  svansen  till  nära  dennes  midt,  och  långs 

skenbenen,  ehuru  der  gles.  Hårfällen  yfvig.  Färgen  ofvan  rost- 
brun, under  blekare,  gulbrunaktig;  fallen  vid  bottnen  s vartaktig. 

Craniet:  Det  är  märkbart  större  än  det  af  V.  pipistrellus, 

och  dess  längd  är  14  mill.    Till  sin  form  liknar  det  mest  det  af 

1)  Enligt  anteckningar  gjorda  å  Lunds  Univ.  Zoolog,  museum. 
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denna  arten  äfvensom  det  af  V.  horedlis.  Den  öfre  profilkon- 

turens konkavering  vid  gränsen  mellan  pannan  och  ansigtsregio- 
nen  är  tydlig,  ehuru  något  svagare  än  hos  den  förra.  Hopknip- 
ningen  bakom  orbitse  är  obetydlig.  Pannbenet  och  öfverkäks- 
benet  bilda  ofvan  orbita  en  uppstående  trubbig  kant,  som  slutas 

nedtill  vid  det  rundadt- ovala  foramen  infraorhitale.  Detta  är  när- 
mare intill  orbita]  -  än  alveolarkanten.  Långs  midten  af  nosens  öfre 

sida ,  mellan  näsbenen ,  och  bakom  näsöppningen  är  en  tydlig  fåra. 

Tänderna.  Den  inre  framtanden  i  öfverkäken  är  tvåspet- 

sad,  och  dess  yttre  spets  är  något  litet  lägre  än  den  yttre  fram- 
tanden. Den  öfre  oäkta  kindtanden  sitter  i  samma  rad,  som  de 

andre,  och  är  synlig  utifrån,  samt  är  högre  än  den  inre  taggen 
vid  basen  framtill  af  den  lista  äkta  kindtanden.  De  tvenne  yttre 
framtänderna  å  hvardera  sidan  af  underkäken  sitta  något  snedt 
med  sina  kronor.  Den  undre  hörntandens  afsats  eller  tagg  i 

främre  kanten  har  sitt  läge  under  tandens  midt. 

Vi  känna  ej,  att  denna  arten  hos  oss  blifvit  anträffad  på 

andra  ställen,  än  de  som  uppgifvas  i  Skandinavisk  Fauna,  nem- 
ligen  Lund  och  Lindved  i  Skåne,  på  hvilket  sistnämnde  ställe 
den  tillvaratogs  af  Baron  Carl  von  Duben.  För  öfrigt  är  den, 

enligt  Blasius,  Eveksmann  och  Kolenati,  funnen  i  Tyskland, 

Österrike,  Grekland  och  södra  Kyssland.  Enligt  Blasius  ,  är  den 
bland  dvergflädermössen  (Nannugo)  den  som  har  den  största 
flygförmågan,  och  den  skall  vara  en  af  dem,  som  tidigast  flyga 

ut  under  skymningen ,  och  tidigast  vakna  ur  sin  vinterdvala  un- 
der våren.  Enligt  Kolenati,  flyger  den  gerna  omkring  i  stallar 

för  nötkreatur. 

5.   Vesperugo  pipistrellus  (Schreber). 

Dvergflädermusen. 

Ben  oäTcta  Jcindt anden  i  ÖfverMJcen  sitter  i  samma  rad, 

som  de  andra,  och  är  synlig  utifrån.  Den  yttre  framtanden 

i  of  ver  käken  är  oftast  lägre  än,  men  stundom  lika  hög  som 

den  yttre  taggen  af  den  tvåspetsade  inre  d:o.  Af  de  7  gom- 
vecken är  o  vanligen  de  5,  någon  gång  de  6  bakre  tvådelade, 

bildande  2.ne  bågar,  och  det  å:de  d:o  är  likt  de  andra.  Öro- 
nen från  basen  vid  hjessan  omkring  8  millim.  höga.  Längden 

af  underarmen  30  —32  millim.  Längden  af  craniet  omkring 
12  millim. 
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La  Pipistrelkj  Daubenton:  Mémoires  de  Mathématique  &  de  Phy- 
sique  de  T Académie  Eoyale  des  Sciences ,  de  Tan- 
née  1759,  pag.  381.    Tr.  Paris  1765. 

Vespertilio  pipistrellus ,  Schreber:  Die  Säugthiere,  l:er  Theil,  pag.  167, 
tab.  54.  —  1774. 

„  „  Keysertjng  &  Blasitjs  :  Archiv  fiir  Naturgeschichte, 
von  WiEGMANN,  5:er  Jahrg.  l:er  Bd.  p.  321.  —  1839. 

Vesperugo  pipistrellus ,    Keyserling  &  Blasius:  Die  Wirbeltliiere  Europa's, 
pag.  49.  —  1840. 

Vespertilio  pipistrellus ,  S.  Nilsson;  Skand.  Fauna,  Däggdj.  2:dra  uppl. 

pag.  41.  —  1847. 
Vesperugo  pipistrellus,    Blasius:  Naturgeschichte  d.  Säugethiere  Deutsch- 

lands,  pag.  61.  —  1857. 
„  „  A,  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag. 

87.  —  1865. 

BesJcr.  S,  Kroppens  längd  lYj^  t-  ̂ ^l^r  42  millim.  L.  af 
örat  från  basen  eller  fästet  af  yttre  kanten  Y20  ̂-  ̂ ller  11  mill. 

D:o  d:o  från  basen  vid  hjessan  Vso  ̂ ^^^^  ̂   ̂ill-  I^-  tragus  4 
mill.   L.  af  underarmen  1  t.  eller  30  mill.    L.  af  underbenet 

t.  eller  12  mill.  L.  af  svansen  IVao  t-  ̂^^^^  ̂ 2  mill.  L.  af 

3:dje  fingret  med  dess  os  metacarpi  lYi^  ̂ -  ̂ll^r  51  mill.  L.  af 

5:te  d:o  med  d:o  ly.^o  ̂ -  millim.    L.  af  foten  med 
klorna  7  millim. 

Genom  sin  ringa  storlek  kännes  denna  arten  med  lätthet 

från  våra  andra  flädermöss,  med  undantag  af  nathusiska  fläder- 

musen. Hufvudet  är  stort ,  och  utgör  ungefär  Ys  af  kroppsläng- 
den, och  nosen  är  kort,  bred  och  trubbig,  och  på  sidorna  upp- 

svälld, och  der  temligen  glest  hårig.  Öronen,  som  äro  mycket 
kortare  än  hufvudet,  äro  dock  icke  så  särdeles  små.  De  äro 

upptill  något  afsmalnande,  med  den  trubbiga  spetsen  ungefär 
midt  öfver  deras  bas,  med  yttre  kanten  närmare  spetsen  grundt 
utringad,  och  denna  kant  har  sitt  fäste  något  under  och  bakom 
munvinkeln.  Inre  kanten  har  närmare  basen  en  framstående  kon- 

vexitet,  och  är  mellan  denna  och  spetsen  nästan  rät.  Öronlocket 

(tragus)  är  ofta  å  främre  eller  yttre  sidan  konkavt  långsåt,  med 
den  yttre  konvexa  kanten  något  bugtig.  Dess  största  bredd  är 

under  midten  af  inre  kanten,  men  det  är  dock  mot  den  trub- 

biga spetsen  föga  afsmalnande,  och  dess  inre  kant  är  obe- 
tydligt konkav.  Dess  spets  är  ungefär  i  jemnhöjd  med  den 

nämnde  framstående  konvexiteten  i  örats  inre  kant.  Den  hop- 

lagda vingen  räcker  framtill  något  framom  munvinkeln ,  och  bak- 
till ungefär  till  midten  af  det  utsträckta  underbenet.  Tummen 
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har  en  mycket  liten  klo,  och  tummens  längd  är  ungefär  lika 

med  hälften  af  längden  af  4:de  fingrets  lista  phalang.  lista 

phalangen  å  3idje  fingret  är  föga  eller  icke  längre  än  densamma 
å  4ide  dio.  5ite  fingret  räcker  något  litet  utom  spetsen  af  lista 

phalangen  af  éide  dio.  Ländfl3^ghuden  räcker  till  hasen  af  lista  | 
tån.  Fötterna,  enligt  V.  Fatio,  mindre  än  hos  föregående  ar-  ' 
ten.  Svansen  har  blott  en  led  utom  svansflyghuden ,  och  denna 
har  å  hvardera  sidan  af  den  förre  10  elastiska  tvärband,  utom 

det  yttersta.  Utanför  sporrbenet  är  en  tydlig  hudflik  (epiblema). 
Hårfällen  är  temligen  yfvig  och  fin,  och  sträcker  sig  på  öfre  \ 

sidan  af  svansflyghuden  ej  till  svansens  midt.  I  afseende  på  fär- 
gen förekomma  tvenne  varieteteri  en  mörkare,  ofvan  brunaktig 

eller  sotbrunaktig ,  och  under  gråbrunaktig  eller  mörkt  gulbrun; 

och  en  ljusare,  ofvan  gulbrunaktig ,  och  under  blekare,  grågul- 
aktig. Hårfällen  är  mot  basen  svartaktig.  Öron  och  flyghud 

svartbruna. 

Craniet.    Längd  12  mill.    Bredd  öfver  tinningbenen  7  mill.  ' 
Öfre  profillinien  företer  en  ganska  tydlig  konkavering  mellan 
pannan  och  näsöppningen.    Hjessbenen  och  interparietalbenet  äro 

ungefär  lika  högt  uppstående,  och  nackekammen  är  liten  samt  ' 
afbruten  på  midten.    Betraktad  ofvanifrån,  synes  nosen  framåt 
afsmalnande,  och  då  inknipningen  bakom  orbitae  är  obetydlig, 

är  craniets  bredd  derstädes  lika  stor,  som  nosens  bredd  vid  hörn- 
tänderna.   Hjernskålens  bredd  öfver  tinningbenen  är  ungefär  lika 

med  afståndet  mellan  inknipningen  bakom  orbitse  och  bakre  kan- 
ten af  nackbenet.    Processus  postorhitales  och  crista  sagittalis 

saknas  helt  och  hållet.    Bakom  näsöppningen  är  en  grop  långs 
suturen  mellan  näsbenen.    Nosen  är  kullrig  ofvan,  men  den  har  ! 

å  hvardera  sidan  vid  gränsen  mellan  näsbenen  och  öfverkäksbe-  j 
nen  en  vid  och  grund  grop.    Supraorbitalkanten  utanför  denna  I 

grop ,  och  ofvanför  foramen  lacrymale  är  något  uppstående.  Kind-  ! 
bågarne  äro  smala,  utan  utskott  å  midten,  samt  icke  uppåt  böjde. 

Foramina  infraorhitalia  äro  stora,  nästan  njurformiga  eller  ock  I 

ovala,  och  ungefär  lika  långt  från  orbitae,  som  från  alveolar-  \ 
ränderna.    Foramina  lacrymalia  hafva  sitt  läge  strax  bakom 

dem,  och  på  sjelfva  orbitalkanten.    Näsöppningen  är  jemförelse- 
vis  liten,  och  dess  bakre  och  öfre  vinkel  är  ungefär  midt  öfver 
främre  kanterna  af  foramina  infraorhitalia.    Den  vinkel,  som 

bildas  af  öfre  och  främre  kanterna  2ii processus  coronoideus  å  un- 
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derkäken  är  ej  mycket  mindre  än  en  rät ,  och  den  förra  kanten  af 
nämnde  utskott  är  rät.    Processus  angularis  är  temligen  kort. 

Tänderna.  Öfv  er  käken:  Framtänderna  tvåsp  etsade,  men 

den  yttre  framtandens  yttre  spets  är  helt  liten,  och  synes  nä- 
stan endast  såsom  en  afsats  vid  basen.  Den  inre  framtandens 

inre  spets  är  mera  än  dubbelt  större  än  dess  yttre  eller,  om  man 
så  vill,  bakre  d:o,  och  denne  är  vanligen,  ehuru  ej  alltid  något 

högre  än  den  yttre  framtanden,  som  med  sin  spets  är  nära  in- 
till densamme.  Den  lilla  oäkta  kindtanden,  som  utifrån  är  syn- 

lig i  öppningen  mellan  hörntanden  och  den  l:sta  äkta  kindtan- 
den, är  något  litet  högre  än  taggen  å  inre  sidan  vid  basen  af 

den  sednare.  Denna  är  högre  än  de  andra  kindtänderna,  men 

lägre  än  hörntanden.  Underkäken:  Framtänderna  trenaggade , 
eller  med  3:ne  trubbiga  spetsar,  och  de  båda  yttre  å  hvardera 
sidan  sitta  knappt  snedt  med  sina  kronor.  Hörntänderna  hafva 
afsatsen  eller  taggen  vid  deras  främre  kant  belägen  vid  deras 

midt.  Den  oäkta  kindtanden  har  sin  spets  något  högre  än 
denna  tagg,  och  högre  än  midten  af  den  följande  l:sta  äkta 
kindtanden.    Denna  är  ej  högre  än  de  andra  kindtänderna. 

Dvergflädermusen  är  en  af  våra  allmännare  flädermöss,  och 
den  förekommer  hos  oss  från  Skåne  åtminstone  till  Dalarne ,  der 

Studeranden  A.  Stefpenburg,  enligt  benäget  meddelande,  iakt- 
tagit den  i  trakten  af  Falun.  Likväl  visar  den  sig  vanligen  icke 

synnerligen  talrik.  Enligt  Skand.  Fauna ,  förekommer  hon  äfven 
i  Norge  åtminstone  så  långt  upp  mot  norden,  som  Bergen.  C. 

Lundahl  har  ej  iakttagit  den  i  Finland.  'Enligt  J.  F.  Brandt, 
J.  H.  Blasius  och  KoLENATi  är  den  utbredd  öfver  hela  Europa, 

med  undantag  af  dess  nordligaste  delar.  Enligt  Brandt  förefin- 
nes den  i  Caucasien,  Pallas  har  iakttagit  den  vid  Jenisei  i 

Sibirien,  och  Temminck^)  har  erhållit  den  från  Japan. 
Den  träffas  såväl  vid  gårdar  och  i  städer  som  uti  skogar, 

och  gömmer  sig  i  hål  i  murar,  i  bergskrefvor,  och  i  träd, 

stundom  i  öfvergifna  fogelbon.  Den  är  sällskaplig,  och  i  sam- 
ma hål  träffas  ofta  många  individer  såväl  af  den  som  af  andra 

arter  hibernerande.  Den  är  ej  ömtålig,  och  skyr  ej  storm  och 

regn.  Under  skymningen  flyger  den  tidigt  ut,  och  den  vaknar 
tidigt  om  våren  ur  sin  dvala  (enligt  Nilsson  i  Skåne  omkring  d. 

1)  Zoographia  Eosso-Asiatica,  T.  1,  pag.  123. 
2)  Monographies  de  Mammalogie ,  T.  2,  pag.  195 
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20:de  April) ,  och  lägger  sig  sent  i  dvala  under  hösten  (Kolenati). 

Stundom  hafva  vi  sett  den  flyga  tillsamman  med  andra  fläder- 

möss öfver  vatten,  der  en  rikare  tillgång  på  insekter  före- 
funnits. 

IV.    Slägtet  Yespertilio,  Linné.    1758 1). 

Öronen  skilda^  mer  eller  mindre  tunna,  räcka ,  då  de  hö- 
jas framåt,  till  eller  Öfver  nosspetsen,  och  deras  yttre  kant 

har  sitt  fäste  bakom  munvinkeln.  Oronlocket  långsträckt,  lan- 
cettformigt.  Näshorrarne  öppna  sig  vid  nosspetsen.  Utanför 
sporrhenet  ingen  hudflik  {epihlema).  Nosen  något  utdragen  och 
tillspetsad.  Craniet  har  hjernskålen  7nycket  kullrig,  vanligen 

med  största  konvexiteten  vid  hjessan,  och  den  öfre  profilkon- 
turen företer  vanligen  en  stark  konkavering  vid  gränsen  mellan 

pannan  och  ansigtsregio7ien ,  och  denne  sednare  är  mycket  lägre  än 

hjernskålen.  Nosens  bredd  vid  hörntänderna  i  allmänhet  min- 
dre än  pannans  bredd  vid  inknipningen  bakom  orbitce.  Nack- 

benets basilar  del  framtill  temligen  bred,  med  grunda  sidogro- 
par. Kindbågarne  smala,  och  föga  eller  icke  uppåt  böjda, 

2\dra  fingrets  phalang  tydlig,  och  temligen  lång.  Tänderna: 
2  2  1  1  2  2        4  4 

Framtänd.^ — 5;  hörnt.  - — prcemol.  ̂  — ^;  mol.- — j  ;  =  38. 

De  till  detta  slägte  hörande  arterna  kännas  till  det  yttre 

fi-ån  dem  af  föregående  isj^nnerhet  genom  det  långsträckta,  lan- 
cettformiga  öronlocket ,  och  genom  frånvaron  af  hudflik  å  sporr- 
benets  bakre  kant.    Deras  vingar  äro  kortare  och  bredare  än  hos 

1)  Vi  anse  oss  ej  böra  räkna  Linné's  auktoritet  för  uppställningen  af 
ett  genus  längre  tillbaka  i  tiden,  än  till  den  tidpunkt ,  då  han  på  arten  el- 

ler arterna  af  detta  genus  tillämpade  den  binominala  nomenclaturen ,  eme- 
dan först  genom  denna  artbegreppet  och  i  förening  dermed  äfven  genusbe- 

greppet  blef  riktigt  faststäldt.  I  afseende  på  tillämpningen  här  af  det  Lin- 
neanska genus-namnet  Vespertilio,  kan  deremot  invändas,  att  Linné  icke 

uti  detta  genus  upptagit  en  enda  af  de  arter,  som  Keyserling  &  Blasius 
derunder  beskrifvit ,  och  att  det  hade  varit  rättare ,  att  använda  detta  namn 

för  föregående  slägte,  emedan  en  af  de  af  Linné  uti  si.  Vespertilio  upp- 
tagna arterna  —  Vespertilio  murinusLm.  —  åtminstone  till  hufvudsaklig  del, 

enligt  hvad  ofvan  blifvit  anfördt ,  tillhör  nämnde  slägte.  Då  emellertid  den 
af  Keyserling  &  Blasius  införda  tillämpningen  af  namnet  \ninnit  häfd, 
vilja  vi  bibehålla  den,  ehuru  vi  anse  invändningen  vara  befogad. 
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föregående,  och  till  följe  deraf  är  deras  fiygt  sämre  och  mera 
fladdrande.  De  äro  mera  ömtåliga  för  köld,  regn  och  blåst,  än 

föregående,  och  insomna  derföre  i  allmänhet  tidigare  under  hö- 
sten i  shi  vinterdvala,  och  vakna  senare  ur  densamma  under  vå- 

ren. De  framkomma  merendels  sent  under  skymningen.  Dock 

hafva  vi  någon  gång  sett  en  art  af  dem  ( V.  dauhentonii)  flyga 
midt  på  dagen.  De  fleste  framföda  endast  en  unge  åt  gången. 

Enligt  Blasius  och  Kolenati  hafva  vi  i  Europa  af  detta  slägte 

8  arter,  som  dock  af  sistnämnde  författare  fördelas  på  3me  släg- 
ten:  Brachyotus,  Isotus  och  Myotus.  För  öfrigt  har  slägtet 

talrika  representanter  i  alla  verldsdelar,  möjligen  med  undantag 
af  Australien. 

Vespertilio. 
De  framåt 

böjda  öronen 
räcka  .  .  .  . 

.  ,  ,  Arreerulie- icke  utom  , 
ra  och  o- 

nosspet- 
sen. 

Svansflyg- 
hudens  e- 
lastiska 

tvärband 

tydliga. 
Längden 

af  under- 
armen .  . 

17,0  t-  ell.  42  mill. 
Ländflyghuden  räc- 

ker till  tarsen.  .  .  . 

Arter: 

1.  dasycneme, 
F.  BoiE. 

IV20  t.  ell.  37  miU. 
Ländflyghuden  räc- 

ker till  metatarsen. 

reguliera  och  tydliga. 

utom  nosspetsen. 
Svansflyghudens  bak- 
re kant   . 

2.  dauhentonu, 
Leisler. 

3.  mystacinus, 
Leisler. 

närmare  svansspet- 
sen fransad  af  borst- 
lika hår   4.  waiierm,  KuHL. 

icke  fransad 5.  hechsteinii, 
Leisler. 

1.   Vespertilio  dasycneme,  F.  Boie. 

Dammfläderniusen. 

De  framåt  höjda  öronen  räclm  till  men  ej  förbi  nosspet- 
sm.  Qronloel^en  rächa  ej  till  midten  af  öronens  hÖjd^  beräk- 

nad från  inre  sidan  af  deras  bas.  Svansflyghudens  eJastisJca 

tvärband  äro  irreguUera  och  otydliga,  och  ländflyghuden  räcker 

10 



U6 

ej  längre  än  till  tar  sen.  Sv  ans  flyghuden  har  på  undre  sidan 

långs  skenbenets  bakre  sida  och  ända  till  sporrhenet  ett  temli- 

gen  bredt  hårigt  fält.  Längden  af  underarmen  omkring  iYio 

— ^Yz  ̂ -  ̂^^^^  42—45  millim.  L.  af  craniet  ungefär  17  mill. 
Af  ståndet  mellan  midten  af  inknipningen  bakom  orbitce  och 
bakre  kanten  af  nackbenet  större,  än  det  mellan  samma  ställe 

och  spetsarne  af  öfre  framtänderna.  Nosens  bredd  vid  basen  af 
öfverkäksbenens  okbensutskott  ungefär  lika  med  det  förstnämnda 
af  ståndet.  Foramen  infraorbitale  är  närmare  intill  orbita  än 

intill  alveolarranden.  Af  satsen  i  framkanten  på  den  undre 

hörnianden  sitter  högre  än  spetsen  af  närmaste  framtanden. 

Vespertilio  dasycneme,     F.  Boie:  Isis,  von  Oken,  Jahrg.  1825.  pag.  1200. —  1825. 

„        limnopMlus ,    Temminck:  Monographies  de  Mammalogie,  T.  2. 

pag.  176.  —  1835-1841. 
„        dasycnemus ,   Keyserling  &  Blasius  :  Die  Wirbelthiere  Eiiropa'8, 

pag.  55.  -  1840. 
„  „  E.  J.  O.  Berlin:  Kort  beskrifning  öfver  Skånes 

däggdjur  (grad.disp.)  pag.  3  &  4.  —  Lund  1856. 
„        dasycneme,     J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere 

Deutschlands ,  pag.  103.  —  1857. 
Brachyotus  dasycnemus,  F.  A.  Kolenati:  Monographie  der  europäischen 

Chiroptern,  pag.  102.  —  1860. 
Vespertilio  dasycneme,     A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag. 

92.  —  1865. 

JBeskr.  ̂ )  S-    Kroppens  längd  2  7^0  ̂-  ̂11®^      millim.  L. 
af  örat  från  basen  af  yttre  kanten  ̂ 720  ̂-  ̂ ll^r  17  mill.    D:o  d:o 
från  inre  sidan  af  örats  bas  7:0  ̂ -  ̂ ^^^^  1^  ̂ i^^-  tragus 

730  t.  eller  7  mill.    L.  af  underarmen  I72  ̂ -  eller  45  mill. 

L.  af  underbenet  7io  t-  ̂ ^^^^  21  mill.    L.  af  svansen  l"/.2o 
eller  47  mill.    L.  af  3:dje  fingret  med  dess  os  metacarpi  2  ̂730 
t.  eller  74  mill.    L.  af  5:te  fingret  med  d:o  1  ̂y.^^  t.  eller  58 
mill.  —  ?.    Kroppens  längd  2720  ̂ -  ̂^l®^ 
derarmen  P/o  t.  eller  45  mill.    L.  af  svansen  l7io^- 
millim. 

Näst  Vesperugo  noctula  är  denna  den  största  af  våra  flä- 
dermöss, och  den  kan  derföre  redan  genom  sina  dimensioner  lätt 

kännas  från  sina  samslägtingar.    Hufvudet  utgör  ungefär  73 

kroppslängden.    Nosen  är  temligen  trubbig,  dock  något  mera 

1)  Exemplaret  från  Köpenhamn,  och  förvaradt  i  sprit. 
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hos  hanen  än  hos  honan,  och  dess  spets  är  bar.  De  öfre  läp- 
parne bära  långa  mustascher.  Öronen,  äfven  om  längden  mätes 

från  fästet  af  deras  yttre  kant,  äro  betydligt  kortare  än  hufvu- 
det,  och  dä  de  sträckas  framåt,  nä  de  nätt  och  jemnt  till  nos- 
spetsen.  Deras  form  är  aflångt  oval,  med  något  smalare  spets, 
och  den  yttre  kanten  har  en  grmid  och  vid  bugt  nedom  denne, 
och  spår  till  en  sådan  bugt  förefinnes  äfven  å  inre  kanten  nära 

spetsen.  Den  yttre  kanten  har  sitt  fäste  långt  bakom  munvin- 
keln (under  inre  kanten  af  öronlocket) ,  och  ungefär  i  jemnhöjd  med 

den,  och  den  har  der  en  tydlig  antitragus.  Öronlocket  (tragus), 

som  ej  når  till  midten  af  örat,  är  temligen  smalt,  och  hos  ha- 
nen nästan  jemnbredt,  med  den  något  litet  Iramåt  böjda  spetsen 

afrundad  och  obetydligt  smalare  än  den  bredaste  delen,  ungefär 
å  midten.  Hos  honan  är  dess  spets  något  smalare.  Dess  yttre 

kant  är  konvex ,  och  den  inre  något  litet  konkav.  Den  hoplagda 
vingen  räcker  framtill  till  munvinkeln,  och  baktill  ungefär  till 

midten  af  underbenet.  Tummen  är  temligen  lång,  och  beväp- 
nad med  en  stark  klo,  och  dess  längd  är  ungefär  lika  med  % 

af  längden  af  4::de  fingrets  l:sta  phalang.  l:sta  phalangen  å  3:dje 

fingret  är  betydligt  längre  än  denne  sednare.  5: te  fingret  räc- 

ker något  utom  midten  af  é-.de  fingrets  2:dra  phalang.  Länd- 
flyghuden  räcker  ej  längre  än  till  tarsen,  och  de  stora  fötterna 
äro  således  helt  och  hållet  blottade.  De  3me  längre  tårnas  längd 

är  9  millim.  Svansen  har  1 72  led  utstående  ur  svansflyghuden. 

Denna,  som  är  temligen  skarpt  tillspetsad  bakåt,  är  å  undre 

sidan  luden  till  svansens  midt,  och  innanför  eller  bakom  under- 
benet är  der  ett  ludet  fält,  som  sträcker  sig  ända  till  sporrbenet. 

Uti  svansflyghuden  synas  en  del  otydliga ,  mot  dess  bas  talrikare , 
och  utåt  glesare  irreguliera  elastiska  band,  som  till  dels  korsa 

hvarandra.  Utanför  sporrbenet  förefinnes  ingen  hudflik  (epible- 
ma),  men  bakom  sporrbenets  spets,  och  närmare  intill  svansen 
är  en  helt  liten  afsats  i  svansflyghudens  bakre  kant.  Hårfällen 

är  yfvig,  och  tvåfärgad:  vid  basen  mörk,  och  vid  ytan  ljus. 
k  undre  sidan  af  kropssidornas  flyghud,  mellan  öfverarmen  och 

låret,  äro  fem  hårrader,  långsåt  de  der  varande  elastiska  ban- 
den. Färgen  ofvan  är  stundom  mörkare ,  sotbrunaktig ,  och  stun- 
dom ljusare  grågulaktig,  dock  med  den  mörkare,  svartaktiga 

bottenfårgen  något  synlig.  Under  är  den  gråhvitaktig.  Öron, 
fötter  och  flyghud  svartbrunaktiga  eller  mörkbruna. 

10* 
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Craniet.  Längd  18  mill.  Bredd  öfver  tinningarne  10  mill. 

Till  formen  liknar  det  visserligen  mycket  craniet  af  Vespert. 
dauhenionii,  men  det  kännes  dock  lätt  från  detta.  Det  är  för 

det  första  betydligt  större ,  och  för  det  andra  bredare ,  med  min- 
dre kuUrig  både  hjernskål  och  nos.  Då  craniet  betraktas  från 

sidan,  företer  tillfölje  deraf  den  öfre  profilkonturen  en  något 

mindre  sänkning  vid  pannan,  och  en  ganska  obetydlig  konkave- 
ring  vid  basen  af  ansigtsregionen.  Interparietalbenet  är  något 

högre  uppstående,  än  hjessbenen,  och  der  är  en  grund  bugt 

mellan  det  förra  och  dessa  sednare.  Nackekammen  (crista  lamh- 
doidea)  är  låg,  men  oafbruten,  och  från  dess  midt  utgår  en  låg 

crista  sagittalis,  som  slutar  vid  pannbenets  bakre  spets.  Af- 
ståndet  mellan  midten  af  inknipningen  bakom  orbitse  och  bakre 
kanten  af  nackbenet  är  föga  större,  än  det  mellan  förra  stället 

och  spetsarne  af  de  mellersta  öfre  framtänderna.  Det  förra  afstån- 

det  är  lika  med  hjernskålens  bredd  vid  tinningarne.  Os  sa  tym- 
panica  äro  temligen  små.  Kindbågarne  är  o  något  litet  uppåt 
böjda,  men  sakna  vinkelformigt  utskott  i  öfre  kanten.  Nosens 
bredd  vid  basen  af  öfverkäksbenens  okbensutskott  är  lika  med 

afståndet  mellan  midten  af  inknipningen  bakom  orbitae  och  spet- 
sen af  mellankäksbenen.  Nosens  bredd  öfver  hörntänderna  är 

mindre  än  pannans  bredd  vid  inknipningen.  Supraorbitalkanten 
är  skarp  och  något  uppstående ,  och  innanför  den  är  en  vid  grop. 

Inga  spår  till  processus  postorhitales.  Den  grop ,  som  går  långs 
suturen  mellan  näsbenen  är  grund ,  men  sträcker  sig  nästan  ända 
till  näsöppningen.  Denna  är  liten,  och  har  sin  bakre  och  öfre 
vinkel  midt  öfver  hörntänderna.  Foramma  infraorhitalia^  som 

äro  rundadt  ovala ,  äro  stora ,  samt  belägna  närmare  intill  orbital- 
än  alveolarkanterna.  Strax  bakom  dem,  men  innanför  orbital- 

kanterna ,  äro  foramina  lacrymalia  belägna.  Underkäkens  kron- 
utskott  är  spetsvinkligt,  och  har  den  öfre  kanten  baktill  konkav. 

Angularutskottet  är  kort,  och  vid  spetsen  något  utbredt. 
Tänderna.  Öfver  käken:  Den  inre  framtanden  är  föga 

högre  än  den  yttre.  Båda  äro  tvåspetsade,  men  den  yttre  spet- 
sen på  den  inre  framtanden,  och  den  inre  på  den  yttre  d:o  är 

helt  liten,  och  dessa  spetsar  stöta  intill  hvarandra.  Hörntanden 
har  sin  yttre  sida  konvex  och  nästan  slät.  Af  de  båda  falska 
kindtänderna  är  den  främsta  störst,  och  den  bakre  så  liten,  att 

den  nästan  är  lägre  än  afsatsen  vid  basen  å  den  första  äkta 

kindtanden.    Denna  är  högre  än  de  följande  kindtänderna.  Un- 
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i  derkäken:  De  båda  yttre  framtänderoa  å  hvardera  sidan  sitta 

föga  snedt.  Hörntanden,  som  är  högre  än  de  andra  tänderna, 
har  afsatsen  eller  taggen  i  framkanten  högre  upp,  än  kronan  af 

den  angränsande  framtanden.  Af  de  2me  falska  kindtänderna 
är  den  främre  ej  dubbelt  högre  än  den  bakre.    Den  första  äkta 

I  kindtanden  är  knappt  högre  än  de  följande. 

I        Såvidt  det  är  oss  bekant,  har  dammflädermusen  inom  Sve- 
1  rige  endast  en  gång  a,nträffats,  nemligen  vid  Krapperup  nära 

Kullaberg  i  Skåne,  der  en  hona  under  sommaren  1852  blef  skju- 
ten af  Baron  E.  Gyllenstjernå ,  som  sedermera  förärade  exem- 

plaret till  Lunds  Universitets  zoologiska  museum,  der  det  för- 
\  varas,  och  der  vi  haft  tillfälle  att  undersöka  det.  Det  har  i 
korthet  blifvit  beskrifvet  af  E.  J.  O.  Berlin  i  den  ofvan  citerade 

i  afhandlingen,  och  dess  förekomst  i  Sverige  har  derstädes  för 

första  gången  blifvit  publicerad.    Det  är  antagligt,  att  dess  före- 

I  komst  vid  Krapperup  icke  varit  tillfällig,  och  att  den  derstä- 
des  normalt  förekommer,  då  flädermöss  svårligen,  i  likhet  med 

I  foglarne,  kunna  förirra  sig  till  trakter,  som  äro  långt  aflägsna 
från  deras  egentliga  hem.  Till  detta  antagande  föranledas  vi 
dessutom  deraf ,  att  den  normalt  förekommer  i  Skånes  grannskap , 

nemligen  vid  Köpenhamn,  hvarifrån  härvarande  Universitets  zoo- 
logiska museum  erhållit  exemplar.  Sannolikt  förekommer  den 

på  flera  andra  ställen  i  Skåne,  men  då  den,  enligt  Kolenati, 

ii  alltid  är  sällsynt,  och  endast  visar  sig  fåtalig,  så  är  det  natur- 

\  ligt,  att  den  lätt  kan  undgå  uppmärksamheten.    För  öfrigt  före- 
1  kommer  den,  enligt  Blasius  och  Kolenati,  i  större  delen  af  mel- 

lersta och  södra  Europa,  och  den  är  äfven  utbredd  öfver  en  be- 
tydlig del  af  Asien,  der  den,  enligt  nämnde  författare  samt  J. 

F.  Brandt  och  E.  Eversmann,  blifvit  funnen  i  Orenburg  och 

I  på  Altai.    Den  håller  sig  uti  hål,  under  hustaken,  uti  un- 
I  derjordiska  hålor  o.  d.;  och  den  skall,  enligt  Kolenati,  vara 

II  en  af  de  mest  försigtiga  och  skygga  flädermössen.  Den  visar 
sig  ej  förr  än  under  natten,  eller  då  mörkret  inträdt,  helst 

I  öfver  dammar  eller  ock  större  vatten  uti  skogstrakter,  der  den 

j  flyger  lågt  öfver  vattenytan,  fångande  nattfjärilar  och  nattslän- 
I  dor.    Den  är  ilsken  och  bites  gerna.    Den  hibernerar  inkrupen 
i  hål,  och  vaknar  sent  ur  sin  dvala. 
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2.    Vespertilio  daubentonii,  Leisler. 
DaubentonsJca  Flädermusen. 

Be  framåt  höjda  'öronen  räcl^a  till  men  kJce  fÖrhi  nosspet- 
sen.  SvansflygJiudens  elastiska  tvärhand  äro  irreguliera  och 

otydliga,  oeh  den  af  sats ,  som  förefinnes  i  Jcanten  af  denna 

flyglmd  balcom  sporrbenet,  är  mycket  närmare  svansen  än  tar- 
sen.  Öronlocket  räcker  nästan  till  midten  af  örat,  räknadt 

från  inre  sidan  af  dess  bas ,  och  det  är  från  och  med  öfre 

hälften  märkhart  af  smalnande,  och  trubbigt  tillspetsadt.  Länd- 
flyghuden  räcker  till  mellanfoten,  men  ej  till  l:sta  tån.  Un- 

derarmens längd  omkring  P/^^  ̂ -  ̂ ^^^^  ^  craniet  är 

af  ståndet  mellan  midten  af  inknipningen  bakom  orbitce  och  spet- 
sarne af  de  mellersta  öfre  f ramtänderna  kortare  än  det  mellan 

förra  stället  och  bakre  kanten  af  nackbenet;  och  nosens  bredd  vid 
basen  af  öfverkälisbenens  x^rocessus  zygomatici  är  ungefär  lika 

med  det  förstnätmicla  af  ståndet.  Foramen  infraorbitale  är  när- 
mare intill  orbita,  än  inf  ill  al  veol  ärranden.  Äf satsen  i  fram- 

kanten på  den  undre  hörntanden  är  i  jemnhöjd  med  den  när- 
maste framtandens  spets. 

Vespertilio  murinus,       C.  P.  Thunbekg:  Beskrifning  på  Svenska  Djur, 
pag.  1.  —  1798.    (Enligt  typexemplar). 

„  „  A.  J.  Ketzus?  Faunae  Svecicas  pars  l:ma,  pag.  5. 
-  1800.  (Sannolikt). 

„       Daubentonii,  Leisler  :  Die  deutsclien  Fledermäuse ,  von  H.  Kuhl  ; 
Neue  Annalen  der  Wetteraiiischen  Gesellschaft  fiir 

die  gesammte  Naturkunde,  l:er  Bd.  pag.  195.  1819. 
„       murinus,       S.  Nilsson:  Skand.  Fauna;  Däggande  Djuren,  l:sta 

uppl.  pag.  340.  —  1820. 
„       Daubentonii,  S.  Nilsson:  lUum.  fig.  till  Skand.  Fauna,  i7:de 

häftet,  text.  —  1836. 
„  „  Keyserling  &  Blasius:  Die  Wirbelthiere  Euro- 

pa's  pag.  54.  —  1840. 
„  „  S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdj.,  2:dra  uppl. 

pag.  48.  —  1847. 
y,  y,  J.  H.  Blasius:  Natui'geschichte  der  Säugethiere 

Deutschlands,  pag.  98.  —  1857. 
„  y,  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag. 

91.  —  1865. 

Anm.  A  Upsala  Universitets  zoologiska  museum  förvaras  ännu  exem- 
plar af  denna  arten,  hvilka  af  Prof.  Thunberg  på  den  vidfästade  etiketten 

erhållit  namnet  Vespertilio  mimnm;  och  det  kan  derföre  antagas  såsom 
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säkert,  att  det  är  den,  som  han  uti  det  ofvan  citerade  arbetet  beskrifvit 

[  under  detta  namn.    Denna  omständighet  gifver  en  ökad  vigt  åt  den  för- 
I  mödan,  att  det  äfven  är  denna  arten,  som  A.  J.  Ketzius  å  ofvan  citerade 
stället  beskrifvit  under  benämningen  Vespert.  murinus ,  och  för  hvilken  han 

i  diagnosen,  jemte  annat,  uppgifver:  "auriculis  capite  minoribus  operculo 
lanceolato."   Uti  synonymien  för  Vespert.  murinus,  i  Skand.  Fauna,  Däg- 

!  gande  djuren,  l:sta  uppl.  har  Nilsson  också  upptagit  den  under  detta  namn 
af  Retzius  å  anförda  stället  beskrifna  arten.    Det  synes  sannolikt,  att  Thun- 
BERG  och  Retzius  lemnat  hvarandra  del  af  sina  åsigter  rörande  vissa  arter 
af  våra  flädermöss,  emedan  Upsala  Universitets  zoologiska  museum  ännu  äf- 
venledes  förvarar  ett  exemplar  af  Vesperugo  discolor,  på  hvilket  Thunberg 
ä  etiketten  antecknat  localen  Skåne ,  samt  åt  hvilket  han  gifvit  det  af  Ret- 

zius i  Fauna  Svecica  gifna  namnet  Vespertilio  7ioctula;  och  det  är  derföre 
troligt,  att  Thunberg  erhållit  det  såsom  typexemplar  från  den  sednare. 

'  BesJcr.  ?.  Längd  af  kroppen  1  ̂V.,o  t.  eller  50  mill.  L.  af 

örat  från  basen  af  yttre  kanten  7io  ̂ -  ̂^^^^^  1^  ̂ i^l-  ^-^ 
från  inre  sidan  af  dess  bas  t-  ̂ ller  12  mill.  L.  af  tragus 

7io  t.  eller  6  mill.  L.  af  underarmen  P/ao  ̂ -  ̂ ^^r  37  mill. 

L.  af  underbenet  ̂ 7>o  t-  ̂^l^r  1^  i^^ll-  af  svansen  IY30  t.  el- 

ler 37  mill.  L.  af  3:dje  fingret  med  dess  os  metacarpi  l^V2o  ̂ • 
eller  58  mill.  L.  af  5:te  d:o  med  d:o  I^Vjo  t.  eller  46  mill.  — 

^.  L.  af  kroppen  1  ̂Yan  ̂-  ̂ Her  46  mill.  L.  af  underarmen  1  7io 

t.  eller  36  mill.    L.  af  svansen  P/jo  ̂ -  ̂ l^^i'  ̂ i^^- 

Genom  svansflyghudens  beskaffenhet  i  förening  med  dimen- 
sionerna kännes  denna  arten  lätt  icke  endast  från  sina  samsläg- 

tingar,  utan  äfven  från  alla  våra  andra  flädermöss.  Dess  huf- 

vud  är  stort,  och  utgör  ungefär  '/a  kroppslängden.  Nosen 
är  temligen  trubbig ,  med  spetsen  nästan  naken ,  och  mellan  näs- 

borrarne konkav.  Öfverläppen  med  mustascher,  ehuru  något 

mindre  yfviga  än  hos  följande  arten.  Öronen,  äfven  om  de  mä- 
tas från  basen  af  yttre  kanten,  äro  något  kortare  än  hufvudet, 

och  då  de  böjas  framåt,  räcka  de  nätt  och  jemnt  till  nosspet- 
sen.  De  äro  af  en  aflångt  oval  form,  med  den  trubbiga  spet- 

sen något  afsmalnande,  och  med  den  yttre  kanten  från  midten 
uppåt  grundt  utringad ,  och  med  fästet  eller  basen  af  denna  kant 

belägen  långt  bakom  munvinkeln,  i  jemnhöjd  med  den,  och  un- 
der främre  kanten  af  öronlockets  bas.  Öronlocket  (tragus),  som 

knappt  räcker  till  örats  midt,  är  lancettformigt ,  och  från  mid- 
ten mot  den  trubbiga  spetsen  afsmalnande,  och  med  den  inre 

kanten  nästan  rät,  blott  nära  spetsen  något  litet  konvex.  Den 
hoplagda  vingen  räcker  framtill  något  utom  munvinkeln,  men 
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ej  till  nosspetsen,  och  baktill  ungefär  till  midten  af  det  ut- 
sträckta underbenet.  Tummen,  som  är  beväpnad  med  en  stark 

klo,  är  lång,  och  är  ej  mycket  kortare  än  l:sta  phalangen  å  4:de 

fingret.  Denna  phalang  är  bet3^dligt  kortare  än  lista  phalangen 
å  3:dje  d:o.  5:te  fingret  räcker  till  spetsen  af  2:dra  phalangen 

å  4:de  d:o.  Ländflyghuden  räcker  till  mellanfoten,  hvadan  der 

är  ett  märkbart  afstånd  mellan  den  och  basen  af  lista  (den  2- 

ledade)  tån.  Längden  af  längsta  tårna  med  klorna  6  mill.  Svan- 

sen räcker  med  endast  l^j.,  led  utom  svansflyghuden.  Denna 
företer  en  stor  mängd  otydliga  och  irreguliera  elastiska  tvär- 

band, och  den  afsats,  som  förefinnes  i  dess  bakre  kant  bakom 

sporrbenets  spets,  har  sitt  läge  mycket  närmare  intill  svansen 

än  intill  tarsen,  och  denna  kant  har  inga  kantborst,  eller  "frans." 
Utanför  sporrbenet  finnes  ej  någon  hudflik  (epiblema).  Hårfäl- 
len  är  yfvig  och  något  ullig,  samt  med  bottnen  mörk,  svart- 

brunaktig,  och  mot  spetsarne  ofvan  oftast  grågulaktig,  men  stun- 
dom brunaktig,  och  under  hvitaktig.  Öronen  och  flyghuden 

mörkbruna. 

Craniet.  Längd  14  mill.  Bredd  öfver  tinningarne  8  mill. 

Betraktadt  från  sidan,  har  det  hjessbenen  något  högre  än  inter- 
parietalbenet,  och  från  hj essän  är  en  stark  sänkning  ned  till  no- 

sen, och  profilkonturen  ofvan  basen  af  nosen  är  tydligen  kon- 
kav, ehuru  konkaveringen  är  vid  och  grund.  Pannans  bredd  vid 

inknipningen  bakom  orbitae  är  lika  med  nosens  bredd  vid  hörn- 
tänderna; och  afståndet  mellan  midten  af  denna  inknipning  och 

bakre  kanten  af  nackbenet  är  större,  än  det  mellan  samma  in- 
knipning och  spetsarne  af  de  mellersta  framtänderua.  Nosens 

bredd  vid  basen  af  öfverkäkens  okbensutskott  är  ungefår  lika 
med  afståndet  mellan  midten  af  nämnda  inknipning  och  nosens 

spets.  Nackekammen  är  obetydlig,  och  på  midten  afbruten,  och 

nackbenet  står  ut  bakom  den.  Inga  processus  postorhltales  före- 
tinnas,  och  ingen  crista  sagittalis.  Näsöppningen  är  liten,  och 
dess  öfre  och  bakre  vinkel  är  midt  öfver  hörntänderna.  Bakom 

den,  och  långs  suturen  mellan  näsbenen  är  en  temligen  grund 

och  i  bottnen  slät  grop.  Nosen  är  för  öfrigt  kullrig.  Ofvanför 

foramina  infraorhitalia  är  en  tydlig  grop.  Dessa  foramina  äro 
irärmare  intill  orbitse  än  intill  alveolarränderna ,  och  strax  bakom 

dem ,  men  innanför  orbitalkanterna  äro  foramina  lacrymalia.  Kind- 
bägarne  äro  smala,  samt  icke  uppåt  böjda,  men  med  en  tydlig 
vinkelformig  process  i  midten  af  öfre  kanten.    Den  vinkel,  som 
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bildas  af  öfre  och  främre  kanterna  å  underkäkens  processus  co- 

ronoideus  är  mindre  än  en  rät,  och  öfre  kanten  är  rät.  iVoc. 

mgidaris  är  temligen  lång  och  hoptryckt. 

Tänderna.  Öfverkäken:  De  båda  f ramtänderna  å  hvar- 

I  dera  sidan  äro  ungefär  lika  med  dem  af  föregående  arten,  men 

j  den  yttre  är  fullt  lika  hög,  som  den  inre.  Af  de  båda  falska 
kindtänderna  är  den  främre  mycket  större  än  den  bakre,  och 

denna  räcker  knappt  till  kanten  af  basalafsatsen  å  den  första 

äkta  kindtanden.  Denna  är  högre  än  de  följande  kindtänderna. 

Underkäken:  De  2:ne  yttre  framtänderna  å  livardera  sidan  sitta 

rätt.  Hörntanden  är  knappt  högre  än  de  äkta  kindtänderna ,  och 

afsatsen  vid  dess  främre  kant  är  i  jemnhöjd  med  kronan  af  den 
närmaste  framtanden.  Den  l:sta  äkta  kindtanden  är  ungefär 

lika  hög,  som  de  andra. 

Daubentonska  flädermusen  är  en  af  våra  allmännaste  fläder- 
möss, och  den  förekomm^er  nästan  öfver  allt,  hvarest  finnes  tillgång 

på  vatten,  från  och  med  Skåne  åtminstone  till  Dalarne  och  Gestrik- 
land,  och  sannolikt  längre  upp  mot  norden,  med  undantag  af  högre 
bergstrakter.  Den  förekommer  äfven  i  Norge  och  Finland.  Prof. 

Nilsson  ̂ )  har  erhållit  den  från  Gestrikland,  och  Stud.  A.  Steffen- 
BUKG  har  uppgifvit,  att  den  förekommer  i  trakten  af  Falun  i  Dalar- 

ne. I  trakten  af  Upsala  hafva  vi  funnit  den  talrik.  Uti  zoologiska 
riksmuseum  förvaras  exemplar  från  trakten  af  Stockholm,  enligt 

meddelande  af  Conservator  W.  Meves.  Enligt  C.  E.  Sundström^)  fö- 
rekommer den  i  Nerike.  Jägm.  C.  W.  Lundborg  har,  enligt  benäget 

meddelande  i  bref,  funnit  den  "ymnig"  vid  Norrköping.  Enligt 
G.  A.  TisELius  ̂ )  förefinnes  den  i  trakten  af  Kalmar.  Studer. 
P.  M.  LuNDELL  har  funnit  den  i  trakten  af  Femsjö  i  Småland, 

enligt  benäget  meddelade  exemplar.  T  Skåne  hafva  vi  funnit 

den  talrik  på  passande  localer.  Enligt  K.  Collett  *)  är  den  all- 
Män  vid  Christiania  i  Norge.  Enligt  C.  Lundahl  ̂ )  förekom- 

mer den  i  "största  ymnighet  flygande  öfver  dammar  och  smärre 
vattendrag"  i  trakten  af  Helsingfors  i  Finland,  men  är  sällsynt 
i  mellersta  Finland  ̂ ).  Enligt  Blasius  och  Kolenati  förekom- 

mer den  för  öfrigt  i  hela  Europa.    Enligt  Eversmann,  J.  F. 

1)  Skand.  Fauna,  Däggdj.,  2:dra  iippl.,  pag.  50. 
2)  Bidrag  till  kännedomen  om  Örebro  läns  vertebratfauna  p.  7. 
3)  Bidrag  till  kännedom  om  Östra  Smålands  vertebratfauna,  pag.  10. 
4)  Svenska  Jägareförbmidets  nya  Tidskrift  7:de  arg.  1869,  pag.  21, 
5)  Finska  Wetensk.  Societetens  Handl.  1851,  pag.  288, 
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Bbandt  och  G.  Eadde  förekommer  den  i  hela  nordliga  delen  af 
Asien,  från  Ural  till  Kamtschatka,  Altai  och  Amur. 

Den  håller  sig  i  grannskapet  af  vatten,  såsom  dammar,  gö- 
lar,  strömmar  m.  m.,  och  flyger,  ofta  i  stor  mängd  nära  öfver 
vattenytan ,  för  att  fånga  de  der  förekommande  insekter ;  och  den 

visar  sig  der  under  alls  icke  skygg.  Stundom  flyger  den  så  nära 

vattnet,  att  den  vidrör  detta  med  sina  vingspetsar.  Den  fram- 
kommer temligen  tidigt  efter  solnedgången ,  och  vi  hafva  någon 

gång  sett  den  flyga  midt  på  dagen.  Under  hvilan  hänger  den 
ofta  i  bakfötterna.  Bland  sina  samslägtingar  synes  den  vara  den 

för  köld  minst  ömtåliga,  liksom  den  har  en  särdeles  nordlig  geo- 
grafisk utbredning.  Här  vid  Upsala  hafva  vi  erhållit  den  vaknad 

ur  sin  vinterdvala  redan  den  12:te  April,  och  ännu  under  första 

hälften  af  October  hafva  vi  sett  den  i  stor  mängd  flygande  öf- 
ver dammar  härstädes.  Conservator  A.  Svensson  har  funnit  den 

hibernerande  uti  de  underjordiska  kalkbrotten  vid  Ignaberga 

i  Skåne,  samt  haft  godheten  sända  mig  ett  exemplar,  som  der 
hade  blifvit  taget.  Ehuru  den  under  den  långa  färden  hit  till 

Upsala  midt  under  vintern  varit  utsatt  för  flera  graders  köld,  | 

befanns  den  vara  kry  och  rörlig ,  sedan  den  vaknat  ur  sin  dvala.  | 
Den  gömmer  sig  såväl  uti  hål  i  träd,  som  uti  murar  o.  d. 

3.   Vespertilio  mystacinus,  Leisler. 
Mustaschflädermusen. 

De  framåt  höjda  öronen  räcka  till,  men  icke  fÖrhi  nos- 
spetsen.  Svansflyglmdens  elastiska  tvärhand  äro  reguliera  och 

tydliga,  till  antalet  omkring  12,  och  den  af  sats,  som  förefin- 
nes i  kanten  af  denna  flyghud  hakom  sporrhenet,  är  helägen 

ungefär  midt  emellan  svansen  och  tarsen.  Örat  med  en  tem- 
ligen djup  hugt  i  midten  af  yttre  kanten.  Öronlocket  räcker 

till  eller  fÖrhi  örats  midt,  mätt  från  inre  sidan  af  Örats 

has,  samt  är  nästan  från  hasen  jemnt  afsmalnande.  Länd- 
flyghuden  räcker  till  l:sta  tån.  Underarmens  längd  omkring 

P/^Q  t.  eller  33  mill.  A  craniet  är  af  ståndet  mellan  midten 
af  inknipningen  hakom  orhitce  och  spetsarne  af  de  mellersta 

Öfre  framtänderna  ungefär  lika  med  det  mellan  förra  stället 

och  hakre  kanten  af  nackhenet;  och  nosens  hredd  vid  öfverkäks- 

henens  processus  sygomatici  är  mindre  än  det  förstnämnda  af- 
ståndet.    Formnen  infraorhitale  är  ungefär  lika  långt  från 
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j  ot'hita,  som  från  alveolarranden.  Äf satsen  i  framJcanten  af 
den  undre  hörntanden  är  i  jemnhbjd  med  den  närmaste  fram- 
tandens  spets. 

Vespertilio  mystacinus ,    Leisler  :  Die  deutschen  Fledermäuse,  von  H.  Kuhl  ; 
Neue  Annalen  der  Wetterauischen  Gesellschaft  fiir 

.  die  gesammte  Natnrkunde,  l:er  Bd.  pag.  202.  — 
Il  1819. 

„  „  S.  Nilsson:  Illum.  %.  till  Skand.  Fauna,  17:de 
häft.  pl.  17.  —  1836. 

„  „  KKYSERLING&  Blasius:  Die  Wirbelthiere  Europa's, 
pag.  54.  —  1840. 

„  „  S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna,  Däggdj.  2:dra  uppl. 

pag.  45.  —  1847. 
y,  „  J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere 

I  i  Deutschlands,  pag.  96.  —  1857. 
!  Brachyotus  mystaciniis ,   F.  A.  Kolenati:  Monographie  der  europäischen 

Chiroptern,  pag.  93.  —  1860. 
j,  Vespertilio  mystacinus,    A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag. 

91.  —  1865. 

BesJcr.        Längd  af  kroppen  1  ̂/,o  t.  eller  45  millim.    L.  af 

i  örat  från  basen  af  yttre  kanten  7-20  1^  ̂^1^-    ̂ '-^  ̂ '-^ 
från  inre  sidan  af  dess  bas  nära  Vio  t-  ̂ Her  12  mill.    L.  af  tra- 
gus  nära       t-  ̂ ^^^^  ̂   ̂i^^-    ̂ -      underarmen  1  Vao     ̂ ller  32 

i  mill.    L.  af  underbenet       t-  eller  15  mill.    L.  af  svansen  17io 

!  t.  eller  33  mill.    L.  af  3:dje  fingret  med  dess  os  metacarpi  l^V-io 
t.  eller  49  mill.    L.  af  5:te  d:o  med  d:o  lYio     eller  42  mill. 

—  S'    L.  af  kroppen  1  Ym  ̂-  ̂ ^^^^  underarmen 
IVio  t-  eller  33  mill.    L.  af  svansen  IVio  t.  eller  36  mill. 

I        De  nu  anförda  måtten  utvisa,  att  den  är  en  af  de  minsta 
bland  våra  flädermöss,  samt  den  minsta  af  dem  inom  slägtet, 

I  ehuru  den  är  något  större  än  dvergflädermusen.    Den  kan  der- 
1  före  lätt  genom  sina  dimensioner  i  förening  med  de  karakterer, 

som  utmärka  slägtet,  kännas  från  våra  andra  flädermöss.  Huf- 

vudet  utgör  något  mera  än  ̂ /.^  af  kroppslängden,  och  nosen  är 
längre  än  hos  föregående  art,  och  dess  spets  är  nästan  naken 

!    samt  grundt  klufven  eller  utringad.    Öfverläppen  har  långa  och 
yfviga  mustascher.    Öronen  äro  proportionsvis  äfvenledes  längre 
än  hos  föregående ,  men  tillfölje  deraf  att  nosen  också  är  längre , 

I  räcka  de  dock  icke  utom  dennas  spets.    Vid  midten  af  sin  yttre 
kant  hafva  de  en  ganska  djup  bugt,  och  deras  trubbiga  spets  är 

!   något  utåt  rigtad.    Äfven  då  de  mätas  från  basen  af  yttre  kan- 

i 
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ten,  äro  de  kortare  än  hufvudet.  Denna  bas  är  starkt  afsatt, 

och  har  sitt  läge  ett  godt  stycke  bakom  munvinkeln,  i  jemn- 
höjd  med  den,  och  under  främre  kanten  af  öronlockets  bas.  Hos 

en  förmodeligen  yngre  hane  hafva  vi  funnit  öronlocket  kor- 
tare, och  knappt  räckande  till  örats  midt,  men  hos  en  hona 

hafva  vi  funnit  det  normalt,  och  räckande  utom  denna  midt. 

Det  är  smalare  än  hos  föregående,  och  jemnt  tillspetsadt ,  samt 

med  spetsen  nästan  omärkligt  utåt  böjd.  Den  hoplagda  vingen 
räcker  framtill  något  utom  munvinkeln,  och  baktill  knappt  till 

midten  af  det  bakåt  sträckta  underbenet.  Tummen  med  inbegrepp 

af  klon  är  ungefär  så  lång  som  7^  af  '4::de  fingrets  lista  phalang. 
Denna  phalang  är  betydligt  kortare  än  densamma  på  3:dje  fing- 

ret 5:te  fingret  räcker  temligen  nära  spetsen  af  4:de  d:o. 
Ländflyghuden  räcker  till  basen  af  lista  eller  tvåledade  tån. 

Svansflyghuden  har  omkring  12  reguliera  och  tydliga  transver- 
sella  elastiska  band  på  hvardera  sidan  af  svansen,  och  denna 

räcker  med  endast  1  72  l^d  utom  densamma.  Utanför  sporrbe- 
net  finnes  ej  någon  hudflik  (epiblema),  men  bakom  spetsen  af 

detta  ben  är  i  kanten  af  svansflyghuden  en  tydlig  afsats,  som 
är  belägen  ungefär  midt  emellan  svansen  och  tarsen.  Hårfällen 

är  yfvig  och  något  ullig,  emot  bottnen  mörkare  svartaktig,  och 
vid  hårspetsarne  ofvan  mer  eller  mindre  mörkt  sotbrunaktig  eller 

ock  brunaktig,  på  nosen  och  vid  kroppssidorna  mörkbrun,  och 
under  gråhvitaktig.    Öron  och  flyghud  svartaktiga. 

Craniet.  Längd  14  millim.  Bredd  öfver  tinningarne  7  mill. 
Det  är  smalare  än  det  af  föregående,  och  med  längre  nos.  Uti 

öfre  profilkonturen  står  bakre  delen  af  interparietalbenet  lika  högt 

upp,  som  hjessbenen,  och  sänkningen  från  hjessan  ned  till  no- 
sen är  stark,  och  konkaveringen  öfver  nosen  är  djup,  så  att  nos- 

spetsen  synes  något  uppstigande.  Långs  suturen  mellan  näsbe- 
nen är  en  ganska  djup  grop,  som  slutar  något  bakom  näsöpp- 

ningen, och  midt  i  denna  grop  är  en  liten  upphöjd  list.  No- 
sen är  smal,  och  derföre  är  dess  bredd  vid  hörntänderna  mindre 

än  pannans  bredd  vid  inknipningen  bakom  orbitse.  Nackekam- 
raen  är  låg  och  atbruten  i  midten.  Inga  spår  till  processus 

postorbitales  eller  crista  sagittalis  förefinnas.  Ofvan  supraorbi- 
talkanten  är  en  låg  blåslik  konvexitet  å  hvardera  näsbenet.  Kind- 

1)  Blasrjs  nppgifver,  att  3:clje  fingrets  3:dje  phalang  är  lika  lång  som 
dess  2:dra  d:o;  men  vi  hafva  alltid  funnit  den  kortare. 
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bågarne  äro  smala,  och  icke  uppåt  böjda.  Afståndet  mellan 

midten  af  inknipningen  bakom  orbitje  och  spetsarne  af  de  mel- 
lersta öfre  framtänderna  är  ungefär  lika  med  det  mellan  förra 

stället  och  bakre  kanten  af  nackbenet,  och  nosens  bredd  vid  ba- 
sen af  öfverkäksbenens  processus  zygomatici  är  mindre  än  detta 

afstånd.  Foramen  infraorhltale  är  ungefär  lika  långt  från  orbita 
som  från  alveolarranden ,  och  foramen  lacrymale  har  sitt  läge  på 

sjelfva  orbitalkanten.  Näsöppningen  är  liten ,  och  har  sin  bakre 

r  och  öfre  vinkel  ungefär  midt  öfver  framkanten  af  hörntänderna. 

Den  vinkel,  som  bildas  af  öfre  och  främre  kanterna  af  under- 

I  käkens  processus  coronoideus ^  är  mindre  än  en  rät,  och  den 
I I  öfre  kanten  är  något  litet  konkav. 

Tänderna.  Öfverkäken:  Den  inre  tvåspetsade  framtan- 
den,  som  är  något  litet  högre  än  den  yttre,  har  sin  yttre  eller 

1 1  bakre  tagg  ganska  stark.  På  den  yttre  framtanden  är  denna 
tagg  helt  liten.  Hörntanden  är  äfven  på  sin  yttre  sida  tydligen 
refflad.  Den  lista  oäkta  kindtanden  är  betydligt  större  än  den 
2:dra,  men  denna  är  högre  än  basalafsatsen  å  den  l:sta  äkta 

kindtanden.  Denna  sednare  är  ej  mycket  högre  än  de  följande 

kindtänderna.  Underkäken:  De  yttre  framtänderna  sitta  nä- 
stan rätt.  Afsatsen  i  framkanten  af  hörntanden  är  i  jemnhöjd 

med  spetsen  af  den  närmaste  framtanden.  Den  2:dra  oäkta  kind- 
tanden är  mycket  mindre  än  den  l:sta,  och  är  ungefär  af  den 

första  äkta  kindtandens  halfva  höjd.  Denna  sednare  är  ej  högre 
i  än  de  andra  äkta  kindtänderna. 

!        Ehuru  mustaschflädermusen  är  en  af  dem ,  som  hafva  den  vid- 
j  sträcktaste  geografiska  utbredningen,  och  hos  oss  förekommer 

'  från  Skåne  till  Lappland,  är  den  dock  en  af  våra  sällsyntare 
I  arter,  och  förekommer,  såvidt  vi  erfarit  det,  icke  någonstädes  i 
mängd.    Enligt  Kolenåti  är  det  samma  förhållande  med  den  i 

I  andra  länder.    Enligt  benäget  meddelande  af  Conservator  W. 

Meves,  förefinnas  uti  zoologiska  riksmuseum  i  Stockholm  exem- 
plar af  denna  arten  från  Jockmock  i  Lappland,  Ångermanland, 

Jemtland,  Falun,  Mörkön  och  trakten  af  Stockholm.  Studer. 

A.  Steffenburg  har,  enligt  benäget  meddelande,  äfven  iakttagit 
den  vid  Falun.    Härvarande  universitets  zoologiska  museum  har 

ett  par  gånger  erhållit  den  tagen  i  Upsala.    Jägmästare  O.  E. 
NoRBÄcK  har  till  samma  museum  täckts  förära  exemplar  tagna 

i  Yermland  vid  Trangärdstorp.    C.  E.  Sundström  ̂ )  har  funnit 

I        1)  Bidrag  till  kännedomen  om  Örebro  Läns  Vertebratfauna ,  pag.  7. 
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den  i  Nerike.  Enligt  Jägm.  C.  W.  Lundborg  (i  bref)  förekom- 
mer den  sparsamt  vid  Norrköping.  Studer.  P.  M.  Lundell  har 

till  härvarande  Universitets  zool.  museum  förärat  ett  exemplar, 

som  af  honom  blifvit  taget  vid  Femsjö  i  Småland.  Prof.  Nils- 

son (Skand.  Fauna)  har  erhållit  den  från  Kalmare  Län  af  framl.  j 

Cand.  A.  J.  Wetterberg;  och  E.  J.  0.  Berlin')  uppgifver,  att  j 
den  blifvit  tagen  i  Lund.  Enligt  C.  Lundahl  är  den  i  Finland 

den  allmännaste  flädermusen  näst  Vesperugo  horealis.  Enligt 
Blasius  och  Kolenati  förekommer  den  i  större  delen  af  meller- 

sta och  norra  Europa.  Enligt  J.  F.  Brandt  är  den  funnen  i 

Caucasien,  och  G.  Kadde -)  har  funnit  den  i  östra  Sibirien. 
Dess  nordliga  förekomst  utvisar,  att  den  är  en  af  de  här- 

digare och  för  köld  mindre  ömtåliga.  Den  skall  hafva  en  snab- 
bare flygt  än  de  andra  inom  samma  slägte.  Ehuru  den  gerna 

håller  sig  i  grannskapet  af  vatten,  och  flyger  nära  öfver  detta, 

för  att  fånga  insekter,  liksom  föregående  art^),  är  den  dock  i 
icke  så  uteslutande  bunden  vid  detsamma,  som  den.  Enligt  i 

Kolenati  flyger  den  sednare  på  aftonen ,  men  enligt  Blasius  skall 

den  framkomma  strax  efter  solnedgången.  Den  träffas  i  hål  så- 
väl i  träd,  som  i  byggnader,  och  på  vindar  m.  fl.  st.  Enligt 

Blasius  uppvaknar  den  under  våren  ur  sin  vinterdvala  tidigare 
än  alla  sina  samslägtingar. 

4.   Vespertilio  nattereri,  H.  Kuhl. 
Fr  ansade  Flädermusen.  \ 

De  framåt  höjda  'öronen  räeka  något  litet  utom  nosspetsen, 
och  de  smala  och  tillspetsade  öronlocken  räcka  betydligt  öfver 

midten  af  öronen.  Sv  ans  flyghuden  har  reguliera  och  glesa  ela- 
stisJca  tvärhand,  till  antalet  omkring  7;  och  dess  bakre  kant 

mellan  af  satsen  vid  sporrhenets  spets  och  svansspetsen  är  frän- 
sad  af  en  dubbel  rad  korta  och  böjda  borstlika  hår.    Ä  craniet 

1)  Kort  beskrifning  öfver  Skånes  Däggdjur.    Lund  1856,  pag.  3. 
2)  Bulletin  de  TAcadémie  Impér.  des  Sciences  de  S:t  Pétersbourg, 

1862,  pag.  49. 
3)  Enligt  Kolenati  och  Blasius.  Enligt  C.  Lundahl  (Bidrag  till  mel- 

lersta Finlands  Micromammalogi)  flyger  den  äfven  på  samma  ställen,  som 
Vesperugo  borealis,  men  helst  i  grannskapet  af  vatten.  Den  grupp,  som 
bildas  af  denna  och  de  båda  föregående  arterna,  kallas  af  Blasius  vatten- 
flädermöss.    Kolenati  har  för  dem  uppställt  slägtet  Brachyotus. 
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är  interparietalhenet  ej  så  hÖgt  uppstående  som  hjesshenen. 

Näsöppningens  bakre  Öfre  vinkel  är  ungefär  midt  öfver  främre 
kanterna  af  hörntänderna,  och  bakom  denna  vinkel  vidtager 
nästan  omedelbart  den  långsgående  gropen  mellan  näsbenen. 

Öfre  proflkonturen  är  framom  pannan  djupt  konkav,  och  af- 
ståndet  mellan  midten  af  inknipningen  bakom  orbitce  och  bakre 

kanten  af  nackbenet  är  betydligt  större  än  det  mellan  förra 
stället  och  spetsarne  af  de  mellersta  öfre  framtänderna. 

Vespertilio  Nattereri, 

Isotus  Nattereri, 

Vespertilio  Nattereri  j 

H.  KuHL:  Die  deutschen  Fledermäuse ;  Neue  An- 
nalen der  Wetterauischen  Gesellschaft  fiir  die  ge- 

sammte  Naturkunde ,  l:er  Bd. ,  pag.  33.  —  1819. 
S.  Nilsson:  Illuminerade  figurer  till  Skand.  Fauna, 
17:de  häft.  N:o  7.  —  1836. 

Keyserling  &  Blasius:  Die  Wirbelthiere  Europa's, 
pag.  53.  —  1840. 
S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdj.  2:dra  uppl. 

pag.  51.  —  1847. 
J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere 

Deutschlands ,  pag.  88.  —  1857. 
F.  A.  KoLENATi:  Monographie  der  europeischen 

Chiroptern,  pag.  107.  —  1860  i). 
A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  90. 
-  1865. 

Beskr.  Längd  af  kroppen  1  Ym  t.  eller  48  millim.  L. 

af  örat  från  basen  af  yttre  kanten  ̂ Vso  ̂ ^^^  1^  i^i^l-  ̂ '-^ 
d:o  från  inre  sidan  af  dess  bas  Vio  ̂ -  ̂ l^^^  12  mill.  L.  af  tra- 
gus  7io  ̂ '  ^  ̂ ill-  underarmen  I  Yjo  t.  eller  38 

mill.  2).  L.  af  underbenet  Yio  ̂ l^^^  1^  i^^i^^-  svansen 

1^7.30  ̂ '  ̂^^^       ̂ i^^-  ^-dj®  fingret  med  dess  os  meta- 
carpi  2V20  t.  eller  61  mill.  L.  af  5:te  d:o  med  d:o  IVio  t.  el- 

ler 51  millim. 

Det  kännemärke,  hvarigenom  man  lättast  skiljer  denna  ar- 
ten från  våra  andra  flädermöss,  är  det,  att  svansflyghudens  bakre 

kant  till  dels  är  fransad  eller  cilierad  af  borstlika  hår,  hvilket 

icke  förekommer  hos  någon  af  våra  andra  arter,  och  bland  de 

europeiska  flädermössen  blott  hos  en  annan  art,  Vespertilio  ci- 

liatus,  Blasius,  från  mellersta  och  södra  Europa.  Såsom  måt- 
ten utvisa,  är  den  af  medelstorlek.    Hufvudet  utgör  ungefär  Y3 

1)  KoLENATi  har  för  den  och  V.  ciliatus  uppställt  slägtet  Isotus. 
2)  Enligt  Nilsson  IVg  tum  verkm.  eller  40  mill. 
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af  kroppslängden.  Nosen  är  utdragen  och  tillspetsad,  och  den 
nakna  nosspetsen  är  grundt  klufven.  De  uppsvällda  sidorna  af 

nosen  hafva  de  längre  håren  (vibrisserna)  glesa,  och  musta- 
scherna äro  tunna.  Hjessan  är  högt  uppstigande  öfver  nosen. 

Öronen  äro  märkbart  större  än  hos  de  föregående,  samt  något 

genomsigtiga,  och,  då  de  böjas  framåt,  räcka  de  något  litet 
utom  nosspetsen.  Mätta  från  inre  sidan  af  deras  bas,  äro  de 

likväl  märkbart  kortare  än  hufvudet.  De  äro  aflängt  ovala,  och 

deras  yttre  kant  är  något  nedom  spetsen  grundt  utringad,  och 
den  har  sitt  fäste  långt  bakom  munvinkeln ,  i  jemnhöjd  med 
den,  och  ungefär  midt  under  öronlocket  (tragus).  Detta  är 
smalt  och  tillspetsadt ,  och  räcker  betydligt  öfver  midten  af  örat. 

Dess  yttre  kant  är  något  litet  konkav.  Den  hoplagda  vingen 
räcker  framtill  till  munvinkeln,  och  baktill  utom  midten  af  det 

utsträckta  underbenet.  Tummen  är  liten,  och  något  längre  än 

halfva  längden  af  4:de  fingrets  l:sta  phalang.  Denna  är  betyd- 

ligt kortare  än  samma  phalang  å  3:dje  fingret.  5:te  fingret  räc- 
ker nära  spetsen  af  4:de  d:o.  Ländflyghuden  räcker  till  basen 

af  l:sta  tån.  Svansflyghuden  är  mer  än  vanligt  genomsigtig, 

och  endast  närmare  intill  kroppen  hårig.  Dess  elastiska  tvär- 

band äro  glesa ,  och  till  antalet  å  hvardera  sidan  af  svansen  om- 
kring 7.  Sporrbenet  är  långt,  och  utanför  detsamma  är  ingen 

hudflik  (epiblema).  Det  elastiska  band,  som  är  beläget  i  kan- 
ten af  svansflyghuden  mellan  sporrbenets  spets  och  svansspet- 
sen, är  vanligen  (på  döda)  starkt  hopdraget,  och  denna  kant 

är  fr  ansad  eller  cilierad  af  en  dubbel  rad  böjda  borstlika 
hår.  Blott  den  sista  broskartade  leden  af  svansen  räcker  utom 

flyghudeu.  Hårfällen  är  yfvig  och  ullig  och  vid  basen  mörk. 
Mot  spetsarne  af  håren  är  den  ofvan  grågulaktig,  och  under 

hvitaktig.  Öronen  äro  bleka,  gråhvitaktiga,  med  mörkare  spets. 

Vingarnes  flyghud  är  mörkbrun,  och  svansflyghuden  är  ljusbrun. 
Craniet.  Längd  16  mill.  Bredd  öfver  tinningarne  8  mill. 

Hjernskålen  är  starkt  uppsvälld  och  konvex,  och  afståndet  mel- 
lan midten  af  inknipningen  bakom  orbitae  och  bakre  kanten  af 

nackbenet  är  betydligt  större,  än  det  mellan  förra  stället  och 

spetsarne  af  de  mellersta  öfre  framtänderna.  Den  öfre  profil- 
konturen företer  en  djup  konkavering  framom  pannan,  och  in- 

terparietalbenet  står  ej  så  högt  upp  som  hjessbenen.  Nacke- 
kammen är  låg,  och  afbruten  på  midten.  Från  interparietalbe- 

net  sträcker  sig  till  pannbenet  en  föga  märkbar  crista  sagittalis. 
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Inga  spår  till  processus  postorhitales.  Nosen  är  kort ,  och  den 

grop,  som  går  långs  suturen  mellan  näsbenen,  är  teraligen  grund, 

samt  börjar  redan  på  pannan,  och  sträcker  sig  nästan  till  näs- 

I  öppningens  bakre  vinkel,  hvilken  är  belägen  öfver  främre  kan- 
i  terna  af  hörntänderna.  Kindbågarne  äro  ej  synnerligen  smala, 

icke  uppåt  böjda,  och  med  en  trubbig  vinkel  på  den  öfre  kan- 
Iten.    Foramina  infraorbitalia  äro  ovala,  samt  närmare  intill 

^    orbitse  än  alveolarränderna.    Ofvan  hvartdera  foramen  mfraor- 
I    hitaJe  är  en  vid  och  grund  grop,  som  genom  en  longitudinell 

\    rygg  är  skild  från  detsamma,  och  denna  rygg  slutas  framtill 
[    midt  öfver  den  2:dra  oäkta  kindtanden.    Foramina  lacrymalia 

\  I  äro  belägna  inom  orbitalkanterna.    Supraorbitalkanterna  äro  fram- 
till ofvan  foramina  lacrymalia  skarpa.    Den  vinkel,  som  bil- 
das af  öfre  och  främre  kanterna  af  processus  coronoideus  å  un- 

derkäken är  spetsig,  och  den  förra  kanten  är  baktill  något  litet 
konkav.    Underkäkens  ledknappar  äro  transversella.  Processus 

angularis  är  temligen  lång. 
Tänderna.    Öfver  käk  en:  Den  iure  eller  främre  framtan- 

den  är  tydligen  tvåspetsad,  samt  knappt  högre  än  den  yttre  eller 
bakre.    Dess  yttre  eller  bakre  tagg  är  betydligt  lägre  än  denna 
sednare.    Denna  har  å  inre  sidan  en  afsats  såsom  en  antydning 

I  till  en  2:dra  tagg.    Hörntanden  är  å  yttre  sidan  grundt  relflad. 

I  Den  l:sta  oäkta  kindtanden  är  något  mindre  än  den  yttre  fram- 

I  tanden,  samt  ej  fullt  dubbelt  större  än  den  2:dra  oäkta  kind- 
tanden.   Denna  är  dock  högre  än  basalafsatsen  ä  den  l:sta  äkta 

I  kindtanden,  hvilken  sednare  är  högre  än  de  följande.  Underkäken: 
I  De  båda  yttre  framtänderna  sitta  föga  snedt,  men  den  inre  af 

i  dessa  betäcker  dock  den  yttres  inre  kant.    Afsatsen  i  framkan- 
ten af  hörntanden  är  i  jemnhöjd  med  den  yttersta  framtanden, 

och  sitter  något  närmare  basen  än  spetsen  af  hörntanden.  Hörn- 

tanden är  föga  högre  än  kindtänderna.    Den  l:sta  oäkta  kind- 
tanden har  spetsen  ungefär  i  jemnhöjd  med  afsatsen  å  hörntan- 

den, men  är  föga  högre  än  den  2:dra  d:o.   Den  lista  äkta  kind- 
tanden är  ej  högre  än  de  följande. 

Fransade  flädermusen  är  en  af  våra  sällsyntare  flädermöss. 

Yi  känna  ej  några  andra  localer  inom  vårt  land,  der  den  blif- 
vit  anträffad,  än  de,  som  uppgifvas  i  Skandinavisk  Fauna,  nem- 

ligen  Trolle-Ljungby  i  östra  Skåne,  der  den  blifvit  tagen  af 

Kyrkoherden  H.  D.  J.  Wallengren  ^),  "det  inre  af  Småland," 

1)  Öfversigt  af  K.  Wetenskaps  Akademiens  Förhandlingar  1866,  pag.  3. 

11 
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hvarifrån  Lunds  Universitets  zoologiska  museum  erhållit  den,  och 

Mörkö  i  Södermanland,  der  framl.  Prost.  C.  U.  Ekström  tagit 
exemplar,  som  han  förärat  till  zoologiska  museet  i  Lund,  och 
zoologiska  riksmuseum  i  Stockholm  För  öfrigt  förekommer 

den,  enligt  Blasius  och  Kolenati,  i  nästan  hela  mellersta  Eu- 

ropa, från  England  till  södra  Kyssland.  E.  Eversmann'^)  har 
funnit  den  vid  södra  Ural,  och  G.  Eadde     uti  östra  Sibirien. 

Den  håller  sig  företrädesvis  i  skogstrakter,  der  den  meren- 

dels döljer  sig  i  hål  i  träd,  mera  sällan  i  murar  och  byggna- 
der. Den  framkommer  sent  under  aftonen,  och  flyger,  enligt 

V.  Fatio"^),  ej  snabbt,  och  till  en  medelmåttig  höjd,  i  grannska- 
pet af  träd  och  byggnader.  Enligt  Kolenati  flyger  den  äfven 

öfver  vatten,  ehuru  den  helst  håller  sig  öfver  landet,  vid  alléer 
och  skogsvägar.  Den  skall  ofta  träffas  ensam,  och  är,  enligt 
sistnämnde  författare  i  allmänhet  sällsynt 

5.   Vespertilio  bechsteinii ,  Leisler. 
Bechsteinsha  Flädermusen. 

De  framåt  höjda  öronen  räclca  med  ungefär  Va  ̂ / 
längd  utom  nosspetsen,  och  de  tillspetsade  öronlochen  räcka  till 

öronens  midt.  Svansflyglmden ,  som  saknar  fransar,  har  om- 

kring 10  reguliera  elastiska  tvärhand  å  hvardera  sidan  af  svan- 
sen. Craniet^  som  har  en  hög  Jijernskål,  har  pannan  haktill 

i  midten  konvex,  och  gropen  vid  suturen  mellan  näshenen  slu- 

1)  Enligt  benäget  meddelande  i  bref  af  Conservator  W.  Mevks. 
2)  Bulletin  de  la  Société  Impér  des  Naturalistes  de  Moscou,  T.  XVIII, 

1845,  pag.  508. 
3)  Bulletin  de  TAcaderaie  Impér.  des  Sciences  de  S:t  Pétersbourg,  1862, 

pag.  49. 
4)  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse,  Vol.  I,  pag.  88.  —  1869. 
5)  Blasius  (Arehiv  f.  Naturgesch.,  1853,  Bd.  I,  p.  288,  och  Natur- 

gesch.  d.  Säugeth.  Deutschl.  pag.  91)  har  beskrifvit  en  närstående,  i  Ita- 
lien, Tyskland  och  Holland  funnen  art,  Vespertilio  dliatus,  hvilken  skiljer 

sig  från  F.  nätter eri  derigenom  att  bugten  i  örats  yttre  kant  är  djup,  att 
tragus  ej  räcker  utom  midten  af  örat,  att  de  franslika  håren  i  bakre  kan- 

ten af  svansflyghuden  äro  talrikare,  finare  och  föga  böjda,  och  enligt  hvad 
vi  sjelfve  eifarit,  genom  en  annan  form  på  craniet,  som  ganska  nära  liknar 
det  af  V.  mystacinus ,  men  är  större,  15  mill.  långt,  och  har  foramen  la- 
crymale  innanför  kanten  af  orbita,  och  gropen  långs  suturen  mellan  näsbe. 
nen  saknar  rygg  långs  midten.  —  Vi  hafva  velat  anföra  den  här,  för  den 
händelse,  att  den  hos  oss  skulle  kunna  anträlfas. 
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tar  långt  haJcom  näsoppnimjenj  och  mcUan  denna  och  den  förre 

är  en  t^ppståcndc  honvexltet  eller  rytjij. 

y^espertilio  BecJisteinii ,    Leisler:  Die  deutschen  Fledermäuse ,  von  H.  Kuhl; Neue  Annalen  der  Wetterauischeii  Gesellschaft  fiir 

die  gesammte  Naturkunde,  l:er  Bd.  pag.  30.  — 
1819. 

^  „  Keyserling  &  Blasius:  Die  Wirbelthiere  Euro- 

pa's,  pag.  53.  —  1840. 
„  „  J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere 

Deutschlands ,  pag.  88.  —  1857. 
Myotus  Bechsteinii,         F.  A.  Kolenati:  Monographie  der  europäischen 

Chiroptern,  pag.  115.  —  1860 
Vespertilio  BecJisteinii,    F.  Wahlgren:  Öfversigt  af  Kongl.  Wetenskaps 

Akademiens  Förli.  1864,  pag.  77.  —  1865. 
„  „  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag. 

89.  -  1865. 

Beskr.  ?  -).  L.  af  kroppen  1  Ym  t-  ̂ ^ler  48  mill.  L.  af 
örat  från  basen  af  yttre  kanten  Yio  ̂ ^^^^  ̂ 1  mill.  D:o  d:o 
från  inre  sidan  af  dess  bas  7io  ̂-  ̂^^^^  1^  ̂ i^l-  tragus 

^Yao  t.  eller  11  mill.  L.  af  underarmen  lY^^  t.  eller  41  mill. 
L.  af  underbenet  ^Y-2o  t-  20  mill.  L.  af  svansen  lYm  ̂ ' 
eller  41  mill.  L.  af  3:dje  fingret  med  dess  os  metacarpi  2Yio 

t.  eller  63  mill.  L.  af  5: te  d:o  med  d:o  1  'Y>o  ̂ -  ^2  mill." 
—  En  annan  $,  från  Tyskland,  och  typexemplar  från  Prof. 
Blasius,  har  längden  af  örat  från  basen  af  yttre  kanten  Yio  ̂• 

eller  24  mill.    L.  af  underarmen  l^Yso  ̂ -  ̂ ^^^r  43  mill.  ̂ ). 
Från  alla  sina  samslägtingar  kännes  den  lätt  genom  läng- 
den af  sina  öron,  och  särskildt  från  den  nästföregående  arten, 

som  den  i  detta  fall  bland  våra  arter  kommer  närmast,  genom 

1)  Kolenati  har  för  denna  arten  samt  för  Vespert.  murinus,  Schreber, 
uppställt  slägtet  Myotics.  Den  sednare  arten  skiljer  sig  från  Bechsteinska 

liädermusen  genom  större  storlek  —  underarmen  2  '/15  t.  eller  62  mill.  lång  — 
genom  något  kortare  öron,  som  blott  med  räcka  utom  nosspetsen,  och 
derigenom  att  ländfiyghuden  endast  räcker  till  midten  af  tarsen.  —  Den  är 
allmän  i  mellersta  och  södra  Europa,  men  har  ännu  icke  blifvit  anträffad 
hos  oss. 

2)  Exemplaret  är  från  Ignaberga  i  Skåne,  och  förmodeligen  ungt;  för- 
varadt  i  sprit.  Ett  annat  uppstoppadt  exemplar  från  Christianstad  har  örat 
från  yttre  kantens  bas  23  mill.  långt,  och  underarmen  43  mill.  1. 

3)  Dess  öra  räcker  dock  endast  med  Y3  af  sin  längd  utom  nosspetsen. 
Förmodeligen  är  det  ett  äldre  exemplar. 
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frånvaron  af  liårfrans  å  svansflyghiiden.  Den  är  af  en  undersätsig  | 
byggnad,  med  särdeles  stort  hafvud,  som  utgör  betydligt  mera  än  ! 

Vs  af  kroppslängden.  Nosen  är  utdragen  och  något  tillspetsad, 
med  naken  spets,  och  för  öfrigt  tunn  hårbeklädnad.  Pannanär 
temligeu  starkt  uppstigande  till  den  konvexa  hjessan.  Öronen 
äro  nästan  aflångt  ovala,  och  trubbigt  tillspetsade,  med  både 

inre  och  yttre  kanterna  konvexa.  Den  yttre  kanten  har  sitt  fä- 
ste långt  bakom  munvinkeln,  i  jemnhöjd  med  den,  och  under 

inre  kanten  af  öronlocket;  och  den  har  der  nära  en  ganska  starkt 

utbildad  flik  (antitragus).  Då  de  böjas  framåt,  räcka  de  med 
ungefär  ^^^^  längd  (från  inre  sidan  af  deras  bas)  utom 

nosspetsen.  Öronlocket  (tragus) ,  som  räcker  till  midten  af  örat , 

är  smalt,  jemnt  tillspetsadt,  samt  mot  basen  med  den  yttre  kan- 
ten något  konvex,  och  den  inre  något  litet  konkav.  Den  hop- 

lagda vingen  räcker  framtill  utom  midten  af  munspringan,  och 

baktill  ungefär  till  midten  af  det  utsträckta  underbenet.  Tum- 
men är  läng,  endast  föga  kortare  än  Irsta  phalangen  af  éide 

fingret,  och  har  en  stor  trampknöl.  Sistnämnda  phalang  har 

endast  -/s  längden  at  l:sta  phalangen  å  3:dje  fingret.  5:te 
fingret  är  lika  långt  som  4:de  d:o.  Ländflyghuden  räcker  till 
basen  af  l:sta  tån.  Denna  är  märkbart  kortare  än  de  andra 

tårna.  Svansen  räcker  med  iVa  l^d  utom  svansflyghuden,  och 
denna  har  10  reguliera  elastiska  tvärband  å  hvardera  sidan  af 

den  förre.  Utanför  sporrbenet  finnes  ej  någon  hudflik  (epiblema) , 
och  afsatsen  i  svansflyghudens  bakre  kant  vid  sporrbenets  spets 

är  något  närmare  tarsen  än  svansen.  Hårfällen  är  yfvig  och  nå- 
got ullig ,  samt  mot  basen  mörkare.  Mot  spetsarne  af  håren  är 

den  ofvan  gråbrunaktig ,  och  under  hvitaktig.  Öronen  mot  spet- 

sen och  flyghuden  äro  mer  eller  mindre  mörkt  brunaktiga,  ving- 
flyghuden  stötande  i  svartbrunt. 

Craniet.  Längd  17  mill.  Bredd  öfver  tinningarne  8 '/a 
millim.  Dess  form  är  temligen  långsträckt,  och  hjernskålen  är 

längre  än  bred.  Den  öfre  profilkonturen  företer  en  djup  bugt 
framom  pannan,  och  hjessan  är  hög.  Interparietalbenet  står  lika 

högt  upp,  som  hjessbenen.  Nackekammen  är  låg,  men  oafbru- 

ten,  och  från  den  utgår  en  tydlig  crista  saglttalis.  Vid  pann- 
benets bakre ,  intill  hjessbenen  gränsande  spets  är  en  ganska  stark 

konvexitet.  Strax  framom  denna  börjar  den  ej  synnerligen  djupa 

grop,  som  går  vidare  långs  suturen  mellan  näsbenen,  och  slutar 

ett  godt  stycke  bakom  näsöppningen.  På  detta  ställe  är  der  mellan 
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gropen  och  denna  sednare  en  uppstående  trubbig  rygg.  Afstån- 
det  mellan  midten  af  inknipningeu  bakom  orbitse  och  bakre  kan- 

ten af  nackbenet  är  större,  än  det  mellan  förra  stället  och  spet- 
sarne af  de  mellersta  öfre  framtänderna.  Nosen  är  starkt  af- 

j  smalnande  framåt ,  och  dess  bredd  öfver  hörntänderna  är  mindre 

j  än  pannans  bredd  vid  inknipningeu.  Ingen  processus  postorhi- 
talis ,  men  strax  ofvan  den  främre  orbitalvinkeln  är  der  en  spet- 

sig knöl  å  supraorbitalkanten ,  och  bakom  denna  knöl  är  nämnde 
I  kant  skarp  och  något  upphöjd.  Näsöppningen  är  temligen  stor, 
och  dess  bakre  öfre  vinkel  är  midt  öfver  den  l:sta  oäkta  kind- 

tanden. Foramen  wfraorbitale  är  stort,  rundadt- ovalt,  och  un- 
gefär lika  nära  intill  alveolarranden  som  intill  orbita.  Ett  stycke 

ofvanför  detsamma  är  en  grund  grop.  Foramen  lacrymale  har 

sitt  läge  innanför  orbitalkanten.  Kindbågarne  äro  starka,  men 
utan  vinkel  å  midten,  samt  icke  uppåt  böjda.  Den  vinkel,  som 
bildas  af  främre  och  öfre  kanterna  af  processus  coronoideus  å 

underkäken,  är  spetsig,  och  den  sednare  af  dessa  kanter  är 
konkav. 

Tänderna.    Öfver  käken:  Båda  framtänderna  å  hvardera 

sidan  äro  tvåtaggiga,  men  den  inre  tydligare  än  den  yttre.  Den 
förra  är  föga  längre  än  den  sednare ,  och  dennas  spets  är  högre 
än  den  förras  yttre  tagg.    Den  yttres  mindre  tagg  är  belägen  å 

j  inre  sidan  närmare  basen ,  samt  är  naggad.    Af  de  två  oäkta  kind- 
tänderna är  den  l:sta  icke  dubbelt  högre  än  den  2:dra,  och 

dennas  basalafsats  är  i  jemnhöjd  med  densamma  å  den  lista  äkta 

kindtanden.    Denna  sednare  är  högre  än  de  följande.  Under- 
I  käken:  De  2:ne  yttre  framtänderna  å  hvardera  sidan  sitta  något 

\  litet  snedt ,  och  den  yttersta  är  högre  än  den  inre  af  dem.  Tag- 
gen i  framkanten  af  hörntanden  är  i  jemnhöjd  med  den  yttersta 

framtanden.    Den  lista  oäkta  kindtanden  är  märkbart  högre  än 

den  2idra  dio.    Den  lista  äkta  kindtanden  är  ej  högre  än  de 
följande  di  o. 

Bechsteinska  flädermusen  är  hos  oss  hittills  endast  anträf- 

fad i  Skåne,  och  derstädes,  såvidt  vi  erfarit  det,  blott  i  en  trakt, 
nemligen  i  nordöstra  delarne  af  mellersta  Skåne,  i  trakten  af 

Sösdala,  Ignaberga  och  Christianstad.  A  förstnämnda  stället 
blef  den  först  funnen  af  Professor  F.  Wahlgren,  och  dess  före- 

komst hos  oss  å  ofvan  citerade  stället  af  honom  först  tillkänna- 

gifven.  Sedermera  har  den  vid  de  tvenne  andra  ställena  blifvit 

funnen  af  Conservator  A.  Svensson  ,  och  exemplar  derifrån  hafva  af 
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honom  blifvit  oss  benä<]^et  meddelade;  och  den  tyckes  icke  vara 

sällsynt  derstädes.  Det  af  Prof.  Wahlgken  omnämnda  exempla- 
ret blef  funnet  i  ett  ihåligt  träd.  Under  denna  vinter  (1870) 

har  Conserv.  Svensson  funnit  den  i  de  underjordiska  kalkbrotten 

vid  Ignaberga,  och  det  ofvan  beskrifna  exemplaret  blef  sändt 

lefvande  till  oss,  jemte  de  ofvan  anförda  derstädes  tagna  exem- 
plaren af  PIccotus  cmrihis  och  VespertUio  dauhentonii.  Den 

hade  att  uthärda  flera  graders  köld  under  resan,  men  var  dock 

lefvande,  då  den  framkom  hit  till  Upsala.  Den  dog  emellertid 

strax  efter  uppvaknandet,  och  visade  sig  derigenom  vara  mera 
ömtålig  än  de  andra  båda ,  hvilka  icke  tycktes  hafva  lidit  något 
men  af  den  kalla  färden.  Utom  Sverige  förekommer  den,  enligt 
Blasius  och  KoLENATi  i  mellersta  Europa:  i  England,  Tyskland 
och  Österrike;  och,  enligt  J.  F.  Bra^^dt,  i  Curlaud  och  södra 

Kyssland  ända  till  den  55:te  nordliga  breddgraden. 

Såsom  vi  hafva  sett,  hibernerar  den  stundom  i  underjordi- 
ska hålor;  men  eljest  brukar  den,  enligt  Blasius  och  Kolenati, 

vanligen  dölja  sig  och  hibernera  i  hål  i  träd.  Den  framkommer 

sent  på  aftonen,  och  flyger  temligen  lågt  och  långsamt,  samt 

är  skygg  och  mindre  sällskaplig.  Den  uppvaknar  under  våren 
sent  ur  sin  vinterdvala. 

Tillägg  till  sid.  86,  rörande  ordn.  Lammmguia. 

J.  E.  Gray  1)  har  beskrifvit  13  arter  af  denna  ordning,  för- 
delade på  3me  särskilda  slägten,  nemligen: 

1.  Slägt.  Hyrax,  med  arterna 

H.  capensis^  II.  Burtonii^  H.  Welwitscliii,  H.  Brucei,  II.  Al- 

pinij  H.  sinaiticuSj  H.  ferrugineus,  H.  Irroratus  ̂   och  H.  Bo- 
cagei. 

2.  Slägt.  Euliyrax,  med  arten 
E.  ahyssinicus. 

3.    Slägt.  Dendrohyrax,  med  arterna 
D.  dorsalis^  D.  arhorcus,  D.  Blainvälli. 

1)  Annals  and  JMagazine  of  Natural  History,  4:th  series,  vol.  1,  pag. 
35,  år  1868;  och  d:o  d:o  vol.  III,  pag.  242,  år  1869. 
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Ordningen  INSECTIVOKA,  G.  Cuvier.  1817»). 
(Fossores.    A.  J.  Ketzius.  1800). 

Insektätare ,  eller  Gräfvare. 

Denna  ordning  är  inom  systemet  i  allmänhet  den  4:de,  och 

inom  vår  inhemska  fauna  den  2:dra;  och  de  till  densamma  hö- 
rande däggdjuren  utmärka  sig  genom  följande  karakterer :  Fostret 

genom  en  liten  med  decidua  försedd  shijformig  pJaccnta  Jörenadt 

med  modren;  fötterna  plantigrada  och  unguiculerade  eller  Mo- 
här ande  ̂   smnt  utan  motsättlig  tumme  eller  innertå,  och  för  Öf- 

rigt  af  vanlig  byggnad;  3:ne  slag  enJcla,  med  slutna  rötter  för- 
sedda tänder :  f ramtänder ,  hörntänder  och  hindtänder ,  och  af 

dem  äro  de  mellersta  framtänderna  vanligen  större  än  de  andra 

1)  ''Le  Kegne  animal,"  1817,  der  dessa  djur  upptagas  såsom  en  särskild 
fiimilj:  ̂  Insectivores under  rofdjuren:  "CarnassiersJ"  —  LiNNÉ  har  uti 
l:sta  upplagan  af  Fauna  Svecica,  1746,  äfvensom  i  6:te  uppl.  af  Systema 
Natura,  1748,  upptagit  dem  uti  ordn.  Ferse.  Uti  10:de  uppl.  af  Systema 
Naturse,  1758,  upptog  han  dera  jemte  slägtena  Sus  och  Didelphis,  uti  en 
särskild  ordning:  Besti^E;  och  på  samma  sätt  äro  de  äfven  upptagna  uti 
andra  upplagan  af  Fauna  Svecica,  1761.  Uti  12:te  uppl.  af  Sjstema  Naturse, 
1766,  återgick  han  till  sin  första  åsigt,  och  upptog  dem  ånyo  uti  ordningen 
Ferm.  I  början  förbisåg  han  emellertid  den  nära  frändskapen  af  slägt.  Sorex 
med  de  andra,  och  han  upptog  derföre  i  l:sta  upplagan  af  Fauna  Svecica 
detta  slägte  i  ordningen  Jwwmto ,  jemte  slägt.  Equus  och  Sus.  I  6:te  uppl. 
af  Systema  NaturjB  förde  han  nämnda  slägte  till  ordn.  Glires.  Vi  se  således, 
att  Linnés  åsigter  rörande  den  systematiska  platsen  för  dessa  däggdjur  varit 
ganska  mycket  vexlande.  —  A.  J.  Ketzius,  som  uti  sin  Faunae  Svecicse  pars 
l:ma,  1800,  hufvudsakligen  följt  den  systematiska  anordning,  som  Linné 
leranat  i  2:dra  uppl.  af  Fauna  Svecica,  har  i  nämnda  arbete  återupptagit 
den  af  Linné  uppställda  ordn.  BesticE,  men  åt  densamma  gifvit  ett  annat 
namn:  Fossores;  sannolikt  derföre  att  det  förra  namnet  förefallit  honom 
mindre  lämpligt  för  de  små  insektätarne.  —  Illiger  (Prodromus  systematis 
Mammalium  et  Avium.  1811)  har  upptagit  dem  bland  rofdjuren  (Falculata) 
såsom  den  första  familjen:  Subterranea.  Således  hafva  namnen  Bestice, 
Fossores  och  Subterranea  prioritet  framför  namnet  Insectivora;  men  då  de 
båda  förstnämnda  ej  äro  gifna  i  fullt  samma  bemärkelse,  och  det  3:dje  ej 
är  så  tillämpligt  på  alla  dithörande  former,  som  det  af  Insectivora  (af  in- 
sectum,  insekt  och  vorare,  sluka),  hafva  vi  ansett  oss  böra  följa  det  van- 

ligabruket, och  åt  denna  ordning  gifva  det  sistnämda  namnet.  —  Af  C.  J. 
Sundevall  (Vetensk.  Akadem:s  Handl.  1842,  pag  164)  har  det  af  Linné 
gifna  namne  Bestioe  blifvit  förändradt  till  Bestiolce. 
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hörntänderna  oftast  små  och  stundom  med  dubbel  rot,  och 

hindtänderna försedda  med  taggspetsade  kronor,  och  bland  dessa 

förefinnes  ej  någon  roftand;  med  endast  ett  undantag  hafva  alla 

nyckelben.  I  allmänhet  smärre  däggdjur ,  af  omvexlande  kropps- 
form,  men  merendels  med  lång  och  spetsig  nos. 

Ehuru  denna  ordning  ej  är  synnerligen  rik  på  arter  (om- 
kring 160),  företer  den  dock  en  ganska  betydlig  vexling  af 

former,  hvilket  bevisas  deraf,  att  den  innesluter  icke  mindre 

än  nio  familjer,  enligt  George  Mivart  Deraf  följer,  att  de 
liafva  få  gemensamma  karakterer.  Med  rofdjuren,  med  hvilka 

de  af  Linné  stundom,  och  sedermera  af  G.  Cuvier  och  efter  ho- 
nom af  många  andra  varit  förenade,  ölverensstämma  de  mera 

skenbart  än  verkligt ,  och  det  är  nästan  endast  deras  rofgirighet 
och  bestämmelse  för  att  äta  kött,  det  vare  sig  af  vertebrerade 

eller  evertebrerade  djur,  som  talar  för  en  sådan  förening.  De 

skilja  sig  från  dem  märkbart  genom  en  annan  form  2i.i  placenta, 
och  genom  en  mindre  utbildning  af  hjernan,  som  saknar  gyrii 
derigenom  att  de  masculina  fortplantningsorganerna  i  allmänhet 
äro  försedda  med  temporärt  starkt  utvecklade  vesicidce  seminales , 

hvilka  saknas  hos  rofdjuren ;  derigenom  att  de  nästan  alltid  hafva 

fullt  utbildade  nyckelben;  genom  en  annan  byggnad  af  kindtän- 
derna, bland  hvilka  ej  förefinnas  knöl-  eller  roftänder;  ofta  ge- 

nom en  mindre  utbildning  af  hörntänderna,  som  stundom  äro 
så  starkt  reducerade,  att  deras  närvaro  blifvit  förnekad;  och 

derigenom  att  de  mellersta  framtänderna  vanligen  äro  störst, 
då  de  deremot  hos  rofdjuren  äro  minst;  m.  m.. 

Den  närmaste  frändskapen  förete  de  dels  med  handvingarne 
och  dels  med  gnagarne,  till  hvilka  båda  ordningar  de  närmast 

ansluta  sig  i  atseende  på  bildningen  af  placenta.  Med  de  in- 
sektätande handvingarne  öfverensstämma  de  mest  genom  de 

taggspetsade  kronorna  å  de  större  kindtänderna,  derigenom  att 
de  fleste  sakna  blindtarm,  och  genom  beskaffenheten  af  sin  föda; 

och  till  gnagarne  förete  de  en  märkbar  tendens  derigenom  att 

de  2me  mellersta  framtänderna  äro  mest  utbilbade,  och  de  an- 

dra framtänderna  och  hörntänderna  vanligen  äro  starkt  reduce- 
rade, hvarigenom  antydes  en  öfvergång  till  de  sednare  (gnagarne), 

hos  hvilka  alltid  endast  förefinnas  2me  framtänder  i  underkäken , 

och  oftast  äfvenledes  blott  2:ne  i  den  öfre,  och  hörntänderna 

1)  Notes  on  the  Osteology  of  the  Insectivora:  Journal  of  Anatoray  and 
Physiology,  Vol.  I  pag.  281,  och  Vol.  II  pag.  117.  1867  &  1868. 
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helt  och  hållet  saknas.  Af  framtänderna  är  det  ofta  isynnerhet 
de  undre,  som  visa  analogi  med  gnagarnes  genom  sin  storlek, 
och  derigenom  att  de  ofta  endast  äro  2:ne  till  antalet,  t.  ex. 
hos  näbbmössen,  men  de  hafva  dock  sluten  rot,  och  sakna  den 

mejselformiga,  skärande  egg,  som  de  hafva  hos  gnagarne.  Hos 
en  stor  del,  t.  ex.  mullvadarne  och  näbbmössen,  äro  fötterna 

till  betydlig  del  indragna  under  den  hud ,  som  betäcker  kroppen, 

liksom  förhållandet  är  med  en  stor  mängd  gnagare,  t.  ex.  möss- 
djuren, och  dessa  insektätare  få  derigenom  en  stor  habituell 

likhet  med  nämnda  gnagare,  hvilket  utan  tvifvel  var  orsaken 

dertill  att  Linné  någon  gång  förde  dem  (Sorex)  till  Glires.  Med 

gnagarne  äfverensstämma  de  för  öfrigt  i  afseende  på  de  mascu- 

lina  generationsorganernas  byggnad ,  derigenom  att  de  äro  utrus- 
tade med  vesiculce  seminaJes. 

Dessutom  förete  de  en  ganska  märkbar  tendens  till,  eller 

rättare  analogi  med  en  stor  del  pungdjm*,  och  denna  analogi 
är  sä  mycket  mera  anmärkningsvärd,  som,  med  högst  få  un- 

dantag, inga  pungdjur  förekomma  i  de  trakter  af  jorden,  der 
insektätare  förefinnas,  och  tvärtom.  Sålunda  förekomma  inga 

insektätare  i  Sydamerika  eller  Australien.  "Härigenom  fram- 
ställa de  sig  såsom  geografiska  motsvarigheter,  hvilka  träda  i 

hvarandras  ställe  på  olika  trakter  af  jorden"  ̂ ).  Då  dessa  båda 
ordningar  emellertid  med  hänsyn  till  sin  utvecklingshistoria  till- 

höra 2:ne  skilda  underklasser  (Flacentalia  och  Implacentalia) , 
får  den  dem  emellan  rådande  öfverensstämmelsen  tydas  såsom 

analogi,  och  icke  såsom  affinitet.  I  afseende  på  den  yttre 

kroppsformen,  finna  vi  hos  bådadera  icke  sällan  en  temligen 
stor  öfverensstämmelse ,  och  oftast  en  utdragen  och  spetsig  nos. 

Man  jemföre  t.  ex.  Gymnura  (insektät.)  med  Bidelphys.  Uti 

tandbyggnaden  träffa  vi  äfvenledes  stundom  en  ganska  stor  öf- 
verensstämmelse. Så  t.  ex.  mellan  Erinaceus  europcBus  och 

Bialangista  coohii.  Äfven  uti  hjernans  byggnad  förete  insekt- 
ätarne  en  märkbar  tendens  till  pungdjuren.  Luktloberna  äro 

stora,  mellanhjernan  är  blottad,  och  sidoloberna  eller  hemisfererna 

af  lilla  hjernan  bära  bihang ,  liksom  hos  Bidelphys  r)  och  hjern- 

valken  (corpus  callosum)  synes  vara  mindre  utbildad  än  hos  de 

1)  C.  J  Sundevall:  Kongl  Vetensk.  Akademiens  Handl.    1842  (tr. 
1843)  pag.  165. 

2)  E.  OWEN;  Anatomy  of  Vertebrates,  vol.  IH,  pag.  109. 

12* 
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andra  placentalieriia  utan  att  dock  vara  så  starkt  reducerad, 
som  hos  implacentalierna.  I  öfverensstämmelse  dermed  äro  deras 

sinnesorganer  i  allmänhet  jemförelsevis  mindre  utbildade,  och 
deras  intelligens  låg.  Detta  sednare  bevisas  äfven  deraf  att  de 

beherrskas  af  en  omättlig  rofgirighet;  så  att  af  individer  af 

samma  art  ej  sällan  den  ena  äter  upp  den  andra,  om  de  äro 
instängda  tillsamman. 

Såsom  vi  ofvan  hafva  yttrat,  förete  de  en  betydlig  vexling 
i  form,  mellan  de  särskilda  familjerna,  och  detta  gör  att  de 

utmärkande  karakterer,  som  äro  gemensamma  för  hela  ordnin- 
gen, äro  få.  I  afseende  på  dessa  karakterer  hafva  vi  derföre 

intet  att  tillägga  till  det  som  redan  blifvit  anfördt,  och  redo- 
görelsen för  deras  inre  byggnad,  företrädesvis  den  osteologiska , 

kommer  tillfölje  deraf  att  lemnas  uti  de  allmänna  karakteristi- 
kerna öfver  de  särskilda  familjerna  och  slägtena. 

Insektätarnes  ordning  är  väl  ej  en  af  de  på  arter  fattigare, 
men  dock  icke  en  af  de  artrikare,  och  innesluter,  enligt  hvad 

redan  blifvit  anfördt,  omkring  160  kända  arter.  Med  hänsyn 
till  dess  geografiska  utbredning ,  förekomma  representanter  för 
densamma  inom  Europa,  Asien,  Afrika  och  Norra  Amerika. 

Största  antalet  förekomma  inom  de  tempererade  och  varma  delar- 
ne af  jorden,  och  endast  få  träffas  i  de  kalla  länderna,  och  ännu 

färre  norr  om  norra  polcirkeln.  21  arter  tillhöra  Europas,  och 

af  dessa  5  vår  fauna.  De  äro,  liksom  handvingarne  och  pung- 
djuren, för  det  mesta  endast  i  rörelse  under  aftnarne  och  nät- 

terna, för  att  söka  sin  föda. 

Insektätarnes  tidiga  geologiska  förekomst  lemnar  ett  ytter- 

ligare bevis  för  deras  låga  utvecklingsgrad.  Enligt  E.  Owen-) 
hafva  fossila  lemningar  af  insektätare  (Spalcotherium  tricus- 
pidens  och  Triconodon  mordax)  uti  England  blifvit  funna  i  ett 

lager ,  som  är  äldre  än  tertiärformationen ,  och  följaktligen  tillhör 

de  secundära  bildningarne ,  nemligen  den  yngre  oolithen.  Seder- 
mera förekomma  ofta  fossila  lemningar  af  insekätare  i  de  ter- 

tiära  bildningarne. 

1)  W.  H.  Flower:  On  the  commissures  of  the  cerebral  hemispheres  of 
the  Marsupialia  and  Monotremata  as  compared  with  those  of  placental 
Mammals.  Philosophical  Transactions  1865 ,  pl.  37,%.  7  &  8,  öfver  hjer- 
nan  af  Erinaceus. 

2)  Palsontology,  2  edit.  pag:  350  —  353. 



171 

Beskaffenheten  af  insektätarnes  föda  ådagalägger,  att  de  af 
samma  skäl,  som  de  insektätando  handvingarne ,  böra  betraktas 

såsom  n5^ttiga  djur.  Mullvadarne  kunna  visserligen  stundom  göra 
skada  derigenom  att  de  uppskjuta  mullhögar,  och  underminera 

jorden  i  trädgårdar,  men  denna  skada  uppväges  af  den  nytta, 
de  göra  genom  att  förtära  en  stor  mängd  skadliga  insekter  och 

deras  larver.  ̂ ) 

Hufvudsakligen  i  öfverensstämmelse  med  W.  Peters  2)  indela 
vi  insektätarne  i  åtta  familjer,  enligt  den  å  nästa  sida  meddelade 

synoptiska  tablåen.    Af  dessa  familjer  tillhöra  endast  3:ne  vår 

1)  I  afseende  på  litteraturen  för  denna  ordning  hänvisa  vi  till: 

G.  L.  DUVERNOY:  Fragmens  d'histoire  naturelle  systématique  et  phy- 
siologique  sur  les  Musaraignes;  Mémoires  de  la  Société  d'histoire  naturelie 
de  Strasbourg.    Torne  2.  1834. 

G.  L.  DuVERNOY:  Supplement  au  mémoire  sur  les  Musaraignes:  ibm, 
Torne  7.  1838. 

De  Blainville:  Ostéographie;  Insectivores.  1839. 
E.  De  Selys-Longchamps  :  Études  de  Micromammalogie.  1839. 
M.  Seubert:  Symbolse  ad  Erinacei  europcei  anatomen.  Dissert.  inaug, 

Zootom.  Bonnae.  1841. 
W.  Peters:  Reise  nach  Mossambique.  1852. 
Idem:  iiber  die  Säugethiergattung  Solenodon;  Abhandlungen  der  Königl. 

Akad.  der  Wissensch.  Zu  Berlin.  1863  (tr.  1864),  pag.  1. 
J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsclilands.  1857. 
G.  Mivart:  Notes  on  tlie  osteology  of  the  Insectivora ;  Journal  of  Ana- 

tomy  and  Physiology,  vols  I  &  II  1867  &  1868. 
L.  J.  FiTZiNGER:  Die  natiirliche  Familie  der  Igel;  Sitzungsberichte  der 

mathem.-  naturwiss.  Classe  d.  Kaiserl.  Akad.  d.  Wissensch.  zu  Wien  Bd. 

56  pag.  844.  —  1867. 
Idem  :  Kritische  Untersuchungen  iiber  die  der  natiirlichen  Familie 

der  Spitzmäuse  (Sorices)  angehörigen  Arten;  ibm,  Bd.  57.  pag  121,  425  & 
583.  —  1868. 

Idem:  Die  natiirliche  Familie  der  Maulwiirfe  (Talpce)  und  ihre  Arten, 
nach  kritischen  Untersuchungen;  ibm,  Bd.  59,  pag.  353.  —  1869. 

Idem:  Die  natiirliche  Familie  der  Spitzhörnchen  (CladobatcB) ;  ibm, 
Bd.  60,  pag.  263.  —  1869. 

Ed.  Brandt:  Untersuchungen  iiber  das  Gebiss  der  Spitzmäuse  (Sorex 
Cuv.),  mit  6  lithogr.  Tafeln;  Bulletin  de  la  Société  Impér.  des  Naturalistes 
de  Moscou.  1868.  N:o  3,  pag.  76  (ix.  1869). 

2)  Abhandlungen  der  Königlichen  Akademie  der  Wissenschaften  zu 
Berlin,  1863  (tr.  1864),  pag.  20. 
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fauna.  Till  den  första  af  dem  räknas  endast  slägtet  Galcopithe- 
ciis,  från  Malacca  och  Indiska  Archipelagen,  hvilket  slägte  stundom 

varit  upptaget  bland  halfaporna ,  och  stundom  bland  handvingarne^ 
men  på  sednare  tiden  af  de  fleste  blifvit  ansett  såsom  tillhörande 
insektätarnes  ordning.  Till  den  2:  dra  höra  slägtena  Macrosce- 

lides,  Petrodromus  och  Bliyncliocyon^  från  Afrika;  till  den  3:dje 
slägt.  Tupaja^  Ptiloccrctts  och  UyJomys^  från  Indien  och  Indiska 
Archipelagen;  till  den  4:de  slägt.  Centctes,  Ericulus,  EcJiinops 
och  Solenodon,  från  Madagaskar  och  Westindien;  till  den  5:te 

slägt.  Erinaccus  och  Gymnura,  från  Europa,  Asien  och  Afrika; 

till  den  6:te  slägt.  Talpa,  ScaJops ,  Scapanus,  Myogale,  Uro- 
trichus  ,  Condylura  och  ChrysocMoris,  från  Europa,  Asien ,  Afrika 

och  Norra  Amerika ;  till  den  7:de  slägt.  Crossopus,  Neosorex,  So- 

rex,  Crocidura,  Diploinesodon,  Myosorex,  Pachyura  och  BJari- 
na,  från  samma  verlsdelar  som  föregående  familj;  och  till  den  8:de 

endast  det  egendomliga  slägtet  Potamogale,  från  vestra  Afrika. 

Denna  sistnämnda  familj  utgöres  af  en  enda  art  Potamogale  ve. 
lox  Du  Chaillu,  från  Old  Calabar  och  trakten  af  Gaboon  i  vestra 

Afrika.  Detta  djur  har  nästan  utseendet  af  en  liten  utter,  är 
något  större  än  en  hermelin,  har  korta  fötter  och  en  lång  och 

trubbig  nos,  ur  hårfållen  uppstående  öron,  och  en  tjock  och  lång 

samt  hoptryckt  svans,  som  synes  göra  tjenst  såsom  ett  hufvud- 
sakligt  rörelseorgan,  då  djuret  simmar  i  floderna?  der  det  har 

sitt  tillhålP).  Ögonen  äro  mycket  små,  och  kroppen  är  täckt 

af  grofva  men  mjuka  hår.  Från  alla  andra  insektätare  afviker 

det  derigenom  att  det  saknar  nyckelben.-) 

Fam.  ERINACEID^  J.  E.  Gray.  1825. 

(Erinacina.   J.  E.  Gray;  ann.  of  PhU.  XXVI.  1825). 

(IgelkoUartade  däggdjur). 

Kroppen  mer  eller  mindre  undersätsig,  och  dess  härhe- 
täckning  mer  eller  mindre  grof,  med  eller  utan  taggar.  Nosen 

spetsig  och  mer  eller  mindre  utdragen.  TJtöronen  fullt  utbil- 
dade. Blindtarm  saJcnas.  Tibia  och  fibula  äro  nedtill  sam- 

mansmälta, så  att  gränsen  dem  emellan  är  försvunnen.  Os 

zygoniaticum  förefinnes  och  är  väl  uthildadt.    I  öfre  MJcen  äro 

1)  Denna  svans  har  någon  likhet  med  den  af  Fiber  zibetliicus ,  men 
är  tjockare. 

2)  G.  J.  Allman  :  On  the  Characters  and  Affinities  of  Potamogale;  Trans- 
actions  of  the  Zoological  Society  of  London,  vol.  VI,  part  1. 
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6  framtänder ,  och  de  mellersta  af  dessa  såväl  som  af  dem  i 

undre  Mlicn  är  o  hetydliyt  större  än  de  andra,  och  de  förra 
ganska  långt  åtsJcllda.  Antalet  af  framtänderna  i  miderJcäJcen 
vexlande  mellan  å  och  6.  Båda  MJcarne  äro  försedda  med 
hörntänder  och  dessa  äro  stundom  små,  och  stundom  genom 

sin  längd  utmärkta  från  de  andra.  De  falska  kindtändernas 

antal  är  vexlande ,  men  de  äkta  kindtänderna  äro  3:ne  å  hvar- 
dera  sidan  af  håde  öfre  och  undre  käken,  och  taggarne  å  deras 

kronor  äro  ej  synnerligen  spetsiga  eller  höga. 
Till  denna  familj  höra,  såsom  redan  är  nämndt,  endast  2:ne 

slägten:  Erinaceus  och  Gymnura,  som  till  det  yttre  åtmin- 
stone äro  hvarandra  mycket  olika.  Det  sednare  slägtet,  som 

förekommer  på  Malakka,  Singapore ,  Sumatra  och  Borneo ,  saknar 

taggar  på  kroppen,  och  har  en  lång  och  naken  svans ,  och  en  råttlik 

kroppsform ,  samt  6  framtänder  i  underkäken  och  stora  hörntän- 
der. Dessa  djur  kunna  ej  rulla  sig  tillsamman,  såsom  igelkot- 

ten, och  den  olika  kroppsformen  antyder  ett  olika  lefnadssätt. 

Slägtet  Erinaceus,  Linné.  1758. 

Kroppen  kort  och  tjock,  med  ej  starkt  utdragen  nos,  och 

med  kort  svans ,  och  of  van  täckt  med  styfva ,  mot  båda  ändarne, 

(dock  mest  den  öfre  fria)  tillspetsade  taggar.  Större  delen  af 

kroppen,  håde  of  van  och  under,  är  omsluten  af  en  underhuds- 

muskel (musculus  subcutaneus) ,  som  företer  3:ne  skilda  af  del- 
ningar ,  och  på  hvars  sammandragning  dessa  djurs  utmärkande 

förynåga,  att  hoprulla  sig  till  ett  klot,  grundar  sig.  Vid  den 
öfre  af  delning  en  af  denna  muskel  (cucullus)  är  den  tjocka  hud 
fästad,  i  hvilken  taggarne  sitta,  och  vid  hoprullningen  omsluter 

denna  af  del  ning  såsom  en  säck  kroppen,  och  den  vid  densamma 

fästade  huden  med  sina  taggar  följer  naturligtvis  muskelns  rö- 
relse, och  kommer  derigenom  att  såsom  ett  pansar  betäcka  den 

hoprullade  kroppen.  Alla  fötterna  äro  försedda  med  5  klobä- 
rande tår.  Gombenen  med  stora  öppningar.  Hörntänderna  ej 

högre  än  kindtänderna.  Tänderna: 

Framtänd.^ — ^;  hörnt.\ — \-;  prcemol.      ̂   mol.  \_\ =  36. 

2)  Enligt  OwEN  (Odontography  pag.  419)  har  slägt.  Erinaceus  inga 
hörntänder,  men  G.  Miwaet  (1.  c.)  antager  2:ne  sådana  tänder  för  hvardera 
käken  hos  nämnde  slägte ,  hvilket  synes  oss  vara  det  rätta.  Detsamma  har 
äfven  redan  långt  förut  C.  J.  SuNDEVALL  antagit  (Kongl.  Vetensk.  Akad:s 
Handl.  1841  (tr.  1842)  pag.  220. 
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Igelkottarne  äro  klumpiga  djur,  som  i  allmänhet  icke  äro 

snabba  i  sina  rörelser,  och  som  till  ersättning  för  den  bristande 

snabbheten  hafva  erhållit  en  taggbeväpnad  kroppsbetäckning,  och 
förmågan  att  kunna  hoprulla  sig  så,  att  deras  taggiga  pansar 
skyddar  dem  emot  deras  fiender  Halsen  är  till  det  yttre 

föga  eller  icke  distinkt.  Den  tjocka  hud,  som  betäcker  krop- 
pens öfre  sida,  är  från  pannan  eller  hjessan  till  något  ofvan 

svansroten,  samt  nedåt  kroppssidorna  tätt  betäckt  af  långa  och 

spetsiga,  honartade  och  rörliga  taggar  som  äro  fint  strierade. 

Den  öfriga  delen  af  kroppen,  med  undantag  af  nosspetsen  och 

fotsulorna ,  är  betäckt  af  stundom  gröfre  och  styfvare,  och  stun- 
dom finare  och  mjukare  hår  och  borst,  af  hvilka  en  del  äro  af 

betydlig  längd.  Den  tillspetsade  nosen  är  af  medelmåttig  längd, 
och  dess  spets  är  naken  till  bakom  näsborrarna ,  och  den  nakna 

huden  är  mosaiklikt  skifvig.  Näsborrarna  äro  belägna  på  sidorna 

af  nosspetsen ,  och  äro  upptill  afsmalnande ,  och  den  bakåt  utvikna 
hudkanten  bakom  desamma  är  crenulerad.  Vibrisserna  äro  få 

och  mindre  tydliga.  Ögonen  äro  små,  och  öronen  (utöronen) 
utstående  ur  hårbetäckningen,  samt  håriga,  och  af  vexlande 

storlek.  Tragus  är  liten,  men  tydlig,  och  dess  spets  trubb- 
vinklig.  Fötterna  äro  korta,  de  främre  något  tjockare  än  de 
bakre ,  och  fotsulorna  äro  nakna.  Af  de  fem  korta  tårna  är  den 

yttersta  å  hvardera  sidan  betydligt  kortare  än  de  3:ne  andra. 
Klorna  äro  krökta  och  temligen  stora,  men  hoptryckta  och 
trubbiga,  och  ofvan  och  å  sidorna  fint  strierade.  De  på  främre 

äro  ej  större  än  de  på  bakre  fötterna,  och  derföre  kunna  de 

förra  ej  betraktas  såsom  utmärkta  gräffötter.  Svansen  är  helt 
kort.  De  äro  i  allmänhet  smärre  djur,  dock  ej  mycket  små; 

och  inom  denna  ordning  äro  de  bland  de  större,  om  ock  ej 

bland  de  största.  Honan  har  3 — 5  par  spenar,  dels  på  bröstet 

och  dels  på  buken  '^). 
Den  för  dessa  djur  egendomliga  underhudsmuskeln,  genom 

hvilken  de  äga  förmågan  att  hoprulla  sig,  har  följande  byggnad. 

Den  består  af  3:ne  af  delningar,  hvilka  återigen  äro  delade  i  sär- 
skilda delar. 

1)  En  dylik  förmåga  att  hoprulla  sig  träffa  vi  äfven  hos  Manis,  Da- 
sy])us,  Chlamydophorus,  Echidna,  och  OrnitliorJiynchus. 

2)  Hos  Erinaceus  auritiis  finnas,  enligt  Pallas,  endast  3:ne  par  spe- 
nar, hvaraf  1  par  på  bröstet. 
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l:o  Den  största  och  vigtigaste  delen  (cticuUus)  är  den,  som 

likt  ryggskölden  hos  en  sköldpadda,  betäcker  ryggen  och  öfre 

delen  af  kroppssidorna.  Den  har  sin  högsta  konvexitet  långs 

ryggens  midt,  och  är  stupande  vid  kroppssidorna.  Den  har  sin 
början  vid  nacken  mellan  öronen,  och  sträcker  sig  bakåt  till 
basen  af  svansen.  På  sidorna  slutar  den  vid  basen  af  extremi- 

teterna.  Den  utgöres  af  concentriska  muskelfibrer,  som  bilda 
elliptiska  ringar,  hvilka  äro  ställda  ofvan  och  inom  hvarandra, 

så  att  de  äro  de  minsta,  som  äro  belägna  på  midten  af  ryggen, 
och  de  deremot  äro  de  största,  som  bilda  den  yttre  och  nedre 

kanten  af  cncuUus.  På  grund  af  dessa  muskelfibrers  olika  grof- 
lek  och  styrkakan  man  å  cuculhis  eller  rygghudmuskeln,  såsom 

vi  vilja  kalla  den,  urskilja  2me  afdelningar:  1,  den  öfre  half- 

delen  (por  tio  superior  cuculh'),  hvars  fibringar  på  samma  gång 
äro  både  mindre  och  tunnare,  så  att  denna  afdelning  är  nästan 

membranös;  och  2,  den  undre  halfdelen  (portio  inferior  cuculli), 

hvars  fiberringar  äro  mycket  både  tjockare  och  större,  och  nä- 
stan hafva  utseendet  af  sphinctcres ,  och  hvilka  äro  de  företrä- 
desvis verksamma  musklorna  vid  hoprullningen.  Kygghudmuskeln 

är  genom  bindsubstansväfnad  så  starkt  förenad  med  den  ofvan - 
liggande  huden,  att  de  knappt  utan  att  sönderslitas  kunna  åtskiljas. 

2:o,  de  så  kallade  neddragningsmusklerna  (miisculi  depres- 

sores) ,  som  äro  5  par ,  och  som  tjena  till  att  neddraga  den  un- 
dra halfdelen  (portio  inferior)  af  rygghudmuskeln ,  samt  framtill 

fästa  denne  sednare  vid  hufvudet  och  halsen.  Dessa  5  par  muskler 

äro  följande  :  lista  paret,  hvilka  äro  de  ytligaste,  utgå  från  främre 
ändan  af  cucidlns  på  nacken,  gå  framom  öronen,  och  bakom 

ögonen  nedåt,  och  fästa  sig  med  andra  ändan  med  något  diver- 
gerande fibrer  vid  öfverläppen  från  munvinklarne  framåt.  2:dra 

paret  utgå  från  samma  ställe,  som  l:sta  paret,  men  ligga  der 

djupare  och  innanför  dem,  samt  gå  framom  eller  innanför  ögonen, 
och  fästa  sig  med  den  andra  ändan  vid  nosen  och  öfverläppen 

framom  föregående;  och  det  synes  vara  dessa  som  gifva  nosen 

sin  stora  rörlighet.  3:dje  paret  utgå  från  de  inre  lagren  af  cii- 
cullus  vid  skuldrorna,  och  gå  bakom  och  under  öronen  nedåt 

och  framåt,  och  fästa  sig  med  sin  andra  ända  dels  vid  öfver- 

läppen och  munvinklarne  innanför  l:sta  paret,  och  dels  vid  un- 

derläppen, och  betäcka  med  sina  på  hakans  midt  ̂ rån  hvardera 
sidan  sammanlöpande  fibrer  underkäken.  Dessa  muskler  torde 
kunna  anses  motsvara  musculi  risorii  Santor ini^  eller  ock  m. 
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platysmamy oides  hos  menniskan.  4:de  paret  ligga  djupare  än 
alla  de  andra,  och  utgå  från  nacken  under  lista  och  2:dra  paren 

af  dessa  muskler,  samt  gå  med  sina  svagare  och  mycket  diver- 
gerande fibrer  nedåt,  bakåt  och  inåt,  och  de  från  hvardera  sidan 

sammanlöpa  med  hvarandra  under  strupen,  så  att  de  der  bilda 

tid  sin  förening  en  bakåt  riktad  spetsig  vinkel.  5:te  paret  utgå 
från  de  inre  lagren  af  cucullns  vid  skuldrorna ,  gå  med  en  framåt 

böjd  båge  öfver  skuldrorna  och  sidorna  af  halsen,  och  derefter 
bakåt  och  inåt  till  bröstbenet,  vid  hvilket  de  fästa  sig  från 
manubrkm  ungefår  till  bröstbenets  midt,  och  bådaderas  fibrer 
bilda  der  med  hvarandra  en  bakåtriktad  spetsig  vinkel. 

3:0,  bukdelen  (portio  ventralis  musculi  siibciitanei) ,  som  är 
tunn  och  nästan  membranös,  betäcker  buken,  nedre  delen  af 

kroppssidorna,  basen  af  extremiteterna ,  samt  penis.  Dess  fibrer 

gå  i  samma  longitudinella  riktning,  som  fibrerna  af  cucuUus, 
men  äro  mycket  svagare  än  de  af  dennes  nedre  afdelning;  och 
de  utgå  från  båda  öfverarmbenen  och  fästa  sig  med  sin  bakre 
ända  vid  bakre  delen  af  ryggen  och  vid  svansens  bas.  På  den 
nedra  delen  af  buken  och  på  extremiteternas  bas  öfvergår  denna 
delen  af  underhudmuskeln  i  den  tunnaste  bindsubstansväfnad. 

Större  delen  af  miisculus  pectoralis  major  ̂   och  några  mindre 

fläckar  på  hufvudet  och  halsen  äro  ej  betäckta  af  underhudsmus- 

kelns fibrer.  Den  är  ingenstädes  omedelbart,  utan  öfverallt  en- 
dast medelst  bindsubstansväfnad  förenad  med  de  and^a  musklerna. 

Hoprullningens  mechanism  är  följande :  Först  sammandrages 

undre  kroppssidan  genom  underhudsmuskelns  bakdel ,  och  hufvu- 
det ,  extremiteterna  och  svansen  indragas ,  och  derefter  neddrages 

genom  musculi  depressores  den  undre  och  starkare  halfdelen  af 

cucullus^  och  denna  sammandrager  derpå,  liksom  en  sphinder, 

hela  djuret  tills  det  får  formen  af  ett  klot.  Den  öfre  och  tun- 
nare delen  af  cuculJus  uttänjes  då ,  emedan  den  måste  gifva  efter 

för  ryggens  konvexitet.  Sålunda  råder  vid  dessa  rörelser  en  slags 
antagonism  mellan  den  öfre  och  undre  halfdelen  af  cucuUus. 

Sedan  den  nedre  halfdelen  upphört  att  sammandraga  sig,  och 

gifvit  efter,  blir  det  den  öfre  halfdelens  tur  att  draga  sig  till- 

samman ,  och  derigenom  bidraga  till  ryggens  utsträckning.  ̂ ) 

1)  Vi  hafva  beskriMt  denna  intressanta  och  för  dessa  djur  utmärkande 
mechanism  i  öfverensstämmelse  med  M.  Seubert:  Symbolse  ad  Erinacei  eu- 

ropaei  anatomen,  dissert.  inaugur.   Bonnae  1841*  pag.  2  &  3.  pl.  I. 
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Shdettet.    Craniet  är  temligen  kort  och  bredt,  och,  då 
raan  undantager  kindbågarne,  snarare  af  en  cylindrisk  än  ko- 
nisk  form  derigenom  att  nosen  är  kort  och  trubbig  samt  fö^a 
afsmalnande  framåt.    Nackbenet  är  verticalt,  och  foramen  maa- 
num  är  riktadt  helt  och  hållet  bakåt.    Dess  pars  hasilaris  är 
plattad,  men  har  en  liten  köl  å  midten.    Vid  hvardera  sidan 
af  den,  och  framom  condyli     ett  ̂ n\di  foramen  condyloideum och  snedt  utanför  och  framom  detta,  vid  suturen  mellan  nack- 

benets basilardel  och  pars  mastoidea  samt  pars  petrosa  är  ett 
större  foramen  jugulare.    Dess  partes  laterales  hafva  tydliga och  utstående  processus  paramastoidei ,  som  dock  icke  räcka 
så  långt  bakut,  som  comhjli.    Dess  pars  occipitalis  är  stor, 
och  har  upptill  en  hög  och  något  litet  bakåt  riktad  nackekam 
(crista  lamhdoidea),  och  framom  denna  sträcker  den  sig  äfven 
något  fram  på  hufvudskålens  öfre  hvalf,  och  dess  mellersta  del 
går  derstädes  något  längre  fram,  samt  är  trubbig  eller  inskuren, 
och  har  midtåt  en  köl,  som  utgör  en  fortsättning  af  crista  sa- 
gittalis.  Mellan  crista  lamhdoidea  och  foramen  magnum  är  en 
låg  köl,  hvilken  är  den  egentliga  crista  occipitalis  externa.  — 
Hvartdera  hjessbenet  går  med  en  spets  ned  mellan  pars  squa- 
mosa  ossis  temporis  eller  os  squamosum  och  pannbenet,  och 
långs  suturen  mellan  båda  hjessbenen  (sutura  sagittalis)  är  en 
tydlig  crista  sagittalis.  ~  Det  bakre  kilbenet  eller  basisphe- 
noidbenet  har  å  hvardera  sidan  en  stor  process,  som  stöter  intill 
os^  tympanicum,  och  bidrager  till  att  omsluta  tympanalhålan. 
Uti  basen  af  ala  magna  är  ett  rundadt /orawm  ovale,  och 
nämnda  ala  sträcker  sig  upp  mellan  os  sqvamosum  och  ala parva, 
och  stundom  ända  fram  till  pannbenet.  Någon  canalis  alisphe- 
noideus  förefinnes  icke.    Processus  pterggoidei  äro  starkt  ut- 

bildade, och  deras  båda  lameller  (ala  externa  é  interna)  äro 
åtskilda  genom  en  djup  grop,  och  båda  äro  tillspetsade,  men 
den  inre  något  mera ,  och  den  är  försedd  med  en  tydlig  hamu- 
lus  pterygoideus.    Gropen  mellan  båda  p)^'oc.  pterygoidei,  som 
utgör  en  fortsättning  af  den  bakre  näskanalen,  slutar  med  en 
nästan  rundad  fördjupning  mellan  basisphenoidprocesserna.  Fram- 

om och  ofvan  den  yttre  lamellen  {processus  ectopterygoideus) 
och  vid  gränsen  mellan  ala  magna  och  ala  parva,  är  en  tem- 

ligen stor  fissura  sphenoidalis.    Ofvan  denna  är  i  ala  parva, 
såsom  vanligt,  ett  litet  foramen  opticum,  och  ofvan  detta  3—4 
andra  foramina.  —  Pannbenet  är  deladt  i  2:ne,  och  långs  suturen 
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mellan  båda  är  en  grop.  Å  sidorne  baktill  äro  de  inknipna,  så 
att  hjernskålen  här  är  smalast.  Till  postorbitalprocesser  före- 

finnes intet  spår,  och  tinninggroparne  äro  stora.  Hvartdera  pann- 
benet utsänder  å  midten  framtill  en  spets  (processus  nasalis)^ 

på  yttre  sidan  af  näsbenens  bakre  del,  men  som  vanligen  ej  sträc- 

ker sig  till  mellankäksbenen.  —  Tårbenen  sammanväxa  tidigt  med 
de  omgifvande  benen,  så  att  de  ej  äro  distinkta,  och  foramina 
lacrymalia  äro  hos  yngre  belägne  framom  och  hos  äldre  inom 
orbitalkanten.  Ofvan  dem  är  en  skarp  rygg,  som  går  bakåt 
långs  öfre  orbitalkanten,  och  båda  dessa  ryggar  gå  derifrån  inåt 
och  bakåt ,  och  vid  bakre  delen  af  sutura  f rontalis  sammanlöpa 
de  med  hvarandra,  samt  öfvergå  i  crista  sagiUalis.  —  Lamina 
cribrosa  å  silbenet  är  stor,  och  saknar  crista  galli.  —  Tinning- 

benen hafva^jar^e^  mastoidece  stora  och  distinkta.  Nedtill  hafva 

dessa  en  tydlig  processus  mastoideus,  som  stöter  intill  proces- 
sus postglenoideus  å  pars  squaniosa,  och  genom  en  bugt  är 

skild  från  den  delen ,  som  ligger  intill  proc.  paramastoideus. 
Ledgropen  (fossa  articularis)  för  underkäken  är  plattad,  och 
visar  endast  spår  till  konkavering  vid  den  inre  afdelningen  af 
postglenoidprocessen  (processus  entoglenoideus) ,  hvilken  genom 
foramen  postglenoideum  är  skild  från  den  egentliga  2^roc.  post- 

glenoideus. Os  ttjmpanicum  är  litet  och  nästan  ringformigt, 
ehm-u  ringen  upptill  är  ofullständig ;  och  meatus  audiiorius  ex- 
ternus  är  stor.  —  Kindbågarne  äro  temligen  stora  och  ganska 
starkt  utstående,  men  okbenen  äro  små,  och  de  långa  okbens- 
utskotten  å  tinningbenen  och  öfverkäksbenen  möta  hvarandra 
på  inre  sidan  af  okbenen,  hvilket  är  ett  eget  förhållande.  — 
Gombenen  äro  särdeles  egendomliga.  Långs  suturen  dem  emel- 

lan {sutura palatina)  är  en  låg  kam,  som  vid  deras  bakre  kant 
slutar  med  en  liten  spets.  I  midten  af  hvartderas  horisontella 
del  är  ett  stort  aflångt  hål.  Strax  framom  deras  bakre  kant 
är  der  en  transversell  rygg,  och  mellan  dennas  yttre  spets, 
och  öfverkäksbenet  är  ett  stundom  öppet  och  stundom  slutet 
foramen  palatinum  posterius.  Deras  bakre  del,  mellan  den 
nämnda  transversella  ryggen  och  kilbenets  processus  pterygoidei, 
är  bred  och  konkav,  och  denna  konkavering  utgör  en  fortsättning 
framåt  af  gropen  mellan  båda  lamellerna  af  processus  pterygoi- 
dei.  —  Öfverkäksbenen  i  förening  med  tårbenen  bilda  den  inre 
väggen  i  orbita.  Foramina  infraorhitalia  äro  verticalt  ovala, 
och  hafva  sitt  läge  ofvan  framkanten  af  den  bakersta  falska  öfre 
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kindtanden,  och  äro  riktade  framåt.  —  Mellankäksbenen  äro 
stora,  men  nå  dock  vanligen  ej  till  pannbenen.  Mellan  dem 

och  öfverkäksbenen  äro  tydliga  foramina  incisiva.  —  Näsbenen 
äro  skilda,  smala,  ocb  räcka  på  pannan  knappt  så  långt  tillbaka, 
som  öfverkäksbenen.  —  Underkäken  har  båda  sidohälfterna  skilda 

genom  en  tydlig  sutur.  Den  uppstigande  grenen  är  å  yttre  si- 
dan konkav.  Processus  coronoideus  är  hög  och  med  bakåt  böjd 

spets;  och  proc.  angularis  är  stor  och  tjock  och  något  inåt  böjd. 

Condylus  är  transversell ,  konvex  och  föga  sned.  Foramen  ma- 

xillare  posterius  har  sitt  läge  i  riktningen  af  processus  condy- 
loideus^  och  midt  under  bakre  kanten  af  proc.  coronoideus. 

Den  horisontella  grenen  har  undre  kanten  konvex,  och  2:ne  fo- 
ramina mentalia^  som  äro  belägne  under  den  bakersta  falska 

kindtanden. 

Tungbenet  {os  liyoideum)  har  en  liten  corpus,  som  vid 
hvardera  ändan  har  2:ne  ledytor  för  articulationen  med  cornua^ 
den  öfre  för  articulationen  med  cornua  minora  s.  anteriora^ 

och  den  yttre  apicala  för  D:o  med  cornua  majora.  De  förra 
äro  kortast,  men  bära  ett  tvåledadt  bihang,  af  hvilket  lista 

leden  är  störst,  och  den  2:dra  är  det  så  kallade  cornu  styloi- 
deum,  som  är  fästadt  vid  tinningbenet.  I  förening  med  dessa 
leder  äro  cornua  minora  längre  än  c.  majora.  Dessa  bilda  i 

förening  med  tungbenskr öppen  en  halfcirkel,  samt  äro  hoptryckta 

och  trubbiga  vid  sin  yttre,  och  något  högre  vid  sin  inre  ända. 
Bälen.  Halskotorna  äro  7,  bröstkotorna  15,  ländkotorna 

6,  korsbenskotorna  3,  och  svanskotorna  13,  af  hvilka  dock  den  sista 
är  broskartad.  Atlas  har  sidoutskotten  små,  trubbiga  och  nästan 

trekantiga,  och  deras  bas  är  ej  genomborrad  af  foramen  vertebrale^ 
utan  detta  förefinnes  å  sidorna  af  öfra  bågen,  och  i  främre  kanten 

af  samma  båge  är  å  hvardera  sidan  en  bugt  för  ateria  vertebralis. 

Den  har  en  tydlig  neuraltagg ,  men  ej  något  hypapophysialutskott. 

Epistropheus  har  en  lång  och  stor,  men  ej  särdeles  hög  neu- 
raltagg, samt  små  foramina  vertehralia.  På  3:dje  till  och  med 

6:te  halskotorna  är  neuraltaggen  helt  liten,  och  på  7:de  tem- 
ligen  lång.  På  4:de  till  och  med  6:te  af  dessa  kotor  förefinnas 

parapophyser ,  hvilka  dock  endast  äro  stora  på  den  6:te.  På 
den  7:de  saknas  de.  Af  de  15  bröstkotorna  hafva  3:dje  och 

följande  meta-  och  till  dels  äfven  anapophyser,  hvilka  bilda  en 

uppstående  rad  af  utskott  på  hvardera  sidan  af  dessa  kotors  neu- 
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raltaggar,  och  stundom  kallas  ̂ roc.  transversi'^).  Dessa  upp- 
stående rader  fortsättas  på  ländkotorna,  men  bildas  der  endast 

af  metapophyserna.  A  bröstkotorna  från  och  med  3:dje  till  och 
med  13:de  äro  diapophyserna  distinkta  och  skilda  från  de  nämnda 

apophyserna,  samt  knapp-  eller  knölformade,  och  hafva  af  A. 

Retzius  -)  blifvit  kallade  costalutskott.  På  första  och  2:dra  bröst- 
kotorna äro  meta-  och  anapophyserna  ej  skilda  från  diapophy- 

serna, och  på  14:de  äro  dessa  sistnämnda  rudimentära,  och  på 

15:de  helt  och  hållet  saknade.  Den  jemförelsevis  starka  utveck- 

lingen af  de  här  till  dels  med  hvarandra  förenade  meta-  och 

anapophyserna  och  den  deremot  ringa  utvecklingen  af  diapophy- 
serna (med  undantag  af  de  2  me  främre  bröstkotornas)  både  på 

bröst-  och  ländregionerna  är  för  våra  insektätare  utmärkande 

Neuraltaggarne  såväl  på  bröst-  som  ländkotorna  äro  låga.  Af 
de  6  ländkotorna  har  den  l:sta  diapophyserna  rudimentära,  och 

äfven  på  de  följande  äro  de  helt  korta.  De  3:ne  korsbensko- 
torna  hafva  neuraltaggarne  lika  höga,  som  de  å  ländregionen , 
och  af  bäckenets  ben  äro  endast  höftbenen  (ossa  iliuni)  fästade 

vid  dem.  Af  svansens  kotor  hafva  7  neuraltaggar  och  sidout- 

skott, men  ingen  hsemalbåge.  Af  de  15  paren  ref  ben  (neurapo- 
physer)  äro  de  8  främre  paren  med  sina  refbensbrosk  (hsemapo- 
physer)  fästade  vid  bröstbenet ,  d.  v.  s.  costce  verce ,  och  således 

äro  de  första  8  hsemalbågarna  i  bröstregionen  fullständiga  och 

försedda  med  hsemaltaggar.  l:sta  paret  ref  ben  och  deras  ref- 
bensbrosk äro,  såsom  vanligt,  korta  och  breda,  och  det  sista 

paret  äro  helt  små.  Bröstbenet  består  af  4  leder ,  af  hvilka  den 
första,  eller  manuhrium,  har  sin  främre  ända  bred  och  framtill 

grundt  utringad,  eller  med  2me  sidodelar,  men  den  saknar  köl. 

Sista  leden  bär  4  par  refbensbrosk,  och  baktill  en  till  dels  för- 
benad processus  ensiformis. 

Extremiteterna.  Nyckelbenen  äro  långa ,  temligen  starka , 

och  något  böjda,  samt  genom  2me  korta  broskartade  episternal- 

bihang  ̂ )  förenade  med  främre  kanten  af  manuhrium  sterni. 
Andra  ändan  är  fästad  vid  spetsen  af  den  stora  acromion.  Skul- 

1)  Skand.  Fauna,  däggdj.  2:dra  uppl.  pag  94. 
2)  Kongl.  Vetensk.  Akademiens  i  Stock.  Handl  1848,  sednare  hälften, 

pag.  235. 
3)  C.  Gegenbaur  :  Upon  the  episternal  portions  of  the  skeleton ,  as 

they  appear  in  Mamraalia  and  in  Man  (öfversättn.  fr.  Jenaische  Zeitschr.  f. 
Medicin  1864);  in  the  Natural  History  Keview  1865,  pag.  554,  fig.  7. 
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derbladet  är  af  en  aflång,  subtriangulär  form,  med  bred  hals, 
och  öfre  kanten  urbugtad,  och  den  undre  rät.    Spina  scapulce 

är  hög,  och  fossce  snpra-  &  infrasjnnata  äro  ungefär  lika  stora. 

Den  stora  utbredda  acromion  -har  en  stor  metacromial-process. 
Processus  coracoideiis  är  temligen  stor  och  krökt.  Öfverarmen  är 

böjd,  och  har  caput  ovalt  och  utan  hals.    Tiiberculum  majiis  är 
ej  större  än  t.  minus  ̂   men  högre  än  caput.    Mellan  båda  är  en 

djup  grop  (sulcus  intertuhercularis).    Från  tuherculum  niajus 
utgår  en  skarp  crista  deltoidca,  som  öfvergår  i  den  skarpa  kant, 
som  förefinnes  å  benets  främre  sida  nedtill.    Öfverarmens  nedre 

ända  är  temligen  bred  och  med  tydlig  trocMea.    Fossa  anconcea 

är  grund,  men  den  benvägg,  som  skiljer  den  från  fossa  anterm% 

är  dock  mj^cket  tunn,  och  stundom  genombruten.    Något  hål 
öfver  den  inre  condylus  förefinnes  icke.    Underarmens  båda  ben 

äro  distinkta,  ehuru  stundom  till  någon  del  sammanvuxna.  Ba- 
dius  är  något  mindre  än  ulna^  och  dess  öfre  ända  (capituJum) 

är  transverselt  oval,  med  konkav  ledyta  för  articulationen  med 
rotula  å  öfverarmens  yttre  condylus.    Denna  articulation  är 

dock  blott  i  ringa  grad  roterande,  och  är  för  det  mesta  in- 
skränkt till  en  ginglymus.    A  uJna  är  olecranon  stor  och  tvärt 

afhuggen.    Carpus  består  af  8  ben,  ehuru  ossa  naviculare  och 
lunatum  sammanvuxit  till  ett  ben,  derigenom  att  2:dra  radens 

carpalben  blifvit  tillökte  med  ett  öfvertaligt  ben  (o.  intermedium 

s.  centraJe).    A  undre  sidan  af  öfre  ändan  af  tummens  metacar- 

palben  är  ett  sesamoidben.  —  Bäckenet  har  temligen  stor  aper- 
tura  x^elvis^  som  stundom  (hos  $)  undertill  är  öppen.  Höftbe- 

nen äro  smala,  och  å  yttre  sidan  konvexa.    Fästet  med  kors- 
benet upptager  större  delen  af  den  nästan  trekantiga  vingens 

längd,  och  den  främre  ändan  af  denne  är  blott  helt  litet  utåt 

böjd.    A  öfre  kanten  af  höftbenets  kropp  är  en  djup  bugt,  som 
baktill  begränsar  vingen.    Tuberciäum  ileopectinceum  är  endast 

svagt  antydd.    Sittbenet  har  kroppen  kort,  och  dess  öfre  kant 
har  en  tydlig  incisura  ischiadica  major.    Sittkuölen  är  trubbig, 
och  icke  starkt  uppstående,  och  dess  bakre  kant  är  bågböjd. 

Blygdbenet  är  temligen  långt,  och  båda  blygdbenen  bilda  stun- 
dom hos  honorna  (under  drägtigheten)  ingen  symphysis^  och 

eljest  hos  dem  en  blott  mycket  liten  sådan.    Hanarnes  bäcken 

är  större ,  och  med  fullständig  symphysis  ossium  puhis  Höft- 

1)  Prof.  Jakobson:  Förh.  vid  Skandinav.  Naturforsk.  3:dje  möte,  1842, 
pag.  705.  Vi  hafva  emellertid  någon  gång  iakttagit,  att  blygdbenen  icke 
tildat  symphysis  äfven  hos  hona,  som  icke  varit  drägtig. 
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hålet  (foramen  ohturatoriuni)  är  stort  och  nästan  halfcirkelfor- 

iiiigt.  Lårbenet  är  af  en  egendomlig  form.  Det  är  något  hop- 
tryckt framifrån  bakåt,  och  nedanför  trochanter  major,  som  är 

betydligt  lägre  än  caput,  är  en  lång  och  ruggig  crista  (jhitcca. 
Trocliantcr  minor  är  starkt  utstående.  Fihnia  är  temligen  stor, 
men  den  är  från  och  med  den  nedre  halfdelen  så  sammansmält 

med  tibia,  att  man  knappt  der  ser  något  annat  spår  till  skill- 
nad dem  emellan,  än  en  grop  vid  nedre  deleii  af  främre  sidan 

af  underbenet.    Tarsalbenens  antal  är  det  normala. 

Tänderna.  Vi  hafva  redan  redogjort  för  deras  antal.  Öf- 
ver käken:  Alla  framtänderna  hafva  enkel  rot,  och  trubbigt 
tillspetsad  krona.  De  2me  innersta  äro  dubbelt  större  än  de  andra, 

och  långt  skilde  från  hvarandra.  De  af  det  derpå  följande  paret 
äro  de  minsta.  Hörntänderna,  som  sitta  något  bakom  suturen 

mellan  öfverkäks-  och  mellankäksbenen ,  hafva  vanligtvis  dubbel 
rot,  och  äro  högre  än  det  följande  paret  tänder,  eller  det  lista 
paret  falska  eller  oäkta  kindtänder.  Dessa  sednare  hafva  enkel, 

men  det  följande,  eller  2:dra  paret  falska  kindtänder  hafva  två- 
till tredubbel  rot.  Dessa  hafva  å  inre  sidan  en  tydlig  låg  afsats 

eller  tagg.  3:dje  paret  falska  kindtänder  äro  betydligt  större  än 

de  föregående ,  och  högre  än  de  följande  äkta  kindtänderna.  De 
hafva  3:ne  taggar,  af  hvilka  en  är  betydligt  högre  än  de  andra, 
och  af  de  båda  inre  är  den  bakre  lägst.  Det  följande  lista  paret 

äkta  kindtänder  äro  de  största  af  alla ,  och  hafva  4  taggar.  Sam- 
ma antal  taggar  har  det  följande  (2idra)  paret  af  dessa  tänder;  och 

de  af  det  sista  paret,  som  äro  de  minsta  af  de  äkta  kindtänderna, 

äro  tvåtaggade.  Alla  taggarna  å  de  äkta  kindtänderna  äro  låga , 

och  isynnerhet  hos  äldre  individer  trubbiga.  —  Underkäken. 
Framtänderna  hafva  enkel  rot  och  trubbig  krona,  och  båda  paren 

äro  starkt  riktade  framåt,  och  de  af  det  mellersta  paret  äro  dub- 
belt större  än  de  af  det  yttre,  samt  endast  något  litet  skilda  från 

hvarandra.  Hörntänderna,  som  äfvenledes  äro  starkt  framåt 

riktade,  och  med  trubbig  krona,  hafva,  äfvensom  de  af  det  följande 

paret  mycket  små  och  tväspetsade  falska  kindtänder,  enkel  rot. 

Det  2:dra  paret  falska  kindtänder  äro  tretaggade,  med  den  ba- 
kersta  taggen  helt  liten,  och  med  den  högsta  ungefär  så  hög, 

som  det  följande  paret  äkta  kindtänder.  Dessa  äro  de  största 

af  alla,  och  hafva,  liksom  det  andra  paret,  5  taggar.  Det  ba- 

kersta  paret  äkta  kindtänder  äro  de  minsta  af  dessa ,  och  hafva 
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3:ne  taggar,  af  li vilka  den  främste  är  otydlig.  Taggarna  å 
dessa  tänderna  äro  väl  så  skarpa,  som  å  de  i  öfverkäken. 

Tandömsningen  är  postfoetal,  men  inträder  dock  tidigt,  så 

att  den  omkring  ett  par  månader  efter  födseln  är  afslutad ,  då  äf- 

ven  de  äkta  kindtänderna  redan  äro  fullständigt  tillstädes^) 
I  afseende  på  deras  anatomiska  karakterer  för  öfrigt  få  vi 

nämna ,  att  tungan  är  glatt  och  mjuk ;  att  magen  har  en  mycket 

stor  blindsäck;  att  tarmen  är  ungefär  6  gånger  längre  än  krop- 

pen och  saknar  blindtarm;  att  lefvern  har  8  flikar;  att  hjert- 
säcken  är  mycket  tunn;  och  att  de  masculina  generationsorganerna 
äro  utrustade  med  vesiadce  seminales^  prostata  och  glandulce 

Cowperi^  men  sakna  os  penis. 

Igelkottarnes  klumpiga  kroppsform  och  korta  extremiteter 

ådagalägga,  att  de  ej  äro  i  besittning  af  någon  snabbare  rörel- 
seförmåga. Deras  språng  är  derföre  ingalunda  snabbt,  ehuru 

de  röra  fötterna  med  ganska  stor  hastighet.  De  visa  jemförel- 
sevis  mera  snabbhet  då  de  gräfva  i  jorden,  t.  ex.  efter  mark- 

möss och  sorkar.  Då  de  stundom  gripa  möss  och  foglar,  måste 
de  dock  vid  dessa  tillfållen  kunna  röra  sig  med  något  större 

snabbhet,  än  den  vanliga.  Liksom  de  andra  insektätarne  äro 
de  särdeles  rofgiriga  och  grymma,  och  stundom  äter  den  ene 

upp  den  andre,  liksom  näbbmössen  och  mullvadarne,  om  de  in- 
stängas tillsamman  1  allmänhet  hålla  de  sig  dolda  under 

dagarne,  och  äro  i  rörelse  under  aftnarne  och  nätterna,  för  att 
söka  sin  föda,  eller  för  att  tillfredsställa  könsdriftens  behof. 

Liksom  flädermössen,  hafva  igelkottarne  en  kroppstemperatur, 
som  ej  är  oberoende  af  den  omgifvande  lufttemperaturen,  och 
under  hösten  infalla  de  derföre  i  dvala  eller  vintersömn,  hvar- 

under  deras  kroppstemperatur  nedsjunker  ända  till  0^,  och  som 
upphör  när  vårvärman  inträder.  Vi  hafva  en  gång  iakttagit, 
att  en  igelkott  här  vid  Upsala  insomnade  i  början  af  September, 
och  uppvaknade  i  slutet  af  Mars.  Yid  tiden  för  hibernationens 
början  äro  de,  såsom  alla  hibernerande  djur,  särdeles  feta,  och 
vid  dess  slut  mycket  magra.    Den  ringa  utvecklingen  af  deras 

1)  Tcändema  och  skelettet  iUo  här  beskiifiia  sådana  de  visa  sig  hos  vår 
igelkott. 

2)  C  J.  Sundevall  :  Kongl.  Vetensk.  Akad:sflandl.  1841,  (tr.  1842;,  pag.  220. 
3)  Pallas  (Zoographia  Eosso  —  Asiatica.  I,  p.  138)  anför  detta  om 

Erinacem  auritus,  och  Conservator  C.  F.  L.  Hedström  har  iaktagit,  att  af 
Erw.  enropmis  en  hane  åt  upp  en  hona. 
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hjerna  antyder  en  lägre  grad  af  intelligens.  Dock  ådagalägga 
de  stundom  en  viss  slughet,  då  de  fånga  möss,  och  de  blifva 
lätt  tama.  De  förstå  äfven  att  alltid  i  rätt  tid  begagna  sig  at 
sin  förmåga  att  rulla  sig  tillsamman,  för  att  skydda  sig,  an- 

tingen då  de  falla  från  någon  höjd,  eller  då  de  anfallas  af  nå- 
gon fiende.  Deras  sinnesorganer  äro  temligen  slöa,  och  lukten 

och  hörseln  äro  mera  utbildade  än  synförmågan.  De  äro  ej  säll- 
skapliga, och  man  träffar  vanligen  endast  ett  par  (hane  och  hona) 

i  grannskapet  af  hvarandra.  Till  skydd  för  sig  sjelfva  och  sina 

ungar  gräfva  de  hålor  i  jorden,  vanligen  ej  djupare  än  Va 
men  med  2:ne  ingångar,  och  inlägga  i  dem  en  bäddning  af  torrt 

gräs,  löf  och  mossa,  särdeles  i  sådana,  som  äro  ämnade  till  un- 
garnes bevarande ,  och  till  vinterboning.  Under  sommaren  ligga 

de  ofta  vid  foten  af  buskar,  häckar  o.  d.  Vi  hafva  erfarit,  att 

de  ej  sällan  gräfva  sina  vinterboningar  under  trädrötter.  Deras 

kända  rofgirighet  ̂ ) ,  och  deras  korta  tarmkanal  utvisa ,  att  den 
animaliska  födan  för  dem  är  hufvudsak,  och  att,  om  de  äfven 

förtära  vegetabilier ,  t.  ex.  bär  och  frukter,  såsom  man  uppgifvit, 
detta  egentligen  hörer  till  undantagen.  De  förtära  såväl  blötdjur 

och  insekter,  som  varm-  och  kallblodiga  ryggradsdjur.  Deras 
känslolöshet  för  ormgiftet  har  af  Lenz  m.  fl.  blifvit  afhandlad, 

och  att  de  uppäta  huggormar,  utan  att  lida  något  men  af  de 
bett,  som  de  af  dem  erhållit  å  nosen,  har  man  flera  gånger 
iakttagit. 

De  lefva  i  monogami,  ehuru  denna  icke  lärer  vara  oinskränkt. 

Hos  oss  parar-)  sig  igelkotten,  enligt  Nilsson-^)  i  Maj,  och, 
enligt  hvad  vi  sjelfva  erfarit  i  Skåne,  sednare,  vid  midsommars- 

tiden; och  honan  skall  gå  drägtig  i  7  veckor,  och  enligt  Nilsson 

i  Juni  eller  juli ,  och  enligt  Blasius  *)  i  Juli  eller  Augusti  fram- 
föda enligt  den  förre  ända  till  10,  och  enligt  den  sednare  4  till 

8  ungar,  som  vid  födseln  äro  omkring  2  tum  långa,  hvita  och 
nästan  nakna,  men  dock  med  helt  små  tilltryckta  taggar;  och 

efter  4. — 5  veckor  lemna  de  i  sällskap  med  modern  boet,  och 

1)  Se  t.  ex.  Linnér  Gotländska  Resa  pag.  265  &  280. 

2)  Vi  hafva  iakttagit,  att  hanen  före  parningen  karesserar  honan  med 
samma  åtbörder,  som  fargalten.  Studev.  J.  IVERUS  har,  enligt  benägen 
uppgift  till  oss,  iakttagit,  att  honan  under  parningen  ligger  på  ryggen. 
Detta  om  JErinaceus  europcBUS. 

3)  Skand.  Fauna,  Däggdj.  2  uppl.  pag.  97. 
4)  Naturgesch.  d.  Säugeth.  Deutschl.  pag.  155. 

13* 
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(lä  hafva  de  samma  utseende,  som  de  gamla,  eliuru  de  äro  mindre. 

En  i  slutet  af  Augusti  dödad  unge  hade,  enligt  C.  J.  Sundevall  *), 
redan  något  mera  än  7*  <^6t  fullvuxna  djurets  längd.  Kedan 
följande  året  äro  de  fullvuxna. 

Slägtet  J?r«2«mi6^  räknar,  med  inbegrepp  af  de  af  Fitzjnger 
uppställda  slägtena  Feroechinus  och  Hcmkchhim ,  enligt  Fitzin- 

GER-)  21  arter,  från  Europa,  Asien  och  Afrika.  Ingen  annan 
art  förekommer  så  långt  upp  mot  norden,  som  vår  igelkott. 

Slägtets  geologiska  förekomst  sträcker  sig  tillbaka  till  miocena 
afdelningen  af  tertiärperioden. 

Igelkottarne  kunna  betraktas  såsom  nyttiga  djur  derigenom 
att  de  förstöra  en  mängd  skadliga  insekter,  sniglar,  markmöss 

och  ormar;  men  de  kunna  å  andra  sidan  äfven  anses  såsom  skad- 

liga, emedan  de  ej  sällan  förstöra  ägg  och  späda  ungar  af  så- 
dana foglar,  som  häcka  på  marken,  och  som  för  jagtbanan  äro 

vigtiga,  t.  ex.  rapphöns  och  orre.  Fogelkött  skall  för  dem  vara 
särdeles  begärligt. 

De  hafva  åtskilliga  fiender ,  som  oaktadt  deras  taggiga  pan- 

sar döda  dem.  Bland  dessa  vilja  vi  nämna  räfven,  dufhöken  ̂ ) 

och  bergufven '^).  Att  räfven  under  vintern  uppgräfver  igelkot- 
ten ur  dess  ide,  hafva  vi  i  Skåne  flera  gånger  erfarit. 

Till  Europas  fauna  höra  2:ne  arter,  af  hvilka  den  ena, 
Erinaceus  atiritns  Pallas,  endast  förekommer  i  de  sydöstra 

delarne  af  Kyssland ,  och  i  mellersta  Asien ,  och  den  andra  äfven 
tillhör  vår  fauna.    Denna  är 

1.   Erinaceus  europaeus,  Linné. 

I(/el7cotten. 

Erinaceus  europceiu^t.  Linné,  Fauna  Svecica,  edit.  2:da  pag.  8.  —  1761. 
,j  ,,        C.  P.  Thunberg:  Beskrifning  på  svenske  djur,  pag. 

57.  —  1798. 
,,        A-  J.Ketziuf:   Fauna?  Svecicag  pais  l:ma,  pag.  28. —  1800. 

C-  J.  Sundkvall:  Ofversigt  af  slägtet  Ermaceus: 
Kongl.  Veten.,k.  Akad:s  i  Stockh.  UawlL  1841  (tr.  1842) 

pag.  223.  -  1842. 

1)  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Handl.  1841,  pag.  220. 

2)  Pitzungsbericlite  der  Kaiserl.  Akad.  d.  Wissen^^ch.  niatlieni.-naturwis- 
sensch.    Classe.  56  Bd.  l:e  Abtlieil.  pag.  844.  ~-  1867. 

3)  Nilsson:  Skand.  Fauna, 
4)  Enligt  Lenz,  uti  Illustrirtes  Thierleben  von  A.  E.  Brehm,  l:er  Bd. 

pag.  657. 
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Krinaam  curojMHs.  S.  Nilsson:  SkjiiKlinavisk  Fauna,  l:sta  delen,  Diifftr- 
djuren,  2:dra  uppl.  pa,^-.  U2.  —  1847. 

,,  „        J.  H.  Blasius:  Naturgescliichte  der  Säugctliiere  Dcutscli- 
lands,  pag.  153.  ■-  1857. 

„  „       A.  E.  Holmoren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  106. —  18r>5. 

,,  „        L.  J.  FlTZiNGKK:  l)ie  iiatiirliclie  Familie  der  Igel  (Eti- 
■nacei)  nach  dem  gegenwärtigen  Stande  der  Wissens- 
cliaft;  Sitzungsbericliteder  Kaiserl.  Akadeniie  der  Wis- 
senschaften,  nmtliein.-naturwiss.  Classe.  Bd.  56 ,  l:e 
Abtheil.  Heft.  I-V.  pag.  847.  -  1SG7. 

Bcslcr.  Kroppsläiigden  frän  spetsen  af  nosen  till  roten  af 

svansen  8 — 9  tum.  sv.  decini.  m.  Hufvndets  1.  2  Vio — '^V*  t.  Öro- 
nens 1.  från  basen  af  yttre  kanten  och  utan  hären  vid  s})etsen 

'7-20  t-  Svansens  1.  7io  ̂ *  ̂ ^'^^  träftas  dock  de,  som  äro  nå- 
got mindre. 
Hafvudet  är  koniskt,  och  nosen  spetsig,  och  från  ögonen 

till  nosspetsen  är  ungefär  lilm  långt,  som  frän  ögonen  till  nac- 
ken. Nosspetsen  är  bar,  med  en  fåra  långs  midten,  och  dess 

ytterhud  är  afdelad  i  skifvor,  och  den,  som  är  bakom  näsbor- 
rarne ,  har  en  crenulerad  kant.  Näsborrarna  belägna  på  sidorna 

af  nosspetsen,  nästan  njurformiga,  och  upptill  smala.  Ögonen 
små,  med  mörk  iris.  Öronen  rundadt  ovala.  Innertån  å  fram- 
och  bakfötterna,  isynnerhet  de  sednare,  kortare  än  de  andra 
tårna.  Hufvudet  till  bakom  pannan  och  öronen,  sidorna  af 

halsen,  nedre  delen  af  bogarne  och  kroppssidorna,  och  hela  undre 
sidan,  från  underläppen  till  ofvan  svansroten,  med  mer  eller 

mindre  grof  hårbetäckning,  af  hvilken  den  på  hakan,  under  hal- 
sen och  midt  under  buken  är  den  minst  grofva.  På  bogarne, 

kroppssidorna,  och  bakom  öronen  äro  bland  de  mjukare  håren 
en  del  längre  och  styfvare  stickelhår  eller  borst.  Fötterna,  med 
undantag  af  undre  sidan  af  tårna,  och  fotsulorna,  hafva  äfven 
sådan  hårbetäckning,  äfvensom  öronen,  ehuru  deras  är  temligen 

gles.  För  öfrigt  är  kroppen  ofvan  och  på  öfre  delen  af  sidorna  be- 
täckt af  rörliga,  hornartade  och  strierade  taggar,  som  för  det  mesta 

hos  större  exemplar  äro  omkring  ̂ V_.n  ̂ -  länga,  och  vid  den  öfre 
spetsen  särdeles  spetsiga,  samt  äfven  något  tillspetsade  vid  roten. 
Då  djuret  är  vid  lugn  och  fredlig  sinnesstämning,  ligga  dessa 

taggar  tilltryckta  och  med  spetsarne  riktade  bakåt,  men  dä  det 

är  retadt,  eller  uppskrämdt,  resas  de  upp,  och  kunna  på  huf- 
vudet t.  0.  m.  riktas  framåt.  —  Nosspetsen  är  svart.  Från  denna 

till  bakom  ögonen  är  ä  hvardera  sidan  en  svartbrunaktig  fläck, 
och  fötterna  äro  ofvan  brimaktiga.    För  öfrigt  är  hårbetäckiiingen 
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grågulaktig ,  och  å  undre  sidan  blekare ,  stötande  i  gråhvitt ,  isyn- 
nerhet på  hakan.  Taggarne  äro  hvita ,  med  yttersta  spetsen ,  och 

en  bred  ring  något  innanför  spetsen  svarta. 

Honan  är  något  större  ̂ ) ,  har  spetsigare  nos  och  ljusare 
färgteckning,  än  hanen,  och  hennes  taggbeväpning  sträcker  sig 
ej  så  långt  ned  på  hufvudet.  Skillnaden  i  färgteckningen  är 
dock  stundom  ingen.  De  yngre  likna  honan  i  nosens  form ,  och 
färgteckningen. 

Craniets  längd  l^Voo  t-  ̂ ^^cr  58  mill.  Dess  bredd  öfver 

kindbågarne  1-/10  t.  eller  36  mill. 
Igelkotten  förekommer  hos  oss  såväl  i  skogstrakterna  som 

på  slättbygderna  ingalunda  sällsynt  från  Skåne  åtminstone  till 
Gestrikland.  Nilsson  ajiför  i  Skandinavisk  Fauna,  att  den  skall 

vara  iakttagen  vid  Heda  i  Herjedalen.  Vi  hafva  icke  sjelfva 

erhållit  någon  underrättelse  om  dess  förekomst  norr  om  Gestrik- 

land. Enligt  C.  Hartman  ̂ )  har  dess  geografiska  utbredning  hos 
oss  sin  nordliga  gräns  i  Gestrikland.  I  trakten  af  Upsala  är 

den  ej  sällsynt,  ehuru  den  tyckes  vara  något  periodisk.  Enligt 
Linnés  Fauna  Svecica,  var  den  på  hans  tid  sällsynt  i  Svealand. 
Enligt  det  ofvan  citerade  arbetet  af  Prof.  Thunberg,  förekom 

den  i  Upland  vid  tiden  för  nämnde  arbetes  utgifvande,  d.  v.  s. 

i  slntet  af  förra  seklet.  Enligt  C.  J.  Sundewall  ̂ ) ,  och  enligt 
särskilda  af  oss  inhemtade  underrättelser  är  den  allmän  i  West- 

manland.  Studeranden  K.  M.  Linroth  har  benäget  för  oss  upp- 

gifvit ,  att  "han  de  senaste  åren  ofta  sett  den  i  trakten  af  Karl- 

stad" i  Wermland.  Enligt  K.  Collett  "finnes  den  i  Norge 
sparsamt  i  de  till  Sverige  gränsande  landsdelarne  upp  till 

Kongsvinger."  Enligt  C.  R.  Sundström  är  den  allmän  i  Ne- 
rike.  För  öfrigt  förekommer  den  allmänt  utbredd  inom  Göta- 

land ,  och  enligt  Linné  äfven  på  Gotland.  Enligt  C.  Lundahl  ̂ ) 

"är  den  ej  sällsynt  på  Åland,  och  förekommer  här  och  der  i 
Finlands  södra  kusttrakter,  men  lär  knappast  öfverskrida  Ny- 

lands norra  gräns."  För  öfrigt  förekommer  den  i  hela  Europa, 
men  ej  öster  om  Uralska  Bergen,  i  Sibirien,  ehuru  den  finnes 

1)  Enligt  Fitzinger,  1.  c. 
2)  Strödda  Bidrag  till  Skandinaviens  Fogelfanna,  pag  2.  —  1859. 
3)  L.  c. 
4)  Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tidskrift,  7:de  årgången  pag.  21, 
5)  Bidrag  till  kännedom  om  Örebro  Läns  Vertebrat fauna,  pag.  8. 
6)  Finska  Vetensk.  Societis  Handl.  1851,  pai^.  289. 
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i  vestra  Asien,  i  Syrien,  enligt  Fitzinger.  På  Alperna  ocli  i 
Caucasien  förefinnes  den  till  en  höjd  af  5000  till  8000  fot  ölVer 
hafvet. 

Vi  hafva  ofvan  talat  om  dess  rofgirighet,  och  att  den  har 
synnerlig  smak  för  fogelkött.  Det  händer  ej  sällan,  att  den 
tager  fullvuxna  foglar,  och  t.  o.  m.  sådane,  som  äro  ganska 

stora.  Uti  Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tidskrift^)  berättas, 
Imruledes  en  igelkott  hade  dödat  en  fasanhöna;  och  V.  Fatio -) 
omtalar,  att  en  igelkott,  som  var  instängd  uti  samma  rum  som 
en  dufva ,  under  natten  hade  gripit  och  till  en  del  uppätit  deima. 

Ett  annat  anmärkningsvärdt  exempel  på  dess  rofgirighet  och 

förmåga  att  bemäktiga  sig  ganska  stora  rof  anföres  af  W.  Thomp- 
son Han  berättar,  att  en  Mr  Davis  ,  som  uti  en  trädgård 

hade  fyra  igelkottar  tillsamman  med  några  kaniner,  hade,  sedan 

dessa  djur  några  dygn  varit  derstädes,  gjort  den  ledsamma 
upptäckten,  att  en  kanin  hvarje  natt  blef  dödad  och  uppäten, 
så  att  blott  benen  och  skinnet  lemnades  qvar.  Han  misstänkte 

i  början  icke  igelkottarne  för  detta  dåd ,  men  kom  slutligen  öfver 

ett  af  dessa  djur,  då  det  höll  pä  att  döda  en  kanin ,  och  hade  af- 
bitit  dennes  strupe ,  och  han  blef  derigenom  öfvertygad ,  att  de  voro 
de  brottslige.  Detta  allt  bevisar,  att  de  med  en  temligeii  stor 
snabbhet  kunna  kasta  sig  öfver  sina  rof,  äfvensom  att  de  hafva 

en  ganska  betydlig  styrka,  då  de  kunna  öfverväldiga  så  stora 
djur  som  kaniner.  Igelkotten  är  äfven  begifven  på  fogelägg, 
och  det  är  mycket  sannolikt,  att  de  talrika  igelkottarne  på  ön 
Hven  i  Öresund  äro  orsaken  till  att  utplanteringen  af  rapphöns 

derstädes  icke  vill  lyckas  *). 
Man  har  iakttagit,  att  de  genom  förtäringen  af  spirituösa 

drycker  blifva  starkt  berusade,  samt  att  de,  sedan  de  återhem- 
tat  sig  från  sin  berusning,  strax  blifva  mycket  tama,  om  de 

ock  nyligen  blifvit  infångade.  Deras  vinterdvala  är,  såsom  of- 
van blifvit  anfördt,  mycket  djup  här  i  norden,  och  man  har 

uppgifvit  att  deras  kroppstemperatur  nedsjunker  till  0^.  Att 
denna  dvala  i  Tyskland  stundom  icke  är  så  djup,  bevisas  af 

hvad  A.  &  K.  Muller  ■^)  derom  anföi'a.    Under  en  vintcrjagt 

1)  Femte  årgång-en,  pag.  124. 
2)  Fauue  des  Vertébrés  de  la  Suisse.    Vol.  1,  pag.  146. 
3)  Natural  Hi story  of  Ireland,  vol.  IV,  pag.  3. 
4)  Sv.  Jägareförbundets  Nya  Tidskr.  l:sta  Arg.  pag.  122. 
5)  Wohnimgen,  Loben  und  Eigenthunilichkeiten  in  der  hölieren  Thier- 

welt,  pag.  179, 
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efter  iller  på  spårsuö  hade  de  vid  Wiesenthal  nr  en  gammal 
räfhåla  i  stället  för  iller  med  tilllijelp  af  en  taxhund  utdragit 
en  igelkott,  och  dervid  gjort  den  iakttagelsen,  att  denne  hade 
varit  ute  ur  sin  vinterboning  och  trampat  en  liten  stig  i  snön, 
ledande  till  och  fr  an  räfliälan. 

Fam.  TALPlDyE,  J.  GliAY.  1825. 

(Midlradartadc  däf/r/djur). 

Kro^jpen  ijocl-,  merendels  mer  eller  mindre  cylindrislc , 
med  iddrcujen  och  spetsig  nos  ̂   Jcort  eller  otydlig  hals^  och  mer- 

endels mychet  Jcorta  extremiteter,  af  livilha  isynnerliet  de  främre 

är  o  starlia  gräffÖtter.  Hårfällen  fin^  'ögonen  mychet  små  eller 
rudimentära.  Utöronen  rudimentära  eller  inga.  Blindtarm  sak- 

nas. Os  zygomaticum  förefinnes^  men  är  merendels  mycket 
smalt.  Manuhritim  sterni  är  Jcöladt.  Fihida  är  nedtill  sam- 

mansmält med  tihia.  Framtändernas  antal  i  öfverMilxcn  of- 
tast 6,  men  stundom  å;  desamma  i  underMhen  äfvenledes  of- 
tast 6\  men  stundom  4,  och  någon  gång  ej  flera  än  2.  Hörn- 

tänder finnas  vanligen  i  båda  häkarne,  men  saknas  någon  gäng 
i  den,  undre.  De  falska  eller  oäkta  kindtändernas  antal  vexlar 

mellan  6',  8  och  10  i  hvardera  käken;  och  de  äkta  kindtän- 
derna är  o  nästan  alltid  6  (blott  hos  en  form  4)  i  hvardera 

D:o.  Taggarne  å  kindtändernas  kronor  äro  högre  och  spet- 
sigare än  hos  föregående  familjs  och  de  å  de  äkta  kindtän- 

derna äro  nästan  fidlkomligt  lika  dem  hos  flädermössen. 

De  till  denna  familj  hörande  insektätarne  bilda  3:ne  un- 
derfamiljer, som  äro  ganska  skiljaktiga,  och  af  hvilka  den  ena 

(Chrysochloridina)  af  Mivaet  blifvit  upptagen  såsom  särskild 
familj.    Dessa  underfamiljer  kunna  karakteriseras  sålunda: 

U  nderfa  miljer: 

1 .  (Il  ry.sodi  Joridirut . 

2.  Talpina. 

3.  Myogalina. 

TALPm^. 

De  äkta  kind- 
tänderna bilda- 

de uf  

1  triangulär  prisma 

2:ne  triant^ulära 

prismor.  Fram- 

r6. 
tänderna  i 
verkäken  . 

öf- 
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Typ  för  den  l:sta  niidoi-foiiiiljen  är  släj^^tet  ('hri/sac/iloris , 
för  den  andra  si.  Talpa,  ocli  för  den  3:dje  t;].  M/jof/dJca.  Till 
var  fauna  liörer  blott  den  2:dra: 

Underfam.  TALPINA. 

(MnUcadar), 

Be  älta  hindtänderna  i  hådc  ö/rc  och  undre  haken  uffjö- 
ras  af  2:ne  triangiäära  prismor^  som  bilda  2:ne  i  niidien  af 
hronan  li6(jt  uppstående  taggar^  innanför  hvUlca  är  en  spetsig 

häl.  Fra}ntänder)ia  i  'öfverkähen  till  antalet  6",  nemligen  S:ne 
å  hvardera  sidan.  Clavicula  är  niyclcet  Icort^  och  inanuhriwn 

sterni  är  långt.  Ingen  grop>  mellan  yttre  oeh  inre  la)nellen 

af  processus  piterygoidei.  Vid  radialsidan  af  carpus  är  ett 

siJcelformadt  suppleinentarhen.    Framfbtterna  sl-ofvellil:a. 
De  hithörande  insektätarne  äfvensom  de  af  den  lista  un- 

derfamiljen, äro  utmärkta  genom  sitt  underjordiska  lefnadssätt, 
och  sin  dermed  förenade  stora  förmåga  att  gräfva  underjordiska 

gångar.  Den  tillspetsade  nosen  räcker  långt  utom  framtänderna, 
men  den  är  dock  ej  utdragen  till  någon  snabel,  och,  för  att 

kunna  A^ara  ett  desto  starkare  redskap  vid  gräfningen  i  jorden, 

är  den  stundom  understödd  af  ett  särskildt  ben.  Deras  syn- 
förmåga är  ringa  eller  ingen,  men  hörseln  och  lukten  äro  fina, 

och  de  ha  en  mycket  fin  känsel  i  nosen.  Af  de  fyra  slägtena 

af  denna  underfamilj :  Talpa,  Condylwra^  Scapanus  och  Sealops^ 

tillhör  blott  det  förstnämnda  Europas  och  vår  Fauna.  De  an- 
dra 3me  äro  från  Norra  Amerika. 

Slägtet  Talpa,  Linné. 

Kroppen  cylindrisk^  med  de  korta  framfbtterna  riktade  ut 

åt  sidorna^  och  med  deras  inre  kant  riktad  nedåt.  Nos  spet- 
sen, bar,  med  en  enkel,  vid  sidorna  af  näsborrarne  med  2:ne 

trubbiga  flikar  försedd  skifva,  i  hvilken  näsborrarne  äro  be- 
lägna. Ögonen  rudimentära.  De  yttre  öronöppningarne  små^ 

helt  oclh  hållet  idan  öronflikar.  Fötterna  nästan  nakna,  med 

5  klobeväpnade  tår,  de  å  framfötterna  föga  fria,  oeh  deras 
klor  mycket  större  än  de  baler es.  Svansen  kort,  vid  basen 

smalare.  Hårfällen  silkeslen.  De  2:ne  mellersta  framtän- 
derna  i  öfverkäken  föga ,  och  desamma  i  underkäken  icke  större 
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•4.1)1  de  närmaste  d:o.  De  öfre  hörntänderna  högre  än  de  an- 
dra tänderna^  och  med  diihhel  rot.  Craniet  långt,  och  fram- 

iill  ttllspetsadt,  med  något  ncdtrycld  hjernsMl ^  och  med  tidigt 
Jör svinnande  siittirer  mellan  melJanlcälishenen ,  'näsbenen  och 
öfverMkshenen.  Os  sa  2  gg  ornat  i  ca  nigcket  snmla.  Frocessns 
mastoidei  och  paramastoidci  helt  och  hållet  sahnade.  Foramina 

infraorhitalia  stora.  Äfven  baler  e  fötterna  med  ett  något  böj  dt 
och  hoptrgckt  supplementarben ,  som  är  fästadt  på  inre  sidan 
af  os  cuneiforme  l:nmm,  och  som  med  sin  hudbetächning  visar 
sig  såsom  en  på  foten  innanför  innertån  utstående  knÖl, 
som  gör  foten  bredare.  Tänderna: 

Frcimtänd.^—^;  hörni.  2)r^^^^^^  — |;  wo7.| — |  =  44^). 

Miillvadarne  äro  af  en  tjock  och  klumpig  kroppsbj^ggnad , 
hvilken  i  alla  sina  detaljer  ådagalägger,  att  deras  uppgift  är 
att,  liksom  minörerna,  föra  ett  underjordiskt  gr äfvarelif.  Deras 
tillspetsade  och  starka  nos,  liknande  svinens,  deras  korta  och 

utomordentligt  starka,  och  med  skofvellika  gräffötter  utrustade 
främre  extremiteter  gifva  dem  förmåga  att  med  stor  hastighet 

kunna  dels  gräfva  sig  och  dels  borra  sig  igenom  mjukare  jord- 
lager. Då  de  sålunda  äro  undandragna  från  dagsljuset,  hafva 

deras  ögon  blifvit  reducerade  till  obetydliga  rudimenter,  och 

deras  syn  är  derföre  så  ringa,  att  man  kan  säga,  att  den  en- 
dast är  afsedd  att  vägleda  dem  så  mj^cket,  att  de  derigenom 

kunna  undvika  dagsljuset.  Organerna  för  lukt  och  hörsel  äro 
mera  utbildade,  och  dessa  sinnesförmögenheter  äro  derföre  hos 
dem  temligen  goda,  ehuru  de  sakna  utöron,  iivilka  för  dem, 
såsom  Nilsson  anmärker,  uti  de  tränga  imderjordiska  gångarne, 
snarare  skulle  vara  hinderliga  än  gagneliga  lör  hörseln,  då  de 
skulle  komma  att  lägga  sig  såsom  lock  öfver  öronöppningarne. 
Dessa  öppningar  äro  något  aflånga,  och  huden  bildar  vid  deras 

bakre  del  en  utstående  kant,  och  den  är  äfven  innanför  öpp- 
ningarne beväxt  med  korta  hår,  hvarigenom,  såväl  som  genom 

den  allmänna  hårbetäckningen,  då  de  äro  öppna,  fi-ämmande 
föremål  hindras  från  att  intränga  i  dem.    Hudkanterna  omkring 

1)  Enligt  iakttagelse  af  C.  Spence  Bate  öfver  tandömsningen  af  Talpa 

europcea:  Annals  and  Magazine  of  natural  liistory,  B""*!  series  vol.  XVIII, 
(1867);  och  sedermera  i  förhandlingarne  af  Odontological  Society  of  Great 
Britain,  för  1867,  pag.  261,  pl.  1-6. 
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desamma  äro  rörliga,  och  kunna  läggas  intill  livarandra,  så  att 

öppningarne  fullständigt  tillslutas,  när  djuren  fiinia  detta  vara 

af  nöden.  Pä  samma  sätt  äga  en  del  af  dessa  djur  förmågan 
att  minska  eller  utvidga  de  små  öppningarne  på  huden  framför 

ögonen  i  mån  af  omständigheterna.  De  kunna  således  stun- 
dom, när  de  vidga  dessa  öppningar,  låta  de  små  ögonen  fram- 
träda i  dem,  och  förhöja  deri genom  i  viss  mån  sin  inskränkta 

synförmåga  Detta  kan  man  iakttaga,  dä  man  kastar  den 

vanliga  mullvaden  i  vatten ,  emedan  man  då  får  se  ögonen  tyd- 
ligen framträdande,  och  den  dem  om gif vande  liårbetäckningen 

stående  strålformigt  omkring  ögonöppningarne. 

Skelettet.  Craniet  är  kägelformigt,  och  starkt  afsmal- 
nande  framåt,  med  hjernskålen  nedtryckt,  så  att  dess  största 

bredd,  något  bakom  de  yttre  öronöppningarne,  är  betydligt 
större  än  dess  höjd.  Hjernskålen  saknar  upphöjda  kammar,  och 

af  hjernskålsbenen  äro  hjessbenen  genom  permanenta  suturer 
skilda  såväl  från  hvarandra  som  från  de  angränsande  benen. 

Hjernskålens  största  bredd  är  ungefär  lika  med  afståndet  mellan 
framkanten  af  mellankäksbenen  och  bakkanten  af  pannbenen. 

Orhitce  äro  otydliga,  och  pannan  är  å  sidorna  rundad,  och 
utan  ringaste  spår  till  postorbitalprocesser.  Pannan  företer 

knappt  någon  inknipning  vid  tinninggroparne,  och  desse  äro 

små.  —  Nackbenet  är  utmärkt  genom  de  föga  distinkta  och 

plattade  condyli,  den  mycket  stora  och  utbredda  j^ar.s  occipita- 
lis ,  som  sträcker  sig  upp  på  öfre  sidan  af  hjernskålen,  och  un- 

gefär på  midten  genom  en  ]åg,  böjd  transversell  kam,  som 
synes  motsvara  linea  semicircidaris  inferior  hos  menniskan,  är 
delad  i  2me  afdelningar:  en  öfre  och  en  undre,  af  hvilka  den 

undre  har  å  midten  en  vertical  konvexitet,  som  synes  motsvara 

crista  occipitalis  externa  hos  D:o  '■^);  och  slutligen  genom  det  stora 
formnen  magnum,  som  till  en  del  sträcker  sig  ned  på  basilar- 
delen.  Vid  yttre  sidan  af  hvardera  eondylus  är  ett  litet  fora- 

men condyloidetmi  anterius^  och  strax  framom  detta  är  ett  fo- 
ramcn  jugidare  vid  suturen  mellan  nackbenets  sidodel  och  tin- 

1)  Då  man  erfarit,  att  de  någon  gång  simmande  invandrat  till  en  ö, 
som  ligger  mera  än  fem  hundra  fot  aflägsen  från  fastlandet ,  så  är  det  tyd- 

ligt, att  de  vid  sådana  tillfällen  kunna  vägleda  sig  med  sin  synförmåga. 
Se  Transactions  of  the  Linnean  Society  vol.  III,  pag.  5,  hvarest  A.  Bruce 
omtalar  en  sådan  iakttagelse,  gjord  i  Skotland. 

2)  De  Blainville  anser  den  öfre  afdelningen  såsom  ett  interparietalben. 
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ningbenets  pars  2Jctrosa.  Något  längre  (ungefär  dubbelt)  fram- 
om detta,  och  helt  och  hållet  i  sistnämnda  benet,  är  ett  rundt 

forauicn  caroticnni.  —  Tinningbenets  klippdel  är  stor,  äfvensom 
det  dithörande  os  tyiiipaniciim,  men  detta  är  plattadt,  och  ej 
ringformigt.  Omedelbart  bakom  den  mest  utstående  sidodelen 
af  hjernkapseln,  eller  den  delen,  der  denne  är  bredast,  är  ett 

temligen  stort  och  tunnt  ben,  som,  med  undantag  af  en  smal 
del  nedåt  och  inåt,  är  begränsadt  af  tydliga  suturer.  samt  af 

Parker  ̂ )  har  fått  namnet  "pterotic"  eller  os  ptcroticmii.  Det 
synes  oss  motsvara  en  del  2il  pars  masioidca.  Baktill  gränsar 

det  till  nackbenets  ^;«ri'  occipitaJis,  upptill  till  denna  sednare 
och  hjessbenet,  och  framtill  till  pars  squamosa,  och  inåt  till 

jJars  petrosa,  eller  '^os  pcr/ot/cioH  "  samt  en  aflång  venös  öpp- 
ning, hvilken  skiljer  det  frän  en  annan  del  af  jjars  viasto/dca, 

som  af  MivART  blifvit  kallad  "epiotic,"  eller  os  cpiotinim-). 
Detta  sistnämnda  ben,  som  har  formen  af  en  nästan  fyrkantig 
benskifva,  är  litet,  och  är  baktill  begränsadt  af  en  annan  venös 
öppning  och  pars  occipitalis ,  och  inåt  är  det  sammansmält  med 
os  pcrioticum.  Uti  detta  kan  man  äfven  utifrån  se  de  stora 

halfcirkelformiga  kanalerna.  Den  bakre  delen  af  fjällbenet  (pars 
squamosa)  är  skild  från  den  främre  större  delen  genom  en  rygg? 
som  utgår  från  den  mest  utstående  sidoknölen  å  hjernskålen, 
och  går  snedt  nedåt  och  framåt ,  till  främre  kanten  af  den  yttre 

öronöppningen.  Fjällbenet  stöter  framtill  till  pannbenet,  och  af- 
skiljer  derigenom  den  obetydligt  utbildade  ala  mxiyna  ossis 

splienoidci  från  beröringen  med  hjessbenet.  Froccssus  zyyo- 
maticus  å  fjällbenet  är  liten,  och  i  förening  dermed  är  äfven  fossa 
artindarts  för  underkäken  liten.  Omedelbart  nedanför  den  är 

det  stora  foramot  ovaJc.  Något  foramen  gleuoiävuni,  före- 
finnes icke,  och  ej  heller  någon  processus  postylaioidcus.  — 

Hjessbenen  äro  stora,  och  utgöra  den  stöi'sta  delen  af  hjernskå- 
leus  tak.  De  äro  betydligt  bredare  bakåt.  Vid  sidnrcc  sagii- 
talis  é  lamhdoklea  finnes  intet  spår  till  någon  crista.  —  Det 
bakre  kilbenet  är  på  sidorna  uppsväldt  och  spongiöst ,  och  dessa 
uppsvällningar  begränsa  på  sidorna  en  median  långsgående  smal 

1)  Enligt  G.  MlVART:  Notes  oii  thc  Osteology  of  Insectivoia;  Journal 
of  Anatomy  and  Physiology,  vol.  I,  pag.  286. 

2)  Os  pterotimm  tyckes  genom  sin  betydliga  storlek  vara  karakteri- 
stiskt för  Talpa.  De  venösa  öppningar,  som  stundom  ])a  3:ne  sidor  om- 

sluta 08  epiotkum,  förändra  formen  efter  djurets  ålder. 
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fåra,  som  utgör  cn  fortsättning  af  den  så  kallade  mesoptervgoid- 
gropen,  eller  den  som  är  mellan  båda  proccsstis  pfcrj/f/oidri. 

Dessa  äro  tydliga,  och  deras  inre  lamell  har  en  tydlig  hamn- 
his.  Den  yttre  lamellen  företer  å  yttre  sidan  en  ojemn  rygg, 

men  denne  höjer  sig  ej  till  någon  utstående  skifva,  och  följ- 
aktligen förefinnes  här  icke  någon  fossa  ptcrygoidea^  eller  grop 

mellan  yttre  och  inre  lamellerna  af  processus  picryfioidci ,  så- 

som hos  Erinaccus.  Älcr  wagncc  <(-  x)arv(B,  af  hvilka  äfven  de 
förra  äro  af  ringa  storlek,  äro  ej  distinkta,  men  mellan  båda 

är  en  temligen  stor  Jissura  sphcnoidalis.  Omedelbart  intill  den- 
nas öfre  vinkel  är  ett  mycket  litet  foranien  opticvni.  Mellan 

Jissura  spilicnoidalis  och  foramen  ovaJe  bildar  ala  uiaf/na  en 

bred  brygga,  men  der  är  icke  någon  alispheuoidkanal.  —  De 
båda  pannbenen  sammanväxa  tidigt  dels  med  hvarandra,  och 
dels  med  de  framom  och  under  dem  varande  benen.  De  äro 

korta,  släta,  och  vid  sidorna  afrundade.  Strax  framom  deras 

bakre  sido vinklar  hafva  de  ett  stort  orbitalforamen.  —  Lctnihia 

crihrosa  är  mycket  stor,  men  har  ej  någon  tydlig  erista  galli; 

och  näskaviteten  har  en  betydlig  längd.  —  Okbenen,  som  äro 
mycket  smala,  äro  föga  smalare  baktill  än  framtill.  —  Tårbenen 
äro  för  det  mesta  belägna  utom  orbitalgroparne ,  och  foramma 
lacrymalia  ligga  tillfölje  deraf  långt  framom  dessa,  och  ofvan 

foramina  infraorhitalia.  —  Grombenen  hafva  vid  främre  och 
yttre  sidan  ett  par  temligen  stora  öppningar,  och  i  den  bakre 

enkla  kanten  vid  sidorna  ett  par  vanligen  undertill  öppna  fora- 
mina  paJatina  posteriora.  Strax  ofvan  dessa,  och  bakom  bakre 
kanterna  af  de  bakersta  kindtändernas  alveoler  äro  de  stora 

foramma  sphenopaJatina.  —  Näsbenen  äro  långa  och  smala, 
och  å  yngre  individer  kan  man  framtill  se  spår  till  suturer 
mellan  dem  och  öfverkäksbenen.  Dessa  äro  utan  suturer  sam- 

manväxta med  pannbenen,  tårbenen,  mellankäksbenen ,  okbenen 

och  gombenen.  Foramina  iufraorhitalia  äro  mycket  stora,  och 
den  bakre  delen  af  canalis  infraorhitalis  begränsas  utåt  af  en 
helt  smal  benpelare.  Foramina  incisiva  äro  tydliga  mellan 

de  öfre  hörntänderna.  —  Sympliysis  mellan  underkäkens  båda 
sidogrenar  har  en  permanent  och  föga  stark  sutur.  Den  yttre 
sidan  af  processus  coronoideus  är  konkav.  Angularprocessen 
är  stor,  och  å  inre  sidan  konkav.  De  2: ne  foramina  mentalia 

äro  långt  åtskilda,  och  det  bakre  har  sitt  läge  under  den  lista 
äkta  kindtanden. 
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Bälen.  Halsen  är  kort,  och  halskotornas  antal  är  det 

vanliga,  7.  Af  dessa  äro  endast  l:sta — 3:dje  försedda  med  neu- 
raltagg,  hvilken  på  l:sta  och  3:dje  är  liten,  men  stor  på  den 
2:dra.  De  vingformade  sidoutskotten  på  atlas  äro  små,  och 

dennes  undre  båge,  eller  hypapophys  är  tunn.  Den  2:dra  hals- 
kotan eller  cpistrophcus  har  å  undre  sidan  af  corpiis ,  vid  basen 

af  processus  odontoidcus  en  tydlig  hypapophys.  Den  öfre  bå- 
gen, eller  neurapophyserna  och  neuraltaggen ,  på  den  8:dje 

halskotan  är  sammanvuxen  med  densamma  på  cpistropjheus, 

Neurapophyserna  på  4:de  till  och  med  7:de  halskotorna  äro  ' 
smala,  så  att  der  äro  stora  öppningar  dem  emellan.  4:de  till 

och  med  6:te  äro  försedda  med  parapophyser.  Af  de  13  bröst- 
kotorna hafva  3:dje  och  följande,  liksom  hos  Erinaceus,  från 

diapophyserna,  eller  de  af  A.  Ketzius  sä  kallade  costalutskotten , 

distinkta  meta-  och  anapophyser,  ehuru  ej  så  utbildade,  som 

hos  nämnda  slägte  ̂ ) ,  och  anapophyserna  äro ,  med  undantag  af 
de  på  12:te  och  13:de  bröstkotorna,  icke  skilda  från  metapo- 

physerna.  A  dessa  2me  kotor  äro  de  belägna  nära,  eller  ome- 

delbart intill  diapophyserna.  Ländkotorna  äro  6-).  På  l:sta 
och  2:dra  af  dessa  äro  dia-  och  anapophyserna  förenade,  och 

bilda  bakåt  och  uppåt  böjda  utskott.  På  de  följande  ländko- 
torna äro  diapophyserna  riktade  utåt  och  framåt,  och  af  ana- 

pophyserna synes  endast  en  ringa  återstod  såsom  en  låg  crista, 

hvilken  på  den  3:dje  är  synlig  baktill  vid  öfre  sidan  af  diapo- 
physens  bas,  och  på  de  följande  aflägsnar  5ig  från  diapophysen, 
tills  den  på  den  sista  eller  6:te  ländkotan  synes  på  sidan  af 

neuraltaggen.  Med  undantag  af  de  4  sista,  hafva  bröstkotorna 
mycket  små  och  låga  neuraltaggar.  12:te  bröstkotan  har  den 
största  och  högsta  neuraltaggen;  men  hvarken  denna  eller  de 

å  ländkotorna  äro  af  någon  betydlig  höjd.  Metapophyserna  äro 
tydliga  på  alla  ländkotorna,  och  större  än  å  bröstkotorna,  och 
de  äro  vid  ändarne  försedda  med  epiphyser  (Ketzius).  A  undre 
sidan  vid  suturerna  mellan  ländkotorna,  den  sista  bröstkotan 

1)  A.  Retzius:  Kongl.  Vetensk.  Akademiens  Handl.  1848,  sedn.  hälf- 
ten, pag.  237. 
2)  MrVART  (1.  c.)  uppgifver  5.  På  den  l:sta  ländkotan  är  der  på  det 

ena  af  de  båda  af  oss  undersökta  skeletterna  å  ena  sidan  (den  venstra)  ett 
rudiment  af  ett  refben.  Blåinville  (Ostéographie)  uppgifver  14  bröstkotor, 
och  således  14  par  refben;  men  det  oaktadt  6  ländkotor. 



och  första  korsbenskotan  äro  små  trubbiga,  fria  hypapopliyser 

("hypapophysial  ossicles"),  inalles  7  till  antalet.  Korsbensko- 
torna  äro  5,  alla  sammanvuxna  med  hvarandra  både  med  krop- 

parne och  neuraltaggarne ,  och  dessa  sednare  bilda  tillsamman 

en  temligen  hög  kam  långs  korsbenet.  Hos  gamla  exemplar 
är  den  sista  ländkotans  neuraltagg  förenad  med  den  första  kors- 

benskotans  D:o,  ehuru  suturen  dem  emellan  är  tydlig.  Långs 
undre  sidan  af  korsbenskotornas  kroppar  är  en  låg  köl.  Svans- 

kotorna äro  11.  Under  dessa  förefinnas  hsemapophysialben ,  men 

ingen  hsemalbåge.  Ref  benen  eller  pleurapophyserna  äro  13  par, 

af  hvilka  7 — 8  med  sina  refbensbrosk  eller  hsemapophyser  äro 
fastade  vid  bröstbenet,  och  således  äro  costce  vcrce.  Hsemapo- 
physerna  äro  ganska  långa,  och  broskartade.  Bröstbenet  består 

af  4  leder,  utom  den  smala  och  till  större  delen  förbenade  pro- 
cessus ensiformis.  Mamibriuni  sterni  är  större  än  den  öfriga 

delen  af  bröstbenet,  och  har  långsåt  midten  af  undre  sidan  en 

mycket  hög  kam.  En  mycket  svag  antydning  till  kam  förefinnes 
å  de  följande  lederna.  Handgreppets  främre  tjockare  ända  har 
å  sidorna  articulationsytor  för  clavimlce. 

Extremiteterna.  Skulderbladet  är  smalt,  nästan  lineärt, 

med  den  öfre  eller  bakre  ändan  något  bredare.  Spina  scapulfs 
är  låg  men  tydlig ,  och  är  högst  vid  acromion  och  bakre  ändan. 
Processus  coracoideus  saknas  helt  och  hållet.  ClavicuJa  är 

mycket  kort,  och  har  nästan  formen  af  ett  carpalben,  samt  är 
vid  båda  ändarne  något  bredare  än  å  midten.  Den  articulerar 
ej  med  skulderbladet,  utan  i  dess  ställe  med  os  humeri^  samt 
såsom  vanligt  med  den  andra  ändan  med  manubrium  sterni, 

Öfverarmen  (os  humeri)  har  en  särdeles  egendomlig  form.  Den 

är  mycket  kort  och  bred.  Dess  caput  saknar  hals,  och  är  af- 

långt,  liksom  hos  kloakdjuren,  foglarne  och  reptilierna.  Tu- 
bercula  majus  och  minus  äro  ungefär  lika  stora,  och  från 
båda  utgå  starka  cristce,  af  hvilka  dock  den,  som  utgår  från 
t.  minus  är  den  största.  Bakom  t.  majus  är  en  djup  grop,  och 
på  ändan  af  den  förre  är  en  konvex  ledyta  för  articulationen 

med  clavicula.  Fossa  anconcea  är  grund,  samt  ej  genombor- 
rad. Båda  conclyli  hafva  uppåt  riktade  utskott ,  af  hvilka  det  å 

c.  externiis  är  störst.  C.  internus  är  genomborrad.  Båda  un- 
derarmbenen äro  skilda  och  särdeles  starka,  men  ulna  är  större 

,  än  radius,  och  har  ett  mycket  stort,  köladt  och  vid  ändan 
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utbredt  armbågsntskott Carpns  har  10  ben,  d.  v.  s.  de  van- 
liga, samt  i  midten  ett  öfvertaligt  os  intcrniedium  s.  centralen 

och  vid  inre  eller  radialsidan  ett  stort  öfvertaligt  ben  med  form 

af  en  sikel  eller  skära  (os  fal  ci for  mc),  tjenande  till  att  göra 
handlofven  bredare,  och  tjenligare  för  gräfningen.  Mellanhands- 

benen och  phalangerna  äro  korta,  med  undantag  af  klophalan- 
gerna,  som  i  spetsen  äro  klufna.  A  undre  sidan  mellan  mel- 

lanhandsbenen och  fingrarne  äro  sesamoidben ,  och  å  öfre  mellan 

r.sta  och  2:dra  phalangerna  äro  äfvenledes  sådana.  —  Bäckenet 
är  mycket  smalt,  och  afviker,  jemte  det  af  näbbmössen,  derige- 
nom  från  alla  våra  andra  landtdäggdjurs  bäcken.  Genom  dess 

utomordentliga  smalhet  har  apcrtura  pclvis  blifvit  så  liten ,  att 
den  endast  kan  tjena  till  genomgång  för  muskler,  nerver  och 

blodkärl,  och  att  såväl  genital-  och  urinorganerna ,  som  intesti- 
niuu  redtun  gå  under  densamma,  mellan  blygdbenen  och  ab- 
dominalmusklerna.  Således  är  det  tydligt,  att  honans  vagma 
ligger  under  bäckenet,  och  att  fostret  vid  partus  ej  passerar 

genom  apcrtura  pelvis  -).  Höftbenen  (ossa  Uhim)  äro  mycket 
smala,  nästan  jemnbreda,  med  främre  ändan  blott  föga  utåt 

böjd,  och  liggande  nästan  parallelt  med  korsbenet,  samt  till 
större  delen  af  sin  längd  fästade  vid  detta.  Blygdbenen,  som 

äro  smala,  närma  sig  hvarandra  fromtill,  der  de  äro  bredast, 

men  der  är  dock  ingen  sy}nphys'(S.  Bakåt  divergera  de,  och 
deras  bakre  vinkel ,  bildad  af  deras  båda  grenar,  utskjuter  längre 

tillbaka  än  tuhcr  iseliä.  Äcctalmluni  är  öppet  nedtill,  der  blygd- 
benet stöter  till  detsamma,  och  liyamentum  teres  har  sitt  fäste 

intill  denna  öppning.  Tnhcrculum  Ucopectincemii  är  obetydlig. 
Höfthålet  (foramen  ohtnratorlnm)  är  stort  och  afiångt,  med 
undre  kanten  rät.  Sittbenen  äro  tjockare  än  blygdbenen,  med 
tydlig  sittknöl,  samt  endast  innanför  acctalmlum  sammanvuxna 

med  korsbenet.  Lårbenet  är  kort ,  och  har  den  öfre  ändan  tem- 
ligen  bred,  derigenom  att  det  nästan  midt  emot  den  ganska 

1)  Underarmen  af  OrmOiorhynckm  och  E(hid}ia  liknar  niycket  den  af 
Talpa. 

2)  Den  som  först  anfört  detta  egna  förhållande,  är,  sävidt  vi  erfarit 
det,  F.  G.  J.  Jacobs:  Tul])ce  eiiropece  Anatome.  Dissertatio  pro  summis  in 
medicina  et  chirurgia  honoribus  rite  obtinendis;  cum  3  tabuUs.  Jenae  1816, 
pag.  18.  —  Sedermera  har  det  blifvit  anfördt  af  S.  Nilsson  i  Skand.  Fa- 

una, däggdj.  2:dra  uppl.  1847,  pag.  68;^  och  af  C.  (t.  Oiebel  i  '"Die  Säu- 
gethiere,^"  1855,  pag.  892;  m.  fl. 
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stora  irochanter  minor ^  å  yttre  sidan  har  en  crista  ghäcea^  som 
är  så  starkt  utstående,  att  den  nästan  kan  anses  såsom  en  tro- 
chantcr  Sdius.  Mellan  denna  och  trocli.  minor  är  en  bred, 

grundt  konkav  yta.  Trochanter  major  är  liten  samt  lägre  än 
ca]mt.  Detta  har  mycket  kort  hals,  samt  är  ej  rundt,  utan 
något  hoptryckt,  derigenom  att  det  på  sin  bakre  sida  har  en 
stark  impression,  der  ligamenkm  teres  har  sitt  fäste.  Vid  nedre 
ändan  har  det  baktill  ofvan  den  yttre  condylus  ett  sesamoidben. 
Fossa  intercondyloidea  anterior,  för  knäskålen,  är  kort  och 

grund.  Underbenet  är  mycket  egendomligt.  Fihula  är  full- 
ständigt utbildad,  men  är  sammansmält  med  tihia  till  mer  än 

hälften  af  sin  längd.  Tihia  är  något  S-formigt  böjd,  och  från 
spina  tibice  utgår  ett  långt ,  böjdt  och  utåt  riktadt  utskott  (2)ro- 
cessus  unciformis)^  till  fäste  för  musnilus  hiceps  femoris.  Vid 
nedre  ändan  är  der  framtill  en  temligen  djup  grop ,  som  der 

antyder  gränsen  mellan  tihia  och  fihula.  Detta  sistnämnda  ben 
är,  såsom  vanligt,  smalare  än  tihia ^  och  har  vid  öfre  ändan  2:ne 

utskott,  af  hvilka  det  ena,  främre,  hos  äldre  individer  är  sär- 

deles stort  och  tvåspetsigt,  och  är  nära  intill  skenbenets  pro- 
cessus unciformis.  Malleoli  extermis  é  internus  äro  tydliga. 

Tarsen  består  af  8  ben,  nemligen  de  vanliga  7,  samt  ett  öfver- 
taligt,  långt,  hoptryckt  och  något  böjdt  ben,  som  är  fästadt  vid 
inre  sidan  af  os  cuneiforme  l:mum,  och  som,  omslutet  af  sin 
hudbetäckning,  på  foten  framstår  såsom  en  rörlig  knöl,  som 
står  ut  innanför  innertån,  och  gifver  åt  foten  en  större  bredd, 

och  följaktligen  gör  den  tjenligare  till  gräfning,  såsom  förhål- 
landet äfven  är  med  det  öfvertaliga  sikelformade  benet  vid  inre 

sidan  af  carpus.  Mellanfotsbenen  såväl  som  de  innersta  pha- 
langerna  äro  längre  än  på  framfötterna ,  men  klophalangerna, 

klorna  och  hela  fötterna  äro  betydligt  mindre  än  dessa.  A  un- 
dre sidan  af  lederna  mellan  mellanfotsbenen  och  tårna  äro  sesa- 

moidben, och  å  öfre  sidan  mellan  l:sta  och  2:dra  phalangerna 

äro  äfven  sådana.  Klophalangerna  äro  ej  klufna  vid  spetsen , 
såsom  å  framfötterna,  men  förete  antydning  dertill,  derigenom 
att  de  derstädes  ofvan  äro  fårade. 

Tänderna.  Öfverkäken.  De  6  framtänderna  i  öfverkä- 

ken  äro  alla  mejselformade ,  och  de  2:ne  mellersta  äro  något, 
fastän  ej  dubbelt,  större  än  de  närmaste  D:o.  Hörntänderna 

äro  högre  än  de  andra  tänderna,  hoptrj^ckta,  böjda,  med  bakre 
kanten  skarp,  och  inre  sidan  med  en  vertical  l^ra,  och  roten 

14 
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dubbel.  Af  de  å  h vardera  sidan  följande  4  oäkta  kindtänderna 

(prccmolarcs)  äro  de  3:ne  främsta  små,  och  af  dessa  den  l:sta 
störst,  och  alla  försedde  med  dubbel  rot.  Den  sista  eller  4:de 

oäkta  kindtanden  är  mycket  större  än  de  föregående,  och  för- 
sedd med  tredubbel  rot.  De  å  hvardera  sidan  följande  8:ne  äkta 

kindtänderna  (iuoJarcs)  äro  bildade  af  2:ne  trekantiga  prismor, 
och  innanför  dessa  en  spetsig  häl,  och  båda  prismorna  hafva 
tillsamman  mer  eller  mindre  utbildade  3 me  yttre  taggar,  af 
hvilka  dock  den  bakersta  saknas  å  den  bakersta  tanden,  och 

hvardera  prisman  har  en  inre  tagg.  som  är  högre  än  de  andra, 
och  som  är  högst  å  den  bakre  prisman  af  lista  tanden,  hvilken 
är  den  största.  —  Underkäken.  Af  de  G  framtänderna  äro 

de  4  inre  ungefär  likstora,  och  större  än  de  båda  yttre,  och 

alla  äro  mejselformiga.  Hörntänderna  äro  små,  trekantiga, 

med  en  fåra  långs  bakre  sidan,  liggande  framåt,  intill  de  när- 
maste framtänderna,  och  ej  högre  än  dessa,  ehuru  längre,  och, 

liksom  framtänderna,  försedda  med  enkel  rot  ̂ ).  Af  de  4  oäkta 
kindtänderna  å  hvardera  sidan  är  den  främsta  den  vida  största, 

och  betydligt  högre  än  de  båda  hörntänderna  och  de  andra  oäkta 
kindtänderna ,  samt ,  liksom  de ,  försedd  med  dubbel  rot.  Af  de 

följande  är  den  främsta  den  minsta.  De  3me  äkta  kindtänderna 
å  hvardera  sidan  bestå  hvardera  af  2:ne  trekantiga  prismor  utan 

häl.  Hvarje  prisma  har  3me  taggar,  nemligen  en  utåt  och  tvenne 
inåt ,  af  hvilka  den ,  som  är  utåt ,  är  den  största ,  och  af  de  inre 

är  den  ena  gemensam  för  båda  prismorna.  Den  yttre  taggen  å 
den  mellersta  tanden  är  den  högsta  af  alla,  och  denna  tand  är 
något  större  än  de  båda  andra,  som  äro  ungefär  lika  stora. 
Taggarne  å  de  äkta  kindtänderna  äro  skarpare  än  de  på  samma 

tänder  i  öfverkäken '-). 

1)  Asigterna  om  liörntänderna  i  uiidorkiiken  liafva  varit  oUka.  Blain- 
VILLE  räknade  8  framtänder  i  både  öfre  och  undre  käken,  och  ansåg  följ- 

aktligen de  verkliga  hörntänderna  i  båda  käkarnc  såsom  framtänder.  Eedan 
OwEN  (1840—4:5)  framställde  rätta  förhållandet  med  hörntänderna  i  sin 
Odontography ;  och  denna  åsigt  har  äfven  blifvit  följd  af  C.  J.  SuNDEWALL 
och  S.  Nilsson.  Giebel  och  Blasius  hafva  emellertid,  förunderligt  nog» 

följt  Blainville's  åsigt  deruti,  att  de  räknat  den  l:sta  oäkta  kindtanden 
i  underkäken  såsom  hörntand,  ehuru  den  ligger  bakom  hörntanden  i  öfver- 

käken. C.  Spence  Bate  har  genom  iakttagelse  på  ungar  af  Talpa  bekräf- 
tat Owens  åsigter  om  dess  tänder. 
2)  Tänderna  och  skelettet  äro  här  beskrifna  sådana  de  förefinnas  hos 

vår  Talpa  enropcsft. 
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Tandömsningen  är  postfoetal,  men  inträffar  sannolikt  tidigt, 
liksom  hos  Ertnaceus.  Hos  angår  af  ungefär  37io  tums  längd 
iakttog  C.  Spence  Bate,  att  de  affallande  tänderna  eller  mjölk- 

tänderna, som  äro  helt  små,  redan  till  större  delen  hade  fram- 
trädt  ur  tandköttet,  och  att  redan  då  alla  de  permanenta  tänderna 
voro  tillstädes,  ehuru  de  ännu  voro  dolda. 

Beträffande  deras  inre  byggnad  för  öfrigt  få  vi  nämna  föl- 
jande: Käkmusklerna  äro  mycket  starka;  tungan  är  slät  och 

mjuk;  ocso2jhagns  är  läng  och  räcker  långt  ned  i  bukhålan; 
magen  är  stor,  med  tunna  väggar;  tarmen  är  ungefär  8  gånger 

längre  än  kroppen,  och  öfverallt  ungefär  lika  tjock,  och  således 

utan  tydlig  gräns  mellan  tunn-  och  tjocktarm,  och  utan  vilU 
på  dess  slemhinna,  och  i  deras  ställe  med  rynkor,  och  tarmen 

passerar  ej  genom  bäckenet;  vid  lefvern  finnes  gallblåsa;  gene- 
rationsorganerna  svälla  upp  vid  fortplantningstiden,  och  testik- 
larne  äro  då  större  än  njurarne,  penis  är  mycket  lång,  men 
saknar  ben;  clitoris  är  genomborrad  af  uretlira;  vagina  är  lång 

och  uterus  är  tvådelad  (bkornis).  Spenarne  äro  6,  livar  af  2:  ne 
på  bröstet.  Hären  visa  mycken  likhet  med  en  del  af  dem  af 
OrnitJiorhynchus .  De  äro  smalare  emot  roten ,  och  der  taggiga 

eller  knöliga  å  sidorna,  och  deras  innehåll  eller  kärna  är  tvär- 
strierad,  liknande  så  kallade  strierade  muskelfibriller.  Seder- 

mera afsmalna  och  tilltjockna  de  ett  par  gånger,  och  de  äro  nära 

den  skarpa  spetsen  på  ett  kort  stycke  tjockast.  Egentlig  bot- 
tenfäll  saknas. 

Mullvadarne  röra  sig  med  stor  hastighet  i  sina  underjor- 
diska gångar  ,  för  hvilket  ändamål  såväl  som  för  gräfningen 

deras  främre  extremiteter  erhållit  sin  egendomliga  riktning  rätt 

ut  åt  sidorna.  De  röra  sig  deremot  mindre  snabbt  ofvanpå  mar- 
ken ,  ehuru  fortare  än  man  skulle  kunna  förmoda ,  emedan  de  äga 

1)  För  att  utröna  denna  hastighet ,  hade  en  gång  en  fransman  vid  namn 
Le  Court  ställt  några  längre  med  pappersremsor  vid  öfre  ändan  försedda 
halmstrån  uti  en  mullvads  så  kallade  löpgäng  (hvilken  går  mellan  boet  och 
mullvadens  jagtmark)  under  det  att  mullvaden  var  ute  på  underjordisk  jagt 
å  sin  jagtmark.  Sedan  detta  var  gjordt,  skrämde  han  mullvaden  genom 
några  häftiga  stötar  i  sitt  jagthorn;  och  då  mullvaden  derigenom  föranled- 

des att  i  största  skyndsamhet  retirera  till  sitt  bo  och  dervid  passera  löp- 
gången, rubbade  han  halmstråen,  så  att  pappersremsorna  föllo  ned.  Efter 

de  nedfallande  pappersremsorna  kunde  således  hastigheten  af  mullvadens 
rörelse  i  löpgången  beräknas,  och  denna  hastighet  skall  hafva  varit  nästan 
lika  med  den  af  en  trafvande  häst. 

14* 
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förmågan  att  vid  sådana  tillfällen  något  förändra  nämnde  ex- 
tremiteters riktning,  så  att  de  till  en  viss  grad  kunna  stödja 

dem  mot  marken.    De  äro  i  hög  grad  rofgiriga  och  storätande , 

så  att  de  på  en  dag  äta  lika  mycket  som  deras  egen  kropps- 
vigt; och  de  dö,  om  de  blifva  nödsakade  att  vara  utan  föda 

längre  än  12  timmar.    De  lefva  uteslutande  af  animalisk  föda, 
men  denna  af  diverse  olika  slag,  såväl  af  vertebrerade  som  af 

evertebrerade  djur.    Daggmaskar  skola  vara  deras  älsklingsföda, 
men  de  förtära  gerna  äfven  insekter,  insektlarver  och  sniglar 

samt  ryggradsdjur,  t.  ex.  möss ,  näbbmöss  och  grodor.    De  ligga 
icke  i  dvala  under  vintern,  och  äro  derföre  här  i  norden  nöd- 

sakade att  under  denna  årstid  söka  sin  föda  på  ett  större  djup 

i  jorden.    Deras  glupskhet  gör,  att  om  flera  instängas  tillsam- 
man ,  den  ene  äter  upp  den  andre  tills  endast  en  är  qvar.  Ge- 
nom tillredningen  af  sina  bon  och  de  i  samband  med  dem  stå- 
ende gångarne  ådagalägga  de  en  något  mera  utbildad  intelligens, 

eller  instinkt,  än  de  andra  insektätarne ;  och  dessa  bon  äro 

ganska  konstiga,  och  väl  bäddade  med  mossa,  löf,  gräs  och 
fina  rötter,  samt  vanligen  belägna  på  sådana  ställen,  der  de 
svårligen  utifrån  kunna  åtkommas,  såsom  imder  trädrötter  m.m., 
och  der  de  äro  skyddade  för  öfversvämningar.    För  vatten  äro 
de  dock  icke  särdeles  rädda,  och  de  simma  temligen  fort,  dock 

ej  så  fort,  som  Arvkola  ami)hihms.    De  hålla  sig  helst  på  så- 

dana ställen,  der  jorden  är  af  lösare  beskaffenhet,  t.  ex.  sand- 
blandad  mulljord,  eller  mulljord  med  eller  utan  tillblandning 

af  lera,  helst  på  högländta  ställen.    Uti  styf  och  ren  lera  träf- 
fas de  knappast.    De  äro  isj^erhet  i  rörelse  under  morgnarne , 

aftnarne  och  nätterna. 

De  äro  monogama,  och  båda  makarne  visa  hvarandra  un- 
der fortplantningstiden  stor  tillgifvenhet.  Om  honan  blifvit 

dödad,  händer  det  att  man  sedermera  fiimer  hanen  liggande 

död  vid  hennes  sida,  sannolikt*  tillfölje  af  sorg  och  hunger. 
Under  någon  annan  tid  lefva  de  ej  i  något  familjelif ,  och  tåla  ej 

någon  annan  mullvad,  af  hvad  kön  det  vara  må,  i  sitt  grann- 
skap. När  de  eljest  påträffa  någon  kamrat,  uppstår  alltid  en 

häftig  strid,  som  ej  sällan  slutar  med  den  enas  död.  Hanarne 
skola  vara  talrikare  än  honorna,  och  under  fortplantningstidens 

början  leverera  de  förra  med  hvarandra  blodiga  och  ofta  död- 
liga strider  om  de  seduare.  Parningen  inträffar  om  våren,  hos 

oss  sa.nnolikt  i  April  eller  Maj,  och  efter  omkring  4  veckors 
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drägtighet  föder  honan  5,  B  eller  7  ungar,  som  äro  nakna  ocli 
blinda,  och  ej  skola  vara  större  än  en  bondböna,  och,  i  likhet  med 
pungdjurens  ungar,  torde  vara  bland  de  vid  födseln  minst  utbil- 

dade af  alla  däggdjurs  -).  De  skyddas  och  födas  väl  i  det  mjukt 
bäddade  boet,  och  sedan  de  blifvit  så  stora,  att  de  behöfva 

äfven  annan  föda  än  mjölk,  bidrager  också  hanen  till  att  förse 
dem  med  näringsmedel.  På  5  veckors  tid  skola  de  växa  till 
föräldrarnes  halfva  storlek,  och  deraf  synes  det  vara  klart,  att 
de  redan  följande  året  äro  fullvuxna.  Under  de  5  första  veckorna 

skola  de  ligga  qvar  i  boet  (Talpa  europcea). 
Till  slägtet  Talpa  räknas ,  enligt  Fitzinger  7  arter,  frän 

Europa  och  Asien.  Lemningar  af  en  fossil  art  från  den  miocena 

perioden  hafva  blifvit  funna.  2:ne  lefvande  arter  tillhöra  Eu- 
ropa, och  af  dem  endast  den  ena  vår  fauna. 

Då  mullvadarne  förstöra  en  massa  skadliga  insektlarver, 
t.  ex.  de  af  ollonborren,  och  för  säd  och  andra  växter  skadliga 

sniglar,  t.  ex.  Ägriolimax  agrestis,  så  kunna  de  med  allt  skäl 

betraktas  såsom  nyttiga  djur.  Pä  vissa  ställen,  t.  ex.  trädgår- 
dar, göra  de  der  emot  skada  genom  att  underminera  och  skjuta 

upp  jorden,  isynnerhet  der  de  äro  mera  än  vanligt  talrika. 
Deras  fiender,  utom  menniskan,  tyckas  vara  få,  och  vesslorna 
äro  utan  tvifvel  bland  dessa  de  som  å  dem  anställa  största 
förödelsen. 

Talpa  europsea,  Linné. 
Mullvaden. 

Talpa  europcea,  Linné:  Fauna  Svecica,  edit.  2:da  pag.  9  —  1761. 
,,  „        A.  J.  Eetzius:  Faunae  Svecicse  pars  l:ma  pag.  31.  —  1800. 
,,         „        S.  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna,  l:sta  delen,  Däggdjuren, 

2:dra  uppl.  pag.  64.  —  1847. 
„  „        J.  H.  Blasius  :  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 

lands,  pag.  109.  —  1857. 

1)  Professor  C.  Naumann  har  benäget  meddelat  oss,  att  han  hos  en 
hona,  som  nyss  hade  ynglat,  uti  uterus  funnit  placentor  efter  6  ungar. 

2)  Äfven  häri  finna  vi  således  hos  dessa  insektätare  ett  närmande  till 
pungdjuren. 

3)  Die  natiirliche  Familie  der  Maulwiirfe  (Talpce)  und  ihre  Arten,  nach 
kritischen  Untersuchungen ;  Sitzungsberichte  der  Kais.  Akad.  d.  Wissensch. 
mathem.  naturwissensch.  Classe,  zu  Wien.  Bd  59;  l:ste  Abtheil.  pag. 
392.  -  1869. 
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Talpa  eiiropcca,  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag-.  95. 1865. 
,,  V.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse,  vol.  I;  Hi- 

stoire  naturelle  des  Mamniiféres,  pag.  110.  —  1869. 

Besh\  cf .  Längd  af  kroppen  från  spetsen  af  nosen  till 

basen  af  svansen  iV-io  tum  eller  132  millim.  L.  af  hufvudet 
IV2  t-  ̂ ller  45  mill.  Afståndet  mellan  ögonen  och  nosspetsen 

^7-20  t.  eller  17  mill.  Bredden  af  nosspetsen  7  mill.  Från 
basen  af  framfötterna  till  spetsen  af  mellersta  tåns  klo  å  D:o 

IV20  t-  eller  34  mill.  Bredden  af  framfötterna  18  mill.  Längd 
af  bakfötterna  från  bakre  ändan  af  caJcancus  till  klospetsen  å 

3:dje  tån  7io  t-  eller  21  mill.  L.  af  svansen  ̂ 7>o  t-  eller  25 
mill.  —  9.  KroppsL  47-.o  t-  Bredden  af  framfötterna  16  mill. 
L.  af  bakfötterna  från  bakre  spetsen  af  calcmmts  20  mill. 

Kroppen  är  tjock,  och  af  en  cylindrisk  form,  utan  tydlig 

hals,  och  med  de  korta  extremiteterna  till  betydlig  del  indragna 
inom  den  hud,  som  betäcker  kroppen.  Hufvudet  är  stort  och 
långt,  och  framåt  tillspetsadt.  Nosen  är  något  plattad,  och 

bredden  af  nosspetsen  är  ungefär  lika  stor,  som  afståndet  mel- 
lan framtänderna  och  densamma  Den  har  formen  af  ett 

tryne,  som  är  bredare  än  högt,  och  sidokanterna  af  detta  ha 

3:ne  djupa  inskärningar.  Strax  innanför  undre  kanten  af  näs- 

borrarne äro  ett  par  små  papiller,  och  den  undre  delen  af  try- 
net  har  en  starkt  afsatt  ansvällning.  Från  denna  till  den  tunna 

lilla  öfverläppen  är  en  bakåt  vidgad  grop.  Den  öfre  kanten  af 

trynet  är  äfven  ansvälld,  och  derifrån  sträcker  sig  ett  stycke 

bakåt  på  midten  af  nosens  öfre  sida  ett  naket  fält.  Hårbetäck- 

ningen på  nosens  sidor  och  hakan  är  gles  och  stj^f,  och  dessa 
hår,  af  hvilka  en  del  äro  längre,  stå  rätt  ut,  och  en  del  äro 

tydliga  vibrisser.  Öfverläppen  har  en  inskärning  å  hvardera 
sidan  midt  för  hörntänderna,  och  bakom  denna  några  knölar. 

A  underläppen  är  å  hvardera  sidan  en  bugt,  der  de  öfre  hörn- 
tänderna stöta  intill  densamma.  Ögonen  visa  sig  såsom  ett 

par  svarta  punkter,  men  ögonöppningarne  äro  tydliga ,  med  små 
ögonlock.  Öronöppningarne,  som  helt  och  hållet  sakna  utöron, 
äro  2  mill.  i  longitudinell  diameter,  samt  ovala,  och  med  en 

liten  utstående  kant  baktill.    Några  korta  och  glesa  hår  före- 

Ij  En  i  södra  Europa  förekommande  art,  TaJpa  cceca,  har  ögonen  be- 
täckta af  huden,  och  trynets  bredd  är  blott  lika  med  hälften  af  afståndet 

mellan  framtänderjia  ocli  nosspetsen. 
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liiinas  strax  inom  deras  kanter,  och  kroppens  allmänna  liiirbo- 
täckning  sträcker  sig  omedelbart  intill  och  betäcker  dem.  De 
ha  sitt  läge  ungefär  midt  öfver  framfötterna.  Dessa  hafva  ett 

särdeles  egendomligt  läge  och  riktning.  Den  fria  delen  af  de- 
samma sitter  vid  sidorna  af  den  bakre  delen  af  hufvudet,  och 

är  riktad  rätt  ut  åt  sidorna,  och  händerna  äro  ställda  verticalt, 

d.  v.  s.  med  den  inre  kanten  nedåt,  och  den  yttre  uppåt.  Hän- 
derna äro  pä  den  öfre  sidan  glest  håriga,  och  pä  den  undre 

nakna  och  ruggiga.  De  äro  mycket  stora,  skofvelformiga  och 
breda,  och  deras  bredd  är  ungefär  lika  med  deras  längd, 
förutan  klorna,  d.  v.  s.  till  framkanten  af  huden  på  undre 
sidan  af  det  mellersta  fingrets  klo.  Deras  undre  (inre)  kant 
är  mycket  konvex,  och  understödjes  af  det  sikelformade  benet 
i  carpus.  Fingrarne  äro  5,  samt  föga  fria.  Det  yttersta  och 
det  innersta  äro  de  kortaste.  Klorna  äro  något  plattade,  och 
trubbiga.  Bakre  fötterna  äro  mycket  mindre,  och  af  vanlig 
form.  Äfven  de  ha  5  tydliga,  klobärande  tår,  som  vid  basen 
äro  förenade  genom  huden,  och  således  ej  äro  fria.  De  äro 

ofvan  glest  håriga,  och  undertill  nakna,  och  plantigrada.  A 
inre  sidan  af  basen  ä  innertån  är  en  rörlig,  inåt  utsträckbar 

knöl,  som  uppbäres  af  det  dervarande  supplementära  hoptryckta 

tarsalbenet.  Klorna  äro  mycket  smärre  än  å  framfötterna,  till- 
spetsade samt  något  hoptryckta.  Den  ̂ ^ttersta  och  innersta  tån 

äro  de  minsta.  Svansen,  som  räcker  något  bakom  de  bakåt 
utsträckta  bakfötterna,  är  inknipen  vid  basen,  och  trubbig  vid 

spetsen,  och  tjockast  något  framom  midten,  samt  bevuxen  af 

glesa,  temligen  långa  och  sträfva  hår,  som  ej  bilda  någon  pen- 
sel. —  Hårfällen  är  tät ,  kort ,  fin  och  silkeslik ,  och  något  glän- 

sande, svartblåaktig  eller  svartgråaktig ,  något  skiftande  vid 

olika  belysning,  och  i  bottnen  askegrå,  men  utan  egentlig  bot- 
tenfäll,  och  betäcker  kroppen  likformigt  ofvan  och  under,  med 
undantag  af  de  ofvan  anförda  nakna  eller  nästan  nakna  delarne. 
Håren  äro  vid  basen  smala,  blifva  derefter  något,  tjockare  och 

försedda  med  korta  sidotaggar,  och  afsmalna  och  tilltjockna 

derefter  alternerande  2:ne  gånger,  och  äro  nära  den  skarpa 

spetsen  tjockast ,  och  der  utan  sidotaggar.  Hårkärnan  är  trans- 
verselt  strierad. 

Honan  har  kroppen  midt  på  något  tjockare  än  hanen ,  men 
har  nosen  och  fötterna  något  mindre;  och  synes  derföre  ej  vara 
utrustad  med  fullt  så  stark  gräfningsförmåga,  som  han. 
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Till  färgen  varierar  den  stundom,  ehuru  mycket  sällan, 

och  är  då  hvitaktig  ̂ )  eller  ock  rostgulaktig. 
Mullvaden  förekommer  nästan  endast  inom  Götaland  i  Sve- 

rige, samt  är,  enligt  E.  Collett,  ej  funnen  i  Norge  2).  Enligt 
C.  U.  Ekström  är  den  icke  sällsynt  på  Mörkön  i  Södermanland-^), 
och  enligt  benägen  uppgift  af  Studeranden  Carl  Schmidt  har 
han  iakttagit  den  i  samma  provins.  Denna  är,  såvidt  vi  hafva 
oss  bekant,  dess  mest  nordliga  förekomst  i  Sverige.  Enligt 

A.  E.  Holmgren  (anf.  st.)  förekommer  den  sparsamt  i  vissa  de- 

lar af  Östergötland ,  Westergötland  och  Södermanland ,  uti  hvil- 
ken  sistnämnda  provins  den  blifvit  funnen  af  läraren  vid  Skogs- 

institutet i  Stockholm  Th.  Hahr.  Enligt  u  pgift  af  Candidaten 
K.  Olsson  förekommer  den  ofta  på  KinnekuUe  i  Westergötland. 
Uti  de  sydligaste  delarne  af  landet,  t.  ex.  i  Skåne  är  den  på 

passande  localer  m5^cket  allmän.  Han  är  der  känd  under  namn 
af  MulJsorh  eller  MuUsyrh^  eller  ock  endast  Syrl{;.  Enligt 

C.  Lundahl  *)  förekommer  den  i  Finland  till  och  med  Karelen. 

Enligt  Pallas  •')  förekommer  den  i  Kyssland  och  Sibirien  ända 
till  floden  Lena,  och  äfven  i  de  nordligare  delarne,  och  Blasius 

1)  Säsom  fullständig  albino  har  denna  varietet  röda  ögon  (Nilsson). 
Exemplar  deraf  förvaras  i  Lunds  Universitets  zoologiska  museum.  Exem- 

plar af  den  andra  varieteten  förvaras  å  Zoologiska  Kiksmuseum  i  Stockholm. 
Båda  äro  från  Skåne. 

2)  Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tidskrift,  7:de  årgången  (1869)  pag. 
21.  Prof  Chr.  Boeck  och  L.  Esmark  hafva  rauntligen  lemnat  oss  samma 
uppgift ,  med  det  tillägg ,  att  de  äldre  uppgifterna  om  dess  förekomst  i  Norge 
bero  på  en  förvexling  med  Arvicola  amphibius,  som  i  Norge  stundom  kallas 
Muldvarp.  Sannolikt  ligger  någon  sådan  förvexling  äfven  hos  oss  till  grund 
för  den  uppgiften  i  Skandinavisk  Fauna,  att  den  skulle  förekomma  i  stör- 

sta delen  af  Skandinavien,  blott  med  undantag  af  dess  nordligaste  land- 
skap. Uti  ett  otryckt  manuscript  af  framl.  Doct.  Lindroth,  med  titel 

"Faunula  Söderforsiensis,"  hafva  vi  sett  den  uppgiften,  att  den  skulle  före- 
komma i  trakten  af  Söderfors  i  Upland;  men  då  vi  under  många  år  ej 

lyckats  vinna  någon  säker  erfarenhet  om  dess  förekomst  i  Upland,  förmoda 
vi,  att  denna  Doct.  Lindroths  uppgift  beror  på  en  dylik  förvexling. 

3)  Beskrifning  öfver  Mörkö  Socken,  pag.  17. 

4)  Bidrag  till  mellersta  Finlands  Micromammalogie ;  Finska  Vetensk, 
Soc:s  Handl.  1851,  pag.  289. 

5)  Zoographia  Kosso-Asiatica ,  vol.  I,  pag.  127. 
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har  i  Ryssland  funnit  den  ännu  i  trakten  af  den  mellersta  delen 

af  floden  Dwina.  För  öfrigt  förekommer  den  i  hela  Europa, 

med  undantag  af  dess  sydligaste  delar,  och  på  Alperna  stiger 
den  ända  till  en  höjd  af  GODO  fot  öfver  hafvet. 

Det  hufvudsakliga  rörande  dess  lefnadssätt  hafva  vi  redan 

anfört.  Vi  vilja  här  endast  tillägga  något  om  dess  bo,  sådant 
detta  af  Blasius  blifvit  beskrifvet.  Beskrifningen  är  följande: 

"Af  alla  inhemska  underjordiska  däggdjur  är  mullvaden  den 
som  med  största  konst  och  möda  tillreder  sina  boningar  och 

gångar.  Han  har,  genom  inrättandet  af  sina  boningar  och  gån- 
gar, icke  endast  att  sörja  för  tillfredsställandet  af  sin  starka 

matlust,  utan  äfven  för  sin  säkerhet  emot  faror  utaf  många 

slag.  Med  största  konst  och  omsorg  är  hans  vanliga  boning, 
hans  kula  inrättad.  Merendels  är  den  belägen  på  ett  sådant 

ställe,  der  den  utifrån  svårligen  kan  åtkommas:  under  trädröt- 
ter, murar  o.  d.,  och  för  det  mesta  långt  aflägsen  från  hans 

dagliga  jagtmark.  Med  denna,  uti  hvilken  de  dagligen  i  antal 
tillväxande  näringsgångarne  på  mångfaldigt  sätt  förgrena  sig 
och  korsa  hvarandra,  är  den  sammanbunden  genom  en  lång, 

vanligen  temligen  rak  löpgång.  Förutom  denna  sednare  blifva 

under  fortplantningstiden  andra  egna  gångar  anlagda.  Den  egent- 
liga boningen  förråder  sig  pä  jordytan  merendels  genom  en 

hvälfd  jordhög  af  ovanlig  storlek.  I  det  inre  består  denna  af 
en  rund,  väl  tre  tum  vid  kammare,  som  tjenar  till  kula,  samt 

af  tvenne  kretsformiga  gångar,  af  hvilka  den  större ,  som  är  i 

jemnhöjd  med  kammaren,  rundtom  omgifver  denna  på  ett  af- 
stånd  af  ungefär  6  till  10  tum,  och  den  mindre,  som  är  nå- 

got ofvan  kammaren,  går  temligen  parallelt  med  den  större. 

Från  kammaren  gå  vanligen  3:ne  gångar  snedt  uppåt  till  den 

öfre  mindre  kretsgången,  och  från  denna  utan  undantag,  afvex- 
lande  med  de  nämnda  3:ne  förbindelsegångarne ,  5  till  6  gån- 

gar snedt  nedåt  till  den  större  kretsgången.  Från  denna  större 

kretsgång  sträcka  sig  strålformigt  och  nästan  horisontelt  utåt  i 

alla  riktningar,  och  äfven  afvexlande  med  de  sistnämnda  för- 
bindelsegångarne, omkring  8  till  10  enkla  eller  greniga  gångar, 

som  dock  på  något  afstånd  merendels  bågformigt  böja  sig  till 

den  gemensamma  löpgången.  Väggarne  uti  kammaren  och  de 
till  boningen  hörande  gångarne  äro  ganska  fasta,  och  hårdt 

sammantrampade  och  tilltryckta.    Sjelfva  kammaren  är  bäddad 
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med  mjuka  blad  af  gräs,  merendels  unga  sädesplantor,  löf  och 
mossa,  livilka  alla  blifvit  hemtäde  från  jordytan.  Om  någon 
fara  uppifrån  hotar  mullvaden,  så  skjuter  han  denna  bäddning 
åt  sidan  och  undflyr  nedåt.  Om  han  märker  sig  hotad  underifrån 
eller  från  sidan,  så  stå  honom  förbindelsegångarne  med  den  lilla 

kretsgången  till  dels  öppna.  Hans  boning  erbjuder  honom  för 
sömn  och  hvila  under  alla  omständigheter  full  säkerhet,  och  är 

derföre  hans  vanliga  tillhåll ,  då  han  icke  är  utgången  för  att  söka 

föda.  Den  ligger  vanligen  en  till  två  fot  under  jordytan.  Löp- 
gången är  vidare  än  kroppens  tjocklek,  så  att  djuret  hastigt 

och  beqvämt  kan  komma  fram  uti  densamma.  Äfven  uti  denna 

äro  väggarne  af  en  särdeles  fasthet  och  täthet,  tillfölje  af  sam- 
manpressning och  fasttryckning.  Pä  jordytan  gifver  sig  denna 

gång  icke  tillkänna  genom  några  uppkastade  jordhögar,  såsom 

de  andra  gångarne ,  emedan  jorden  vid  dess  förfärdigande  blif- 
vit pressad  till  sidorna.  Den  tjenar  endast  till  en  så  mycket 

som  möjligt  skyndsam  och  beqväm  förbindelse  med  den  dagliga 

jagtmarken;  och  den  blir  ej  sällan  begagnad  af  andra  underjor- 
diska djur,  såsom  näbbmöss ,  möss  och  paddor,  hvilka  böra  akta 

sig  för  att  möta  mullvaden  i  densamma.  På  jordytan  kan  man 

erfara  platsen  för  den,  derigenom  att  växterna  ofvanpå  den  för- 

krympas och  förtorka,  och  marken  öfver  den  är  ofta  något  in- 
sjunken. Sådana  löpgångar  äro  icke  sällan  100  till  150  fot 

långa.  Jagtmarken  ligger  merendels  långt  aflägsen  från  bo- 
ningen, och  den  blifver  hvarje  dag  både  sommar  och  vinter 

genomgräfd  och  genomströfvad  i  de  mest  olika  riktningar. 

Gångarne  inom  detta  område  gräfvas  endast  för  det  ögonblick- 

liga behofvet:  för  uppsökandet  af  föda,  och  de  blifva  icke  fast- 
tryckta;  och  jorden  från  dem  blir  derföre  med  vissa  mellanrum 

uppkastad  i  högar  på  jordytan ,  och  på  detta  sätt  blir  gångar- 
nes riktning  utvisad.  Mullvadarne  besöka  vanligen  denna  jagt- 

mark  3:ne  gånger  hvarje  dag:  tidigt  på  morgonen,  middagen 
och  aftonen.  De  måste  derföre  i  allmänhet  dagligen  från  sin 

boning  sex  gånger  fram  och  tillbaka  passera  löpgången,  och  de 
kunna  vid  dessa  tillfällen,  sedan  denna  gång  blifvit  funnen, 

med  säkerhet  inom  några  få  timmar  blifva  fångade."  På  något 
afstånd  från  denna  boning,  vanligen  der  3:ne  eller  flera  gångar 
korsa  hvarandra,  inrättar  honan  ett  enkelt  men  stort  näste  för 

ungarne.    Det  är  bäddadt  med  fint  sönderbitna  växtdelar. 
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Fani.  SORICIDiE,  J.  Gkay.  1825. 

(Soricma,  J.  E.  Gray;  Ann.  of  Pliil.  XXVI.  1825). 

(Nabhmössdjiir). 

Små  däggdjur,  tiied  hrojypsformcn  midcrscif^/g  och  mn.sHk , 

med  långt  utdragen  och  S2)ets,'g  nos,  idan  egentligt  tryne,  men 
med  naken,  vert  kalt  fårad  spets,  och  latereda  näshorr  ar.  Ögo- 

nen är  o  små  men  tydliga,  och  id  öronen  är  o  fullständiga,  ehuru 

af  hårfällen  mer  eller  mindre  dolda.  Extremiteterna  äro  horta, 

i  allmänhet  till  hetpdlig  del  indragna  mom  den  allmänna  kropps- 
huden,  ocli  fötterna  plantigrada,  af  vanlig  bildning,  och  inga 

egentliga  gräffÖtter,  med  5  fria,piå  undre  sidan  transverselt  hio- 
liga  tår,  de  främre  såväl  som  de  bakre  försedda  med  hoptryck- 

ta och  spetsiga  klor.  Svansen  mer  eller  mindre  lång  och  glest 

hårig,  samt  fjällig.  Hårfällen  är  fin,  och  på  nosen  äro  i  all- 
mänhet tydliga  och  långa  vihrisscr  (morrhår).  Blindtarm  sak- 

nas. Os  zygomaticnm  saknas.  Få  inre  sidan  af  underkäkens 

uppstigande  gren  är  en  djup  grop.  Manubrium  sterni  är  tdan 
köl,  men  med  främre  ändan  tdbredd.  Clavictda  förefinnes  och 

är  smal  och  lång,  samt  icke  fästad  vid  os  hmneri,  utan  vid 

acromion.  Denne  sednare  är  tvåklufven.  Carpus  saknar  si- 
kelformigt  supplementarben.  Fibida  är  nedtill  sammansmält 

med  tibia  De  mellersta  framtänderna  äro  stora,  men  hörn- 
tänderna äro  små  och  icke  genojn  sin  form  skiljaktiga  från 

de  angränsande  tänderna,  och  de  äkta  kindtänderna  hafva 

skarpa  taggar,  och  likna  i  det  närmaste  dem.  af  de  insekt- 
ätande flädermössen,  och  äro  vid  kronans  bas  något  utbredda. 

Framtändernas  antal  i  Öfverkäken  är  vexlande,  4,  6  eller  8, 
men  deras  antal  i  underkäken  är  konstant  2.  Hörntänder 

finnas  i  båda  käkarne.  Af  oäkta  kindtänder  Jörefinnas  i  öf- 
verkäken vanligen  4 ,  men  någon  gång  ej  flera  än  2 ,  och  i 

underkäken  2.  De  äkta  kindtänderna  äro  6  i  både  öfre  och 
undre  käken 

1)  I  afseende  pii  framtänderna  och  liörntänderna  hafva  vi  följt  Pr  Ed. 
Brandt  (Untersuchungen  iiber  das  Gebiss  der  Spitzniäuse ;  Bulletin  de  la 
Société  Impér.  des  naturalistes  de  Moscou.  Ånnée  1868,  Torne  41,  pag. 
76),  som  haft  tillfälle  att  undersöka  cranier  af  så  unga  individer  af  alla 
subgenera  äf  genus  Sorex,  att  suturen  mellan  öfverkäks-  och  mellajikäks- 
benen  ännu  varit  disthikt;  och  framtändernas  antal  följaktligen  med  full  sä- 
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De  till  denna  familj  hörande  insektätarne  äro  i  allmänhet 

de  minsta,  och  man  träffar  bland  dem  de  minsta  af  alla  dägg- 
djur, t.  ex.  Crocidura  etrusca,  hvars  kroppslängd  ej  är  större 

än  17^  tum.  De  äro  m.indre  starkt  byggda,  och  med  svagare 
fötter  än  mullvadarne,  samt  icke  så  uteslutande  bildade  för 
gräfning,  som  desse,  men  de  förete  dock  en  märkbar  likhet 

med  dem  genom  sin  långt  utdragna  och  spetsiga  nos,  och  sin 
fina  och  täta  hårfäll.  Deras  muslika  kroppsform  har  förskaffat 
dem  benämningen  af  näbbmöss.  Genom  de  2me  mellersta  öfre 
och  de  båda  undre  framtändernas  betydligt  öfvervägande  storlek, 
och  till  dels  äfven  genom  de  sednares  fäste  och  antal  visa  de, 
såsom  redan  blifvit  yttradt,  en  märkbar  tendens  till  gnagarne. 
Den  långa  nosen  är  naken  vid  spetsen,  och  har  en  vertical  fåra, 

som  fortsättes  långs  midten  af  nosens  undre  sida,  och  utvidgar 
sig  der  bakåt  närmare  öfverläppen.  Näsborrarne  öppna  sig  pä 
sidorna  af  nosspetsen.  Nosens  sidor  äro  något  uppsvällda  och 
försedda  med  långa  vibrisser.  Ögonen  äro  små,  men  större  än 
hos  mullvadarne.  Utöronen  äro  fullständiga,  men  för  det  mesta 
dolda  i  fallen,  korta,  breda  och  tunna,  nästan  nakna,  men  med 

långa  hår  i  kanten,  och  med  ett  par  breda,  hårfransade  flikar 

ä  inre  sidan,  den  ena  upptill,  och  den  andra  nedtill,  den  förra 
motsvarande  tracjus^  och  den  sednare  antitragus  ̂   och  denna 

företrädesvis  täckande  öronöppningen.  Framfötterna  äro  något 
mindre  än  de  kakre,  och  liksom  dessa  å  undre  sidan  nakna  och 

knöliga,  samt  plantigrada.  Tårna  5,  helt  och  hållet  fria,  och 
beväpnade  med  temligen  små  och  hoptryckta  klor.  Svansen  är  i 
allmänhet  längre  än  hos  mullvadarne  (Talpa)^  glest  hårig,  och 

mer  eller  mindre  tydligen  fjällig.  Hårfällen  är  fin,  liksom  hos 

Talpa,  och  saknar  egentlig  bottenfäll,  men  den  är  något  yfvi- 
gare.    Sjelfva  håren  likna  dem  af  detta  slägte,  men  äro  mera 

kerhet  kunnat  bestämmas,  äfvensom  de  på  dem  följande  hörntänderna.  I 
afseende  på  de  oäkta  och  äkta  kindtänderna  hafva  vi  följt  G.  MiVART  (No- 

tes on  the  osteology  of  the  Insectivora ,  1.  c.) ,  som  dock  endast  afviker 
från  Ed.  Brandt  i  afseende  på  dessa  tänder  deruti,  att  han  räknar  å  hvar- 
dera  sidan  af  öfverkäken  en  oäkta  kindtand  mera  än  den  sednare ,  och  följ- 

aktligen anser  den  för  en  oäkta  kindtand,  som  den  sednare  ansett  såsom 
den  första  äkta  D:o.  Derigenom  vinnes  det  mera  naturliga  förhållandet, 
att  antalet  af  de  äkta  kindtänderna  blir  lika  i  båda  käkarne,  samt  öfver- 
ensstämmande  med  det  hos  slägtet  Talpa.  —  Hos  slägtet  Blarina  har,  oss 
veterUgen,  det  verkliga  förhållandet  med  tänderna  ännu  icke  blifvit  iakt- 
taget. 
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taggiga.  Bäckenet  är  äimu  mindre  än  hos  Talpa,  ocli  tillfölje 

deraf  äro  liksom  hos  detta  slägte,  urogenitalorganerna  och  in- 
testimim  recUim  belägna  under  detsamma;  och  det  är  undertill 

öppet.  Tungan  är  smal ,  med  mycket  fina  och  korta  bakat  rik- 
tade taggar  eller  tungpapiller.  Magen  är  enkel  och  tarmen  är 

temligen  kort  (2—37.  gänger  längre  än  kroppen)  och  stor^ 
samt  utan  blindtarm.  Lefvern  har  gallblåsa.  Fcnis  och  vagina 
äro,  isynnerhet  under  fortplantningstiden,  mycket  långa  och 

böjda,  och  den  förre  är  utan  ben.  Hanen  har  särdeles  kom- 

plicerade vesictdm  seminales^  och  honan  har  3 — 5  par  spenar 
på  bröstet  och  buken,  enligt  uppgift  af  olika  författare.  Hos 

Sorex  vulgaris  hafva  vi  dock  endast  funnit  2:ne  par  spenar, 

belägna  på  buken.  Uterus  är  bicornis.  På  hvardera  kropps- 
sidan, vanligen  närmare  främre  extremiteterna,  förefinnes  en 

körtel,  som  isynnerhet  under  fortplantningstiden  afsöndrar  ett 

mysk-luktande  ämne,  hvilket  gör,  att  de  rofdjur,  som  döda  dem, 
i  allmänhet  ej  äta  upp  dem.  Foglarne  äro  i  detta  afseende  ej 
sä  nogräknade. 

De  lefva  uteslutande  af  animaliska  födoämnen,  smärre  mark- 
möss, grodor,  fiskar,  insekter,  maskar  m.  m.,  och  äro  ännu  mera 

rofgiriga  än  mullvadarne,  sä  att  de  på  ett  dygn  äta  till  vigten 
vida  mera  kött  än  deras  egen  kroppsvigt,  och  de  dö,  om  de 
endast  i  några  timmar  sakna  föda  Det  inträffar  derföre  ofta 

äfven  inom  denna  familj,  att  den  ene  äter  upp  den  andre,  ja 

t.  0.  m.  att  hanen  strax  efter  parningen  äter  upp  honan  -).  I 
ötverensstämmelse  med  denna  deras  rofgirighet  äro  de  krigiskt 
sinnade  emot  hvarandra ,  samt  osällskapliga.  Deras  lukt  är  fin , 

men  deras  syn  och  hörsel,  is5^nnerhet  den  förra,  äro  slöa.  De  äro 
lifliga  och  snabba,  men  dölja  sig  under  dagarne  i  sina  gömslen. 

"Deras  rörelser  äro  i  hög  grad  besynnerliga:  utmärkt  hastiga 
och  obestämda;  de  tyckas  ömsom  ledas  af  den  glupskaste  snål- 

het och  hastigt  påkommande  nycker,  dels  af  en  fruktan  hvartill 

man  ej  inser  någon  orsak,  så  att  man  får  se  dem  hastigt  an- 
falla sitt  rof,  äta  något  litet  och  lika  hastigt  lemna  detsamma, 

löpa  omkring  åt  flera  håll,  samt  efter  en  stund  på  samma  sätt 

1)  Skand.  fauna,  däggdj.  2  uppl.  pag.  80.  Vi  hafva  äfven  sjelfva  haft 
tillfälle  att  erfara  detta. 

2)  C.  J.  Su^iDEWALL:  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  i  Stockh.  Handl.  för  år 
1842,  pag.  168. 
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återkomma"  Under  vintren  får  man  ej  sällan  se  deras  ytterst 
små  spår,  och  ntom  genom  sin  litenhet,  kännas  dessa  derigenom 
att  de  merendels  gå  något  i  sicksack.  De  hålla  sig  såväl  pä 

torr  som  fuktig  mark,  och  somliga  vistas  mycket  i  vatten,  och 

söka  sin  föda  derstädes.  Ehuru  dessa  äga  en  hög  grad  af  sim- 
förmåga  får  man  dock  ofta  se  dem  springa  pä  bottnen  under 

vattnet.  Uti  lös  jord  gräfva  de  sig  gångar,  men  de  söka  sin 
föda  i  allmänhet  ofvan  på  jorden.  Beträftånde  deras  förmåga  i 

detta  afseende  vilja  vi  anföra  hvad  Prof.  Nilsson  iakttagit  om 

allmänna  näbbmusen*):  "Oaktadt  fötterna  äro  spensliga,  gräfver 
han  med  skicklighet  gängar  i  jorden,  hvarom  man  lätt  kan 
öfvertyga  sig,  om  man  tager  en  lef vande  näbbmus  och  släpper 
den  i  ett  kärl,  hvari  man  lagt  någon  jord.  Inom  få  minuter 
gräfver  han  sig  in ,  hvarvid  han  borrar  med  den  spetsiga  nosen, 
och  benen  äro  i  en  nästan  vibrerande  rörelse,  så  att  mullen 

yrer  kring  honom.  Snart  försvinner  han ,  men  visar  sig  vid  en 

annan  sida  af  kärlet,  och  vänder  der  om  då  han  märker  dags- 
ljuset, hvarunder  han  alltjemt  verkställer  samma  vibrerande 

rörelser."  Deras  läte  är  mycket  likt  flädermössens:  ett  ytterst  I 
fint  pipande  eller  "skirrande;"  och  man  får  isynnerhet  höra  det 
under  aftnarne  på  de  ställen  der  de  äro  talrika.  Liksom  mull- 

vadarne lära  de  lefva  i  monogami,  emedan  man  under  fort- 
plantningstiden träffar  dem  parvis.  De  inrätta  sina  bon  eller 

tillhåll  under  trädrötter,  gärdesgårdar,  murar,  tufvor  m.  m.,  och 

bädda  dem  med  mossa,  gräs  och  löf.  Honan  framföder  5 — 10 
ungar,  som  äro  nakna  och  med  tillslutna  ögon  och  öron. 

Fossila  former  af  denna  familj  uppträda  redan  i  den  mio- 
€ena  tertiärperioden. 

Af  de  ofvan  uppgifna,  till  denna  familj  hörande  åtta  släg- 
tena,  tillhöra  fyra  Europas,  och  blott  tvenne  vår  fauna.  De 

fyra  europeiska  slägtena  kunna  i  korthet  karakteriseras  sålunda: 

Slägten: 
SoRicmiE.  rblunaktiga.  Sidorna  af  jicke  cilierade  .  1.  Sorex ,  Linné. 
Tandspet- 1  fötterna  jcilierade  ....  2.  Crossoptis,  Wagler. sarne  < 

ofårgade.  Bakom  de 
3:ne  framtänderna  å 
hvardera  sidan  af  öf- 
verkäken  

2:ne  små  tänder  3.  Fachyura,  Selys-Long- 
CHAMPS. 

1  liten  tand  .  .  4.  Crocidura ,  Wagler. 

1)  C.  J.  SUNDEWALL:  1.  C. 
2)  Skand.  Fauna,  däggdj.  2  uppl.  pag.  79. 
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För  det  l:sta  af  dessa  slägten  är  Sorcx  vuh/aris  Linnk 

typ,  för  det  andra  Crossopus  fodims  (Pallas),  för  det  3:dje 
Fachyura  etrusca  (Savi),  och  för  det  4:de  Crociclura  araneus 

(Scheeber).  Vi  hafva  här  endast  att  sysselsätta  oss  med  de 
tvenne  förstnämnda  slägtena. 

1.    Slägtet  Sorex^  Linné.  1758. 

Nosen  starltt  tillspetsad,  ielx  plattad,  och  på  sidor ua  föga 

uppsvälld.  Öronen  dolda  i  fallen,  eller  föga  framstående. 

Fötterna  täan  cilier  eller  hår f -ansar  vid  sidorna  af  fotsidorna 
och  tårna.  Svansen  lång  eller  medelmåttig,  vid  basen  mer 
eller  mindre  inJcnipen,  och  å  undre  sidan  utan  långsgående 

fåra  och  hårhöl,  lilformigt  och  glest  bevuxen  af  åtliggande 
eller  något  täståcnde  hår.  Tandspetsarne  färgade,  brunaMiga 
eller  rödbrunahtiga.  De  öfre  2:ne  mellersta  framtänderna 

med  en  tagg  balitill,  som  är  ungefär  lika  hög,  som  de  när- 
maste framtänderna.  De  undre  framtänderna  med  flera  eller 

färre  taggar  eller  hnölar  i  Öfre  kanten.    Tändernas  antal: 

Framtänd.j — ^;  hörnt.- — prmnol.j — mol.^-^  =  32 

De  till  detta  slägte  hörande  näbbmössen  kännas  genom  den 

starkt  tillspetsade,  ej  plattade  nosen,  i  förening  med  de  färgade 
tandspetsarne,  och  de  hårfransar  saknande,  temligen  spensliga 
fötterna. 

Skelettet.  Craniet:  Det  är  af  en  långsträckt,  och  fram- 
till starkt  tillspetsad  form ,  med  den  största  bredden  öfver  tin- 

ningbenen, och  med  en  betydlig  inknipning  vid  den  främre 

gränsen  för  hjernskålen.  Denna  är  något  bredare  än  hög.  Stun- 
dom förefinnes  en  ganska  tydlig  crista  sagittalis,  äfvensom  crista 

lambdoidea;  och  vid  gränserna  mellan  benen  uti  tinningbens- 

apparaten äro  mer  eller  mindre  tydliga  ryggar.    Suturerna  mel- 

1)  Den  bakre  oäkta  kindtanden  i  öfverkäken  är  mycket  större  än  do 
andra  af  samma  slag,  samt  liknar  mycket  de  äkta  kindtänderna,  och  har 
derföre  vanligen  varit  antagen  såsom  en  äkta  kindtand.  Den  är  emellertid 
ej  såsom  de  följande  närmaste  af  dessa  vid  den  yttre  delen  bildad  af  2: ne 
prismor.  I  öfverensstämmelse  med  MlVART  antaga  vi  den  för  en  oäkta 
kindtand.  Den  företer  i  sin  form  mycken  likhet  med  öfre  roftanden  hos 
FcercB,  hvilken  äfvenledes  är  en  oäkta  kindtand,  eller  dens  prcemolaris; 
och  den  liknar  äfven  något  den  bakersta  öfre  oäkta  kindtanden  hos  Tcdpa^ 
ehuru  den  är  större. 
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lan  nackbenet  och  tinningbenen,  och  nackbenet  och  hjessbenen, 

och  mellan  dessa  sistnämnda,  samt  mellan  tinningbenen  och  hjess- 
benen bibehålla  sig ;  men  de  andra  försvinna  i  allmänhet  mycket 

tidigt.  För  öfrigt  kännes  craniet  lätt  från  alla  våra  andra  dägg- 
djurs cranier  genom  saknaden  af  kindbågar.  Nackbenet  har 

sin  pars  occixjitalis  stor  och  med  dess  öfre  del  något  uppsti- 
gande på  craniets  öfre  sida,  och  suUira  lamhdoidea  är  i  midten 

starkt  framåt  böjd.  Foramen  magmmi  sträcker  sig  ned  på 
craniets  undre  sida.  A  hvardera  sidan  af  nackbenet  är  en  liten, 

men  dock  t3'dlig  processus  paramastoideus  Fars  hasilaris 
är  temligen  lång,  och  framåt  afsraalnande.  Tinningbenen  ut- 

märka sig  derigenom,  att  os  tympanicimi  är  föga  utbildadt, 

med  form  af  en  smal,  utåt  icke  fullständigt  sluten  ring-),  och 
ofvan  denne  är  en  mycket  stor,  af  en  hinna  täckt  öppning. 

Denna  öppning  fortsättes  bakåt,  ehuru  der  smal,  mellan  tin- 
ningbenen och  nackbenet.  Fars  mastoidea  är  distinkt,  och  i 

den  synas  de  stora  halfcirkelformiga  kanalerna.  Fars  squamosa 
är  genom  suturer  skild  från  partes  mastoidea  &  petrosa  samt 
hjessbenet,  men  ej  från  kilbenet,  och  den  begränsar  utåt  den 
stora  öppningen  uti  tinningbenet.  Vid  den  öfre  gränsen  för 
pars  squamosa  är  en  skarp  rygg,  som  sammanlöper  med  den 
öfre  och  yttre  kanten  af  fossa  articularis.  Denna  sednaro  är 

högt  belägen  och  något  sned,  och  begränsas  vid  sin  inre  del  bakåt 
af  en  stor  processus  postglenoideus ,  vid  hvilken  är  ett  foramen 
glenoideum.  Fars  petrosa  är  endast  sammanvuxen  med  pars 

mastoidea.  Vid  dess  inre,  något  tillspetsade  och  tunna  del 

synes  ofvan  os  tympanicum  en  öppning  för  tuba  eustachii.  — 
Hjessbenen  sammanväxa  tidigt  med  pannbenen,  ehuru  sutura 
sagittalis  framtill  fortsättes  af  en  permanent  sutura  frontalis. 

Gränsen  mellan  dem  och  pannbenen  är  emellertid  hos  äldre  in- 
divider antydd  af  en  på  sidorna  af  hjernskålen  här  märkbar 

vertical  linia,  uppkommen  derigenom,  att  inuti  hjernkapseln 
från  hvardera  sidan  af  kilbenet  utgår  ett  utskott,  som  synes 
motsvara  processus  clinoideus  iwsterior  hos  menniskan,  och 

som  utåt  sammanväxer  med  hjernskålen,  och  på  detta  ställe 

utsänder  en  verticalt  uppstigande  list  vid  gränsen  mellan  pann- 

1)  MiVART  förnekar  närvaron  af  ett  sådant  utskott. 
2)  Os  tympanicum  företer  en  stor  Hkhet  med  samma  ben  af  Edddma 

hystrix. 
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benen  och  hjessbenen,  sådan  denna  gräns  har  blifvit  iakttagen 

af  Peters  hos   Crocidura  sacralis       och  denna  list  synes  ut- 
ifrån genom  hjernskålens  vägg,  och  bildar  således  den  näranda 

verticala  linian.    Hjessbenen  sträcka  sig  sålunda  icke  fram  till 

craniets  midt,  men  de  äro  stora  och  breda.  —  Kilbenet  har 
inga  tydliga  suturer  hvarken  mellan  dess  särskilda  afdelningar 

eller  mellan  det  och  de  angränsande  benen.    Processus  ptery- 

goidci  äro  tjocka,  och  mellan  dess  båda  lameller  finnes  ej  nå- 
gon grop,  ehuru  der  baktill  är  en  svag  antydning  dertill.  Från 

den  inre  lamellen  utgår  en  tydlig  Jiamulus  pterygoideus.  Me- 
sopterygoid- gropen  är  smal  och  jemnbred.    Bakom  densamma 

har  basisphenoidbenet  å  hvardera  sidan  ett  litet  foramen.  Fis- 
sura  sphenoidalis  ̂   mellan  båda  vingarne,  är  stor,  och  inom 

den  är  å  inre  sidan  ett  helt  litet  foramen  opticum.    Ofvan  fs- 
sura  sp)heno?dalis ,  vid  gränsen  mellan  hjessbenet  och  kilbenets 

stora  vinge  är  ett  foramen.  —  Pannbenen  äro,  liksom  hos  flä- 
dermössen och  mullvaden,  små  och  korta,  samt  på  sidorna  af- 

rundade  och  alldeles  utan  processus  jjostorhitales ,  och  ögon- 
hålorna och  tinninggroparne  äro  derföre  icke  distinkta.  Uti 

deras  främre  del ,  äro  ett  par  till  sitt  läge  för  näbbmössen  egen- 
domliga foramina,  som  dock  torde  motsvara  pannbenens  orbi- 

talforamina  hos  Talpa.    Suturen  mellan  dem  och  näsbenen  är 

hos  yngre  men  fullvuxna  exemplar  i  allmänhet  tydlig.  —  Silbenet 
är  stort  och  långt,  med  en  mycket  stor  lamina  crihrosa,  utan 

tydlig  crista  galli.  —  Från  hvartdera  öfverkäksbenet  utgår  baktill , 
utanför  den  bakersta  kindtanden  ett  spetsigt  utskott,  hvilket 

saknas  hos  slägt.    Crocidura  och  Pachyura.    Foramina  infra- 
orhitalia  äro  mycket  stora,  och  strax  bakom  dem  äro  de  små 

foramina  lacrymalia.    Canalis  infraorhitalis  är  vid ,  och  be- 
gränsas utåt  af  en  temligen  bred  benbrygga.    Innanför  dess 

bakre  del  är  foramen  spheno-palatinum.  —  De  spår  till  sutu- 
rer, som  förefinnas,  utvisa,  att  näsbenen  äro  långa  och  smala; 

men  de  bilda  baktill  icke  någon  mellan  pannbenen  inskjutande 

spetsig  vinkel.  —  Gombenens  bakre  kant  är  något  uppstående, 
men  enkel,  och  der  märkas  inga  foramina  palatina  poster iora^ 
men  de  hafva  längre  fram,  ungefär  midt  för  lista  paret  äkta 

kindtänder,  ett  par  andra  foramina  palatina,  som  synas  mot- 
svara de  större  öppningar,  som  här  finnas  hos  Talpa.  Längst 

1)  Reise  nacti  Mossambiqiie ,  Säugethiere ,  pag.  82 ,  tab.  XXII ,  fig.  24. 15 
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fram  på  gommen  äro  2:ne  foramina  incisiva^  och  bakom  eller 
mellan  dem  en  annan  öppning.  Underkäken  är  karakteristisk 

der  i  genom  att  den  höga  processus  coronokleus  på  inre  sidan 

har  en  djup  grop ,  att  ledknappen ,  som  nedtill  är  transversell , 
är  ungefär  lika  hög ,  som  bred ,  och  derigenom  att  processus 

angularis  är  mycket  lång  och  smal. 

Balen.  Af  halskotorna  är  atias  den  största ,  ehuru  den  är 

tunn.  Dess  öfre  båge  och  dess  vingformiga  sidoutskott  äro  breda , 
men  dessa  sednare  äro  korta,  och  vid  basen  genomborrade  af 

ett  stort  foramen  vcrtehrale.  Bakom  detta  går  vertebral-arte- 
rian  under  en  mycket  smal  benbrygga.  Den  undre  bågen  är 

smal,  och  har  en  tydlig  hypapophys.  Hvarken  denna  eller  de 
följande  halskotorna,  med  undantag  af  tpistropJmis ,  hafva  spår 
till  neuraltagg.  E2nstropJieus  och  de  följande  halskotorna  äro 

små.  Den  förre  har  ett  långt  tandutskott,  och  å  hvardera  si- 
dan vid  bakre  kanten  af  ledytan  för  articulationen  med  atlas 

ett  litet  bakåt  riktadt  sidoutskott.  Dess  kropp  har  å  undre 

sidan  en  stor  i  spetsen  urnupen  hypapophys.  En  sådan  före- 
finnes äfven  på  de  2:ne  följande,  d.  v.  s.  3:dje  och  4:de,  hals- 

kotorna. 3:dje — 7:de  halskotorna  hafva  temligen  långa,  nästan 
trinda,  och  isynnerhet  på  3:dje  och  4:de  starkt  bakåt  riktade 

diapophyser.  4:de,  5:te  och  6:te  halskotorna  hafva  äfven  para- 
pophyser,  som  på  6:te  äro  mycket  stora,  och  hafva  en  kortare 
främre  och  en  längre  bakre  spets ,  hvilken  sednare  räcker  bakom 

lista  bröstkotan  Deras  neuralbågar  äro  spensliga.  Bröst- 
kotorna äro  14.  De  äro  af  en  egen  nedtryckt  form,  derigenom 

att  neuralbågen  är  särdeles  låg,  med  ingen  eller  liten  nedlig- 
gande  neuraltagg,  och  med  temligen  stora,  för  det  mesta  vid 

spetsen  bredare  och  åt  sidorna  utstående  diapophyser  eller  si- 
doutskott. l;sta  bröstkotan  saknar  helt  och  hållet  neuraltagg, 

2:dra— 5:te  hafva  blott  en  svag  antydning  dertill,  6:te— 9:de 
hafva  en  liten  men  tydlig  sådan  bakåt  riktad,  10:de  och  ll:te 

hafva  ett  föga  märkbart  spår  dertill,  och  12:te — 14.:de  hafva 
en  kort  och  bred  sådan,  som  är  riktad  framåt.  3:dje — 5:te 
hafva  vid  spetsarne  af  sidoutskotten  obetydliga  spår  af  meta- 

pophyser.    Ländkotorna  äro  6,  af  hvilka  den  lista  har  neural- 

1)  Denna  paiapopliys  kallas  i  Skandinavisk  Fauna  processus  transver- 
sus,  och  de  verkliga  proc.  transversi  eller  sidoutskotten  kallas  proc.  obli- 
qui  anteriores  (pag.  77  &  78). 
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taggen  otydlig,  men  de  följande  hafva  den  tydlig,  och  riktad 
framåt.  Diapophyserna  äro  å  den  lista  mycket  små,  men  å 
de  följande  tydliga  och  riktade  nedåt  och  framåt.  l:sta— 4:de 

hafva  tydliga  anapophysar.  Alla  sakna  hypapophyser.  Kors- 
benskotorna  äro  4,  af  hvilka  lista  och  2idra  äro  sammansmälta, 

och  gränsen  dem  emellan  undertill  är  endast  antydd  genom  en 
knöl.  De  hafva  dock  hvardera  sin  neuraltagg,  men  de  tre 
främre  korsbenskotornas  neuraltaggar  äro  sammanvuxna.  Endast 
lista  korsbenskotan  är  fästad  vid  höftbenen.  Samma  kota  har 

å  undre  sidan  framtill  en  hypapophys.  Svanskotornas  antal  är 

vexlande.  Hos  Sorex  vulgaris  hafva  vi  funnit  15.  Med  undan- 

tag af  de  2 — 3  sista,  hafva  alla  å  undre  sidan  vid  ledgångarna 
dem  emellan  rörliga  hsemapophysialben.  Refbenen  eller  pleura- 

pophyserna  äro  14  par,  af  hvilka  7  par  äro  genom  hsemapophy- 
serna  eller  refbensbrosken  förenade  med  bröstbenet.  Detta  be- 

står af  6  leder,  med  inberäkning  af  den  till  större  delen  för- 
benade processus  ensiformis.  Mambrmm  sterni  är  baktill 

smalt ,  och  framtill  utbredt ,  men  utan  köl  i).  Vid  dess  ut- 
bredda del  äro  lista  paret  refbensbrosk  fästade. 

Extremiteterna.  Skulderbladet  har  en  för  familjen  sär- 
deles utmärkande  och  egendomlig  form.  Det  är  mycket  smalt, 

men  jemförelsevis  ej  så  långt,  som  hos  Talpa,  och  en  stor  del 
af  detsamma  utgöres  af  kammen  (spina).  Dess  öfre  ända  är 
något  bredare,  med  den  främre  kanten  konvex,  och  den  bakre 

rät,  eller  något  litet  konkav.  Vid  condyliis  är  en  tydlig  pro- 
cessus coracoideus  ̂   som  bidrager  till  att  bilda  den  aflånga  och 

böjda,  baktill  något  bredare  cavitas  glenoidalis.  Spina  sca- 
pulce  är  mycket  hög,  med  största  höjden  vid  den  öfre  tredje- 

delen, och  vid  coIJum  scapuJce  gående  ut  till  främre  kanten  af 

skulderbladet,  så  att  fossa  supra-  eller  prce-spinata  här  är 

försvunnen.  Äcromion  är  mycket  lång,  och  vid  spetsen  två- 
klufven,  med  form  af  en  klyka,  och  med  båda  grenarne  vid 
spetsen  utbredda,  samt  ungefär  lika  långa.  Vid  ändan  af  den 

främre  af  dessa  grenar  fäster  sig  den  långa  och  smala ,  dels  båg- 
formigt,  och  dels  något  litet  vr^formigt  böjda  clavicula.  Nyc- 

kelbenen äro  medelst  tydliga  broskartade  episternaldelar  (Ge- 
genbaur)  fästade  vid  manuhrium  sterni.    Öfverarmbenet  är  af 

1)  Hos  Crossopm  har  det  en  tydlig  köL 

15* 



218 

vanlig  storlek ,  och  är  icke  utmärkt  genom  någon  större  bredd , 
såsom  hos  Talpa.  Det  enda,  som  för  det  är  utmärkande,  är, 
att  det  vid  öfre  ändan,  utom  tubermla  majus  S  minus ^  har 

3:ne  utskott,  af  hvilka  det  ena  bildar  en  nedskjutande  spets 

under  tuherculum  majus  å  yttre  sidan,  och  synes  motsvara 
crista  deltoidea;  det  andra,  som  är  större  och  något  utåt  böjdt, 

har  sitt  läge  framom  och  under  det  förra,  och  tyckes  vara  ho- 
mologt  med  sjnna  tuberculi  majoris  ̂   såsom  med  sin  öfre  kant 

sammanhängande  med  tuberculum  majus ;  och  det  tredje  utskot- 
tet, som  är  något  mindre,  har  sitt  läge  å  inre  kanten,  innanför 

det  andra,  och  under  tuherndum  minus ^  och  synes  derföre  vara 
homologt  med  spina  tuhercidi  minoris.  Tuhercula  majus  & 
minus  äro  små,  ungefär  likstora,  och  icke  uppstående  öfver 
caput.  Detta  är  ej  rundt,  utan  aflångt  ovalt.  Nedre  ändan  af 
detta  ben  är  temligen  bred,  och  ofvan  condyhis  internus  är 
ett  foramen.  Underarmens  båda  ben  (radius  och  tdnaj  äro 

distinkta,  men  nedtill  mer  eller  mindre  starkt  förenade.  Ca- 
pitulum  radii  är  nästan  rundt,  och  detta  antyder  en  roterande 
articulation  med  öfverarmen.  JJlna,  som  är  störst,  harenstor 

olecranon,  som  är  trekantig,  med  en  utstående  spets  å  hvarje 
kant.  Carpus  består,  liksom  i  allmänhet  hos  rofdjuren,  af  7 

ben,  derigenom  att  ossa  naviculare  lunaium  äro  samman- 

vuxna till  ett  ben  ("scapho-lunarben").  Mellanhands-  och  fin- 
ger-benen äro  af  vanlig  beskaffenhet.  —  Bäckenet  är,  såsom 

redan  ofvan  blifvit  nämndt,  mycket  litet,  mindre  än  hos  Talpa ^ 
och  ännu  mera  öppet  undertill,  mellan  ossa  puhis,  än  hos  detta 

slägte.  Det  är  i  det  närmaste  parallelt  med  ryggraden.  Höft- 
benen äro  ungefär  af  samma  längd,  som  den  öfriga  delen  af 

bäckenet,  smala,  nästan  jemnbreda,  och  vid  den  främre  ändan 

något  utåt  böjda.  Blygdbenen  äro  längre  än  sittbenen,  något 
böjda  och  bakåt  divergerande.  Sittbenen  bilda  en  nästan  jemn 

båge ,  med  en  låg  spetsig  knöl ,  såsom  antydning  till  sittknölen. 
Vid  föreningen  mellan  höftbenen  och  blygdbenen  är  ett  tydligt 

tuherctdum  ileopectinceum.  Lårbenet  är  mycket  kortare  än  un- 
derbenet, föga  mera  än  hälften  så  långt  som  detta.  Det  har 

en  tydlig  trochanter  tertius^  och  trochanter  minor  är  ungefår 

lika  stor  som  tr.  major,  hvilken  sednare  ej  är  högre  än  caput. 

A  bakre  sidan  ofvan  dess  condyli  äro  sesamoidben.  Blott  im- 
gefär  den  öfre  tredjedelen  af  vadbenet  är  fri;  den  öfriga  delen 
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är  sainmansinält  med  skenbenet.  Antalet  af  tarsalbenen  är  det 

vanliga,  7,  och  mellanfots-  och  täbenen  äro  af  vanlig  beskaf- 
fenhet. 

Tänderna.  Öfverkäken:  Såsom  redan  är  anfördt,  äro 
framtänderna ,  enligt  Dr  Ed.  Biiandt,  8.  Af  dessa  äro  de  2me 
mellersta  vida  större  än  de  andra,  samt  hafva  baktill  vid  ba- 

sen en  tagg ,  som  är  ungefär  lika  hög ,  som  den  närmaste  fram- 
tanden.  De  hafva  en  sluten  rot,  som  är  föga  kortare  än  den 

öfriga  delen.  De  såväl  som  alla  do  andra  tänderna  hafva  brun- 
aktiga  eller  rödbrunaktiga  spetsar.  Hos  gamla  individer  med 
mycket  slitna  tänder  är  den  brunaktiga  färgen  å  spetsarne  föga 

märkbar.  Af  de  följande  3me  paren  framtänder  äro  de  af  ba- 
kersta  paret  de  minsta.  Alla  hafva  tandkronan  vid  basen  något 
utbredd.  Detta  för  näbbmössen  egna  förhållande  är  dock  mera 
framstående  hos  de  större  kindtänderna.  Hörntänderna  äro  nå- 

got mindre  än  de  närmast  framom  dem  varande  framtänderna, 
men  deremot  större  än  de  närmast  bakom  dem  varande  l:sta 

paret  oäkta  kindtänder,  hvilka  äro  de  minsta  af  alla.  Både 
dessa  och  alla  de  föregående  tänderna  hafva  enkel  rot.  De 
oäkta  kindtänderna  af  2:dra  paret  äro  deremot  nästan  lika  stora, 

som  de  följande  äkta  kindtänderna  af  l:sta  paret,  och  de  räk- 
nas derföre  vanligen  såsom  äkta  kindtänder,  då  deremot  alla 

de  mellan  dem  och  de  mellersta  stora  framtänderna  varande 

små  tänderna  blifvit  kallade  mellantänder.  Dessa  oäkta  kind- 

tänder hafva  kronan  bildad  af  3me  taggar,  af  hvilka  den  mel- 
lersta är  särdeles  stor,  och  högre  än  någon  tagg  på  de  följande 

äkta  kindtänderna.  A  inre  sidan  nära  basen  är  en  mindre  tagg. 

De  äkta  kindtänderna  äro  3:ne  par.  De  af  I:sta  paret  äro  de 
största.  Deras  krona  är  bildad  af  2  me  trekantiga  prismor  samt 

en  stor  spetsig  häl  innanför  dem.  De  2 me  prismorna  hafva  5 
taggar,  af  hvilka  de  3me  äro  yttre ,  och  de  2me,  som  äro  inre,  äro  de 
största.  De  af  2:dra  paret  äro  bildade  på  samma  sätt.  De  af 

3:dje  paret  äro  deremot  mycket  mindre ,  knappt  mer  än  hälften  så 
stora  som  de  föregående ,  och  af  en  transverselt  trekantig  form , 

med  blott  4  taggar.  —  Underkäken:  De  båda  framtänderna 
äro  stora  och  länga,  samt  framåt  sträckta,  med  öfre  kanten 
knölig,  ehuru  knölarne  vexla  både  i  anseende  till  antalet  och 

höjden.  De  derefter  följande  hörntänderna  äro  de  minsta  af 
alla,  hos  våra  med  enspetsad  krona,  samt,  liksom  framtänderna, 
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försedda  med  enkel  rot.  Det  enda  paret  oäkta  kindtänder,  som 
äro  mindre  än  de  följande  äkta  kindtänderna,  hafva  tvåspetsad 
krona  med  den  främre  spetsen  större,  och  dnbbla  rötter.  Af 
de  3:ne  paren  äkta  kindtänder  äro  de  af  l:sta  paret  de  största. 
De  äro,  liksom  de  i  öfverkäken,  sammansatte  af  2me  prismor, 

men  ntan  liäl  innantill;  och  kronan  har  5  taggar,  af  hvilka  den 
ene  är  högre  än  de  andre,  och  högre  än  någon  tagg  på  de 

följande  kindtänderna.  De  följande  båda  paren  äro  bildade  un- 
gefär på  samma  sätt,  och  de  af  det  bakersta  af  dem  äro  de 

minsta^).  —  Enligt  E.  Owen  ̂ )  är  tandömsningen  foetal,  och 
mjölktänderna  ytterst  små  och  microscopiska ,  samt  alla  af 
samma  enkla  form. 

Med  afseende  på  deras  inre  byggnad  för  öfrigt,  hänvisa 
vi  till  hvad  som  derom  redan  under  karaktererna  för  familjen 
blifvit  anfördt. 

De  hithörande  arterna  begifva  sig  ej  utan  nödtvång  i  vatt- 
net, och  hålla  sig  i  allmänhet  på  torrlandet,  om  de  än  icke 

sällan  träffas  på  fuktiga  ställen.  För  öfrigt  träffas  de  såväl  på 
slättlandet  som  i  skogsmarkerna.  Under  vintern  får  man  ofta 

se  deras  spår  på  snön  under  den  strängaste  köld,  hvilket  be- 
visar, att  de  icke  äro  underkastade  någon  hibernation.  Att  de 

äfven  under  vintern  äro  i  rörelse  under  aftnarne  och  nätterna 

för  att  söka  sin  föda,  hafva  vi  erfarit  derigenom,  att  vi  uti 
med  kött  betade  fällor,  som  vi  under  denna  årstid  för  dessa 

djur  utsatt,  lyckats  fånga  individer  af  båda  de  till  vår  fauna 

hörande  arterna^). 

*  1)  Tänderna  och  skelettet  äro  här  beskrifna  sådana  de  äro  hos  Sorex 
vidgaris. 

2)  Odontography,  pag.  423. 
3)  Härför  hafva  vi  funnit  sådana  fällor  ändamålsenligast,  som  utgöras 

af  en  trädkloss,  af  rektangulär  form,  längre  än  bred,  och  bredare  än  hög, 
uti  hvars  ena  sidokant  blifvit  borrade  4—5  hål,  så  stora  att  en  näbbmus 
väl  kan  krypa  in.  Ofvan  hvartdera  af  dessa  hål  sättes  en  ståltrådsbåge ,  vid 
hvars  fria  ända  fästes  en  finare  ståltrådsögla.  Bakom  hålets  framkant  göres 
ofvantill  en  smal  öppning  tvärs  öfver  hålet,  genom  hvilken  öppning  öglan 
kan  skjutas  ned  i  hålet.  Strax  bakom  den  smala  öppningen  borras  2:ne  fina 
hål  tvärs  igenom  klossen;  och  på  undre  sidan  af  den  trädskifva,  som  utåt 
begränsar  den  smala  öppningen  tvärs  öfver  hålet,  fästas  ett  par  spetsiga 
ståltrådstaggar.  Uti  bottnen  af  det  stora  hålet  lägges  betet,  och  genom 
de  2:ne  finare  borrhålen  dragés  en  tråd,  med  hvilken  bågen  tillbindes  så, 
att  öglan  är  nedskjuten  uti  det  stora  hålet,  och  omgifver  detta  jemnt  ef- 
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Vi  bafva  af  detta  slägte,  enligt  Fitzinger ')  16  arter,  af 
hvilka  dock  en  art  bör  indragas;  således  15  kända  arter.  Af 

dessa  tillhöra  6  Europas,  och  de  andra  Asiens  och  Nord- Arne- 
rikas  faunor.    Blott  2:ne  tillhöra  vår  fauna,  och  dessa  äro: 

Arter: 

"  'på  sin  höjd  två  tredjedelar,  men  van- 
ligen mindre  ,  af  längden  från  nacken 

till  svansroten   1.  vulgaris,  Linné. 

omkring  tre  fjerde  delar  af  längden  från 
nacken  till  svansroten   2.  pygmccus,Vkhhk^. 

1.   Sorex  vulgaris,  Linné. 

Allmänna  Nabhmusen. 

Hufvudets  längd  utgör  på  sin  hÖjd  (hos  yngre  individer) 
två  tredjedelar  af  den  of  riga  hroppens  längd  till  svansroten  ^ 
men  är  vanligen  mindre  än  så^  docJc  längre  än  hälften  af 
denna  sednare  längd.  Hufvudets  bredd  öfver  öronen  innehålles 

ej  mera  än  2^/.,  gånger  i  dess  längd.  Svansen  med  tilltrgcMa 
hår,  och,  då  hårpenseln  vid  spetsen  frånräJcnas,  ej  räelcande 

till  Öronen,  hos  äldre  vanligen  icJce  till  nacken.  Craniets  stör- 

sta bredd  innehålles  ungefär  2'.ne  gånger  i  dess  längd,  då 
framtänderna  ej  tagas  med  i  rähningen.  Den  l:sta  oäkta 

kindtanden  i  Öfverkäken  är  ej  mera  än  hälften  så  stor  som 
den  föregående  hörntanden,  och  har  ofärgad  spets.  Mellan 

ryggens  mörkare  och  kroppssidornas  ljusare  färg  är  en  tydlig 

gräns 

ter  kanterna.  Då  näbbmusen  vill  komma  åt  betet,  biter  den  sönder  trå- 
darna, ock  blir  med  detsamma  upphängd  och  qväfd  af  öglan,  hvarvid  stål- 

trådstaggarne  inskjuta  i  nacken.  Denna  fälla  är  af  samma  slag,  som  en 
sådan,  hvilken  med  fördel  begagnas  för  att  fånga  vanliga  möss. 

1)  Kritische  Untersuclmngen  iiber  die  der  natiirlichen  Familie  der 
Spitzmäuse  (Sorices)  angehörigen  Arten.  II  Abtheil.  Sitzungsber.  d.  ma- 

them, naturwiss.  Classe.  d.  Kaiserl.  Akad.  d.  Wissensch.  zu  Wien.  57  Bd. 

Heft.  I-V,  pag.  477.  -  1868. 

2)  Uti  Schweiz  förekommer  en  större  art,  Sor.  alpimis,  hvilken  lätt 
kännes  från  S.  vulgaris  derigenom  att  hörntanden  i  nnderkäken  hos  den 
liar  2:ne  spetsar. 

Hufvudets 

längd  utgör 
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Sorex  mlgaris,  lAmÉ:  Museum  Adolphi  Friderici,  pag.  10.  —  1754. 
„     araneus,  Idem;  Systema  Naturae,  ed.  X:ma,  pag.  53.  —  1758. 

Idem:  Fauna  Svecica,  ed.  II:da,  pag.  9.  —  1761. 
1,       S.  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna,  Däggande  Djuren,  l:sta 

uppl.  pag.  143.  —  1820. 
„  vulgaris,  H.  Nathusius:  Archiv  fiir  Naturgeschichte,  von  Wiegmann, 

Jahrg.  IV,  l:er  Bd.  pag.  45.  -  1838. 
„  ,,  J.  A.  Wagner:  Die  Säugthiere,  von  Schreber,  Supple- 

mentband, 2:te  Abtheil.  pag.  56.  —  1841. 
„  „  C.  J.  Sundewall:  Om  slägtet  Sorex,  med  några  nya  ar- 

ters beskrifning;  Kongl.  Vetenskaps  Akademiens  i  Stock- 
holm Handl.  för  1842,  pag.  183.  —  1843. 

„  „  S.  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl. 

pag.  75.  —  1847. 
„         „        J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 

lands,  pag.  129.  —  1857. 
„       A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  102.  —  1865. 

„  „  L.  J.  FiTZiNGER:  Kritische  Untersuchungen  iiber  die  der 
naturlichen  Familie  der  Spitzmäuse  (Sorices)  angehörigen 
Arten;  Sitzungsberichte  der  Kaiserlichen  Akademie  der 
Wissenschaften ,  mathem.  naturwiss.  Classe,  Bd.  57,  l:ste 

Abtheil.  pag.  481.  —  1868. 
„  „  V.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse,  vol.  1,  pag. 

125,  pl.  IV.  —  1869. 

Anm.  Af  de  ofvan  anförda  synonymiska  citaterna  synes  det,  att 
Linné  först  gifvit  denna  arten  nanmet  Sorex  vulgaris,  men  att  han  se- 

dermera i  10:de  upplagan  af  Systema  Naturae,  sedan  han  erfarit,  att  den 
hos  äldre  författare  varit  anförd  under  namn  af  Mm  araneus ,  förändrat 
detta  namn  till  Sorex  araneus.  Han  har  i  sina  seduare  arbeten  alltid  bi- 

behållit sistnämnda  namn,  utan  att  ens  citera  det  af  honom  i  Museum 
Adolphi  Friderici  först  gifna  namnet,  hvilket  han  naturligtvis  ansett  för 
obehörigt ,  och  som  dessutom  icke  var  beledsagadt  af  någon  beskrifning ,  utan 
endast  af  en  hänvisning  till  beskrifningen  i  l:sta  upplagan  af  Fauna  Sve- 

cica. Under  sådana  förhållanden  synes  det  vara  rättast  att  för  denna  art 
behålla  namnet  Sorex  araneus,  som  Linné  sjelf  ansett  för  det  enda  rik- 

tiga, om  än  Schreber  sedermera  ^)  under  detta  namn  beskrifvit  en  annan 
art,  Crocidura  araneus.  Då  man  emellertid  på  sednare  tiden,  efter  Na- 
THUSli  föredöme,  allmänt  antagit  namnet  Sorex  vulgaris,  och  vi  dessutom 
icke  lägga  så  synnerligen  stor  vigt  på  det  eller  det  namnet,  vilja  vi  icke 
afvika  från  det  allmänna  bruket ,  ehuru  vi  icke  kunna  underlåta  att  deremot 
inlägga  en  reservation. 

Beskr.  Q  ,  gammal.  Kroppens  läjiigd  från  nosspetsen  till 
svansroten  2  7-20  t™  i  eller  64.  millim.    Hufvudets  D:o  7io  ̂' 

1)  Die  Säugtiiiere,  3:er  Theil,  pag.  573.  —  1778. 
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eller  24  niill.  Bredden  af  örat  G  iiiill.  Längd  af  bakfoten  frän 
mellersta  klospetsarne  till  hälen  13  mill.  L.  af  svansen  lV-,o 
t.  eller  37  mill.,  utan  hårpenseln. 

Ehuru  den  har  en  långt  utdragen  och  spetsig  nos,  är  dock 
hufvudet  ej  så  smalt,  som  hos  följande  art,  och  dess  bredd 

\  öfver  öronen  innehålles  ej  mera  än  2  till  2^/.,  gånger  i  dess 
längd.  Nosen  är  på  sidorna  något  uppsvälld,  och  derifrån  mot 

spetsen  starkt  afsmalnande,  så  att  den  ej  kan  sägas  vara  plattad. 
Sjelfva  nosspetsen  är  bar,  och  med  en  vertical  fåra  på  midten , 
hvilken  fortsättes  på  undre  sidan  af  nosen,  och  med  näsborrarne 

vid  nosspetsens  sidor.  Vibrisserna  eller  morrhåren  äro  långa 
och  talrika.  Ögonen  äro  mycket  små,  men  tydliga,  och  äro 
belägna  ungefär  midt  emellan  nosspetsen  och  öronöppningarne. 
Öronen  äro  nästan  dolda  i  fällen,  dock  så,  att  de  väl  kunna 

skönjas.  De  äro  nästan  halfcirkelformiga  och  nakna,  med  un- 
dantag af  längre  hår  vid  kanten,  och  på  kanterna  af  de  båda 

å  deras  insida  fastade  breda  flikarne.  Af  dessa  är  den  undre 

(antitragiis)  större  än  den  öfre  (tragus),  och  den  förre  bildar 

det  lock,  som  hufvudsakligen  täcker  öronöppningen.  Framföt- 
terna  äro  mindre  än  de  bakre ,  och  ofvan ,  liksom  de ,  med  glesa 
och  korta  borstlika  hår  samt  hudfjäll,  och  under  nakna,  och 

der  med  6  trampknölar  på  flathanden  (palma)^  och  med  trans- 
versella  pariga  knölar  på  undre  sidan  af  tårna.  Såväl  fram- 

som  bakfötterna  hafva  5  fria  tår,  alla  beväpnade  med  små  hop- 
tryckta klor.  På  hvardera  sidan  af  kroppen,  temligen  nära 

bakom  bogarne,  är  en  öppning  för  en  körtel,  som  afsöndrar  ett 

mysk-luktande  ämne.  De  bakre  fötterna  äro  längre  och  större 
än  de  främre,  hvaraf  följer,  att  dessa  djur  äro  mera  bildade 

för  lopp  än  för  gräfning.  Dessa  fötter  hafva  äfvenledes  6  tramp- 
knölar, samt  likadana  pariga  knölar  under  tårna,  som  de  å 

framfötterna.  Svansen,  som  hos  den  gamla  honan  ej  räcker 

till  nacken,  är  nästan  jemntjock,  dock  något  smalare  vid  basen 
och  mot  spetsen.  Stundom  är  den  trind,  och  stundom  är  den 

temligen  tydligt  fyrkantigt),  isynnerhet  då  den  blifvit  något 
torkad.  Dess  hårbetäckning  är  styf,  åtliggande  och  gles,  så 

att  svansens  fjällringar  synas,  och  på  öfre  sidan  af  svansen 

1)  Häraf  har  Hermann  hemtat  anledning  till  namnet  Sorex  tetragor 
,^  nurus. 
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mörkare  än  på  den  undre.  Den  bildar  en  liten  pensel  vid  svans- 

spetsen. —  Färgen  är  bet3'dligt  vexlande,  stundom  ljusare  och 
stundom  mörkare,  men  i  allmänhet  är  den  mörkare  på  ryggen 

än  på  kroppssidorna  och  under,  och  mellan  ryggens  och  kropps- 
sidornas färg  är  en  tydlig  färggräns.  Den  normala  färgen  hos 

äldre  är  på  ryggen  svartbrunaktig ,  på  hufvudet  något  ljusare, 
brunaktig,  på  sidorna  gråbrunaktig ,  med  mera  brunt  upptill 

vid  färggränsen,  och  under  ljusgrå.  Stundom  är  färgen  på 

ryggen  ljusare,  rostbrunaktig. 
Ett  yngre  exemplar,  9?  förmodligen  från  föregående  året, 

taget  den  19:de  Juni,  hade  följande  dimensioner.  Längd  från 
nosspetsen  till  svansroten  61  millim.  L.  af  hufvudet  25  mill. 

L.  af  svansen  utan  hårpenseln  40  mill.  Genom  längden  af 

hufvudet  och  svansen  afviker  detta  exemplar  märkbart  från 
det  äldre ,  och  närmar  sig  till  Sorex  pygmceus.  Det  närmar 

sig  något  till  denne  sednare  äfven  uti  färgteckningen,  som  of- 
van  är  gråbrun,  och  med  mindre  tydlig,  ehuru  märkbar  färg- 

gräns på  kroppssidorna.  Genom  sina  större  dimensioner,  tjoc- 
kare hufvud,  oeh  annorlunda  beskaffad  svans  skiljes  emellertid 

ett  sådant  ungt  individ  lätt  från  Sor.  pygmceiis. 
Craniet  och  tänderna  hafva  redan  ofvan  blifvit  beskrifna. 

Vi  få  endast  här  tillägga:  Längd  af  craniet,  utan  framtänderna, 

19  millim.  Bredd  af  D:o  öfver  tinningarne  Stun- 
dom företer  den  öfre  profilkonturen  en  tydlig  sänkning  öfver  de 

vid  främre  delen  af  pannbenen  varande  2:ne  foramina,  och 

stundom  är  denna  sänkning  nästan  ingen.  Pars  occipitalis  af 
nackbenet  har  sin  öfre  del  framtill  tvär.  Näsbenen  bilda  vid 

bakre  kanten  af  näsöppningen  en  liten  utskjutande  spets.  Den 
l:sta  oäkta  kindtanden  i  öfverkäken,  eller  den  5:te  af  de  små 
tänderna  bakom  den  främsta  stora  framtanden,  är  så  liten,  att 

den  knappt  är  hälften  så  stor,  som  den  föregående  hörntanden, 

och  att  den  knappt  räcker  till  spetsen  af  den  afsats,  som  före- 
finnes å  inre  sidan  af  basen  af  den  följande  2:dra  oäkta  kind- 

tanden; och  den  är  ofärgad.  De  undre  framtänderna  hafva  öfre 
kanten  knölig,  men  knölarnes  antal  är  föränderligt.  Vi  hafva 

någon  gång  endast  funnit  en  knöl,  men  oftare  trenne  sådana, 
hvilket  sednare  torde  vara  det  vanliga. 

Allmänna  näbbmusen,  som  i  Skåne  kallas  Ångermus ^  och 

i  Norge  MusesJcjcer  eller  Skjcermus,  förekommer  allmänt  från 
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Skåne  till  Norska  Finmarken  Den  träffas  såväl  i  bergstrak- 

ter som  på  låglandet,  och  såväl  i  skogstrakter  som  i  trädgår- 
dar och  på  öppna  fält,  t.  ex.  Skånska  slättbygden,  och  stun- 
dom vid  hus  och  gårdar.  Dessutom  förekommer  den  i  Finland , 

Ryssland  och  Sibirien  ända  till  kusten  af  Ochotska  Hafvet 

(v.  Middendorff) ,  i  Danmark,  Tyskland,  England,  Frankrike, 
Schweiz  och  norra  Italien  (Blasius,  Fitzinger  &  Fatio).  Den 

visar  sig  således  hafva  en  mycket  vidsträckt  geografisk  ut- 
bredning. 

2.   Sorex  pygmseus,  Pallas. 

Dvergnähhmusen. 

Hufvudets  längd  utgör  två  tredjedelar  till  tre  fjerdedelar 

af  den  öfriga  Jcroppens  längd  till  svansroten.  Hufvudets  hredd 
öfver  öronen  innehålles  omkring  gånger  i  dess  längd. 
Svansen  tjoeh ,  med  något  utspärrade  hår,  och  vid  basen  starht 

inhiipen^  och  räckande  till  eller  något  Öfver  öronöp]3ningarne. 
Craniets  största  hredd  innehålles  något  mer  än  2  gånger  i 

dess  längd  ̂   då  framtänderna  ej  tagas  med  i  räkningen.  Den 
l:sta  oäkta  kindtanden  i  öfverkäken  är  mer  än  hälften  så 
stor  som  den  föregående  hörntanden.,  och  har  något  färgad 
spets.  Mellan  ryggens  mörkare  och  kroppssidornas  ljusare 

färg  är  ej  någon  tydlig  gräns. 

Sorex  minutus,  Linné:  Systema  Naturae,  edit.  XII:ma,  pag.  73.  —  1766. 
„         „        PAT.LAS:  Reise  durch  verscliiedene  Provinzen  des  Eussi- 

schen  Reichs,  Bd.  II,  pag.  664.  —  1773.    Sine  nomine. 
,,    pygmceus,  Idem:  Zoographia  Rosso-Asiatica,  vol.  I,  pag.  134.  — 

1811. 

„  „  C.  Gloger:  Nova  Acta  Acad.  Caesar.  Nat.  Curios.  Tom. 

XIII,  P.  II:da,  pag.  483,  tab.  25.  -  1827. 
„  rusticus,  C.  J.  SuNDEVS^ALL:  Om  slägtet  Sorex,  med  några  nya  ar- 

ters beskrifning;  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  i  Stockh.  Handl. 
1842,  pag.  184.  -  1843. 

„    pygmcsus,  W.  Lilljeborg:  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  i  Stockh.  Handl. 
1843,  pag.  71.  —  1844. 

„  „  Idem:  Observationes  zoologicae,  pag.  15.  —  Lundfe.  1844. 
(Akad.  disput.). 

1)  Af  A.  J.  Malmgren  funnen  allmän  i  skärgården  mellan  Tromsö  och 
Hamraerfest.  Öfversigt  af  Kongl.  Vetensk.  Akademiens  i  Stockh.  Förh. 
1863,  pag.  127.    På  dessa  ställen  visade  den  sig  begärlig  efter  färsk  fisk. 
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Sorex  pygmmis,  S.  Nilsson:  Ökänd.  Fauna,  Däggdj.  2:dra  uppl.  pag.  81. -  1847. 

„    puniilm,   Idem:  ibidem,  pag.  85.  Junior. 
„    py(/mceus,  J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 

lands,  pag.  133.  —  1857. 
„        A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  102  (fig.) 

1865. 

,,  L.  J.  FiTZlNOER:  Kritische  Untersuchungen  iiber  die  der 
natiirlichen  Farailie  der  Spitzmäuse  (Sorices)  angehörigen 
Arten;  Sitzungsberichte  der  mathem.  naturwiss.  Classe 
der  Kais.  Akad.  der  Wissensch.  zu  Wien.  57  Bd.  l:er 
Abtheil.  pag.  498.  —  1868. 

„  „  V-  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Snisse,  vol.  I,  Hi- 
stoire  naturelie  des  Mammiféres,  pag.  130.  —  1869. 

Anm.  Enligt  synonymien  har  således  det  af  Linné  gifna  namnet 
Sorex  rnmutus  prioritet,  och  borde  derföre  för  arten  bibehållas;  men  det 
af  Laxmann  från  Sibirien  hemförda  exemplaret,  hvarpå  Laxmanns  och 
Linnés  beskrifningar  grunda  sig,  hade  blifvit  beröfvadt  sin  svans,  och  till- 

följe deraf  kom  uti  dessa  beskrifningar  den  oriktiga  uppgiften  '^cauda  nuUa" 
att  inflyta ,  hvarigenom  det  af  Linné  gifna  namnet  förlorade  sin  auktoritet. 
Den  förste  som  riktigt  beskrifvit  arten,  är  Pallas,  och  derföre  har  man 
också  med  rätta  för  densamma  hibehållit  det  af  Pallas  gifna  namnet.  Så- 

som det  synes,  kom  Pallas  genom  en  tillfällighet  att  åt  den  gifva  samma 
namn  som  Laxmann  förut  (Sibir.  Briefe  pag.  72)  hade  gifvit;  hvilket  fram- 

lyser deraf,  att  Pallas  i  Zoographia  Rosso-Asiatica  till  Laxmann  hänför 
det  af  Linné  gifna  namnet  Sorex  minutus ,  och  icke  namnet  Sor.  pygmceus, 
hvilket  Laxmann  gifvit.  —  Vi  hafva  haft  tillfälle  att  undersöka  det  enda 
befintliga  typexemplaret  för  Nilssons  Sorex  pumilus  år  1861  på  Lunds 
Universitets  Zoologiska  museum.  Det  förvarades  i  sprit,  men  befanns  dock 
vara  till  betydlig  grad  hoptorkadt.  Isynnerhet  hade  kroppen  blifvit  hop- 
krympt,  och  halsen  tillbakaböjd.  Svansen  var  äfven  starkt  hoptorkad,  så 
att  dess  kotor  tydligen  utanpå  kunde  skönjas.  Vi  hafva  funnit  hufvudets 
längd  17  millim.;  bakfotens  D:o  från  klospetsarne  till  hälen  10  mill.;  och 
svansens  D:o  utan  härpenseln  34  mill.  Genom  den  starkare  hoptorkningen 
af  nosen  hade  hufvudet  utan  tvifvel  blifvit  något  kortare  sedan  exemplaret 
beskrefs  af  Nilsson.  Den  af  honom  gifna  beskrifningen  på  svansen  utvisar 
dock  att  den  redan  då  var  hoptorkad.  Bakfotens  längd  öfverensstämmer 
fullkomligt  med  den  af  Sorex  pygmam,  och  hufvudets  både  form  och  längd 
öfverensstämmer  med  den  af  en  yngre  af  demia  sednare  art.  På  grund  af 
denna  undersökning  tveka  vi  derföre  icke,  att  i  öfverensstämmelse  med 
Blasius  anse  Sor.  pumilus  för  en  mindre  eller  yngre  Sor.  pygmcBm  med 
hopkrympt  kropp,  samt  af  en  ljusare  färgvarietet  än  den  vanliga,  hvilken 
färgvariation  vi  äfven  eljest  stundom  iakttagit  hos  denna  arten.  Hos  ett 
annat  ungt  individ  af  Sor.  pygmcBus  från  Carlskrona,  förvaradt  å  samma 
museum,  hafva  vi  funnit  hufvudet  förete  ungefär  samma  längd,  som  hos 
det  af  S.  xmmilus,  svansen  38  mill.  lång,  och  kroppslängden  45  mill. 
Detta  individ  har  samma  rostbruna  färg  ofvan,  som  den  Nilsson  anför  för 
S.  pumilus.    Denna  färg  angifves  äfven  för  Sor.  pygmceu^  af  Fitzingek, 



Beskr.  cT  gammal.  Py.,^  tum,  eller  53  raillira.  L.  af 
hiifvudet  Vio  t-  eller  21  mill.  Örats  bredd  5  mill.  L.  af  bak- 

foten från  mellersta  klospetsarne  till  hälen  10  mill.  L.  af  svan- 

sen utan  hårpenseln  P/m  ̂ ^^r  39  mill.  %  fullv.  Kropps- 
längden 1  Vio  t-  eller  48  mill.  L.  af  hufvudet  t.  eller  21 

mill.    L.  af  svansen  utan  hårpenseln  1  7-20  ̂-  eller  40  mill. 

Dess  ringa  storlek,  särdeles  långt  utdragna  och  spetsiga 
nos,  samt  långa  och  stora  svans  äro  karakterer,  som  göra  denna 

arten  lätt  igenkännelig.    Den  är  af  en  något  mindre  undersät- 
sig  kroppsform  än  föregående  arten.    Hufvudet  utgör  hos  den 

gamla  hanen  7.3  af  den  öfriga  kroppens  längd,  men  deremot 
hos  den  sannolikt  något  yngre  och  mindre,  ehuru  fullvuxna 

honan  ̂ /^  af  denna  längd.    Hufvudets  största  bredd  innehålles 
hos  båda  ungefär  274  gånger  i  dess  längd.    Nosen  är  mycket 
smal  ocb  spetsig,  så  att  dess  bredd  omedelbart  framom  ögonen 
innehålles  ungefär  2me  gånger  i  afståndet  mellan  ögonen  och 

nosspetsen.    Den  är  mycket  litet  uppsvälld  på  sidorna.  Vibris- 
sorna  eller  morrhåren  äro  talrika  och  långa.    Fåran  på  den 
nakna  spetsen  och  den  undre  sidan  af  nosen  framom  framtänderna 

är  tydlig.    Underläppen  är  kort,  så  att  de  undre  framtänderna 
till  stor  del  äro  blottade.    De  små  men  tydliga  ögonen  äro 
närmare  intill  öronöppningarne  än  intill  nosspetsen.    Öronen  äro 
något  litet  framstående  ur  hårfällen,  och  hafva  särdeles  stor 

antitragus.    Fötterna  synas  proportionsvis  spensligare  än  hos 
föregående ,  men  äro  eljest  af  samma  beskaffenhet ,  som  hos  den. 
Svansen  räcker  hos  hanen,  då  dess  längd  mätes  med  passaren, 

något  framom  öronöppningarne,  men  ej  till  ögonen,  hos  honan 
till  nämnde  öppningar.    Jemte  det  den  är  längre  är  den  äfven 
tjockare  än  hos  föregående  art,  och  dess  hårbetäckning  är  mera 
utspärrad.    Vid  basen  är  den  liksom  hopsnörd,  och  derefter 

tilltager  den  hastigt,  så  att  den  är  tjockast  innanför  midten. 

Derefter  aftager  den  blott  obetydligt  i  tjocklek  till  den  trub- 
biga spetsen,  och  är,  då  den  ej  varit  utsatt  för  torkning,  nästan 

valsformig.    Hos  exemplar,  som  legat  döda  någon  tid,  är  den 

på  undre  sidan  plattad,  och  dess  hårbetäckning  är  då  ej  så 
utspärrad,  som  eljest.    Denna  hårbetäckning,   som  ofvan  är 
mörkare  än  under,  är  så  gles,  att  man  tydligen  ser  svansens 

Qällringar,  och  håren  vid  dess  spets  äro  äfvenledes  glesa.  — 
Färgen  ofvan  är  mörkt  gråbrunaktig ,  på  hufvudet  och  kropps- 

sidorna något  ljusare,  stötande  i  gråaktigt,  och  under  gråhvit- 
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akti  g.  Mellan  ryggens  mörkare  och  kroppssidornas  ljusare  färg 
förefinnes  ej  någon  gräns,  utan  dessa  olika  färger  samman- 

smälta så  småningom  med  hvarandra.  Stundom  —  och  detta 

torde  isynnerhet  vara  förhållandet  med  yngre  individer  —  är 
färgen  på  ryggen  ljusare,  rostbrunaktig 

Craniet.  Längd  af  craniet  utan  framtänderna  15  millim. 

Bredd  af  D:o  öfver  tinningarne  7  mill.  Vid  den  främre  grän- 
sen för  pannbenen,  der  de  båda  foramina  hafva  sitt  läge,  är  i 

allmänhet  en  tydlig  sänkning  af  öfre  profilkonturen.. 
Tänderna.  De  2 me  mellersta  öfre  framtändernas  basaltagg 

är  fullt  lika  hög,  som  de  närmast  bakom  dem  varande  fram- 
tänderna. Den  l:sta  oäkta  kindtanden  i  öfre  käken,  eller  den 

5:te  af  de  små  tänderna  bakom  den  främsta  stora  framtanden 

är  ej  dubbelt  mindre  än  den  föregående  hörntanden,  utan  vid 
basen  till  och  med  bredare  än  den,  och  har  färgad  spets,  som 
räcker  öfver  spetsen  å  inre  sidan  vid  basen  af  den  följande  2:dra 
oäkta  kindtanden.  De  undre  framtänderna  hafva  i  allmänhet 
3me  knölar  i  öfre  kanten. 

Dvergnäbbmusen ,  som  är  det  minsta  af  våra  inhemska 

däggdjur,  förekommer  inom  Sverige  från  Skåne  till  Lappland, 

och  är  sannolikt  ej  så  sällsynt,  som  den  sällan  erhålles,  der- 
före  att  den  genom  sin  litenhet,  och  derigenom  att  den  under 

dagen  döljer  sig  i  sina  gömslen,  så  lätt  undgår  uppmärksam- 
heten. Hos  oss  har  den  först  anträffats  i  Jemtland,  hvarifrån 

Prof.  C.  J.  SuNDEWALL  hadc  erhållit  det  exemplar,  som  han, 

enligt  ofvan,  beskrifvit  i  Kongl.  Vetenskaps  Akademiens  Hand- 
lingar för  1842  under  namn  af  Sorex  rusticus ,  hvilket  exem- 

plar ännu  förvaras  å  Zoologiska  Kiksmuseum,  der  vi  haft  till- 
fälle att  undersöka  det,  och  förvissa  oss  om  dess  identitet. 

Snart  derefter  lyckades  vi  fånga  den  i  Skåne,  och  beskrefvo 

den  å  ofvan  anförda  ställen.  Enligt  Prof  Nilsson  har  den  se- 
dermera i  Skåne  blifvit  anträffad  af  Baron  C.  von  Duben  och 

Kyrkoherden  H.  D.  J.  Wallengren.  Universitetets  i  Lund  Zoo- 
logiska museum  äger  den  från  trakten  af  Carlskrona,  enligt 

hvad  redan  blifvit  anfördt.    Enligt  G.  A.  Tiselius  2)  är  den  af 

Ij  Vi  hafva  jemfört  den  med  ett  typexemplar  från  BlASIUS,  erhållet  från 
Ryssland,  och  funnit  den  dermed  fullkomligt  öfverensstämmande. 

2)  Bidrag  till  kännedomen  om  Östra  Smålands  Vertebratfauna ,  pag.  11. 
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Framl.  Cand.  A.  J.  Wetterberg  funnen  i  Tveta  socken  i  Cal- 

mar  län.  Uti  Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tidskrift  ̂ )  an- 
föres  den  såsom  funnen  i  trakten  af  Norrköping.  Enligt  C.  K. 

Sundström  2)  är  den  funnen  inom  Örebro  län ,  och  enligt  benä- 
gen uppgift  af  Studer.  K,  Linroth  har  han  tagit  den  i  trakten 

af  Carlstad  i  Wermland.  Philos.  Doct.  C.  O.  v.  Porath  har 

i  Sandsjö  socken  i  Småland  funnit  den  äldre  hane  af  denna 

art,  som  ofvan  blifvit  beskrifven.  Dessutom  äger  härvarande 

Universitets  Zoologiska  museum  ett  exemplar,  som  blifvit  fun- 
net i  trakten  at  Upsala.  Uti  Zoologiska  Eiksmuseum  förvaras 

ett  exemplar,  som  blifvit  taget  vid  Qvickjock  i  Lappland.  En- 

ligt K.  CoLLETT  ̂ )  är  den  ofta  funnen  högt  upp  i  fjelldalarne  i 
Norge.  Prof.  Nilsson  har  erhållit  den  från  Finland,  och 

C.  Lundahl  har  nppgifvit,  att  den  der  ej  är  särdeles  sällsynt. 
För  öfrigt  förekommer  den  i  Danmark,  Tyskland,  Belgien, 
Schweiz,  Eyssland  och  Sibirien,  der  den  enligt  Brandt  och 
Kadde  förefinnes  till  och  med  i  Kamtschatka  och  östra  Sibirien. 

Uti  Skåne  hafva  vi  funnit  den  i  skogstrakter,  men  ej  uti 

tät  skog,  utan  i  buskmark  i  kanten  af  skog,  vid  gamla  gär- 
desgårdar dels  af  träd  och  dels  af  sten,  eller  ock  bland  tufvor 

på  buskbeväxta  backsluttningar.  Yi  hafva  haft  tillfälle,  isyn- 
nerhet under  aftnarne,  att  höra  dess  ytterst  fint  pipande  läte, 

liknande  det  af  flädermöss. 

IT.    Slägtet  Crossopus,  Wacxler.  1832. 

Nosen  något  men  ej  starkt,  plattad,  derigenom  att  den  på 

sidorna  är  temligen  betydligt  uppsvälld.  Öronen  dolda  i  fål- 
len. Fötterna  med  cilier  eller  hårfransar  vid  sidorna  af  fot- 

sulorna och  tårna.  Svansen  lång ,  å  undre  sidan  med  en  fåra, 

uti  hvilJcen  en  höl  af  längre  hår  har  sitt  läge;  för  öfrigt  lik- 
formigt bevuxen  af  horta  åtliggande  hår.  Tandspetsarne  äro 

färgade^  brunaJctiga  eller  rödbrunahtiga.  De  öfre  2:ne  mel- 
lersta framtänderna  hafva  den  baJcre  basaltaggen  liten  och 

1)  3:dje  årgången,  1865,  pag.  44;  af  A.  C. 
2)  Bidrag  till  kännedomen  um  Örebro  läns  Vertebratfauna ,  pag.  7. 
3)  Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tidskrift  7:de  årg.  1869,  pag.  21. 
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lägre  än  de  närmaste  framtänderna  haliom  dem.  Be  undre 

framtänderna  Jiafva  öfre  liantcn  slät,  endast  med  en  svag  an- 
tydning till  htiöl  närmare  deras  bas.    Tändernas  antal: 

3  3  1  —  1  2  2        3  3 

Framtänd.- — -;  hörnt.  - — prcemoJ.- — -;moJ.-^ — ^  =  30. 

Dessa  näbbmöss  kännas  från  dera  af  föregående  slägte  ge- 
nom sin  något  bredare  och  trubbigare  nos,  sina  långa  och 

styfva  kanthår  eller  hårfransar  på  sidorna  af  fotsulorna  och 
tårna,  och  derigenom  att  de  å  hvardera  sidan  af  öfverkäken 
endast  hafva  4  små  tänder  mellan  de  mellersta  stora  framtän- 

derna och  de  stora  kindtänderna,  äfvensom  genom  den  släta 
eller  nästan  släta  öfre  kanten  å  de  undre  framtänderna.  Till 

kroppsformen  likna  de  eljest  dem.  Bakfötterna  synas  dock  i 
proportion  något  större  än  hos  dem.  De  äro  i  allmänhet  af 

något  större  dimensioner. 
Craniet  och  skelettet  för  öfrigt  äro  i  det  närmaste  lika 

dem  af  föregående  slägte.  Det  förra  har  mesopterygoid-gropen 

kortare  och  vidare  samt  foramina  infraorhitalia  större  ̂ )  och 
näsbenen  bilda  baktill  en  spetsig  vinkel,  som  inskjuter  mellan 

pannbenen,  och  de  här  varande  foramina  hafva  sitt  läge  strax 
bakom  suturen  mellan  dessa  och  de  förra,  och  pars  occipitalis 
har  sin  öfre  del  framtill  afrundad;  och  skelettet  har  blott  13 

bröstkotor,  men  deremot  o  korsbenskotor,  samt  en  tydlig  crista 

på  manuhrmm  sterni. 

Tänderna  äro,  med  undantag  af  de  anförda  skiljaktighe- 
terna,  för  det  mesta  lika  dem  af  föregående  slägte.  De  små 
tänderna  i  öfverkäken  hafva  kronan  spetsigare,  och  basen  mera 
utbredd. 

FiTziNGER  upptager  under  detta  slägte  7  arter,  hvaraf  3:ne 

från  Europa  -)  och  de  andra  från  Asien  och  Nord- Amerika. 
Vår  fauna  äger  endast  en  art. 

Till  sitt  lefnadssätt  skilja  de  sig  från  dem  af  föregående  slägte 

derigenom  att  de  äro  vattendjur,  som  skickligt  simma  och  dyka, 
och  springa  på  bottnen  i  vattnet,  och  der  ofta  söka  sin  föda, 

1)  Den  betydliga  storleken  af  dessa  foramina  antyder  en  tendens  till 
gnagarne ,  hos  livilka  de  oftast  äro  stora. 

2)  Dessa  3:ne  arter  synas  dock,  såsom  Blasius  yttrat,  icke  vara  något 
annat  än  färgvarieteter  af  en  enda  art. 
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bestående  såväl  af  vertebrerade  som  evertebrerade  djur  och  fisk- 

rom.  Honan  framföder  G— 8  blinda  ungar,  som  förvaras  i  ett 
torrt  med  gräs  och  mossa  bäddadt  bo  nära  något  vatten. 

1.    CroSSOpuS  fodiens  (Pallar). 
VaUennähhnmsen. 

Musaraigne  cVeau,  Daubenton:  Sur  les  Musaraignes;  Mémoires  de  Mathé- 
matique  &  Physique  pour  Tannée  1756,  pag.  211,  pl. 
5,  fig.  2.  -  Tr.  1762. 

Sorex  fodiem,         Pallas:  Figura  in  tabula  aerea  incisa,  cura  nornine. 
-  1756. 

SCHREBER:  Die  Säugthiere,  3:er  Theil,  pag.  571,  tab. 
161.  —  1778. 

„  Gmelin:  Caroli  a  Linné  Systema  Naturse,  edit.  XIILnia, 

pag.  113.  —  1788. 
.,  Samuel  Ödmann:  Kongl.  Vetenskaps  Akademiens  i 

Stockh.  nya  Handlingar,  Tora.  IX,  pag.  312.  —  1788. 
,,  A.  J.  Eetzius:  Faunse  Svecicse  pars  l:ma  pag.  29.  — 

1800. 

Jiydrophilus ,   Pallas:  Zoographia  Eosso-Asiatica ,  vol.  I,  pag.  130. —  1811. 

fodiens,         S.  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra 

uppl.  pag.  87.  —  1847. 
Crossopus  fodiens,    J.H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 

lands,  pag.  120.  —  1857. 
„  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  101, 

med  figur.  —  1865. 
„  Dauhentonii,  L.  J.  Fitzinger  :  Kritischen  Untersuchungen  iiber  die 

der  natiirlichen  Familie  der  Spitzmäuse  (Sorices)  ange- 
hörigen  Arten;  Sitzungsberichte  der  mathem. -natur- 
wiss.  Classe  der  Kais.  Akad.  d.  Wissensch.  zu  Wien. 

Bd.  57,  l:e  Abtheil.,  pag  598.  —  1868. 
„  fodiens,  Y.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse,  vol.  I, 

pag.  121.  —  1869. 

Anm.  På  grund  af  den  föränderlighet,  som  denna  näbbmus  företer 
såväl  med  hänsyn  till  färgteckningen  som  i  afseende  på  svansens  längd  och 
tjocklek,  och  nosens  bredd,  har  man  inom  Europa  velat  urskilja  flera  arter, 
och  Fitzinger  har,  såsom  redan  blifvit  anfördt,  upptagit  3:ne  arter  vat- 

tennäbbmöss tillhörande  Europas  Fauna:  Crossopus  Dauhentonii,  remifer 
och  ciliatus.  Då  denne  författare  för  dessa  arter  icke  kunnat  firma  några 
andra  karakterer,  än  de  som  äro  grundade  på  olikheter  uti  färgen,  och  vi 
erfarit  till  hvilken  grad  den  varierar  liäruti  äfven  hos  oss,  anse  vi  oss  böra 
biträda  den  af  Blasius  och  Fatio  yttrade  åsigten,  och  antaga  alla  dessa 
varieteter  såsom  tillhörande  en  enda  art. 16 
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Beskr.  9  under  gråhvit  färgvarietet.  Längd  af  krop- 
pen från  nosspetsen  till  svansroten  27,n  tum  eller  8B  millim. 

L.  af  hufvudet  ̂ 7-20 1-  ̂ller  28  mill.  Bredden  af  örat  nära  7io  t- 
eller  8  mill.  L.  af  bakfoten  från  mellersta  klospetsarne  till 

hälen  ̂ 720  t-  eller  19\\,  mill.  L.  af  svansen  utan  hårpenseln 
vid  spetsen  27in  t.  eller  66  mill.  —  cT  af  en  under  hvit  färg- 

varietet, med  skarp  färggräns  på  kroppssidorna;  tagen  vid  Ber- 
gen i  Norge.  Kroppslängden  27-2o  eller  73  mill.  L.  af  huf- 

vudet 7in  t.  eller  27  mill.  Bredden  af  örat  nära  7io  ̂ ^^^^  ̂  

L.  af  bakfoten  från  klospetsarne  till  hälen  ̂ 720  t-  ̂ ^^^^  19  7-» 
mill.  L.  af  svansen  utan  hårpenseln  1  ̂ 720  eller  58  mill.  — 
En  annan  9i  hvars  kroppslängd  är  77  mill.,  har  svansen  58 

mill.  lång;  och  en  annan  cT  af  75  millimis  kroppslängd,  har 
svansen  65  mill.  lång. 

Den  är  af  samma  undersätsiga  kroppsform,  som  vanliga 

näbbmusen,  och  hufvudet  utgör  vanligen  något  öfver  73  <ien 
totala  kroppslängden,  hvadan  det  synes  stort  och  af  långsträckt 
form.  Nosen  är  visserligen  tillspetsad,  men  den  är  dock  strax 

bakom  den  nakna  och  grundt  klufna  spetsen  uppsvälld  pä  si- 
dorna, och  något  plattad.  Yibrisserna  äro  talrika  och  långa, 

och  vid  spetsen  hvita.  Midt  i  den  långsgående  gropen  å  undre 

sidan  af  nosen  framom  framtänderna  är  en  liten  hudknöl.  Ögo- 

nen, som  äro  mycket  små,  hafva  sitt  läge  ungefär  midt  emel- 
lan nosspetsen  och  nacken,  och  följaktligen  närmare  öronöpp- 

ningarne  än  den  förre.  Öronen  äro  bildade  på  samma  sätt, 

som  hos  föregående  slägte,  korta,  breda  och  rundade,  ut- 
görande något  mindre  än  ett  halfcirkelsegment ,  nästan  nakna, 

med  undantag  af  långa  hår  på  kanten,  samt  på  kanterna  af  de 
breda  tragiis  och  antitragus;  och  de  äro  dolda  i  hårfällen. 
Framfötterna  äro  kortare  och  mindre  än  de  bakre.  Liksom 

dessa  sednare  äro  de  ofvan  glest  håriga  och  med  hudQäll.  Af 
de  fem  fria  tårna  äro  3:dje  och  4:de  längst,  och  ungefär  lika 

långa.  Både  yttre  och  inre  sidorna  af  fiathanden  (palma)  — 

isynnerhet  den  förra  —  samt  sidokanterna  af  tårna ,  liksom  af 
fotsulan  (planta)  och  tårna  på  bakfötterna,  äro  kantade  med  långa 

och  styfva  hår,  eller  hårfransar.  Undertill  förefinnes  å  flathan- 

den 6  trampknölar,  samt  under  tårna  4—5  transversella  dubbel- 
knölar. Klorna  å  både  dem  och  de  bakre  fötterna  äro  hvitak- 

tiga.  —  Fotsulorna  å  dessa  sednare  hafva  äfven  6  trampknölar, 
och  liknande  tvärknölar  under  tårna,  och  af  dessa  sednare  är 
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den  4:de  något  litet  längre  än  den  3:dje.    Svansen ,  hvars  längd 

hos  våra  inhemska  individer  ̂ )  vanligen  utgör  =7*  eller  mera  af 
kroppslängden,  är  vid  basen  föga  inknipen,  mot  spetsen  något 
afsmalnande,  samt  nära  spetsen  något  litet  hoptryckt,  och  stun- 

dom ända  till  spetsen  tydligen  fyrkantig,  och  stundom  endast 
mot  basen  något  fyrkantig.    Hos  den  undertill  hvite  hane ,  hvars 

dimensioner  ofvan  blifvit  anförde,  är  den  starkt  fyrkantig  ända 
till  spetsen ,  samt ,  med  undantag  af  undre  sidan ,  nästan  naken. 

Eljest  har  den  i  allmänhet  mer  eller  mindre  glesa  korta,  styfva 
och  åtliggande  hår,  mellan  hvilka  man  kan  se  dess  fjällringar. 
Långs  undre  sidan  har  den  en  fåra,  uti  hvilken  sitta  tätare  och 

längre  hår,  som  sålunda  bilda  långs  svansens  andre  sida  en 
hårköl.    Denne  är  mera  utbildad  hos  den  nämnde  hanen.  Vid 

spetsen  af  svansen  är  en  kort  hårpensel.  Hårfällen  är  fin  och  tät , 

och  ofvan ,  isynnerhet  baktill ,  försedd  med  glesa  längre  stickel- 

hår.  —  Färgen  är  föränderlig,  men  alltid  mörkare  ofvan  än 
under.    Den  hona ,  hvars  dimensioner  ofvan  först  blifvit  anförda , 

och  som  är  från  Östergötland ,  är  ofvan ,  till  och  med  på  hufvu- 

det  och  nosen  svart,  endast  med  svag  brunaktig  glans  på  hår- 
spetsarne; och  under  gråhvit  eller  smutsigt  hvit,  med  tydlig, 

ehuru  ej  synnerligen  skarp  färggräns  på  kroppssidorna.  Öfver- 
läppen  och  hakan  äro  hvitaktiga.    Fötterna  och  svansen  äro 
mörkt  gråbrunaktiga ,  med  undantag  af  den  sednares  hårköl, 

som  är  hvit.    En  annan,  yngre  hona,  från  Upsala,  liknar  den 
föregående  mycket,  men  är  mörkare.    Kroppens  färg  ofvan  är 
densamma,  men  under  är  den  gråaktig,  och  färggränsen  är  ännu 
mindre  skarp.    Fötter  och  svans  äro  särdeles  mörka,  svartgråa. 

Den  ofvan  anförde  hanen  från  Bergen  i  Norge  har  kroppen  of- 

van svart  med  brunaktig  skiftning  på  hårspetsarne ,  men  hufvu- 
det  och  nosen  ofvan  äro  ljusare,  brunaktiga,  och  under  är  den 
rent  hvit ,  med  en  stor  brunaktig  fläck  på  nedre  delen  af  bröstet, 

och  på  kroppssidorna  har  den  skarp  fårggräns.    Fötterna  och 

svansen  äro  ljusa,  gulbrunaktiga ,  men  den  sednares  hårköl  är 

brunaktig.    Stundom  har  den  en  hvitaktig  fläck  bakom  hvart- 

dera  ögat ;  och  stundom  saknar  den  helt  och  hållet  tydlig  färg- 
gräns å  kroppssidorna.    Någon   sådan  färgvarietet,  som  den 

sistnämnde,  hafva  vi  ej  sett  hos  oss,  men  den  anföres  af  Nils- 

1)  Af  FlTZlNGER  anföras  varieteter,  hos  hvilka  svansens  längd  utgör  Va , 
ja  stundom  till  och  med  föga  mera  än  hälften  af  kroppslängden. 

16* 
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SON  Vi  hafva  iakttagit ,  att  ungarne  i  allmänhet  af  denna  ar- 
ten, liksom  af  vanliga  näbbmusen,  hafva  färggränsen  mindre 

tydlig,  än  de  äldre. 
Craniet.  Längd,  utan  framtänderna ,  20  millim.  Bredd 

öfver  tinningarne  10  mill.  Fars  occipitalis  af  nackbenet  har 

sin  öfre  del  framtill  afrundad,  och  icke  tvär.  Öfre  profilkon- 
turen företer  öfver  pannbenen  en  ganska  stark  sänkning.  Näs- 

benen äro  af  en  särdeles  betydlig  längd,  och  bilda  baktill  en 

spetsig  vinkel  mellan  pannbenen,  och  hafva  framtill  öfver  näsöpp- 
ningen en  utringad  kant,  och  der  bakom  äro  de  plattade.  HamiiU 

pterygoidei  äro  tydliga,  och  hvartdera  öfverkäksbenet  utsänder 
baktill  vid  sidan  af  den  bakersta  kindtanden  ett  kort  spetsigt 
utskott.  Foramen  magmim  är  ungefär  lika  bredt,  som  högt. 

Bakom  foramina  incisiva  är  en  liten  aflång  öppning. 
Tänderna.  Hos  äldre  individer,  med  mycket  slitna  tänder, 

är  stundom  den  brunaktiga  färgen  å  tandspetsarne  föga  märk- 
bar; och  den  konvexitet  eller  antydning  till  knöl,  som  eljest 

förefinnes  nära  vid  basen  å  öfre  kanten  af  de  undre  framtänderna , 

saknas  helt  och  hållet,  och  dessa  tänder  hafva  sin  spets  nästan 
rät.  Så  hafva  vi  funnit  förhållandet  vara  hos  den  ofvan  anförde 

hanen  från  Bergen  i  Norge.  Den  lista  öfre  oäkta  kindtanden 

är  ofärgad  och  lägre  än  den  2:dras  D:o  inre  tagg  vid  basen. 
l:sta  och  2:dra  äkta  öfre  kindtänderna  hafva  den  främre  inre 

taggen  vid  basen  spetsig. 

Vattennäbbmusen  förekommer  från  Skåne  till  norra  Lapp- 
land (åtminstone  Karesuando,  enligt  Nilsson)  och  sannolikt  till 

Finmarken  i  Norge.  I  trakten  af  Bergen  hafva  vi  funnit  den 
allmän.  Den  erhålles  dock  mindre  ofta  än  allmänna  näbbmusen, 

och  tyckes  derföre  vara  mindre  allmän  än  denna.  Dess  olika 
lefnadssätt  torde  dock  i  någon  mån  härtill  bidraga.  Den  häller 

sig,  såsom  redan  är  anfördt,  i  allmänhet  vid  vatten,  men  såväl 
vid  hafvet  som  vid  färska  vatten  på  sådana  ställen ,  der  den  har 

tillgång  på  föda.  Oftast  träffas  den  vid  åar,  bäckar,  källdrag 
och  kärr;  der  den  under  aftnarne  och  nätterna  är  pä  ständig  jagt 

efter  smärre  fiskar,  groddjur,  vatteninsekter  och  smärre  kräft- 
djur, sådana  som  grundmärlan  (Gammarus  pulex).  Enligt 

Samuel  Ödmanns  iakttagelse  är  den  äfven  under  vintern  i  rö- 

1)  Bet  är  denna  varietet  som  af  FiTZlNGER  m.  fl.  blifvit  kallad  Cros- 
sopus  remi f er. 
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relse,  och  söker  sin  föda  under  isen.  Utom  Sverige  och  Norge 
förekommer  den  i  Finland  och  Danmark  och  hela  Europa,  med 
undantag  af  dess  allra  sydligaste  delar,  enligt  v.  Middendorff 
och  Kadde  i  hela  Sibirien,  med  undantag  af  dess  nordligare 
delar.  Den  är  snabb  och  liflig  i  sina  rörelser,  och  simmar  och 

dyker  med  stor  skicklighet,  samt  är  mycket  rofgirig  och  stor- 
ätande, liksom  de  af  föregående  slägte.  Det  var  en  hane  af 

denna  arten ,  som ,  enligt  Conservator  W.  Meves'  iakttagelser, 
hade  uppätit  sin  maka  ett  par  timmar  efter  deras  parning 

Ordningen  GLIEES,  Linné.  1735. 

Gnagare. 

Denna  ordning  är  den  5:te  inom  systemet  och  den  3:dje 

inom  vår  fauna.  Den  utmärker  sig  genom  följande  karakterer: 

Fostrct  genom  en  liten  shifformiy ,  med  deeidua  försedd  pla- 
centa  förenadt  med  modren;  fötterna  unguiculerade  eller  Jdo- 

härande ,  samt  utan  motsättlig  tumme  eller  innertå  ̂ ) ,  och 
för  öfrigt  af  vanlig  he shaff enhet ;  endast  2:ne  slag  tänder: 
framtänder  och  kindtänder,  och  af  de  förra  oftast  blott  2:ne 
i  hvardera  JcäJcen,  långa ^  med  mejselformig  krona,  och  Ö2)pen 

rot  med  persistent  pulpa ,  samt  monophyodonta ,  och  om  4  fram- 
tänder i  Öfverhähen  förefinnas ,  så  hafva  de  hahre  2:ne  truhhig 

Jcrona  samt  sluten  rot,  och  är  o  underkastade  v  exling ;  kindtän- 

derna hafva  kronan  af  omvexlande  form,  men  icke  taggspet- 
sad;  underkäkens  ledknappar  longitudinella;  hj  er  nan  utan  tyd- 

liga gyri.  I  allmänhet  små  eller  temligen  små  däggdjur^  hvars 
nos  icke  är  spetsigt  tddragen. 

Gnagarne  utgöra  en  särdeles  naturlig  och  väl  begränsad 

ordning,  och  man  är  numera  icke  i  villrådighet  rörande  be- 
stämningen af  någon  dithörande  form.  Deras  mest  utmärkande 

karakter  är  uttryckt  uti  deras  namn,  och  vi  hafva  följaktligen 

att  söka  denna  uti  de  organer  eller  redskap ,  hvarmed  de^°gnaga, 
d.  v.  s.  framtänderna,  och  i  förening  dermed  uti  beskaffenheten 

1)  C.  J.  SuNDEWALL:  Koiigl.  Veteiiskaps  Akademiens  i  Stockh.  Handl. 
för  år  1842,  pag.  168. 

2)  Härifrån  gör  slägt.  Lophiormjs  undantag,  emedan  iiniertän  på  dess 
bakfötter  är  till  en  viss  grad  motsättlig. 
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af  underkäkens  ledknappar De  gnagande  fram  tänderna  äro 

4:  2:ne  i  hvardera  käken,  och  om  man,  såsom  hos  Dupliciden- 
taterna,  finner  4  framtänder  i  öfverkäken,  så  är  det  ena  paret 

beläget  bakom  det  andra,  samt  icke  tjenligt  till  gnagning, 

d.  v.  s.  icke  utrustadt  med  skärande  egg.    Till  de  förra  tän- 
dernas karakter  hörer  dessutom,  att  de  endast  hafva  emalj  på 

sin  främre  sida,  hvilket  gör  att  deras  egg  vid  nötningen  alltid 
kommer  att  bibehålla  sin  skarphet,  emedan  den  bakom  emaljen 
varande  dentinen  afnötes,  så  att  den  förre  bildar  en  uppstående 

skarp  kant.    Dessutom  äro  de  äfven  utmärkta  derigenom  att 

de  hafva  öppen  rot  och  persistent  tandpulpa,  samt  icke  äro 

underkastade  någon  vexling  eller  fällning.    Den  persistenta  tand- 
pulpan gör  att  de  från  roten  alltjemnt  tillväxa  i  samma  mån 

som  de  vid  spetsen  afnötas.    Om  genom  en  tillfällighet  någon 
af  dem  går  förlorad ,  och  den  motstående  tanden  följaktligen  icke 

blir  utsatt  för  den  afnötning ,  som  den  andra  tanden  eljest  åstad- 
kommer, så  blir  genom  dess  ständiga  tillväxt  följden  deraf  den, 

att  tanden  utväxer  till  en  ovanlig  längd,  så  att  den  stundom 

bildar  en  cirkel.   Det  bakre  paret  af  öfre  framtänderna ,  som  stun- 
dom förefinnes  (t.  ex.  hos  hararne)  är  underkastadt  ömsning. 

I  direkt  samband  med  det  sätt,  hvarpå  gnagtänderna  användas, 
står  den  egendomliga  formen  af  underkäkens  ledknappar,  och 
man  kan  med  fog  säga,  att  endast  för  detta  ändamål,  och  icke 
för  tuggningen  med  kindtänderna ,  hafva  de  blifvit  longitudinella. 
För  att  än  kunna  ställa  de  öfre  och  än  de  undre  framtänderna 

främst,  och  derigenom  än  afnöta  de  öfres  och  än  de  undres 

dentin ,  samt  sålunda  hålla  eggen  skarp ,  var  det  nödvändigt  att 

med  underkäken  kunna  verkställa  rörelser  i  longitudinell  rikt- 

ning, eller  med  andra  ord  att  kunna  skjuta  den  fram  och  till- 
baka.   Härtill  fordrades  naturligtvis  den  longitudinella  formen 

af  dess  ledknappar  såväl  som  af  fosscB  articulares  för  desamma. 

Tillfölje  af  dessa  gnagtänders  betydliga  längd  äro  kindtänderna 
vid  gnagningen  i  föga  eller  ingen  beröring  med  hvarandra,  och 
det  är  lätt  att  se,  att  de  hafva  de  undre  framtänderna  bakom 

1)  Chiromys  madagascariensis ,  som  tillhör  halfapomas  grupp,  öfver- 
ensstäminer  i  båda  dessa  karakterer  med  gnagarne,  och  den  räknades  der- 
före  ännu  af  J.  A.  Wagner  (Archiv  fur  Naturgeschichte,  von  Erichson, 
7:er  Jahrg.  1841)  till  gnagarne.  Peters  har  hos  den  funnit  affallande 
hörntänder,  och  de  Blainville  och  Owen  hafva  dessutom  visat  dess  fränd- 
skap  med  halfaporna. 
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de  öfre,  då  de  tugga  med  kindtänderna,  ocli  att  denna  tuggning 
är  förenad  dels  med  verticala  och  dels  med  sidorörelser.  Fos- 

sce  articulares  äro  ej  så  beskaffade ,  att  de  göra  dessa  sednare 

rörelserna  omöjliga.  De  gnagare ,  hvars  kindtänder  hafva  trans- 
verselt  knöliga  kronor,  livars  knölar  å  öfre  och  undre  kindtän- 

derna passa  in  mellan  hvarandra,  hindras  följaktligen  af  dessa 
frän  att  skjuta  underkäken  fram  och  tillbaka,  då  kindtänderna 

äro  vid  tuggningen  tryckta  mot  hvarandra. 
Mellan  framtänderna  och  kindtänderna  är  en  stor  tandlös 

lucka,  emedan  hörntänderna  saknas.  Kindtändernas  antal  vexlar 
mellan  2  och  6  å  hvardera  sidan  i  någondera  käken,  men  är 

oftast  3,  4  eller  5.  Oeras  kronor  äro  af  omvexlaude  beskaf- 

fenhet: stundom  knöliga  och  stundom  strecktecknade ,  och  stun- 
dom i  början  knöliga,  och  efter  afnötningen  strecktecknade;  och 

deras  rötter  äro  än  slutna  och  än  öppa.  Med  afseende  på  kind- 

tändernas utveckling,  äro,  enligt  G.  Cuvier's  och  Rousseau's 
iakttagelser,  ett  stort  antal  gnagare,  äfven  med  hänsyn  till 
kindtänderna,  endast  monophyodonta;  nemligen  alla  de,  som  å 
hvardera  sidan  i  båda  käkarne  hafva  3:ne  eller  färre  kindtänder, 

och  således  alla,  som  höra  till  mössdjurens  familj  (Muridce), 
jemte  några  andra.  I  allmänhet  skulle  man  således  kunna  säga, 
att  endast  de  kindtänder  å  hvardera  sidan  af  båda  käkarne, 

som  sitta  framom  den  3:dje,  räknade  bakifrån,  äro  underkastade 

fällning  (dentes  prcemolares) ;  de  andra  fällas  icke,  utan  äro 

dentes  molares.  Enligt  sednare  uppgift  af  R.  Owen  ̂ )  är  dock 
åtminstone  den  lista  kindtanden  i  båda  käkarne  underkastad 

ömsning,  äfven  hos  de  gnagare,  som  icke  hafva  flera  än  2  eller 
3  kindtänder  å  hvardera  sidan  af  dessa. 

Den  starka  utvecklingen  af  gnagtänderna  och  deras  funktion 

är  förbunden  med  vissa  egendomligheter  i  benhufvudets  bygg- 
nad, bland  hvilka  vi  böra  nämna  mellankäksbenens  betydliga 

storlek,  och  underkäkens  form.  Mellankäksbenen  räcka  med  sin 

bakre  och  öfre  del  till  pannbenet,  och  skilja  de  i  allmänhet 
stora  näsbenen  fullkomligt  från  öfverkäksbenen.  Ehuru  denna 

karakter  skiljer  gnagarne  från  de  flesta  andra  däggdjur,  är  den 
dock  icke  en  uteslutande  tillhörighet  för  dem.  Vi  träffa ,  såsom 
DE  Blainville  anmärker,  samma  förhållande  t.  ex.  hos  EIe2)has. 

Chiromys ,  Tarsius ,  Hdlicore ,  Rliytina  och  Manatus  och  stun- 

1)  Anatoiny  of  Vevtebrates,  vol.  111,  pag.  300.  --  1868. 
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dom  Ur  sus,  Proctjon,  Hy  ätna  och  Felis,  likväl  hos  de  4  sist- 
nämnda slägtena  icke  derföre  att  mellankäksbenen  hafva  fått 

en  särdeles  stark  utveckling,  utan  derföre  att  pannbenet  utsän- 
der framåt  å  hvardera  sidan  en  lång  spetsig  process,  mellan 

öfverkäksbenen  och  näsbenen.  I  afseende  på  craniet  för  öfrigt, 
har  det  mycket  ofta  ett  distinkt  så  kalladt  interparietalben , 
som  har  sitt  läge  på  öfre  delen  af  hjernskålen  baktill,  mellan 
hjessbenen  och  öfre  nackbenet,  och  är  en  från  detta  sednare 
afsöndrad  del.  Tillfölje  af  den  egendomliga  formen  å  ledgro- 

parne för  underkäken  sakna  dessa  postglenoid-process.  Fora- 
mina  infraorhitalia  äro  oftast  mycket  stora,  och  i  sådant  fall 
dela  canales  infraorhitales  processus  ̂ ygoniatici  å  öfverkäks- 

benen i  2:ne  grenar,  samt  förete  det  egna  förhållandet,  att  de 
ofvantill  tjena  till  genomgång  för  en  gren  af  stratum  profun- 
dum  af  muscuhis  masseter,  hvilken  utgår  från  sidorna  af  nosen, 

och  fäster  sig  på  sidorna  af  underkäkens  corpus  på  en  der  i 
allmänhet  varande  mer  eller  mindre  starkt  utbildad  crista.  Un- 

derkäkens ledknappar  äro  mer  eller  mindre  aflånga,  och  pro- 
cessus condyloideus  är  mer  eller  mindre  lång.  Craniets  öfre 

profilkoutur  är  mer  eller  mindre  bågböjd,  och  företer  ingen 
sänkning  framom  pannan. 

Halskotorna  hafva  mer  eller  mindre  utbildade  neuraltaggar, 

blott  den  l:sta  har  en  tydlig  hypapophys,  och  ett  ringa  antal 
ha  distinkta  parapophyser.  Bröst-  och  ländkotorna  äro  oftast 

tillsamman  19  till  antalet,  och  en  stor  del  af  dem  hafva  tyd- 

liga ana-  och  metapophyser.  Korsbenskotornas  antal  är  ofta  4. 
Svanskotornas  antal  vexlar  i  mån  af  svansens  längd.  Då  den  är 

lång,  äro  de  undertill  försedda  med  haimapophysialben,  med 
undantag  af  de  sista.  Refbensbrosken ,  eller  hsemapophyserna 
uti  bröstkotornas  hsemalbågar  äro  broskartade,  och  i  allmänhet 

äro  7—8  par  af  dessa  fästade  vid  bröstbenet.  Detta  är  långt 
och  smalt,  bestående  af  flera  leder,  och  den  första  leden  (ma- 
nuhrium)  är  ofta  framtill  något  utbredd,  och  undertill  kölad. 

Större  delen  gnagare  hafva  nyckelben ,  och  dessa  äro  genom 

tydliga  broskartade  episternaldelar  (Gegenbaur)  fästade  vid  ma- 
nubrium. 

Skulderbladet  är  bredt,  mer  eller  mindre  triangulärt,  mer- 

endels med  lång  eller  temligen  lång  hals,  med  mer  eller  min- 

dre lång  spma,  som  slutar  i  en  lång  acromion,  och  med  tyd- 
lig processus  coracoideus.    Öfverarmbenet  är  af  vexlande  form , 
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hos  dem,  som  liafva  nyckelben,  merendels  med  en  hög  och 
starkt  afsatt  .spina  tubercuU  majoris  eller  crista  dcltoidea.  Un- 

derarmens båda  ben  äro  distinkta,  ehuru  nära  förenade ,  och  ofta 

till  dels  sammanvuxna  med  hvarandra.  Carpus  har  ofta  8  ben , 

ehuru  ossa  naviculare  lunatum  äro  sammanvuxna  till  ett,  deri- 
genom  att  den  har  ett  centralt  öfvertaligt  ben,  os  intermedium 

s.  ccntrale.  Tummen  är  ofta  rudimentär.  Bäckenet  är  slutet  ge- 
nom en  fullständig  symphysis  mellan  blygdbenen.  Lårbenet  har 

ofta  en  mer  eller  mindre  tydlig  trocJianter  tertius  eller  stark  crista 
glutcea^  och  underbenets  båda  ben  äro  stundom  distinkta,  och 

stundom  nedtill  sammansmälta.  Tarsen  består  af  det  vanliga 

antalet  ben,  stundom  med  tillägg  af  ett  eller  tvenne  supple- 
mentarben.  De  bakre  extremiteterna  äro  i  allmänhet  betydligt 

längre  än  de  främre,  och  tillfölje  deraf  hafva  de  merendels  ett 

guppande  lopp. 
Kroppsformen  är  omvexlande,  men  vanligen  är  den  mer 

eller  mindre  undersätsig.  Den  hårfäll,  som  betäcker  gnagarnes 
kropp,  är  stundom  gröfre  och  stundom  finare,  och  stundom 
hafva  en  stor  del  af  håren  blifvit  förvandlade  till  hornartade 

taggar.  Läpparne  äro  i  allmänhet  tjocka,  och  nosens  sidor  äro 
försedda  med  vibrisser  eller  morrhår.  En  del  hafva  stora  kind- 

påsar, som  stundom  öppna  sig  inåt  i  munnen,  och  stundom  utåt, 
och  tjena  till  reservoirer  för  födoämnen.  Ögonen  äro  vanligen 

medelmåttiga  eller  stora,  sällan  rudimentära,  nemligen  hos  så- 
dana, som  föra  ett  underjordiskt  lif.  Samma  förhållande  är  det 

med  utöronen.  Svansen  är  ofta  af  betydlig  längd,  men  stundom 

kort,  eller  ock  ingen.  Oftast  ha  framfötterua  4  fullständiga 
tår,  och  de  bakre  5  D:o;  stundom  ha  bakfötterna  blott  3me 
tår,  och  stundom  ha  framfötterna  5,  och  bakfötterna  4  tår, 
mera  sällan  ha  alla  extremiteterna  5  tår. 

Spottkörtlarne  äro  i  allmänhet  starkt  utbildade.  Oesoxjha- 
gus  är  smal  och  lång ,  så  att  den  ofta  räcker  ett  stycke  bakom 

diaphragma  innan  den  ingår  i  magen.  Denne  sednare  är  en- 
kel, eller  stundom  genom  insnörningar  ofullständigt  delad  i  2 

till  4  afdelningar,  men  dess  form  är  för  öfrigt  mycket  omvex- 

lande').   Tarmkanalens  längd  vexlar  mellan  15  och  17  gånger 

1)  A.  Eetzius:  Magens  byggnad  hos  de  i  Sverige  förekommande  arter 
af  slägtet  Lemmus,  Nilsson-,  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  i  Stockh.  Handl. 
1839  (tr.  1811)  pag.  120. 
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kroppslängdeii.  Tunntarmen  är  skild  från  tjocktarmen  genom  en 

klaff,  och  vid  gränsen  dem  emellan  är  vanligen  en  stor  blind- 
tarm, som  ofta  är  större  än  magen.  Lefvern  är  temligen  stor 

och  djupt  flikig.  Gallblåsa  saknas  ofta.  Magspottkörteln  är  stor. 
Stora  hjernans  hemispherer  äro  utan  vindningar  (gyri),  men  de 
betäcka  till  större  delen  mellanhjernan.  Lilla  hjernan  är  i  all- 

mänhet proportionsvis  ovanligt  stor.  Sinnesorganerna  äro  mera 

utbildade  än  hos  föregående  ordning.  Könsorganerna  äro  sär- 
deles utvecklade,  och  fortplantningsförmågan  stor,  så  att  man 

någon  gäng  (hos  haren)  t.  o.  m.  funnit  exempel  på  så  kallad 
superfoetation,  eller  på  en  ny  conception  medan  honan  ännu 

var  hafvande  genom  en  föregående.  Testes  äro  temporärt  te- 
sticonda.  Sädesblåsor,  och  ofta  äfven  bisädesblåsor  förefinnas. 

Honan  har  vanligen  täerus  delad  i  2me  skilda  fruktbehållare, 

som  mynna  livardera  särskildt  i  vagina,  eller  ock  är  uterus 
stundom  hicorniSy  med  2:ne  mycket  långa  horn. 

Genom  den  lilla  skifformiga  placenta,  den  starka  utveck- 
lingen af  framtänderna,  och  den  allmänna  kroppsformen  m.  m. 

visa  gnagarne  den  närmaste  frändskapen  med  föregående  ord- 
ning. Med  snabeldjuren  öfverensstämma  de  uti  den  starka  utveck- 
lingen af  framtänderna  och  mellankäksbenen ,  och  i  detta  afse- 

ende  visa  de  äfven  analogi  med  vissa  former  af  andra  grupper, 
t.  ex.  med  Chiromys  bland  halfaporna,  och  Fhascolomys  bland 

pungdjuren.  Men  för  öfrigt  visar  sig  denna  ordning  vara  sär- 
deles skarpt  begränsad. 

Den  är  den  artrikaste  ordningen  inom  däggdjursklassen,  så  att 
den  med  hänsyn  till  artantalet  omfattar  nära  tredjedelen  af  hela 

denna  klass,  eller  omkring  700  arter.  Kepresentanter  för  den- 
samma förekomma  i  nästan  alla  trakter  af  jorden,  såväl  i  de 

varma  som  i  de  tempererade  och  kalla  zonerna,  såväl  i  eqva- 

torial-  som  polartrakterna,  i  skogar  och  på  öppna  fält  och 
öknar,  i  djupa  dalar  och  på  de  högsta  berg,  ända  till  grann- 

skapet af  den  ständiga  snön.  Såsom  exempel  på  deras  härdig- 
het må  anföras,  att  våra  vanliga  husråttor,  såväl  den  stora  som 

den  lilla,  hvilka  ofrivilligt  blifvit  öfverflyttade  till  nästan  alla 
trakter  af  jorden,  kunna  trotsa  alla  de  svårigheter,  hvarmed  en 
steril  och  hård  natur  och  oafbrutna  förföljelser  af  menniskor 

och  djur  hota  deras  existens.  Darwin  fann  på  Östra  Falklands- 
Ön  båda  arterna,  t.  o.  m.  på  smärre  klippöar  långt  skilda  från 

menniskors  boningar,  och  på  höjden  af  en  liten  stenig  och  torr 
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ö  vid  Capverds-Öarne  tog  han  ett  par  exemplar  af  deu  lilla 
husråttaii.  Att  de  kunnat  uthärda  den  kalla  och  fuktiga  tem- 

peraturen på  Falklands-Öarne ,  förvånar  dock  mindre ,  än  att  de 
under  en  tropiskt  brännande  sol  kunnat  lefva  på  den  sterila  ön 

vid  Capverds-Öarne,  der  de  endast  under  den  korta  regntiden 
fått  smaka  färskt  vatten,  och  hvarest  icke  funnos  några  succu- 
lenta  växter.  De  flesta  vilda  däggdjur  gå  sin  undergång  till 
mötes  i  samma  mån  som  ländernas  tilltagande  folkmängd  och 

stigande  odling  rubbar  naturens  jemnvigt  och  tillintetgör  vild- 
djurens herravälde;  men  gnagarne  förete  flera  exempel  på  för- 

måga att  besegra  de  svårigheter,  som  den  stigande  kulturen 
sätter  i  vägen  för  deras  existens,  ja  t.  o.  m.  att  kunna  göra 

sig  dem  tillgodo ,  och  derföre  se  vi  icke  sällan ,  att  de  uppträda 
såsom  ett  svårt  gissel  i  visthus ,  spannmålsmagasiner,  trädgårdar 
och  åkrar.  En  del  lefva  uteslutande  af  vegetabilisk  föda,  och 

en  del  äro  allätande.  Då  de  föröka  sig  starkt,  och  lefva  af 

sådana  ämnen,  som  för  menniskan  äro  nyttiga,  kunna  de  i  all- 
mänhet räknas  till  de  skadliga  djuren.  Med  afseende  på  deras 

uppgift  i  naturens  stora  ekonomi  torde  man  kunna  säga ,  att  de 

dels  blifvit  bestämda  att  tjena  till  föda  åt  andra  djur,  och  dels 

till  att  bidraga  till  att  sätta  en  gräns  för  en  allt  för  stark  ut- 
veckling af  vegetationen.  De  hafva  för  desssa  ändamål  blifvit 

utrustade  med  en  ovanligt  stor  förmåga  att  fortplanta  sig. 

I  afseende  på  gnagarnes  geologiska  förekomst,  så  uppträda 
de  sparsamt  redan  i  början  af  tertiärperioden ,  men  redan  då  med 

former,  som  närma  sig  till  nu  lefvande  grupper  (Mijoxus  och 
Sciurus).  Sannolikt  förekomma  de  i  ännu  äldre  lager,  men 

hafva,  tillfölje  af  sin  litenhet,  blifvit  förbisedda.  Uti  de  yngre 
afdelningarne  af  tertiärperioden  blifva  de  talrikare 

Den  systematiska  anordning  af  gnagarne,  som  vi  lemnat 
uti  den  här  citerade  afhaudlingen,  anse  vi  oss  äfven  nu  böra 
bibehålla,  och  vi  indela  derföre  denna  ordning  i  14  familjer, 

1)  Eö rande  litteraturen  för  denna  ordning  hänvisa  vi  till: 
P.  Pallas:  Novae  Species  Quadrupedum  e  Gliriura  ordine.  1778—79. 
G.  R.  Watekhouse:  Observations  on  the  Rodentia,  with  a  view  to 

point  ont  the  groups,  as  indicated  by  the  structure  of  the  crania  in  this 
order  of  Mammals;  Charlesworths  Magaz.  of  Natur.  History  1839,  p.  90, 
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enligt  den  här  bifogade  synoptiska  tablåen.  Till  de  13  familjer, 

som  vi  å  anförda  stället  upptagit,  har  nu  en  blifvit  tillagd, 
grundad  på  en  sedan  dess  upptäckt  högst  egendomlig  form 
{Lophiomys  imhaiisii  A.  Milne  Edwards),  och  vi  ställa  denna 
familj  först,  dels  derföre  att  det  dithörande  djuret  företer  sär- 

deles utmärkta  skilj aktigheter  från  alla  de  andra  gnagarne,  och 

dels  derföre  att  det  bland  dessa  dock  mest  tyckes  närma  sig 
till  fam.  Muridce.  Den  är  till  storleken  midt  emellan  en  kanin 

och  ett  marsvin.  Hårbetäckniugen  på  kroppen  och  svansen  är 
lång  och  yfvig.  Fötterna  äro  små  och  korta,  alla  med  5  tår, 
och  innertån  pä  bakfötterna  är  motsättlig ,  och  dessa  fötter  kunna 
derföre  göra  tjenst  såsom  händer.  Craniet  företer  en  egenhet, 

som  icke  förekommer  hos  något  annat  däggande  djur:  att  hvart- 
dera  hjessbenet  från  sidorna  utsänder  en  skifva  eller  utskott, 

som  stöter  intill  det  breda  okbenet,  och,  liksom  hos  hafssköld- 

paddorna,  bildar  ett  hvalf  öfver  tinninggropen.  Canales  infra- 
orhitales  likna  mest  dera  af  mössdjuren ,  och  tänderna ,  som  äro 

3:ne  å  hvardera  sidan  i  båda  käkarne,  ha  slutna  rötter  och  knö- 
1ig  krona,  och  likna  närmast  dem  af  en  del  mössdjur,  t.  ex. 
Cncetus.  Fihula  är  sammanvuxen  med  tibta  nästan  med  sin 

undre  halfdel,  men  clavicula  är  rudimentär,  och  visar  sig  en- 

dast såsom  ett  litet  löst  i  köttet  liggande  os  clavictdare ,  hvil- 

184,  274  etc.  —  The  Zoology  of  tlie  voyage  of  Beagle;  Mammalia.  1840. 
—  Observations  on  the  Eodentia;  Annals  and  Magazine  of  Natural  History, 
vol.  VIII,  1842,  pag.  81,  vol.  X,  pag.  197  &  344.  -  Natiiral  History  of  the 
Mammalia,  vol.  II,  Eodentia  or  Gnawing  Mammalia,  1848. 

J.  A.  Wagner:  Gruppirung  der  Gattungen  der  Nager  in  natiirlichen 
Familien,  nebst  Beschreibung  einiger  neuen  Gattungen  und  Arten;  Archiv 
flir  Naturgeschichte  von  W.  F.  Erichson,  7:er  Jahrg.  1  Bd.  1841,  pag.  111. 
—  Die  Säugthiere  etc.  von  Schreber,  Supplementband,  3:te  und  4:te  Ab- 
theilung,  1843  &  1844. 

J.  F.  Brandt  :  Untersuchungen  iiber  die  craniologischen  Entwickelungs- 
stufen  und  die  davon  herzuleitenden  Verwandtschaften  und  Classificationen 
der  Nager  der  letztwelt,  mit  besonderer  Beziehung  auf  die  Gattung  Castor; 
Mémoires  des  sciences  mathématiques ,  physiques  et  naturelies  de  S:t  Pétersb. 
T.  VII.  1854. 

Spencer  F.  Baird:  Mammals  of  North  America.  1859. 
W.  LiLLJEBORG:  Systematisk  öfversigt  af  de  Gnagande  Däggdjuren, 

Glires;  inbjudningsskrift  till  Philosophise  Doctors-Promotionen  i  Upsala  1866. 
L.  J.  FlTZiNGER:  Versuch  einer  natiirlichen  Anordnung  der  Nagetliiere 

(Rodentia);  Sitzungsberichte  der  mathemat.-naturwissensch.  Classe  der  Kai- 
serl.  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Wien,  Bd.  55,  l:e  Abtheil.  Jahrg. 
1867,  pag.  453;  ibm  Bd.  56,  l:e  Abtheil.    Jalirg.  1867,  pag.  57. 
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SmPLICIDENTATI. 

Fibula.  .  .  . 

nedtill  sammansmält  med 
tibia.  Clavicula  

rudimentär.    Bakfötternas  innertå  raotsättlig    1.  LopMomyoid^s ,  A.  MlLm  Edwards. 

fullständig.  Öfverkäkens 
processus  zygomatici  .  .  .< 

delade. 
Blindtarm 

förefinnes.  De  bakre  ex- tremitetarna  < 

iifvensom  de  främre  af  van- 
lig storlek.    Ögon  och  ut- /väl  utbildade   2. 

udimentära . 

Murida,  Illiger. (Murina,  lUig.). 

Spalacida,  Brandt. 
mycket  långa,  och  de  främre  mycket  små.  Foramina 
infraorbitalia  särdeles  stora,  ovala,  nedtill  lika  stora 
eller  större  än  upptill   4.  Dipodoidce,  Jaeger. 

saknas.  Kindtänderne  Svansen  med  mer  eller  mindre  läng  och  tät  hår- 
4—4 beklädnad   5. 

odelade.   Kindtänderna  oftast  med  ofullständiga  rötter.  Svan-P"'^"^' "''^     "^^^^^^^         '  ̂• 
Ihorizontelt  plattad,  fjäll- 
(betäckt  .   7. 

skild  från  tibia.  Öfverkä- 
kens processus  zygomatici. < 

odelade. 

delade  genom  stora  canales 
infraorbitales ,  som  vanligt- 

vis äro  bredare  nedtill. 
.Clavicula  , 

postorbitales  förefinnas  .... 

fullständig.  Kindtänderna. 

Myoxidoi,  Wateehouse. 
Saccomyoidce ,  Baird. 

Castoridce,  J.  A.  Wagner. 
(Castorina,  J.  A.  Wagner). 

Seiuridce.  Blumenbach. 
5-5 
4—4 

4—4  o  o  3-3 
4=4'  3=3- och  deras  kronor  

,  med  ofullständiga  rötter   9.  Haploodontoidce ,  LiLLJEBORG. 

afdelade-i  2  eller  3  parallela  af  emalj 
omslutna    lameller,   och  deras  rötter 
ofullständiga  10.  Chinchillidm ,  Bennet. 

2.  Underordn. 
4,  DUPLICIDENTATI. 

Clavicula 

icke  afdelade  i  parallela  lameller,  utan 
blott  med  mer  eller  mindre  djupt  in- 

gående bugter  af  emaljen  11. 
ofullständig  eller  ingen  12. 

["fullständig.    Inga  processus  postorbitales.    Os  zygomaticum  baktill  med  ett  utskott,  som  räcker  nästan  till  meatus  auditorius  ex- 13. 

(ofullständig  eller  rudimentär.    Processus  postorbitales  förefinnas  14. 

Spalacopodoidce ,  Brandt. 

Hystriddce ,  J.  Gray. 

Lagomyoidee,  J.  Gray. (Lagomina,  J.  Gray). 

LeporidiB,  Desmarest. 
(Leporina,  Desmarest). 
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ket  förhållande  icke  förekommer  hos  någon  annan  gnagare  af 

den  afdelning,  som  har  underbenets  båda  ben  sammanvuxna*). 
Enligt  Peters  2)  lär  denna  gnagare  tillhöra  de  nordöstra  de- 

larne af  Afrika.  Det  af  Milne  Edwards  beskrifna  exemplaret 
blef  köpt  lefvande  af  en  neger  i  Aden. 

Af  de  båda  underordningarne  är  den  första  (med  endast 
2:ne  framtänder  i  öfverkäken)  den  på  former  vida  rikaste,  och 

omfattar  nära  åtta  niondedelar  af  alla  kända  gnagare.  Den 

inom  denna  underordning  på  arter  rikaste  familjen  är  mössdju- 

rens (Miiriclce)  ̂ ) ,  och  vi  anse ,  att  denna  är  den  för  hela  ord- 
ningen mest  typiska ,  liksom  den  är  den  mest  härdiga  och  mest 

kosmopolitiska.  För  öfrigt  synes  den  af  Brandt  framställda 
åsigten  vara  riktig,  att  denna  underordning  kan  afdelas  i  3:ne 

större  grupper:  1,  Myomorphi:  2,  SciuromorpJä;  och  3,  H?/- 
stricliomorphi ,  af  hvilka  den  lista  omfattar  de  7  första  famil- 

jerna, och  är  utmärkt  derigenom  att  den  har  fbula  nedtill  sam- 
manvuxen med  tihia;  den  2:dra  omfattar  endast  den  8:de  fa- 

miljen, och  karakteriseras  derigenom  att  JiJmla  är  skild  från 
tibm^  och  öfverkäkens  processus  zygomatici  äro  icke  delade 

genom  canales  infraorhitales;  och  den  3:dje,  som  omfattar  9: de 

till  och  med  12:te  familjerna,  karakteriseras  derigenom  att  fi- 
hiila  är  skild  från  tihia,  och  öfverkäkens  processus  sygomatici 
äro  delade  genom  stora  canales  infraorhitales^  som  vanligen 
äro  bredare  nedtill. 

Såsom  namnet  utvisar,  är  slägtet  Mus  typ  föj*  familjen 
Muridce^  slägt.  Spalax  för  fam.  Spalacidce^  slägt.  Bipus  för 

fam.  Bipodoidce,  slägt.  Myoxus  för  fam.  Myoxidce,  slägt.  Sac- 
comys^  eller  rättare  TJiomomys  för  fam.  Saccoinyoidce,  slägt. 
Castor  för  fam.  Castoridce^  slägt.  Scitirus  för  fam.  Sciuridce, 
slägt.  Haploodon  för  fam.  Haploodontoidce  ̂   slägt.  Chinchilla 

för  fam.  Chinchillidce ,  slägt.  Spalacopus  för  fam.  Spa.lacopo- 
doidcB,  slägt.  Hystrix  för  fam.  Hystricidce ,  slägt.  Lagomys  för 

fam.  Lagomyoidcs ,  och  slutligen  slägt.  Lepus  för  fam.  Lepo- 

1)  Eörande  denna  märkliga  gnagare  s  byggnad  hänvisa  vi  för  öfrigt  till 

Alph.  Milne  Edwards:  Mémoire  sur  le  t^^pe  d'une  nouvelle  famille  de 
Tordre  des  Eongeurs;  Nou velies  Archives  du  Museum  d'histoire  naturelie 
de  Paris,  T.  3:me,  1867,  pag.  81,  pl.  6—10. 

2)  Proceedings  of  the  Zoolog.  Society  of  London  1868,  pag.  183. 
3)  (>fver  300  arter  hafva  blifvit  beskrifna. 
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ridce.  Af  dessa  familjer  (med  uteslutande  af  fam.  Lophiomyoi- 
dce)  är  den  l:sta  kosmopolitisk,  den  2:dra  från  Europa,  Asien 

och  Afrika ,  den  3:dje  från  dessa  verldsdelar  samt  Nord- Amerika, 
den  4:de  från  Europa,  Asien  och  Afrika,  den  5:te  från  Central- 
och  Nord- Amerika,  den  6:te  från  Europa,  Asien  och  Nord- Ame- 

rika, den  7: de  från  alla  verldsdelar,  med  undantag  af  Austra- 

lien, den  8:de  från  Nord- Amerika ,  den  9:de  från  Syd- Amerika, 
den  10:de  från  Nord-  och  Syd- Amerika  samt  Afrika,  den  ll:te 

från  Europa,  Asien,  Afrika  och  Syd- Amerika,  den  12:te  från 
Europa,  Asien  och  Nord- Amerika ,  och  den  13:de  från  Europa, 
Asien,  Afrika,  Nord-  och  S3^d- Amerika.  Af  dessa  familjer  hafva 
blott  fem  representanter  inom  vår  fauna. 

lista  Underordn.    SIMPLICIDENTATI,  Lilljeborg.  1866. 

Framtänderna  i  ÖfverJcäJcen  äro  2:ne.  Å  craniet  är  gom- 
hvalfvet  längre  än  hredt.  Inga  fullständiga  hypapophyser  un- 

der ländhotorna. 

De  talrika  till  denna  underordning  hörande  gnagarne  förete 

en  så  betydlig  mångfald  af  former,  att  man  har  svårt  att  finna 
några  andra  konstanta  karakterer,  som  skilja  dem  från  den  2:dra 
underordningen. 

Fam.  MURIDiE,  Illiger.  1811. 

{Murina,  Illiger  ;  Prodromus  systematis  Mammalium  et  Avium, 
pag.  84.  1811). 

(Mössdjur). 

Ögonen  och  utöronen  äro  i  allmänhet  väl  utbildade ,  ehuru 
de  sednare  stundom  äro  dolda  i  härfällen.  De  främre  och 

bakre  extremiteterna  äro  af  vanlig  storlek^  och  tummen  på 

framfötterna  i  allmänhet  rudimentär.  Öfverhähens  processus 

zygomatici  äro  delade  i  en  öfre  mindre  och  horisontell  plattad, 
och  en  undre  större  och  verticalt  hoptryckt  gren  genom  canales 

infraorbitales ,  som  äro  af  medelmåttig  storlek ,  och  hafva  höjd- 
dimensionen  störst,  samt  äro  upptill  störst,  och  nedtill  helt 

smala.  Clavicula  är  fullständig.  Fibula  är  nedtill  samman- 
smält med  tibia.  Blindtarm  förefinnes.  Kindtänderna  äro 

stundom  knöliga,  och  stundom  strecktecknade ,  och  stundom  med 
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slutna,  och  stundom  nied  öppna  rötter;  och  deras  antal  är  van- 
ligen 3:ne  å  hvardera  sidan  i  båda  käkarne  ̂   sällan  4  D:o 

i  den  öfrc  och  3:ne  i  den  undre,  eller  2:ne  D:o  i  häda  kä- 
karne. 

De  till  denna  familj  hörande  gnagarne  hafva  i  allmänhet 

en  tjock  och  undersätsig  kroppsform ,  med  korta ,  eller  temligen 
korta  extremiteter,  som  till  betydlig  del  äro  indragna  inom  den 
hud,  som  betäcker  kroppen.  Öfverläppen  är  nästan  alltid  framtill 
delad  af  en  vertical  fåra.  Framfötterna  ha  merendels  4  fullstän- 

diga tår  och  en  rudimentär  tumme,  och  bakfötterna  ha  5  fullstän- 
diga tår.  Svansen  är  alltid  tydlig,  ehuru  mycket  vexlande  både 

uti  längd  och  hårbetäckning.  Oftast  är  den  glest  hårig  med  tyd- 

liga ringar  af  hudfjäll.  A  craniet  är  pannan  smal  och  å  si- 
dorna mer  eller  mindre  inknipen  eller  utringad,  och  saknar 

processus  postor bitales.  Interparietalbenet  är  alltid  tydligt. 
Öfverkäken  har  vid  främre  kanten  af  foramina  infraorbitalia 
å  hvardera  sidan  en  mer  eller  mindre  utstående  knöl.  Kind- 

bågarne  äro  mer  eller  mindre  starka  och  utstående.  Under- 
käkens angularprocess  utgår  från  underkäkens  undre  kant,  och 

är  triangulär,  med  spetsen  mer  eller  mindre  uppåt  böjd.  ̂ jc- 
kelbenet  är  fullständigt,  skulderbladet  triangulärt,  utan  något 

tydligt  metacromial-utskott ,  och  öfverarmens  sjjina  tuberculi 
majoris  eller  crista  deltoidea  slutar  med  ett  hoptryckt  ut- 

skott. Lårbenet  har  ej  någon  distinkt  trochanter  Sitius,  men 
en  starkt  utstående  crista  glutoea  der  denne  skulle  hafva  sin 
plats.  Vadbenet  är  nedtill  sammansmält  med  skenbenet,  så 

att  gränsen  dem  emellan  åtminstone  till  dels  är  otydlig.  Gall- 
blåsa  saknas  i  allmänhet. 

I  afseende  på  tändernas  byggnad  företer  denna  familj  tvenne 

skiljaktiga  former,  hvilka  föranleda  dess  afdelande  i  2me  un- 
derfamiljer : 

i  1.    Underfam.  MUEINI,  J.  Gkay. 

Kindtänderna  med  fullständiga  rötter.  Pannan  å  craniet 

plattad,  med  mer  eller  mindre  skarpa  sidokanter.  Tandra- 
derna korta,  och  bakre  kanten  af  gombenen  merendels  längre 

tillbaka  än  de  bakersta  kindtänderna.  Framtänderna  meren- 
dels hoptryckta  och  smala. 
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2.    Underfam.  ARVICOLINl,  J.  Gray. 

Kindtänderna  med  ofulJständiga  rötter.  Pannan  å  era- 

niet  särdeles  smal^  med  afriwdade  och  starJd  utringade  sido- 
kanter. Tandraderna  längre^  och  hahre  kanten  af  gombenen 

är  framom  bakre  kanten  af  de  bakersta  kindtänderna. 

1.    Underfam.  MURINI,  J.  Gray. 

Karaktererna  de  nu  anförda. 

Denna  underfamilj  utgör  den  vida  största  delen  af  familjen, 

och  omfattar  30—40  slägten.  På  grund  af  kindtändernas  antal 
afdela  vi  densamma  sålunda  i  3:ne  sectioner: 

MURINI.  |j 

Kindtänderna  .j' 

I 

Den  sista  af  dessa  sectioner  utgöres  af  slägtet  Hydromys, 

som  tillhör  Australien.  De  båda  andra  sectionerna  äro  repre- 
senterade inom  vår  fauna. 

1.  Sectio  Mures. 

3  3 

Kindtänderna  ^ — ^.  Foramina  infraorbitalia  medelmåt- 

tiga^ och  upptill  betydligt  bredare  än  nedtill. 

1.    Slägtet  Mus,  Linné.  1758. 

Ofverläjjpen  klufven.  Öronen  nästan  nakna  ̂   mer  eller 

mindre  högt  iiptpstående  ur  hårfällen  (=  V:}"  Vj  ̂ /  hufvudets 
längd).  Framfötterna  med  4  ftdl  ständig  a  tår  och  en  rudi- 

mentär tumme,  som  har  formen  af  en  rörlig  knöl.,  bärande 
en  liten  plattad  nagel,  och  bakfötterna  med  5  fidlständiga  tår. 

Fotsulorna  äro  nakna.  Svansen  merendels  ungefär  af  krop- 

pens längd,  eller  något  kortare,  glest  hårig,  och  med  en  tal- 

Sectioner: 

  1.  Mures. 

f4— 4 
- — -   2.  Sminthi. 

I  o  —  o l2  2   3.  Hydromyes. 

\ij  — u 
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rilc  mängd  fjälliga  Jmdringar.  Kindpåsar  saknas.  Här/äUen 
mjtik.  Crauict  af  en  mer  cUcr  mindre  långsträckt  oval  form, 
med  föga  utstående,  något  nedböjda  oeh  smala  kindbågar. 
Interparietalbenet  har  den  transversella  dimensionen  störst. 
Processus  coronoideus  å  underkäken  är  väl  utbildad.  2:dra, 

hröstkotans  neuraltagg  är  längre  än  de  andra.  Kindtänderna 

af  taga  i  storlek  bakåt,  så  att  den  bakersta  är  minst,  men 
den  första  är  dock  icke  dubbelt  större  än  den  andra.  Då 

tandraderna  betraktas  frän  någondera  ändan,  förete  tandkro- 
norna Jios  yngre  individer  3:ne  långsgående  rader  af  knölar, 

(en  å  kronornas  midt ,  och  en  å  hvardera  sidan),  och  hos 
äldre  med  afnötta  tänder  3:ne  dyliha  rader  af  uppstående 
emaljkanter.  Kindtänderna  är  o  egentligen  knöliga,  ehuru 
emaljen  å  dem,  som  är  o  afnötta,  bildar  mer  eller  mindre 

djupt  ingående,  och  stundom  genomgående  transversella  oeh 

vågiga  vech.  Deras  slutna  rötter  äro  3  -  5.  Framtänderna 
äro  hoptryckta  och  å  främre  sidan  släta. 

Skelettet.  Craniet:  Dess  form  är  i  allmänhet  mer  eller 

mindre  långsträckt  oval ,  med  största  bredden  öfver  processus 

zygomatiei  ä  tinningbenens  partes  squamosce,  och  med  nosen 
smal  och  starkt  afsatt  framom  öfverkäkens  okbensutskott.  De 

särskilda  benen  äro  åtskilda  genom  permanenta  snturer,  och 
äfven  ansigtsregionens  ben  växa  ej  tillsamman  så,  som  vi  sett 

det  inom  de  bada  sista  familjerna  af  föregående  ordning.  De 
särskilda  delarne  af  nackbenet  äro  sammanvuxna,  och  endast 

den  öfre  delen  af  den  stora  pars  occipitalis  har  afskilt  sig  så- 
som ett  särskildt  ben  (os  interparietale) ,  som  är  transverselt. 

Foramen  magnum  är  stort,  men  sträcker  sig  föga  eller  icke 
ned  på  nackbenets  basilardel.  Processus  paramastoidei  äro 

tydliga,  men  korta,  och  sträcka  sig  icke  ned  under  bidl(E  os- 
secB.  Nackbenets  pars  basilaris  är  midtåt  kölad,  samt  genom 

en  permanent  sutur  skild  från  kilbenet.  —  Tinningbenets  par- 
tes petrosa  &  mastoidea  äro  sinsemellan  sammanvuxna,  men 

deremot  löst  fastade  vid  de  omgifvande  benen.  Os  squamosum 
är  distinkt  genom  fortfarande  suturer.  Baktill  gränsar  det 
till  pars  mastoidea  samt  nackbenet ,  och  framtill  till  pannbenet. 

Den  longitudinella,  hela  undre  sidan  af  den  inre  delen  af  Qäll- 
benets  processus  zygomaticus  upptagande  fossa  articidaris  är 
på  sidorna  ingalunda  skarpt  begränsad,  och  kan  följaktligen 

medgifva   underkäken   mindre   sidorörelser     Den  yttre  öron- 
17 
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öppningen  bildar  ej  någon  utstående  tub.    Os  tympamcum,  eller 
hdla  ossea  är  stor  och  konvex.  Upptill  ocli  framtill  är  den  förenad 

med  den  delen  2ii xjars  petrosa^  som  af  Huxley  fått  namnet  os  proo- 
ticum ,  och  af  Hyrtl  hos  menniskan  blifvit  utmärkt  med  namnet 

tegmen  tympani.    Mellan  detta  ben  och  os  squamosum  är  en 
halfmånformig  öppning,  som  endast  är  täckt  af  en  hinna.  Vid 

inre  kanten  af  huUa  ossea  är  en  sutur,  som  skiljer  os  tympa- 
nicum  från  den  här  ofvan  detsamma  varande  delen  af  pars 

petrosa^  hvilken  del  är  os  opisthotwum  Huxley.    Framåt  och 

inåt  är  huUa  ossea  trubbigt  tillspetsad,  och  denna  del  omslu- 
ter hålet  för  tuha  Eustachii.    Pars  mastoidea  gränsar  framtill 

till  os  scpÅaniosum^  och  baktill  till  pars  condyloidea  af  nack- 

benet, samt  processus  parmnastoideus.  —  Hjessbenet  begränsas 

på  yttre  sidan  endast  af  os  squamosum.  —  Kilbenet  företer 
en  permanent  sutur  mellan  bakre  och  främre  kilbenet,  och  här 
är  å  hvardera  sidan  af  kilbenskroppen  en  stor  aflång  öppning. 
Ala  magna  är  liten,  och  begränsas  upptill  af  fjällbenet  och 

pannbenet.    Mellan  de  båda  lamellerna  af  processus  pterygoidei 
är  en  vid  och  grund  fossa  pterygoidea ,  och  den  inre  lamellen 

har  en  temligen  lång  hanmlus  pterygoideus  ̂   som  är  något  af- 
lägsnad  från  den  främre  och  inre  ändan  af  bulla  ossea.  Uti 

fossa  pterygoidea  vid  den  inre  lamellen  är  ett  foramen.  Bakom 
detta  och  nära   främre   och   inre   ändan  af  hulla  ossea  är 

foramen  ovale^  och  utanför  detta  är  ett  annat  foramen.  Mel- 
lan bakre  och  främre  kilbenets  vingar  är  en  stor  fissura  orhi- 

talis.    Främre  kilbenet  är  långt,  men  dess  vingar  äro  små, 

och  äro  till  stor  del  upptagna  af  de  stora  foramina  optica.  — 
Pannbenet,  som  är  temligen  långt,  är  genom  en  permanent 
sutur  deladt  i  2me.    Framtill  mellan  orbitse  företer  det  en  mer 

eller  mindre  stark  inknipning,  men  har  sin  mellersta  del  plat- 
tad ,  och  saknar  hvarje  spår  till  processus  postorbitales.  Det 

sträcker  sig  långt  ner  i  orhita,  och  bildar  dennas  inre  vägg, 
och  har  der  ett  foramen  orhitale,  samt  gränsar  nedtill  till  ala 

parva  och  öfverkäksbenet.  —  Silbenets  lamina  crihrosa  är  af 
medelmåttig  storlek ,  och  saknar  egentlig  criöta  galli.  Lahyrinthi 

äro  temligen  stora ,  och  gränsa  intill  canales  infraorhitales.  —  An- 
sigtsregionen  är  i  allmänhet  betydligt  kortare  än  hjernskålen, 
samt  smal.    Öfverkäksbenen  äro  upptill  korta,  men  sträcka  sig 

nedtill  med  sin  processus  alveolaris  tillbaka  ungefär  till  crani- 
ets  midt.    Tandraden  är  kort,  och  upptager  knappt  hälften  af 

öfverkäksbenets  längd  nedtill.  Vid  inre  sidan  af  canales  infraorhi- 
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tales  äro  öfverkäksbenen  ofullständiga  samt  till  dels  mombi-anösa. 
Canalcs  wfraorhitalcs  hafva  sin  verticala  dimension  störst,  samt 

äro  nedtill ,  der  de  lemna  genomgång-  för  nervus  infraorbitalis^ 
helt  smala,  derigenom  att  öfverkäksbenen  här  hafva  en  utstå- 

ende knöl  eller  konvexitet.    Upptill  äro  de  temligen  vida,  och 
lemna  här  genomgång  för  stratum  profundtmi  af  musculus 
masseter.    De  dela  öfverkäksbenens  processus  zygomatici  i  2:ne 

grenar,  af  hvilka  den  öfre  är  liten  och  horisontell,  och  den 

undre  är  stor  och  vertical,  samt  har  den  främre  kanten  kon- 
vex  och  framstående.    Ofvan  dem  vid  suturen  mellan  öfver- 

käks-  och  mellankäksbenen  är  ett  litet  foramen.    Vid  nedre  de- 

len af  ögonhålorna,  och  bakom  canales  infraorbitales  äro  de 

bakre  mynningarne  för  canales  palaUni.  —  Mellankäksbenen 
äro,  såsom  vanligt,  mycket  stora,  och  omfatta  näsbenen  på 
hvardera  sidan,  samt  äro  genom  en  verklig  sutur  förenade  med 
pannbenen  ungefär   midt    för   öfverkäksbenens  okbensutskott. 
Inuti  äro  de  till  större  delen  upptagna  af  de  stora  alveolerna 

för  framtänderna ,  hvilka  sträcka  sig  tillbaka  ända  till  öppnin- 

garne å  öfverkäksbenen  på  inre  väggarne  för  canales  infraor- 
bitales. —  Gombenen  äro  små,  men  hafva  sin  bakre  fria  kant 

ett  stycke  bakom  de  bakersta  kindtänderna.    Foramina  palatina 
äro  aflånga,  och  vexlande  till  sitt  läge,  stundom  midt  för  de 
bakersta,  och  stundom  midt  för  de  mellersta  kindtänderna. 

Foramina  incisiva,  som  äro  stora  och  långa,  äro  vid  sin  främre 
del  begränsade  af  mellankäksbenen,  och  sträcka  sig  med  sin 

bakre  del  till  eller  något  bakom  framkanten  af  de  främre  kind- 
tänderna. —  Tårbenen  ha,  såsom  vanligt,  sitt  läge  vid  främre 

orbitalvinkeln ,  under  den  öfre  grenen  af  öfverkäksbenens  ok- 

bensutskott.   De  äro  framtill  ofullständiga,  och  foramina  la- 

crymalia  äro  belägna  vid  deras  membranösa  del.  —  Näsbenen^ 
som  räcka  lika  långt  tillbaka,  som  mellankäksbenen,  äro  långa 
och  smala,  samt  bakåt  afsmalnande,  och  genom  en  verklig 

sutur  förenade  med  pannbenen.  —  Okbenen  äro  små  och  tem- 
ligen korta,  så  att  den  större  delen  af  de  något  nedåt  böjda 

och  smala  kindbågarne  utgöres  af  okbensutskotten.  —  Under- 
käken har  hvardera  sidohälften  kort  och  hög,  och  liksom  å  den 

öfre  är  der  ett  långt  afstånd  mellan  framtänderna  och  de  första 
kindtänderna.    Framtändernas  alveoli  sträcka  sig  tillbaka  midt 

under  processus  coronoidei,  och  deras  gräns  är  här  antydd  ge- 

nom en  knöl  å  yttre  sidan  af  den  uppstigande  grenen.  Fro- 

17* 



ressus  coronoidcus  är  ej  stor,  men  högre  än  xjrocessiis  condy- 

Joideus,  samt  tillspetsad  och  bakåt  böjd.  Frocesms  condyloi- 
dens  är  bakåt  och  något  litet  uppåt  riktad,  samt  hoptryckt, 
och  den  aflänga  ledknappen  är  undertill  starkt  afsmalnande. 
Processus  cmguJaris  är  mycket  stor,  utgående  från  underkäkens 
undre  kant,  å  inre  sidan  konkav,  med  undre  kanten  konvex, 

och  med  den  trubbigt  tillspetsade  spetsen  något  uppåt  riktad. 
Från  dess  undre  kant  går  å  yttre  sidan  af  underkäkens  corxms 
en  upphöjd  kant  eller  trista  till  basen  af  främsta  kindtandens 
alveol,  tjenande  till  fäste  för  muscuJus  masseter ^  och  strax 
framom  den  är  här  ett  foramen  mentale.  Foramen  maxiJlare 

posterms  har  sitt  läge  å  inre  sidan  vid  basen  af  processus 
condyloideus. 

Bålen:  Atlas  har  en  liten  låg  neuraltagg,  men  en  temli- 
gen  stor  hoptryckt  hypapophys.  Dess  öfre  båge  har  å  hvardera 
sidan  ett  foramen  rertehrale.  Dess  vingformiga  sidoutskott  äro 
korta.  Epistroplieus  har  en  stor  hoptryckt  neuraltagg,  men 

saknar  hypapophys.  De  öfriga  halskotorna  hafva  låga  neural- 
taggar.  Den  6:te  har  temligen  stora  parapophyser;  men  å  de 

föregående  äro  de  otydliga.  —  Bröstkotorna  äro  13.  Den  lista 
har  en  helt  liten  eller  rudimentär  neuraltagg.  Den  2:dra  der- 
emot  har  den  högre  än  å  någon  af  de  andre.  De  följande 

3:dje-  ~9:de  bröstkotornas  neuraltaggar  äro  sinsemellan  nästan  lika 
långa,  och  de  bakre  af  dem  äro  starkt  lutande  bakåt.  Den  lOide 

bröstkotans  neuraltagg  är  något  litet  kortare ,  och  nästan  omärk- 
ligt bakåt  riktad.  Den  ll:tes  är  något  kortare  än  den  samt  riktad 

rätt  upp.  De  å  12:te  och  13:de,  som  äro  ännu  lägre,  äro  riktade 

framåt.  På  l:sta— 9:de  bröstkotorna  äro  metapophyserna  märk- 

bara såsom  en  mer  eller  mindre  tydlig  knöl  ofvan  diapophy- 
sen,  men  anapopliyserna  äro  å  dessa  föga  märkbara.  Dessa 
seduare  uppträda  distinkta  å  10:de  bröstkotan,  ehuru  de  å  den 

ännu  icke  äro  fullständigt  skilda  från  de  förra.  A  ll:te— 13:de 
bröstkotorna  äro  de  fullständigt  åtskilda,  och  metapophysen 

visar  sig  här  såsom  en  knöl  å  prsezygapophysen ,  och  anapophy- 
sen  uppträder  pä  dem  såsom  ett  bakåt  riktadt  utskott  på  sidan  af 

verteberkroppen ,  hvilket  stöter  intill  undre  delen  af  den  följande 

kotans  prsezygapophys.  —  Ländkotornas  antal  är  6,  af  hvilka  lista 
och  2idra  ha  särdeles  låga  neuraltaggar,  och  obetydliga  spår  af 
sidoiitskott  eller  diapophyser.  Ingen  af  dem  har  hypapophys. 

På  alla  äro  metapophyserna  tydliga,  ehuru  ej  af  någon  synner- 
lig storlek,  och  lista— iide  hafva  anapophyser.    Å  3idje--  6ite 



tilltaga  sidoutskotteii  eller  diapopliysenia  i  storlek  hakat,  samt 
äro  riktade  nedåt  och  framåt.  Dessa  kotor  hatva  äfven  de  stör- 

sta neuraltaggarne ,  hvilka  äro  riktade  något  framåt,  ehurn  minst 

så  på  den  bakersta,  samt  äro  större  än  på  bröstkotorna.  — 
Korsbenskoforna  äro  4,  och  höftbenen  äro  fastade  vid  de  båda 

främsta.  Ingen  af  dem  har  hypapophys.  —  Svanskotorna  äro  31. 

Vid  snturerna  mellan  2:dra— 5:te  liafva  vi  funnit  små  liiemapo- 
physer,  och  lista — 6:te  ha  väl  utbildade  diapopliyser.  —  Refbenen, 
som  äro  13  par,  äro  spensliga,  och  de  7  första  paren  äro  med 
refbensbrosken  fastade  vid  bröstbenet,  eller  äro  costce  verce.  — 

Bröstbenet  består  af  G  leder,  med  inbegrepp  af  processu.':;  ensif ar- 
mis ,  som  är  lång  och  smal ,  med  ett  bredt  brosk  vid  spetsen. 

Mamihrium  är  framtill  vid  fästet  för  l:sta  paret  refbensbrosk 
iitbredt,  samt  ä  undre  sidan  skarpt  köladt. 

Extremiteterna :  Skulderbladet  är  subtriangulärt,  med 
hög  spina,  som  delar  dess  yttre  sida  i  2:ne  nästan  lika  stora 

fossce.  Dess  öfre  kant  är  bågböjd,  och  dess  hals  är  lång. 

Äcromion  är  lång,  och  med  den  afrundade  spetsen  något  ut- 
bredd i  ett  plan,  som  är  nästan  parallelt  med  skulderbladets 

plan,  samt  saknande  metacromialutskott.  Frocensus  coracoi- 
deus  är  lång  och  böjd.  —  Öfverarmbenet  är  något  kortare  än 

armbågbenet,  och  har  tuhemda  majiis  d-  iiunvs  små.  Från 
den  förre  utgår  en  hög  spina,  som  ungefär  på  midten  af  be- 

nets framsida  slutar  tvärt  med  ett  utskott.  Benets  nedre  ända 

är  temligen  bred.  Fossa  anconcea  är  grund,  men  dock  genom- 
bruten af  ett  litet  hål.  —  Underarmens  båda  ben  äro  distinkta, 

men  sammanvuxna  efter  hela  sin  längd,  och  uhia  är  betydligt 

större  än  radms,  och  har  en  temligen  stor  okcrauon.  —  Car- 
piis  har  9  ben,  hvaraf  endast  3:ne  i  den  öfre  raden,  derigenom 
att  ossa  navinilarc  S  lunatum  äro  sammanvuxna.  I  2:dra 

raden  äro  således  6  ben.  Af  dessa  finnes  ett  öfvertaligt  ben 
fästadt  å  fotens  inre  sida  mellan  ossa  naviculare  é  miiUanr/uJujn 

majiis.  Ett  öfvertaligt  os  intermeclmm  s.  centrale  förefinnes  mel- 
lan ossa  navicularo-hmaUim,  muUanguliim  minns  och  capitatum. 

—  Tummen,  som  är  mycket  kort,  har  dock  ett  metacarpalben 
och  2me  phalanger,  men  har  ingen  klo,  och  dess  sista  phalang 

har  derföre  ej  formen  af  klophalang.  —  Bäckenet  är  temli- 
gen litet,  men  med  fullständig  symphysis  mellan  blygdbenen. 

Höftbenen  äro  riktade  nästan  parallelt  med  korsbenet,  och 

deras  främre  ända  är  något  bredare  och  utåt  böjd.  Långs 
midten  af  deras  yttre  sida  är  en  köl.    Luiea  ossis  iJei  slutas 
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baktill  framom  acctabuki/u  med  eii  stark  knöl,  spina  del. 

Tuhercuhmi  ihopectinceum  är  tydligt.  Sittbenet  är  baktill  af- 
rundadt,  utan  tydlig  sittknöl.  Foramen  obttiratorium  är  stort. 

—  Lårbenet  är  något  hoptryckt  samt  litet  kortare  än  under- 
benet. Dess  halfsphaeriska  ledhufvud  sitter  på  en  lång,  uppåt 

och  inåt  riktad  hals.  Trochanter  major  står  något  högre  upp 
än  ledhufvudet ,  och  trochanter  minor  är  starkt  utstående.  Från 

yttre  sidan  af  trochanter  major  sträcker  sig  ned  till  nära  midten 

af  benets  yttre  sida  en  crista  glutcea,  som  å  sin  midt,  isyn- 
nerhet hos  mössen,  är  sä  starkt  utstående,  att  den  här  närmar 

sig  egenskapen  af  en  trochanter  3:tius.  —  Af  underbenets  båda 
ben  är  skenbenet  (tihia)  mycket  större  än  vadbenet  (fibula). 
Den  öfre  trekantiga  delen  af  det  förra  är  något  bågböjd  framåt, 

och  har  der  framtill  en  skarp  och  lång  crista  tihice,  och  på 

dess  bakre  sida  äro  2 me  temligen  höga  och  skarpa  linece  obli- 

quce.  Vadbenet,  som  ungefär  med  sin  nedre  V.i  är  så  sam- 
mansmält med  skenbenet,  att  gränsen  dem  emellan  försvunnit 

samt  äfven  med  den  öfre,  tjockare  och  krokformiga  ändan  är 
fastvuxet  med  detsamma,  har  sitt  läge  bakom  det,  och  är, 

med  nämnde  undantag,  skildt  från  det  genom  ett  stort  aflångt 

mellanrum.  —  Tarsens  ben  äro  8,  derigenom  att  den  å  inre 
sidan  mellan  astragalus,  calcaneus  och  os  cuneiforme  limum 
har  ett  öfvertaligt  ben,  hvilket  dock  stundom  sammanväxer  med 
innertåns  metatarsalben. 

Tänderna.  Öfverkäken:  Fram  tänderna  hafva  sin  främre 

sida  gulbrun  och  slät,  stundom  plattad  och  stundom  konvex, 
och  merendels  både  utåt  och  inåt  begränsad  af  en  temligen 

skarp  kant.  De  äro  tjockare,  kortare  och  starkare  böjda  än  de 

undre  D:o.  Den  lista  kindtanden,  som  är  den  största,  har  kro- 
nan något  kortare  än  kronorna  af  de  båda  andra  tillsammantagna. 

Å  unga  individer,  isynnerhet  af  de  mindre  arterna,  företer  dess 
krona  8  spetsiga  knölar,  af  hvilka  3:ne  vid  yttre  kanten ,  3me 

långsåt  midten,  och  2me  vid  inre  kanten.  Hos  äldre  individer 

med  afnött  krona  företer  denna  2:ne  från  yttre  sidan  uti  den- 
tinen  djupt  ingående,  böjda  och  slingriga  eller  vågformiga 

emalj  veck,  samt,  då  tandraden  betraktas  framifrån,  3:ne  långs- 
gående rader  at  mer  eller  mindre  upphöjda  kanter  af  emaljen, 

af  hvilka  den  vid  inre  kanten  i  allmänhet  är  den  högsta.  Då 

tandkronan  är  ännu  mera  sliten,  äro  dess  emalj  veck  halfmån- 

1)  Hos  unga  individer  är  gränsen  dem  emellan  nedtill  tydlig. 
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formiga  och  genomgående  frän  yttre  till  inre  kanten  af  tanden, 

och  bilda  derigenom  3:ne  mer  eller  mindre  tydligt  lialfmån- 
formiga,  af  emalj  omslutna  fält  af  dentin.  Den  2:dra  kindtan- 

den är  nägot  mera  än  hälften  sä  stor  som  den  l:sta,  och  har 

hos  yngre  å  kronan  6  spetsiga  knölar,  äfvenledes  i  3:ne  långs- 
gående rader,  2:ne  i  hvarje  rad.  Då  dess  krona  är  afnött,  fö- 

reter den  samma  utseende,  som  den  å  den  l:sta,  d.  v.  s.  den 

har  2me  genomgående  emaljveck,  som  bilda  3:ne  smala  fält  af 
dentin.  Den  3:dje  kindtanden,  som  är  den  minsta,  och  hvars 

krona  har  en  rundadt-ovalform ,  har  lios  unga  individer  omkring 
4  otydliga  knölar,  hvaraf  inga  å  midten.  Den  afnötes  tidigare  än 
de  andra ,  och  har  dä  2me  från  inre  sidan  djupt  ingående ,  eller 

genomgående  emaljveck,  eller  ock  stundom  2:ne  emaljöar,  då 
den  är  ännu  mera  afnött.  Hela  tandradens  längd  är  ungefär 

lika  med  gommens  bredd  baktill ,  och  den  räcker  icke  till  gom- 
benens bakre  fria  kant.  Hos  lista  kindtanden  hafva  vi  funnit 

3 — 5  slutna  rötter,  hos  den  2:dra  3 — 4  D:o,  och  hos  den  3:dje 
3:ne  D:o.  Tandraderna  äro  bakåt  mer  eller  mindre  märkbart 

divergerande  samt  afsmalnande.  —  Underkäken:  Framtän- 
derna  äro  af  en  betydlig  längd,  så  att  bakre  delen  af  deras 
alveol  ligger  under  basen  af  kronutskottet ,  samt  hafva  sin  främre 
sida  konvex,  och  gulbrun.  Äfven  här  aftaga  kindtänderna  i 
storlek  bakåt,  så  att  den  bakersta  är  den  minsta,  men  skillnaden 

i  storlek  är  ej  så  stor,  som  hos  de  öfre.  De  skilja  sig  dess- 
utom från  dem  derigenom ,  att  de  å  kronorna  endast  hafva  2me 

långsgående  rader  af  knölar,  eller  upphöjda  emaljkanter,  af 
hvilka  den  l:sta  har  7,  nemligen  3me  å  hvardera  sidan  och  en 

helt  liten  framtill,  den  2:dra  4,  och  den  3:dje  3:ne.  För  öf- 
rigt  förete  de  samma  modifikationer  i  mån  af  afnötningen,  som 
de  i  öfverkäken. 

Af  detta  slägte  äro  100 — 120  arter  kända,  från  alla  verlds- 
delar,  men  de  som  förekomma  i  Nord- Amerika ,  och  möjligen 
äfven  i  Syd- Amerika,  äro  dit  importerade.  Inom  Sverige  och 
Norge  hafva  vi  åtminstone  4  arter,  och  sannolikt  en  5:te. 

De  äro  lifliga  och  raska  djur,  som  med  behändighet  klättra, 
stundom  t.  o.  m.  uppför  hängande  snören,  samt  hafva  ett  snabbt 

lopp  med  långa  språng.  De  hålla  ofta  i  framfötterna  de  mindre 
föremål,  som  de  äta  eller  söndergnaga.  De  äro  allätande,  och 
deras  glupskhet  är  nogsamt  känd  genom  den  förstörelse ,  som  de 
åstadkonmaa  såväl  i  visthus  och  andra  förrådshus,  som  stundom 

ute  på  fälten.   Denna  glupskhet  går  stundom  sä  långt,  att  de  äta 
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upp  liviirandra  och  sin  aftoda.  De  äro  ilskna  ocli  stridslystna,  och 
de  större  arterna  utrota,  eller  fördritVa  ofta  de  mindre  och  sva- 

gare, och  hanarne  anställa  med  hvarandra  häftiga  strider  om 

honorna.  Dessa  sednare  ha  3 — 6  par  spenar  dels  på  bröstet 
och  dels  på  buken.  Deras  förmåga  att  föröka  sig  är  synner- 

ligen stor,  och  under  den  blidare  årstiden,  och  stundom  äfven 

under  vintern ,  yngla  de  flera  gångei*  hvarje  år,  samt  föda  hvarje 
gång  från  4  till  10  å  12  ungar.  Dessa  äro  vid  födseln  blinda. 
En  del  af  hithörande  arter  äro  helt  små,  men  en  del  andra  äro 

temligen  stora,  och  man  känner  utländska  arter,  hvars  kropps- 
längd kan  stiga  till  mera  än  en  fot. 

Till  underlättande  af  bestämningen  af  de  4  till  vår  fauna 

hörande  arterna  meddela  vi  här  öfver  dem  en  synoptisk  tablå. 

Mus. 

Pann- benen. < 

med  npphöjda  sidokan- 
ter. Oronens  längd  från 

basen  af  3'ttre  kanten 
ungefär  lika  med   .  .  .. 

y.^  af  hufvudets  1.  1. 

Arter: 

rattus,  Linné. 

I  Va  af  hufvudets  1.    2.  decumanus ,  Fallås. 

utan  upphöjda  sidokan- 
ter. Interparietalbenets 

sidodelar  

afsmalnande  och  mer 
eller  mindre 

spetsade  ... 

tiU- 

3.  sylvaticm,  Linné. 

jemnbreda  och  trub- 
biga, eller  snedt  af- 

huggna  4.  musculus ,  LiNNÉ. 

A.    Råttor:  Vamibenm  med  upphöjda  sidokanter. 

1.    Mus  rattus,  Linné. 
Svarta  Kattan. 

Öronens  läncjd  från  yttre  sidan  af  deras  bas  ungefär 
liJia  med  hufvudets  halfva  D:o,  och  Öronen  nästan  nakna. 
Svansen  längre  än  kroppen.  Of  van  svartaktig  eller  svartgrå^ 
under  mörkt  askegrå  eller  blågrå.  Craniet  har  bredden  öfver 

yttre  öronöpxmingarne  större  än  V3  ̂ ^^^  längd.  Inter- 
parietalbenet  har  ungefär  formen  af  ett  cirkelsegment,  som  är 
mindre  än  en  half cirkel^  och  hvars  böjda  linie  är  riktad  bakåt, 

och  hvars  sidovinklar  följaktligen  äro  spetsiga.    De  tqyphÖjda 
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liaier  pä  lijcssbcucn ,  .^om  utyora  en  fortmttnhiy  af  de  iqjiJ- 
höjda  si  do  ka)  it  erna  på  pannbenen^  är  o  något  båghöjda  utåt, 
och  hjessaii  är  märkbart  knllrlg.  De  öfre  tandraderna  äro 
ungefär  lika  långa,  som  foramina  incisiva. 

Mm  rattus,         Linnk:  Systema  Naturae,  edit.  10:raa,  pag.  61.  —  1758. 
Idem:  Fauna  Svecica,  edit.  2:da,  pag.  12.  —  1761. 

„  Pallas:  Novae  species  Quadrupedum  e  Glirium  ordine, 
pag.  93.  —  1778.  . 
C.  P.  Thunberg:  BeskrifniTig  på  svenske  djur,  pag.  35. 
—  1798. 

,,  A.  J.  Eetzius:  Faun»  Svecicse  pars  l:ma,  pag.  34.  — 
1800. 

,,  Pallas:  Zoographia  Eosso-Asiatica,  vol.  I,  pag.  165. —  1811. 

,,  S.  Nilsson:   Skandinavisk  Fauna,   Däggdjuren,  2:dra 

uppl.,  pag.  336.  —  1847. 
,,  J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutscli- 

lands,  pag.  317.  —  1857. 
„  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  244.  — 

1865. 

Uattm  domc8ticui> ,  L.  J.  Fitzinger:  Versuch  einer  natiirlichen  Anordnung 
der  Nagethiere  (Rodentia);  Sitzungsberichte  der  Kaiserl. 
Akad.  der  Wissensch.  mathem.-naturwissensch.  Classe 

zu  Wien,  Bd.  56,  l:e  Abtlieil.,  pag.  64.  —  1867. 

Anm.  På  grund  af  den  ftirändeiiighet  uti  färgteckningen,  som  denna 
arten  i  sydligare  länder  företer,  och  på  grund  af  den  öfverensstämmelse 
uti  plastiska  förhållanden,  som  mellan  denna  och  Mus  aUxandrinus ,  Geof- 
FROY  förefinnes ,  förenar  V.  Fatio  ̂ )  dessa  båda  former  med  hvarandra.  Mas 
alexandrinus  har  blifvit  funnen  i  Egypten  och  på  flera  ställen  i  södra  Europa. 

Beshr.  $  i  sprit  förvarad.  Längd  af  kroppen  från  nosspetsen 
till  svansroten  G  7^0  ̂ ™  ̂ ^^^r  184:  millim.  L.  af  hufvudet  IV-»  t. 
eller  4:5  mill.  L.  af  örat  från  basen  af  yttre  kanten  7in  eller 
21  mill.  L.  af  bakfoten  till  hälen  från  klospetsarne  1 7in  t. 

eller  36  mill.  L.  af  svansen  6^^^  t.  eller  204  mill.  —  En  an- 
nan %  har  kroppslängden  G^io  t-  eller  201  mill. 

Kroppsformen  är  något  mindre  undersätsig  än  den  af  brmia 
råttan.  Nosen  är,  såsom  vanligt,  långt  framstående  framom 
munnen.  Endast  yttersta  nosspetsen  är  naken.  Den  fåra,  som 

delar  öfverläppen  framtill,  fortsättes  öfver  nosspetsen.  Morr- 
håren  äro  mycket  långa,  och  de  längsta  räcka  långt  bakom 

1)  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse,  vol.  I,  pag.  198. 
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öronen.  Af  transversella  gomlister  finnas  2  stora  framtill,  som 

äro  mera  än  dubbelt  större  än  de  följande ,  och  5  smärre  bakom 
dessa.  Endast  de  2me  främsta  och  de  2:ne  bakersta  äro  odelade 

i  midten^),  och  med  undantag  af  den  främsta,  äro  alla  fint 
crenulerade.  Öronen  äro  högt  uppstående,  ovala,  och  af  en 

ljusare  gråbrunaktig  fårg,  inuti  blekare.  Fötterna  äro  starka, 

de  bakre  betydligt  längre  och  större  än  de  främre,  och  å  alla 
äro  tårna  utan  spår  till  simhud  vid  basen.  Den  knölformiga 
rudimentära  tummen  å  framfötterna  har  en  liten  konvex  nagel. 
Alla  fötterna  äro  nakna  under,  och  of  van  kort  och  temligen 

glest  håriga,  med  åtliggande  hår.  Framfötterna  ha  å  fotsulorna 
5  trampknölar,  och  omkring  6  tvärgående  hudskifvor  under 

hvarje  tå.  Bakfötterna  ha  6  trampknölar,  och  7 — 8  tvärgående 
hudskifvor  under  tårna.  A  svansen,  som  är  betydligt  längre 

än  kroppen  från  nosspetsen  till  svansroten,  samt  mot  den  nå- 

got trubbiga  spetsen  märkbart  aftager  i  tjocklek,  hafva  vi  räk- 

nat ungefär  220  ̂ ällringar  -).  Den  är  af  samma  mörka  svart- 
brunaktiga  färg  både  ofvan  och  under.  Dess  hår  äro  glesa, 
korta  och  styfva ,  och  flällringarne  ses  tydligen  mellan  dem. 

Vid  basen  är  den  ganska  tjock.  Hårfällen  är  tvåfaldig,  och  be- 
står dels  af  längre  och  styfvare  borstlika  hår,  och  dels  af  en 

kortare  och  tätare  bottenfäll.  Vi  hafva  hos  honan  funnit  5  par 

spenar,  af  hvilka  3:ne  par  på  buken  och  2  D:o  på  bröstet. 

Samma  antal  anföres  af  Nilsson.  —  Färgen  är  ofvan  svartaktig 
eller  svartgrå.  En  del  af  de  längre  håren  äro  vid  spetsen  svarta, 
och  visa  i  solljuset  en  iridescerande  glans,  samt  äro  längre  ned 

ljusgrå.  En  del  af  dessa  hår,  isynnerhet  på  kroppssidorna,  äro 
äfven  vid  spetsen  ljusgrå.  Bottenfällen  är  askegrå.  Under  är 

färgen  mörkt  askegrå  eller  blågråaktig.  De  yngre  äro  ofvan 
mörkare  än  de  gamla ,  samt  med  en  starkare  iridescerande  glans. 

Mellan  öfre  och  undre  kroppssidornas  färg  förefinnes  ingen  färg- 

gräns ^).  —  Såsom  tillfällig  varietet  är  den  någon  gång  helt 
och  hållet  svart,  eller  och  hvit  med  röda  ögon. 

1)  Den  af  Blasius  för  denna  och  följande  arten  uppgifna  karakteren, 
att  hafva  gomlisterna  i  midten  odelade,  är,  enligt  våra  iakttagelser,  ej 
konstant  för  någondera. 

2)  Hos  större  exemplar  skall  antalet  af  fjälli-ingar  å  svansen  stiga  till 
250-260. 

3)  Vi  liafva  icke  hos  oss  iakttagit  någon  aiman  färg  varietet  af  denna 
arten,  än  den  hår  beskrifna.    Den  fårgvarietet ,  som  man  kallat  Mm  alt- 
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Cranicf.  LäDgd  44  mill.  Bredd  öfver  yttre  öroiiöppiiiu- 

garne  18  mill.  Hjessan  är  något  kullrig,  och  de  upphöjda  li- 
ster, som  på  sidorna  begränsa  densamma,  äro  något  bågböjda. 

De  upphöjda  sidokanterna  af  pannbenen  äro  ganska  höga,  och 
divergera  starkt  bakåt,  så  att  afståndet  mellan  dem  framtill 

innehålles  mera  än  27.»  gånger  i  deras  afstånd  vid  bakre  delen 
af  pannbenen.  Detta  sednare  afstånd  är  ungefär  lika  stort ,  som 

bredden  af  interparietalbenet.  Pannan  är  baktill  något  litet 
konkav.  Nackbenets  basilardel  är  framåt  starkt  afsmalnande. 

Nackhålet  (foramen  magmim)  är  föga  bredare  än  högt.  Hjess- 
benens  bredd  mellan  deras  yttre  suturer  är  större  än  pannbe- 

nens längd. 

På  Linnés  och  Thunbergs  tid,  och  äfven  i  böljan  af  detta 

seklet  var  svarta  råttan  allmän  i  Sverige ,  med  undantag  af  dess 
allra  nordligaste  trakter.  Under  Linnés  tid  var  bruna  råttan 

okänd  hos  oss ,  och  har  tillfölje  deraf  antagligen  sedan  dess  hit 
invandrat.  Det  är  påtagligt,  att  den  förra  blifvit  utrotad  och 

förjagad  af  den  sednare,  emedan  den  försvunnit  i  nästan  alla 

de  ti-akter,  der  denna  hunnit  utbreda  sig,  samt  uppträda  i  nå- 
gon betydligare  mängd.  Då  detta  nu  är  fallet  i  nästan  alla 

trakter  af  landet,  med  undantag  af  de  aflägsna  Lappmarkerna^ 
så  har  följden  deraf  blifvit  den,  att  svarta  råttan  i  allmänhet 

är  sällsynt  eller  sporadisk,  och  vanligen  blott  träffas  vid  men- 
niskoboningarne  i  de  aflägsna  skogstrakterna.  Den  är  nemli- 
gen ,  liksom  i  allmänhet  förhållandet  är  med  bruna  råttan ,  bun- 

den vid  dessa  boningar,  der  den  lefver  af  diverse  födoämnen 

och  affall.  Under  djdika  förhållanden  förekommer  den  emeller- 
tid från  Skåne  åtminstone  till  nordliga  delarne  af  Svea  Land. 

Prof.  Nilsson  har  erhållit  den  från  de  nordligaste  delarne  af 

Skåne,  och  Philos.  Doctor  S.  F.  Söderlund  har  förärat  härva- 

rande Universitets  zoologiska  museum  exemplar,  som  af  -honom 
blifvit  tagna  i  Helsingland.  På  ett  och  annat  ställe  bibehåller 

den  sig  ännu  talrikare  än  bruna  råttan.  Så  anförer  C.  E.  Sund- 

ström ^) ,  att  den  "i  Qvistbro  landslag"  inom  Örebro  län  är  tal- 
rikare än  den.  Någon  gång  förekommer  den  ännu  i  större  stä- 

der, ehuru  den  i  allmänhet  från  städerna  blifvit  förjagad  af  den 

xandriniis .  är  i  det  närmaste  af  samma  färg ,  som  Mus  dccumanm ,  ehuru 
stundom  utan  skarp  färggräns  pä  kroppssidonia.    Mellan  denna  färgvarietet 
och  den^lgenuina  mörka  förefiimas ,  enligt  V.  Fatio  ,  en  hel  del  öfvergångar. 

1)  Bidrag  till  kännedom  af  Örebr/D  läns  Vertebratfauna ,  pag.  8. 
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följande  arten.  Så  nämner  A.  E.  Holmgkkn,  att  den,  ehuru 

sparsamt,  årligen  fångas  i  Stockholm.  Enligt  R.  Collett'),  är 

Kongsberg  det  enda  ställe  i  Norge,  der  den  förekommer.  En- 
ligt C.  Lundahl  -)  förekommer  den  i  mängd  uti  uppstäderna  i 

Finland.  För  öfrigt  förekommer  den  sporadisk  i  mellersta  och 
södra  Europa,  och  enligt  J.  F.  Brakdt  här  och  der  i  mellersta 

och  södra  Ryssland,  t.  o.  m.  i  Caucasien  och  Georgien.  Dess- 
utom är  den  med  fartyg  importerad  till  diverse  olika  trakter  af 

jorden,  och  deribland  t.  o.  m.  till  Australien.  Sannolikt  är  den 
ursprungligen  äfven  importerad  till  Europa  från  södra  Asien 
eller  nordöstra  Afrika.  Den  är  skadlig  på  samma  sätt,  som 

följande  art,  men  då  den  är  mindre,  torde  den  dock  kunna  an- 
ses ej  vara  fullt  så  skadlig,  som  den,  hvadan  det  ingalunda 

kan  antagas  såsom  något  fördelaktigt  byte,  att  i  stället  för  den 
hafva  erhållit  denna  sednare. 

2.    Mus  decumanus ,  Pallas. 

Bruna  Råttan. 

Öronens  lämfd  från  yttre  sidan  af  deras  bas  liwfefär 

lika  med  V:;  ̂i'^f  vndets  Bio ,  och  öronen  mycket  glest  hårifja. 
Svansen  kortare  än  kroppen.  Of  van  gråbrun,  dels  med  gid- 
brun  och  dels  med  svart  anstrykning^  der  igenom  att  dels  gul- 

bruna och  dels  svarta  längre  styfva  hår  bilda  en  stor  del  af 

hårfällen,  isynnerhet  på  ryggens  midt.  Under  gråJwit  eller 
smutsigt  hvit,  med  te  ml  i  gen  skarp  färg  gräns  på  nedre  delen 

af  krop2)S sidorna.  Craniet  har  bredden  öfver  de  yttre  öron- 
öppningarne  lika  med  Vs  ̂ ^^^  längd.  Interparietalbenet 

har  ej  formen  af  ett  cirkelsegment ,  iitan  nästan  af  en  trans- 
versell  rhomboid^  med  sidodelarne  trubbiga,  och  dessas  bakre 
vinklar  riktade  bakåt,  och  med  den  bakre  kanten  något  böjd. 

De  upphöjda  listerna  på  hjessan,  som  utgöra  en  fortsättning 

fif  de  upphöjda  sidokanterna  på  pannbenen,  är  o  räta,  och 
hjessan  är  nästan  pjlan.  De  öfre  tandraderna  ära  kortare  än 

foramina  inc  i  si  va. 

1)  Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tidskrift,  7:de  arg.  pag.  22. 

2)  Bidrag  till  mellersta  Finlands  Mic-romanmialogi ;  Finska  Vetensk. 
iSociet:s  Handl.  1851,  pag.  290. 
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Miis  (lecumnnnfi,     Pallas:  Novae  species  Qnadrupedum  o  (iliriuni  oi-fline. 
pag.  91.  —  1778. 
A.  J.  Retzius:  Faiinae  Svecicae  pars  l:ma,  pag.  34.  — 
1800. 

„  „  S.  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra 

uppl.  pag.  341.  —  1847. 
,,  J.  H.  Blasius:  Naturgescliichte  der  Säugethiere  Deutsch- 

lands,  pag.  313.  —  1857. 
,,  „  A.  E.  Holmgken:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  245, 

med  figur.  —  1865. 
Uattm  decumanus,  L.  J.  Fitzinger:  Versuch  einer  natiirlichen  Anordnung 

der  Nagethiere  (Bodentia);  Sitzungsberictite  der  Kaiserl. 
Akad.  der  Wissensch.  raathein.-naturwissensch.  Classe, 

Bd.  56,  l:e  Abtheil.  pag.  66.  —  1867. 

Beshr.  Q .    Längd  af  kroppen  från  nosspetsen  till  svansens 

bas  8  tnm,  eller  240  millim.    L.  af  hufviidet  l'7..o  t.  eller 

58  mill.    L.  af  örat  från  basen  af  yttre  kanten  ̂ "Y-io 

23  mill.    L.  af  bakfoten  från  klospetsarne  till  hälen  l^/an  t. 
eller  40  mill.    L.  af  svansen  6  7in  t.  eller  189  mill. 

Kroppsformen  tjock  och  nndersätsig,  med  korta  fötter, 
isynnerhet  de  främre.  Nosen  något  kortare  och  trubbigare  än 
hos  föregående,  och  nosspetsen  endast  naken  och  köttfärgad 

omkring  näsborrarne.  Den  fåra,  som  delar  öfverläppen  fram- 
till, fortsattes  öfver  den  nakna  delen  af  nosspetsen.  En  del 

af  morrhåren,  fastän  ej  fullt  så  långa,  som  hos  föregående, 
räcka  dock  bakom  öronen.  Af  transversella  gomlister  förefinnas 
7,  hvaraf  de  båda  främsta  äro  mera  än  dubbelt  större  än  de  5 

följande,  och  alla  dessa  sednare,  med  undantag  af  den  sista, 

äro  i  midten  delade  af  en  liten  öppning.  Alla,  såväl  de  större 
som  de  mindre,  hafva  den  fria  kanten  fint  crenulerad.  Långs 
midten  af  gommen  baktill  är  en  liten  hudsöm.  Öronen  synas 
temligen  små,  och  äro  bredt  ovala.  De  äro  till  dels  nakna, 

och  förete  endast  en  mycket  tunn  hårbetäckning  å  yttre  sidan, 

samt  å  inre  sidan  närmare  kanterna.  Deras  färg  är  blekt  grå- 
rödaktig,  vid  kanterna  mörkare,  och  å  yttre  sidan  vid  spetsen 

med  en  svartbrunaktig  fläck.  Fötterna  äro  proportionsvis  nå- 
got mindre  än  hos  föregående,  samt  under  nakna,  och  ofvan 

täckte  af  korta  tilltryckta  hår.  De  främre  hafva  5,  och  de 
bakre  6  trampknölar.  De  äro  ofvan  gråhvitaktiga.  Tårna  å  såväl 

främre  som  bakre  äro  vid  basen  förenade  genom  en  liten  sim- 
hud.   Den  knölformiga  rudimentära  tummen  har  en  liten  kon- 
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vex  nagel.    Tårna  hafva  å  undre  sidan  5  transversella  liudskif- o 
vor.  A  svansen,  som  är  betydligt  kortare  än  kroppen,  har  jag 
räknat  endast  186  fjällringar  Den  är  mot  spetsen  jemnt 
afsmalnande,  med  glesa,  styfva,  korta  och  tilltryckta  hår,  som 
ofvan  svansen  är  svarta,  och  under  densamma  gråhvita.  Hår- 
fällen  företer  dels  längre  och  styfvare  hår,  och  dels  en  kortare, 
tätare  och  mjukare  bottenfäll,  som  är  askegrå.  Honan  har  6 
par  spenar,  hvaraf  3:ne  par  på  bröstet,  och  de  andra  på  buken. 

—  Färgen  ofvan  och  på  sidorna  utgör  en  blandning  af  gråbrunt, 
gulbrunt  och  svart.  De  längsta  håren  hafva  svart  spets,  och 
dessa  äro  isynnerhet  talrika  på  ryggen  och  läuden.  Jemte  dessa 
äro  en  ännu  större  mängd  hår,  som  i  spetsen  äro  gulbmna. 
Mellan  dessa  synas  en  del  kortare,  som  hafva  gråaktig  spets. 

Midåt  ryggen  och  länden  är  färgen  mest  skuggad  af  svart,  och 

nedre  delen  af  kroppssidorna  är  ljusast.  Under  är  den  grå- 
hvit ,  med  temligen  skarp  gräns  mellan  denna  färg  och  kropps- 

sidornas. Enligt  Nilsson  är  honan  ofvan  mera  grå,  och  under 
mera  hvit,  än  hanen. 

Den  varierar  tillfälligtvis,  och  är  stundom  helt  och  hållet 

hvit  med  röda  ögon.  Någon  gång  är  den  ofvan  ljust  isabell- 

färgad  -).  Mera  sällan  är  den  helt  och  hållet  svart ,  under  nå- 
got blekare,  och  med  en  mer  eller  mindre  stor  hvit  fläck  i 

bringan 

Craniet.  Längd  51  mil  lim.  Bredd  öfver  j^ttre  öronöpp- 
ningarne  18  mill.  Hjessan  är  nästan  plan,  och  de  upphöjda 
lister,  som  begränsa  den  å  sidorna,  äro  räta,  och  divergera  ej 

starkt  bakåt.  De  upphöjda  sidokanterna  på  pannbenen  äro  gan- 
ska höga,  och  divergera  starkare  bakåt,  men  afståndet  mellan 

dem  framtill  innehålles  endast  2\/,  gånger  i  deras  afstånd  vid 
den  bakre  delen  af  pannbenen.  Detta  sednare  afstånd  är  mindre 
än  bredden  af  interparietalbenet.  Pannan  är  baktill  plan,  eller 
något  litet  konvex.  Nackbenets  basilardel  är  framåt  ej  starkt 

afsmalnande.  Nackhålet  (foramen  magnum)  är  betydligt  bre- 
dare än  högt.    Hjessbenens  bredd  mellan  deras  yttre  suturer 

1)  Stundom  är  svansen  något  längre ,  och  fjällringarnes  antal  skall  då , 
enligt  Blasius,  stiga  till  210. 

2)  Båda  dessa  varieteter  förvaras  å  härvarande  Universitets  Zoologiska 
museum. 

3)  En  sådan  varietet  beskrifves  af  Nilsson  i  Skandinavisk  Farina. 



är  ungefär  lika  med  pannbenens  längd.  Interparictalbenet  är 
af  en  något  irregulier,  nästan  rhomboidisk  form.  1  midten  af 

framkanten  har  det  en  kort  spets,  som  inskjuter  mellan  hjess- 
benen.  A  sidorna  är  det  snedt  afskuret,  med  sidokanterna  di- 

vergerande bakät,  och  följaktligen  de  främre  sidovinklarne 
trubbiga,  och  de  bakre  spetsiga.  Dess  bakre  kant  är  något 

bågböjd. 
Brima  råttan  är  numera  utbredd  öfver  hela  landet,  med 

undantag  af  Lappmarkerna,  och  en  och  annan  långt  aflägsen 

skogs-  eller  bergstrakt.  Vi  liafva  redan  under  föregående  art 
anfört,  att  den  på  Linnés  tid  här  var  okänd,  och  att  den  följ- 

aktligen sedan  dess  hit  invandrat,  eller  sannolikt  blifvit  med 

fartyg  hit  importerad  från  Kyssland  eller  Tyskland ,  der  den 
blifvit  iakttagen  något  tidigare ,  än  här.  Enligt  Nilsson  lär  den 

ej  hafva  blifvit  funnen  i  Sverige  förr  än  den  på  1790-talet  an- 
träffades i  Skåne.  Den  har  af  A.  J.  Ketzius  blifvit  upptagen  i 

hans  Fauna  Svecica,  som  utkom  1800,  och  var  naturligtvis  då 

af  honom  känd  såsom  svensk ,  isynnerhet  som  han  för  den  upp- 

gifver  dels  namnet  "Brun  Eotta"  såsom  svenskt  i  allmänhet, 
och  dels  det  af  "Jordrotta"  såsom  Skånskt.  Den  var  äfven  känd 

af  Thunberg  såsom  inherjsk,  då  han  1798  utgaf  sin  lilla  dägg- 

djurs-fauna, "Beskrifning  på  Svenske  Djur,"  men  han  har  deri 
icke  under  rätta  namnet  beskrifvit  den  Den  har  således  san- 

nolikt icke  anträffats  i  Sverige  förr  än  mot  slutet  af  förra  seklet. 

Enligt  Pallas  -)  hade  den  inom  Europa  först  blifvit  iakttagen 
i  sydöstra  Ryssland,  hvarest  den  uppträdde  med  en  betydande 
invandring  till  Astrachan  under  hösten  1727.  Huruvida  den 

dit  invandrat  från  Europa,  eller  från  sydligare  länder,  d.  v.  s. 

mellersta  Asien ,  vågar  han  dock  icke  afgöra  ;  men  han  upp- 
gifver  likväl,  att  han  hade  erfarit,  att  den  förekommer  i  Per- 

1)  Uti  hans  beskrifning  öfver  Mus  sylvaticus  förekommer  åtskilligt, 
,  som  liänt3^der  på ,  att  han  nnder  detta  namn  beskrifver  Mus  decumanus. 
Han  säger  t.  ex.  att  den  är  lika  stor  som  M.  rattus,  och  är  stundom  så 
stor  och  grym,  att  katten  knappt  vågar  sig  på  den;  samt  håller  sig  i  hu- 

sen ,  liksom  M.  rattus.  1  afseende  på  dess  lefnadssätt  för  öfrigt  anför  han 
åtskilligt,  som  tydligen  är  lånadt  från  kända  uppgifter  om  den  rätta  M. 
sylvaticus. 

2)  Novae  species  Quadrupedum  e  Glirium  ordine,  pag.  92. 

3)  Enligt  en  sednare  uppgift  af  samme  författare  (Zoographia  Rosso- 
Asiatica)  hade  den  kommit  från  Kumaniska  steppen. 
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sien,  hvarifrån  Gmelin  hade  skickat  honom  exemplar,  och  han 
förmodar,  att  den  derstädes  varit  ursprungligen  bosatt.  Häraf 

synes  emellertid  följa,  att  den  till  södra  R3'Sslarid,  och  sanno- 
likt andra  angränsande  länder  i  sydöstra  Europa  från  angrän- 

sande delar  af  Asien  invandrat  på  1720-talet.  Enligt  J.  F.  Brandt 
är  den  äfven  i  Caucasien  och  Gilan  ursprungligen  vild,  d.  v.  s. 
förekommande  i  vildmarkerna,  och  ej  vid  husen.  I  Persien 
skall  den  icke  hålla  sig  vid  menniskoboningarne ,  utan  i  sådana 

jordhålor,  der  piggsvin  haft  sitt  tillhåll Den  är  allmän  äf- 
ven i  Norge,  och  Nilsson  synes  förmoda,  att  den  kommit  ti- 

digare dit  än  till  Sverige.  Den  lär  icke  förekomma  i  Sibirien. 

Vid  Archangel  hafva  vi  emellertid  funnit  den  talrik.  Till  Eng- 
land lär  den  hafva  kommit  redan  1730.  Ehuru  den  hos  oss 

stundom  är  ganska  talrik,  der  den  utan  hinder  får  föröka  sig, 
uppträder  den  dock  i  de  varmare  länderna  i  större  massor  än 
här,  och  anställer  följaktligen  ändå  större  skada  der  än  hos  oss. 

Den  ynglar  3:ne  eller  möjligen  flera  gånger  under  året ,  och  kan 
fa8älOål2  ungar  hvarje  gång. 

B.    Möss:  Pannbenen  utan  upphöjda  sidokanter. 

3.    Mus  sylvaticus,  Linné. 

Shogsmusen. 

Alltid  skarp  gräns  mellan  öfre  kroppssidans  grågidaktiga 
och  den  undres  D:o  rent  hvita  färg.  Hos  fullvuxna  individer 

är  afståndet  mellan  främre  ögonvinheln  och  nosspetsen  större 
än  det  mellan  samma  ögonvinkel  och  örat.  Bakfoten  från 

Mlen  till  de  mellersta  klospetsarne  är  lika  lång  som  under- 
benet på  sjelfva  djuret ,  och  längre  än  detsamma  på  skelettet. 

Interparietalbenet  är  åt  sidorna  afsmalnande  och  mer  eller  mindre 

tillspetsadt.  Kindhågarne  äro  mycket  smala.  Processus  zy- 

gomatici  å  öfverkäkshenen  hafva  framkanten  af  den  undre  gre- 
nen rät.  Foramina  incisiva  sträcka  sig  icke  tillbaka  mellan 

dc  främsta  kindtänderna 

1)  I  Skåne  hafva  vi  någon  gång  tagit  den  ute  på  fältet  i  jordhål,  som 
den  sjelf  gräft  sig. 

2)  Den  vanligen  anförda  skillnaden,  uti  färgteckningen  och  proportio- 
nen mellan  kroppens  och  svansens  längd,  mellan  skogsmusen  och  husmusen, 

är  ej  konstant.    Såsom  blifvit  anfördt  i  Skandinavisk  Fauna,  träifar  man 
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Mus  sylvaticns,  LiNNÉ:  Fauna  Svecica,  pag.  12.  —  1761. 
„        „         Pallas:  Novaa  species  Quadrupedum  e  Gliriura  ordine, 

pag.  94.  —  1778. 
„        „         A.  J.  Eetzius:  FauiiJE  Svecicje  pars  Iniia,  pag.  36.  — 

1800. 

„  S.  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl. 

pag.  346.  -  1847. 
„        „         J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 

lands,  pag.  322.  —  1857. 
„        „         A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  249.  — 

1865. 

„        „         L.  J.  Fitzinger:  Versuch  einer  natmiichen  Anordnung  der 
Nagethiere  (Uodentia);  Sitzungsberichte  der  Kaiserl.  Akad. 
der  Wissensch.  zu  Wien,  mathem. -naturwissensch.  Classe. 
Bd.  56,  l:e  Abtheil.  pag.  69.  —  1867. 

„        „         V.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse,  vol.  I,  pag. 
210.  -  1869. 

Anm.  Uti  "Den  danske  Stats  og  Norges  Pattedyr"  har  Melchior  ^) 
såsom  särskilda  arter  upptagit  2:ne  former  af  skogsmusen,  med  följande 

namn  och  karakterer  2) :  1.  ̂ Mus  flavicollis  —  Hälen  af  Kroppens  Lsengde; 
Örene  6—7'*  höie;  guult  Baand  over  Brystet;  Störreisen  3^6— 4  72"-  —  2. 
^'Mus  sylvaticus  —  Hälen  7io  af  Kroppens  Lsengde;  Orene  572'"  höie; 
intet  guult  Baand  over  Brystet;  Störreisen  3— 37i2''-"  Dessa  2:ne  former 
hafva  sedermera  af  E.  Erslev  ̂ )  återupptagits  såsom  distinkta  arter,  med 
det  tillägg,  att  hos  "ilf.  flavicollis  er  Bagfodens  Lsengde  kortere  än  Af- 
standen  fra  Snuden  til  Öret ;  hos  M.  sylvaticus  —  denne  Afstand samt  att 
man  träffar  gamla  individer  af  bådadera.  Sednare  författare  hafva  i  all- 

mänhet, och  såsom  det  synes  med  rätta,  förenat  dessa  former  under  en 
art.  Såsom  vi  redan  hafva  yttrat,  är  svansens  längd,  enligt  vår  erfaren- 

het, mycket  föränderlig  både  hos  skogsmusen  och  husmusen,  och  den  kan 

hos  oss  ej  sällan  af  husmusen  en  varietet  med  skarp  gräns  mellan  öfre  och 
undre  kroppssidornas  färg.  Vi  hafva  erhållit  skogsmöss,  som  haft  svansen 
ej  blott  lika  lång  som  kroppen,  utan  ofta  t.  o.  m.  längre  än  den,  och  enligt 
vår  erfarenhet  har  husmusen  den  ofta  kortare  än  kroppen.  Den  bästa  ka- 
rakteren  är  utan  tvifvel  den ,  som  lemnas  af  interparietalbenet.  Hos  ungarne, 
som  äfven  genom  den  kortare  nosen  mest  närma  sig  till  Mus  musculus, 
är  interparietalbenet  ej  så  starkt  tillspetsadt  å  sidorna,  som  hos  de  full- 

vuxna, men  benet  har  dock  äfven  hos  dem  sin  karakteristiska  form.  Un- 
garna hafva  äfven  bakfötterna  proportionsvis  kortare  än  hos  de  fullvuxna. 

1)  Pag.  99  &  102.  -  1834. 
2)  Karaktererna  äro  här  återgifna  sådana  de  blifvit  framställda  af 

E.  Erslev.  De  för  båda  formerna  gemensamma,  af  Melchior  gifna ,  hafva 
blifvit  uteslutna. 

3)  Forhandlinger  ved  de  Skandinaviske  Naturforskeres  5:te  Möde  i 
Kjöbenhavn  1847,  pag.  944  (tr.  1849). 

18 
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derföre  alls  icke  tagas  i  betraktande  vid  artdistinktionen;  och  vi  hafva    i;  ' 
iakttagit,  att  det  gula  bandet  å  bröstet  är  det  vanliga  hos  vår  skogsmus,    r  i 
ehuru  det  någon  gång  kan  saknas  hos  sädana,  som  eljest  fullkomligt  likna 
dera,  som  hafva  det.    Hvad  skillnaden  i  storlek  beträffar,  så  kan  denna    i  . 
naturligtvis  icke  läggas  till  grund  för  artskillnad,  om  inga  andra  säkra 
karakterer  förefinnas.    Tvärtemot  Erslevs  påstående,  hafva  vi  hos  formen 

M.  flavicolUs  funnit  bakfoten  fullt  lika  lång,  som  afståndet  mellan  nos-  ' 
spetsen  och  örat,  så  att  denna  karakter  ej  är  att  bygga  på. 

BesJcr.     ,  fullvuxen       Längd  af  kroppen  från  nosspetsen 

till  svansroten  3-/10  tum,  eller  96  millim.    L.  af  hufvudet  1  Vio 

t.  eller  33  mill.    L.  från  ögat  till  nosspetsen  7»  t-  ̂^^^i' 
mill.    Afståndet  mellan  främre  ögonvinkelu  och  örat  ej  fullt 

*/io  t.  eller  11  mill.    L.  af  örat  från  basen  af  yttre  kanten  ej 
fullt  7io  t-  eller  17  mill.    L.  af  bakfoten  från  hälen  till  de 

mellersta  klospetsarne  *72o  t-  ̂^^^^  26  mill.  L.  af  svansen  3 '720 
t.  eller  106  mill.    En  hane  från  Upsala,  nyligen  fångad,  hade 

kroppslängden  37io  t.  eller  117  mill.    L.  af  örat  från  basen  af  ; 

yttre  kanten  ̂ 720  ̂ -  ̂^l^i'  20  mill.    L.  af  bakfoten  från  hälen  i 

Vio  t.  eller  27  "mill.    L.  af  svansen  47i„  t.  eller  123  mill.  | —  En  drägtig  hona,  fångad  vid  Upsala  i  November,  hade  kropps-  j 
längden  37io  t.  eller  108  mill.    L.  af  hufvudet  nära  IVio 
eller  35  mill.    L.  af  örat  från  basen  af  yttre  kanten  7io  t- 

18  mill.    L.  af  bakfoten  frän  hälen  till  de  mellersta  klospet- 

sarne ^720  t-  ellöi'  23  mill.    L.  af  svansen  3720  t.  eller  103 
mill.  —  En  annan  drägtig  hona,  fångad  inuti  staden  Upsala  i 
Februari  1871,  hade  kroppslängden  4  t.  eller  120  mill.  —  En 
hane  från  Jemtland,  uppstoppad  och  förvarad  å  Zoolog.  Riks- 

museum i  Stockholm,  har  kroppslängden  omkring  4720  t.  eller 

133  mill.,  och  svansen  4720  t-  ̂ll^i*  ̂ 24  mill.    Bakfoten  från 
hälen        t.  eller  27  mill. 

Då  den  jemföres  med  följande  art,  visar  den  sig  olik,  oan- 
sedt  dess  större  storlek,  derigenom  att  den  har  proportionsvis 

större  hufvud,  med  längre  och  spetsigare  nos-),  och  jemförel- 
sevis  längre  bakre  extremiteter,  isynnerhet  dessas  nedre  afdel- 
ning  eller  sjelfva  foten.  Nosspetsen  är  luden,  med  undantag  af 

den  delen,  som  närmast  omgifver  näsborrarne.  Den  djupa  få-  | 
ran,  som  delar  öfverläppen  framtill,  fortsättes  öfver  den  nakna 

1)  Från  Skåne ,  förvarad  i  sprit.    Den  blir  ofta  större ,  isynnerhet 
längre  upp  mot  norden. 

2)  Detta  visar  sig  också,  då  man  jemför  deras  cranier. 
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delen  af  nosspetsen.  De  transversella  gomlisterna  äro  7,  af 

hvilka  de  2:ne  första,  som  ej  äro  dubbelt  större  än  de  följande, 

äro  odelade,  och  de  andra  delade  genom  en  stor  öppning  i  mid- 
ten.  Alla  äro  släta  i  kanten.  De  nedre  morrhären  äro  hvita, 

och  mycket  långa,  så  att  de  räcka  långt  bakom  öronen.  Dessa 
synas  stora  och  bredt  ovala,  men  äro  dock  ej  mera  än  hälften 
så  långa  som  hufvudet.  De  äro  å  yttre  sidan  nästan  nakna, 
med  undantag  af  den  främre  delen  af  denna  sida,  hvilken  är 

glest  hårig,  och  å  inre  sidan  äro  de  på  motsvarande  främre 
del  nästan  nakna,  och  eljest  emot  kanten  mycket  glest  håriga. 

Framfötterna  äro  mycket  mindre  än  de  bakre,  och  räcka,  då  de 

böjas  framåt,  obetydligt  framom  ögonen.  Den  rudimentära 
tummen  har  form  af  en  knöl  med  en  liten  föga  konvex  nagel. 

Af  de  andra  4  tårna  är  den  2:dra  den  längsta.  Den  nakna  fot- 

sulan har  5  trampknölar,  af  hvilka  de  2:ne  bakre  äro  de  stör- 

sta. Afståndet  mellan  armbågen  och  2:dra  tåns  klospets  är  nå- 
got mindre  än  hufvudets  längd.  Tårna  hafva  å  undre  sidan 

omkring  5  transversella  hudskifvor.  Den  nedre  delen  af  både 

dessa  och  bakfötterna  har  ofvan  korta  och  tilltryckta  hår,  som 

äro  så  glesa,  att  man  mellan  dem  kan  se  små  hudfjäll.  Bak- 
fötterna hafva  sjelfva  foten,  från  hälen  räknad,  särdeles  lång, 

och  till  mellersta  klospetsarne  ungefär  lika  lång  som  underbe- 
net frän  knäet  till  hälleden.  Af  de  5  fullständiga  tårna  är  in- 

nertån  kortast,  och  2:dra,  3:dje  och  4:de  nästan  lika  långa. 

Den  nakna  fotsulan  har  6  trampknölar,  af  hvilka  de  3 me  neder- 
sta äro  ungefär  likstora,  och  störst.  Svansen,  som  hos  de  2:ne 

hanarne  såväl  som  hos  ett  och  annat  af  de  yngre  individer,  som 
blifvit  fångade  tillsamman  med  dem,  är  längre  än  kroppen, 
är  temligen  starkt  afsmalnande  emot  spetsen,  och  har  omkring 

190  fjällringar.  A  undre  sidan  är  den  vid  basen  å  sidorna  nå- 
got kantig ,  samt  der  med  en  grund  långsgående  fåra  å  midten. 

Dess  glesa  tilltryckta  hår  äro  ofvan  bruna,  och  under  hvita. 

Enligt  de  ofvan  gifna  måtten  synes  honan  hafva  i  proportion 
till  kroppslängden  kortare  svans,  än  hanen.  Honan  har  3me 

par  spenar,  hvaraf  1  par  på  bröstet.  —  Hårfällen  är  vid  basen 
skifferfärgad.  Ofvan  är  den  grågulaktig,  med  mer  eller  mindre 

skuggning  af  svart ,  derigenom  att  de  längre  håren ,  isynnerhet  på 
ryggen,  hafva  svarta  spetsar,  hvilka  i  vinterdrägten  äro  så  talrika, 
att  hufvudet  midtät  och  ryggen  då  äro  särdeles  starkt  skuggade 
af  svart.    Kroppssidorna  äro  ljusare  gulgrå  med  mycket  glesa 

18* 
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svarta  hårspetsar,  och  å  nedre  delen  af  kroppsssidorna ,  der  den  ;  ̂ 

skarpa  gränsen  mellan  den  undre  kroppssidans  rent  hvita  färg  D 
och  den  öfres  grågula  förefinnes,  är  färgen  ofta  nästan  enfärgadt  ti 
rostgul.    Från  bogarne  nedgår  vanligen  framom  de  främre  ex-  sa 
tremiteterna  ett  blekt  rostgult  tvärband  öfver  bröstet,  hvilket  f 
enligt  vår  erfarenhet  sällan  helt  och  hållet  saknas.    Hos  de  :  li 

yngre  är  detta  tvärband  mindre  utbildadt,  och  ofta  endast  an- 

tydt  af  en  helt  liten  rostgul  fläck  midtåt  ft-ambröstet.    Öfver-  «( 
läppen,  hakan  och  sjelfv?  fötterna  hafva  samma  hvita  färg,  som 
den  undre  kroppssidan.    Svansen  är  ofvan  mörk,  och  under  i\ 

hvitaktig.    De  yngre  ha  den  gulbruna  färganstrykningen  något  I 

dunklare.    Stundom  är  hos  de  äldre  färgen  ofvan  mera  grå- 
brunaktig,  och  den  rostgula  anstrykningen  mindre  märkbar.  i 

Tillfälliga  varieteter  äro  stundom  helt  hvita,  och  stundom 

hvita  med  grågula,  eller  grågula  med  hvita  fläckar,  m.  m. 

Craniet  Längd  30  mill.  Bredd  öfver  de  yttre  öron- 
öppningarne  12  mill.  Det  är  af  en  långsträckt  oval,  framåt  i 
tillspetsad  form,  med  nosen  temligen  långt  utdragen,  så  att 
näsbenen  äro  längre  än  närmaste  afståndet  mellan  pannbenen 

och  sutura  lamhdoidea.  Nackbenet  har  foramen  magnum  un-  ; 
gefär  lika  högt  som  bredt,  samt  tydliga  paramastoidprocesser, 
som  dock  äro  korta ,  så  att  de  ej  skjuta  ned  så  långt  som 
hullce  ossece^  hvilka  äro  stora.  Interparietalbenet,  som  hos 
äldre  individer  har  den  främre  kanten  nästan  tvär,  och  hos 

yngre  i  midten  med  en  liten  framstående  spets,  samt  å  båda 
sidorna  hos  de  förra  är  mera  och  hos  de  sednare  mindre  af- 

smalnande  och  tillspetsadt ,  är  ungefär  lika  bredt,  som  pann- 
benen äro  långa  mellan  näsbenen  och  deras  baktill  varande 

korta  spets.  Hj essän  är  kullrig.  Pannan  är  plattad ,  eller  långs 
midten  grundt  konkav,  och  pannbenens  sidokanter  äro  skarpa, 

men  ej  uppstående.  Från  bakre  delen  af  dessa  sidokanter  går 

långs  suturerna  mellan  hjessbenen  och  ̂ ällbenen  (ossa  squa- 
mosa)  en  låg  köl,  som  hos  äldre  individer  fortsättes  öfver  den 

bakre  nedskjutande  sidodelen  af  hjessbenen  till  sutura  lamhdoi- 
dea^ men  hos  yngre  är  nästan  omärklig,  och  helt  och  hållet  upp-  t 

hör  vid  den  vinkel ,  som  främre  delen  af  hj  essbenens  sidokant  bil- 
dar med  den  bakre  nedskjutande  D:o.  Kindbågarne  äro  baktill  I 

helt  smala.    Tårbenet  synes  i  främre  orbitalvinkeln  utskjuta  I 

1)  Af  en  gammal  hona. 
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bakom  den  öfre  grenen  af  öfverkäkens  processus  zygomatkiis. 
Den  främre  kanten  af  den  nedre  grenen  af  denne  sednare  är  rät, 

eller  hos  yngre  något  litet  konkav.  Den  öfre  grenen  af  den- 
samme är  lika  bred,  som  kindbågen  framtill.  Foramina  in- 

cisiva,  som  äro  särdeles  långa,  räcka  knappt  tillbaka  i  jemn- 
bredd  med  framkanterna  af  de  främsta  kindtänderna. 

Tänderna  förete  någon  skiljaktighet  från  dem  hos  husmu- 
sen. Hos  äldre  individer  äro  de  visserligen  något  afnötta,  men 

dock  aldrig  så  mycket,  att  knölarne  försvinna,  och  derigenom 
afvika  både  de  af  denna  och  af  andra  möss  från  dem  af  råttorna, 
hos  hvilka  de  med  tiden  afnötås  så,  att  knölarne  försvinna. 
Den  främsta  kindtanden  i  öfverkäken  har  knölarne  i  sidoraderna 

ungefär  lika  stora ,  som  de  i  midtelraden ,  med  undantag  af  den 

främste  i  denna.  Bakersta  kindtanden  i  samma  käke  är  unge- 
fär hälften  så  stor  som  den  mellersta.  Hos  yngre  individer 

har  den  främsta  kindtanden  i  underkäken  7  knölar,  derigenom 

att  den  vid  framkanten  har  en  liten  udda  knöl,  som  dock  ge- 
nom afnötning  sedermera  försvinner. 

Skogsmusen,  som  i  allmänhet  har  en  mycket  vidsträckt 

geografisk  utbredning,  förekommer  utan  tvifvel  långt  upp  emot 

norden  både  i  Sverige  och  Norge,  om  den  än  icke  skulle  fin- 
nas i  de  allra  nordligaste  delarne  af  dessa  länder.  Enligt  det 

ofvan  anförda  exemplaret  å  Zoologiska  Eiksmuseum  i  Stock- 
Stockholm  förekommer  den  i  Sverige  åtminstone  till  Jemtland, 

och  den  är  här  större  än  i  södern.  Enligt  benäget  meddelande 

af  K.  CoLLETT,  förekommer  den  på  norra  sidan  af  Dovrefjell 

vid  Dryvstuen  i  Norge.  För  öfrigt  förekommer  den,  enligt 
Pallas,  Brandt,  v.  Middendoefp  och  Blasius  i  hela  Europa  och 
Sibirien  ända  till  Ochotska  Hafvet.  Den  förekommer  talrik  så- 

väl i  skogsmarker  som  å  odlade  fält,  såväl  i  bergstrakter  som 

på  slättlandet.  På  Alperna  uppstiger  den,  enligt  Blasius  och 

Fatio,  till  en  höjd  af  6000—8000  fot  öfver  hafvet.  Den  går 
ej  sällan  in  i  husen  i  skogstrakterna,  och  isynnerhet  under 

étränga  vintrar.  I  Skåne  hafva  vi  företrädesvis  funnit  den  tal- 

rik i  bokskogarne  de  år,  då  der  varit  ymnig  tillgång  på  bok- 
nollon.  Under  vintern  får  man  ofta  se  dess  spår  i  snön,  och  vi 

hafva  med  framgång  begagnat  oss  af  denna  anvisning  för  utsät- 
tandet af  fällor  förderas  fångande.  Icke  särdeles  ofta  har  det  dock 

lyckats  att  få  riktigt  fullvuxna  exemplar.  Oftast  erhållas  så- 
dana, som  äro  under  tillväxt,  och  hos  hvilka  artens  karakterer 
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ännu  icke  äro  riktigt  utbildade.  Under  hasselbuskar  finner  man 

ofta  tomma  nötter,  på  hvars  ena  sida  ett  temligen  litet  hål 

är  gnaft.  Skogsmusen,  som  är  mycket  begärlig  efter  nötkär- 
nor, har  då  varit  framme  och  gjort  åverkan  å  nötterna.  Med 

sina  spetsiga  framtänder  förstår  den  att  skickligt  uttaga  kär- 
norna bit  för  bit  genom  ganska  små  hål.  Vi  hafva  en  och 

annan  gång  varit  i  tillfälle  att  konstatera  den  gamla  iakttagel- 

sen, att  den  i  särskilda  rum  vid  sina  underjordiska  gångar  sam- 
lar vinterförråd.  De,  till  hvars  bo  vi  under  vintern  gräft  oss 

ned,  vägledda  af  deras  spår  i  snön,  hade  samlat  förråd  af  nöt- 
ter, ek-  och  bokollon.  För  öfrigt  lefver  den  af  diverse  både 

vegetabiliska  och  animaliska  ämnen.  De  drägtiga  honor,  hvars 

dimensioner  ofvan  blifvit  anförda,  fångades  vid  Upsala  i  slutet  af 
November  och  i  Februari,  och  då  de  vid  denna  tiden  voro  drägtiga, 

utvisar  detta ,  att  denna  arten  ynglar  äfven  under  vintern.  Dessa 
honor  fångades  inom  hus,  och  de  af  Collett  vid  Dryvstuen  i 

Norge  iakttagna  individerna  fångades  äfven  inne  i  hus,  hvilket 
bevisar  att  denna  arten  stundom  besöker  menniskoboningarne. 

4.    Mus  musculUS,  Linné. 

Husmusen. 

Vanligen  ingen  sharp  gräns  mellan  Öfre  hroppssidans 
gråbnmaUiga  och  den  undres  D:o  smutsigt  hvita  färg.  Hos 
fullvuxna  individer  är  afståndet  mellan  främre  ögonvinheln 
och  nosspetsen  knappt  så  stort  som  det  mellan  samma  ögonvinhel 
och  örat.  Bakfoten  från  hälen  till  de  mellersta  Jclospetsarne 

är  kortare  än  underbenet  på  sjelfva  djuret,  och  lika  med  det- 
samma på  skelettet.  Interparietalbenet  har  sidodelarne  jemn- 

hreda  och  trubbiga  eller  snedt  avhuggna,  och  med  den  bakre  sido- 
vinkeln af  rundad.  Kindbågarne  äro  temligen  breda,  och  bre- 

dare än  den  öfre  grenen  af  öfverkäksbenens  processus  zygo- 
matici.  Dessa  sednare  hafva  framkanten  af  den  undre  grenen 
konvex.  Foramina  incisiva  sträcka  sig  tillbaka  mellan  de 

främsta  kindtänderna. 

Mus  muscuhis,  Linné:  Fauna  Svecica,  edit.  2:da,  pag.  12.  —  1761. 
„  A.  J.  Eetzius:  Faimae  Svecicae  pars  l:ma,  pag.  35.  — 

1800. 
„         „        S.  Nilsson:  Skandin.  Faiuia,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.  pag. 

349.  —  1847. 
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Mm  musculus,  J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Siiugetliiere  Deutscli- 
lands,  pag.  320.  —  1857. 

„         „        A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  248.  — 
1865. 

„         „        V.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse,  vol.  I.  Hi- 
stoire  naturelle  des  Mammiferea,  pag.  202.  —  1869. 

Beshr.  cT,  fullvuxen.  Längd  af  kroppen  från  nosspetsen 

till  svansroten  27io  ̂ ^m  eller  86  millim.  L.  af  hufvudet  ̂ ^/..^ 
t.  eller  25  mill.  L.  från  ögat  till  nosspetsen  V20  öller  10 
mill.  Afståndet  mellan  främre  ögonvinkeln  och  örat  7-20  eller 

14  mill.  L.  af  örat  från  basen  af  yttre  kanten  7-20  t-  ̂ ^^^r  14 
mill.  L.  af  bakfoten  från  hälen  till  de  mellersta  klospetsarne 

7i^  t.  eller  18  mill.  L.  af  svansen  2^^^  t.  eller  70  mill.  — 
9,  fullvuxen.  Kroppsl.  2Vio  t-  ̂ ller  81  mill.  L.  af  örat  från 

basen  af  yttre  kanten       ̂ -  ^i^^-        af  svansen  27io 
t.  eller  63  mill. 

Den  är  märkbart  mindre  än  föregående,  med  kortare  och 

trubbigare  nos ,  och  kortare  bakre  extremiteter.  Afståndet  mellan 

nosspetsen  och  främre  ögonvinkeln  är  vanligen  något  mindre  än 
det  mellan  denne  sednare  och  örat.  Liksom  hos  föregående ,  är 

nosspetsen  luden,  med  undantag  af  närmast  omkring  näsbor- 
rarne; och  fåran  tvärs  öfver  framdelen  af  öfverläppen  fortsättes 

öfver  den  nakna  delen  mellan  näsborrarne.  Morrhåren  räcka 

bakom  öronen.  Dessa  äro  liksom  hos  föregående  nästan  nakna 

eller  mycket  glest  håriga,  ungefär  af  halfva  hufvudets  längd, 
samt  rundadt  ovala.  De  transversella  gomlisterna  äro  7,  af 
hvilka  de  2me  främsta  äro  odelade,  samt  ej  dubbelt  större  än 

de  följande,  hvilka  i  midten  äro  delade  genom  en  tydlig  öpp- 
ning. Framfötterna ,  som  äro  betydligt  mindre  än  de  bakre, 

hafva  å  den  nakna,  vårtiga  fotsulan  5  trampknölar,  samt  under 

tårna  4 — 5  transversella  hudskifvor.  Den  vårtlika,  rudimentära 
tummen  har  en  liten  plattad  nagel.  Af  de  andra  tårna  är  den 

2:dra  något  litet  längre  än  den  tredje.  Bakfötterna ,  som  hafva 
sjelfva  foten  från  hälen  till  mellersta  klospetsarne  något  kortare 

än  underbenet,  äro  å  den  nakna  fotsulan  försedda  med  6  tramp- 

knölar, och  hafva  3:dje  tån  något  litet  längre  än  de  andre.  Svan- 
sen är  alldeles  trind,  och  ej  synnerligen  starkt  afsmalnande  emot 

spetsen.  Vi  hafva  å  den  räknat  160  fjällringar.  Hos  honan 

hafva  vi  funnit  5  par  spenar,  livaraf  3:ne  par  på  bröstet.  — 
Färgen  ofvan  mer  eller  mindre  mörkt  gråbrunaktig,  och  under 
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smutsigt  hvit,  vanligen  utan  skarp  gräns  mellan  öfre  och 

undre  kroppssidornas  färger.  De  längre  håren  å  öfre  kropps- 
sidan hafva  spetsen  svart,  och  en  del  kortare,  som  isynnerhet 

å  sidorna  af  kroppen  äro  talrikare,  äro  vid  spetsen  grå.  Det 

händer  stundom  att  färgen  ofvan  har  en  grågulaktig  anstryk- 
ning. Ungarne  äro  vanligen  ofvan  något  mörkare  än  de  äldre, 

och  hafva  undre  kroppssidans  hvita  färg  mera  ren. 
En  på  vissa  ställen  talrik  varietet har  å  nedre  delen  af 

kroppssidorna  en  skarp  gräns  mellan  öfre  och  undre  kroppssi- 
dornas färger,  samt  vid  denna  gräns  ett  rostgulaktigt  smalt 

band ,  och  rostgul  anstrykning  å  den  gråbruna  färgen  på  kropps- 
sidorna, och  en  rostgul  fläck  på  bröstet.  Denna  varietet  lik- 

nar således  i  det  närmaste  till  färgen  skogsmusen,  men  den  är 
mindre ,  och  har  för  öfrigt  karaktererna  af  husmusen. 

Den  varierar  ofta  individuelt,  eller  ock  raslikt,  samt  är 

då  dels  helt  hvit  med  röda  ögon  och  finare  hår;  eller  hvit  med 

grå  fläckar;  eller  gråbrun  med  en  och  annan  större  hvit  fläck; 

eller  med  hvita  och  gråbruna  långsgående  band;  m.  fl.  va- 
rieteter. 

Craniet.  Af  fullvuxen.  Längd  22  mill.  Bredd  öfver  de 

yttre  öronöppningarne  nail^-    Det  är  af  en  aflångt  oval 
form,  men  nosen  är  mindre  utdragen  än  hos  föregående,  och 
näsbenen  äro  lika  långa  som  minsta  afståndet  mellan  den  bakre 

konvexa  delen  af  pannbenen  och  sutura  larnhdoidea.  Nackbe- 
net har  foramen  magmim  väl  så  bredt  som  högt,  och  dess 

paramastoidprocesser  skjuta  ned  ungefär  lika  långt  som  hullce 
ossecB^  hvilka  äro  stora.  Interparietalbenet,  som  har  midten  af 

den  främre  kanten  hos  de  äldre  mindre ,  och  hos  de  yngre  mera 
framstående,  har  sidodelarne  jemnbreda  och  trubbiga,  med  de 
bakre  sidovinklarne  afrundade.  Det  har  bredden  större  än  af- 

ståndet mellan  näsbenen  och  suturen  mellan  pannbenen  och  hjess- 
benen  (sutura  coronalis).  Hjessan  är  något  kullrig.  Pannan 
är  långs  midten  grundt  konkav,  och  pannbenens  sidokanter  äro 

1)  C.  J.  Sundewall:  Öfversigt  af  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  i  Stockh. 
Förh.  1845,  pag.  190;  samt  Skandinavisk  Fauna,  Däggdj.  2:dra  uppl.  pag. 
350.  Vi  hafva  äfven  sjelfve  fångat  och  undersökt  denna  varietet  i  Lund, 
der  den  på  1840-talet  var  allmän.  Äfven  vid  Upsala  hafva  vi  erhållit 
denna  varietet.  Den  hade  här  något  starkare  rostgulaktig  anstrykning  å 
fårgen  på  öfre  kroppssidan,  och  isynnerhet  på  hufvudets  sidor  och  på  bo- 

garne.   Den  rostgula  fläcken  på  bröstet  var  knappt  märkbar. 
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skarpa,  men  ej  uppstående.  Från  bakre  delen  af  dessa  sido- 

kanter går  långs  suturerna  mellan  hjessbenen  och  fjällbenen 
(ossa  squamosa)  en  låg  köl,  som  hos  äldre  individer  fortsättes 
öfver  den  bakre  nedskjutande  sidodelen  af  hjessbenen  till  sukira 
lambdoidca,  men  hos  yngre  är  ännu  lägre,  och  helt  och  hållet 
upphör  vid  den  vinkel ,  som  främre  delen  af  hjessbenens  sidokant 

bildar  med  den  bakre  nedskjutande  D:o.  Kindbågarne  äro  temligen 

breda.  Tårbenet  synes  i  främre  orbital vinkeln.  Den  öfre  gre- 
nen af  öfverkäkens  processus  zygomatici  är  mycket  smalare  än 

den  närmaste  delen  af  kindbågen.  Den  undre  grenen  af  samma 
utskott  har  främre  kanten  konvex.  Foramina  mcisiva  räcka 
tillbaka  mellan  de  främsta  kindtänderna. 

Tänderna  utmärka  sig  från  dem  af  föregående  derigenom 
att  l:sta  kindtanden  i  öfverkäken  har  knölarne  i  sidoraderna 

betydligt  mindre  än  de  i  midtelraden.  Bakersta  kindtanden  i 
samma  käke  är  ej  hälften  så  stor  som  den  mellersta.  Den 

främsta  kindtanden  i  underkäken  har  ej  flera  än  6  knölar. 

Husmusen  förekommer  öfver  allt  inom  Sverige  och  Norge, 
der  fasta  menniskoboningar  förefinnas.  Stundom  anträffas  hon 

äfven  ute  på  åkerfälten  på  något  afstånd  från  gårdarne  eller 

husen.  Hon  brukar  vanligen  ganska  snart  infinna  sig  vid  ny- 
byggena, äfven  om  de  blifvit  anlagda  å  aflägsna  skogstrakter. 

Dock  lär  hon  icke  finnas  i  de  nordligare  Lappmarkerna.  För 
öfrigt  är  husmusen  kringspridd  öfver  hela  jorden;  men  alltid 
vid  eller  i  närheten  af  menniskoboningarne.  I  Europa  är  den 
sedan  forntiden  känd.    Den  var  bekant  redan  för  Aristoteles. 

Slutligen  vilja  vi  här  i  korthet  anföra  de  utmärkande  karaktererna  för 
ett  par  mindre,  eller  till  den  sednare  afdelningen  af  slägtet  Mus  hörande 
arter,  af  hvilka  sannolikt  den  ena,  och  möjligen  äfven  den  andra  förekom- 

mer i  Sverige,  ehuru  ingendera  ännu  med  säkerhet  här  blifvit  iakttagen. 

Mus  minutus,  Pallas. 

Mm  minutus,  J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 
lands,  pag.  326. 

Öronen  äro  korta,  rundade,  och  deras  längd  utgör  endast  Va  af  huf- 
vudets  D:o.  Ofvan  grågulaktig  med  starkt  rostgul  anstrykning,  isynnerhet 
på  hufvudet,  länden  och  kroppssidorna.  Under  hvit,  och  med  skarp  färg- 

gräns. Svansen  ungefär  af  kroppens  längd,  eller  ock  något  längre.  Honan 

med  8  spenar.   Bakfoten  från  hälen  af  underbenets  längd.    Främsta  kind" 
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tanden  i  underkäken  har  endast  5  knölar.  Kroppens  längd  2V20  tura  eller 
62  mill.,  enligt  exemplar  från  Sibirien.  C.  LuNDAm  uppgifver  kropps- 

längden af  en  drägtig  hona,  tagen  i  Finland,  till  2^J^q  t.  eller  69  mill. 
Denna  lilla  rnus  är  funnen  talrik  i  mellersta  Finland  af  W.  v.  "Wright 

och  C.  Ltindahl  ̂ ) ,  och  förekommer  enligt  Jap.  Steenstrup  i  Danmark 
i  Jutland  och  sannolikt  på  Seland.  För  öfrigt  förekommer  den  i  mellersta 
och  södra  Europa,  samt  Ryssland  och  Sibirien.  Då  den  sålunda  är  funnen 
i  vårt  närmaste  grannskap ,  är  det  sannolikt ,  att  den  äfven  förekommer  hos 
oss.  Den  är  utmärkt  genom  sin  litenhet,  och  genom  sina  konstiga  öfver- 
täckta  bon,  som  den  något  öfver  marken  fäster  på  diverse  smärre  växter, 
på  åkerstubben  eller  i  sädesskylarne  m.  m. 

Mus  agrarius,  Pallas. 

Mm  agrarius,  J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 
lands,  pag.  324. 

Öronen  korta ,  rundade ,  deras  längd  utgörande  väl  V3  af  hufvudets  D:o. 
Ofvan  är  den  grågulaktig,  med  något  svagare  rostgul  anstrykning  än  fö- 

regående, och  denna  är  isynnerhet  märkbar  på  kroppssidorna  och  länden. 
Långs  midten  af  ryggen  från  nacken  till  bakre  länden  är  ett  svartaktigt 
band.  Undre  kroppssidan  är  hvit,  med  skarp  färggräns.  Svansen  vanligen 
något  kortare  än  kroppen.    Storleken  ungefär  lika  med  den  af  husmusen. 

Förekommer  i  Danmark,  Tyskland,  Ryssland  och  vestra  Sibirien. 

2.    Sectio  Sminthi. 

4—4 
Kindtänderna  ^ — ^.  Canales  mfraorhifales  är  o  mycket 

stora  samt  nedtill  bredare  än  upptill. 

II.    Slägtet  Srainthus,  Keyserling  &  Blasius.  1840. 

Öfverläppen  är  framtill  odelad^  men  liar  der  en  myclcet 

grund  vertical  fåra,  och  den  är  bevuxen  af  långa  hår.  Öro- 
nen är  o  uppstående  ur  hårfällen,  och  glest  men  temligen  starld 

håriga.  Framfötterna  hofva  en  rudimentär  tumme  ̂   och  d  full- 

ständiga tår,  och  baJcfötterna  hafva  5  fullständiga  tår.  Fot- 
sulorna äro  naJcna.    Svansen  är  lång  och  glest  hårig,  så  att 

1)  Bidrag  till  mellersta  Finlands  Micromammalogi ;  Finska  Vetensk. 
Societetens  Handl.  1851,  pag.  291. 

2)  Naturhistorisk  Tidskrift  af  H.  Kröyer,  l:ste  Rsekke,  2:det  Bd.  pag. 
446.  —  1838-39. 
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dess  lindringar  synas  mellan  håren.  Kindpåsar  saJcnas,  och 

hårfällcn  är  mjuk.  Cranict  är  af  en  långsträckt  oval  form^ 
med  smal^  långsträclct  och  spetsig  nos^  och  hred ,  plattad 
panna,  som  är  bredare  än  nosens  bas.  Fannbenen  hafva 
sidokanterna  något  trubbiga,  samt  utan  upphöjda  lister.  Ben 

bfre  grenen  af  'öfverhäkens  okbensutskott  är  mycket  längre 
än  den  undre  och  denne  är  låg  samt  hoptryckt  framifrån 

bakåt,  och  kindbågen  ligger  nästan  i  samma  plan,  som  gomen. 

Interparietalbenet  är  transverselt.  Underkäkshenens  kroniii- 
skott  är  lika  stort  som  dess  angtdar utskott.  Cranict  liknar 

eljest  till  sin  form  hufoudsakligen  det  af  slägtet  Mus.  Fram- 
tänderna  är  o  hoptryckta ,  och  hafva  främre  sidan  slät.  Kind- 

tänderna hafva  knöliga  kronor  och  slutna  rötter,  och  i  öfver- 
käken  äro  de  2:ne  mellersta,  och  i  underkäken  de  2:ne  främ- 

sta störst.  Gallblåsa  förefinnes.  Honan  har  3  par  spenar, 

hvaraf  1  par  på  bröstet. 

Till  detta  slägte  hörer,  enligt  Blasius,  endast  en  känd  art, 

som  förekommer  i  Europa  och  norra  Asien.  De  lefva  åtmin- 
stone till  hnfvudsaklig  del  af  vegetabilier,  klättra  med  behän- 

digliet,  samt  ligga  i  dvala  under  vintern. 

1.    Sminthus  subtilis  (Pallas). 
Buskmusen. 

Mm  subtilis ,  Pallas  :  Keise  durch  verschiedene  Proviiizen  des  Eus- 
sischen  Eeiclis,  2:er  Tlieil,  pag.  705.  —  1773. 

,,    vagns,  Idem:  Novse  species  Qiiadrupedum  e  Glirium  ordine, 
pag.  327,  tab.  XXII,  fig.  2,  —  1778. 

„    letulinus,  Idem:  ibidem,  pag.  332,  tab.  XXII,  fig.  1.  —  1778. 
Idem:  Zoographia  Kosso- Asiatica ,  pag.  169.  —  1811. 

„    vagus,  Idem:  ibidem. 

Sminthus  Nordmanni,  Keyserling  &  Blasius:  Die  Wirbelthiere  Europa's, 
pag.  38.  —  1840. 

Mus  hetulimis,  M.  W.  v.  Duben:  Kongl.  Vetenskaps  Akademiens  i 
Stockh.  Handl.  för  1840,  pag.  175.  -  1842. 

Sminthus  hetulimis,      S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl. 

pag.  333.  —  1847. 
vagus,         J.  H.  Blasius:   Naturgeschichte   der  Säugethiere 

Deutschlands,  pag.  302.  —  1857. 
„         „  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  241. 

-  1865. 

Anm.  Då  enligt  Blasii  undersökning  de  af  Pallas  under  namn  af 
Mus  vagus  &  hetulinus  beskrifna  båda  foimerna  tillhöra  en  och  samma 
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art,  och  denna  af  Pallas  förut  uti  hans  reseverk  erhållit  namnet  Mus 

subtiUs,  så  är  det  tydligt,  att  detta  sistnämnda  namnet  återfår  sin  ur- 
sprungliga rätt,  och  bör  på  grund  af  sin  prioritet  för  arten  bibehållas. 

Beshr.  Q  ̂).  Längd  af  kroppen  från  nosspetsen  till  svans- 
roten 27io  tiira  eller  66  millim.  L.  af  hufvndet  nära  7io 

eller  23  mill.  Afståndet  mellan  nosspetsen  och  ögat  10  mill. 
Afståndet  mellan  främre  ögonvinkeln  och  örat  9  mill.  Örat 

från  basen  af  dess  yttre  kant  V20  t-  ̂ lleT  10  mill.  långt.  Läng- 
den af  bakfoten  från  hälen  till  mellersta  klospetsarne  nära  7io  ̂• 

eller  17  mill.  L.  af  svansen  2iV-,o  ̂ ^^^^  i^i^^-  —  I^^t  i 
Skåne  funna  exemplaret  hade,  enligt  v.  Duben,  kroppslängden 

27»  t.  Awkm.  eller  65  mill.;  och  svansen  37»  t.  D:o  eller  84 

mill.  lång.  —  De  af  C.  Lundahl  i  Finland  erhållna  fullvuxna 
individerna  voro  af  samma  storlek,  med  lika  lång  svans. 

Kroppsformen  är  temligen  tjock  och  undersätsig,  och  nosen 

något  trubbig ,  och  ej  synnerligen  utdragen.  Nosspetsen  är  hår- 
bevuxen,  med  undantag  af  närmast  omkring  näsborrarne.  Öfver 

den  nakna  delen  går  en  vertical  fåra,  i  hvars  midt  är  en  liten 

hudköl.  Öfverläppen  är  framtill  odelad,  men  der  är  en  grund 
vertical  fåra.  Den  är  tätt  hårbevuxen,  och  nedtill  med  långa 

borstlika  hår,  som  såsom  mustascher  ligga  ned  öfver  munöpp- 
ningen. Morrhåren  äro  talrika,  men  ej  af  någon  särdeles  stor 

längd,  ehuru  de  längsta  räcka  bakom  öronen.  Ögonen  äro  un- 
gefär af  samma  storlek,  som  hos  Mus.  Öronen  äro  rundadt 

ovala,  utstående  ur  hårfällen,  och  deras  längd  innehålles  unge- 
fär 27-2  gånger  i  hufvudets  D:o.  Vid  basen  äro  de  såväl  å 

yttre  som  inre  sidan  nakna,  med  undantag  af  framtill  å  den 

förra,  der  de  hafva  långa  hår.  Den  glesa  hårbetäckning,  som 
de  hafva  å  inre  sidan  emot  spetsen  till,  är  temligen  lång.  De 

hafva  en  tydlig  både  tragus  och  antitragus,  af  hvilka  den  sed- 
nare  är  större  och  å  yttre  sidan  bevuxen  af  långa  hår.  Föt- 

terna äro  proportionsvis  ungefär  af  samma  storlek,  som  hos 
husmusen,  och  de  bakre  äro  större  än  de  främre.  Tummen  å 

dessa  sednare  är  rudimentär  och  knölformig ,  men  dess  trubbiga 

nagel  är  konvex.  Af  de  öfriga  tårna  äro  2:dra  och  3:dje,  d.  v.  s. 
de  2:ne  mellersta,  de  längsta,  och  den  förra  är  föga  längre  än 

den  sednare.    De  nakna  fotsulorna  å  dessa  fötter  hafva  5  tramp- 

1)  Från  Tyskland;  förvarad  i  sprit.  I  färgen  mera  öfverensstämmande 
med  Mus  vagns  Pallas,  d.  v.  s.  utan  rostgul  anstrykning  ofvan. 
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knölar,  af  hvilka  de  2:ne  öfversta  äro  större  än  de  andre ;  och 

tårna  hafva  å  undre  sidan  4—5  transversella  hudskifvor.  Bak- 

fötterna hafva  å  de  nakna  fotsulorna  6  trampknölar,  af  hvilka 

den  öfversta  är  större  och  längre  än  de  andra.  3:dje  tån  är 

föga  längre  än  2:dra.  A  undre  sidan  af  tårna  äro  5 — G  trans- 
versella hudskifvor.  A  öfre  sidan  hafva  fötterna  temligen  långa 

åtliggande  och  glesa  hår.  Svansen,  som  har  något  litet  tätare 

hårbetäckning,  än  hos  3Iiis,  har  170—180  flällringar,  samt  är 

betydligt  längre  än  kroppen,  och  mot  spetsen  starkt  afsmal- 
nande.  Hårfällen  är  tät,  mjuk,  och  temligen  yfvig,  ofvan  med 

en  del  stickelhår,  som  hafva  svart  spets.  —  Färgen  hos  detta 
exemplar,  som  tyckes  vara  fullvuxet,  är  ofvan  mörkt  gråbrun, 
med  ett  svartaktigt  band,  som  börjar  på  hjessan  och  sträcker 

sig  till  bakre  delen  af  länden.  Stundom  —  och  så  var  förhål- 

landet med  det  enda  exemplar,  som  blifvit  taget  i  Sverige  — 
är  färgen  mer  eller  mindre  starkt  stötande  i  rostgult ,  och  stun- 

dom är  der  ett  ljust  gulgrått  streck  å  hvardera  sidan  af  det 

svarta  bandet.  Undre  kroppssidan  är  ljust  gråaktig,  utan  tyd- 
lig färggräns  mellan  den  och  den  öfre.  Stundom  har  äfven 

undre  kroppssidans  färg  mer  eller  mindre  stark  rostgul  anstryk- 
ning. Svansen  är  gråaktig  ofvan ,  och  föga  ljusare  under.  Öro- 

nen äro  gråaktiga,  och  fötterna  hvitaktiga. 

Craniet^).  Längd  19  mill.  Bredd  strax  bakom  kindbå- 
garne  i^il^-  Hjernskålen  är  stor  och  kullrig.  Frocessus 

jparamastoidei  äro  tydliga,  men  korta.  Interparietalbenet  är  åt 

sidorna  tillspetsadt.  BuUce  ossece  äro  stora ,  och  fossce  ptery- 
goidece  äro  grunda.  Tinningbenens  okbensutskott  hafva  i  bakre 
kanten  vid  basen  en  utskjutande  spets.  Pannan  i  midten  något 

litet  konkav,  med  sidokanterna  icke  skarpa,  och  pannbenen  äro 
ungefär  af  samma  längd,  som  hjessbenen.  Grombenens  bakre 
kant  är  långt  bakom  tandraderna.  Foramina  incisiva  äro  långa, 
och  räcka  bakom  främre  kanterna  af  de  främsta  kindtänderna. 

Canales  in/raorbitales  äro  stora  och  triangulära,  med  höjddi- 
mensionen  störst,  och  nedtill  bredare  än  upptill. 

Tänderna.  Den  främsta  kindtanden  i  öfverkäken,  som  är 

den  minsta,  har  en  stor  knöl  framtill,  och  2:ne  små  baktill. 

Den  2;dra  och  3:dje  i  D:o,  hvilka  äro  de  största,  hafva  å  hvar- 

1)  Måtten  äro  tagna  å  det  i  Lunds  Universitets  zoologiska  museum 
förvarade  exemplaret. 
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dera  sidan  2:iie  knölar,  och  1  helt  liten  framtill.  Dessa  2:ne 

kindtänder  hafva  äfven ,  enligt  C.  Lundahl  ,  en  långsgående  mid- 
telrad  af  helt  små  knölar.  Den  bakersta  eller  4:de  kindtanden 
har  3me  knölar.  I  underkäken  är  den  bakersta  kindtanden  den 

minsta.  Den  l:sta  kindtanden  i  denna  käke  har  å  hvardera  si- 

dan 3me  knölar,  af  hvilka  den  mellersta  är  helt  liten,  och  fram- 
till har  den  en  temligen  stor  knöl.  Den  2:dra  i  D:o  har  samma 

form,  som  den  l:sta,  med  undantag  deraf,  att  den  saknar  den 
främsta  knölen.  Den  bakersta  kindtanden  i  D:o  har  3:ne 
knölar. 

Buskmusen  är  i  allmänhet  östlig  med  hänsyn  till  sin  geo- 

grafiska utbredning,  och  förekommer  i  östra  delarne  af  meller- 
sta Europa,  Finland,  Ryssland  och  Sibirien.  Inom  Sverige  och 

Norge  har  den  blott  en  enda  gång  erhållits ,  då  den  i  Juli  må- 
nad 1835  af  framl.  Akademi- Adjunkten  Baron  M.  W.  v.  Duben 

togs  i  Skåne  vid  Rönneberga  nära  Landskrona.  Den  har  seder- 

mera aldrig  anträffats  på  detta  ställe.  Uti  Finland  har  fi-aml. 
Doctor  C.  Lundahl  ̂ )  i  September  och  Oktober  månader  1850 
och  1851  anträffat  temligen  många  individer  af  den  i  grann- 

skapet af  Tammerfors  i  mellersta  delen  af  landet.  Vi  vilja  an- 

föra hvad  han  yttrar  om  deras  förekomst.  "I  trakterna  omkring 
Tammerfors  har  jag  under  loppet  af  tvenne  höstar  (1850  och 
1851)  i  September  och  Oktober,  utom  en  mängd  yngre,  tagit 
5  fullväxta  individer,  nästan  alla  från  olika  ställen,  men  alltid 

uti  björkskog,  i  närmaste  grannskap  af  någon  skogssjö  eller 
bäck.  Ett  exemplar  fann  jag  väl  under  en  skyle  i  ett  litet 

hafreland ;  men  detta  var  omgifvet  af  björkskog.  De  öfriga  har 

jag  ertappat  klängande  i  dvergbjörk  helt  nära  något  vatten. 

De  kunna  utan  särdeles  svårighet  fasttagas  med  blotta  hän- 
derna Deras  bon  har  jag  icke  funnit..  För  öfrigt  känner 

jag  om  deras  lefnadssätt  endast,  att  de  tyckas  vara  mera  i  rö- 
relse om  dagen  än  våra  öfriga  råttarter,  samt  att  de  hufvud- 

sakligen  nära  sig  af  vegetabilier.  Uti  tarmkanalen,  som  jag 

alltid  undersökt,  har  jag  blott  funnit  fint  söndertuggade  växt- 

1)  Bidrag  till  mellersta  Finlands  Micromamraalogi ;  Finska  Vetensk. 
Societetens  Handl.  1851,  pag.  295. 

2)  "Orsaken  till  denna  deras  ovighet  senare  på  hösten  tillskrifver  jag 
förnämligast  deras  ofantliga  fetma.  De  tvenne  fetaste,  begge  hannar,  hade 
en  nästan  klotrund  kropp.  Då  de  voro  döda  och  lades  på  ett  bord ,  sjönko 

de  ihop  likt  en  degmassa,  pa  hvilken  sida  de  än  lades."  (Lundahl). 
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ämnen.''  Äfven  det  i  Skåne  anträffade  exemplaret  erhölls  bland 
björkar.  Likaledes  har  Pallas  i  Sibirien  träffat  den  i  björk- 

skog, så  att  det  synes,  som  den  företrädesvis  vore  bunden  vid 
denna  vegetation.  Enligt  iakttagelse  af  Pallas  ligger  den  i 

dvala  under  vintern.  Dess  betydliga  fetma  under  hösten,  hvil- 
ken  af  Lundahl  blif vit  iakttagen,  harmonierar  väl  dermed.  Utan 

tvifvel  förekommer  den  på  flera  ställen  i  Sverige  mellan  Skåne 
och  Finland. 

2.    Underfam.  AKVICOLINI,  J.  Gray  i). 

Kroppsformen  ijoclc  och  tmdersätsig ,  med  horta  extremi- 
teter,  och  mer  eller  mindre  Jcort  och  trubbig  nos  och  Mufven 

ofverläpp.  Öronen  m>er  eller  mindre  dolda  i  fallen.  Craniet 

har  pannan  smal,  med  af  rundade  och  starM  tdringade  sido- 
kanter; och  gombenens  bakre  kant  är  belägen  framom  bakre 

kanten  af  de  bakersta  kindtänderna,  tillfölje  der  af  att  kind- 
tandraderna äro  långa.  Främre  kanten  af  öfverkäkens  ok- 

bensutskotts  undre  gren  är  mer  eller  mindre  konkav,  och  ut- 

skjuter ej  framom  framkanten  af  dess  Öfre  gren.  Mellan  ba- 
sen af  fjällbenets  okbensidskott  och  crista  lambdoidea  är  uti 

fjällbenet  ett  mer  eller  mindre  stort  hål.  Kindtänderna  hafva, 

med  högst  få  undantag,  ofullständiga  eller  öppna  rötter  och 

persistenta  tandpidpor,  samt  strecktecknade  kronor.  Fram- 
tänderna  äro  i  allmänhet  något  bredare  än  hos  föregående  un- 

derfamilj.   Håren  äro  tvärstrierade ,  samt  emot  basen  knöliga. 

Denna  underfamilj,  som  stundom  varit  betraktad  såsom  en 
grupp  af  lika  värde  med  familjen  Muridce,  och  blifvit  uppställd 
såsom  en  egen  familj;  sluter  sig  emellertid  ganska  nära  till  en 
del  af  slägtformerna  inom  den  föregående  underfamiljen,  och 

kännes  från  dem  nästan  endast  genom  kindtändernas  ofullstän- 

diga eller  öppna  rötter,  och  den  något  afvikande  formen  af  cra- 
niet. Så  t.  ex.  företer  slägtet  Sigmodon,  från  N.  Amerika, 

mycken  habituell  likhet  med  dem ,  och  kindtändernas  kronor  hos 
slägt.  Neotoma  visa  den  närmaste  öfverensstämmelse  med  dem 

1)  En  för  dessa  mössdjur  god  svensk  benämning  är  den  af  Sorkar, 
föreslagen  af  Prof.  C.  J.  Sundewall  i  Kongl.  Vetenskaps  Akademiens  i 
Stockh.  Handlingar  1840  (tr.  1842)  pag.  29.  —  Den  Svenska  benämningen 
Sork  anföres  dock  redan  af  Linné  i  lians  Skånska  Kesa  pag.  63  såsom  till- 

kommande vattenlemmeln  (hans  Mus  terr estris). 
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hos  Arvicolini.  Baird  uppgifver,  att  det  ännu  icke  är  ut- 

rönt, om  kindtänderna  hos  ungar  af  Neotoma  hafva  knölig 
krona.  De  äro  dock  alltid  försedda  med  fullständiga  rötter. 
Arvicolinerna  eller  sorkarne  äro  fattiga  på  slägtformer,  men 
förete  stundom  en  icke  obetydlig  rikedom  på  arter,  ehuru  de 
äfven  i  detta  afseende  på  långt  när  icke  kunna  mäta  sig  med 

murinerna  eller  råttdjuren.  De  hafva  nästan  inga  representan- 
ter i  de  varmare  delarne  af  jorden,  utan  blott  i  de  tempererade 

och  kalla.  Inga  dithörande  arter  förekomma  i  Afrika,  eller  Sö- 

dra Amerika,  och  endast  en  eller  ett  par  i  Indien.  De  få  till 
denna  underfamilj  hörande  slägten  uppställa  vi  på  följande  sätt: 

Arvico- lini. 

Tandra- 
derna .  . 

baktill  af- 
smalnande. 

Svansen  .  .  , 

hoptryckt,  lång 
Slägten: 

1.  F«&er,  G.  CuviER. 

trind  och  mer  eller 

mindre  kort.  Emalj - 

slyngorna  på  den  ba- 
kersta  kindtanden  i 
.underkäken  , 

3:ne 
.  2.  Armcola,  La  Cé- 

PÉDE. 

,  3.  Cuniculus ,  Wag- 

jemnbreda,  och  den  bakersta  kindtanden  i       ler  ̂). 
imdei-käken  med  4  emalj slyngor  4.  Myodes,  Pallas. 

[5V2 

Af  dessa  slägten  tillhöra  endast  2me ,  nemligen  2:dra  och 
4:de  vår  fauna.  Det  l:sta  tillhör  endast  Norra  Amerikas  och 

det  3:dje  både  denna  sistnämnda  verldsdels  och  nordöstra  Eu- 
ropas och  Sibiriens  faunor. 

III.    Slägtet  AKVICOLA,  de  la  Cépéde.  1803. 

Kroppsformen  är  ej  så  klumpig  som  hos  det  följande 
slägtet,  samt  företer  genom  de  något  längre  extremiteterna  en 

1)  Detta  namn  har  sedermera  af  J.  Gray  blifvit  gifvet  åt  en  generisk 
grupp  inom  hararnes  familj ,  nemligen  kaninerna ,  men  då  den  af  Wagler 
(Natiirliches  System  der  Amphibien,  mit  vorangehender  Classification  der 
Säugthiere  und  Vögel,  pag.  21.  —  1830)  gjorda  tillämpningen  af  detta 
namn  på  en  grupp  af  sorkarne,  som  motsvarar  slägtet  Myodes  Pallas, 
sådant  detta  numera  är  begränsadt,  har  prioritet,  bör  denna  bibehållas, 
och  vi  gifva  detta  slägtnamn  åt  den  art  {Myodes  torqmtvsVkUuäs,)  v.  MiD- 
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märkbar  tendens  till  den  råttartade  formen.  Öronen  är  o  tyd- 
liga, ehuru  korta.  Framfötterna  hafva  små  klor^  och  deras 

tumme  är  rudimentär  och  försedd  med  ofullständig  klo^  chu/ru 

denna  stundom  är  konisk.  Svansen  är  täthårig,  samt  lika  lång 

som,  eller  merendels  längre  än  bakre  fötterna.  Kindtandra- 
derna är  o  bakåt  af  smalnande^  och  den  bakersta  kindtanden  i 

underkäken  har  3:ne  emalj slyng or.  Ben  bakersta  Bio  i  öf- 
verkäken  har  4  till  6  dylika  alternerande  slyngor. 

Nosen  är  roer  eller  mindre  trubbig,  och  dess  spets  är  hår- 
beväxt,  med  undantag  af  närmast  omkring  näsborrarne,  och  på 

sidorna  af  nosen  äro  flera  rader  af  långa  morrhår.  Öfverläp- 

pen  är  täthårig  och  framtill  djupt  inskuren  samt  dessutom  de- 
lad af  en  vertical  fåra,  som  fortsättes  öfver  den  nakna  delen  af 

nosspetsen.  Ögonen  äro  temligen  små.  Öronen  äro  tunna  och 
breda,  nästan  rundade,  samt  till  stor  del  nakna,  och  endast 

emot  kanterna  glest  håriga.  Å  inre  sidan  af  deras  bakre  eller 

yttre  del  är  en  temligen  stor  och  konvex  flik  (antitragus)  ̂   som 

här,  liksom  hos  Sorex^  kan  till  större  delen  tillsluta  öronöpp- 
ningen.  Framom  denna  flik,  och  bakom  basen  af  örats  främre 

kant  är  en  mindre  och  tvär  flik  (tragus),  som  till  någon  ringa 
del  bidrager  till  öronöppningens  tillslutning.  Både  främre  och 
bakre  extremiteterna  äro  korta,  och  de  sednare  äro  märkbart 

längre  än  de  förra.  Framfötterna  hafva  fyra  fullständiga  tår, 

och  en  rudimentär  tumme ,  som  bär  en  trubbig  och  konvex  na- 
gel. Framfötternas  klor  äro  något  mindre  än  de  på  de  bakre. 

A  den  nakna  fotsulan  äro  5  trampknölar.  Bakföttenna  hafva  5 
fullständiga  tår,  och  å  den  nedtill  nakna,  och  upptill  mer  eller 

mindre  håriga  fotsulan  äro  6  trampknölar.  Undre  sidan  af  tårna 
å  både  främre  och  bakre  fötterna  har  transversella  hudskifvor. 

Svansen,  som  i  allmänhet  ej  är  af  någon  betydlig  längd,  och 
oftast  är  kortare  än  halfva  kroppslängden,  men  någon  gång  är 
längre  än  denna  hälft,  är  mer  eller  mindre  glest  hårig,  samt 

har  transversella  ringar  af  hud^äll,  som  synas  mellan  håren. 
Skelettet.  Oraniet:  Dess  form,  ofvanifrån  sedd,  är  oval, 

och  kindbågarne  äro  temligen  starkt  utstående,  men  något  nedåt 

DENDORFP,  enligt  MiDDENDORFF  identisk  med  Mus  groenlandims  Traill), 
som  Wagler  (Isis  1832,  pag.  1220)  särskildt  beskrifvit  under  detta  slägt- 
namn.  I  afseende  på  Gray's  tillämpning  af  slägtnamnet  Cunicidus,  se  An- 
nals  and  Magazine  of  natural  History,  3:rd  series,  vol.  XX,  pag.  224.  ~ 
1867. 
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böjda ,  och  ehuru  de  å  midten  äro  bredare ,  äro  de  dock  icke  af 

någon  betydlig  bredd.  Craniets  bredd  öfver  kindbågarne  innehål- 

les  ungefär  1  -/a  gånger  i  dess  längd.  Hjernskålen  är  kullrig  och 
framåt  afsmalnande.  Pannbenets  eller  pannbenens  längd  mellan 
näsbenen  och  dess  bakre  sutur  (sutnra  coronalls)  är  större  än 

craniets  halfva  bredd  öfver  kindbågarne.  Hålet  uti  flällbenet  mel- 
lan dettas  okbensutskott  och  crista  lamhdoidea  är  särdeles  stort 

och  aflångt.  Ofvan  foramen  magnum  är  en  låg  vertical  crista 
occipitalis.  Paramastoidprocessserna  äro  tydliga,  men  korta, 
och  från  hvardera  af  dem  utgår  en  vertical  crista.  Mellan 

denna  och  crista  lanibdoidea  är  den  temligen  stora  pars  ma-  r 
stoidea  inskjuten.  jBuUcb  ossem  äro  stora,  och  de  i  förening 

med  partes  petrosa  &  mastoidea  äro  temligen  löst  fästade.  Fos- 
S(B  pterygoidecB  äro  mer  eller  mindre  djupa ,  med  hål  i  deras 

öfre  hvalf.  Hamuli  pterygoidei  äro  långa  och  stöta  intill  huUce 
ossece.  Strax  framom  foramen  ovale  är  ett  annat  foramen, 

som  är  mindre  än  det  förra.  Fjällbenen  hafva  i  midten  af  sin 

öfre  kant  en  mer  eller  mindre  djup  bugt,  i  hvilken  hvartdera 

hjessbenet  intränger.  Samma  ben  hafva  framtill  vid  bakre  gräD-  | 
sen  för  ögonhålorna  en  mer  eller  mindre  utstående  och  skarp  | 

kant.  Pannan  är  å  sidorna  baktill  mer  eller  mindre  starkt  in-  j 
knipen ,  och  pannbenens  sidokanter  äro  afrundade.  Stundom  fö- 

refinnes hos  äldre  individer  en  kort  köl  långs  midten  af  pannan 

mellan  inknipningarne.  Foramina  infraorhitalia  äro  nedtill 
smala.  Foramina  incisiva  slutas  framom  de  främsta  kindtän- 

derna. Gombenen  hafva  sin  bakre  fria  kant  framom  den  bakre 

spetsen  af  den  bakersta  kindtanden.  Gomhvalfvet  är  obetydligt 

bredare  baktill.  Underkäkens  angularutskott  är  tillspetsadt  och 

uppåt  böjdt,  samt  å  inre  sidan  konkavt,  och  ki*onutskottet  är 
mer  eller  mindre  högt. 

Balen:  Både  dennes  och  extremiteternas  skelettbyggnad  j 
liknar  i  det  närmaste  den  af  slägtet  Mus.    Neuraltaggarne  eller  j 
de  öfre  taggutskotten  äro  dock  i  allmänhet  lägre.    Å  de  5  bakre  | 

hals-  och  de  2  främsta  bröstkotorna  äro  de  föga  eller  icke  märk- 
bara, och  den  2:dra  bröstkotan  är  således  icke  utmärkt  genom  . 

någon  lång  neuraltagg.    5:te— 9:de  bröstkotorna  hafva  dem  \ 
längst.   Å  de  sista  bröst-  och  alla  ländkotorna  äro  de  helt 

låga,  samt  ungefär  af  samma  höjd.   Bröstkotorna  äro  13,  länd- 
kotorna  6  och  korsbenskotorna  4.    Diapophyserna  eller  sidout- 
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skotten  å  ländkotorna  äro  föga  utbildade,  på  de  2:ne  främsta 
ländkotorna  knappt  märkbara,  och  störst  på  de  2:ne  sista. 

Extremiteterna :  Skulderbladet  har  en  temligen  tydlig 

metacromialprocess.  Öfverarmbenet  har  ett  tydligare  afsatt  hop- 
tryckt utskott  vid  nedre  delen  af  spina  tiiberculi  majoris.  Un- 

derarmen är  längre  än  öfverarmen,  och  af  dess  båda  ben,  som 

äro  tätt  förenade ,  är  armbågbenet  större  är  strålbenet.  A  bäcken- 
benen förefinnes  icke  något  tydligt  Uihercuhim  ileopectinceum  ̂  

och  sittknölen  är  starkt  afrundad.  Symphysis  ossium  pubis 

är  stundom  saknad  (Arvicola  agrestis).  Lårbenet  är  betydligt 
kortare  än  underbenet ,  och  detta  sednares  båda  ben  äro  till  nära 

sin  halfva  längd  sammansmälta.  Vid  underbenets  nedre  ända 

och  främre  sida  är  en  långsgående  grop,  som  utvisar  gränsen 

mellan  dessa  båda  ben,  och  hos  yngre  individer  är  ofta  den 
nedre  ändan  (malleolus  externus)  af  fibula  helt  och  hållet  skild 
från  tihia.    Lårbenet  har  ett  tydligt  spår  till  trochanter  3:tius. 

Tänderna.  Öfver käken:  Kindtandraderna  äro  afsmal- 

nande  bakåt,  och  den  l:sta  kindtanden  är  i  allmänhet  den  stör- 

sta. Kindtändernas  kronor  äro  tvärt  afhuggna  och  "streckteck- 

nade,"  derigenom  att  emaljen  är  lagd  i  inåt  gående  veck,  som 
på  tandkronorna  äro  något  litet  uppstående  öfver  den  af  dem 

omslutna  dentinen,  och  som  der  stöta  intill  hvarandra  och  så- 
ledes bilda  flera  eller  färre  emaljslyngor  Dessa  slyngor  bilda 

å  sidorna  af  tänderna  utstående  vinklar,  som  fortsättas  rakt  ned 

till  tändernas  rötter.  Dessa  sednare  äro,  med  högst  få  undan- 

tag 2),  odelade  och  öppna,  men  öppningen  är,  på  grund  af  emalj- 
slyngornas  fortsättning  till  rötterna,  afdelad  i  rum,  som  mot- 

svara kronornas  slyngor.  Stundom  äro  kindtänderna  något  böjda, 
så  att  deras  yttre  sida  är  konkav,  och  den  inre  konvex.  Den 

bakersta  kindtanden  har  5—6  emaljslyngor  å  kronan.  Fram- 

tänderna  äro  temligen  breda,  och  således  icke  hoptryckta,  så- 
som hos  föregående  slägten,  samt  med  främre  sidan  gulaktig, 

och  utan  fåra.  Dessa  tänders  alveoler  sträcka  sig  ända  bort 
emot  de  främsta  kindtänderna.  —  Underkäken:  Framtänderna 

äro  längre  och  smalare  än  i  den  öfre,  med  långt  utdragen  och 

särdeles  skarp  krona,  samt  äfven  de  icke  hoptryckta,  utan  af 

1)  Dessa  emaljslyngor  lemna  goda  karakterer  både  för  slägten  och 
arter. 

2)  Hos  äldre  individer  af  Arv.  glareola  få  kindtänderna  slutna  och 
två-  till  tredelade  rötter. 

19* 
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en  nästan  prismatisk  form,  med  främre  sidan  något  konvex. 
Deras  alveoler  sträcka  sig  till  basen  af  ledknappsiitskottet. 

Kindtänderna  äro  bildade  på  samma  sätt,  som  i  den  öfre  kä- 
ken, och  de  främsta  äro  betydligt  både  högre  och  längre  än 

de  andre.  Deras  emaljslyngor  äro  dock  något  olika  de  öfres. 
Den  bakersta  kindtanden  har  endast  3me  sådana  slyngor. 

Älagen  har  formen  af  en  böjd  säck,  som  genom  ett  böjdt 

veck  är  delad  i  2:ne  afdelningar:  en  stöiTe  blind  cardialafdel- 

ning,  i  hvilken  oesopliarjus  ingår,  och  en  mindre  pylorafdel- 
ning,  från  hvilken  duodenum  utgår.  Denna  sednare  afdelning 

är  genom  andi'a  ingående  veck  mer  eller  mindre  tydligt  delad 
i  3me  afdelningar,  af  hvilka  2me  äro  åtskilda  af  pyJorns,  och 

den  3:dje  företer  en  betydligt  afvikande  byggnad  af  sina  väggar, 
som  äro  tjockare  och  mera  körtelrika,  och  har  derföre  blifvit 

kallad  körtelpåsen i).  Blindtarmen  är  mycket  stor  och  lång, 
och  tjocktarmen  är  särdeles  lång,  och  i  början  lika  tjock  som 
blindtarmen. 

Omkiing  50  arter,  tillhörande  detta  slägte,  äro  kända,  från 

Europa ,  norra  Asien  och  Nord- Amerika ,  och  häraf  ungefar  hälf- 

ten från  sistnämnde  verldsdel,  och  10—12  fiin  Europa.  Till 
vår  fauna  höra  6  arter. 

Deras  något  klumpigare  kroppsform  och  kortare  extremi- 
teter  antyda,  att  de  i  allmänhet  äro  mindre  snabba  i  sina  rö- 

relser, än  mössen,  och  att  de  icke  kunna  taga  så  långa  språng, 
som  dessa.  I  detta  afseende  råder  emellertid  ganska  märkbara 

skillnader  dem  emellan,  och  en  del  röra  sig  med  större  snabb- 

het än  andra.  Så  t.  ex.  hafva  vi  erfarit ,  att  A.  ratticeps  sprin- 

ger mycket  snabbare  än  A.  agrestis.  En  del,  t.  ex.  A.  ani- 
phihius ,  som  ofta  uppehåller  sig  i  grannskapet  af  vatten ,  visa  en 
större  skicklighet  uti  att  simma  och  dyka.  Alla  äro  skickliga 

gräfvare ,  vistas  mycket  under  jorden ,  och  göra  sig  derföre  under- 
jordiska gångar  och  kulor,  och  en  del  uppkasta  dervid  stundom 

smärre  mullhögar,  hvilka  skilja  sig  från  dem  af  mullvaden  deri- 
genom,  att  de  äro  mindre  än  dennes,  samt  af  en  mera  irregu- 
liär  fonn.  De  tillreda  vanligtvis  underjordiska  bon,  som  äro 

bäddade  med  torrt  gräs,  mossa,  löf  o.  d.,  och  stundom  samla 

1)  A.  PtETznJS:  Om  magens  byggnad  hos  de  i  Syerige  förekommande 
arter  af  slägtet  Lemmus  NUiSSON  {Eypudéeus,  Illigee);  Kongl.  Vetensk. 
Akademiens  i  Stockb.  Handl.  1839  (tr.  1841),  pag.  120. 
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de  vinterförråd.  De  klättra  i  allmänhet  sämre  än  mössen,  men 

stundom  har  man  erforit,  att  åtminstone  en  af  dem  (Ä.  (jlarcola) 

visat  icke  ringa  förmåga  i  detta  afseende.  Byggnaden  af  deras 
kindtänder  utvisar,  att  deras  föda  till  hufvudsaklig  del  består 

af  vegetabilier,  ehuru  de  flesta  äfven  förtära  animalisk  föda 

Honan  har  4.  par  spenar  —  2  par  på  bröstet,  och  2  D:o  på 
buken  — ,  och  de  yngla  flere  gånger  under  året,  samt  föröka 
sig  följaktligen  starkt.  De  göra  ofta  skada  både  i  trädgårdar 
och  på  åkrar  och  ängar,  derigenom  att  de  söndergnaga  och 

uppäta  säd  och  diverse  andra  kulturväxter,  underminera  blom- 
sterrabatterna på  samma  sätt,  som  mullvadarne,  göra  gångar  i 

grässvålen  och  uppäta  gräsrötterna,  och  vid  sina  underjordiska 

tillhåll  uppkasta  mullhögar,  hvarigenom  sedermera  tufvor  och 
ojemnheter  på  ängarne  uppstå.  Vi  hafva  stundom  iakttagit, 

att  åkersorken  afgnagit  barken  på  unga  oxlar  och  andra  träd- 
plantor, då  marken  varit  betäckt  af  djup  snö,  hvarvid  barken 

varit  afgnagd  så  högt  upp  som  snön  räckt.  Det  har  någon 
gång  händt,  att  vattensorken  gjort  skada  derigenom,  att  han 

genomgräft  fördämningar,  och  sålunda  förorsakat  vattuflöden. 
Man  har  derföre  stundom  sökt  utrota  dem  genom  fångst.  Det 

verksammaste  biträdet  för  att  sätta  en  gräns  för  deras  allt  för 

starka  förökning  lemnas  emellertid  af  en  del  rofdjur  och  roffog- 
lar,  t.  ex.  vesslorna,  räfvarne;  vråkarne,  kärrhökarne  och  de 

uggleartade  roffoglarne. 
Till  underlättnad  vid  bestämningen  af  våra  inhemska  arter 

meddela  vi  här  öfver  dem  en  synoptisk  tablå. 

1)  Vi  hafva  fångat  A.  glareola  i  fållor,  som  varit  betade  med  ost  och 
kött.   I  dylika  fällor  hafva  vi  dock  icke  lyckats  fånga  A.  agrestis. 
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2:ne.  Mel- 
lersta 

kindtan- 
den i  un- 

derkäken 

har  å  kro- 
nan .  . 

3:ne  emalj - 

slyngor.  Fär- 
gen på ryggen 

rödbrunaktig. 
Svansen  .  .  .. 

betydligt  (ungefär  1  Va 

gånger)  längre  än 
hufvudet  

längre 
än  hufvudet. 

Bakersta 
kindtandens  i 
öfverkäken 

vinklar  å  inre  (4. 
sidan  äro  .  .< 

5  emalj  slyn- 
gor. Bakersta 

kindtandens  i 
öfverkäken 
utstående 

vinklar  å  inre 
sidan  äro  . 

(3.  .  .  . 
3:ne.  Svansen  unge- 

fär af  V2  kroppslängd, 
eller  föga  mindre  .  . 

4.  Svansens  längd  nå- 
got större  än  V3 

kroppslängd  

3:ne,  af  hvilka  den  bakersta  är  minst  fram- 
stående. Svansen  ungefär  af  hufvudets  längd. 

Färgen  ofvan  gråbrun  

Arter: 

1.  glareola 
(SCHREBER). 

2.  rutilus 

(Pallas). 
3.  rufocanus 
(SUNDEWALL). 

4.  amphibius 

(Linné). 

5.   ratticeps , 

Keyserl.  & 
Blasius. 

6.  agrestis 

(LmKÉ). 

A.  Skogssorkar:  Mellersta  Mndtanden  i  underMJcen  har 

å  kronan  endast  8:ne  emalj  slyngor  (de  2:ne  främsta  af  dessa 
äro  ej  fullständigt  delade). 

1.  Arvicola  glareola  (Schreber) 

Långsvansade  Shogssorhen. 

Öronen  något  framstående  ur  hårfällen.  Svansen  unge- 

fär 1 1/.^  gånger  längre  än  hufvudet ,  oeh  föga  Jcortare  än  halfva 
7cro2)pslängden ,  ofvan  mörhhrtm,  under  hvitaJctig.  Kroppsfär- 

1)  Schreber  har  kallat  denna  arten  Miis  glareolus,  och  man  har  der- 
före  vanligen  efter  honom  ̂ bibehållit  artnamnet  glareolus  oförändradt;  men 
då  den  masculina  ändeisen  us  beror  på  ett  misstag,  alldenstund  något  la- 
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gen  o/van  rödhrundktig.  Mellersta  kindtanden  i  ÖfverJcäken 
har  å  inre  sidan  2:ne  vinklar,  och  den  bakersta  i  samma 

käke  har  å  yttre  sidan  3:ne  (stundom  med  spår  till  en  4:de) , 

och  å  inre  D:o  3 — 4  vinklar^  och  dess  bakersta  emaljslynga 
är  baktill  trubbig  eller  a/rundad. 

Mus  rutilus,  varietas  minor,  Pallas:  Novse  species  Quadrupedum  e  Gli- 
rium  ordine,  pag.  247.  —  1778. 

„  glareolus,  Schreber:  Die  Säugthiere,  Bd.  IV,  pag.  680, 
tab.  190  B.  —  1792. 

Ärmcola  glareola,  Keyserling  &  Blasius:  Die  Wirbelthiere  Eu- 

ropa's,  pag.  34.  —  1840. 
„      glareolus,  C.  J.  Sundewall:  Tvenne  för  Sverige  nya 

Gnagarearter  samt  tandbyggnaden  hos  Arvi- 
cola  och  Myodes;  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  i 
Stockh.  Handl.  1840  (tr.  1842)  pag.  16,  tab. 

I,  fig.  3.  -  1842. 
Lemmm  glareolus,  S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra 

uppl.  pag.  362.  —  1847. 
Ärvicola  glareolus,  J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethi- 

ere  Deutschlands,  pag.  337.  —  1857. 
HypudcBUS  glareolus,  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag, 

258.  —  1865. 
„  „  V.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse, 

vol.  I,  Histoire  naturelle  des  Mammif éres , 

pag.  221.  —  1869. 

Beskr.  ?,  fullvuxen,  från  Torneå  Lappmark,  och  förvarad 

i  sprit.  Kroppens  längd  från  nosspetsen  till  svansroten  3720 
tum  eller  103  millim.  Längd  af  hufvudet  1  t.  eller  30  mill. 

L.  af  örat  från  basen  af  dess  yttre  kant  7-2  t-  ̂ll^r  1^  i^i^l- 
Bredd  af  D:o  13  mill.  L.  af  bakfoten  från  hälen  till  mellersta 

klospetsarne  7io  ̂-  ̂ ^^^  1^  ̂ ^11-    ̂ -      svansen  utan  hårpen- 

tinskt  ord  glareolus  hvarken  förefinnes,  eller  språkriktigt  kan  bildas,  men 
deremot  af  ordet  glarea  finnes  ett  diminutivum  glareola,  som  betyder  en 
Uten  sten,  eller  dylikt,  och  Schreber  utan  tvifvel  har  afsett  detta  ordet, 
så  anse  vi,  att  det  bör  skrifvas  med  sin  rätta  ändelse.  Adjectivet  till 
detta  ord  är  naturligtvis  glareolosus,  och  Schreber  kan  derföre  ej  rätt 
gerna  hafva  tänkt  sig  ordet  glareolus  såsom  ett  adjectivum.  Att  artnam- 

net är  feminint  ehuru  slägtnamnet  (Ärvicola)  är  masculint,  betyder  natur- 
ligtvis ingenting,  då  båda  äro  substantiver.  Keyserling  &  Blasius  (Die 

Wirbelthiere  Europa's)  hafva  skrifvit  detta  artnamn  riktigt  —  glareola, 
men  Blasius  m.  fl.  hafva  dock  sedermera  återtagit  det  oriktiga  skrifsättet 
—  glareolus. 
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seln  något  öfver  IV2  t.  eller  46  mill.  —  ̂ ,  fullvuxen,  från 
samma  trakt.  Längd  af  kroppen  3  7io  eller  93  mill.  L.  af 
svansen  1 7io  t.  eller  42  mill.  En  annan  mindre  cT  från  Skåne 

har  kroppsl.  2Vio  t.  eller  81  mill.  L.  af  svansen  1720^-  eller 
40  mill. 

Nosen  är  föga  trubbig,  och  då  derjemte  öronen  äro  utstå- 
ende ur  fällen,  får  hufvudet  hos  denna  arten  derigenom  ett 

mera  råttlikt  utseende  än  hos  de  andre.  Nosspetsen,  som 

är  hårbevuxen,  med  undantag  af  närmast  omkring  näsbor- 

rarne ,  och  der  har  en  vertical  grop ,  är  långt  framstående  fram- 
om munnen,  och  den  verticala  fåran,  som  framtill  delar  öfver- 

läppen,  är  derföre  temligen  lång.  Afståndet  mellan  ögonen  och 
nosspetsen  är  längre  än  detsamma  mellan  dem  och  öronen. 
De  transversella  gomlisterna  äro  10,  och  af  dessa  äro  den  lista 

och  de  2:ne  sista  i  midten  odelade,  ehuru  der  är  spår  till  del- 
ning å  den  nästsista.  De  3me  främsta  och  den  sista  äro  de 

största.  Öronen  äro  rundade ,  och  innantill  emot  öfre  och  yttre, 
och  å  yttre  sidan  emot  alla  kanterna  glest  håriga ,  håren  längst 

å  yttre  sidan  framtill.  Tragus  är  nästan  tvär,  och  den  betyd- 
ligt större  antitragus  är  framstående  och  med  konvex  kant. 

Både  fram-  och  bakfötterna  hafva  ofvan  glesa  åtliggande  hår. 
Af  framfötternas  4  fullständiga  tår  är  den  yttersta  den  kortaste , 
och  den  2:dra  den  längsta.  Af  bakfötternas  5  tår  är  den 
innersta  den  kortaste,  och  den  mellersta  föga  längre  än  de 
båda  nästintill  den  varande.  Svansen  hafva  vi  funnit  förän- 

derlig både  uti  längd ,  form  och  hårbetäckning.  Hos  yngre  och 

följaktligen  mindre  individer  hafva  vi  funnit  den  jemförelsevis 

längre,  och  der  nästan  lika  lång  som  halfva  kroppslängden. 

Hos  de  ganska  många  äldre  i  sprit  förvarade  individer  af  båda 

könen  från  Lappland,  som  vi  haft  tillfälle  att  undersöka,  hafva 
vi  merendels  funnit  den  märkbart  kortare  än  halfva  kroppen, 

ehuru  någon  gång  nästan  lika  med  denna  dimension.  Hos  yngre , 
hos  Skånska  exemplar,  samt  ofta  äfven  hos  äldre  hanar  hafva 
vi  funnit  den  tjockare,  med  tätare  och  längre  hårbetäckning, 

och  nästan  jemntjock.  Hos  äldre  honor  hafva  vi  i  allmänhet 
funnit  den  märkbart  afsmalnande  emot  spetsen,  och  med  kortare 

hår.  Svansspetsen  har  alltid  temligen  långa  hår.  Den  bakåt 
utsträckta  bakfoten  räcker  ungefär  till  svansens  midt.  Spenarne 

äro  4  par,  hvaraf  2me  par  pä  bröstet,  och  2:ne  D:o  på  buken. 

—  Färgen  på  ryggen  är  i  allmänhet  hos  de  inom  vårt  land 
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förekommande  mörkt  rödbrunaktig ,  och  öfverensstämmer  med 

den  på  de  högre  Alperna  förekommande  färgvarietet ,  som  Fatio 

till  en  början  åtskilt  ̂ ) ,  under  namn  af  Myodes  bicolor^  men 
sedermera  förenat  med  Ärv.  glareoJa.  Mellan  de  hår,  som 

hafva  rödbruna  spetsar,  förefinnas  en  mängd,  som  hafva  svarta 

D:o.  Kroppssidorna  äro  grågulaktiga,  eller  gråaktiga  med  gul- 
brun anstrykning,  stundom  mörkare  och  stundom  ljusare,  och 

utan  gräns  mellan  denna  färg  och  ryggens.  Undre  kropps- 
sidan, med  läpparne  och  hakan,  är  stundom  nästan  rent  hvit, 

och  stundom  (hos  de  högnordiska)  gråhvit,  eller  grågulaktigt 

hvit,  och  i  förra  fallet  är  der  en  mer  eller  mindre  tydlig  färg- 
gräns mellan  denna  och  kroppssidornas  färg,  men  i  sednare 

fallet  öfvergår  kroppssidornas  nedtill  ljusa  grågulaktiga  färg 
utan  tydlig  färggräns  i  den  undre  kroppssidans  D:o.  Fötterna 
äro  hvita.    Svansen  är  ofvan  mörkbrun,  och  under  hvitaktig. 

Anm.  Härvarande  Universitets  zoologiska  museum  äger  ett  exemplar 
från  mellersta  Europa  af  den  varietet,  som  blifvit  kallad  Hypudceus  hercy- 
nicus,  och  denna  är  ungefär  af  samma  storlek,  som  de  Lappländska  exem- 

plaren ,  men  af  en  mycket  ljusare  färgteckning  än  de ,  och  under  rent  hvit , 
med  skarp  färggräns. 

Cranief^).  Längd  25  mill.  Bredd  öfver  öronöppningarne 
11 V2  naill.  Interparietalbenet  är  åt  sidorna  afsmalnande,  men 

trubbigt  tillspetsadt  (hos  yngre  från  Skåne  skarpt  tillspetsadt) , 

med  den  spetsiga  sidovinkeln  riktad  bakåt.  Dess  bredd  är  un- 

gefär lika  med  pannbenens  längd,  och  dess  bakre  kant  är  båg- 
böjd,  och  dess  främre  kant  har  i  midten  en  framstående  spetsig 
vinkel.  Pannbenen  äro  längre  än  näsbenen,  och  pannan  har  en 

långs  midten  gående  grop,  och  har  sidokanterna  trubbiga,  men 
föga  utringade.  Hjessbenen  hafva  å  sidorna  en  låg  böjd  köl. 

Nackbenets  basilardel  har  en  skarp  köl  långs  midten.  Det  af- 
långa  hålet  på  os  sqiiamosum  sträcker  sig  nästan  ända  från 
basen  af  okbensutskottet  till  crista  lamhdoidea  ^  och  den  främre 

och  undre  kanten  af  detta  ben  har  vid  den  bakre  gränsen  för 

ögonhålan  en  trubbig  knöl.  Kindbågarne  äro  mycket  spensliga 
och  å  midten  obetydligt  bredare.  Den  perpendiculära  delen  af 

gombenet,  som  gränsar  intill  processtis  pterygoidem ^  utgår  från 

1)  Revue  et  Magasin  de  Zoologie,  1862,  pag.  257,  pl.  12. 

2)  Af  exemplar  från  Lappland. 
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öfre  sidan  af  gombenet.  Foramina  incisiva  slutas  framom  de 
främsta  kindtänderna. 

Tänderna.  Öfverkäken:  Fr amtänder na  framtill  blekt  brun- 

gula och  med  en  ytterst  svag  antydning  till  vertical  fåra.  l:sta 
kindtanden  är  obetydligt  större  än  de  andre ,  och  har  å  kronan  5 

emaljslyngor,  af  hvilka  den  främsta  är  den  största,  samt  å  yttre 
och  inre  sidorna  3:ne  utstående  vinklar.  2:dra  kindtanden  har 

4  emaljslyngor,  och  å  yttre  sidan  3:ne  och  å  den  inre  2me  ut- 
stående vinklar.  Den  3:dje  eller  bakersta  kindtanden,  som  är 

bakåt  betydligt  afsmalnande,  är  något  föränderlig,  isynnerhet  i 
mån  af  åldern.  Hos  fullvuxna  individer  har  den  å  kronan  5 

emaljslyngor,  af  hvilka  de  4  främre  äro  slutna,  och  den  ba- 
kersta, längsta,  eller  5:te  är  ofullständigt  delad  i  2me.  Den 

har  å  yttre  sidan  3me  (stundom  med  antydning  till  en  4:de), 
och  å  inre  sidan  4  utstående  vinklar.  Hos  en  gammal  hona 
från  Lappland,  och  hos  flera  yngre  individer  från  Skåne  hafva 
vi  funnit  den  bakersta  inre  vinkeln  helt  och  hållet  eller  nästan 
helt  och  hållet  saknad  De  inre  vinklarne  å  dessa  tänder  äro 

afrundade  eller  trubbiga.  —  Underkäken:  Framtänderna  äro 
nästan  prismatiska,  med  lång  och  tillspetsad  krona.  Den  l:sta 

kindtanden,  som  är  den  vida  största,  har  å  kronan  7  emalj- 

slyngor, och  å  yttre  sidan  4,  och  å  den  inre  5  utstående  vink- 
lar. Den  2:dra  kindtanden  har  å  kronan  3:ne  emaljslyngor,  af 

hvilka  de  2 me  främsta  hvardera  äro  ofullständigt  delade  i  2me ; 

och  å  yttre  och  inre  sidorna  har  den  3:ne  utstående  vinklar. 

Den  3:dje  eller  bakersta  kindtanden  har  å  kronan  äfvenledes 

3me  emaljslyngor,  och  å  yttre  och  inre  sidorna  3me  utstående 
vinklar,  och  denna  tanden  är  den  minsta  af  alla. 

Långsvansade  skogssorken  förekommer  i  skogstrakter  från 

Skåne  till  långt  upp  i  Torneå  Lappmark  (Pajala),  hvarifrån 
Upsala  Universitets  zoologiska  museum  erhållit  exemplar  af  den 
dåvarande  Philos.  Candidaten  C.  L^stadius.  Likväl  synes  den 

uti  sin  förekomst  vara  sporadisk,  samt  enligt  vår  erfarenhet 
periodisk,  så  att  den  dels  icke  förekommer  i  alla  skogstrakter, 

der  man  skulle  kunna  vänta,  att  finna  den,  och  dels  stun- 
dom är  fåtalig,  eller  ock  helt  och  hållet  försvinner  på  sådana 

ställen,  der  man  förut  funnit  den  talrik.   I  Skåne  hafva  vi  nå- 

1)  Enligt  Blashjs  är  det  den  med  denna  tandformen  försedda  som  af 
ScmNZ  blifvit  kallad  Hypudceus  Nageri,  hvilken  derjemte  är  utmärkt  genom 
mörkare  färgteckning. 
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gon  gång  funnit  den  i  mängd  i  bokskogarne,  då  der  varit  ymnig 

tillgång  på  bokollon  eller  boknötter.  C.  J.  Sundewall  ̂ )  och 

S.  Nilsson  2)  hafva  erhållit  den  från  Odensjö  socken  i  vestra 

Småland.  Enligt  C.  K.  Sundström-"')  är  den  funnen  i  Nerike. 
W.  Meves*)  har  funnit  den  i  Jemtland.  C.  J.  Sundewall  och 
C.  G.  LöwENHJELM  hafva  funnit  den  i  Lappland,  på  fjellsidorna 
inom  björkskogens  region.  Enligt  K.  Collett  är  den  i  Norge 
talrik  på  liknande  localer.  Enligt  S.  Nilsson  är  den  af  W.  v. 
Wright  funnen  i  mellersta  Finland  i  trakten  af  Kuopio.  För 

öfrigt  förekommer  den,  enligt  Blasius  m.  fl. ,  i  hela  Europa, 

med  undantag  af  dess  allra  sydligaste  länder.  Vi  hafva  icke 

sett  någon  uppgift  om  dess  förekomst  i  Sibirien. 
Den  lefver  både  af  vegetabiliska  och  animaliska  ämnen, 

och  vi  hafva,  enligt  hvad  ofvan  blifvit  anfördt,  fångat  den  i 
råttfällor,  uti  hvilka  kött  och  ost  begagnats  såsom  lockbete. 

Enligt  V.  Fatio,  plundrar  den  stundom  småfoglars  bon  på  sina 
ägg,  då  dessa  bon  varit  anbragta  på  ringa  höjd  öfver  marken. 

Detta  förutsätter  dess  förmåga  att  klättra,  samt  öfverensstäm- 

mer  i  detta  afseende  med  en  af  Conservator  Meves  gjord  iakt- 

tagelse^), då  han  i  Jemtland  påträffat  såväl  djuret  sjelft  som 
hår  af  det  högt  uppe  i  träden  uti  bon,  som  bestodo  af  "små 
granqvistar  och  laf,"  och  som  han  till  en  början  ansåg  för 
ekorrbon ,  men  sedermera  förmodade  kunna  vara  byggda  af  ifrå- 

gavarande djurart.  Den  ynglar  3  till  4  gånger  om  året,  och 
ungarne  skola  inom  sei  veckors  tid  nästan  blifva  fullvuxna. 

2.   Arvicola  rutilus  (Pallas). 

Bödbruna  Shogssorhen. 

Öronen  något  framstående  ur  hårfallen.  Svansen  föga 

längre  än  hvfvudet,  och  något  kortare  än  af  hroppsläng- 
den^  och  ofvan,  med  undantag  af  basen,  niörkbrun,  eller  hos 

1)  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Handl.  1840  (tr.  1842)  pag.  19. 

2)  Skand.  Fauna,  Däggdj.    2:dra  uppl.  pag.  364. 

3)  Bidrag  till  Örebro  läns  Vertebratfauna ,  pag.  8. 

4)  Öfversigt  af  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Förh.  1859,  pag.  92. 
5)  Svenska  Jäg.  Förb:s  Nya  Tidskr.  7:de  årg.  pag.  22. 
6)  Öfversigt  af  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Förh.  1858,  pag.  92. 
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yngre  ljusare  hrun^  och  under  grågul,  samt  utåt  temligen 

långhårig  och  tjock.  Ofvan  på  hufvudet  och  ryggen  mer  eller 
mindre  ljust  rödbrun.  3Iellersta  hindtanden  i  öfverMJcen  har 
å  inre  sidan  2:ne  utstående  vinJclar,  och  den  hahersta  i  samma 

Mlce  har  å  yttre  sidan  8 me.,  och  å  inre  B: o  4  utstående  vink- 
lar, och  dess  hakersta  emalj slynga  är  baktill  spetsig 

Mus  rutiluSj  Pallas:  Novae  species  Quadrupedum  e  Glirium  ordine, 
pag.  246,  tab.  XIV  B.,  tab.  XVII,  figg.  21-22.  — 
1778. 

„  Scheeber:  Die  Säugthiere,  4:er  Theil,  pag.  672,  tab. 
188.  —  1792. 

Ml/odes  rutihis,       Pallas:  Zoographia  Eosso-Asiatica ,  vol.  I,  pag.  177. -  1811. 

Ärvicola  rutilus,  C.  J.  Sundewall,  Tvenne  för  Sverige  nya  Gnagare- 
arter,  samt  tandbyggnaden  hos  Ärvicola  och  Myodes; 
Kongl.  Vetensk.  Akad:s  i  Stockh.  Handl.  1840  (tr.  1842), 
pag.  19,  tab.  I,  fig.  2  (kindtänderna).  —  1842. 

Lemmus  rutilus,  S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl. 

pag.  366.  —  1847. 
Ärvicola  rutilus,  J.  F.  Brandt:  Bemerkungen  iiber  die  Wirbelthiere  des 

nördlicheu  europäischen  Eusslands ,  besonders  des  nörd- 

lichen  Urars;  '*der  nördliche  Ural  und  das  Kiistenge- 
birge  Pae-Choi."  Bd.  II,  von  E.  Hofmann.  Appen- 
dix,  pag.  37.  —  1856. 

Hypudceu^s  rutilus,  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  260. -  1865. 

Beskr.  ̂ )  ef,  fullvuxen.  Längd  af  kroppen  ungefär  37io 
tum  eller  108  millim.    L.  af  örat  från  basen  af  dess  yttre  kant 

1)  Denna  art  kännes  bäst  genom  sin  färg  i  förening  med  den  korta, 
tjocka  och  temligen  långhåriga  svansen.  Dess  kindtänder  äro  i  det  närma- 

ste like  dem  af  föregående  art,  och  den  bakersta  i  öfverkäken  följaktligen 
mycket  olik  den  hos  följande  arten.  Hos  ett  yngre  exemplar  från  Sibirien, 
som  vi  erhållit  af  Prof.  v.  Middendorff,  hafva  vi  funnit  någon  skiljaktig- 

het uti  tandbyggnaden  från  de  Svenska  exemplaren,  deruti  att  den  bakre 
inre  utstående  vinkeln  på  den  mellersta  öfre  kindtanden  har  en  liten  bugt , 
som  antyder  denna  vinkels  delning  i  2:ne,  och  den  bakersta  öfre  kindtan- 

den har  äfven  å  yttre  sidan  4  utstående  vinklar,  ehuru  den  bakersta  af 
dessa  är  obetydligt  framstående.  Den  är  äfven  uti  färgteckningen  något 
olik  dem  deruti,  att  den  ofvan  har  en  ljusare  rödbrun  färg,  och  svansen 
är  ofvan  gulbrun. 

2)  Efter  uppstoppade  exemplar  i  Zool.  Kiksmuseum  i  Stockholm,  från 
Muonioniska,  och  skänkte  af  L.  L.  L.ä:sTADlus. 
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*/io  t.  eller  12  mill.  Bakfoten  från  hälen  till  spetsen  af  mel- 
lersta tåns  klo  ̂ ^/ao  t.  eller  22  mill.  L.  af  svansen  utan  håren 

vid  spetsen  nära  Vio     ̂ ller  26  mill. 
Till  kroppsformen  S3nies  den  mest  likna  föregående  arten, 

ehuru  nosen  är  något  mera  trubbig  än  hos  den.  Öron  och  fötter 

likna  dem  af  nämnde  art.  Svansen  är  betydligt  kortare  än  hos  den , 

föga  längre  än  hufvudet,  samt  tjock,  och  med  tät  och  temligen 

lång  hårbeklädnad.  —  Färgen  är  långs  ryggen ,  från  hjessan  till 

svansroten  rödbrun ,  och  på  kroppssidorna  grågulaktig ,  och  mel- 
lan dessa  färger  är  en  mindre  tydlig  gräns.  Undre  kropps- 

sidans färg  är  gråhvitaktig ,  utan  skarp  gräns  mellan  den  och 
kroppssidornas  färg.  Den  främre  delen  af  hufvudet  ofvan  är 

gråbrunaktig  med  rödbrun  anstrykning.  På  hufvudet,  ryggen 

och  kroppssidorna  äro  talrika,  vid  spetsen  svartaktiga  stickel- 
hår.  Svansen  är  ofvan  mot  spetsen  svartbrunaktig ,  och  under 
grågul.    Fötterna  äro  gråhvita. 

Craniet.  Längd  25  mill.  Bredd  öfver  öronöppningarne 

13  mill.  Interparietalbenet  är  skarpt  tillspetsadt  åt  sidorna, 
och  lika  bredt,  som  pannbenen  äro  långa.  Dessa  sednare  ben 
äro  längre  än  näsbenen.  Från  bakre  sidohörnen  af  pannbenen 

går  å  hvardera  sidan  af  hjessan  en  låg  köl  till  interparietalbe- 
net. Pannan  är  plattad.  Kindbågarne  äro  smala,  och  föga 

bredare  på  midten. 

Tänderna.  Öfverkäken:  Den  l:sta  kindtanden  har  å  kro- 

nan 5  emaljslyngor,  och  å  yttre  och  inre  sidorna  3:ne  utstående 

vinklar.  Den  2; dra  eller  mellersta  kindtanden  har  4  emaljslyn- 
gor, och  å  yttre  sidan  3me,  och  å  den  inre  D:o  2me  utstående 

vinklar.  Den  3:dje  eller  bakersta  kindtanden  har  6  emaljslyn- 
gor, af  hvilka  den  bakersta  är  baktill  tillspetsad,  och  å  yttre 

sidan  3:ne,  och  å  inre  D:o  4  utstående  vinklar.  —  Underkäken: 

Den  l:sta  kindtanden  har  6  emaljslyngor^),  samt  å  yttre  sidan 
4,  och  å  den  inre  5  utstående  vinklar.  Den  2:dra  eller  mel- 

lersta kindtanden  har  3 me  emaljslyngor,  med  antydning  till 

delning  å  l:sta  och  2:dra  slyngan,  och  å  yttre  och  inre  sidorna 
3me  utstående  vinklar.  Den  3:dje  eller  bakersta  kindtanden 

har  äfvenledes  3me  emaljslyngor,  och  å  yttre  och  inre  sidorna 
3:ne  utstående  vinklar. 

1)  Å  det  ofvannämnda  Sibiriska  exemplaret  har  denna  tand  7  emalj- 
slyngor. 



292 

Denna  sork-art  är  hos  oss  endast  funnen  i  de  allra  nord- 

ligaste delarne  af  landet,  nemligen  af  L.  L.  L^stadius  vid  Ka- 
resuando och  Muonioniska  i  norra  delen  af  Torneå  Lappmark. 

Sannolikt  förekommer  den  äfven  i  Norska  Finmarken,  ehuru 

den  icke  derstädes  lär  vara  iakttagen.  I  Finland  är  den,  enligt 
C.  J.  SuNDEWALL,  af  W.  V.  Wright  funnen  vid  Kuopio.  Enligt 

J.  F.  Brandt  (å  anf.  st.)  är  den  af  v.  Baer  funnen  i  trakten  af 
Hvita  Hafvet,  af  E.  Hofmann  vid  Petschora,  och  af  J.  H.  Blasius 

i  de  Kyska  Östersjöprovinserna;  och  den  förekommer  dessutom 
enligt  samme  författare,  och  enligt  Pallas  och  v.  Middendorff 
i  hela  Sibirien.  Enligt  de  tvenne  sistnämnde  äfvensom  enligt 

LiESTADius  (hos  Nilsson)  är  den  allätande,  liksom  föregående 
och  sannolikt  äfven  följande  art. 

3.  Arvicola  rufocanus  (C.  J.  Sundewall). 

Gråsidiga  SJcogssorJcen. 

Öronen  Jcnappt  utstående  ur  Mrf ollen.  Svansen  temligen 

smal,  ungefär  af  hufvudets  längd,  of  van  mörkbrun,  och  under 
gråhvit.  Färgen  på  hjessan,  nacJcen  och  ryggen  mer  eller 

mindre  mörkt  rödbrun ,  och  på  sidorna  af  hufvudet  och  krop- 

pen mörkt  grå,  med  temligen  tydlig  färggräns  upptill.  Föt- 
terna ofvan  brunaktiga.  Mellersta  kindtanden  i  öfverkäken 

har  å  inre  sidan  2:ne,  och  å  den  yttre  3. 'ne  utstående  vink- 
lar; och  den  bakersta  kindtanden  i  samma  käke  har  å  både 

yttre  och  inre  sidorna  3:ne  D;o,  och  dess  bakersta  emaljslynga 

är  baktill  trubbigt  tillspetsad.  Craniet  har  å  pannan  en  långs- 
gående grop,  som  hos  äldre  å  hvardera  sidan  är  begränsad 

af  en  tydlig  köl.  Interparietalbenet  är  på  sidorna  snedt  af- 
hugget,  med  de  spetsiga  vinklarne  riktade  bakåt. 

Hypudeeus  rufocanus,  C.  J.  Sundewall:  Öfversigt  af  Kongl.  Vetenskaps 
Akad:s  i  Stockh.  Förhandl.  1846,  pag.  122.  -  1847. 

Lemmus  rufocanus,  S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra 

uppl.  pag.  365.  -  1847. Hypudeeus  rufocanus,  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  259, 

med  figur.  —  1865. 

Beskr.  cT,  gammal,  förvarad  i  sprit.  Längd  af  kroppen 

37io  tum  eller  108  millim.  L.  af  örat  från  basen  af  dess  yttre 
kant  nära       t.  eller  13  mill.   L.  af  bakfoten  från  hälen  till 
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mellersta  klospetsen  något  öfver  Vio  19  mill.    L.  af 

svansen  utan  håren  vid  spetsen  ̂ 720  ̂ -  28  mill.  —  En 
yngre  ef,  förvarad  i  sprit,  har  kroppsl.  2  7io  t.  eller  87  mill. 

L.  af  hufvudet  Vio  t-  ̂ Uer  27  mill.  L.  af  örat  från  basen  af 
yttre  kanten  nära  t.  eller  11  mill.  L.  af  bakfoten  7io  ̂• 
eller  18  mill.    L.  af  svansen  7io  ̂-         ̂ 4  mill. 

Nosen  är  temligen  smal  och  tillspetsad,  liksom  hos  de 
föregående  arterna,  men  öronen  äro  knappt  framstående  ur 

den  yfvigare  hårfällen.  De  äro  rundadt  ovala,  och  antitra- 
gus  bildar  en  starkt  framstående  nästan  trubbigt  tillspetsad 

flik.  Bakfötterna  äro  ganska  håriga  på  bakre  delen  af  fot- 
sulan, och  svansen  är  temligen  liten,  dess  längd  utgörande  7^ 

eller  något  mera  af  kroppslängden ,  bakåt  afsmalnande ,  samt  slu- 

tande med  en  hårpensel,  som  är  omkring  6  mill.  lång.  —  Fär- 
gen är  på  hjessan ,  och  midtåt  halsen  och  ryggen  ända  till  bakre 

delen  af  länden  temligen  mörkt  rödbrun  med  inblandade  talrika 

stickelhår  med  svart  spets.  På  sidorna  af  ryggen  är  den  något 

blekare,  grågulaktig.  Nosen  ofvan  och  på  sidorna,  pannan, 

hufvudets,  halsens  och  kroppens  sidor  äro  mörkt  grå  eller  aske- 
grå,  med  temligen  tydlig  färggräns  upptill.  Fötterna  äro  ofvan 
brunaktiga  eller  gråbrunaktiga.  Svansen  är  ofvan  mörkbrun, 

och  under  gråhvit.  Undre  kroppssidan  är  hvitgrå.  Stundom 

är  den  mörkare :  ofvan  brunaktig ,  med  rödbrun  anstrykning  en- 
dast på  hjessan  och  nacken ,  och  under  ljusare  gråaktig 
Craniet  af  ett  annat  exemplar.  Längd  25  mill.  Bredd 

öfver  yttre  öronöppningarne  12  mill.  Pannan  är  konkav  långs 
midten ,  och  hos  äldre  individer  är  den  å  sidorna  ganska  starkt 

inknipen,  och  den  långsgående  konkaveringen  eller  gropen  är  å 

hvardera  sidan  begränsad  af  en  temligen  skarp  köl.  Interparie- 
talbenet  är  å  sidorna  snedt  af  hugget,  med  de  spetsiga  sidovink- 
larne  riktade  bakåt ,  och  de  trubbiga  D:o  afrundade ,  och  vinkeln 

i  midten  af  framkanten  är  mycket  trubbig.  Kindbågarne  äro  å 

midten  temligen  breda.  Foramina  incisiva  slutas  baktill  strax 
framom  framkanten  af  de  främsta  kindtänderna. 

Tänderna.  Öfverkäken:  Framtänderna,  som  å  främre 

sidan  äro  ljust  brungula,  hafva  framtill  vid  gränsen  mellan 

främre  och  yttre  sidorna  en  temligen  skarp  kant,  och  den  skä- 

1)  Ett  exemplar  med  sådan  färgteckning,  från  Norska  Finmarken, 
hafva  vi  sett  i  Zool.  Riksmuseum  i  Stockholm. 
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ran^e  eggen  konkav.  Den  l:sta  kindtanden  har  å  kronan  5 

emaljslyngor,  och  å  yttre  och  inre  sidorna  3:ne  utstående  vink- 

lar. Den  2:dra  kindtanden  har  4  emaljsl)mgor,  och  å  yttre  si- 
dan 3:ne,  och  å  inre  D:o  2:ne  utstående  vinklar.  Den  3:dje 

eller  bakersta  kindtanden  har  5  emaljslyngor,  af  hvilka  främsta 
och  sista  äro  de  största,  och  den  sednare  är  baktill  trubbigt 

tillspetsad,  samt  nästan  triangulär.  A  yttre  och  inre  sidorna  i 
har  den  3:ne  utstående  vinklar,  af  hvilka  de  å  den  förra  äro o 

föga  framstående.    A  alla  äro  de  inre  vinklarne  afrundade.  — 
Underkäken:  Den  lista  kindtanden  har  å  kronan  6  emalj- 

slyngor, och  å  yttre  sidan  4 ,  och  å  inre  D:o  5  utstående  vinklar, 

af  hvilka  den  främste  å  båda  sidorna  är  helt  obetydlig.  Den  främsta  j 
slyngan  är  njurformig.    Den  2:dra  kindtanden  har  3me  emalj-  I 
slyngor,  af  hvilka  de  båda  främsta  förete  antydning  till  delning ,  i 

samt  å  yttre  och  inre  sidorna  3me  utstående  vinklar.    Den  3:dje  j 
kindtanden  har  3 me  emaljslyngor,  och  å  inre  sidan  3: ne  tydliga  I 

samt  å  den  yttre  D:o  2:ne  otydliga  och  trubbiga  utstående  vinklar. 
Den  är  hos  oss  anträffad  i  Luleå  och  Torneå  Lappmarker 

af  C.  Gr.  LöwENHJELM  och  L.  L.  L^estadius,  dels  nere  i  dalarne, 

vid  menniskoboningarne  och  andra  ställen ,  och  dels  inom  björk- 

skogsregionen på  fjellsidorna ,  och  synes  vissa  tider  vara  temli- 
gen  talrik.  I  Norge  är  den  funnen  både  i  Vest-  och  Öst-Fin- 

marken, i  den  förra  af  Prof.  A.  J.  Malmgken,  och  i  den  sed- 
nare af  Prof.  L.  EsMAEK  och  Akad.  Adjunkten  T.  Feies,  hvilken 

sednare  förärat  till  härvarande  Universitets  zoologiska  museum 

ett  af  honom  viå  Warangerfj  orden  taget  individ.  Uti  Finland 

är  den,  enligt  J.  F.  Brandt  anträffad,  och  v.  Middendorff ^)  ; 

fann  den  vid  Boganida  och  Stanowoj-Bergen  i  Sibirien,  och  ' 
uppgifver  för  öfrigt,  att  den  blifvit  funnen  i  Kamtschatka  och 
på  Altai.  J.  F.  Brandt  har  äfven  fått  den  från  norra  Ural. 

Dess  geografiska  utbredning  är  således  mycket  vidsträckt,  ehuru 
merendels  högnordisk.  Den  gör  sig  gångar  i  grässvålen,  då  den  i 
söker  gräsrötter  och  dylikt  till  föda.  I  boningshusen  torde  han 
söka  både  animaliska  och  vegetabiliska  ätbara  ämnen. 

B.  Jordsorkar.  Mellersta  Jcindtanden  i  underMJcen  har  j 
å  kronan  5  emaljslyngor^  och  den  mellersta  D:o  i  Öfverkäken  i 

har  å  inre  sidan  endast  2\ne  utstående  vinklar,  j 

1)  Å  det  vid  föregående  art  anförda  stället.  ' 
2;  Sibiriske  Reise,  Säugethiere,  Vögel  und  Amphibien,  pag.  114. 
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4.  Arvicola  amphibius  (Linné). 
Vattensorhen. 

Öronen  dolda  i  liårfäTlen.  Svansen  unge/är  af  hal/va 
kroppens  längd:  stundom  något  längre^  och  stundom  något 
kortare.  Färgen  föränderlig^  svartaktig  eller  hrunaktig,  eller 

mörkt  gråhriinaktig ,  och  i  allmänhet  föga  ljusare  på  undre 
kroppssidan.  B  åker  sta  kindtanden  i  öfverkäken  med  endast 

4  emalj slgng or ̂   och  å  yttre  och  inre  sidorna  med  3:ne  utstå- 
ende vinklar.  Craniet  har  hos  äldre  en  långsgående  köl  å 

midtcn  af  pannan  mellan  inknipningarne.  Interparietalhenet 
har  sidokanterna  trubbiga  eller  konkava. 

Mm  terrestris,  Linné:  Fauna  Svecica,  pag.  11.  ~  1761. 
„    amphilius,         Idem:  ibidem,  pag.  12. 

paludosus,         Idem:  Mantissa  plantarum,  appendix,  pag.  522.  — 
1767. 

„   amphibiiis,         A.  J.  Ketzius:  Faunae  Svecica  pars  l;ma,  pag.  36. -  1800. 

„  pahidosus,         Idem:  ibidem,  pag.  37. 
Lemmus  amphibius,     S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl. 

pag.  355.  -  1847. 
Arvicola  amphibius  ̂     J.  H.  Blasius:   Naturgeschichte   der  Säugethiere 

Deutschlands ,  pag.  344,  med  fig.  öfver  tänd.  — 
1857. 

Paludicola  amphibius,  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag  261. -  1865. 

Arvicola  amphibius,     V.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse,  vol.  I, 

pag.  227.  -  1869. 

Anm.  På  grund  af  den  ganska  betydliga  föränderlighet,  som  denna 
art  företer  dels  uti  färgteckningen,  och  dels  uti  svansens  längd  och  krop- 

pens storlek,  och  till  någon  ringa  del  uti  formen  af  kindtändernas  emalj- 
slyngor,  har  man  ej  sällan  uppställt  de  skiljaktiga  formerna  såsom  typer 
för  särskilda  arter.  Såsom  synes  af  synonymien,  har  redan  Linné  tillfölje 
deraf  beskrifvit  den  under  3:ne  olika  namn.  Blasius,  som  egnat  en  syn- 

nerlig uppmärksamhet  åt  dessa  former,  har  visat,  att  de  ej  äro  annat  än 
varieteter  af  en  och  samma  art.  Denna  åsigt  har  dock  redan  förut  blifvit 
framställd  af  S.  Nilsson.   V.  Fatio  har  sedermera  biträdt  densamma. 

Beskr.  9  gammal:  Kroppens  längd  från  nosspetsen  till 
anus  5Vio  toim  eller  162  millim.  L.  af  svansen  37io  eller 

93  mill.    cT,  ej  fullvuxen^):  Kroppens  längd  47io     eller  144 

\)  Förvarad  i  sprit. 
20 
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mill.  L.  af  hufvudet  V/^^  t.  eller  39  niill.  L.  af  örat  från 

basen  af  dess  yttre  kant  nära  V,  t.  eller  Uy,  mill.  L.  af  bak- 
foten från  hälen  till  mellersta  klospetsen  1  t.  eller  30  mill. 

L.  af  svansen  från  anus  nära  2  7.,  t.  eller  74  mill.  —  En 

gammal,  uppstoppad,  har  kroppslängden  omkring  öV^o  ̂ -  ̂^^^i' 
174  mill.,  och  svansens  längd  37io     eller  102  mill. 

Nosen  är  kort  och  trubbig ,  och  afståndet  mellan  nosspetsen 
och  ögonen  ungefär  lika  med  det  mellan  dessa  sednare  och 

öronen.  Dessa  äro  rundadt  ovala,  och  små  samt  dolda  i  hår- 

fällen.  Emot  kanterna  hafva  de  å  inre  och  yttre  sidorna  glesa 
och  långa  hår.  Tragus  är  nästan  omärklig,  och  antitragus 
liten,  men  tydlig  och  i  midten  konvex.  Morrhåren  räcka  knappt 
bakom  öronen.  Framfötterna ,  som  äro  mindre  än  de  bakre, 

hafva  en  temligen  tydlig,  hoptryckt  och  något  böjd  klo  på  den 
rudimentära  tummen;  och  de  2:ne  öfversta  trampknölarne  äro  | 
störst.  Hårbetäckningen  på  öfre  sidan  såväl  af  dessa  som  af 
de  bakre  fötterna  är  gles  och  kort.  Dessa  sednare  fötterna  äro 
nakna  å  undre  sidan  ända  till  hälknölen.  De  3:ne  mellersta  och 

längre  tårna  äro  vid  basen  förenade  genom  en  mycket  liten  sim- 
hud, som  är  mest  tydlig  mellan  3:dje  och  4::de  tårna.  Den 

mellersta  tån  är  föga  längre  än  2:dra  och  4:de  D:o.  Svansen, 

som  å  det  här  beskrifna,  i  sprit  förvarade  exemplaret,  är  något 

längre  än  halfva  kroppen,  är  emot  spetsen  betydligt  afsmalnande, 

samt  vid  basen  med  spår  till  4  kanter.  Den  har  korta,  till- 

tryckta, styfva  och  glesa  hår,  mellan  hvilka  ringarne  af  hud- 
igäll  äro  synliga.  Vid  svansspetsen  äro  håren  något  längre  och 

tätare.  Hårfällen  är  yfvig  och  tät,  med  talrika  långa  stickel- 

hår  på  ryggen,  länden  och  kroppssidorna.  —  Färgen  är,  såsom 
redan  blifvit  anfördt,  underkastad  åtskilliga  variationer,  som 

dels  synas  vara  individuella,  och  dels  synas  vara  bundna  vid 
vissa  racer.  Den  ofvannämnde  store  hanen  är  svart  med  hvita 

läppar,  ofvan  med  stark  glans,  och  under  utan  glans,  samt  stö- 
tande i  skilfersvart.  Äfven  svansen  och  fötterna  ofvan  äro  svarta. 

Den  äfvenledes  ofvan  anförda  gamla  honan,  som  är  något  min- 

dre, är  af  samma  färg.  En  helt  ung,  ej  fullt  halfvuxen,  före- 
tedde i  det  närmaste  samma  färgteckning,  ehuru  glansen  ofvan 

var  något  mindre  stark.  En  nära  fullvuxen  yngre  hane ,  å  härva- 
rande Universitets  zoologiska  museum,  är  mörkt  gråbrun,  ofvan 

och  på  sidorna  med  svart  anstrykning,  derigenom  att  de  talrika 

iånga  stickelhåren ,  isynnerhet  på  ryggen  och  länden,  äro  svarta. 
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Kinderna  och  undre  kroppssidan  hafva  mörkt  rostbrun  anstryk- 
ning. Läpparne  äro  hvita.  Svansen  är  ofvan  svartgrå,  och 

under  något  ljusare.  Fötterna  äro  ofvan  af  samma  färg,  som 
svansen.  Stundom  är  den  gråbruna  färgen  något  ljusare,  och 

under  stötande  i  ljusgrätt.  —  Någon  gång  träffar  man  albinos- 
varieteter  af  den.  En  dylik,  som  erhållits  i  trakten  af  Örebro, 
omtalas  af  C.  E.  Sundström 

Craniet  af  ett  gammalt  individ.    Längd  från  spetsen  af 
näsbenen  till  nackbenets  ledknappar  37  mill.    Bredd  öfver  de 

yttre  öronöppningarne  11  ̂/.y  mill.    Craniets  bredd  öfver  kind- 
bågarne  är  lika  med  afståndet  mellan  condyli  occipitales  och 
framkanten  af  de  främsta  kindtänderna.    Foramen  magnum  är 

subtriangulärt ,  och  högre  än  bredt.    Processus  paramastoidei 
äro  tydliga,  och  från  hvardera  af  dem  går  uppåt  en  kam,  som 

förenar  sig  med  den  temligen  höga  nackekammen ,  hvilken  fort- 
sättes  af  en  högre  kam  å  samma  ben,  som  går  ner  mellan 
ossa  sqtcamosum  S  mastoideum.    Interparietalbenet  är  litet, 

med  en  spetsig  framskjutande  vinkel  i  midten  af  främre  kanten, 

och  med  sidokanterna  konkava.    Hjessan  är  plattad,  och  på  si- 

dorna begränsad  af  vinkliga  skarpa  kanter.    Fjällbenet  har  fram- 
till bakom  ögonhålan  en  skarp  kant.    Pannbenet  har  i  midten 

baktill  en  afrundad  förlängning,  och  från  hvardera  sidan  af 

denna  utgår  framåt  en  skarp  crista,  hvilka  båda  cristce  framåt 

convergera,  så  att  de  midt  emellan  de  djupast  ingående  bug- 
terna  å  pannan  sammanlöpa  till  en  långsgående  crista^  men 

derefter  skilja  de  sig  åt ,  och  divergera  tills  de  sluta  vid  en  spet- 
sig knöl  bakom  den  öfre  grenen  af  öfverkäksbenets  okbensut- 

skott.    Fossce  pterygoidece  äro  djupa  och  väl  begränsade  utåt 

af  den  yttre  lamellen  af  processus  pterygoidei.    Hamidi  ptery- 
goidei  stöta  intill  hdlce  ossece.    Gombenen  hafva  en  transver- 

sell  afsats  framom  deras  bakre  kant,  hvilken  afsats  är  ungefär 
midt  för  bakre  kanterna  af  de  mellersta  kindtänderna.  Kind- 

bågarne  äro  å  midten  betydligt  bredare.    Näsbenen,  som  äro 
böjda  nedåt,  äro  kortare  än  pannbenet.    Foremina  incisiva  äro 
små  och  smala,  och  sträcka  sig  föga  längre  bakom  suturen 
mellan  mellankäks-  och  öfverkäksbenen  än  framom  densamma. 

Underkäkens  kronutskott  är  väl  så  högt  som  ledknappsutskottet, 
samt  spetsigt  och  bakåt  böjdt;  och  angularutskottet  är  något 

1)  Bidrag  till  kännedom  af  Örebro  läns  Vertebratfauna ,  pag.  8. 

20* 
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utåt  böjdt.  Å  yttre  sidan  af  underkäkens  corpus  är  en  skarp  och 
sned  crista.  Craniet  af  yngre  individer  saknar  den  långsgående 

kölen  å  pannan ,  och  har  sidokanterna  af  interparietalbenet  trub- 
biga, men  ej  konkava,  samt  nackekammen  lag.  Hela  craniet 

är  smalare,  och  hjessan  kullrig  och  utan  skarpa  sidokanter. 
Tänderna.  Öfv  er  käken:  Framtänderna  framtill  ganska 

mörkt  gulbruna,  och  med  ett  temligen  tydligt  spår  till  långs- 
gående fåra  nära  yttre  kanten,  och  utanför  denna  en  skarp 

kant,  och  med  eggen  konkav,  och  vanligen  är  den  ena  något 
kortare  än  den  andra.  Den  lista  kindtanden  har  å  kronan  5 

emaljslyngor,  samt  å  yttre  och  inre  sidorna  3me  utstående  vink- 
lar, samt  är  större  än  de  andre.  Den  2:dra  kindtanden  har  4 

emaljslyngor,  samt  å  den  yttre  sidan  3:ne,  och  å  den  inre  2:ne 
utstående  vinklar.  Den  3:dje  eller  bakersta  kindtanden  är  bakåt 
afsmalnande,  och  har  4  emaljslyngor,  af  hvilka  den  bakersta, 
som  baktill  är  trubbigt  tillspetsad,  genom  en  inifrån  ingående 
bugt  till  hälften  är  delad  i  2:ne.  Den  har  å  yttre  och  inre 
sidorna  3:ne  utstående  vinklar.  —  Underkäken:  Den  l:sta 

kindtanden,  som  är  den  vida  största,  har  å  kronan  5  emalj- 
slyngor, af  hvilka  den  främsta  genom  en  yttre  och  en  inre  bugt 

företer  antydning  till  delning  i  3:ne  sl3mgor;  och  å  yttre  sidan 
har  den  4,  samt  å  den  inre  5  utstående  vinklar,  af  hvilka  den 

främsta  å  hvardera  sidan  är  obetydligt  framstående  samt  afrun- 
dad.  Den  2:dra  kindtanden  har  å  kronan  5  emaljstyngor,  samt 
å  yttre  och  inre  sidorna  3:ne  utstående  vinklar.  Den  3:dje, 

som  är  den  minsta,  har  å  kronan  3:ne  emaljslyngor,  samt  å 
yttre  och  inre  sidorna  3:ne  utstående  vinklar. 

Vattensorken  förekommer  hos  oss  allmänt  från  Skåne  till 

Finmarken  i  Norge,  dock  helst  på  fuktiga  ställen,  och  i  grann- 
skapet af  vatten,  såväl  inne  i  landet  som  vid  hafsstränderna. 

Enligt  Nilsson  är  det  den  brunaktiga  färgförändringen  som  fö- 
rekommer vid  de  sednare.  Både  i  södra  och  mellersta  Sverige 

äro  båda  färgförändringarne  enligt  våra  egna  iakttagelser  un- 
gefär lika  allmänna.  C.  G.  Löwenhjelm  har  iakttagit  den  i 

Pite  och  Lule  Lappmarker,  och  A.  J.  Malmgren  2)  har  funnit 
den  i  grannskapet  af  Bals^ orden  i  Yestfinmarken  i  Norge.  För 

1)  Öfversigt  af  Kongl.  Vetensk.  Åkad:s  Förh.  1846  (tr.  1847)  pag.  124. 
2)  Iakttagelser  och  anteckningar  till  Finmarkens  och  Spetsbergens 

Däggdjursfauna;  Öfversigt  af  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Förh.  1863  (tr.  1864), 
pag.  144. 
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öfrigt  förekommer  den,  enligt  Pallas,  J.  F.  Brandt,  v.  Mid- 
DENDORFF,  G.  Kadde  och  J.  H.  Blasius  i  hela  Europa  och  Sibi- 

rien, från  kusterna  af  Atlantiska  Oceanen  till  dem  af  Ochotska  Haf- 
vet,  och  från  kusterna  af  Ishafvet  norr  om  Sibirien  till  södra  Altai. 

Den  "kan  med  lika  skicklighet  gräfva  i  jorden  och  simma 
i  vattnet,  hvaraf  den  fått  namn  än  af  Jordråtta ^  än  af  Vat- 

tenråtta. Den  har  således  i  sitt  lefnadssätt  åtskilligt  hvari  den 

liknar  både  mullvaden  och  bäfvern.  —  Den  bebor  såväl  hög- 
ländta  ställen ,  isynnerhet  om  något  vatten  finnes  i  grannskapet, 

som  låg  och  sumpig  mark"  (Nilsson).  "Vattensorkens  lefnads- 
sätt erinrar  i  många  hänseenden  om  mullvadens.  Under  en  jord- 

hög ^)  inrätta  de  en  boning ,  som  hufvudsakligen  består  af  ett 
klotrundt  näste  af  mjukt,  torrt  gräs,  och  från  hvilket  flera 

jordrör  strålformigt  utlöpa  i  olika  riktningar;  och  de  gräfva 

långa  underjordiska  gångar,  för  att  söka  efter  sin  näring.  Äf- 
venledes  uppkasta  de  jordhögar  under  det  de  söka  sin  föda  och 

gräfva  sina  gångar,  hvilka  högar  skilja  sig  från  mullvadens  ge- 
nom olikformighet,  och  genom  större  jordklimpar  och  oregel- 

mässighet  i  anordningen"  (Blasius).  Denna  dess  vana  att  upp- 
kasta mullhögar  har  gjort,  att  den  icke  sällan  både  i  mellersta 

Sverige  och  i  Norge  blifvit  förvexlad  med  mullvaden,  och  ifrån 

en  sådan  förvexling  härleda  sig  uppgifterna  om  mullvadens  fö- 
rekomst i  Norge ,  äfvensom  den  ofvan  pag.  206  anförda  af  Doc- 

tor  Lindroth,  att  mullvaden  skulle  förekomma  i  Upland.  Den 

är  i  Sverige  på  grund  af  sitt  lefnadssätt  känd  under  flera  be- 
nämningar: vattenråtta,  jordråtta,  mullsork  m.  fl.,  och  i  Norge 

kallas  den  muldvarp  och  vaan.  Den  lefver  företrädesvis  af 

vegetabilier,  men  håller  dock  stundom  tillgodo  äfven  animalisk 
föda.  I  sina  underjordiska  gångar  samlar  den  förråd  för  vintern 

af  diverse  vegetabilier.  A.  J.  Malmgren  (anf.  st.)  berättar,  att 
han  uti  ett  sådant  förråd  i  Finland  funnit  2me  kappar  potatis. 
Det  är  tydligt  att  den  tillfölje  af  sin  storlek  och  glupskhet, 

isynnerhet  som  den  ej  sällan  är  talrik,  ofta  är  ganska  skad- 
lig i  trädgårdar,  på  åkerfält  och  ängar,  samt  i  plantskolor,  der 

den  afbiter  rötterna  på  trädplantorna.  Det  händer  äfven  att 
den  gör  skada  derigenom  att  den  genomborrar  fördämningar. 

Den  ynglar  2  till  3  gånger  om  året,  och  föder  ända  till  7  un- 
gar hvarje  gång. 

1)  Blasius  har  en  gång  funnit  ett  näste ,  som  var  fåstadt  mellan  stäng- 
lar af  vass,  3  fot  öfver  vattnet,  och  omkring  30  steg  från  den  torra  stranden. 
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5.  Arvicola  ratticeps,  Keyserling  &  Blasius. 
Mellansorhen. 

Öronen  dolda  i,  eller  föga  framstående  ur  Jiärfällen^  och 

deras  längd  utgör  mera  än  Va  ̂ /  hufvudets  D:o.  Svansens 

längd  utgör  något  mera  än  7.3  cif  kroppens  D:o.  I  är  gen  of- 
van  mörld  gråbrun^  och  under  hvitgrå,  med  temligen  tydlig 

färggräns.  B  åker  sta  kindtanden  i  öfverkäken  med  5 — 6  emalj- 
slyngor^  och  å  yttre  sidan  3 — 4,  och  å  inre  D:o  4  utstå- 

ende vinklar.  Craniet  har  hos  äldre  individer  en  långsgående 

grop  å  midten  af  pannan  mellan  de  ingående  hugterna.  In- 
terparietalbenet  har  sidodelarne  trubbiga.  Pannbenens  bakre 

kant  bildar  en  ojemn  båge.,  som  är  större  än  ett  half cirkel- 
segment. Foramina  incisiva  nå  nästan  tillbaka  till  de  främ- 

sta kindtänderna,  och  äro  bakåt  af  smalnande. 

Arvicola  ratticeps,  Keyserling  &  Blasius:  Beschreibung  einerneuen  Feld- 
maus  Arvicola  ratticeps;  Mémoires  de  rAcadémie  Im- 
pér.  des  Sciences  de  S:t  Pétersbourg  par  divers  sa- 
vans,  Torne  4:me,  pag.  319.  —  1841. 

Lemmus  medius,      S.  Nilsson:  Svenska  arter  af  Sorex  och  Bypudceus; 
Öfversigt  af  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Förhandlingar 
1844  (tr.  1845),  pag.  34.  —  1845. 

„         „  Idem:  Skandinavisk  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl. 

pag.  360.  —  1847. 
Arvicola  ratticeps,    J. H.  Blasius  :  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 

lands,  pag.  365.  —  1857. 
Paludicola  ratticeps ,  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  264. 

-  1865. 

Anm.  Att  Keyserlings  och  Blasii  Arvicola  ratticeps  är  till  arten 
identisk  med  Nilssons  Lemmus  medius,  är  påtagligt,  då  man  jemför  deras 
beskrifningar,  och  ännu  mera  då  man  jemför  förstnämnde  författares  ofvan 
citerade  utförliga  beskrifning  med  arten  sådan  den  förekommer  hos  oss. 
Identiteten  har  derföre  med  rätta  sednare  blifvit  antagen  af  Blasius  sjelf 

(Naturgeschichte)  -samt  af  J.  F.  Brandt  C.  J.  Sundewall  2)  hade  redan 
förut  påpekat  denna  identitet,  men  dock  funnit  den  tvifvelaktig  af  det 

skäl,  att  Arvicola  ratticeps  skulle  vara  "från  södra  Eyssland,"  då  Lemmus 

1)  Der  nördliche  Ural  und  das  Kiistengebirge  Pae-Choi;  Bemerkungen 
iiber  die  Wirbelthiere  des  nördlichen  europ.  Kusslands,  besonders  des  nörd- 
lichen  Urals,  pag.  37.  —  1856. 

2)  Öfversigt  af  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Förh.  1845  (tr.  1846),  pag.  191. 
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meäius  deremot  är  från  Lappland.  Detta  skäl  beror  emellertid  på  ett  miss- 
tag, emedan  Keyserling  &  Blasius  enligt  livad  de  i  den  of  van  citerade 

beskrifningen  uppgifvit,  funnit  den  vid  Ustjug  Weliki  vid  Dwina  i  norra 
Ryssland,  och  således  icke  i  det  södra.  Då  det  af  sistnämnde  förfat- 

tare gifna  namnet  åtminstone  först  blifvit  publiceradt  i  tryck,  och  så- 
lunda har  prioritet  framför  det  af  Nilsson  gifna ,  måste  det  för  arten  bi- 

behållas. —  Denna  art  kommer  mycket  nära  Arvicola  oeconomus  (Pallas), 
men  skiljer  sig  från  den  genom  något  längre  öron  och  svans,  samt  genom 
en  mörkare  färg  på  öfre  kroppssidan.  Skillnaderna,  med  undantag  af  den 
olika  längden  af  öronen ,  äro  emellertid  knappast  större  än  de ,  som  förefin- 

nas mellan  de  olika  varieteterna  af  Ärv.  ampMMus.  Uti  cranieform  och 
tandbyggnad  öfverensstämma  de  fullkomligt,  enligt  den  jemförelse,  som 
vi  varit  i  tillfälle  att  anställa  med  ett  af  Prof.  v.  Middendorfe  medde- 
ladt  exemplar  af  Ä.  oeconomus  från  Sibirien.  Denna  art  lär,  enligt  J.  F. 
Bkandt,  förekomma  så  långt  åt  vester,  som  norra  Ural;  och  då  ̂ .  ratticeps 
är  funnen  i  norra  Ryssland,  är  det  sannolikt,  att  båda  arternas  geografiska 
utbredningsområden  beröra  hvarandra. 

Beshr.  cf ,  fullvuxen,  och  förvarad  i  sprit.  Kroppens  längd 

från  nosspetsen  till  svansroten  4.V2  ̂ ™  ̂ ^^^^  millim.  L. 

af  hufvudet  1  Vio  ̂ ^^^i'  33  mill.  L.  af  örat  från  basen  af 

yttre  kanten  nära  7-2  ̂-  ̂ ^^^  l■4^^''•2  ̂ i^^-  ̂ -  bakfoten  från 
hälen  ̂ /^o  t.  eller  21  mill.  L.  af  svansen  utan  håren  vid  spet- 

sen l7io  t-  ̂ ll^r  48  mill.  —  En  annan  yngre  cT  har  kropps- 
längden 37-2  t.  eller  105  mill.  Hufvudets  längd  1  t.  eller  30 

mill.  L.  af  örat  Vio  t-  eller  12  mill.  L.  af  bakfoten  från 

hälen  till  mellersta  klospetsarne  ̂ V2o  ̂ -  eller  20  mill.  L.  af 
svansen  utan  håren  P/io  t.  eller  39  mill. 

Nosen  är  ej  så  trubbig  som  hos  föregående  art,  och  då 
öronen  ofta  äro  något  litet  framstående  ur  hårfälleu,  förlänar 

detta  åt  dess  hufvud  ett  något  råttlikt  utseende,  och  har  gifvit 
anledning  till  det  af  Keyserling  &  Blasius  gifna  artnamnet. 

Ögonen,  som  äro  små,  äro  något  närmare  intill  nosspetsen  än 
intill  öronen.  Dessa  sednare,  som  äro  något  kortare  än  halfva 
hufvudet,  äro  nästan  runda,  samt  ofvan  basen  å  både  inre  och 

yttre  sidorna  med  temligen  långa  och  glesa  hår.  Stundom,  då 
hårfällen  är  kortare,  äro  de  något  litet  utstående  ur  den,  och 

stundom  då  den  är  längre ,  äro  de  dolda  i  densamma.  Antitra- 
giis  är  ganska  stor  och  starkt  framstående.  Framfötterna ,  som 

isynnerhet  hos  hanen  ej  äro  mycket  mindre  än  de  bakre,  hafva 
den  rudimentära  tummen  ytterst  liten ,  med  föga  märkbar  nagel. 
Då  bakfötterna  sträckas  tillbaka,  räcka  de  ungefär  till  7*  af 

svansens  längd.    Hälen  är  undertill  hårig.    Svansen,  som  är 
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något  längre  än  7.3  kroppslängden ,  är  hos  den  gamle  hanen 

nästan  jemntjock  samt  försedd  med  längre  och  tätare  hårbetäck- 
ning, som  på  undre  sidan  är  ljusare,  och  hos  den  yngre  hanen 

är  den  betydligt  afsmalnande  mot  spetsen,  och  med  glesa  och 
korta  hår,  som  å  undre  sidan  äro  föga  ljusare.  De  bilda  vid 

svansspetsen  en  mer  eller  mindre  tydlig  pensel.  —  Färgen  nå- 
got föränderlig:  i  allmänhet  ofvan  mörkt  gråbrun,  men  stun- 
dom mörkare  och  stundom  något  ljusare,  och  stundom  med 

starkare,  och  stundom  med  svagare  rostbrun  anstrykning,  som 
i  allmänhet  är  tydligast  hos  de  äldre,  hvilka  derföre  äro  af 

en  ljusare  färg,  än  de  yngre.  Mellan  de  rostbruna  härspetsarne 
förekomma  en  del  längre,  som  äro  svarta.  De  nedre  delarne 

af  kroppssidorna  äro  något  blekare.  Hufvudet  har  ofvan  samma 

färg,  som  ryggen.  Den  undre  kroppssidan  är  hvitgrå  eller 
gråhvit,  med  i  allmänhet  temligen  tydlig  färggräns.  Läpparne 

hvitaktiga,  och  svansen  ofvan  mörkare  än  under.  Fötterna  of- 
van gråbrunaktiga. 

Craniet.  Längd  26  mill.  Bredd  öfver  de  yttre  öronöpp- 
ningarne  12  mill.  Craniets  bredd  öfver  kindbågarne  är  mindre 

än  afståndet  mellan  conäyli  occipitales  och  framkanten  af  de 
främsta  kindtänderna ,  äfvensom  mellan  samma  condyli  och  bakre 

gränsen  för  inknipningarne  å  pannan,  och  innehålles  ungefär 
2:ne  gånger  i  craniets  längd.  Pannbenens  längd  är  ungefär  lika 

med  hjessbenens  bredd.  Foramen  magnum  är  rundadt,  och  un- 
gefär lika  bredt ,  som  högt.  Från  hvardera  processus  xmrama- 

stoideus  går  uppåt  en  kam,  som  ej  förenar  sig  med  nackekam- 
men. Interparietalbenet  har  sidodelarne  trubbiga  och  dess  bredd 

är  mindre  än  hjessbenens  längd.  Hålet  i  bakre  delen  af  os 
squamostmi  sträcker  sig  till  nackekammen.  Hj essän  är  något 

kullrig.  Pannan  har  långs  midten  hos  äldre  en  smal  grop, 

som  på  sidorna  begränsas  af  en  låg  rygg;  och  hos  yngre  har 
den  en  grund  och  vid  långsgående  fördjupning,  som  på  sidorna 

icke  är  begränsad.  Näsbenen  äro  betydligt  kortare  än  pannbe- 
nen. Gombenen  hafva  icke  någon  tydlig  afsats  framom  deras 

bakre  kant,  men  å  hvardera  sidan  af  denna  kant  en  djup  grop. 
Foramina  incisiva  räcka  tillbaka  nästan  i  jemnbredd  med  de 
främsta  kindtändernas  framkant.  Kindbågarne  äro  något  bredare 

på  midten. 
Tänderna.  Öfverkäken:  Framtänderna  framtill  brungula , 

och  utan  spår  till  långsgående  fåra.   Den  l:sta  kindtanden, 
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som  är  den  största,  har  å  kronan  5  emaljslyngor,  och  å  yttre 
och  inre  sidorna  3:ne  utstående  vinklar.  Den  2:dra  D:o  har  å 

kronan  4  emaljslyngor,  och  å  yttre  sidan  3:ne,  och  å  den  inre 
2:ne  utstående  vinklar.  Den  3:dje  kindtanden,  som  är  bakåt 

afsmalnande,  har  å  kronan  5 — 6  emaljslyngor,  och  å  yttre  sidan 
3—4  ̂   och  å  inre  D:o  4  utstående  vinklar.  Då  den  har  5  emalj- 

slyngor, är  den  bakersta  eller  5:te  till  dels  delad  i  2me  genom 
en  från  inre  sidan  djupt  ingående  bugt,  och  denna  slynga  är 

baktill  trubbigt  tillspetsad.  —  Underkäken:  Den  l:sta  kind- 
tanden, som  är  den  största,  har  å  kronan  6  emaljslyngor,  af 

hvilka  den  främsta  företer  antydning  till  delning,  och  å  yttre 
sidan  har  den  3me,  och  å  den  inre  5  utstående  vinklar.  Den 

2: dra  D:o  har  å  kronan  5  emaljslyngor,  och  å  yttre  och  inre 

sidorna  3me  utstående  vinklar.  Den  3:dje  eller  bakersta  kind- 
tanden, som  är  den  minsta,  har  å  kronan  3me  emaljslyngor, 

och  å  yttre  och  inre  sidorna  3me,  de  å  förra  obetydligt,  ut- 
stående vinklar. 

Enligt  sednare  iakttagelser  lär  mellan  sorkens  geografiska 

utbredning  hos  oss  sträcka  sig  längre  söderut,  än  man  förmo- 
dat. Den  hade  inom  Sverige  endast  blifvit  funnen  i  Lappland, 

och  inom  Norge  så  sydligt  som  i  fjelltrakterna  mellan  södra 

Gudbrandsdalen  och  Österdalen,  der  vi  sjelfve  anträffat  den  vid 
Sollien  1843,  och  man  antog  derföre,  att  den  hos  oss  endast 

tillhörde  den  högre  norden ,  tills  Jägmästaren  A.  Cnattingius  ̂ ) 
uti  boet  hos  en  rufvande  hona  af  perlugglan  (Strix  tengmahni) 
i  trakten  af  Norrköping  i  Östergötland  fann  10  döda  exemplar 

(af  hvilka  "fem  orörda")  af  denna  sork ,  till  ett  säkert  bevis  pä 
att  den  förekommer  i  denna  trakt.  Vi  känna  icke  något  annat 

bevis  på  att  den  så  sydligt  blifvit  anträffad  hos  oss.  Det  är 
emellertid  alls  icke  omöjligt  att  den  här  kan  förekomma  ändå 

sydligare.  Blasius  uppgifver,  att  han  erhållit  den  från  de  Eyska 

Östersjöprovinserna.  Mot  norden  förekommer  den  ända  till  Is- 
hafvets  kuster.  Härvarande  Universitets  zoologiska  museum  har 
erhållit  den  från  Qvickjock  i  Lule  Lappmark,  från  Pajala  i 

Torneå  Lappmark,  samt  från  trakten  af  Warangerf jorden  i  Nor- 
ska Östfinmarken.  Med  undantag  af  den  anförda  iakttagelsen 

af  Cnattingius,  har  den  emellertid,  oss  veterligen,  ännu  icke 
blifvit  funnen  i  de  mellersta  delarne  af  landet,  utan  endast  i 

1)  Svenska  Jägareföubundets  Nya  Tidskrift,  3:dje  årgången,  sid.  47. 
~  1865,  med  signaturen  A.  C. 
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dess  nordligare  trakter.  Uti  Lappland  förekommer  den,  enligt 

C.  G.  LöwENHJELM^)  i  dalarne  vid  fjellens  fot,  men  icke  uppe 
på  sjelfva  högfjellen.  I  Norge  hafva  vi  funnit  den  både  i  dalar 
nedanför  §ellen  och  uppe  på  Qellen,  men  ej  ofvan  videregionen. 
Der  den  finnes  är  den  vanligen  talrik.  För  öfrigt  förekommer 

den,  enligt  Blåsius,  i  Finland,  i  Eyssland  t.  o.  m.  i  Östersjö- 
provinserna ,  på  Uralska  Bergen ,  i  Sibirien ,  på  Altai  och  i  Kamt- 

schatka,  såvida  icke  uppgiften  om  dessa  sednare  localerna  beror 

på  en  förvexling  med  den  nära  stående  Ärv.  oeeononius^  emedan 
J.  F.  Branut  icke  har  något  att  meddela  om  dess  förekomst  i 
Sibirien  och  Kamtschatka. 

Några  noggranna  iakttagelser  öfver  dess  lefnadssätt  hafva 

ännu  icke  blifvit  gjorda.  Löwenhjelm  uppgifver,  att  den  i  detta 

afseende  öfverensstämmer  med  åkersorken,  och  liksom  den  hål- 

ler sig  på  nybyggarnes  åkrar.  Den  lefver  således  hufvudsak- 
ligen  af  vegetabilier.  Ehuru  den  hör  till  samma  grupp,  som 
föregående  art,  brukar  den  dock  icke  söka  vattnet  såsom  den, 

eller  simma  och  dyka  deri,  och  den  saknar  spår  till  simhud. 

Den  anträffas  både  på  fuktiga  och  torra  ställen.  Sannolikt 
samlar  den  vinterförråd,  liksom  den  och  Ärv.  oeconomus. 

Vi  anse  oss  här  böra  fästa  uppmärksamheten  på  en  i  vårt  grannskap, 
nemhgen  norra  Tyskland  och  Eyska  Östersjöprovinserna  förekommande  art, 
som  väl  ännu  icke  hos  oss  blifvit  funnen,  men  möjligen  kan  komma  att 
anträffas.    Demia  art  är 

Arvicola  arvalis  (Pallas). 

Mus  arvalis,       Pallas;  Novae  species  Quadrupedum  e  Glirium  ordine, 

pag.  78.  -  1778. 
Arvicola  arvalis,  J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 

lands,  pag.  379.  -  1857. 
„  „      V.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse ,  vol.  I ,  Mam- 

miféres,  pag.  234.  —  1869. 

Den  kommer  mycket  nära  mellansorken ,  och  skiljes  från  den  genom 
följande  karakterer : 

Den  första  kindtanden  i  underkäken  har  å  kronan  7—9  emaljslyngor, 
derigenom  att  den  främsta  stora  är  mer  eller  mindre  fullständigt  genom 
ingående  bugter  delad  i  3me;  samt  har  å  den  yttre  sidan  4—5,  och  å  den 
inre  D:o  5—6  utstående  vinklar.  Längden  af  örat  från  basen  af  dess  yttre 
kant  utgör  ungefär  V3  af  hufvudets  D:o.    Antitragus  är  föga  framstående. 

1)  Öfversigt  af  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Förh.  1846  (tr.  1847),  pag.  124. 
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Längden  af  svansen  utgör  icke  eller  föga  mera  än  Vg  af  kroppslängden. 
Färgen  är  ljusare  än  hos  föregående  art;  ofvan  ljust  gråbrun,  eller  grågul- 

aktig, och  under  hvit,  med  svag  rostgulaktig ,  eller  ock  gråaktig  anstryk- 
ning, och  fötterna  äro  ofvan  hvitaktiga.  Till  storleken  är  den  vida  mindre 

än  föregående.  Kroppslängden  stiger  knappast  till  mera  än  tum  de- 
cimalmått. 

I  sjelfva  verket  hörer  den  med  hänsyn  till  sin  tandbildning  till  jord- 
sorkarnes  grupp,  ehuru  Blasius  för  den  och  några  andra  närstående  arter 

bildat  en  egen  grupp,  som  han  benämner  "Feldmäuse."  Liksom  jordsor- 
karne  har  den  å  kronan  af  den  mellersta  kindtanden  i  öfverkäken  4,  och  å 

densamma  i  underkäken  5  emaljslyngor,  och  å  inre  sidan  af  den  förra  en- 
dast 2:  ne  utstående  vinklar. 

Den  förekommer  i  hela  mellersta  Europa,  och  äfven  i  de  vestra  de- 
larne af  Sibirien ,  och  utbreder  sig  i  det  förra  ända  till  stränderna  af  Öster- 
sjön, sä  att  det  ingalunda  är  osannolikt,  att  den  kan  förekomma  i  de  syd- 
ligare delarne  af  Sverige. 

C.  Åkersorkar.  Mellersta  Jcindtanden  i  underhäken  har 

å  kronan  5  emaljslyngor,  och  densamma  i  'öfverkäken  har  å 
inre  sidan  3:ne  utstående  vinklar^  af  hvilka  den  bakersta  är 

föga  framstående 

6.  Arvicola  agrestis  (Linné). 
Äkersorken. 

Öronen  dolda  i,  eller  föga  framstående  ur  hårfällen^  och 

deras  längd  utgörande  något  mera  än  Y3  af  hufvudets  D:o. 

Svansen  ungefär  så  lång  som  hufvudet^  och  dess  längd  inne- 

hålles  i  allmänhet  något  mera  än  3: ne  gånger  i  kroppens  D.v- 
Färgen  ofvan  mer  eller  mindre  mörkt  gråbrun,  och  under 
askegrå  eller  ock  gråhvit.  Ä  craniet  bildar  pannbenens  bakre 

kant  en  båge,  som  är  mindre  än  ett  half cirkelsegment.  Fora- 
mina incisiva  äro  baktill  föga  af  smalnande.  Den  bakersta 

kindtanden  i  underkäken  har  å  yttre  sidan  endast  2:ne  utstå- 
ende vinklar. 

Mus  agrestis,  Linné:  Fauna  Svecica,  ed.  2:da,  pag.  11.  — 
1761. 

1)  Vi  hafva  haft  tillfälle  att  undersöka  en  Nord-Amerikansk  art,  Ar- 
vicola riparius,  Ord.;  Båird,  som  i  afseende  på  tandbildningen  m.  m.  hörer 

till  denna  grupp. 
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Mus  gregarim,  Linné:  Systema  Natur»,  ed.  12:ma,  pag.84. —  1766. 

M         M  A.  J.  Ketzius:  Faunae  Svecicse  pars  l:ma, 

pag.  37.  —  1800. 
Lemmus  arvalis,  S.  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna,  Däggande 

Djuren,  l:sta  uppl.  pag.  189.  —  1820. 
Hypudceus  gregarius,  G.  J.  Billberg  :  Synopsis  Faunse  Scandinaviaj, 

pag.  6.  -  1828. 
„        agrestis f  H.  B.  Melchior:  Den  Danske  Stats  och  Nor- 

ges Pattedyr,  sid.  114,  tab.  II.  —  1834. 
Arvicola  arvalis,  C.  J.  Sundewall:  Tvenne  för  Sverige  nya 

Gnagare-arter  samt  tandbyggnaden  hos  Ar- 
vicola och  Myodes;  Kongl.  Vetensk.  Akad:s 

i  Stockh.  Handl.  1840,  pag.  26.  —  1842. 
Lemmus  insularis  agrestis ,  S.  Nilsson:  Svenska  arter  af  Sorex  och  Hy- 

pudceus; Öfversigt  af  Kongl.  Vetensk.  Akad:s 
i  Stockh.  Förhandl.  för  år  1844,  pag.  34  & 
35.  —  1845. 

„      agrestis,  Idem:   Skandin.   Fauna,   Däggdjuren,  2:dra 

uppl.  pag.  368.  —  1847. 
Arvicola  agrestis,  J.  H.  Blasitjs:  Naturgeschichte  der  Säuge- 

thiere  Deutschlands ,  pag.  369.  —  1857. 
Agricola  agrestis,  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag. 

265 ,  med  figurer  öfver  kindtänderna.  —  1865. 
Arvicola  agrestis,  V.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse, 

vol.  I,  Mammiféres,  pag.  238.  —  1869. 

Anm.  Denna  art  har  af  Linné  först  erhållit  artnamnet  agrestis  uti  2:dra 
upplagan  af  Fauna  Svecica  1761,  och  detta  namn,  som  således  är  det  äld- 

sta, bör  på  grund  deraf  för  den  bibehållas.  Uti  12:te  upplagan  af  Systema 
Naturse  (1766)  uteglömde  eller  uteslöt  han  detta  namn  och  gaf  i  dess  ställe , 
med  tillägg  af  en  ny  och  utförligare  beskrifning,  för  hvilken  han  citerar 
SCHREBER ,  men  utan  att  nämna  stället ,  der  den  är  hemtad  *) ,  namnet 
gregarius,  utan  att  ana  artidentiteten  med  hans  förut  uti  faunan  helt  kort 
diagnosticerade  Mus  agrestis.  Citatet  af  Schreber  skulle  kunna  gifva  an- 

ledning att  misstänka,  att  beskrifningen  ej  med  full  säkerhet  vore  grundad 
på  den  här  ifrågavarande  arten,  utan  möjligen  likasåväl  på  en  annan  när- 

stående art  Arv.  arvalis  PALLAS,  såsom  J.  A.  Wagner  CSchreber's  Säug- 
thiere,  Fortsetz)  förmodat,  isynnerhet  då  man  tager  i  betraktande  den  i 
beskrifningen  förekommande  uppgiften  om  den  hvitaktiga  färgen  på  de  undre 
kroppsdelarne ,  men  då  denna  beskrifning  ganska  väl  passar  äfven  på  den 
förra  arten,  och  Linné  bland  localerna  för  den  äfven  uppgifver  Sverige, 

1)  Detta  citat  härleder  sig  sannolikt  från  ett  enskildt  skriftligt  med- 
delande till  Linné,  emedan  den  af  Schreber  gifna  gemensamma  beskrif- 

ningen för  Arv.  agrestis  eller  gregarius  Linné  och  A.  arvalis  Pallas,  är 

af  en  långt  sednare  tid,  förekommande  uti  "Säugthiere,"  tryckt  1792. 
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och  den  sistnämnda  arten,  enligt  vår  hittills  vunna  erfarenhet,  icke  före- 
kommer här,  så  s}Ties  man  dock  hafva  skäl  att  antaga,  att  Linné's  Mus 

agrcstis  och  hans  M.  (ireganm  äro  endast  olika  namn  för  en  och  samma 
art.  Namnet  greyarius  har  också  blifvit  återupptaget  af  ett  par  Svenska 
författare  —  A.  J.  Retzius  och  G.  J.  Billberg  —  och  skulle  kunna  bibe- 

hållas, om  icke  det  andra  hade  prioritet.  —  H.  B,  Melchior  tillkommer 
förtjensten  af  att  först  hafva  återupptagit  och  i  anseende  till  slägtet  och 
arten  riktigt  bestämt  det  äldsta  Linnéanska  artnamnet  agrestis,  uti  hans 
ofvan  citerade  arbete  öfver  Danmarks  däggdjur. 

BesJcr.  cT,  fullvuxen.  Läugd  af  kroppen  från  nosspetsen 
till  svansroten  nära  4  tum,  eller  117  millim.  L.  af  hufvudet 

iVsn  t-  eller  32  mill.  L.  af  örat  från  basen  af  yttre  kanten 
7-20  t-  eller  14  mill.  L.  af  bakfoten  från  hälen  till  mellersta 

klospetsarne  7io  ̂-  eller  18  mill.  L.  af  svansen,  utan  håren 

vid  spetsen  1720  ̂ '  eller  34  mill.  —  Hos  en  yngre  hona,  hvars 

kroppslängd  var  3  t.  eller  90  mill.,  var  svansen  ̂ 720  t-  eller 
28  mill.  —  S.  Nilsson  har  hos  honor  af  3720  tums  (decim.-t.) 
eller  100  millim:s  kroppslängd  funnit  svansen  vara  stundom  af 

*7>o  t:s  eller  25  millimis,  och  stundom  af  1720  t:s  eller  37 
millim:s  längd,  och  t.  0.  m.  längre^). 

Nosen  är  trubbig,  och  ögonen  små,  samt  belägne  ungefär 
midt  emellan  nosspetsen  och  öronen.  Dessa,  som  äro  något 

längre  än  Vs  a-f  bufvudet,  äro  vanligen  (beroende  af  hårfällens 

större  eller  mindre  yfvighet)  dolda  eller  nästan  dolda  i  hårfäl- 
len,  samt  af  en  nästan  rund  form,  och  vid  basen  nakna,  men 

närmare  kanten  med  gles  hårbetäckning.  Antitragus  bildar  en 
ganska  starkt  framstående  afrundad  flik.  Morrhåren  räcka  föga 

bakom  öronen.  Klorna  på  framfötterna  äro  kortare  än  de  på 
de  bakre  D:o,  och  bådadera  af  en  gråhvitaktig  eller  stundom 

gråbrunaktig  färg,  och  ofvantill  till  dels  betäckta  af  långa  hår* 
Den  rudimentära  tummen  å  framfötterna  har  en  hoptryckt  och 

något  tillspetsad  nagel.  Bakfötternas  fotsulor  äro  baktill  hå- 

riga. Då  bakfötterna  sträckas  tillbaka ,  nå  de  ungefär  till  spet- 
sen af  svansen.  Denna,  som  är  afsmalnande  emot  spetsen,  har 

en  temligen  tät  hårbeklädnad,  så  att  hudfjällen  föga  eller  icke 

skönjas;  och  dess  längd  utgör  i  allmänhet  mellan  73  och  74 

1)  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.  pag.  368—369. 
2)  Det  var  denna  betydliga  variation  uti  svansens  längd  som  gaf  an- 

ledning till  uppställandet  af  arten  Lemmm  insularis,  erhållen  i  Östgöta 
Skärgården,    (Öfvers.  af  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Förh.  1844,  pag.  34). 
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af  kroppslängden ,  och  är  ungefär  lika  med  hufvudets  längd.  — 
Färgen  är  ganska  föränderlig,  isynnerhet  beroende  af  åldern, 

men,  såsom  det  synes,  äfven  till  någon  del  af  årstiden.  Hår- 
fällen  är,  såsom  vanligt  hos  sorkarne,  emot  basen  svartgrå. 

Hos  äldre  exemplar  är  färgen  eljest  på  öfre  kroppsdelarne  mörkt 

gråbrun,  derigenom  att  svarta  och  rostgula  hårspetsar  äro  blan- 
dade om  hvarandra.  De  förra  äro  glesare,  men  längre.  På 

öfre  sidan  af  hufvudet  är  färgen  lika  med  den  på  ryggen,  men 

på  kroppssidorna  är  den  något  ljusare.  Stundom  äro  de  rost- 
gula hårspetsarne  mera,  och  stundom  mindre  öfvervägande ; 

under  sommaren  är  vanligen  det  förra  förhållandet.  Å  un- 
dre kroppssidan  är  den  stundom  (såsom  det  synes  äldre 

exemplar  under  vintern)  gråhvit,  och  stundom  mer  eller 

mindre  ljust  askegrå,  uti  hvilken  färg  nedre  delen  af  nosens 
sidor  och  öfre  sidan  af  fötterna  deltaga.  Läpparne  äro  mera 
eller  mindre  tydligen  hvitaktiga.  Svansen  är  ofvan  svartgrå  eller 
mörkbrun,  och  under  gråaktig  eller  hvitaktig.  Mellan  öfre  och 

undre  kroppssidornas  färg  är  en  temligen  tydlig  gräns.  De 

yngre  äro  i  allmänhet  af  en  något  mörkare  färg,  än  de  äldre. 
—  Stundom,  ehuru  sällan,  förekomma  albinos-varieteter.  En 
sådan  helt  hvit  förvaras  å  Zoologiska  Riksmuseum  i  Stockholm, 
erhållen  från  Östergötland. 

Craniet.  Längd  26  mill.  Bredd  öfver  yttre  öronöppnin- 
garne  12  mill.  Dess  bredd  öfver  kindbågarne  är  ungefär  lika 
med  afståndet  mellan  condyli  occipitales  och  bakre  gränsen  för 
inknipningarne  eller  de  ingående  bugterna  å  pannan ,  och  mindre 

än  afståndet  mellan  samma  condyli  och  framkanten  af  de  främ- 

sta kindtänderna,  och  innehålles  ungefär  l-y*  gånger  i  craniets 
längd.  Pannbenens  längd  är  något  mindre  än  hjessbenens  bredd. 

Foramen  magnum  är  ungefär  lika  högt  som  bredt,  och  är  sub- 
triangulärt.  Mellan  den  kam,  som  uppstiger  från  processus 

paramastoideus ,  och  den  som  åt  sidan  utgår  från  pars  occipi- 

talis,  och  utgör  en  fortsättning  af  nackekammen,  är  os  mastoi- 
deum  beläget.  Det  stora  aflåuga  hål,  som  förefinnes  i  den 
bakre  delen  af  os  squamosum,  upptager  nästan  hela  afståndet 

mellan  basen  af  processus  zygomaticus  och  nackekammen.  Hjes- 
san  är  hos  den  äldre  nästan  plattad,  och  på  sidorna  begränsad 

af  slingriga  ryggar,  och  hos  den  yngre  kullrig,  med  nämnde 

ryggar  otydliga  eller  inga.  Pannbenens  bakre  kant  vid  sidura 

coronaJis  bildar  en  båge,  som  är  mindre  än  en  halfcirkel,  och 



309 

som  hos  de  äldre  är  jemn,  men  hos  de  yngre  i  midten  bildar 

en  spetsig  vinkel.  Inknipningarne  eller  de  ingående  bugterna 

å  pannan  äro  djnpa,  och  begränsas  baktill  af  nästan  tvära  kan- 
ter, och  upptill  på  pannan  hvardera  af  en  temligen  skarp  kant, 

mellan  hvilka  kanter,  långs  midten  af  pannan  är  en  fåra,  som 

hos  mycket  gamla  individer  torde  försvinna,  dä  dessa  kanter 

sammansmälta  till  en  långsgående  rygg.  Näsbenens  öfre  pro- 
hlkontur  bildar  med  densamma  å  pannbenen  hos  äldre  individer 
en  trubbig  vinkel.  Interparietalbenet  har  i  midten  af  främre 

kanten  en  spetsig  vinkel,  och  dess  sidodelar  äro  trubbiga,  och 

dess  bredd  är  ungefär  lika  med  hjessbenens  längd.  Hamuli 
pterygoidei  stöta  intill  de  stora  buUce  osscce^  och  äro  nästan 

räta.  Kindbågarne  äro  å  midten  ganska  breda,  isynnerhet  hos 

äldre ;  och  den  nedre  grenen  af  öfverkäkens  processus  zygoma- 
ticus  har  främre  kanten  temligen  djupt  konkav.  Foramina  in- 
cisiva  äro  baktill  föga  afsmalnande,  och  slutas  nära  intill  de 

främsta  kindtänderna.  Underkäkens  processus  coronoideus  är 
kortare  än  dess  proc.  condyloideus. 

Tänderna.  Öfv  er  käken:  Framtänderna ,  som  framtill  äro 

brungula,  hafva  der  innanför  yttre  kanten  hos  äldre  individer, 

åtminstone  stundom,  en  temligen  tydlig  långsgående  fåra.  Den 

lista  kindtanden,  som  såsom  vanligt  är  den  största  och  bre- 

daste, har  å  kronan  5  emaljslyngor,  och  å  yttre  och  inre  si- 
dorna 3:ne  utstående  vinklar,  samt  å  sistnämnda  sidan  bakerst 

en  antydning  till  en  4::de  sådan.  Den  2:dra  eller  mellersta 

D:o  har  å  kronan  5  emaljslyngor,  af  hvilka  den  bakersta  är 
minst,  samt  å  yttre  och  inre  sidorna  3:ne  utstående  vinklar, 
af  hvilka  den  bakersta  å  inre  sidan  ej  är  mera  än  hälften  så 

mycket  framstående,  som  de  båda  föregående  å  samma  sida. 
Den  3:dje  eller  bakersta  kindtanden,  som  är  bakåt  afsmalnande, 

har  å  kronan  6  emaljslyngor,  af  hvilka  den  bakersta  stundom 

(hos  ett  Skånskt  exemplar)  företer  en  från  inre  sidan  djupt  in- 

gående bugt,  som  antyder  dess  delning  i  2:ne;  och  å  yttre  si- 
dan har  den  3:ne,  samt  å  den  inre  vanligen  4,  men  stundom 

(hos  det  Skånska  exemplaret  med  den  nu  nämnda  variationen 
i  bakersta  emaljslyngan)  5  utstående  vinklar,  af  hvilka  de  å 
förra  sidan  äro  minst  utstående.  Hos  helt  unga  individer  har 

denna  tand  endast  5  emaljslyngor,  med  antydning  till  delning 
af  den  5:te  uti  2me  D:o.  —  Underkäken:  Den  l:sta  och 

största  kindtanden  har  å  ki'onan  hos  äldre  individer  8  emalj- 
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slyngor,  med  antydning  till  den  förstas  af  dessa  delning  i  2:ne 
genom  en  inifrån  gående  bugt;  och  hos  yngre  D:o  7  sådana 
slyngor,  af  hvilka  den  första  är  treflikig.  Hos  äldre  har  den  å 

yttre  sidan  5  (den  förste  helt  obetydlig),  och  å  inre  D:o  6  ut- 
stående vinklar,  och  hos  yngre  å  förra  sidan  4,  och  å  den  sed- 

nare  5  dylika  vinklar.  Den  2:dra  kindtanden  har  å  kronan  5 

emaljslyngor,  och  å  yttre  och  inre  sidorna  3me  utstående  vink- 

lar. Den  3:dje  och  minsta  kindtanden  har  å  kronan  3:ne  emalj- 
slyngor, och  å  yttre  sidan  2:ne,  och  å  den  inre  D:o  3:ne  ut- 

stående vinklar,  af  hvilka  de  yttre  äro  föga  framstående. 

Åkersorken  är  den  allmännaste  af  våra  sorkar,  och  före- 

kommer nästan  öfver  allt  i  Sverige  från  Skåne  till  Torneå  Lapp- 
mark, och  i  Norge  åtminstone  till  Vestfinmarken ,  der  vi  sjelfve 

funnit  den  i  trakten  af  Tromsö.  Enligt  C.  Lundahl  är  den  all- 
män och  stundom  mycket  talrik  i  Finland.  Enligt  de  Selys, 

Blasius  och  V.  Fatio  förekommer  den  för  öfrigt  inom  Europa 
från  de  nordligaste  trakterna  ända  till  Alperna  oct  Pyrenéerna. 
Allmännast  är  den  emellertid  i  de  nordligare  delarue  af  Europa, 

v.  MmDENDOEFF,  Brandt  och  Kadde  hafva  inga  uppgifter  om 
dess  förekomst  i  Sibirien,  så  att  det  synes,  som  den  icke  skulle 

hafva  utsträckt  sin  geografiska  utbredning  utom  Europas  gränser. 

Den  gräfver  skickligt,  men  är  för  öfrigt  temligen  ovig  i 
sina  rörelser,  och  springer  ej  synnerligen  snabbt.  Den  träffas 
såväl  i  skogstrakter  som  på  skoglösa  slätter,  såväl  i  dalarne 

som  högt  uppe  på  fjellen,  der  både  C.  G.  Löwenhjelm  och  vi 
funnit  den  t.  o.  m.  ofvan  björkskogsregionen,  och  i  grannskapet 
af  den  ständiga  snön.  V.  Fatio  har  i  Schweitz  anträffat  den 

på  en  höjd  af  omkring  6000  fot  öfver  hafvet.  Den  synes  isyn- 
nerhet älska  fuktiga  ängar,  der  den  gräfver  sig  gångar  i  gräs- 

svålen,  och  tätt  under  jordytan  tillreder  sig  klotformiga  nästen 

af  söndergnagda  rötter  och  grässtrån.  Isynnerhet  i  början  af 
våren,  då  snön  bortsmält  ser  man  ofta  dessa  deras  gångar  och 

bon  på  dylika  ställen.  Ofta  är  den  talrik  på  gräsbevuxna  öar 

och  holmar  i  skärgårdarne.  Den  träffas  äfven  på  åkrarna,  isyn- 
nerhet vid  dikeskanterna,  och  har  deraf  fått  sitt  namn.  Enligt 

hvad  som  anföres  i  Skandinavisk  Fauna ,  gräfver  den  sig  gångar 

i  åkrarne  så  tätt  under  jordytan,  att  de  till  en  del  äro  synliga 
ofvan  denna.  C.  Lundahl  uppgifver,  att  den  under  hösten  gör 

sig  bon  under  sädesskylarne  af  sönderbiten  halm.  Der  den  upp- 
träder i  större  mängd,  hvilket  stundom  inträffar,  kan  den  göra 
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icke  obetydlig  skada  å  sädesvegetationen.  Den  förekommer  stun- 
dom på  högländta  ställen  bland  buskar,  träd  och  stenar,  och 

gräfver  sig  hålor  under  trädrötter  och  stenar,  m.  m.  På  de 
sandiga  hafsstränderna  vid  en  del  af  det  östra  Skåne,  som  äro 
bevuxna  af  strandhafre  (Ehjmns  arcnarms) ,  hafva  vi  funnit  den 
synnerligen  talrik.  Dess  föda  utgöres  vanligen  af  vegetabilier, 
ehuru  den,  enligt  Blasius  äfven  kan  fångas  i  fällor,  som  blifvit 
betade  med  fläsk  och  kött.  För  oss  har  det  dock  icke  lyckats 

att  fånga  den  i  sådana  fällor.  Den  äter  under  vintern  stun- 
dom trädbark.  Vi  hafva  ofvan  pag.  283  anfört,  att  vi  här 

vid  Upsala  iakttagit,  att  åkersorken  under  vintern  stundom 
gnager  barken  af  unga  oxlar  och  plantor  af  andra  trädsorter. 

Den  afgnager  barken  rundt  omkring  stammen,  så  att  trädet 
eller  plantan  dör  bort.  Den  lär  lefva  i  monogami,  och  ynglar 

flera  gånger  (3—4)  under  året,  och  föder  hvarje  gång  4 — 7 
blinda  ungar.  Dess  farligaste  fiender  äro  räfvar,  vesslor,  vråkar, 
kärrhökar,  tornfalkar,  och  ugglor. 

IV.    Slägtet  Myodes,  Pallas.  1811. 

Kroppsformen  är  klumpig^  med  stort  liufvud  och  trubhig 
nos ,  samt  korta  extremiteter.  Ögon  och  Öron  äro  små ,  och  de 
sednare  helt  och  hållet  dolda  i  fälten^  men  dock  fullständiga. 
Svansen ,  som  är  täthår  ig ,  är  mycket  kort ,  och  icke  eller  knappt 

längre  än  halfva  hufvudet.  Klorna  å  framfötterna  äro  van- 
ligen större  än  de  å  de  bakre  ̂   men  någon  gång  mindre  än 

dessa  ̂   och  deras  tumme  är  rudimentär  och  försedd  med  ofull- 

ständig klo.  Kindtandraderna  äro  jemnhreda^  och  den  haker- 
sta  kindtanden  i  underkäken  har  4  emalj slgngor^  af  hvilka 
den  ena^  som  har  sitt  läge  vid  tandens  yttre  kant^  är  helt 

liten,  och  de  andra  3:ne  äro  nästan  parallela,  och  hafva  alla 

ungefär  samma  transverselt  elliptiska  form,  samt  äro  åtskilda 
genom  2:ne  från  inre  sidan  fullständigt  genomgående  hugter. 

Den  hakersta  kindtanden  i  öfverkäken  har  endast  4  transver- 
sella  emaljslgngor,  af  hvilka  de  3:ne  bakre  hafva  en  något 
sned  riktning,  samt  äro  parallela.  Craniet  är  något  nedtryckt 

och  bredt,  bredare  än  hos  föregående  slägte,  med  starkt  ut- 
stående och  å  midten  breda  kindbågar,  och  starkt  hopknipen^ 

och  hos  äldre  individer  kölad  panna. 
21 
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De  till  detta  slägte  hörande  sorkarne  vilja  vi  kalla  lemlar,  i 

derföre  att  den  typiska,  längst  kända  arten  af  slägtet,  Myodes  '•■ 
lemmus,  i  Qelltrakterna  i  Sverige  ofta  benämnes  Lemmel  eller 
Lemming,  och  i  Norge  vanligen  kallas  Leman,  plur.  Lemsen; 
hvaraf  det  latinska  namnet  Lemmus  bildades  af  Olaus  Magnus 
redan  1555. 

Deras  kroppsform  är  särdeles  undersätsig  och  klumpig ,  med 
jemförelsevis  stort  hiifvud,  och  korta  extremiteter,  af  hvilka  de 

bakre  vanligen  äro  föga  längre  än  de  främre.  Den  trubbiga  nosen 
är  hårbevuxen,  och  endast  kanterna  af  näsborrarne  äro  nakna. 

Öfverläppen  är  framtill  djupt  klufven.  Ögon  och  öron  äro  min- 
dre än  hos  föregående  slägte,  och  de  sednare  äro  mera  hårbe- 

vuxna, samt  helt  och  hållet  dolda  i  den  yfviga  hårfällen.  De 
äro  af  en  rundad  form,  och  deras  antitragus  är  föga  eller  icke 

framstående.  Framfötternas  rudimentära  tumme  har  en  hop- 
tryckt och  afhuggen  nagel.  Framfötterna  äro  vanligen  bildade 

för  gräfning,  och  utrustade  med  större  klor  än  bakfötterna, 

men  dessa  klor  äro  dock  icke  vid  spetsen  tvåklufna.  Fotsu-  i 
lorna  på  både  främre  och  bakre  fötterna  äro  mer  eller  mindre  | 

hårbevuxna.  Svansen  är  jemntjock  och  täthårig  samt  mycket 

kort ,  så  att  den  ej  räcker  till  klospetsarne  å  de  bakåt  utsträckta 

fötterna,  samt  är  icke  eller  knappast  längre  än  hälften  af  huf- 
vudets  längd.    Dess  hårbetäckning  döljer  dess  hudringar. 

Skelettet.  Graniet:  Det  liknar  för  det  mesta  detsamma 

af  föregående  slägte,  men  är  bredare  samt  mera  nedplattadt, 

och  med  mera  utstående  och  å  midten  bredare  kindbågar.  Hjern- 
kapseln,  betraktad  ofvanifrån,  är  nästan  fyrkantig,  derigenom 

att  den  kant  af  fjällbenet,  som  bidrager  till  att  baktill  be- 
gränsa ögonhålan,  är  starkt  utstående.  Det  hål,  som  förefin- 

nes i  bakre  delen  af  os  sqiiamosum,  är  litet,  och  upptager  ej 
hälften  af  afståndet  mellan  detta  bens  processus  zygomaticus  och 
nackekammen.  Bulles  ossece  äro  nära  intill  de  bakersta  kind- 

tänderna, och  fossce  pteryyoidece  äro  derföre  korta.  Pannbenen 
äro  å  sidorna  starkt  inknipna,  och  hos  äldre  individer  finnes 

å  deras  midt  en  långsgående  köl.  Gombenens  fria  kant  är  be- 
lägen ungefär  midt  för  främre  delarne  af  de  bakersta  kindtän- 

derna, och  de  båda  djupa  gropar,  som  förefinnas  vid  denna 
kant,  sträcka  sig  ofvan  densamma,  så  att  den  perpendiculära 

delen  af  gombenet ,  som  gränsar  intill  processus  pterygokleus , 

utgår  från  gombenets  öfre  sida.    Gomhvalfvet  är  betydligt  bre- 
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dare  baktill,  derigenom  att  kindtandraderna  divergera  starkt 

bakåt.  Hamuli  ptcrygoidei  äro  korta ,  men  sträcka  sig  bakom 
främre  spetsen  af  hiiUcc  ossccc. 

Balen:  Den  liknar  nästan  fullkomligt  den  af  föregående 

slägte.  Af  halskotorna  har  atlas  en  ganska  lång  hypapophys. 

Endast  cpistrox>liciis  har  fullt  utbildad  neuraltagg  eller  öfre  tagg- 

utskott. En  helt  liten  neuraltagg  förefinnes  å  3:dje— 5:te  hals- 
kotorna. De  vingformiga  sidoutskotten  eller  diapophyserna  på 

atJas  äro  små.  På  de  följande  halskotorna  äro  dessa  utskott 

jemförelsevis  långa,  och  längst  på  4:de  och  5:te.  Endast  den 
G:te  har  tydliga  parapophyser.  lista  paret  refben  äro  fästade 
vid  sidoutskotten  af  de  2me  sista  halskotorna  såväl  som  vid  dem  af 

l:sta  bröstkotan.  Bröstkotorna  äro  13.  lista — Bidje  sakna  neu- 

raltagg. 5ite — 9ide  bröstkotorna  hafva  neuraltaggen  längst  och 
riktad  bakåt.  På  de  följande,  äfvensom  på  ländkotorna  är  den 

kort,  bred  och  tvärt  af  huggen,  samt  rätt  uppstående.  Mammil- 
lärutskotten  eller  metapophyserna  äro  tydliga  på  alla  bröstkotorna 
ofvan  fästet  för  tuberculum  costce^  med  undantag  af  de  främsta 

Sine;  och  på  9:de  och  följande  bröstkotor  hafva  de  accesso- 
riska  utskotten  eller  anapophyserna  skilt  sig  från  dem,  och 

blifvit  tydliga.  Ländkotorna  äro  6.  Med  undantag  af  de  2ine 
sista,  hafva  alla  tydliga  accessoriska  utskott.  Å  dessa  2ine 

äro  deremot  sidoutskotten  fullständigt  utbildade,  då  de  å  de 
andra  äro  helt  obetydliga,  och  å  4ide  och  5ite  förenade  med  de 
accessoriska  utskotten.  Korsbenskotorna  äro  4,  af  hvilka  blott 

de  2ine  främsta  äro  fastade  vid  höftbenen,  och  ingen  vid  sitt- 

benen.  Svanskotornas  antal  är  ej  betydligt,  10  å  12.  Af  ref- 
benen  äro  endast  7  par  costce  verce.  Bröstbenet  består  af  6 
leder.  Manubrium  är  framtill  försedt  med  2ine  sidoutskott, 

vid  hvilka  nyckelbenen  medelst  episternaldelar  äro  fästade,  och 

processus  ensiformis  är  lång  och  smal. 

Extremiteterna:  Skulderbladet  är  smalare  än  hos  före- 

gående slägte,  sub triangulärt.  Acromion  saknar  metacromial- 
process.  Nyckelbenet  är  långt  och  smalt.  Det  utskott,  som 

spina  tuherculi  majoris  nedtill  bildar,  är  stort  och  böjdt.  Un- 
derarmens båda  ben  äro  till  större  delen  af  sin  längd  hopvuxna , 

och  endast  upptill  något  litet  åtskilda.  Tummen  har  endast  en 
phalang,  som  är  fästad  ofvanpå  dess  metacarpalben.  Bäckenet 

är  långt  och  smalt.   Tuberculum  ileopeciinceum  är  tydligt.  Ingen 

21* 
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riktig  symphysis  ossium  pubis  förefinnes.  Lårbenets  trochanter 
major  är  ej  högre  än  caputy  och  dess  crista  glutcea  är  stark, 
men  bildar  ej  någon  trochanter  3:tius.  Tibia  och  fibula  äro 
sammansmälta  till  ungefär  hälften  af  sin  längd ,  och  den  sednare 

sitter  upptill  bakom  den  förra ,  och  någon  tydlig  skillnad  mellan 

dessa  ben  nedtill  förefinnes  icke.    Tuber  calcanei  är  kort^). 
Tänderna.  Öfverkäken:  Kindtandraderna  äro  jemnbreda, 

samt  ganska  starkt  divergerande  bakåt.  Framtänderna ,  som 
hafva  den  yttre  halfdelen  af  sin  främre  sida  starkt  sluttande 
utåt  och  bakåt,  hafva  der  ett  mer  eller  mindre  tydligt  spår 
till  långsgående  fåra.  Den  l:sta  kindtanden  har  å  kronan  5 

emaljslyngor,  af  hvilka  de  2:ne  minsta  äro  belägna  vid  inre 

sidan,  och  å  båda  sidorna  har  den  endast  3me  utstående  vink- 
lar. Den  2:dra  kindtanden  har  å  kronan  4  emaljslyngor,  af 

hvilka  den  ena  minsta  är  belägen  vid  inre  sidan,  och  å  denna 

sida  har  den  2me,  och  å  den  yttre  3:ne  utstående  vinklar.  Den 

3:dje  kindtanden,  som  är  lika  läng,  som  den  l:sta,  har  å  kro- 
nan 4  transversella  emaljslyngor,  af  hvilka  de  3:ne  bakre,  som 

hafva  en  något  sned  riktning,  nästan  äro  parallela.  A  yttre 
och  inre  sidorna  har  den  3me  utstående  vinklar,  af  hvilka  den 
främste  å  den  sednare  sidan  är  afskuren.  —  Underkäken: 

Kindtandraderna  jemnbreda.  Den  lista  kindtanden  har  å  kro- 
nan endast  5  emaljslyngor,  af  hvilka  den  främsta  är  bugtig  och 

framåt  tillspetsad,  och  den  ena  minsta  uteslutande  är  belägen 

vid  yttre  sidan ;  och  vid  denna  sidan  har  den  3:ne ,  och  vid  den 
inre  D:o  4  utstående  vinklar.  Den  2;dra  kindtanden  har  å  kro- 

nan 5  emaljslyngor,  och  å  inre  och  yttre  sidorna  3me  utstå- 
ende vinklar.  Den  3:dje  kindtanden  har  å  kronan  4  emaljslyn- 
gor, af  hvilka  den  ena  minsta  är  belägen  vid  yttre  sidan,  och 

de  andra  3me  äro  transversella  och  nästan  parallela,  samt  nå- 
got litet  sneda,  och  äro  åtskilda  genom  2me  inifrån  genomgående 

bugter  af  emaljen.  Å  yttre  sidan  har  den  2:ne ,  och  å  inre  3me 

utstående  vinklar,  och  den  bakre  af  de  förra  är  afskuren.  — 
Kindtänderna  äro  i  det  allra  närmaste  af  samma  form  hos  de 

3me  säkert  kända  arterna  af  slägtet.  Hos  Cuniculus  torquatus 
(Pallas;  v.  Middendorff) ,  som  förut  varit  räknad  till  slägtet 

Myodes^  men  som  vi  ansett  oss  böra  uppställa  såsom  typ  för 

1)  Efter  skelett  af  Myodes  lemmus. 
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ett  särsldldt  slägte^),  äro  de  dereraot  af  en  helt  annan  bygg- 
nad, som  är  mera  öfverensstämmande  med  den  hos  slägtet  Är- 

vicola,  ehuru  afvikande  äfven  från  detta. 

Till  detta  slägte  höra  endast  3:ne  säkert  kända  arter:  Mi/o- 
des  lemmiis  (Linné),  M.  ohensis  Brants;  v.  Middendorff,  och 

M.  scJiisticoIor^  Lilljeborg,  från  de  nordligaste  delarne  af  Eu- 
ropa, Asien  och  Norra  Amerika.  Sannolikt  tillkommer  Mus 

(Myodcs)  lagurus^  Gmelin;  Pallas,  från  Stora  Tatariet,  och  en 
eller  annan  art  från  Norra  Amerika.  Deras  egentliga  hemland 

äro  ̂ elltrakterna  och  tundrorna  i  den  högre  norden,  der  de  i 
allmänhet  förekomma  periodiskt.  Sedan  de,  tillfölje  af  deras 

hastiga  och  starka  förökning,  på  någon  trakt  blifvit  så  talrika, 

att  de  börja  hotas  med  brist  på  tillräckliga  födoämnen,  utvan- 
dra de  derifrån  på  en  gång  så  helt  och  hållet,  att  ej  en  enda 

återstår.  Under  dessa  sina  vandringar,  som  i  allmänhet  företa- 
gas i  någon  viss  riktning,  uppträda  de  i  massor  på  ställen,  der 

de  eljest  icke  förekomma,  och  det  är  dessa  migrationer  som 
sedan  urminnes  tid  ådragit  dem  uppmärktamhet  af  inbyggarne 
och  naturf orskarne ,  då  de  derunder  ofta  anställa  stor  förödelse 

å  åkrar,  ängar  och  betesmarker.  Den  ena  anförda  arten,  M. 
schisticolor,  är  olik  de  andre  derigenom  att  den ,  såvidt  man  har 

sig  bekant,  håller  sig  i  lägre  liggande  trakter  inom  tallskogens 
region,  och  ej  på  högflellen  eller  tundrorna.  Den  företager  dock 
vandringar,  liksom  de.  Med  undantag  af  sistnämnde  art,  hvars 

fötter  äro  mera  utbildade  för  lopp,  äro  de  ej  snabba  i  sina  rö- 
relser, och  kunna  derföre  lätt  upphinnas,  då  de  försöka  att  fly 

undan.  De  äro  ilskna,  och  sätta  sig  till  motvärn,  då  man  vill 
taga  dem.  Deras  föda  består  uteslutande  af  vegetabilier.  De 

föröka  sig  hastigt ,  dels  derföre  att  de  på  kort  tid  blifva  aflings- 
skickliga,  och  dels  derföre  att  de  utan  tvifvel,  liksom  de  andre 

sorkarne,  yngla  mera  än  en  gång  om  året.  Då  man  på  olika 

tid  under  sommaren  träffar  små  ungar,  är  detta  mera  än  san- 

nolikt. Yi  hafva  under  sommaren  1843  på  fjellen  mellan  Gud- 
brandsdalen  och  Österdalen  i  Norge  både  i  början  af  Juni  och 

i  slutet  af  Augusti  träffat  smärre  ungar  af  ijell-lemmeln  (Myodes 
lemmus).  De  gräfva  sig  gångar  i  mossan  och  på  ringa  djup  i 
jorden,  och  tillreda  der  sitt  bo  af  sönderbitet  gräs,  löf,  fina 

1)  Systematisk  Öfversigt  af  de  Gnagande  Däggdjuren,  Glires;  inbjud- 
ningsskrift till  PhilosopMse  Doctors-Promotionen  1866,  sid.  23. 
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rötter,  mossa  ra.  m.   I  detta  bo  föda  de  5—6  eller  flera  ungar 
åt  gången.    Honan  har,  liksom  den  af  sorkarne,  8  spenar,  i 

hvaraf  4  på  bröstet,  och  4  på  buken.    Af  de  3:ne  arterna  till-  ' 
höra  2 me  vår  fauna. 

'mindre  än  de  på  bakfötterna.  ; 
Färgen  skiffergrå  med  en  röd- 

brun fläck  på  länden   1.  schistkolor ,  Lilljkborg. 

större  än  de  på  bakfötterna. 
Färgen  ofvan  brokig  af  svart 
och  rostgult,  under  blekare 
,rostgul   2.  lemmus  (Linné). 

1.  Myodes  schisticolor,  Lilljeborg. 

Shogslemméln.  \ 

Klorna  å  framfötterna  äro  Jcortare  än  de  på  de  haJcre. 
Svansen,  utan  hårpenseln,  rächer  till  hasen  af  klorna  på  de 
längsta  tårna  af  de  haJcåt  titsträcMa  haJifötterna ,  och  dess 

längd  är  ungefär  liJca  med  hälften  af  hufvtidets  D:o.  Färgen 

ofvan  och  under  sMffergrå,  något  ljusare  under,  samt  med  en 
mer  eller  mindre  tydlig  rostlrun  Jiäch  på  länden.  Craniet 

har  jernsMlen  smalare  (längre  än  hr  ed)  och  Jändbågarne  nå- 
got mindre  än  hos  följande  art,  och  interparidalhenet  är  suh- 

triangulärt  med  afrundade  sidoJcanter. 

Myodes  schisticolor,  W.  Lilljeborg:  Beskrifning  af  2:ne  för  Skandinavi- 
ens Fauna  nya  Däggdjur;  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  i 

Stockh.  Handl.  1843  (tr.  1844;,  sid.  65,  tab.  1.  — 
1844. 

„         „  Idem:  Observationes  zoologicae  (disput.  acad.) ,  Lundae 

1844,  pag.  6,  tab.  1,  fig.  1.  -  1844. 
Lemmus  schisticolor,  S.  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra 

uppl.  pag.  382.  -  1847. 
Myodes  schisticolor,  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  sid.  267. -  1865. 

Beshr.  9,  fullvuxen.  Längd  af  kroppen  från  nosspetsen 
till  svansroten  3Vio  tum  eller  93  millim.  L.  af  hufvudet  nära 
1  t.  eller  29  mill.  L.  af  örat  från  basen  af  yttre  kanten  Vm 

t.  eller  9  mill.  L.  af  D:o  från  pannan  6  mill.  L.  af  bakfoten 
från  hälen  till  basen  af  de  mellersta  tårnas  klor  Vi  t.  eller  15 

mill.    L.  af  svansen  utan  håren  V2  t-  ̂ ^^^^  ̂ i^^- 

Myodes. 

Klorna  å  fram- 
fötterna äro  .  , 
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Till  kroppsformen  afviker  den  något  från  de  andre  leralarne, 

och  närmar  sig  till  de  egentlige  sorkarne  derigenom,  att  den 

proportionsvis  har  längre  bakre  extremiteter,  hvilket  förhållande 

ligger  till  grund  för  dess  större  förmåga  att  hoppa.  Den  när- 
mar sig  till  de  sednare  äfven  derigenom  att  dess  öron  äro 

jeraförelsevis  större  än  hos  lemlarne,  och  derigenom  att  klorna 
å  framfötterna  äro  mindre  än  de  å  de  bakre.  Genom  allt  detta 

utgör  den  således  en  öfvergångsform  mellan  de  båda  slägtena, 

ehuru  den  i  craniiformen  och  tandbyggnaden  fullkomligt  öfver- 
ensstämmer  med  de  andre  lemlarne. 

Den  är  ungefår  af  samma  storlek,  som  husmusen;  och  kän- 
nes lätt  från  alla  våra  andra  sorkar  genom  sin  egendomliga 

färgteckning  i  förening  med  de  korta  öronen  och  svansen.  Huf- 
vudet  är  stort,  och  utgör  nära  V3  kroppslängden,  och  det 
är  bredare  än  högt,  med  något  uppsvällda  kinder.  Den  trubbiga 

nosspetsen  är  hårbevuxen  ända  till  kanterna  af  näsborrarne.  Öf- 
verläppen  är  klufven,  och  de  öfre  framtänderna  äro  blottade  till 

ungefär  hälften  af  sin  längd.  De  små  ögonen  äro  något  litet 
närmare  intill  öronen  än  nosspetsen.  De  längsta  morrhåren 
räcka  bakom  hufvudet.  Öronen,  som  äro  dolda  i  fållen,  äro 

rundade ,  tunna  och  hårbeklädda  på  både  yttre  och  inre  sidorna, 
men  isynnerhet  på  den  sednare  emot  kanterna.  Deras  längd 

är  ungefär  lika  med  V3  hufvudets  D:o.  Antitragus  är  något 

litet  synlig.  Fötterna  äro  spensliga,  och  framfötterna  hafva  icke 

formen  af  gräffötter.  3:dje  och  4:de  tårna  å  framfötterna  äro  unge- 
fär lika  långa  och  längst,  samt  vid  basen  sammanvuxna,  och  klorna 

å  dessa  fötter  äro  gråbruna.  Den  rudimentära  tummens  nagel 

är  bred  och  hoptryckt ,  i  spetsen  urnupen ,  och  genom  en  långs- 
gående derifrån  utgående  fåra  delad  i  2me  delar,  af  hvilka  den 

främre  är  snedt  afskuren  och  bredare  än  den  bakre,  som  är 

rundad  i  spetsen.  Klorna  å  dessa  fötter  äro  af  vanlig  form, 
korta  och  spetsiga.  Fotsulorna  äro  endast  hårbevuxna  ofvan 

eller  bakom  trampknölarne.  Bakfötterna,  som  hafva  5  fullstän- 
diga tår,  hafva  de  3:ne  mellersta  nästan  lika  långa,  och  dessa 

äro  beväpnade  med  ganska  långa,  krökta  och  spetsiga,  gulhvita 

klor,  som  äro  betydligt  längre  än  de  å  framfötterna.  Underbe- 
nets längd  utgör  mellan  7*  och  Vs  af  kroppslängden,  då  dess 

längd  deremot  hos  M.  lemmiis  utgör  ungefär  Ys  af  densamma. 
Bakfotens  längd  från  hälen  till  basen  af  de  mellersta  klorna 

utgör  ungefär  Ve  af  kroppslängden ,  då  den  deremot  hos  M.  lem- 
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mus  utgör  mellan  V?  och  Vs  samma  längd.  Svansen  är 
kort,  ungefär  af  hufvudets  halfva  längd,  jemntjock  och  trubbig, 

tilltryckt  hårig,  samt  ofvan  svartaktig  och  under  ljust  askegrå- 
Hårpenseln  vid  spetsen  är  6  mill.  lång.  Hårfällen  är  fin  och 

j^fvig,  samt  saknar  längre  stickelhår.  Spenarne  äro  4  par, 
livaraf  de  2:ne  på  bröstet,  och  de  2:ne  på  buken.  —  Färgen 
är  på  hela  kroppen,  såväl  ofvan  som  under,  skiffergrå,  eller 
mörkt  stålgrå,  med  undantag  af  en  rostbrun  fläck  på  länden, 
som  är  bildad  af  de  här  rostbruna  hårspetsarne,  och  sträcker 

sig  fram  åt  främre  ryggen,  och  bakåt  till  den  bakre  delen  af 

länden ,  utan  att  gå  långt  ned  åt  kroppssidorna ,  samt  utan  skarp 
gräns  öfvergående  i  den  andra  färgen.  Den  undre  kroppssidans 
färg  är  något  ljusare  skiffergrå.  Fötterna  äro  ofvan  svartgrå, 
således  mörkare  än  den  undre  kroppssidan.  Den  rostbruna  fläcken 
är  mycket  konstant,  och  har  förefunnits  på  alla  de  exemplar, 

som  hittills  blifvit  anträffade,  ehuru  mer  eller  mindre  ljus  och 

tydlig. 
Craniet.  Det  liknar  i  det  närmaste  craniet  af  ett  yngre 

individ  af  fjell-lemmeln.  Såsom  redan  är  anfördt,  har  det  hjern- 
kapseln  något  smalare,  och  kindbågarne  äro  å  midten  ej  så 
breda,  som  hos  denne.  Dess  längd  är  25  mill.  Bredden  öfver 

yttre  öronöppningarne  1272  Bredden  öfver  kindbågarne  16 

mill.  Hjernskålen  är  aflångt  fyrkantig,  ofvan  platt-konvex.  In- 
terparietalbenet  är  sub triangulärt ,  derigenom  att  den  framstå- 

ende vinkeln  i  midten  af  främre  kanten  är  långt  framskjutande, 

och  sidokanterna  äro  afrundade ,  och  icke  tvära ,  såsom  hos  l^ell- 
lemmeln.  Foramina  incisiva  sluta  ett  godt  stycke  framom  de 

främsta  kindtänderna.  Coronoidprocessen  å  underkäken  är  kortare 

än  condyloid-  och  angularprocesserna. 

Tänderna^).  Öfverkäken:  Framtänderna  äro  temligen  korta, 
samt  sneda,  derigenom  att  större  delen  af  deras  främre  sida  är 
riktad  snedt  utåt  och  framåt,  och  på  denna  del ,  som  är  nästan  hvit, 
är  en  föga  märkbar  långsgående  fåra.  Den  inre  mest  konvexa 
delen  af  framsidan,  är  blekt  gulaktig.  Den  l:sta  kindtanden, 

som  är  något  längre  än  den  2:dra,  har  å  kronan  5  emaljslyn- 
gor,  af  hvilka  2me  äro  belägna  vid  inre  sidan,  och  dessa  äro 
de  minsta;  och  den  har  å  yttre  och  inre  sidorna  3:ne  utstående 

1)  De  öfverensstämma  i  hufvudsaken  med  den  beskrifning,  som  för 
slägtet  blifvit  afgifven. 
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vinklar,  af  hvilka  de  å  inre  sidan  äro  trubbiga  eller  afskurna. 
Den  2:dra  kindtanden  har  å  kronan  4  emaljslyngor,  af  hvilka  blott 
en,  som  är  den  minsta,  är  belägen  vid  inre  sidan  baktill,  och  den 
bakersta  är  helt  smal.  A  yttre  sidan  har  den  3:ne,  och  å  inre  D:o 
2:ne  utstående  vinklar,  och  den  mellersta  af  de  förra,  och  båda 

de  sednare  äro  afskurna.  Den  3:dje  kindtanden  har  å  kronan 

4  transversella  emaljslyngor,  af  hvilka  de  3me  bakersta,  som 

äro  något  sneda,  äro  nästan  parallela,  och  den  bakersta  är  den 
minsta,  samt  har  en  föga  märkbar  bugt  i  bakre  kanten.  Å 

yttre  och  inre  sidorna  har  den  3: ne  utstående  vinklar,  af  hvilka 
den  bakerste  å  den  förra,  och  den  främste  å  den  sednare  äro 

afskurna.  Tandraderna  äro  starkt  divergerande  bakåt.  —  Un- 
derkäken: Framtänderna  äro  ej  af  någon  särdeles  betydlig 

längd,  hvitaktiga.  Den  l:sta  kindtanden,  som  är  den  längsta, 
har  å  kronan  5  emaljslyngor,  af  hvilka  en ,  som  är  den  minsta, 

är  belägen  vid  yttre  sidan,  och  den  främsta  är  sned  och  fram- 
till tillspetsad,  samt  med  den  yttre  kanten  konkav,  och  den 

inre  konvex.  A  yttre  sidan  har  den  3:ne,  och  vid  den  inre  4 
utstående  vinklar,  af  hvilka  de  2:ne  bakre  å  förra,  och  den 
2:dra  å  sednare  sidan  äro  afskurna.  Den  2:dra  kindtanden  har 

å  kronan  5  emaljslyngor,  af  hvilka  2:ne  äro  belägna  vid  yttre, 
och  2me  vid  inre  sidan,  och  den  ena  är  genomgående,  och  de 

båda  förstnämnda  äro  de  minsta.  A  yttre  och  inre  sidorna  har 
den  3:ne  utstående  vinklar,  af  hvilka  de  2:ne  bakre  å  den  förra, 

och  de  2:ne  främre  å  den  sednare  äro  afskurna.  Den  3:dje 
eller  bakersta  kindtanden  har  å  kronan  4  emaljslyngor,  af  hvilka 
endast  en  är  belägen  vid  yttre  sidan ,  och  denna  är  den  minsta , 

och  de  andra  3:ne,  som  äro  åtskilda  genom  2 :ne  inifrån  genom- 
gående bugter,  äro  transversella  och  nästan  parallela,  samt  nå- 

got litet  sneda.  Dessa  äro  alla  tre  i  bakre  kanten  konvexa.  — 
De  2: ne  främre  kindtänderna  i  underkäken  hafva  de  utstående 

sidovinklarne  trubbigare  än  hos  Qell-lemmeln. 
Skogslemmeln  har  i  de  nordligare  delarne  af  Gamla  Verl- 

den  en  vidsträckt  geografisk  utbredning,  ehuru  den  endast  på 

få  ställen  blifvit  anträffad,  och  synes  derföre  böra  antagas  så- 
som en  af  de  sällsyntaste  inom  sorkarnes  familj.  Uti  Skandi- 

navisk Fauna  yttras  den  förmodan,  att  den  "i  sednare  åren  in- 
vandrat till  Skandinavien  genom  Finland  från  norra  Eyssland." 

Det  är  mycket  sannolikt,  att  den  invandrat  till  Skandinavien 
från  nämnde  trakter,  men  att  detta  icke  skett  under  de  sednare 



320 

åren,  blir  troligt  deraf,  att  vi  uti  den  delen  af  härvarande  Uni- 

versitets gamla  zoologiska  samlingar,  som  till  Universitetet  blif- 
vit  donerade  af  framl.  Prof.  Thunberg,  förefunnit  ett  exemplar 

af  denn  art,  under  benämning  af  Marmota  lemmus,  och  utan  upp- 
gifven  local ,  men  som  utan  tvifvel  blifvit  taget  i  Sverige  för 

mera  än  50  år  sedan.  Eljest  är  denna  arten  första  gången  iakt- 
tagen af  oss  i  trakten  af  Lillehammer  i  Norge ,  vid  norra  ändan 

af  sjön  Mjösen,  den  29  Maj  1843.  Vi  funno  den  ganska  tal- 
rik på  de  härvarande  bergssluttningarne  inom  barrskogens  om- 

råde öster  om  staden.  Uti  Zoologiska  Kiksmuseum  i  Stock- 
holm förvaras  ett  exemplar,  som  af  G.  v.  Yhlen  blifvit  taget 

vid  Eäfsunda  i  Jemtland  1844,  och  ett  D:o,  som  af  framl. 

Brukspatr.  C.  H.  Wegelin  blifvit  taget  i  Orsa  Finmark  i  Da- 

larne i  November  månad  1843.  E.  Collett-)  har  sedermera,  i 

slutet  af  Maj  1867  i  "Lörenskoven ,"  2  mil  norr  om  Christiania  i 
Norge ,  tagit  ett  exemplar  af  den.  Enligt  C.  J.  Sundewall  ̂ ) 
har  W.  v.  Wright  tagit  den  vid  Kuopio  i  Finland ;  och  enligt 

S.  Nilsson  (Skand.  Fauna)  har  framl.  Protokolls- Sekret.  V.  Falck 
tagit  den  i  trakten  af  Helsingfors  i  nämnde  land.  Enligt  C.  R. 

Sundström^)  skall  den  af  Jägm.  Jensen  en  gång  vara  iakttagen 

vid  Willingsberg  i  Nerike.  Enligt  v.  Middendorff  ^)  har  den 
blifvit  funnen  vid  vestra  kusten  af  Ochotska  Hafvet,  och  före- 

kommer således  sannolikt  utbredd  genom  hela  norra  Ryssland 
och  mellersta  Sibirien. 

Den  älskar  täta  och  vilda  barrskogar  i  bergstrakterna,  der 

marken  är  betäckt  af  tät  mossa,  och  hvarest  finnes  tillgång  på 
kullfallna,  murkna  och  mossbetäckta  trädstammar.  Den  gräfver 

sig  gångar  och  hål  under  mossan  och  tufvorna,  och  under  ste- 
narne  och  de  kullfallna  trädstammarne.  Den  vi  togo,  erhölls 

under  en  dylik  trädstam.  Den,  som  R.  Collett  tog,  anträffades 

äfven  i  en  dylik  skog;  och  Collett  antager,  att  detf  är  talrik  i 

1)  Uti  det  ofvan  ea  och  annan  gång  citerade  arbetet  af  Thunberg: 

"Beskrifning  på  Svenske  Djur,  '"pag.  30,  anföres  fjell-lernraeln  under  namn  af 
Marmota  lemmus,  och  dervid  namnes,  att  den  till  fårgen  är  m3^cket  olika. 
Detta  har  utan  tvifvel  sin  grund  uti  den  omständigheten,  att  Thunberg 
äfven  ansett  skogslemmeln  för  en  fjell-lemmel. 

2)  Svenska  Jäg.  Förb:s  Nya  Tidskr.  7:de  årg.  pag.  22. 

3)  Öfversigt  af  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Förh.  1844  (tr.  1845)  pag.  161. 

4)  Bidrag  till  kännedom  af  Örebro  läns  Vertebratfauna,  pag.  8. 
5)  Sibirische  Eeise,  Säugethiere,  Vögel  u.  Amphibien,  pag.  108. 
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de  större  barrskogarne  i  Norge,  och  att  dess  undangömda  lef- 
nadssätt  är  orsaken  till,  att  den  så  sällan  anträffas.  Den  är, 
enligt  vår  iakttagelse,  särdeles  snabb  i  sina  rörelser,  och  kan 

göra  långa  språng,  så  att  den  ej  är  lätt  att  taga  med  hän- 

derna. Vi  vilja  här  återgifva  hvad  Wegelin  ̂ )  om  den  nppgifvit, 
såsom  upplysande  i  afseende  på  dess  migrationer,  såväl  som 
i  afseende  på  dess  förekomst  hos  oss,  och  dess  lefnadssätt. 

"Tvenne  hannar  togos  den  4  Nov.  1843  i  Orsa  socken  i  Da- 
larne. Båda  hade  4V2  tums  längd,  hvaraf  svansen  utgjorde  Va 

tum  utom  fällen  Af  formförhållanden  kan  anmärkas ,  att 

främre  tummens  breda,  platta  och  tvåspetsade  klo,  hos  denna 

art  har  främre  spetsen  bredast.  Dessa  djur  lära  ej  finnas  i 
Orsa  för  beständigt,  utan  komma  vandrande  tidtals,  liksom 

Lemlarne,  men  ej  alltid  på  samma  gång  med  dessa.  Nu  voro 

båda  slagen  janniga,  och  Fjellemlarne  hade  vistats  der  ovanligt 
länge,  nemligen  öfver  ett  år.  På  våren  hade  ofta  en  stor  mängd 

drunknade  Blåmöss  drifvit  till  lands  ur  Fogelsjön.  Murkna  lågor 
(liggande  stockar)  lära  de  stoppa  fulla  med  husmossa,  utan  att 
de  fyllda  hålen  kunde  anses  såsom  deras  bo,  alldenstund  de  ej 
vistats  deri.  Underligt  sjnes  det,  om  de  skulle  samla  förråd 

till  vinterkost  af  en  i  dessa  trakter  så  ymnig  växt  som  hus- 
mossa. Magarne  på  de  två  undersökta  exemplaren  voro  tomma. 

Contenta  i  tarmarne  voro  naturligtvis  vegetabiliska.  De  hafva 

en  temligen  stark  och  någorlunda  ren  moschuslukt,  som  efter 

handtering  länge  vidlåder  fingrarne.  Liksom  Fjellmössen  hafva 

de  ej  förmärkts  göra  skada  på  hö,  men  de  beskyllas  för  att 

hafva  uttorkat  tall-  och  enbuskar,  genom  att  afgnaga  barken 

och  uppäta  safven.  —  Troligtvis  finnas  Blåmössen  i  de  fiesta 
af  våra  fjelltrakter,  något  längre  ned  än  den  egentliga  Lemmeln. 
Enligt  de  underrättelser  jag  hopsamlat  under  en  resa  i  Jemtland 
år  1844,  vågar  jag  påstå,  att  de  förekomma  från  de  östligaste 

flellen  till  riksgränsen,  och  af  uppgifter  som  erhöUos  i  Idre, 
år  1836,  blir  det  sannolikt,  att  de  då  funnits  äfven  der.  Uti 

min  dagbok  antecknades  då  följande:  Det  synes  som  om  de 

(Fjellemlarne)  parade  sig  med  Fältlemmeln  ^) ,  emedan  samma 

1)  Öfversigt  af  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Förh.  1845  (tr.  1846),  pag.  188. 
2)  Dessa  mått  äro  verkmått ;  men  de  utvisa  dock ,  att  dessa  hanar  varit 

något  större  än  den  ofvan  beskrifna  honan.  Det  må  äfven  här  erinras,  att 
Wegelin  med  namnet  Blåmöss  utmärker  skogslemlarne  (referenten;. 

3)  Arvicola  agrestis  (ref.). 
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höst  ett  slags  lemlar  förekommo,  som  till  storlek,  form  och 

svans  alldeles  liknade  Fjell-lemlarne ,  men  till  färgen  voro  blågrå. 
De  hafva  hvarken  förr  eller  sedan  synts  till ,  hvilket  torde  kunna 

förklaras  genom  sterilitet" 
Af  dessa  Wegelins  iakttagelser  är  det  tillfullo  bevisadt, 

att  skogslemmeln  är  af  migratorisk  natur,  liksom  flell-lemmeln , 
och  att  man  derföre  ofta  förgäfves  söker  honom  på  trakter,  der 
han  förut  varit  talrik.  Detta  öfverensstämraer  äfven  med  det 

förhållandet ,  att  vi  i  början  af  September  samma  år,  då  vi  i 
slutet  af  Maj  funno  den  talrik,  sökte  den  förgäfves  på  samma 
ställe  vid  Lillehammer,  och  icke  fingo  se  en  enda.  Då  denna 
deras  utvandring  från  trakten  vid  Lillehammer  under  sommaren 

sammanställes  med  deras  talrika  uppträdande  i  Orsa  socken  i 

Dalarne  i  Sverige  i  November  samma  år,  synes  det  icke  osan- 
nolikt, att  de  från  förra  stället  vandrat  öfver  riksgränsen  till  det 

sednare.  Året  184:3  synes  för  öfrigt  hafva  varit  ett  för  lem- 

larnes  förökning  gynsamt  år.  Enligt  Wegelins  ofvan  anförda  iakt- 
tagelser voro  flell-lemlarne  samtidigt  med  skogslemlarne  nämnde 

år  talrika  i  Qelltrakterna  i  norra  Dalarne.  Samma  år  under  både 

början  och  slutet  af  sommaren  träffade  vi  ̂ ell-lemmeln  mycket 

talrik  på  flera  ställen  i  Norge:  dels  på  ̂ ellen  mellan  södra  de- 
larne af  Gudbrandsdalen  och  Österdalen,  dels  i  början  af  Au- 
gusti på  jgellen  i  trakten  af  Sundalsören  i  Nordmöre,  och  dels 

några  få  dagar  sednare  något  längre  åt  öster  nära  Opdal,  der 
de  voro  stadde  i  vandring ,  och  förekommo  i  största  mängd  nere 

i  dalen,  samt  sprungo  talrikt  öfver  landsvägen  under  det  vi 
åkte  fram. 

2.   Myodes  lemmus  (Linné). 

Fjell-Lemmeln. 

Klorna  å  framfötterna  äro  större  än  de  å  de  hahre.  Svan- 
sen, utan  liårpenseln^  räclcer  till  hälen  på  de  haJcåt  utsträckta 

haJc/Ötterna^  och  dess  längd  är  mindre  än  hälften  af  hufvudets 

1)  Detta  antagande  är  naturligtvis  en  följd  af  Wegelins  då  hysta  förmodan 
om  deras  egenskap  af  bastarder.  Det  är  dock  i  sjelfva  verket  ett  tydligt  be- 

vis för  deras  periodiska  förekomst,  hvilken  återigen  är  en  följd  af  deras  all- 
männa utvandringar  från  sina  egentliga  hem,  liksom  förhållandet  är  med 

fjell-lemmeln  (ref). 
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D:o.  Of  van  är  den  svart  på  nosen ,  pannan ,  nacken  och  fram- 
ryggen ,  och  rostgul  på  bakre  ryggen ,  och  under  är  den  bleJcare 

rostgul.  Craniet  har  hjernshålen  nästan  fyrkantig^  och  unge- 
fär lika  bred  som  lång.  Interparietalbenet  är  nästan  redan- 

gulärt  ̂   med  tvära  ̂   eller  konkava  sidokanter,  och  med  vinkeln 

i  midten  af  främre  kanten  ej  långt  framskjutande.  Kindbå- 

gar ne  äro  å  midten  mycket  breda ,  och  med  en  bugt  i  of  re  kan- 
ten framtill 

Mus  cauda  abrupta,  coipore  fulvo  nigro  maculato.  —  Linné:  Kongl.  Sven- 
ska Vetensk.  Akad:s  Handl,  vol.  I,  1740,  pag.  320. 

-  1743. 

Mus  Lemmus,  Linné:  Fauna  Svecica,  editio  2:da,  pag.  11.  —  1761. 
Marmota  lemmus,      C.  P.  Thunberg:  Beskrifning  på  Svenske  Djur,  pag. 

30.  -  1798. 

Mus  Lemmus,  A.  J.  Eetzius:  Faunae  Svecicaj  Pars  l:raa,  pag.  38. -  1800. 

Lemmus  borealis,       S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggande  Djuren,  l:sta 

uppl.  pag.  185.  —  1820. 
Myodes  Lemmus,       Keyserling  &  Blasius:  Die  Wirbelthiere  Europa's, 

pag.  33.  —  1840. 
Lemmus  Norvegicus,  S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppL 

pag.  374.  -  1847. 
Myodes  lemmus j       A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  266. -  1865. 

Beskr.  9?  som  ej  är  alldeles  fullvuxen,  förvarad  i  sprit. 
Längd  af  kroppen  från  spetsen  af  nosen  till  svansroten  é^io 
tum  eller  129  millim.  L.  af  hufvudet  nära  17io  eller  35 
mill.  L.  af  örat  från  basen  af  yttre  kanten  Vio  ̂ -  eller  9  mill. 

Bakfoten  från  hälen  till  de  mellersta  klospetsarne  nära  Vio  ̂• 

eller  20  mill.   D:o  D:o  till  dessa  klors  bas  nära  ̂ /^^  t.  eller  17 

1)  Myodes  ohensis,  Brants,  som  af  Pallas  ansågs  såsom  varietet  af 
samma  art,  som  M.  lemmus,  men  som  Brants,  v.  Middendorfp  m.  fl. 
sedermera  ansett  såsom  en  sjelfständig  art,  synes  nästan  endast  genom 

yttre  karakterer  ("hauptsächlig  nur  dem  Felle  nach,"  v.  Midd.)  skilja  sig 
från  den  sednare.  Den  saknar  den  svarta  fläcken  på  frararyggen,  och  har 
i  sommardrägten  i  dess  ställe  der  långs  midten  ett  svart  streck,  och  den 
rostgulaktiga  färgen  är  mera  dunkel;  och  undre  sidan  är  gulhvit.  Cranie- 
formen  och  tandbyggnaden  äro  de  samma.  —  Den  har  sin  vestra  gräns  vid 
Hvita  Hafvet,  och  förekommer  derifrån  genom  de  nordligaste  delarne  af 
Europeiska  Eyssland,  norra  Sibirien  och  Kamtschatka  och  de  nordligare 
delarne  af  N.  Amerika. 
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mill.  L.  af  svansen  utan  hårpenseln  72  eller  15  mill.  — 
Vi  hafva  en  gång  tagit  mått  af  en  nyligen  dödad  hona,  hvars 
kroppslängd  var  5  t.  eller  150  mill. 

Kroppsformen  är  tjock  och  nndersätsig,  med  korta  och 

tjocka  extremiteter,  de  främre  något  kortare  och  tjockare  än  de 
bakre,  och  detta  i  förening  med  deras  större  klor  utvisar,  att 

de  äro  bildade  för  gräfning.  Nosen  är  täthårig,  och  blott  näs- 
borrarnes kanter  jemte  den  djupa  och  korta  fåran,  som  delar 

öfverläppen  framtill,  äro  nakna.  Öfverläppen  har  mustacher  af 

styfva  och  böjda  hår.  Morrhåren  äro  särdeles  långa,  och  de 
längsta  räcka  bakom  hufvudet.  Ögonen  äro  små,  och  afståndet 
mellan  dem  och  nosspetsen  är  större  än  det  mellan  dem  och 

öronen.  Dessa  äro  äfven  helt  små,  dolda  i  den  yfviga  hårfäl- 
len,  och  af  en  rundad  form,  och  med  gles  hårbetäckning,  som 

å  inre  sidan  vid  kanterna  är  ganska  lång.  Vid  yttre  sidan  af 
deras  bas  äro  längre  hår  fästade,  som  ligga  öfver  och  betäcka 

dem.  AntUragus  är  blott  obetydligt  framstående.  A  framföt- 
terna  har  den  rudimentära  tummen  en  hoptryckt,  vid  spetsen 

ojemnt  och  snedt  afskuren  nagel,  som  genom  en  långsgående 

fåra  är  afdelad  i  2me  delar,  af  hvilka  den  främre  är  den  stör- 
sta. Af  de  4  fullständiga  tårna  äro  de  2:ne  mellersta  nästan 

lika  långa,  och  betydligt  längre  än  de  andra  2me,  som  äfven- 
ledes  äro  nästan  lika  långa.  De  båda  förras  klor  äro  särdeles 
stora.  Fotsulan  är  hårbetäckt  ända  till  tårnas  bas,  och  har, 

såsom  vanligt,  5  trampknölar,  som  dock  äro  små.  Af  bakföt- 
ternas 5  fullständiga  tår  är  den  yttersta  något  längre  än  den 

innersta,  och  de  3:ne  mellersta  äro  ungefär  lika  långa.  Klorna 

å  dessa  fötter  äro  betydligt  mindre  än  de  å  framfötterna.  Äf- 
ven deras  fotsulor  äro  hårbevuxna  ända  till  tårna,  och  vi  hafva 

å  dem  endast  funnit  4  små  trampknölar.  Svansen,  som,  med 

imdantag  af  hårpenseln,  räcker  ungefär  till  hälen  af  den  ut- 
sträckta bakfoten,  är  tätt  bevuxen  af  styfva  borstlika  hår,  som 

vid  dess  spets  bilda  en  12  mill.  lång  pensel,  samt  dölja  hud- 
flällen.  Hårfällen  är  fin,  tät  och  yfvig.  En  del  hår  äro  längre, 
och  hafva  glänsande  spetsar.  Hårbetäckningen  på  fötterna  är 

kortare,  men  en  del  längre,  krökta  hår  ligga  utöfver  klorna. 
Hårfällen  är  öfver  allt,  med  undantag  af  hakan,  fötterna  och 

svansen,  emot  basen  svartgråaktig.  Honan  har  4  par  spenar, 

hvaraf  2:ne  par  på  bröstet,  och  2:ne  D:o  på  buken.  —  Färgen 
är  ofvan  brokig  af  rostgult  och  svart,  och  under  blekt  rostgul- 
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aktig^  stötande  i  hvitt  på  hakan,  strupen  och  läpparne.  En 
svart  eller  svartbrunaktig  fläck  betäcker  större  delen  af  hufvu- 
dets  öfre  sida  från  nosspetsen  till  nacken,  eller  stundom  endast 

till  hjessan.  Vanligen  fortsattes  den  af  ett  s vartaktigt  eller  brun- 
aktigt  band  öfver  midten  af  nacken  och  halsen,  hvilket  band 
sammansmälter  med  en  stor  nästan  afiångt  fyrkantig  svart  fläck 

pä  öfre  sidan  af  halsen  och  på  frararyggen;  och  vid  ögonen 
utgår  från  den  förra  fläcken  ett  svartaktigt  band,  som  går 

öfver  öronen,  och  förenar  sig  med  den  svarta  fläcken  på  fram- 

ryggen.  Långs  midten  af  nosspetsen  är  vanligen  en  liten  hvit- 
aktig  fläck.  Pä  hvardera  sidan  af  det  mörka  bandet  på  nacken 
är  en  mer  eller  mindre  blek  rostgulaktig  fläck.  Bakre  ryggen 
och  länden  äro  något  mörkare  rostgula,  sidorna  nedåt  blekare, 

och  de  förra  äro  mer  eller  mindre  skuggade  af  den  mörka  bot- 
tenfärgen, som  synes  mer  eller  mindre  igenom  den  rostgula. 

Hos  yngre  individer  är  den  rostgula  färgen  på  bakryggen  ble- 
kare. Trakten  ofvan  svansens  bas  är  hvitgulaktig ,  och  svansen 

är  ofvan  gråbrunaktig ,  stundom  med  hvitaktiga  hårspetsar,  och 
under  gulhvit.  Fötterna  äro  ofvan  hvitaktiga,  stundom  med 

inblandade  gulbruna  hår,  och  klorna  å  framfötterna  brunaktiga, 
och  de  å  de  bakre  gråhvita. 

Craniet.  Längd  32  mill.  Bredd  öfver  de  yttre  öronöpp- 
ningarne  15  mill.  Bredd  öfver  kindbågarne  22  mill.  Hjern- 
skålen  är  ganska  starkt  nedtryckt,  och  ofvan  platt,  och  dess 
platta  fält  på  sidorna  begränsadt  af  böjda  ryggar,  som  baktill 
på  sidorna  begränsa  interparietalbenet,  och  framtill  sammanlöpa 

och  bilda  en  crista  långs  midten  af  pannan.  Hos  yngre  indi- 

vider är  hjessan  plattkullrig,  och  ryggarne  föga  eller  intet  märk- 
bara, samt  icke  förenade  till  en  crista  på  pannnan.  Foramen 

magnuni  ungefär  lika  högt  som  bredt.  Nackekammen  (crista 
lamhdoidea)  hos  äldre  temligen  stark.  Interparietalbenet  är 

subrectangulärt,  med  tvära  sidokanter,  och  obetydligt  framstå- 
ende vinkel  i  midten  framtill.  Den  främre  utstående  kanten  af 

os  squamosum  bakom  orhiia  är  något  hvälfd.  De  från  crista 

f rontalis  utgående,  framåt  divergerande  ryggarne  sluta  hvar- 
dera i  en  knöl  ofvan  de  öfre  grenarne  af  öfverkäkens  processus 

sygomatici,  och  dessa  knölar  göra,  att  uti  craniets  öfre  profil- 
kontur nosen  med  pannan  tyckes  bilda  en  trubbig  vinkel,  som 

isynnerhet  år  märkbar  hos  äldre.  Kindbågarne  äro  å  midten 

mycket  breda,  och  derframom  i  öfra  kanten  med  en  bugt. 
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Foramina  incisiva  sluta  ett  godt  stycke  framom  de  främsta 

kindtänderna.  Afståndet  mellan  framkanten  af  os  squamosum 

och  bakre  kanten  af  nackbenet  är  ungefär  lika  med  hjernskå- 
lens  bredd  vid  baserna  af  fjällbenens  processus  zygomatici^  och 
detta  gör  att  hjernskålen  är  nästan  fyrkantig.  Underkäken  har 
å  yttre  sidan  af  corpus  en  särdeles  stark  crista  för  muscidus 

masseter.  Dess  processus  coronoideus  är  tillspetsad  och  unge- 
fär lika  hög,  som  processus  candyloideus.  Processus  angularis 

är  lång,  nedtill  utbredd,  och  å  inre  sidan  konkav. 

Tänderna  likna  så  mycket  dem  af  föregående  arten,  att 

deras  beskrifning  blott  skulle  blifva  ett  återupprepande  af  hvad 

som  om  dem  blifvit  anfördt,  och  vi  vilja  derföre  endast  an- 
märka, att  emaljslyngorna  å  dem  i  öfverkäken  ej  äro  så  tunna, 

som  hos  den,  och  de  utskjutande  vinklarne  å  dem  i  under- 
käken äro  spetsigare. 

Fjell-lemmeln  har  sina  stamhåll  på  de  högre  ̂ ellen.  Inom 

Sverige  förekommer  den  företrädesvis  på  fjellrj^ggen  mellan 
Sverige  och  Norge,  och  på  de  höga  bergskedjor,  som  derifrån 
utgå.  Den  har  sin  sydliga  gräns  härstädes  i  de  nordligaste 
trakterna  af  Wermland.  I  Norge  förekommer  den  t.  o.  m.  i 

de  sydligare  delarne  af  landet  på  de  dervarande  högre  ̂ elltrak- 

terna.  K.  Collett  ̂ )  anför  t.  ex.  att  han  tagit  den  i  trakten 
af  Drammen.  Den  förekommer  äfven  i  Finska  och  Ryska  Lapp- 

land ända  till  vestra  kusten  af  Hvita  Hafvet,  der  den,  enligt 

I.  F.  Brandt-),  har  den  östra  gränsen  för  sin  geografiska  ut- 
bredning. Öster  om  Hvita  Hafvet  uppträder  den  ofvan  an- 

förde Myodes  ohensis  såsom  en  analog  eller  vicarierande  form. 

På  jgellen  går  den  vanligen  icke  ned  i  tallskogens  region, 
då  den  icke  är  stadd  på  vandring,  utan  träffas  der  inom  den 

småväxta  björkskogens,  dvergbjörkens  och  videts  regioner,  och 
stundom,  såsom  anföres  i  Skandinavisk  Fauna,  ändå  högre  upp, 

i  grannskapet  af  den  ständiga  snön.  Vi  hafva  äfven  sjelfve 

funnit  antingen  djuret  eller  dess  träck  på  dylika  ställen  dels  i 

Norska  Finmarken  och  Ryska  Lappland,  och  dels  på  Dovre- 
Fjell,  och  fjellen  mellan  Gudbrandsdalen  och  Österdalen  i  Norge. 

1)  Svenska  Jäg.  Förb:s  Nya  Tidskr,  7:de  årg.  pag.  22, 

2)  Der  nördliche  Ural  uiid  das  Kiistengebirge  Pae-Choi,  von  E.  HoF- 
MANN;  appendix:  Bemerkungen  uber  die  Wirbelthiere  des  nördlichen  euro- 
päischen  Russlands,  besonders  des  nördlichen  Urars,  pag.  39.  —  1856. 
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Marken  på  dessa  ställen  är  vanligen  rik  på  tufvor,  under  hvilka 

den  gräfver  sig  gängar,  och  tillreder  sina  bon.  På  de  ställen, 

der  fjell-lemlarne  någon  tid  förekommit  i  större  mängd,  hafva 
de  nästan  alltid  ådagalagt  sin  dervaro  derigenora,  att  de  ä  större 

delen  af  de  der  befintliga  lägre  buskarne  afgnagit  barken,  så  att  do 
förvissnade  grenarne  ofta  på  långt  håll  lysa  hvita.  Derjemte 
finner  man  der  betydliga  massor  af  deras  nästan  cylindriska  träck. 
Det  händer  emellertid  ofta  att  man  på  sådana  ställen  ej  får  se 

en  enda  fjell-lemmel ,  emedan  de  samtligen  utvandrat  derifrån. 

Vi  hafva  redan  ofvan  yttrat,  att  det  är  dessa  deras  utvan- 
dringar som  från  lång  tid  tillbaka  ådragit  dem  uppmärksamhet, 

dels  tillfölje  af  det  egendomliga  deruti,  och  dels  tillfölje  af  den 
skada ,  som  de  derunder  ofta  göra  å  åkrar  och  ängar.  Kedan 
1555  har  Olaus  Magnus  Gothus  skrifvit  derom.  Linné  beskref 

dem  i  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Handlingar  vol.  I  för  1740,  pag, 
320,  P.  Högström  i  samma  Handlingar  vol.  X  för  år  1749,  och 

Ch.  Martins  i  Revue  Zoologique  för  1840;  m.  fl.  förf.  De  ut- 

vandra icke  förr  än  de  å  det  ställe,  hvarifrån  utvandringen  fö- 
retages, blifvit  mycket  talrika,  och  tiden  för  utvandringen  är  i 

allmänhet  slutet  af  sommaren,  eller  ock  hösten.  Man  har  iakt- 
tagit, att  de  alltid  vandra  i  rät  linia  samt  i  någon  viss  riktning,  som 

i  Norge  vanligen  synes  vara  från  öster  åt  vester ,  och  i  Sverige 

motsatsen,  eller  från  vester  åt  öster.  De  sky  derunder  inga 
hinder,  och  bibehålla,  så  vidt  möjligt  är,  sin  en  gång  tagna 
kurs,  samt  simma  öfver  de  strömmar  och  insjöar,  och  t.  o.  m. 

flärdar  och  sund  i  hafvet,  som  möta  dem  på  deras  väg.  E.  Col- 

LETT  ̂ )  berättar ,  att  i  November  månad  1868  ett  ångfartyg  ute  på 

ThrondhjemsQorden  i  Norge  "råkade  in  i  en  massa  simmande 
lemlar  af  sådan  utsträckning,  att  fartyget  mer  än  en  fjerdedels 
timme  gick  genom  skaran,  och  så  långt  utöfver  fjorden  man 
kunde  se  från  däcket,  var  han  (fjorden)  åt  alla  håU  betäckt  med 

dessa  djur".  Dessa  vandringar  kunna  hafva  en  ganska  betydlig 
längd,  t.  ex.  från  fjellryggen  till  Bottniska  Viken,  d.  v.  s.  tvärs 

öfver  norra  Sverige,  emedan  gell-lemlarne  stundom  visat  sig  i 
tallösa  massor  vid  städerna  vid  kusten  af  detta  haf,  t.  ex.  Umeå 

och  Sundsvall.  Man  har  iakttagit,  att  de  sedermera  återvända, 

men  dock  i  ringa  antal,  då  de  fleste  under  vandringen  om- 
komma, och  sannolikt  återvända  de  icke  till  samma  trakt,  hvar- 

1)  Anf.  st. 

22 
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ifrån  de  utgått,  emedan  den  vanligen  flera  år  efter  utvandringen 
helt  och  hållet  saknar  dem.  Man  har  antecknat  många  dylika 

utvandringar.  De  sydligaste  trakterna  hos  oss  för  desamma 
äro  norra  Wermland,  och  här  lära  de,  enligt  hvad  som  anföres 

i  Skandinavisk  Fauna,  högst  sällan  inträffa.  Under  November 
år  1868  lemnade  våra  tidningar  underrättelse  om  en  sådan 

utvandring,  som  inträffat  i  norra  Wermland,  och  fortgått  i  syd- 
lig riktning,  men  dock  icke  sträckt  sig  till  södra  delarne  af 

denna  provins.  Med  afseende  på  den  verkande  orsaken  till  de- 
ras vandringar  från  de  af  dem  bebodda  fjelltrakterna  anföres  af 

Högström  den  förmodan,  att  de  hafva  en  förkänning  af  att  den 

annalkande  vintern  blir  ovanligt  sträng,  och  att  de  tillfölje 

deraf  hotas  att  dö  af  köld  och  hunger,  emedan  han  flera  gån- 

ger iakttagit,  att  efter  dessa  utvandringar,  hvilka  inträffat  un- 

der hösten,  följt  ovanligt  stränga  vintrar.  Pallas-)  anser  den 
af  Högström  anförda  åsigten  såsom  särdeles  beaktansvärd,  men 

är  dock  böjd  för  att  antaga,  att  den  egentliga  driffjädern  till 

dessa  vandringar  är  brist  på  föda.  Då  de  alltid  visa  sig  myc- 
ket talrika  på  den  trakt,  hvarifrån  de  utvandra,  innan  utvan- 

dringen äger  rum,  och  denna  deras  stigande  talrikhet  naturligt- 
vis slutligen  kan  hafva  till  följd  brist  på  tillräcklig  föda,  synes 

det,  enligt  hvad  vi  redan  ofvan  yttrat ,  som  denna  sednare  åsig- 
ten skulle  komma  sanningen  närmast.  I  de  trakter,  der  de 

genomvandra,  anställa  de  ofta  stor  förödelse,  ehuru  de  endast 
anfalla  vegetabilier.  De  vandrande  skarorna  åtföljas  af  talrika 

roffoglar,  isynnerhet  uggleartade,  och  äfven  af  en  del  rofdjur. 
De  äro  mycket  ilskna,  och  sätta  sig  ofta  till  motvärn,  då 

de  angripas,  samt  gifva  dervid  ifrån  sig  ett  fräsande  och  skäl- 
lande läte,  som  är  särdeles  egendomligt;  och  om  man  då 

räcker  en  käpp  åt  dem,  bita  de  sig  så  fast  vid  den,  att  de 
blifva  hängande,  och  kunna  sålunda  lyftas  upp  från  marken. 

Liksom  de  andra  sorkarne  yngla  de  säkerligen  flera  eller  åt- 

minstone ett  par  gånger  h varje  år.  Man  träffar  små  ungar  un- 
der början  af  sommaren  ,  och  enligt  äldre  uppgifter  händer 

det  ofta,  att  de  yngla  under  sina  vandringar  under  hösten, 

1)  Se  t.  ex.  tidn.  Nya  Dagl.  Allehanda  i  Stockh.  N:o  259  för  år  1868. 

2)  Novae  Species  Quadrupedum  e  Glirium  ordiiie,  pag.  188  &  189. 

3)  I  början  af  Juni  hafva  vi  funnit  sådana  ungar  på  fjellen  vid  Gud- 
brandsdalen  i  Norge. 
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hvilket  utan  tvifvel  antyder,  att  de  yngla  flera  än  en  gång. 

Endast  härigenom ,  samt  derigenom  att  de  fort  blifva  aflings- 
duglige,  kan  man  förklara  deras  hastiga  förökning,  och  deras 
uppträdande  i  tallösa  massor  på  de  af  dem  bebodda  vidsträckta 

fjelltrakterna.    De  föda  5— G  ungar  hvarje  gång. 

Fam.  MYOXlDiE,  Waterhouse.  1839. 

(Hasseh)iöss). 

Kroppsformen  är  hos  en  del  mera  råttliJc,  oeh  hos  andra  något 
eJcorrliJc.  Ögonen  oeh  utöronen  äro  väl  utbildade^  oeh  de  sednare  icke 
dolda  i  hårfällen.  Be  främre  och  haJcre  extremiteterna  äro  af 

vanlig  storlek,  och  tummen  på  framfötterna  är  rudimentär^  och 
halcfbtterna  ha  5  tår,  af  hviTka  den  innersta  har  en  mer  eller 

mindre  rudimentär  nagel.  Svansen  är  stundom  längre,  och  stun- 
dom Jcortare,  och  mer  eller  mindre  långhårig.  Ofverhälicns 

processus  zygoniatici  äro  delade  genom  canales  infraorhitalcs 

i  en  öfre  och  en  ■undre  gren,  som  häda  äro  vertiealt  hoptryclda, 
och  foramina  infraorhitalia  äro  rundadt  ovala,  eller  stundom 

nästan  half månfor  mig  a.  Clavicula  är  fullständig,  och  fihula 
är  nedtill  sammansmält  med  tihia.  Kindtänderna  äro  4  å 

hvardcra  sidan  i  båda  Icälcarne,  enlda,  med  transversella  lister 

af  emaljen,  som  hctächer  de  mer  eller  mindre  plattade  kro- 
norna, och  deras  rötter  äro  fullständiga.    Blindtarm  saknas. 

De  fåtaliga  till  denna  familj  hörande  formerna  hafva  af 

äldre  författare  vanligtvis  blifvit  räknade  till  ekorr  familj  en,  på 

grund  af  någon  habituel  likhet  mellan  en  del  af  dem  och  ekor- 
rarne,  och  öfverensstämmelsen  med  dem  i  lefnadssättet.  Af  sednare 
författare,  t.  ex.  Watekhouse  ochBiuNDT  hafva  de  fått  sin  rätta 

plats  anvisad  bland  de  myomorpha  gnagarne,  med  hvilka  de  öfver- 
ensstämma  både  uti  craniets  byggnad  och  uti  förhållandet  mellan 

underbenets  båda  ben.  Den  gamla  föreställningen  om  deras  nära 
frändskap  med  ekorrarne  har  emellertid  sannolikt  varit  orsaken  till 

att  de  båda  nämnda  författarne  placerat  familjen  ili?/o:r/J<^  näst  efter 
fam.  Seiuridce.  I  enlighet  med  de  af  oss  å  tablåen  öfver  familjerna 

framställda  åsigterna  om  platsen  för  den  sistnämnda  familjen, 

anse  vi,  att  Saccomyiderna  och  Castoriderna  på  grund  af  cra- 

niets byggnad  böra  få  sin  plats  mellan  denna  familj  och  My- 
oxiderna;  och  detta  så  mycket  snarare,  som  dessa  sistnämnda 

22* 
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hafva  en  aiikn3^tningslänk  till  den  förtgående  familjen  Dipo- 
doidce  uti  slägtet  lacuhis  inom  denna  sednare  fomilj,  hvilkct  uti 
samma  byggnad  företer  en  märkbar  tendens  till  dem. 

Uti  kroppsformen  förete  en  del,  t.  ex.  Myoxus  glis,  någon 

likhet  med  ekorrarne,  ehuru  de  hafva  extremiteterna  jemförelse- 
vis  mindre  utbildade,  och  andra,  t.  ex.  Myoxus  avdlanarius^ 
hafva  en  kroppsform,  som  mera  öfverensstämmer  med  den  af 

de  myomorpha  gnagarne.  Näsan  är  trubbig,  och  yttersta  nos- 
spetsen  är  bar.  Ögonen  äro  af  medelmåttig,  och  öronen  af  om- 
vexlande  storlek  och  glest  håriga,  samt  fritt  utstående  ur  hår- 
fällen.  Extremiteterna  äro  knappt  längre  än  hos  mössdjuren,  ; 

samt  till  dels  indragna  inom  den  hud,  som  betäcker  sjelfva  kroppen. 

Fotsulorna  äro  nakna,  och  hafva  stora  trampknölar.  Framföt- 
terna  hafva  4  fullständiga  tår,  och  en  rudimentär  tumme,  under 

form  af  en  knöl.  Bakfötterna,  som  äro  betydligt  längre  än  de  j 
främre,  hafva  o  tår,  men  den  innersta  är  helt  kort,  samt  med 

en  rudimentär  nagel.  Svansen,  som  oftast  är  lång  och  tjock, 
samt  mot  spetsen  afsmalnande,  har  mer  eller  mindre  lång,  och 

mer  eller  mindre  tvåsidig  hårbetäckning.  Håren  äro  till  sin 
microscopiska  structur  lika  dem  af  mössdjuren,  ehuru  ej  fullt 

så  knöliga  emot  roten.  —  Craniet  har  samma  form,  som  hos  \ 
mössdjuren,  med  smal  och  å  sidorna  mer  eller  mindre  starkt 

utringad  panna,  utan  spår  till  postorbitalprocesser ,  och  med  i 

tydligt  interparietalben.  Os  squamosum  har  framtill  endast  i 
en  trubbig  knöl,  som  begränsar  orhita.  Bullce  ossece 

äro  stora.  Fossce  pterygoidece  äro  icke  begränsade  å  yttre 
sidan.  Kindbågarne  äro  ej  breda.  Öfverkäkens  okbensutskott 
äro  delade  genom  canales  infraorhitales  uti  2me  verticalt 

hoptryckta  grenar,  och  foramina  infraorhitalia  äro  temligen 
små  och  rundadt  ovala,  eller  ock  nästan  halfmånformiga. 

Foramina  incisiva  äro  smala  och  långa.  Underkäkens  proces- 

sus coronoidms  är  temligen  hög  och  tillspetsad,  och  dess  pro- 
cessus angidaris  utgår  från  yttre  sidan  af  underkäkens  corpus. 

Bröstkotorna  äro  13,  ländkotorna  6,  och  korsbenskotorna  3,  och 

deras  öfre  taggutskott  eller  neuraltaggar  äro  låga.  Nyckelbe- 
net är  fullständigt.  Skulderbladet  är  nästan  triangulärt,  och 

acromion  saknar  metacromialutskott.  Öfverarmbenet  har  cri- 

sta  deltoidea  stark,  men  ej  bildande  nedtill  något  utskott.  Lår- 
benet har  en  liten  trochanter  3:tius,  och  vadbenet  är  nedtill 

sammansmält  med  skenbenet.  — •  Framtänderna  äro  släta  fram- 
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till,  och  kindtänderna  äro  4  å  hvardera  sidan  i  båda  käkarne, 

samt  enkla  (ej  egentligen  strecktecknade) ,  ehuru  emaljen,  som 
betäcker  hela  kronan,  företer  transversella,  mer  eller  mindre 

starkt  uppstående  och  nästan  parallela  ryggar  eller  lister,  och 

kronorna  äro  för  öfrigt  mer  eller  mindre  plattade,  och  röt- 
terna fullständiga.  Den  främsta  är  den  minsta,  och  de  2:ne 

mellersta  äro  de  största.  —  Det  är  för  dem  utmärkande,  att  de 

sakna  blindtarm.  —  Inom  denna  familj  förefinnes  endast  ett  slägte, 
Myoxus^  under  hvilket  man  dock  uppställt  4  underslägten: 
Graplihirus^  EJiomys,  Glis,  och  Muscardlnus,  med  14  arter, 

enligt  FiTziNGER  ̂ ) ,  från  Europa ,  Asien  och  Afrika.  Till  vår 
fauna  hörer  endast  en  art,  hvilken  är  den  enda  af  det  sist  an- 

förda eller  4:de  underslägtet. 

Dessa  små  vackra  djur  lefva  i  allmänhet  på  buskar  och 
träd,  der  de  klättra  och  springa  med  stor  skicklighet,  ehuru  de 

icke  förmå  att  taga  så  långa  språng,  som  ekorrarne.  De  hålla 

sig  gerna  i  backiga  och  bergiga  skogstrakter,  på  sådana  ställen, 
hvarest  finnes  rik  tillgång  på  hasselbuskar  eller  andra  buskar, 

men  de  träffas  äfven  i  andra  med  skog  och  buskar  beväxta  trak- 
ter, samt  stundom  i  trädgårdar.  De  ligga  vanligen  undangömda 

under  dagen,  och  äro  i  rörelse  under  skymningen,  aftonen,  nat- 
ten och  morgongryningen.  Då  de  derjemte  hålla  sig  i  täta 

busksnår  eller  trädstånd,  är  det  sällan  man  får  tillfälle  att  se 

dem.  De  som  förekomma  i  tempererade  trakter,  ligga  i  vin- 
terdvala  eller  hiberuation,  men  samla  det  oaktadt  stundom  vin- 

terförråd. De  lefva  merendels  af  vegetabilier,  men  äfven  stun- 
dom af  animalisk  föda,  och  äro  mycket  feta  under  hösten  innan 

de  insomna  i  vinterdvalan.  Då  de  äta,  hålla  de  födan  i  fram- 
fötterna,  och  sitta  på  bakfötterna,  liksom  ekorrarne,  och  ofta 

äfven  mössdjuren.  Somlige  af  dem  tillreda  sig  bo  i  hål  i  jor- 
den, eller  i  springor  i  klippor  och  murar,  eller  ock  i  hål  i  träd; 

andra  bj^gga  fria  bo'n  på  grenarne  af  träd  eller  buskar,  och  de, 
som  hibernera  eller  ligga  i  dvala,  hafva  för  vintern  bo'n,  som 
äro  olika  dem,  som  de  åt  sig  tillreda  för  sommaren.  De  förra 
inrättas  uti  gamla  mossbetäckta  trädstubbar,  under  trädrötter, 

i  hål  i  jorden  o.  d.  st.,  och  äro  i  allmänhet  varmare  än  som- 

marbo'n,  för  att  kunna  skydda  dem  emot  den  allt  för  starka 

1)  Versuch  einer  natiirlichen  Anordnung  der  Nagethiere.  Sitzungsbe- 
richte  der  mathem.  naturwiss.  Classe  d.  Wissensch.  zu  Wien,  Bd.  55,  1 
Abtheil.  pag.  5U-515.  —  1867. 
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kölden.  De  sednare  äro  ofta  fastade  på  grenarne,  och  klot- 
formiga,  och  äfven  om  de  äro  i  hål,  så  äro  de  dock  icke  så 

varmt  bäddade.  Det  är  anmärkningsvärdt ,  att  instinkten  drif- 
ver  dem  till  att  under  hösten  äta  mycket,  för  att  kunna 

samla  en  för  respirationen  under  vinterdvalan  behöflig  fetma; 

men  insamlingen  af  denna  befordras  för  öfrigt  äfven  genom  den  " 
något  före  vinterdvalan  så  småningom  inträdande  förminsknin- 

gen af  respirationens  intensitet.  De  hålla  sig  vanligen  parvis 
tillsamman,  och  lefva  således  sannolikt  i  monogami.  Honan  har 

8  spenar,  och  föder  3 — 8  ungar,  åtminstone  ett  par  gånger  un- 
der året,  hvilka  af  henne  med  ömhet  vårdas  i  sommarboet.  Då  j 

de  fångas  såsom  unga,  blifva  de  mycket  tama.  \ 

1.   Slägtet  Myoxus,  Schreber.  1792. 

Såsom  enda  slägtet,  har  det  samma  karakterer  som  fa- 
miljen. 

i; 

Underslägtet  Muscardinus,  Kaup.    1829.  ' 

Öronen  äro  temligen  små^  och  svansen  lång^  och  dess  liår- 
heUlchning  är  ej  synnerligen  lång,  samt  föga  tvåsidig,  men 
tilltagande  i  längd  emot  svansspetsen  ̂   och  något  riJäad  ut  åt  . 

sidorna.  Med  undantag  af  den  främsta^  hafva  hindtänderna 

platta  kronor  med  temligen  många  (5 — 7)  transversella  emalj- 

ryggar. 
Till  detta  underslägte  räknas  endast  en  art: 

1.  Myoxus  avellanarius  (Linné). 

Hasselmusen. 

Mus  avellanarius,      Linné:  Fauna  Suecica,  editio  2:da  pag.  12.  —  1761. 
Myoxus  mmcardmus,  Schreber:  Die  Säugthiere,  4:er  Theil.  pag.  835.  —  ; 

1792.  I 
Mus  avellanarius,      C.  P.  Thunberg:  Beskrifning  på  Svenske  Djur,  pag. 

38.  —  1798. 

Myoxus  muscardinus,  A.  3.  Retzius:  Faunae  Suecicse  Pars  l:ma,  pag.  39. -  1800. 

„  „  S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggande  Djuren,  l:sta 

uppl.  pag.  182.  -  1820. 
„      avellaTharpSf^^M:  Ibidem,  2:di^  uppl.  pag.  385.  —  1847. 
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Myoxus  avellamrius,  J.  H.  Blasius:   Naturgeschichte   der  Säugethiare 
Deutschlands,  pag.  297.  —  1857. 

„  „  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  238. —  1865. 

„  „  V.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Siiisse,  vol.  1, 
Histoire  naturelle  des  Mamniiferes,  pag.  182.  —  1869. 

Besh\  cf,  fullvuxen,  från  Skåne,  och  förvarad  i  sprit. 

Längd  af  kroppen  från  spetsen  af  nosen  till  basen  af  svansen 
27,0  tum  eller  81  millim.  L.  af  hufvudet  Vm  t.  eller  27  mill. 

L.  af  örat  från  basen  af  yttre  kanten  7io  t.  eller  12  mill.  L. 

af  bakfoten  från  hälen  till  de  mellersta  klospetsarne  ̂ Yao  t-  eller 
17  mill.    L.  af  svansen  utan  håren  nära  27.0  t.  eller  69  mill. 

Till  storleken  är  den  något  litet  mindre  än  den  vanliga 

husmusen,  och  den  är  af  en  dennas  ganska  mycket  liknande  kropps- 
form. Nosen  är  dock  trubbigare.  Dess  yttersta  spets  är  bar, 

och  näsborrarne  öppna  sig  på  sidorna  af  densamma.  Dess  sidor 

äro  uppsvällda,  och  hvardera  har  6  rader  långä  morrhår,  af  hvilka 
de  längsta  räcka  bakom  hufvudet.  Detta  är  temligen  bredt, 

och  dess  bredd  innehålles  ej  fullt  2:ne  gånger  i  dess  längd.  Öf- 
verläppen  är  framtill  klufven  af  en  temligen  bred  fåra,  som 
fortsättes  öfver  den  nakna  nosspetsen.  Sidorna  af  öfverläppen 

hafva  mustacher  af  glesa  och  styfva  borstlika  hår.  Ögonen, 
som  äro  mycket  närmare  intill  öronen  än  nosspetsen,  äro  af 

medelmåttig  storlek.  Öronen  äro  temligen  små,  men  fritt  ut- 
stående ur  hårfällen,  rundade  och  nästan  lika  breda  som  långa. 

De  äro  å  både  yttre  och  inre  sidorna  bevuxna  af  glesa  och  korta 
hår.  Antitragus  är  ej  stor,  men  konvex  och  framstående,  och 
tragus  är  föga  märkbar.  Både  främre  och  bakre  fötterna  hafva 

nakna  fotsulor,  med  stora  trampknölar,  och  små  klor.  Fram- 
fötterna  äro  mindre  än  de  bakre ,  och  i  stället  för  tumme  hafva 

de  endast  en  knöl  utan  nagel,  och  under  denne  är  en  stor 
trampknöl.  Af  de  andra  tårna,  som  äro  korta  och  trubbiga, 

med  stora  trampskifvor  under  spetsen,  är  den  3:dje  (4:de)  den 

längsta,  och  den  l:sta  (2:dra)  något  längre  än  den  4:de  (5:te). 
Bakfötterna  hafva  5  tår,  men  den  innersta  är  mycket  kort, 
och  nästan  rudimentär,  utan  klo,  och  blott  med  en  rudimentär 

nagel.  De  andra  tårna  äro  längre  än  de  på  framfötterna ,  och 

den  4:de  är  föga  längre  än  den  3:dje.  Endast  hälen  är  hårig. 

Svansen,  som  är  kortare  än  kroppen,  är  tjock,  men  afsmal- 
nande  emot  spetsen,    Dess  hårbetäckning  är  så  tät,  att  huden 
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ej  synes,  men  den  är  ej  af  någon  synnerlig  längd,  ehuru  emot 

svansspetsen  tilltagande  i  längd,  samt  något  riktad  ut  åt  si- 
dorna, så  att  svansen  synes  något  litet  tvåsidigt  hårig.  Dess 

hår  vid  spetsen  bilda  en  pensel  af  11  millim:s  längd.  Hårfål- 
len på  kroppen  är  tät,  men  ej  lång,  dock  under  hösten  och 

vintern  yfvigare.  Ofvan  har  den  talrika  något  längre  stickel- 

hår,  som  vid  spetsen  äro  mörkare.  —  Färgen  ofvan  gulbrun- 
aktig  eller  rostbrunaktig ,  med  svarta  spetsar  å  stickelhåren , 

på  kroppssidorna  ljusare,  och  under  blekt  rostgulaktig,  utan 

färggräns.  Hakan,  strupen  och  bröstet  äro  hvitaktiga.  Föt- 
terna och  svansen  hafva  samma  färg,  som  öfre  kroppssidan. 

Hårfällen  är  vid  bottnen  svartgrå.  De  öfre  morrhåren  äro  svarta, 

de  undre  hvitaktiga.  Ungarne,  såsom  hårbeklädda,  äro  i  bör- 
jan ofvan  mörkgrå. 
SMettet.  Craniet :  9  •  Längd  24  mill.  Bredd  öfver  yttre 

öronöppningarne  11  mill.  Dess  bredd  öfver  kindbågarne  inne- 

hålles  ungefär  1^4  gånger  i  dess  längd.  Det  är  hufvudsakli- 
gen  likt  mössdjurens  cranium.  Foramen  magnum  är  bredare 
än  högt.  Frocessus  paramastoidei  äro  otydliga,  och  från  dem 

uppstiger  ej  någon  crista.  Nackekammen  (crista  lambdoidea) 
är  trubbig,  och  dess  fortsättning  mellan  ossa  squamosum  & 

mastoidmin  är  låg,  men  skarp.  Interparietalbenet,  som  är  di- 
stinkt, är  tillspetsadt  å  sidorna,  och  har  en  framstående  trubbig 

vinkel  i  midten  af  främre  kanten.  Mellan  ossa  squamosum  & 

tym]jayiicum  är  ett  hål.  Biälce  ossece  äro  stora,  dock  något 
mindre  än  hos  mössdjuren.  Ossa  mastoidea  äro  breda  och 

stora,  och  upptill  tvärt  af  huggna,  så  att  de  nästan  äro  rhom- 
boidiska.  Hjessbenen  äro  stora,  och  hjessan  är  kullrig,  samt 

å  sidorna  begränsad  af  trubbiga  ryggar.  Pannan  är  konkav, 
med  temligen  skarpa  och  konkava  sidokanter,  utan  spår  till 

postorbitalprocesser,  och  konkaveringen  å  pannan  fortsättes  öfver 
basen  af  näsbenen.  Pannan  är  ungefär  lika  bred  som  nosen 

strax  framom  foramina  infraorhitalia.  Pannbenens  bakre  kant 
bildar  en  bakåt  utstående  spetsig  vinkel  i  midten.  Nära  öfre 

kanten  af  orhita  är  ett  foramen  orbltale.  Orbita  är  bak- 
till begränsad  af  en  helt  trubbig  knöl,  som  har  sitt 

läge  å  främre  delen  af  os  squamosum.  Fossa  pterygoidea 

är  ej  begränsad  å  yttre  sidan.  Hamidi  pterygoidei  äro  långa 

och  böjda ,  samt  stöta  intill  hullce  ossece.  Den  bakre  fria  gom- 
kanten, som  i  midten  har  en  ingående  vinkel,  är  belägen  un- 
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gefär  midt  för  nästsista  kindtanden.  Kindbågarne  äro  bredare 

å  niidten,  och  der  med  en  uppstående  trubbig  vinkel  i  öfre 

kanten.  Foramina  infraorhitalia  äro  rundadt-ovala ,  och  öfre 
och  undre  grenarne  af  den  genom  canalis  infraorhitdlis  delade 

processus  zyfiomaticus  å  öfverkäken  äro  båda  verticala  samt 
nästan  lika  breda.  Foramina  incisiva  äro  smala  och  långa, 

samt  belägna  midt  för  suturen  mellan  mellankäks-  och  öfver- 

käksbenen,  och  långt  framom  de  främsta  kindtänderna.  Under- 

käkens kronutskott  är  tillspetsadt,  men  lägre  än  condyloidut- 
skottet.  Angularutskottet  är  tvärt  och  bredt  baktill ,  och  tem- 

ligen  kort,  och  vid  basen  perforeradt,  och  utgår  från  yttre  si- 
dan af  underkäkens  corpiis. 

Bålen:  Bröstkotorna  äro  13,  ländkotorna  6,  korsbensko- 

torna  3,  och  svanskotorna  22.  Spår  till  öfre  taggutskott  (neu- 
raltagg)  förefinnas  å  alla  halskotorna,  ehuru  de,  med  undan- 

tag af  det  på  epistropheus ,  äro  mycket  små.  Bröstkotornas 

taggutskott  äro  alla  låga,  störst  å  7:de — 10:de.  Mammillärut- 

skotten  (metapophyserna)  äro  tydliga  på  alla  bröst-  och  länd- 
kotorna,  men  äro  dock  icke  af  någon  synnerlig  höjd  på  någon. 
7  par  af  refbenen  äro  genom  refbensbrosken  (hsemapophyserna) 
fastade  vid  bröstbenet,  eller  äro  costce  verce. 

Extremiteterna:  Skulderbladet  har  båda  fossce  nästan 

lika  stora,  och  acromion  saknar  metacromialutskott.  Nyckel- 
benet är  ej  synnerligen  långt.  Öfverarmbenet  har  intet  hål  vid 

nedre  ändan ,  och  dess  tuhercula  majus  é  minus  äro  låga.  Cri- 
sta  deltoidea  är  stark,  men  bildar  dock  icke  något  utskott  vid 

sin  nedre  del.  Strål-  och  armbågbenen  äro  till  dels  samman- 
vuxna. Höftbenet  är  smalt  och  långt.  Lårbenet  har  en  liten 

troclianter  3:tius  ett  stycke  nedanför  trochanter  major.  Vad- 
benet är  temligen  bredt  upptill,  samt  nedtill  sammansmält  med 

skenbenet.    Kroppen  af  hälbenet  är  lång. 
Tänderna.  Öfverkäken:  Framtänderna  äro  framtill  släta, 

och  hafva  den  främre  sidan  föga  sned.  Den  lista  helt  lilla 

kindtanden  har  å  kronan  2:ne  transversella  emaljryggar,  som 
intill  äro  förenade.  Den  2:dra  kindtanden,  hvars  krona  är  den 

längsta  och  är  af  en  nästan  rectangulär  form,  har  å  denna  5 

transversella  emaljryggar,  som  äro  temligen  vidt  åtskilda,  och 
som  med  undantag  af  den  främste,  genom  inre  kanten  äro 

förenade.  Den  3:dje  kindtanden,  som  har  kronan  nästan  fyr- 
kantig, har  å  denna  7  mer  eller  mindre  fullständiga  emaljryg- 
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gar,  som  vanligen  alla  äro  förenade  genom  den  inre  kanten. 

Den  4:de  kindtanden,  som  är  betydligt  mindre  än  den  3:dje, 
och  har  den  bakre  kanten  af  kronan  afrimdad,  har  å  denna 

vanligen  6  transversella  emaljryggar,  af  hvilka  de  bakre  3me  ofta 

äro  irreguliera:  af  brutna  eller  böjda.  —  Underkäken:  l:sta 
kindtanden,  som  ungefär  är  af  samma  storlek  som  den  l:sta 

D:o  i  öfverkäken,  har  3:ne  transversella  emaljryggar,  af  hvilka 
den  främste  är  föga  märkbar.  Den  2:dra  kindtanden,  hvars 

krona  är  den  längsta,  ehuru  något  kortare  än  kronan  å  den 

2:dra  D:o  i  öfverkäken,  har  å  densamma  6  transversella  emalj- 
ryggar, och  samma  antal  förefinnes  äfven  å  kronorna  af  3:dje  och 

4:de  D:o.  Dessa  båda  sednare  tänder  hafva  kronan  något  afsmal- 
nande  bakåt,  på  den  3:dje  nästan  rhomboidisk,  och  på  den  4:de, 
som  är  betydligt  mindre,  nästan  oval. 

Hasselmusen  förekommer  inom  Sverige  sporadiskt,  och  är 

funnen  på  åtskilliga  ställen  i  södra  och  mellersta  delarne  af 

landet.  Då  den  lätt  kan  undgå  uppmärksamheten,  är  det  möj- 

ligt, att  den  här  i  sjelfva  verket  ej  är  så  sällsynt,  som  den  säl- 
lan blifvit  iakttagen.  Enligt  S.  Nilsson  (Skand.  Fauna)  är  den 

funnen  på  flera  ställen  i  Skåne:  vid  Kycketofta  i  Frillestads 
socken  och  Luggude  härad;  vid  Norra  Wram  i  Södra  Åsbo 

härad ;  och  vid  Esperöd  nära  Stenshufvud  i  Albo  härad.  A  sist- 
nämnda stället  har  den  oftast  blifvit  iakttagen,  och  dess  bon 

med  ungar  hafva  derstädes,  enligt  hvad  som  äfven  anföres  i 
Skand.  Fauna,  flera  gånger  blifvit  påträffade,  och  den  tyckes 
derföre  här  hafva  ett  säkert  stamhåll.  Enligt  Philos.  Doct. 

G.  A.  TisELius  ̂ )  är  den,  jemte  bo  och  ungar,  funnen  en  gång 
i  trakten  af  Strömserum  i  Kalmare  län ,  omkring  2:ne  mil  norr 

om  Kalmar.  Enligt  muntligt  meddelande  af  Studer.  A.  Kudberg, 

är  den  iakttagen  på  Öland.  Enligt  en  i  Skand.  Fauna  af  S. 
Nilsson  anförd  uppgift  af  framl.  Akad.  Adjunkten  Baron  M.  W. 
v.  DiiBEN ,  skall  den  en  gång  vara  tagen  i  trakten  af  Jönköping. 

Enligt  benägen  uppgift  af  Läroverksadjunkten  C.  O.  v.  Porath 
skall  det  här  ifrågavarande  exemplaret  vara  taget  vid  Eyhof 

nära  Jönköping,  och  förvaras  å  Jönköpings  Elementarläroverks 
zoologiska  museum.  Efter  en  muntlig  uppgift  af  framl.  Medic. 
Doctor  N.  J.  Wetterqvist,  uppgifver  S.  Nilsson  (å  anf.  st.), 

1)  Bidrag  till  kännedom  om  Östra  Smålands  Vertebratfauna  (Akad. 

disput.),  pag.  14.  -  1868. 
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att  "på  Kronoparken  Kinneskogen,  mellan  Kinnekulle  och  Ma- 
riestad ,  träffades  den  under  vintern  af  en  jägare ,  som  händelse- 

vis kom  att  kullsparka  en  murken  trästubbe,  ur  hvilken  en  af 

torrt  gräs,  löf  och  mossa  bildad  boll  framrullade  på  snön.  Då 
denna  söndertogs,  befanns  djuret  ligga  deri  hoprulladt  och  i 
vinterdvala.  Efter  hemkomsten  inlades  det  i  varmt  rum,  der 

det  snart  qvicknade  vid  och  sprang  upp  åt  väggarne."  Enligt 
C.  J.  SuNDEWALL  ̂ )  liar  den  blifvit  tagen  vid  egendomen  Spar- 
resäter  i  Westergötland  den  22:dra  April  1845,  och  exemplaret 
skänkt  af  framl.  Kommerserådet  Schönherk  till  Zool.  Riksmuseum 

i  Stockholm,  der  det  ännu  förvaras.  "Det  låg  i  dvala  bland 
löf  vid  foten  af  ett  träd,  och  vaknade  intaget  i  varmt  ram" 
(SuNDEw.).  Enligt  C.  G.  Löwenhjelm  -)  har  den  flera  gånger 
blifvit  anträffad  i  Nerike.  En  hane  togs  i  en  vild  och  bergig 

skogstrakt  nära  torpet  Löfäsen,  en  half  mil  frän  Frösvidahls 
egendom  d.  25:te  Oktober  1845,  under  det  den  bland  småskog 

af  björk  och  asp  hade  klättrat  upp  i  ett  litet  träd  af  sednare 
slaget.  Den  hade  således  då  ännu  icke  insomnat  i  sin  vinterdvala. 
På  ett  annat  ställe  i  samma  bergstrakt  hade  ett  annat  individ, 

jemte  dess  bo  och  en  unge,  några  år  förut  blifvit  iakttaget. 

En  hona,  som  i  en  hög  af  kolstybbe  gräft  sig  en  alnsdjup  gång, 

vid  hvars  ända  den  i  ett  bo  af  torra  ormbunkar  låg  i  sin  vin- 
terdvala, anträffades  den  hsta  December  184.7  på  den  högsta 

delen  af  en  med  barrskog  beväxt  bergås,  kallad  Kihlsbergen,  i 
samma  trakt.  2:ne  andra  individer  observerades  i  September 
1852  nära  egendomen  Klockhammar,  blott  mil  frän  det  förra 

stället.  Af  Jägm.  C.  W.  Lundborg  sköts  midt  på  dagen  en  hona 

af  detta  djur  den  2:dra  Augusti  18G3  vid  torpet  Källstugan 
under  Simonstorp,  på  Kolmoren,  ej  långt  från  norra  gränsen  för 

Östergötland  Den  hade  klättrat  upp  i  toppen  af  en  björk- 
buske. Detta  är  hvad  vi  hafva  oss  bekant  om  dess  förekomst 

inom  Sverige.  1  Norge  och  Finland  har  den  icke  blifvit  an- 

träffad. Enligt  Melchior*)  är  den  mycket  sällsynt  i  Danmark, 
der  den  är  funnen  i  södra  delen  af  Seland.  För  öfrigt  förekom- 

mer den  i  de  flesta  delarne  af  mellersta  och  södra  Europa, 

1)  Öfversigt  af  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Förh.  1845,  pag.  189. 

2)  Ib:ra  pag.  236;  och  ib:in  årg.  1852,  pag.  234. 

3)  Svenska  Jägarförbundets  N)'a  Tidskrift,  2:dra  årg.  1864,  i\".g.  47, 
4)  Den  Danske  Stats  och  Norges  Pattedyr,  pag.  87.  —  1834. 
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från  England  och  Frankrike  till  Turkiet,  men  den  uppgifves 
dock  icke  af  Pallas  såsom  förekommande  i  Kyssland ,  ehuru  den 
sannolikt  förefinnes  i  dess  sydliga  delar. 

Hasselmusen  häller  sig  vanligen  på  sådana  ställen,  hvarest 

förefinnas  täta  busksnår,  eller  stånd  af  miga  träd;  isynnerhet 

håller  den  sig  gerna  bland  hasselbuskar,  hvars  nötkärnor  utgöra 
en  af  henne  omtyckt  föda.  T  dylika  skogstrakter  träffar  man 

henne  såväl  i  låglandet  som  i  bergstrakter,  och  i  Schweitz  upp- 
stiger hon  på  bergen,  enligt  V.  Fatio,  till  en  höjd  af  nära 

5000  fot  öfver  hafvet.  Hon  ligger  vanligen  dold  under  dagen, 
och  är  i  rörelse  under  aftnarne  och  nätterna.  Hon  klättrar  och 

springer  på  buskarne  och  de  unga  träden  med  stor  behändig-  j 
het,  liksom  en  liten  ekorre,  ehuru  hon  icke  kan  göra  så  långa  I 

språng.  Då  hon  äter,  sitter  hon  på  bakfötterna,  och  håller  fö- 
dan i  framfötterna ,  liksom  ekorren.  Hon  är  af  fredlig  natur, 

och  bjuder  ej  ens  till  att  bitas ,  då  hon  fångas.  Enligt  S.  Nilsson  j 

lägger  hon  sig  i  vinterdvala  omkring  medlet  af  Oktober,  och  " 
uppvaknar  ur  dvalan  i  April  eller  början  af  Maj,  förmodligen 

enligt  i  Skåne  gjorda  iakttagelser.  Tiden  för  hibernationens 
början  är  utan  tvifvel  beroende  af  temperaturens  beskaffenhet, 

och  den  inträder  derföre  stundom  sednare,  då  hösten  är  mil- 
dare, och  vinterkylan  kommer  sednare,  såsom  förhållandet  var 

med  den  hasselmusen,  som,  enligt  hvad  ofvan  blifvit  anfördt,  i 
Nerike  ännu  den  25:te  Oktober  icke  hade  insomnat  i  sin  vinter- 

dvala. På  samma  sätt  upphör  denna  säkerligen  tidigare  eller  sed- 
nare under  våren ,  i  mån  af  den  då  rådande  högre  eller  lägre  tem- 

peraturen. Det  bo,  som  den  ät  sig  tillreder  till  vinterboning  är 

tjockt  och  varmt ,  samt  i  allmänhet  af  yttre  omgifvande  föremål 
mer  eller  mindre  skyddadt  dels  emot  vinterkölden  och  dels 
emot  dess  fiender.  Så  var  det  t.  ex.  förhållandet  med  2:ne  af 

de  ofvan  anförda ,  af  hvilka  den  ena  hade  gräft  sig  en  alns  djup 

gång  till  nämnde  bo  uti  en  hög  af  kolstybbe,  och  den  andra 
hade  inrättat  detta  bo  i  en  murken  trädstubbe.  Stundom  är  det 

beläget  under  rötterna  af  träd  eller  buskar,  alltid  på  torra  stäl- 
len, och  stundom  i  hål  i  träd.  Dess  sommarbon,  som  den  in- 

rättar för  sig  sjelf  och  sina  ungar,  äro  deremot  fastade  på  gre- 
narne af  täta  buskar,  2 — 6  fot  öfver  marken,  och  hafva  formen 

af  ett  klot,  ungefär  74  i  diameter,  och  med  en  helt  liten 

ingång  på  sidan.  De  äro  föga  konstigt  byggda  af  löf,  mossa, 
torrt  gräs ,  ormbunkar,  mjuk  bast  m.  m.    Vi  vilja  här  återgifva 
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de  af  S.  Nilsson  (anf.  st.)  anförda,  af  dåvarande  Kandidaten, 

numera  Lektorn  C.  W.  Hultmark  vid  Esperöd  i  Skåne  gjorda, 
och  af  honom  meddelade  iakttagelser  öfver  detta  lilla  vackra  och 
intressanta  djur. 

"Den  4:de  Juli  1845  fann  jag  vid  Esperöd  ett  bo  till  My- 
oxtis  avellanarius.  Fästadt  vid  de  öfre  grenarna  af  en  mindre 

ekbuske  omkring  2  alnar  från  marken ,  var  det  till  formen  rundt, 

af  omkring  '/^  alns  diameter,  på  yttre  sidan  täckt  med  torra 
löf,  och  på  inre  med  en  tät  beklädnad  af  mjuk  bast.  Ingången 

var  ett  litet  hål  på  boets  sida,  nära  doldt  af  den  yttre  bekläd- 
naden. Uti  boet  lågo  3,  ännu  blinda  ungar,  af  1  tums  längd, 

utom  svansen.  I  hopp,  att  äfven  en  gång  lyckas  påträffa  mo- 
dren, besökte  jag  boet  hvarje  dag,  men  alltid  förgäfves,  tills 

efter  8  dagar  äfven  ungarne  hade  försvunnit,  troligen  bortförda 
af  modren,  enär  de  äfven  vid  sista  besöket  voro  blinda,  och 

således  ej  så  utbildade,  att  de  sjelfva  kunde  lemna  sitt  bo. 

Emellertid  gafs  mig  tillfälle  att  iakttaga  den  färgförändring,  de 

undergingo.  I  början  var  hela  kroppens  öfre  del  mörkgrå;  med 
hvarje  dag  blefvo  sidorna  nedifrån  uppåt  mer  bruna,  till  dess 
slutligen  dessa ,  en  del  af  hufvudet  och  benens  öfra  sidor  blefvo 

rödgula,  under  det  att  ett  band  utåt  ryggen,  från  hufvudet  till 

svansroten,  bibehöll  oförändradt  sin  ursprungliga  färg.  —  Den 
17:de  September  samma  år  fann  jag  åter  ett  bo  till  detta  djur, 

hvilket  inneslöt  6  ungar  och  modren.  Ungarne  voro  ännu  blinda, 

men  deras  brungula  färg  ådagalade,  att  de  voro  öfver  8  dagar 

gamla.  Utom  dessa  båda  såg  jag  på  Esperöd  flera  äldre  bon 
till  detta  djur,  hvilka  alla,  liksom  de  båda  föregående,  voro 

fastade  på  ek-  eller  hasselbuskar,  aldiig  på  öppna  platser,  utan 
i  täta  hasselskogar.  Våren  1844  fanns  derstädes  på  en  hassel- 

buske ett  bo ,  till  form  och  sammansättning  likt  de  förutnämnda, 

hvilket  inneslöt  5  hasselnötter,  nedbäddade  bland  basten.  Tro- 

ligen voro  dessa  återstoden  af  djurets  vinterförråd." 
Den  lefver  uteslutande  af  vegetabilier :  bok-  och  ekollon, 

hasselnötter,  frukter,  bär,  knoppar  m.  m.  d.  Ehuru  hiberne- 
rande,  samlar  den  dock  vinterförråd,  eller  rättare  vårförråd, 

emedan  det  är  afsedt  att  tjena  henne  till  föda  under  den  första 
tiden,  sedan  hon  vaknat  ur  dvalan.  Då  man,  enligt  ofvan, 

funnit  nyfödda  ungar  både  i  Juli  och  September,  är  det  antag- 
ligt, att  den  ynglar  åtminstone  2:ne  gånger  om  året,  och  föder 

hvarje  gång  3—6  blinda  ungar. 
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Fain.  CASTOEID^,  J.  A.  Wagneii.    184.4.  j; 

{Castorina ,  J.  A.  Wagner:  Schreber^s  Säugthiere,  Supplem.  Bd.  4:te 
Abtheil  pag-.  1.  —  1844:)  i). 

(Bäfverdjur). 

Ögonen  och  Öronen  är  o  väl  lUhildade^  ehuru  små.  Kropps- 
formen är  liknande  mössdjurens:  tjock  och  tmdersätsig ^  med 

Jcorta  extremiteter,  som  till  betydlig  del  äro  indragna  inom  den 

hnd,  som  hetäeker  sjelfva  kroppen.  De  främre  extremitet  erna 

äro  ej  hälften  så  stora  som  de  hakre;  bådadera  hafva  5  full- 
ständiga tår,  hvilka  på  de  scdnare  äro  förenade  genom  simhud, 

och  den  2:dra  af  dessa  scdnare  har  under  den  normala  klon 
en  appendiculär  sådan.  Fotsulorna  äro  nakna.  Svansen  är 

horisontell  p)laUad^  till  större  delen  naken.,  och  dess  hud  täckt 

med  hornartade  fjäll-lika  ytterhudsskifvor.  Cranict  öfverens- 
stämmer  uti  sin  allmänna  form  hufvudsakligen  med  det  af 
mössdjuren ,  och  saknar  egentliga  processus  postorbitales ,  och 

har  tydligt  inter2)arietalben ,  inen  öfverkäkens  okbensutskott  äro 
icke  genomborrade  eller  delade  genom  canales  infraorbitales. 

Clavicula  är  fullständig  ̂   och  fbida  är  hos  äldre  individer 

nedtill  sammansmält  med  tibia.  Både  öfre  och  undre  fram- 
tänderna  äro  prismatiskct.,  med  den  främre  sidan  bredast^  slät., 
föga  konvex^  och  icke  sned.  Kindtänderna  äro  4  å  hvardera 

sidan  i  båda  käkarne ,  af  tagande  i  storlek  bakåt ,  och  samman- 

satta, eller  ined  djup)t  ingående  bugter  af  emaljen,  som  följ- 
aktligen bildar  slyngor  eller  öar  å  kronorna,  samt  ined  ofull- 

ständiga, dock  vid  högre  ålder  slutna  rötter,  med  undantag  af 

den  främsta ,  hvilken  är  underkastad  fällning ,  och  såsom  mjölk- 
tand har  delad  och  f  ullständig  rot. 

Denna  familj,  som  blott  omfattar  ett  lefvande  slägte  (Castor, 
Linné),  skiljer  sig  från  alla  de  andra  derigenom  att  svansen  är 

horisontelt  plattad,  till  större  delen  utan  hår,  och  täckt  af  horn- 

artade,  Qäll-lika  ytterhudsskifvor.  Den  är  den  sista  länken  i 
kedjan  af  de  myomorpha  gnagarne,  och  den  allmänna  kropps- 

formen öfverensstämmer  temligen  väl  med  den  af  de  lågbenta 

1)  Denna  familj  uppställdes  redan  1811  af  Illiger,  under  namn  af 
Palmipedia,  uti  hans  Prodromus  systematis  Mammalium  et  Avium;  men 
han  räknade  dit  äfven  slägtet  Hydromys,  till  dels  föivexladt  med  slägtet 
Myopotamus. 
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formerna  af  Muriderna,  nemligen  Arvicolinerna,  eller  möjligen 
ännu  mera  med  den  af  den  sista  afdelningen  af  Saccomyiderna, 
eller  Geomyinerna,  ehuru  dessa  sednares  främre  extremiteter  äro 
mera  utbildade  för  gräfuing. 

Kroppen  är  särdeles  tjock,  och  extremiteterna  korta,  isynner- 
het de  främre,  som  ej  äro  hälften  sä  stora  som  de  bakre.  Nosen 

är  trubbig,  och  nosspetsen  är  naken,  eller  mycket  glest  hårig,  och 
då  är  endast  trakten  omkring  hvardera  näsborran,  som  är  belägen 
på  sidan  af  den,  naken.    Öfverläppen  är  ej  framtill  klufven, 
utan  endast  emarginerad.    Ögonen  äro  små,  samt  belägna  un- 

gefär midt  emellan  nosspetsen  och  öronen,  och  skola  hafva  af- 

lång  vertical  pupill  samt  menibrana  nictitans        Öronen ,  som 

äfven  äro  små,  äro  nästan  dolda  i  hårfällen,  samt  hafva  tragiis 

och  antitragus   temligen  tydliga.    Både  fram-  och  bakfötterna 
hafva  5  fullständiga  tår,  samt  nakna  fotsulor,  och  alla  tårna 

hafva  fullständiga  klor,  af  hvilka  de  flesta  äro  trubbiga  och 
breda,  föga  böjda,  och  å  undre  sidan  konkava;  och  den  2:dra 

tån  på  bakfötterna  har  under  sin  normala  klo  en  supplementar- 

klo.    Tårna  å  bakfötterna  äro  förenade  genom  fullständig  naken 
simhud,  som  sträcker  sig  utom  tåspetsarne,  men  de  å  fram- 

fötterna  äro  nästan  helt  och  hållet  skilda.    Svansen  är  temligen 
lång,  ehuru  något  kortare  än  halfva  kroppslängden,  horisontelt 

plattad ,  mot  spetsen  tunnare ,  endast  vid  basen  täckt  af  hår, 

eljest  med  fjäll-lika  ytterhudsskifvor,  af  hornartad  beskaffenhet, 
mellan  hvilka  dock  förefinnas  små  korta  och  glesa  hår.  Anus 

och  urogenitalorganerna  mynna  i  en  kloak.    Honan  har  4  spenar 
på  bröstet.    Hårfällen  är  tvåfaldig:   dels  längre  och  gröfre, 
plattade  hår,  och  dels  en  mycket  tät  och  silkesmjuk  bottenfäll. 

--  Craniet  företer  en  starkare  byggnad  än  hos  de  flesta  andra 
gnagare,  samt  har  flera  egendomligheter.    Nackbenets  basi- 

lardel  har  å  midten  en  stor  och  djup  grop  (fossd).  Parama- 

stoidprocesserna  äro  stora.    Interparietalbenet  är  subtriangulärt, 
och  har  längddimensionen  lika  stor  som  tvärdimensionen.  Långs 
sutura  sagiUalis  förefinnes  hos  äldre  individer  en  crista  sagit- 
talis ^  som  fortsättes  å  interparietalbenet,  och  der  är  högst. 

Den  yttre  öronöppningen  är  utdragen  i  en  tub.    Fjällbenet  (os 
squamosum)  har  baktill  ett  utskott  (xwocessus  xwstmidiforms)  ̂  
som  nedgår  bakom  denna  tub ,  och  framtill  är  det  genom  hjess- 

1)  Enligt  GlEBEL:  Die  Säugethiere,  pag.  619. 
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benet  afskildt  från  pannbenet.  Detta  har  vid  orbitalkanten  en 

temligen  djup  bugt,  som  här  gör  pannan  inknipen,  och  bakom 
denna  bngt  bildar  det  i  förening  med  hjessbenet  en  mer  eller 

mindre  tydlig  knöl,  som  är  en  antydning  till  postorbitalprocess. 
Fössm  pterygoidcce  äro  till  dels  öppna  utåt.  Kindbågarne  äro 

mest  utstående  baktill,  och  okbenen  äro  mycket  breda,  och  upp- 
sända å  öfre  kanten  ett  utskott,  som  baktill  begränsar  orhita. 

Foramen  lacryniale,  som  är  intraorbitalt ,  är  fullständigt,  beläget 
mellan  tårbenet  och  öfverkäksbenets  okbensutskott.  Detta  sednare 

är  särdeles  högt.  men  icke  genomborradt  eller  deladt  af  eanalis 

infraorhitalis.  Foramen  infraorhitale  är  litet  och  verticalt,  be- 
läget framom  basen  af  okbensutskottet,  samt  utåt  begränsadt  af 

en  utstående  kant  af  öfverkäksbenet.  Tandraderna  divergera 

starkt  bakåt.  Gombenen  äro  subtriangulära ,  och  foramina  pa- 
latina  äro  belägna  vid  sidorna  af  deras  främsta  spets.  Näs- 

benen räcka  längre  tillbaka  än  mellankäksbenen.  Foramina 
incisiva  äro  nästan  helt  och  hållet  belägna  i  mellankäksbenen. 

Underkäkens  angularutskott  är  högt  och  afrundadt,  samt  utgår 
från  bakre  delen  af  dess  undre  och  yttre  sida.  Dess  processus 

coronoideus  är  högre  än  dess  ̂ jroc.  condylo idens.  —  -  Hvad  ske- 
lettbyggnaden för  öfrigt  beträffar,  så  öfverensstämmer  den  med 

hufvudet  uti  styrka.  De  främre  extremiteterna  äro  dock  icke 

så  grofva  som  de  bakre.  Kyggradens  svansafdelning  är  särdeles 

utmärkt  derigenom,  att  den  har  mycket  stai  kt  utbildade  sido- 
utskott eller  diapophyser,  som  äro  tydliga  på  alla  svanskotorna, 

med  undantag  af  de  allra  sista,  och  på  de  bakre  äro  dubbla, 
d.  v.  s.  2:ne  å  hvardera  sidan:  ett  främre  större,  och  ett  bakre 
mindre.  En  stor  del  af  dessa  kotor  äro  äfven  utrustade  med 

rörliga  hsemapophyser.  Skulderbladet  saknar  metacromialut- 
skott.  Nyckelbenet  är  fullständigt  och  starkt.  Öfverarmbenet 
har  sin  nedre  ända  mycket  bred,  och  dess  spina  kiherculi 

majoris  eller  crista  deltoidea  bildar  nedtill  ett  utskott  (pro- 
cessiis  deltoideus).  Underarmbenen  äro  rörliga.  Handlofven 
har  å  inre  sidan  ett  öfvertaligt  ben.  Bäckenet  har  fullständig 

symphysis  ossium  puhis ,  och  temligen  starka  processus  ileo- 
pectincei.  Lårbenet  är  kort  och  bredt,  något  erinrande  om  dess 

form  hos  säldjuren ,  men  med  en  stark  trochanier  3:tius  å  midten 

af  yttre  sidan.  Vadbenet  är  fullständigt,  ehuru  hos  äldre  in- 
divider nedtill  sammansmält  med  skenbenet,  dock  så  att  dess 
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mallcolus  cxtcrniis  är  distinkt ,  och  att  gränsen  dem  emellan  kan 

skönjas.  Tarsen  har  å  inre  sidan  ett  öfvertaligt  ben.  —  De 
prismatiska  framtänderna  hafva  sin  främre  sida  jemnt  men  ej 
starkt  konvex ,  slät  samt  icke  sned ,  och  å  de  undre  framtänderna 

är  denna  sida  föga  smalare  än  å  de  öfre.  Kindtandraderna  af- 
smalna  något  litet  bakat.  Af  de  4  kindtänderna  å  hvardera 

sidan  i  båda  käkarne  är  blott  den  l:sta  underkastad  fällning, 
och  denna  har  såsom  mjölktand  3:ne  fullständiga  rötter.  A  de 

andra  kindtänderna  äro  rötterna  odelade,  samt  öppna  hos  yngre 
individer.  Kronorna  äro  jemna  och  försedda  med  flera  djupt 

ingående  bugter  af  emaljen,  som  stundom  genom  starkare  af- 
nötning  till  dels  blifva  insulära,  eller  få  form  af  öar. 

Såsom  ofvan  blifvit  sagdt,  är  slägtet  Castor  det  enda  nu 
lefvande,  som  tillhör  denna  familj,  och  af  detta  slägte  är  blott 

en  lefvande  art ,  Castoi-  fiber  Linné  ,  säkert  känd ,  ehuru  man  på 
grund  af  de  skiljaktigheter,  som  den  stundom  företer  på  vidt 

skilda  localiteter,  velat  urskilja  2:ne  arter:  Castor  fiber  euro- 
pcetis  och  Castor  aniericanus  eller  canadensis,  den  förre  från 

Europa  och  Asien,  och  den  sednare  från  Norra  Amerika.  Ut- 
döda slägten,  som  synas  tillhöra  denna  familj  äro:  Chalicomys^ 

Kaup;  Steneofber^ 'El.  Geoffroy;  Trogo7itJicrium,FiscEm;  Palceo- 
castor,  LEmY;  och  Castor  oides  ̂   Foster,  från  de  tertiära  och 

quaternära  bildningarne  af  Europa,  Sibirien  och  N.  Amerika. 

Af  dessa  är  slägtet  Castoroides  mest  anmärkningsvärdt  i  det 
hänseendet ,  att  den  dertill  hörande  arten,  Cast.  ohiensis  Foster, 

som  blifvit  funnen  på  flera  ställen  i  quaternära  bildningar  till- 
hopa med  Mastodon  och  Elephas  i  N.  Amerika  har  varit  den 

största  af  alla  hittills  kända  gnagare.  Enligt  Jeffries  Wyman  -) 
har  dess  kroppslängd  (utan  inberäkning  af  svansen)  sannolikt 

varit  omkring  5  fot.  Dess  cranium  är  10,5  eng.  tum  långt, 
och  7,2  t.  bredt  öfver  kindbågarne.  Dess  framtänder  äro  fårade. 

Den  största  kända  gnagaren  är  eljest  vattensvinet  (Hydroclioerus 

capybara),  hvars  kroppslängd  enligt  Burmeister  stiger  till  om- 

1)  J.  LEmY :  The  extinct  MammaUan  Fauna  of  Dakota  and  Nebraska ; 

Journal  of  the  Academj'-  of  Natural  Sciences  of  Philadelphia  2:d  series  vol. 
7,  pag.  405.  —  1869. 

2)  An  anatomical  description  of  the  cranium  of  the  Castoroides  ohio- 
ensis;  Boston  Journal  of  Natural  History,  vol.  V,  pag.  401.  —  1846. 23 
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kring  2  alnar.  Närmast  detta  är  det  utdöda  Trogontlierkm 

Cuvieri  och  den  nu  lefvande  bäfvern  (Castor  fiber).  Af  slägtet 
Castor  äro  några  få  fossila  arter  kända  från  tertiärformationen 

i  Europa  och  N.  Amerika.  Den  nu  lefvande  bäfverns  tillvaro 
sträcker  sig  emellertid  äfven  långt  tillbaka  i  tiden.  Lemningar 
af  den  hafva  blifvit  funna  tillsamman  med  Mastodon  ^  Elcx>lias 

priniigcnhiS ,  Bhinoceros  tidiorhimis ,  ITippopotanms  major , 

Hycena  spelcea  m.  fl.  utdöda  djur  i  bengrottor  och  i  söttvattens- 
bäddar  från  slutet  af  tertiärformationen. 

Bäfverdjurens  hela  byggnad  ådagalägger,  att  de  företrädesvis 
äro  bestämda  till  att  röra  sig  i  vattnet.  De  dyka  och  simma 

med  största  skicklighet,  men  röra  sig  deremot  otympligt  på 
land.  De  komma  dervid  ej  synnerligen  fort,  och  bakdelen  af 

kroppen  har  en  egen  vaggande  gång,  lik  sjöfoglarnes.  Deras 
stora  och  klumpiga  kropp,  som  i  sin  allmänna  form  har  någon 
likhet  med  sälarnes ,  deras  korta  och  till  jemförelsevis  ringa  del 
fria  extremiteter,  och  den  betydliga  skillnaden  uti  storlek  mellan 
de  främre  och  bakre  af  dessa  äro  orsaker  till  detta  sednare.  Den 

betydliga  tyngden  af  kroppen,  de  stora,  med  fullständiga  sim- 
hinnor  försedda  bakfötterna,  och  den  mycket  musculösa,  breda 

och  till  större  delen  nakna  svansen  (stjerten)  äro  orsaker  till 
det  förra.  Då  de  simma,  hålla  de  merendels  framfötterna  under 

hakan.  De  besitta  emellertid  en  ganska  stor  rörlighet  i  fram- 
fötterna, och  de  begagna  derföre  dessa  ej  uteslutande  såsom 

ställflyttningsorganer,  utan  äfven  såsom  händer,  hvarmed  de  ut- 

föra diverse  komplicerade  förrättningar  såväl  vid  deras  byggnads- 
arbeten som  vid  transporter  af  byggnadsmaterialier,  födoämnen 

m.  m.  Icke  sällan  gå  de  på  bakfötterna  under  det  att  de  bära 

bördor  i  framfötterna.  Underarmens  båda  ben  äro  rörligt  för- 
enade med  hvarandra ,  och  ehuru  capitulum  radii  icke  är  rundt , 

rör  det  sig  dock  emot  en  liten  rotida  å  öfverarmens  yttre  con- 
dyhis^  och  underarmen  bör  följaktligen  äga  någon  förmåga  af 
pronation  och  supination.  Denna  de  främre  extremiteternas 

duglighet  till  diverse  förrättningar  harmonierar  med  bäfverdju- 
rens jemförelsevis  högt  utbildade  intelligens,  som  uppenbarar  sig 

uti  det  sätt,  hvarpå  de  tillreda  sina  boningar  och  deras  omgif- 
ningar.  Dessa  egenskaper  hafva  gifvit  dessa  djur  i  biologiskt 
hänseende  en  särdeles  framstående  plats  inom  djurverlden,  och 
ådragit  dem  naturforskares  och  andras  uppmärksamhet  sedan 

uråldrig  tid.   Deras  så  kallade  instinkter  åberopas  med  rätta  så- 



345 

som  slående  bevis  på  den  högre  intelligens,  det  förstånd,  hvar- 
till  de  vilda  djuren  stundom  kunna  af  egen  drift  uppstiga, 

ehuru  de  i  detta  afseende  icke  äro  i  besittning  af  denna  obe- 
gränsade perfektibilitet ,  som  utmärker  menniskan,  utan  vanligen 

stanna  vid  en  viss  gifven  gräns,  som  utan  tvifvel  är  beroende 

af  deras  organisation.  Bäfverdjuren  hafva  äfven  mäktiga  redskap 

i  de  mycket  stora  och  starka  framtänderna ,  med  hvilka  de  ut- 
föra en  stor  del  af  sina  förrättningar.  Dessa  tänders  breda  mej- 

selformiga  egg,  och  kindtändernas  jemna  och  strecktecknade 
kronor  utvisa ,  att  bäfverdjuren  i  afseende  på  sin  föda  uteslutande 
äro  bundne  vid  växtriket.    Födan  består  företrädesvis  af  bark 

och  t.  0.  m.  ved  af  diverse  löfträd ,  och  enligt  nyare  iakttagelser 
äfven  af  unga  tallar,  samt  af  rötter  af  diverse  örter  och  gräs. 

De  lefva  i  monogami,  para  sig  sannolikt  enligt  Nordholm  (C. 

fihcr)^),  och  A.  H.  Green  (C.  canadensis)-) ,  tidigt  under  våren, 
och  yngla  blott  en  gång  under  sommaren ,  då  honan  föder  2—5, 
någon  gång  ända  till  10  ungar.    De  äro  således  mindre  propa- 
gativa  än  de  flesta  andra  gnagare ,  och  kunna  derföre  lättare  än 
de  utrotas.    Dels  tillfölje  häraf,  och  dels  på  grund  deraf,  att 
bäfvern  varit  under  en  lång  följd  af  år  hejdlöst  förföljd ,  för  sitt 

dyrbara  skinn  och  den  kostbara  bäfvergällen ,  håller  detta  ut- 
märkta och  intressanta  djur  på  att,  åtminstone  inom  Gamla 

Verlden,  försvinna  från  de  lefvande  djurens  antal.    Detta  är  ett 

af  de  förhållanden  som  ådagalägga,  att  det  19:de  århundradets 
civilisation,  ty  värr,  icke  är  fri  från  barbari. 

I.    Slägtet  Castor,  Linné.  1758. 

Karaktererna  de  samma  som  för  familjen. 

1)  Jemtlands  Djurfänge,  pag.  37. 

2)  On  the  natural  History  and  Hunting  of  the  Beaver  (Gastor  canaden- 
sis  Kuhl)  on  the  Pacific  Slope  of  the  Rocky  Mountains ;  the  Journal  of  the 
Linnean  Society,  vol.  X,  pag.  362.  —  1869.  Green  uppgifver  dessutom,  att 
han  hört  bäfrar  locka  hvarandra  så  sent  på  året  som  i  Augusti.  —  Med  af- 

seende på  bäfverns  (den  amerikanska)  naturalhistoria  hänvisa  vi  för  öfrigt 

till  Lewis  H.  Morgan,  som  utgifvit  en  hel  bok  om  den:  "The  American 
Beaver^   Philadelphia  1868. 

3)  Med  afseende  på  namnet  Castor  anmärker  Brandt  (Beiträge  zur 
nähern  Kenntniss  der  Säugethiere  Russlands,  pag.  339),  att  detta  namn 
hos  äldre  författare  sannolikt  härleder  sig  från  en  i  folkspråket  i  äldre  tid 

23* 
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1.   Castor  fiber,  Linné. 

Bäfvern, 

Castor j         Nils  Gisler:  Eön  och  Berättelse  om  Bäfverns  natur  hushåll- 
ning och  fångande;  Kongl.  Svenska  Vetensk.  Academ:s  Hand- 

lingar för  år  1756,  pag.  207.  —  1756. 
Castor  filer,  Linné:  Fauna  Svecica,  edit.  2:da  pag.  10.  —  1761. 

„        „     C.  P.  Thuxberg:  Beskrifning  på  Svenske  Djur,  pag.  43.  —  1798. 
„       „     A.  J.  Retzius:  Faun»  Svecicae  pars  l:ma,  pag.  33.  —  1800. 
„       „     P.  Pallas:  Zoographia  Rosso-Asiatica,  vol.  1,  pag.  142,  — 1811. 

„     J.  F.  Brandt,  &  J.  t.  c.  Ratzeburg:  Medizinische  Zoologie, 
pag.  13.  tab.  3,  4  &  4a.  —  1829. 

„       „     S.  Nilsson:  Illum.  Figurer  till  Skand.  Fauna,  haft.  3,  fig. 
10.  -  1832. 

„       „     Sine  nomine  auctoris :  Tidskrift  för  Jägare  och  Naturforskare, 
3:dje  årgången,  pag.  865.  —  1834. 

„       „     S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.  pag. 
409.  —  1847. 

„   fiber  seu  europceus:  J.  F.  Brandt  :  Beiträge  zur  nähern  Kenntniss  der 
Säugethiere  Russlands  ,  pag.  63.  —  1855. 

„      fiber,  C.  G.  Giebel:  Die  Säugethiere,  pag.  619.  —  1855. 
J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutschlands , 

pag.  405.  —  1857. 
„       „     A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  271.  —  1865. 
Ämn.    Såsom  vi  ofvan  hafva  yttrat,  har  man  velat  till  arten  skilja 

Gamla  Verldens  bäfver  från  den  som  förekommer  i  Norra  Amerika.  Den 

sednare  har  af  F.  Cuvier  ̂ )  först  erhållit  namnet  Castor  americanus,  och 
något  sednare  af  KuHL  ̂ )  namnet  Castor  canadensis.    Den  som  grundligast 
har  behandlat  denna  fråga  med  samma  resultat,  som  de  båda  nämnda  för- 
fattarne  är  J.  F.  Brandt  '*),  ehuru  han  dem  emellan  icke  kunnat  linna 
några  andra  skiljaktigheter  än  de,  som  craniet  företer,  och  dessa  äro  till 
dels  sådana,  som  kunna  hafva  sin  grund  i  den  olika  utveckling,  som  är  be- 

roende af  åldern.    Skilj aktigheterna  bestå  hufvudsakligen  deri: 
att  Castor  fiber  europmis  har  en  kortare  och  bredare  panna,  så  att 

dennas  minsta  bredd  mellan  orbitaj  är  bet3'dligt  större  än  afståndet 

uppkommen  förvexling  mellan  bäfvern  och  moschusdjuret  (Moschus  mos- 
chiferus),  hvilket  i  Indiska  språket  kallas  Kasturi,  en  förvexling,  som  skulle 
hafva  sin  upprinnelse  uti  det  likartade  officinella  bruket  af  båda  dessa  djur. 

1)  Dess  gamla  svenska  namn  är  Bjur. 

2)  Histoire  naturelie  des  Maramiféres,  Fasc.  6.  —  1819. 

3)  Beiträge  zur  Zoologie  und  vergleichenden  Anatomie  pag.  64.  ~  1820. 
4)  Beiträge  zur  nähern  Kenntniss  der  Säugethiere  Russlands;  3:te  Ab- 

handlung,  Beiträge  zur  nähern  Kenntniss  der  Gattung  Castor,  pag.  43.  — 
(1852)  tr.  1855. 



347 

mellan  den  främre  spetsen  af  hjessbenen,  vid  bakre  och  öfre  gränsen 
för  orhifdB,  och  den  knölformiga  spel  sen  af  ])annbenen  vid  främre 
kanten  af  orbitce,  då  dessa  dimensioner  deremot  äro  ungefär  lika  hos 
Castor  americanus ; 
att  den  förre  har  en  längre  nos,  och  längre  näsben,  som  sträcka  sig  mer 
eller  mindre  långt  bakom  mellankäksbenen ,  då  de  deremot  hos  den 
sednare  ha  sin  spets  ungefär  i  samma  tvärlinia,  som  dessa; 
att  den  främre  näsöppningen  hos  den  förre  är  subtriangulär,  och  hos 
den  sednare  subrectangulär; 
att  foramina  incisiva  hos  den  förre  äro  större ,  samt  sträcka  sig  nå- 

got längre  tillbaka ; 
och  att  gropen  å  undre  sidan  af  nackbenets  basilardel  hos  den  förre 
är  nästan  rund,  och  hos  den  sednare  oval. 
En  del  af  dessa  skiljaktigheter  äro  ej  mycket  märkbara  hos  yngre 

individer.  G.  Cuvier  ,  som ,  enligt  hvad  han  i  "Eegne  Animal"  tillkänna- 
gifvit,  anställt  en  noggrann  jemförelse  mellan  Europas  och  N.  Amerikas 
bäfrar,  kunde  icke  finna  någon  artskillnad  dem  emellan.  Nyligen  har  Lewis 
H.  Morgan  som  haft  tillgång  till  ett  rikare  material  af  den  amerikanska 
bäfvern ,  än  Brandt  ,  (öfver  100  cranier),  erfarit ,  att  de  af  Brandt  uppgifna 
skiljaktigheterna  icke  äro  konstanta;  och  han  har  på  grund  deraf  stannat  i 
den  öfvertygelsen ,  att  dessa  båda  former  endast  äro  varieteter  af  en  och 
samma  art,  hvilket  utan  tvifvel  är  det  rätta.  Då  man  har  erfarit,  att 
stundom  å  vissa  localer  racer  kunna  utbilda  sig,  som  förete  märkbara  afvi- 
kelser  i  craniets  byggnad  från  den  stam ,  hvarifrån  de  påtagligen  härstamma , 
så  kunna  vi  svårligen  tillerkänna  dessa  skiljaktigheter  något  annat  värde  än 
det  af  race-skillnader.  Exempel  derpå  lemnar  oss  renen  på  Spetsbergen, 
enligt  den  af  AnderséN  gjorda  framställningen  af  jemförelsen  mellan  den 
och  den  Lappländska  samt  den  Grönländska  Ett  likadant  exempel  lemna 
oss  den  europeiska  och  den  nordamerikanska  Bison ,  och  Gamla  Verldens  och 
Norra  Amerikas  elg  (Cervus  alces  Linné),  och  sannolikt  de  flesta  djurarter, 
hvars  tillvaro  sträcker  sig  långt  tillbaka  i  tiden,  och  som  derjemte  haft  och 
hafva  en  särdeles  vidsträckt  geografisk  utbredning,  och  följaktligen  fått 

undergå  de  modifikationer,  som  mycket  skiljaktiga  tids-  och  locala  förhål- 
landen kunna  åstadkomma.  Sådana  arter  äro  både  bäfvern  och  bisonoxen, 

hvilka  båda  jemte  renen  äro  bland  de  äldsta  nu  lefvande  däggdjursarter, 
hvars  tillvaro  i  förgångna  geol.  perioder  med  full  säkerhet  kan  uppspåras. 
Då  den  äldre  fossila  formen  af  bisonoxen  (Bison  priscus  Meyer  eller  Bison 
latifrons  Harlan)  blifvit  funnen  fullt  öfverensstämmande  både  i  Europa, 
Sibirien  och  Nordamerika  3),  och  denna  form  således  varit  utbredd  i  dessa 
olika  verldsdelar,  sannolikt  under  en  period  då  Asien  varit  landfast  med  N. 
Amerika,  så  kan  det  ej  rätt  gerna  betviflas,  att  de  skiljaktiga  former, 

1)  The  American  Beaver  and  his  Works,  pag.  44.  —  1868. 
2)  Öfversigt  af  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Förh.  1862,  pag.  457. 
3)  J.  Leidy:  The  extinct  Mammalian  Fauna  af  Dakota  and  Nebraska; 

Journal  of  the  Academy  of  natural  sciences  of  Philadelphia ,  2:d  series,  vol. 
VII,  pag.  371.  -  1869. 
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hvarimder  bisonoxen  numera  uppträder  i  Europa  och  N.  Amerika,  blott  äro 
racer,  utgångna  från  en  och  samnia  gemensamma  stamform.  —  På  ungefär 
liknande  grunder  har  man  den  sednare  tiden  velat  till  arten  åtskilja  Gamla 
Verldens  elg  {Alces  palmatus)  från  Norra  Amerikas  D:o  (Alce^,  americanus); 
men  helt  nyligen  har  den  ofvannämnde  grundlige  däggdjurskännaren  J.  F. 
Beandt  efter  förutgången  noggrann  jemförelse  mellan  båda,  stannat  i 
den  öfvertygelsen ,  att  de  äro  till  arten  identiska. 

JBesJcr.  Q ,  gammal ,  uppstoppad ,  från  N^es  Jernverk  i 
södra  Norge.  Längd  af  kroppen  från  nosspetsen  till  kloaken 
ungefär  2  fot  och  4  tum  eller  720  millim.  L.  af  hufvudet 

ungefär  57in  t.  eller  174  milL.  Ögats  diameter  omkring  7io  ̂^ 

eller  12  mill.  L.  af  örat  från  basen  af  j^ttre  kanten  IVm  t. 
eller  33  mill.  L.  af  bakfoten  från  hälen  till  spetsen  af  den 
mellersta  tåns  klo  6  t.  eller  180  mil.  L.  af  svansen  från 

kloaken  lO^io  eller  324  mill.  L.  af  den  nakna  delen  af 
svansen  87>  t.  eller  255  mill.  Bredden  af  densamma  å  midten 

3V20  ̂ -  elle^  i^i^^-  ̂ )  —  ̂ -  Nilsson  uppgifver  kroppslängden 
vara  2  fot  6  tum  verkm.,  och  svansens  längd  14  —  15  tum 
D:o.  Pallas  uppgifver  kroppslängden  af  en  fullvuxen  hane,  från 
nosspetsen  till  anus,  vara  2  fot  8  tum,  sannolikt  rhenl.  mått; 

och  dess  vigt  till  öfver  50  skålp.  Brandt  och  Eatzeburg  *),  som 
haft  lyckan  att  få  undersöka  en  vid  Wittenberg  i  Tyskland  1827  ! 

dödad  stor  hane  af  bäfver,  uppgifva  dess  längd  från  nosen  till  I 

svansspetsen  till  3  fot  9  tum  rhenl.  m.  ̂ )  I 

1)  Bulletin  de  TAcademie  Impér.  des  Sciences  de  S:t  Pétersbourg,  T. 

XV,  N:o  2,  pag.  254  o.  255.  —  1870.  j 
2)  Vi  hafva ,  ty  värr,  icke  haft  tillfälle  att  undersöka  något  friskt,  eller  ; 

i  sprit  förvaradt  exemplar.  j 

3)  Då  dessa  mått  äro  tagna  å  ett  uppstoppadt  exemplar,  kunna  de 
endast  betraktas  såsom  approximativa.    De  af  dem,  som  synas  vara  mest  , 
tillförlitliga,  äro  längden  af  örat  och  af  bakfoten.    Det  må  emellertid  här  i 

anmärkas,  att  vid  uppstoppningen  dimensionerna  af  samma  exemplars  skelett  ' 
blifvit  tagna  med  i  beräkningen,  hvadan  det  är  sannoUkt,  att  det  uppstop- 

pade exemplarets  dimensioner  komma  nära ,  om  ock  ej  fullkomligt  öfverens- 
stämma  med  sjelfva  djurets. 

4)  Medizinische  Zoologie ,  pag.  135. 

5)  Lewis  Morgan  (1.  c.)  uppgifver  längden  från  nosspetsen  till  svans- 
spetsen af  en  fullvuxen  amerikansk  bäfver  till  3  fot  8  tum  (amerik.  m.) ,  och 

vigten  till  35  U.  Han  har  dock  hört  talas  om  amerik.  bäfrar,  som  vägt 
50  —  60  U,  och  följaktligen  varit  vida  större  än  denne. 
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Bäfverns  kroppsform  är  mycket  lik  don  af  vattensorken , 

med  undantag  deraf  att  hufvudet  i  proportion  till  kroppen  är 
mindre ,  och  de  främre  extremiteterna  äro  något  kortare ,  och  de 

bakre  deremot  äro  jemförelsevis  längre  och  större.  Kroppen  är 
mycket  undersätsig  och  något  klumpig,  och  dess  form  å  raid  ten 
är  temligen  bred,  samt  till  någon  del  erinrande  om  den,  som 

vi  finna  hos  säldjuren.  Liksom  hos  dessa,  äro  de  bakre  extre- 

miteterna mycket  större  än  de  främre.  Hufvudet,  som  är  tem- 
ligen litet  i  förhållande  till  den  stora  kroppen,  är  ovalt,  med 

kort  och  trubbig  nos.  Nosspetsen  är  mycket  glest  hårig,  ehuru  den 
midtåt  mellan  näsborrarne  är  nästan  naken  Dess  hud  är  här 

svart.  Omkring  hvardera  näsborran ,  som  är  lateral ,  är  ett  naket 

bakåt  tillspetsadt  fält,  som  sträcker  sig  ungefär  ̂ 1^^  tum  eller 
9  mill.  bakom  näsborran.  Öfverläppen  är  ej  klufven  framtill, 

och  der  synes  ej  ens  spår  till  någon  vertical  fåra,  utan  den 
är  endast  framtill  vid  basen  af  framtänderna  i  undre  kanten  ur- 

nupen.  Afståndet  mellan  denna  kant  och  nosspetsen  är  temligen 

långt,  och  öfverläppen  är  här  jemnt  hårbevuxen.  Ögonen  äro 

mycket  små ,  belägna  ungefär  midt  emellan  nosspetsen  och  öronen ; 
och  deras  pupill  skall  vara  aflång  och  vertical.  Morrhåren  äro 
grofva,  men  räcka  ej  till  öronen.  Dessa  sednare  äro  helt  små, 

nästan  dolda  i  hårfällen ,  rundade ,  med  antydning  till  en  trubbig 
vinkel  i  spetsen,  och  utan  och  innan  tätt  håriga.  Tragus  och 

antitragus  äro  tydliga  och  framstående,  tjenande  till  att  till- 
sluta öronen  under  dykningen.  Både  främre  och  bakre  fötterna 

hafva  5  fullständiga  och  klobärande  tår,  samt  helt  nakna  fotsulor, 
och  de  å  bakfötterna  äro  nakna  ända  till  hälen.  De  främre  föt- 

terna äro  ej  hälften  sä  stora  som  de  bakre,  hvilket  isynnerhet 

visar  sig,  då  man  jemför  dessa  extremiteter  på  skelettet.  Tum- 
men å  framfötterna  är  betydligt  kortare  än  y ttertån ,  och  dess 

klo  är  hoptryckt  och  mera  böjd  och  spetsig  än  de  andras.  Dessa 

äro  ganska  stora,  isynnerhet  de  mellersta,  samt  föga  böjda, 
trubbiga  och  nästan  skedformiga,  d.  v.  s.  å  öfre  sidan  konvexa, 
och  å  den  undre  konkava.  Deras  färg  är  gulbrunaktig,  och  vid 

spetsarne  hvitaktig.  Den  mellersta  tån  är  den  längsta.  Tårna 
å  framfötterna   äro  ganska  rörliga,    och   endast   vid  basen 

1)  Blasius,  Baikd  och  Morgan  uppgifva  nosspetsen  såsom  naken.  Det 
är  möjligt,  att  den  är  mera  naken  på  den  amerikanska  än  den  europeiska 
bäfvern. 
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förenade  genom  en  liten  naken  hudflik.  Bakfötterna,  som  hafva 

tårna  förenade  genom  en  naken  simhud,  som  sträcker  sig  utom 

tåspetsarne,  äro  utbildade  till  kraftiga  simorganer,  och  de  hafva 
derföre  jemförelsevis  längre  tår  än  framfötterna.  Alla  tårna  å 
dessa  fötter  hafva  klon  trubbig  och  nästan  skedformig,  men  på 
innertån  och  den  följande  eller  2:dra  tån  är  den  mera  böjd  än 

på  de  andra  3me.  På  den  2:dra  tån  är  på  klophalangens  ba- 
saldel  en  starkare  utbildad  knöl  än  på  de  andra  tårna,  och  på 
denna  knöl  sitter  fästad  under  den  normala  klon  en  kort  men 

hög  appendiculär  klo ,  hvars  spets  jemnt  med  den  något  utåt 
böjda  spetsen  på  den  normala  är  snedt  afskuren.  3:dje  och  4:de 
tårna  äro  ungefär  lika  långa  och  längst,  men  4:de  är  något 

gröfre.  Klon  å  båda  är  mycket  större  än  på  de  andra,  samt 

särdeles  trubbig.  Å  4:de  tån  är  den  nära  Vio  ̂ ller  '26  raill. 
lång,  och  Yio  öll^i'  10  mill.  bred.  Färgen  å  bakfötternas  klor 
är  mörkare  än  den  å  framfött  ernås.  Innertån  är  betydligt  kor- 

tare än  yttertån.  Svansen  är  vid  basen  mycket  tjock  och  mus- 
culös,  nästan  konisk,  och  gränsen  mellan  den  och  bakkroppen  är 

omärklig.  Derefter  är  den  emot  spetsen  allt  mer  och  mer  ned- 
plattad,  så  att  den  vid  spetsen  och  kanterna  är  ganska  tunn. 
Mätt  frän  kloaken  är  den  något  kortare  än  halfva  kroppen. 

Dess  form  är  aflångt  elliptisk,  med  största  bredden  å  midten. 
Till  något  öfver  Vö  af  dess  längd  från  kloaken  är  den  hårbetäckt. 
Derefter  är  den  naken ,  och  endast  täckt  på  både  öfre  och  undre 

sidorna  af  hornartade,  tegellikt  lagda,  transversella ,  ovala  eller 

5—6  kantiga  flell-lika  öfverhudsskifvor.  Af  dessa  har  jag  räknat 
omkring  100  tvärrader,  samt  24  uti  en  tvärrad  å  svansens  midt. 

Uti  springorna  mellan  dessa  hornartade  skifvor  synes  ett  och 

annat  kort  hår  Bottenfällen  är  mycket  tät  och  silkesfin.  De 
gröfre  längre  och  tillplattade  håren  äro  tätast  och  längst  på 

ryggen  och  kroppssidorna,  korta  och  glesa  undertill,  och  nästan 
inga  på  buken.  Öfverläppen  har  mustascher  af  styfva  borst. 

Spenarne  äro  2:ne  par,  belägna  på  bröstet.  —  Nosspetsens  hår- 
betäckning och  mustascherna  äro  svartbruna.    Eljest  är  nosen 

1)  Enligt  Green  anställa  haname  häftiga  strider  med  hvarandra  under 
fortplantningstiden,  och  deras  svans  företer  ofta  märken  efter  dessa  strider 
deruti,  att  stycken  af  dess  kanter  hafva  blifvit  bortslitna.  Härvarande 
Universitets  zoologiska  museum  förvarar  en  svans  af  ett  förstördt  exemplar, 
som  tillhört  de  af  framl.  Prof,  Thunberg  donerade  samlingarne,  hvilken 
svans  har  ett  sådant  märke. 
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ljust  gråaktig.  Morrhåren  äro  svarta.  Håren  på  öronen  äro  svart- 
aktiga,  med  undantag  af  de  vid  öronspetsarne,  som  äro  gråak- 

tiga. Bottenfällen  på  hufvudets  sidor  är  ljust  gråaktig.  Eljest 
är  densamma  i  allmänhet  närmare  bottnen  ljusgrå,  och  derefter 

mörkt  gråbrun.  De  längre  och  gröfre  håren  äro  närmare  spetsen 

grågulaktiga  eller  blekt  gulbruna,  och  glänsande,  med  yttersta 
spetsen  svartaktig ,  utom  vid  svansens  bas  och  på  nedre  delen  af 

kroppssidorna,  der  äfven  yttersta  spetsen  är  grågulaktig.  Mot 

basen  äro  de  gröfre  håren  svartbrunaktiga.  Då  på  öfre  kropps- 
sidan de  längre  och  gröfre  håren  sitta  ganska  tätt,  så  är  på 

denna  den  grågulaktiga  eller  blekt  gulbrunaktiga  färgen  den 
herrskande ,  skuggad  af  de  svartaktiga  hårspetsarne  samt  af  den 
något  framträdande  mörkt  gråbrunaktiga  bottenfällen.  Den  undre 

kroppssidan,  med  undantag  af  hakan,  undre  sidan  af  halsen  och 
frambröstet,  är  mörkare  än  den  öfre,  derigenom  att  bottenfällens 

färg,  eller  den  mörkt  gråbruna,  der  är  den  rådande.  På  hakan, 

strupen ,  basen  af  svansen  och  yttre  sidan  af  framfötterna  äro  de 

längre  håren  blekast.  Öfre  sidan  af  framfötterna  har  ungefär 
samma  färg ,  som  öfre  kroppssidan ,  men  bakre  fötterna  äro  ofvan 

svartbrunaktiga.  Denna  hona  har  på  öfre  sidan  af  halsen  en 

otydlig  hvitaktig  fläck ,  derigenom  att  en  del  af  de  längre  håren 
här  äro  hvita.  Simhinnorna  äro  utåt  svartbrunaktiga  ,  och  ljusare 

vid  basen;  och  den  nakna  delen  af  svansen  är  äfven  svartbrun- 

aktig.  Färgen  på  de  äldre  är  för  öfrigt  mycket  föränderlig, 
så  att  den  stundom  är  mörkare ,  stötande  i  mörkbrunt ,  och  stun- 

dom ljusare,  stötande  i  gråhvitt,  detta  sednare  dock  beroende 
af  individuella  variationer. 

Shelettet.  Craniet:  Längd  47io  tum  eller  138  millim. 
Bredd  öfver  bakre  delen  af  kindbågarne  3V-^o  t.  eller  97  mill. 

L.  af  näsbenen  l^V-^n  eller  55  mill.  Betraktadt  från  sidan, 
har  craniet  i  sin  öfre  profilkontur  en  tydlig  konkavering  midt  öf- 

ver pannan.  Foramen  magnum  är  högre  än  bredt,  samt  upp- 
till något  afsmalnande,  och  der  afrundadt.  Nackbenets  bakre 

del  är  vertical,  och  det  har  upptill  en  ganska  hög  nackekam 

(crista  lamhdoidea).  Processus  2^^^^'^cisioidei  äro  trubbiga, 
men  nedskjuta  under  ossa  tympanica  eller  hull(e  ossece.  Nack- 

1)  Bäfvern,  såväl  som  de  flesta  af  våra  andra  större  vilda  landtdäggdjur, 
har  under  en  långt  aflägsen  forntid  varit  st(irre  än  nu.  Vi  hafva  sett  i 
Lunds  Universitets  zoologiska  museum  ett  craniuni  af  bäfver,  som  blifvit 
uppgräfdt  ur  en  torfmosse  i  Skåne,  och  hvars  längd  är  57jo  t.  ejler  15(j 
mill.,  och  bredd  öfver  kindbågarne  3  Va  t.  eller  105  mill. 
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benets  basilardel  har  en  djup  och  nästan  rund  grop,  som  upp- 
tager nästan  hela  bredden  af  benet.  Dess  pars  occipitalis 

sträcker  sig  upp  på  craniets  öfre  sida.  Interparietalbenet  har 
ungefär  formen  af  en  likbent  triangel,  hvars  bas  stöter  intill 

Xjars  occipitalis^  hvars  höjd  är  större  än  dess  bredd,  och  hvars 

mot  basen  stående  eller  främre  vinkel  är  mycket  spetsig.  Hos 
yngre  individer  är  det  föga  längre  än  bredt,  och  dess  främre 

vinkel  är  ej  mycket  spetsig.  Tinningbenets  plldel  eller  os 
squamosum  håller  sig  distinkt,  och  det  har  baktill  ett  utskott 

(processus  postauditorius),  som  sträcker  sig  ned  bakom  den 

yttre  öronöppningen.  Den  bakre  delen  af  detta  ben  har  ej  nå- 
got hål.  Framtill  har  det  vid  sidan  af  tinninggropen  en  temligen 

skarp  kant ,  men  det  är  här  genom  hjessbenet  afskildt  från  pann- 
benet. Framom  och  inom  den  yttre  öronöppningen  stöter  det  till 

den  delen  af  pars  petrosa ,  som  af  Hyrtl  hos  menniskan  fått 

namnet  tegmen  tympani ,  och  som  utgör  en  del  af  det  ben ,  som 
HuxLEY  kallat  os  prooticum.  Det  bakom  yttre  öronöppningen 
nedskjutande  utskottet  gränsar  här  framtill  och  nedtill  till  den 

delen  af  pars  petrosa,  som  af  Huxley  fått  benämningen  os  opi- 
stlioticimi^  hvilket  ben  bildar  en  skarp  köl  långs  öfre  delen  af 

trumbenets  yttre  sida.  Fjällbenets  okbensutskott  är  riktadt  utåt 

och  något  nedåt  och  bakåt,  samt  är  horisontelt  plattadt,  och  i 

bakre  kanten  konkavt.  Den  å  dess  undre  sida  varande  ledgro- 
pen för  underkäken  är  å  yttre  sidan  tydligen  begränsad.  Fars 

mastoidca,  som  till  hufvudsaklig  del  utgöres  af  Huxley's  os 
epioticum,  har  en  iemligen  ty ålig  processus  mastoideus ,  mellan 
hvilken  och  trumbenet  är  en  fördjupning,  i  hvilken  ett  ganska 

stort  foramen  stylomastoideum  förefinnes.  Trumbenet  (os  tyni- 
panicum)  är  temligen  stort  och  uppsväldt,  nästan  såsom  hos 
raössdjuren,  fiaskformigt,  med  flaskans  hals  bildad  af  den  tub, 
som  omsluter  den  yttre  hörselgången ,  och  här  är  denna  tub 

framtill  och  utåt  omsluten  af  tegmen  tympani  Mellan  trum- 
benets nedre  uppsvällda  del  och  kilbenets  stora  vinge  är  ett 

stort  hål  eller  öppning.  Vid  det  utskott  från  trumbenet,  som 
finnes  innanför  detta  hål,  är  ett  foramen  för  tuba  Eustachii. 

Hjessbenen  äro  särdeles  långa,  och  betydligt  längre  än  såväl 

pann-  som  näsbenen.  Den  sutur,  som  de  bilda  med  hvarandra 
(sutura  sagittalis),  är  kort  och  ej  längre  än  interparietalbenet. 
Framtill  bilda  de  i  förening  med  pannbenen  en  knöl,  som  är 

en  antydning  till  processus  postorbitalis ,  och  ofta  benämnes 
så,  och  som  är  belägen  bakom  pannbenens  ingående  bugt  eller 
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inknipniiig.  Bakom  den  nämnda  knölen  och  vid  främre  delen 

af  tinninggropen  utsända  de  snedt  bakåt  och  nedåt  ett  smalt 
utskott,  som  med  nedre  spetsen  stöter  intill  kilbenets  stora 

vinge,  samt  åtskiljer  flällbenet  från  pannbenet.  Detta  utskott 

bidrager  äfven  till  att  bilda  främre  delen  af  den  skarpa  och 

hos  äldre  individer  något  hvälfda  köl,  som  går  från  postorbi- 
talknölen  till  basen  af  fjällbenets  okbensutskott.  Den  mellan 

hjessbenen  och  fjällbenen  varande  suturen  (sutura  squamosa) 
är  endast  obetydligt  vågformigt  böjd,  och  saknar  baktill  den 
starka  böjning  nedåt,  som  förefinnes  hos  mössdjuren.  Vid  nämnde 

sutur  synas  ett  par  foramina  x^arieialia.  Kilbenet  är  genom 

en  permanent  sutur  skildt  från  nackbenet,  och  det  bakre  kil- 
benet är  äfvenledes  genom  en  permanent  sutur  skildt  från  det 

främre.  Det  bakre  kilbenets  kropp  är  undertill  plan.  Den  yttre 
lamellen  af  processus  pterygoideiis  begränsar  blott  ofullständigt 
fossa  ptcrygoidea  utåt ,  och  den  inre  lamellen  utsänder  bakåt 

en  lång  hamuhis  pterygoideiis  ̂   som  lägger  sig  intill  hiiUa  ossea. 
Vid  den  stora  vingens  bas  är  en  stor  canalis  alisphenoideus. 
Den  lilla  vingen  å  det  främre  kilbenet  är  nästan  lika  stor  som 
den  stora  vingen  å  det  bakre,  och  den  stöter  med  en  liten  del 

upptill  intill  det  nedstigande  utskottet  af  hjessbenet.  Pannbenen , 
betraktade  ofvanifrån,  hafva  hos  äldre  individer  nästan  formen 

af  en  pilspets,  hvars  spets  är  riktad  bakåt,  inskjutande  mellan 

hjessbenen.  Hos  yngre  äro  de  baktill  trubbiga,  eller  nästan 
tvära.  Sutura  frontalis  försvinner  endast  hos  mycket  gamla 

individer.  Från  hvardera  postorbitalknölen  eller  den  rudimen- 
tära postorbitalprocessen  går  hos  äldre  individer  bakåt  långs 

suturen  mellan  pannbenen  och  hjessbenen ,  samt  långs  densamma 

mellan  dessa  sednare  en  rygg  (crista  frontalis  externa)^  hvilka 
båda  ryggar  vid  bakre  delen  af  sutura  sagittalis  stöta  intill 

hvarandra  och  upphöra.  Från  bakre  spetsen  af  pannbenen  går 

till  de  båda  ryggarnes  förening  långs  sutura  sagittalis  en  min- 
dre median  rygg  (crista  sagittalis)^  som  fortsättes  öfver  inter- 

parietalbenet  ända  till  nackekammen,  och  der  är  högst.  Den 

ingående  bugt,  som  pannbenens  sidokanter  förete  framom  post- 
orbitalknölen, är  temligen  djup,  men  pannans  bredd  mellan  dessa 

bugter  är  dock  betydligt  större  än  afständet  mellan  postorbital- 
knölen och  tårbenet.  Långt  ned  i  orbita  mellan  pannbenets 

orbitaldel  och  kilbenets  lilla  vinge  är  ett  forainen  orbitale  in- 
terius.  Hos  äldre  individer  bilda  pannbenen  vid  hvartdera  tår- 

benet en  mer  eller  mindre  stark  knöl,  och  hos  dessa  äro  pann- 
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benen  långs  hvardera  sidan  af  sutnra  f rontalis  konkava,  hvil- 
ken  konkavering  bildar  ett  subtriangulärt ,  baktill  tillspetsadt 

fiilt.  Framtill  inskjuta  näsbenen  ett  stycke  uti  pannbenen.  Sil- 
benet  synes  ej  i  orhita.  Dess  lamina  cribrosa  är  temligen  stor, 

och  saknar  egentlig  tuppkam.  Plogbenet  bildar  icke  baktill  i  näs- 
kaviteten  något  fullständigt  septum  narium.  Öfverkäksbenen  hafva 
mycket  stora  och  breda,  subverticala  okbensutskott,  som  icke 

äro  perforerade,  eller  delade,  samt  å  främre  sidan  äro  något 
konkava.  Framom  dessa  äro  de  små  och  verticala  foramina 

infraorhitalia ,  som  å  yttre  sidan  äro  täckte  af  en  utstående 

kant  af  öfverkäksbenens  yttre  skifva.  Mellankäksbenen  räcka  ej 
så  långt  tillbaka  som  näsbenen,  och  foramina  incisiva^  som 

äro  smala,  äro  till  större  delen  omslutna  af  dem,  samt  belägna 

långt  framom  de  främsta  kindtänderna.  Gombenen  äro  subtri- 
angulära,  och  deras  crista  nasalis  bildar  en  vid  deras  bakre 

fria  kant  utskjutande  spets.  De  äro  ej  synliga  i  ögonhålorna 
eller  tinninggroparne,  men  en  del  af  deras  perpendiculära  delar 
begränsar  framtill  fossce  pterygoidece.  Tårbenen  äro  små ,  samt 

äro  synliga  i  främre  orbitalvinklarne  mellan  okbenen  och  öfverkäks- 
benens okbensutskott  å  yttre  sidan,  och  pannbenen  å  inre  D:o. 

Foramina  lacrymaJia,  mellan  dem  och  öfverkäksbenens  okbens- 
utskott, äro  intraorbitala.  Bakom  tårbenen  är  en  öppning,  som 

är  täckt  af  en  hinna.  Ett  stycke  under  denna  öppning  ser  man 

den  bakre  mynningen  af  canalis  infraorhitalis.  Okbenen  äro 
särdeles  breda  å  midten,  och  hafva  der  en  postorbitalprocess , 

som  baktill  begränsar  orbita.  Å  yttre  sidan  äro  de  hos  äldre 
individer  å  midten  konkava.  Näsbenen  äro  ofvan  konvexa ,  bakåt 

afsmalnande,  och  sträcka  sig  längre  tillbaka  än  mellankäks- 
benen. De  äro  längre  än  pannbenen ,  hos  äldre  ungefär  så  långa, 

som  afståndet  mellan  dem  sjelfve  och  interparietalbenet.  Un- 
derkäken är  särdeles  stark.  Dess  båda  sidohälfter  äro  framtill 

förenade  genom  en  permanent  sutur.  Vid  nedre  delen  af  denna, 
eller  vid  hakvinkeln  har  hvardera  hälften  en  knöl,  som  på  de 

äldre  är  temligen  stor  och  nedskjutande ,  då  underkäken  betrak- 
tas från  sidan.  Dess  corpus  är  mycket  tjock,  och  alveolerna 

för  framtänderna  sträcka  sig  ända  till  basen  af  ledknappsproces- 
serna, och  till  grannskapet  af  det  här  varande  foramen  maxillare 

poster ius.  Kronutskottet  är  tillspetsadt  och  bakåt  böjdt,  samt 
vida  högre  än  ledknappsutskottet.  Detta  sednare  är  vid  basen 

å  yttre  sidan  försedt  med  en  grop.   Ledknappen,  betraktad  of- 



355 

vauifrån,  är  oval.  Viiikelutskottet  är  högt  och  kort ,  afriincladt, 
å  inre  sidan  konkaveradt,  samt  iitgäeiido  från  nndro  sidan  af 

corpus.  Dess  undre  del  är  framtill  bred  och  plan,  med  en 

skarp  inåt  riktad  kant. 

Balen:  Halsen  är  kort,  och  dess  kotor  äro  teniligen  breda, 

med  svagt  utbildade  öfre  taggutskott  eller  neuraltaggar,  med  undan- 
tag af  det  på  episfrophrus.  Ingen  af  dem  har  något  nedskjutande 

hypapophysialutskott.  Parapophysialutskotten  äro  obetydligt  utbil- 
dade. l:sta — 5:te  hafva  hål  för  artcrice  vertchrales ;  å  6:te  äro  dessa 

hål  antydda,  men  ej  slutna.  Atlas  har  ett  helt  litet  öfre  taggut- 
skott (neuraltagg) ,  och  bakom  detta  har  öfre  bågen  en  grop, 

uti  hvilken  den  främre  delen  af  taggutskottet  å  epistroplmis 

upptages.  Dess  vingformiga  sidoutskott  äro  korta,  och  utåt 

och  bakåt  riktade,  och  hafva  vid  basen  2:ne  foramina  vertehra- 

lia  (för  arter ia  vertebralis)  ̂   hvilka  å  deras  undre  sida  äro  för- 
enade genom  en  grop.  Epistro2:)Jteus  har  kroppen  kortare  än 

kropparne  af  de  2me  följande  halskotorna  tillsammantagna.  Dess 

sidoutskott ,  bildade  genom  föreningen  af  di-  och  parapophyserna , 
äro  helt  korta.  Dess  neuralbåge  är  hög,  med  ett  i  longitudi- 

nell riktning  stort  taggutskott,  som  baktill  är  irreguliert  två- 
klufvet.  De  2me  följande  halskotorna  äro  till  dels  samman- 

smälta, häntydande  på  den  sammansmältning,  som  äger  rum  hos 
en  del  andra  vattendäggdjur,  t.  ex.  tandhvalarne.  På  3:dje  till  och 
med  6:te  äro  parapophysialutskotten  tydliga,  och  på  den  6:te 

är  det  ena  af  dem  å  ena  (den  venstra)  sidan  temligen  stort, 
men  för  öfrigt  äro  de  små.  Äfven  5: te  och  6:te  halskotornas 
taggutskott  är  helt  litet.  Bröstkotorna  äro  14,  ländkotorna  5 

korsbenskotorna  4,  och  svanskotorna  27.  De  främre  bröstko- 

tornas taggutskott  äro  ganska  höga  och  tillspetsade.  Det  å  den 
lista  är  dock  temligen  litet.  Detta  är  något  framåt  riktadt, 

och  det  å  den  2:dra  är  riktadt  rätt  upp.  A  3:dje  till  och  med 
10:de  är  det  riktadt  bakåt,  men  föga  å  den  sistnämnda  kotan. 

1)  Uti  Skand.  Fauna  uppgifvas  dessa  till  6.  Uti  ''Catalogue  of  the 
bones  of  Mammalia  in  the  coUection  of  the  British  museum''  iippgifves  an- 

talet af  ländkotorna  hos  Castor  fiber  äfvenledes  till  6 ,  och  detsamma  för 
Castor  canadensis  till  5.  Således  torde  detta  antal  vanligast  vara  6,  men 
det  visar  sig  genom  nu  ifrågavarande  skelett,  att  detta  ej  är  konstant;  och 
detta  skelett  är  af  ett  särskildt  intresse,  derföre  att  det  i  detta  afseende 
öfverensstämmer  med  den  amerikanske  bäfverns.  —  I  ofvannämnde  katalog 
uppgifves  svanskotornas  antal  hos  Castor  fiber  till  27,  hvilket  öfverensstäm- 

mer med  det,  som  vi  funnit.    Hos  Castor  canadensis  uppgifves  det  till  25. 
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Från  och  med  8:de  aftaga  dessa  utskott  i  längd  bakåt,  men  de 
äro  dock  här  bredare.  A  den  4:de  börja  metapophyserna  eller 

mammillärutskotten  att  visa  sig,  och  de  tilltaga  sedermera  allt- 
jerant  i  storlek  bakåt.  A  10:de  börja  anapophyserna  eller  de 

accessoriska  utskotten  att  uppträda  såsom  tydliga,  ehuru  för- 
enade med  metapophyserna.  A  den  ll:te  äro  de  för  det  mesta 

åtskilda,  och  å  de  följande  skilda.  A  den  8:de  bröstkotan  har 

diapophysen  eller  det  egentliga  sidoutskottet,  som  här  har  ut- 
seende af  en  med  articulationsyta  försedd  knöl,  skilt  sig  från 

metapophysen ,  och  blir  på  de  följande  allt  mer  och  mer  skild 
derifrån,  och  på  samma  gång  förminskad  till  sin  storlek,  tills 
den  pä  den  sista  bröstkotan  blott  visar  sig  såsom  en  ledyta. 

Från  och  med  den  13:de  bröstkotan  börja  taggutskotten  åter 
tilltaga  i  storlek,  och  äro  störst  och  bredast  på  de  mellersta 

och  bakre  ländkotorna,  men  på  alla  dessa  såväl  som  de  bakre 
bröstkotorna  äro  de  vid  spetsen  tvärt  af  huggna.  Från  och  med 

första  ländkotan  äro  diapophyserna  tydliga,  tilltaga  i  längd 

bakåt,  och  äro  störst  på  den  nästsista  ländkotan.  Metapophy- 
serna äro  högst  på  de  främre  ländkotorna,  men  dock  mycket 

lägre  än  taggutskotten.  På  första  ländkotan  äro  anapophyserna 

tydliga,  äro  mycket  små  på  den  2:dra,  föga  märkbara  å  den 

3:dje,  samt  försvunna  å  de  följande.  2:dra  och  3:dje  korsbens- 
kotornas  diapophyser  tjena  till  fäste  för  höftbenen,  lista — 4:de 
korsbenskotorna  hafva  diapophyserna  sammanvuxna,  och  2:dra 

— 4;de  hafva  äfven  taggutskotten  sammanvuxna.  Svanskotornas 
sidoutskott  eller  diapophyser  äro  särdeles  starkt  utbildade,  och 

på  de  främre  äro  de  mycket  långa  och  stora.  Från  och  med 
12:te  till  och  med  21:sta  äro  de  dubbla,  eller  2me  å  hvardera 

sidan.  4:de,  5:te,  6:te,  7:de,  10:de,  ll:te,  12:te,  13:de  och 
14:de  svanskotorna  hafva  å  undre  sidan  framtill  haemapophyser. 

Den  starka  utvecklingen  af  svansens  sidoutskott  och  äfven  hae- 
mapophysernas  närvaro  står  naturligtvis  i  förbindelse  med  dess 
form  och  funktioner. 

Kefbenen  (pleurapophyserna)  äro  smala  och  spensliga,  med 

undantag  af  l:sta  paret,  som  äro  korta  och  tjocka.  Deras  an- 
tal är  14  par.  Af  dessa  äro  7  par  genom  refbensbrosken  (hse- 

mapophyserna)  sammanbundna  med  bröstbenet,  d.  v.  s.  costce 

verm.  1  öfverensstämmelse  med  den  breda  och  något  plattade  for- 
men å  bröstkorgen  undertill  äro  refbensbrosken  långa,  isynnerhet 

de  bakre ,  samt  ifrån  bröstbenet  till  en  betydlig  del  af  sin  längd 



riktade  rätt  ut  åt  sidorna.  Bröstbenet  är  ej  långt,  och  består 
endast  af  4  leder,  med  inbegrepp  af  svärdformiga  utskottet. 

Den  l:sta  leden,  eller  handgreppet  är  framtill  nedtryckt,  med 
spår  till  en  längsgående  köl  å  midten  af  dess  undre  sida,  och 

det  har  här  å  hvardera  sidan  2:ne  utskott,  å  hvilka  den  två- 
klufna  ändan  af  det  lista  refbensbrosket  är  fästad.  Svärdformiga 
utskottet  har  sin  förbenade  del  utgörande  mindre  än  hälften  af 

dess  längd,  och  aflång,  men  något  bredare  baktill,  och  den 
broskartade  delen  är  baktill  betydligt  utvidgad. 

Extremiteterna:  Skulderbladets  längd  från  spetsen  af 
processus  coronoideus  till  motsatta  ändan  är  27io  ̂ ller  87 

raill.  Det  har  en  temligen  långsträckt  subtriangulär  form,  med 

främre  kanten  upptill  konvex,  och  med  tydlig  men  ej  synnerli- 
gen lång  ̂ jroc.  coracoideus.  Spina  scapulce  är  hög,  och  acro- 

mion  lång,  samt  utan  metacromialutskott.  Nyckelbenet  är  2  t. 

eller  60  mill.  långt,  något  litet  S-formigt  böjdt,  och  med  den 

yttre  ändan  plattad  och  starkare  böjd.  Öfverarmbenet  är  2^/in 
t.  eller  84  mill.  långt,  samt  något  böjdt.  Ledhufvudet  har  in- 

gen tydlig  hals.  Tuherculum  majus ,  ehuru  betydligt  större  än 

tub.  minus  ̂   står  dock  icke  upp  öfver  ledhufvudet.  Sidcus  in- 
terhibermlaris  är  grund.  Från  tuherculum  majus  utgår  en 
stark  crista  deUoidea^  som  nära  benets  midt  bildar  ett  starkt 

och  tillspetsadt  utskott,  och  derifrån  fortsättes  nedåt  långs  be- 
nets främre  sida,  samt  delar  sig  vid  dess  nedre  ända  i  2me 

ryggar,  som  omfatta  på  sidorna  fossa  anterior  samt  gå  till 
hvardera  af  benets  båda  nedre  ledknappar.  Benets  inre  sida  mellan 
tuherculum  minus  och  den  inre  nedre  ledknappen  bildar  en 

skarp  och  bugtig  kant.  Vid  yttre  sidan  af  den  nedre  ändan 
har  det  en  starkt  utstående,  hoptryckt  och  konvex  kant,  som  i 

förening  med  en  starkt  utstående  knöl  innanför  den  inre  led- 
knappen gör  benets  nedre  ända  särdeles  bred.  Denna  bredd 

samt  de  starka  cristce  karakterisera  detta  ben,  som  är  temligen 

kort.  Fossa  anconcea  är  helt  obetydlig,  samt  icke  perforerad. 

Den  yttre  ledknappen  har  en  liten  rotula  framtill  och  undertill. 
Af  de  båda  underarmbenen  är  strålbenet  3  t.  eller  90  mill., 

och  armbågbenet  37io  t.  eller  117  mill.  långt.  De  hafva  med 
hvarandra  en  rörlig  articulation ,  men  strålbenets  capitulum  är 

transverselt ,  och  fossa  sigmoidca  minor  är  helt  grund.  Arm- 
bågbenet har  å  yttre  sidan  upptill  en  djup  långsgående  ränna. 

Handlofveus  ben  äro  vanligen  9,  men  stundom  8.    I  första  ra- 
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den  äro  endast  8:ne  ben,  derigenom  att  ossa  naviculare  och 
lunahim  äro  sammanvuxna  till  ett  ben,  som  är  det  största  i 

handlofven.  2:dra  raden  har  vanligen  5  ben,  derigenom  att  os 

multangidum  minus  är  deladt  i  2me,  af  hvilka  det  bakre  van- 
ligen får  benämning  af  os  intermcdmm  s,  centrale.  Hos  ett  af 

de  3:ne  exemplar,  som  vi  haft  tillfälle  att  undersöka,  äro  ossa 

multanguhmi  majus  minus  sammanvuxna  till  ett  ben.  Ärt- 
benet är  af  vanlig  storlek.  Vid  inre  sidan  af  handlofven  är  ett 

temligen  stort,  plattadt  och  något  aflångt  öfvertaligt  ben  fä- 
stadt,  som  bidrager  att  göra  handlofven  bredare.  Tummens 

och  lillfmgrets  mellanhandsben  äro  korta,  isynnerhet  det  förra. 

A  undre  sidan  af  lederna  mellan  mellanhands-  och  fingerbenen 
förefinnas  2:ne  sesam oid ben  vid  h vardera.  —  Bäckenet  är  tem- 

ligen stort,  och  båda  bl3^gdbenen  äro  med  hvarandra  uti  s^Jm- 
pliysis  så  sammanvuxna,  att  suturen  å  undre  sidan  försvunnit. 

Höftbenen  äro  smala  och  trekantiga,  och  vid  främre  ändan  nå- 

got horisontelt  plattade,  och  litet  utåt  böjda.  Foramen  ohhira- 
torium  är  stort  och  nästan  ovalt.  Processus  ileopectinceus  är 

framstående  och  ojemn.  Sittknölen  har  formen  af  en  tjock, 

ojemn,  uppstående  och  bågböjd  kant  vid  bakre  och  öfre  delen 
af  sittbenen.  Lårbenet  är  3Vin  t.  eller  108  mill.  långt.  Det 

visar  sig  således  i  proportion  kort,  och  dess  form  är  plattad  fram- 
ifrån bakåt,  derigenom  att  dess  båda  ändar  äro  breda,  och  ungefär 

å  midten  af  yttre  sidan  af  kroppen  är  en  stark  irochanter  3:tius , 
och  mellan  den  och  trochanter  major  vid  den  öfre  ändan,  och 

condylus  externus  å  den  nedre  är  en  skarp  crista^  som  isynner- 
het å  sednare  stället  är  stor.  Halsen  för  det  halfsphseriska  led- 

hufvudet  är  temligen  lång,  och  trochanter  major  är  hög  och 

uppstigande  högre  än  ledhufvudet,  hvilket  gör  att  benets  öfre 
ända  synes  tvåklufven.  Trochanter  minor  är  starkt  utstående. 
Underbenet  är  4 Vin  eller  132  mill.  långt,  och  således  längre 
än  lårbenet.  Dess  båda  ben  äro  nedanför  midten  sammansmälta, 

men  ehuru  exemplaret  är  temligen  gammalt,  dock  icke  sä  full- 
ständigt, att  ej  gränsen  dem  emellan  är  tydlig.  Skenbenets 

öfre  del  är  starkt  böjd,  och  såsom  vanligt  trekantig,  och  öpp- 
ningen mellan  det  och  vadbenet  är  stor  och  lång.  Crista  tiUce 

är  starkt  framstående,  och  skenbenets  både  yttre  och  bakre  si. 

dor  äro  upptill  djupt  konkava  långsåt.  Vadbenet  har  vid  öfre 
ändan,  der  det,  ehuru  med  tydlig  sutur,  är  fästadt  vid  bakre 

deleu  af  skenbenets  yttre  condylus,  ett  utåt  och  nedåt  böjdt 
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utskott,  och  dess  nedre  ända  (mallcolus  extcrnus)  är  fritt  fram- 

stående. Tarsen  har  9  ben,  derigenom  att  jullbenet  (os  sca- 
pliokletim)  är  deladt  i  2:ne,  och  å  inre  sidan  af  densamma  är 
ett  öfvertaligt  plattadt  ben  fästadt.  Språngbenet  har  de  båda 

trochlearryggarnc  låga,  samt  icke  sneda,  och  den  yttre  är  större 
än  den  inre.  Dess  främre  ända  eller  caput  är  kort  och  konvex , 
och  snedt  inåt  riktad ,  samt  articulerande  med  de  båda  jullbenen. 
Hälbenet  har  den  bakre  delen  eller  kroppen  lång  och  stor, 

samt  något  horisontelt  utbi'edd,  och  tuber  calcanei  är  rundadt. 
A  undre  sidan  af  lederna  mellan  mellanfots-  och  tåbenen  äro 

å  hvardera  ett  par  sesamoidben  fästade. 
Tänderna.  Öfver käken:  Framtänderna  äro  8  mill.  breda, 

prismatiska,  med  den  främre  sidan  bredast,  icke  sned,  men  slät, 

och  glänsande  mörkt  gulbrunaktig ,  och  med  eggen  jemn.  Kind- 
tänderna, som  i  storlek  aftaga  bakåt,  hafva  å  inre  sidan  en  ver- 

tical  grop ,  som  är  bildad  af  ett  mer  eller  mindre  djupt  och  böjdt 
ingående  emaljveck,  och  pä  den  motsatta  (yttre)  sidan  af  tanden 

äro  3:ne  djupt  inträngande  smala  och  något  slingriga  emalj  veck, 
af  hvilka  på  den  bakersta  tanden  det  främsta  vecket  samman- 

löper med  det  från  inre  sidan  inträngande,  så  att  detta  är  ge- 

nomgående. Pä  den  yttre  sidan  af  tanden,  der  de  3:ne  emalj- 
vecken  intränga,  äro  3:ne  mycket  grunda  verticala  gropar.  Så- 

dana äro  kindtändernas  emaljveck  hos  äldre  individer.  Hos 

yngre  är  der  någon  olikhet  deruti,  att  å  l:sta  och  2:dra  kind- 
tänderna det  från  inre  sidan  inträngande  vecket  sammanlöper 

med  det  mellersta  af  de  3me  yttre.  —  Underkäken:  Fram- 
tänderna äro  längre  än  de  i  öfverkäken,  men  eljest  like  dem. 

Kindtänderna  likna  dem  i  öfverkäken,  men  de  ingående  emalj- 
vecken äro  omvända,  så  att  det,  som  å  de  sednare  ingår  från 

inre  sidan,  här  ingår  från  den  yttre,  och  de  3:ne  D:o,  som  å 

desamma  ingå  från  yttre  sidan,  här  ingå  från  den  inre  D:o. 
Tillfölje  deraf  är  der  här  å  yttre  sidan  en  större,  och  å  inre 
D:o  3:ne  mindre  verticala  gropar.  Den  bakersta  kindtandens 
emaljveck  likna  de  andra,  men  det  händer,  att  något  af  dera 

vid  starkare  nötning  blir  insulärt.  Hos  yngre  individer  har,  åt- 
minstone stundom,  l:sta,  2:dra  och  3:dje  kindtänderna  ett  insu- 

lärt veck  vid  inre  sidan  af  kronan 

1)  En  liknande  form  af  emaljvecken  återfinna  vi  endast  hos  slägtet 
Myopotamus ,  och  detta  i  förening  med  dess  för  simning  bildade  bakre 

24 
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Beträffande  några  andra  förhållanden  uti  bäfverns  anatomi, 

få  vi  efter  Brandt  och  Eatzeburg  S.  Nilsson  (Skand.  Fauna) 
och  L.  Morgan  anföra  följande.  I  öfverensstämraelse  med  bäfverns 
förmåga  att  vid  dykning  eller  simning  under  vattnet  hålla  sig 
under  detsamma  flera  minuter,  ja  stundom ,  enligt  af  Morgan 
anförda  iakttagelser,  t.  o.  m.  10  minuter,  utan  att  qväfvas, 
förete  de  centrala  delarne  af  hans  organer  för  blodcirculationen 

några  egenheter.  Enligt  fleras  iakttagelser  -)  skall  foramen  ovaJe 
mellan  båda  hjertöronen,  åtminstone  stundom,  hos  honom  hålla 

sig  fortfarande  öppet,  och  början  af  aorta,  samt  den  delen  af 
vena  cava  inferior^  som  är  mellan  njurarne  och  diaphragma  ̂  

vara  starkt  utvidgade ;  och  enligt  John  Cleland  ̂ )  är  den  oblite- 
rerade  ductus  arteriosiis  lång  och  tydlig,  och  det  synes  troligt, 
att  den  länge  är  öppen.  De  4  venm  hepaticcB  skola  äfven  kunna 

innehålla  en  betydlig  massa  blod,  och  den  största  af  dem  skall, 
enligt  Morgan,  vara  så  stor  att  en  fullvuxen  menniska  lätt  kan 

inskjuta  pekfingret  uti  densamma.  Då  vena  cava  inferior  öppnas 
långsåt  och  utbredes ,  så  är  dess  bredd  midt  för  njurarne  2  tum , 

vid  lefvern  3  t.  och  strax  innan  den  ingår  i  högra  hjertörat  2 

t.*),  men  dess  capacitet  är  dock  härigenom  icke  tillräckligt  ut- 
visad, emedan  den  säkerligen  kan  betydligt  utvidgas  af  den  på- 

trängande blodmassan.  Magen  har,  enligt  Nilsson,  formen  af  ett 
dryckeshorn,  med  en  liten  blindsäck,  och  enligt  Morgan  ungefär 
formen  af  en  böna.  Cardia  omgifves,  med  undantag  af  dess 

bakre  sida,  af  en  stor  körtel  (glandula  cardice),  som  sitter  un- 
gefär såsom  fåglarnes  körtelmage.  Lefvern  är  sexflikig,  och 

gallblåsan  är  stor.  Fancreas  är  stor,  och  mjelten  är  smal. 

Intestimim  coectim  är  stort  (17 '/o  tum  vkm.  långt).  Uterus  är 
bicornis,  och  starkt  klufven.  Ändtarmen  såväl  som  de  mascu- 

lina  och  feminina  urogenitalorganerna ,  och  de  så  kallade  olje- 
säckarne  mynna  i  en  gemensam  kavitet  (i  Skandin.  Fauna  kallad 

extremiteter  föranledde  t.  o.  m.  J.  A.  Wagner  att  räkna  detta  slägte  till 
bäfverfamiljen,  ehuru  det  i  sjelfva  verket  har  sin  plats  bland  Spalacopo- 
diderna. 

1)  Medizinisclie  Zoologie,  pag.  18-21  och  135-137,  tab.  IV— IV  a. 
2)  Brandt  und  Eatzeburg:  Medizinische  Zoologie,  pag.  18. 

3)  The  Edinburgh  New  Philosophical  Journal,  new  series,  vol.  XII, 

pag.  18,  pl.  I,  fig.  6.  -  1860. 
4)  Amerik.  mått. 
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säck),  som  tydligen  är  en  kloak.  Mokgan  säger  derföre  med 

rätta,  att  de  äro  "monotrematoiis".  De  körtelartade  säckar  (gäll- 
pungarna), som  afsöndra  bäfvergällen  (castoreum),  utgöra  egent- 

ligen en  säck,  som  är  delad  i  2:ne.  Hos  en  fullvuxen  bäfver 

äro  de  3—5  tum  vkm.  länga.  De  hafva  sitt  läge  något  framom 
och  på  sidorna  af  kloaken,  och  mynna  med  en  gemensam  öpp- 

ning hos  honan  i  slidan  (vagina),  och  hos  hanen  i  pr?eputial- 
slidan,  livilken  är  lång,  och  mycket  liknar  den  sednare.  Dessa 
organers  ändamål  är  ej  kändt,  men  man  förmodar,  att  de  hafva 

någon  betydelse  i  och  för  fortplantningen.  Bakom  gällpungarno 
befinna  sig  2:ne  andra  körtelartade  säckar,  som  äro  något  mindre, 

och  som  hvardera  med  en  smal  hals  eller  afloppskanal  mynna 

med  en  särkskild  öppning  å  hvardera  sidan  af  kloaken.  De  af- 
söndra ett  oljeartadt ,  tjockflytande  ämne  af  en  egen  lukt ,  och  ha 

deraf  fått  benämningen  oljepungar.  Hanens  prEeputialslida  såväl 
som  honans  vagina  mynna  i  kloaken.  Könen  äro  till  det  yttre 

livarandra  lika,  och  kunna  endast  genom  dissection  säkert  be- 
stämmas. 

Bäfvern,  som  fordom  varit  utbredd  öfver  hela  Sverige,  t. 

0.  m.  i  dess  sydligaste  provins,  Skåne,  är  nu  på  väg  att  hos  oss 
blifva  helt  och  hållet  utrotad.  Genom  sina  utmärkta  och  så  ofta 

åberopade  "instinkter"  är  detta  djur  ett  af  de  mest  anmärknings- 
värda bevisen  för  den  vishet,  som  genomgår  naturen,  och  äfven 

uppenbarar  sig  hos  de  "oförnuftiga  djuren" ;  och  det  kan  derföre 
med  rätta  anses  såsom  ett  groft  helgerån  inom  naturens  sköna 

tempel ,  att  utrota  ett  sådant  djur.  Någon  säker  och  tillförlitlig 
uppgift  om  bäfverns  förekomst  i  Sverige  under  närvarande  tid 
är  oss  icke  bekant.  Vi  hafva  endast  sett  ett  par  förmodanden  i 

detta  afseende,  som  icke  äro  grundade  på  egna  direkta  iaktta- 
gelser. Uti  Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tidskrift,  3:dje  år- 

gången (1865)  sid.  239,  anföres  af  redaktionen ,  att  "fullt  till- 
förlitlig sagesman  har  försäkrat,  att  möjligen  en  och  annan  en- 

staka bäfver  ännu  finnes  qvar"  i  Vesterbotten,  "samt  att  han 
(sagesmannen)  förlidet  år  ej  med  visshet  hade  reda  på  mer  än  en 

enda,  som  då  vistades  i  Lina  kapell,  i  trakten  af  Gelisnolly". 
Uti  samma  tidskrifts  7:de  årgång  (18G9)  sid.  52  har  Öfver- 
jägaren  L.  J.  Hallgren,  bland  andra  uppgifter  om  det  jagtbara 
vildbrådet  i  Jemtlands  vestra  ̂ elltrakter  samt  trakten  kring 

Storsjön,  lemnat  den,  att  bäfvern  derstädes  "troligen  är  för- 
svunnen ;  en  och  annan  Lappmans  utsago  ger  dock  anledning  till 

24* 
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den  förmodan ,  att  möjligen  några  individer  ännu  finnas  qvar.  — 
För  20  å  30  år  sedan  fiinns  han  allmänt  i  alla  fjelltrakter ;  bäf- 
verliyddor  och  dammar  äro  ännu  ej  sällsynte  vid  vattendrag  i 

gelltrakterna".  Uti  7:de  årgångens  4:de  häfte  pag.  243  (år  1870) 
har  samme  författare  lemnat  den  uppgiften,  att  bäfvern  blifvit 

"observerad  i  Kalls  socken"  i  Jemtland.    För  vår  egen  del  anse 
vi  bäfverns  förekomst  ännu  inom  Jemtland  sannolikare  än  den  i 

Vesterbotten  eller  de  nordliga  Lappmarkerna.    Af  naturforskare, 
som  berest  dessa  Lappmarker  hafva  vi  inhemtat ,  att  de  icke  der 

kunnat  få  några  underrättelser  om  någon  ännu  lefvande  bäfver; 

och  uti  "a  Spring  and  a  Summer  in  Lappland"  nämner  författaren 
(M:r  Wheelwhight)  icke  ett  enda  ord  om  bäfverns  förekomst, 
hvilket  bevisar,  att  han  icke  derstädes  kunnat  uppspåra  den. 

Deremot  hafva  vi  af  en  tillförlitlig  sagesman  erhållit  den  upp- 
giften, att  han  ännu  under  de  sednare  åren  sett  bäfverskinn  ut- 

bjudas till  salu  på  marknaderna  i  Östersund.    Då  vi  1848  under 

en  naturhistorisk  resa  i  Kyssland  och  Norge  passerade  Fjellryggen 
mellan  Norge  och  Jemtland,  samt  gjorde  Zoologiska  excursioner  i 

trakten  af  gästgifvaregården  Suul  på  Norska  sidan  af  den ,  hade  vår 
reskamrat  Herr  Gr.  v.  Yhlen  tillfälle  att  iakttaga  lemningar  af 

bäfverbyggnader  vid  en  liten  ström  i  en  aflägsen  skog  ej  långt 

från  Svenska  gränsen;  och  man  berättade,  att  bäfrarne  för  om- 

kring 10—15  år  sedan  derifrån  hade  afflyttat,  sannolikt  till  norra 
Jemtland,  efter  det  de  hade  blifvit  oroade,  och  flera  blifvit 

skjutne.    Enligt  Skandin.  Fauna  skulle  då  ännu  (1847)  bäfrar 

funnits  i  Umeå  Lappmark.    I  Sorsele  skulle  de  då  hafva  före- 
funnits i  större  antal  än  på  något  annat  ställe  i  riket.  De  flesta 

hafva  utan  tvifvel  sedan  dess  der  blifvit  dödade,  men  det  är 

dock  möjligt,  att  en  och  annan  ännu  kan  lefva  qvar  i  de  sydli- 
gare Lappmarkerna.    Det  enda  ställe  inom  Sverige  och  Norge, 

der  bäfvern  numera  har  ett  säkert  tillhåll ,  och  der  han  fått  till- 
fälle att  under  närvarande  tid  bygga  hus  och  lefva  i  koloni,  är 

gården  Fladen  under  Nses'  Jernverk  i  södra  Norge  nära  Thve- 
destrand,  och  ej  långt  från  Arendal.    Härför  har  bäfvern  och 

Norges  fauna  att  tacka  Egaren  af  Naes ,  Herr  Nicolai  Aall  ,  som 

under  en  lång  följd  af  år  omsorgsfullt  skyddat  de  på  hans  egen- 
domar befintliga  bäfrarne  emot  den  förföljelse,  som  utan  tvifvel 

der,  liksom  här  i  Sverige,  eljest  skulle  hafva  utrotat  dem. 
Enligt  de  meddelanden,  som  Herr  Aall  haft  godheten  lemna 

oss,  hafva  de  för  längre  tid  sedan  äfven  derstädes  varit  på  väg 
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att  blifva  utrotade  af  krypskyttar,  men  på  sediiare  tiden  hafva 

de  tilltagit  i  antal,  ehuru  de  föröka  sig  långsamt.  De  hafva 

tillfölje  deraf  ånyo  uppträdt  på  ett  ställe ,  som  de  för  längre  tid 
sedan ,  då  de  af  krypskyttarne  hade  blifvit  förföljde ,  hade  öfver- 

gifvit,  samt  nu  åter  satt  sig  i  besittning  af  sina  gamla  der  upp- 
förda byggnader.  Det  ofvan  nämnda  stället,  der  bäfrarne  hafva 

slagit  ned  sina  bopålar,  ligger  inom  Omlids  socken,  ett  par 

svenska  mil  norr  om  Nses'  Jernverk.  Enligt  A.  Feragens  in- 
tressanta berättelse^)  förefunnos  härstädes  år  1867  fem  hyddor, 

af  hvilka  dock  då  endast  3me  voro  bebodda.  Nämnde  författare 

har  å  anförda  stället  lemnat  en  teckning  af  en  dubbel  bäfver- 

hydda  i  genomskärning.  Det  vattendrag,  vid  hvilket  denna 
bäfverkoloni  är  anlagd,  kommer  från  sjön  Nisservandet.  Bäfrarne 

hafva  icke  här  uppfört  några  fördämningar,  för  att  moderera  vatten- 

ståndet. 2)  Enligt  R.  CoLLETT  (Sv.  Jäg.  Förb:s  Nya  Tidskr.  8:de 
årg.  sid.  226)  hafva  bäfrarne  härstädes  under  den  sista  tiden, 

tillfölje  deraf  att  de  blifvit  oroade  genom  den  ökade  timmerflott- 
ningen,  spridt  sig  mera  än  förr,  och  nedslagit  sina  bopålar  på 

flera  andra  ställen  inom  Omlids  socken.  Vi  känna  ej  med  sä- 
kerhet, huruvida  bäfvern  ännu  förekommer  inom  sjelfva  Finland. 

Den  sista  uppgiften  härom,  som  vi  sett,  är  en  af  framl.  Statsr.  A. 

NoRDMANN  ̂ ),  att  bäfvern  torde  förekomma  i  Kuolajärvi ,  men  J. 
F.  Brandt  har  uti  den  af  honom  lemnade  öfversigten  af  bäfverns 

geografiska  utbredning  förr  och  nu  anmärkt  *),  att  förteckningen 
öfver  sällskapets  pro  FoMna  et  Flora  Fennica  samlingar  utvisar, 

att  det  exemplar  af  bäfvern,  som  förvarades  bland  dessa  sam- 

lingar, kommit  från  Ryska  Lappland,  och  icke  från  sjelfva  Fin- 

1)  Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tidskrift ,  5:te  årgången,  1867,  pag.  125. 
2)  Det  är  en  tacksamhetens  phgt,  att  här  till  den  af  S.  Nilsson  i 

Skand.  Fauna,  Däggdj.  2  uppl.  pag.  418 lemnade  uppgiften,  att  Herr  NICOLAI 
Aall  förärat  3:ne  bäfrar  till  Lunds  Universitets  zoologiska  museum,  foga 
den,  att  Herr  Aall  äfven  till  zool.  museum  vid  Upsala  Universitet  skänkt  en 
stor  och  vacker  bäfver,  densamme,  som  ofvan  blifvit  beskrifven;  och  har  han 
således  genom  dessa  dyrbara  gåfvor  ådagalagt  sitt  intresse  för  broderlandets 
båda  Universitet,  hvilket  af  båda  i  tacksamt  minne  förvaras. 

3)  Öfversigt  af  Finska  Vetensk.  Societetens  Förhandl.  V.  1857—1863, 
pag.  32. 

4)  Der  nördliche  Ural  und  das  Kiistengebirge  Pae-Choi ,  appendix :  Be- 
merkungen  iiber  die  Wirbelthiere  des  nördlichen  europ.  Eusslands ,  etc.  pag. 
41.  -  1856. 
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land.  BRÅNDThade,  enligt  uppgift  å  samma  ställe,  1846  erhållit  d 
ett  exemplar  från  Kola  i  Eyska  Lappland.  Uti  Archangel  hafva  t 

vi  1848  hos  en  buntmakare  sett  en  uppstoppad  bäfver,  som  han  ■ 
då  hade  erhållit  från  Kola.  Dessutom  förekom  den  ännu  1857, 

enligt  Blasius,  vid  Elben  mellan  Magdeburg  och  Wittenberg,  i 
trakten  af  Barby  och  Åken,  ehuru  kolonierna  derstädes  sedan 
1848  blifvit  nästan  utrotade.  Enligt  tidskr.  Zoologische  Garten, 

8: er  Jahrg.  1867  förefanns  då  i  den  zoologiska  trädgärden  vid 

Berlin  en  bäfver,  som  härstammade  från  Magdeburg.  Enligt  A. 

J.  Jäckel  ̂ )  skall  en  och  annan  bäfver  ännu  förekomma  vid  floden 

Salzach  mellan  Laufen  och  Salzburg.  Enligt  Eitzinger-)  före- 
kommer bäfvern  ännu  i  Österrike ,  Ungern,  Galizien  och  Böhmen. 

Nyligen  hafva  vi  uti  en  salukatalog  från  naturaliehandlanden  Schau- 

Fuss  i  Dresden  sett  en  bäfver  från  Donau  upptagen.  Enligt  Gervais  ̂ ) 
förekommer  bäfvern  inom  Frankrike  ännu  endast  vid  Khone.  Enligt 

Bbandt  (anf.  st.)  förekommer  den  ännu  på  några  ställen  i  Polen  och 

Europeiska  Kyssland,  t.  ex.  vid  Dnepern  vid  Cherson,  och  dessutom 
vid  nedre  Donau,  i  Caucasien,  och  ett  och  annat  ställe  i  Sibirien  och 

i  trakterna  vid  Euphrat.  Enligt  G.  Belke  *)  förekommer  den  ännu 
vid  en  liten  ström  med  namnet  Sdwyse  nära  floden  Pr5^pet  i 
Kiewska  guvernemanget  i  Eyssland.  Kadde  uppgifver  honom 
såsom  ännu  förekommande  i  östra  Sibirien  Enligt  Lewis 

Morgan  ̂ )  förekommer  den  i  Norra  Amerikas  vestra  delar  från  j 
Ishafvet  till  Mexico,  men  öster  om  Kocky  Mountains  endast  i 

staterna  Michigan,  Wisconsin,  Minnesota  och  Jowa;  samt  i  Terri- 
torierna Nebraska ,  Dakota,  Idaho,  Montana  och  Colorado.  Hän- 

delsevis visar  den  sig  ännu  i  staterna  Maine,  New  York  och 

Virginia.    I  Hudson's  Bay  Territoriet,  i  några  delar  af  Canada, 

1)  Zoologische  Garten  (Zeitschr.)  7:er  Jahrg.  1866,  pag.  102. 

2)  Versuch  einer  natiirlichen  Anordnimg  der  Nagethiere  (JRodentia): 
Sitzungsberichte  der  Kaiserl.  Akad.  der  Wisserisch.  zii  Wien,  Mathera.- Natur- 
wiss.  Classe,  Bd.  56,  l:e  Abtheil.  pag.  116.  —  1867. 

3)  Zoologie  et  Paléontologie  Fran9aises,  pag.  19.  —  1859. 

4)  Bulletin  de  la  Société  Impér.  des  naturalistes  de  Moscou ,  1866,  N:o 
n,  pag.  492. 

5)  Bulletin  de  rAcadéraie  Imper,  des  Seiences  de  S:t  Pétersbourg,  T. 
4,  1862,  pag.  52. 

6)  The  American  Beaver  and  his  Works,  pag.  32  o.  33.  -  1868. 
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och  vester  ora  bergen  i  Oregon,  Washington,  Californien  och 

Nevada  äro  bäfrarne  ännu  talrika.    Norrut  går  bäfvern  så  långt 
trädvegetationen  sträcker  sig. 

I         Yi  finna  således  af  dessa  uppgifter,  att  bäfvern  ännu,  oak- 
j  tadt  alla  de  förföljelser,  för  hvilka  den  isynnerhet  under  närva- 
\  rande  sekel  varit  utsatt,  är  ett  bland  de  däggdjur,  som  hafva 

den  vidsträcktaste  geografiska  utbredningen.  Den  har  dock  under 

[  föregående  tidsperioder  varit  vida  mera  allmänt  utbredd  än  nu, 
I  och  detta  i  förening  med  dess  höga  geologiska  ålder,  och  högt 
ii  utbildade  intelligens  gör  den  till  ett  af  de  mest  intressanta 

i  däggdjuren.    Med  afseende  på  dess  allmänna  förekomst  inom 
Sverige  under  äldre  tid  få  vi  nämna,  att  enligt  S.  Nilsson 

i  (Skand.  Fauna)  icke  sällan  skeletter  af  bäfrar  finnas  i  södra 
Skånes  torfmossar;  och  ofvan  hafva  vi  omnämnt  ett  ovanligt 
stort  cranium  af  bäfver,  som  blifvit  funnet  i  en  sådan.  I  Skåne 

i|  har  bäfvern  mycket  tidigare  —  sannolikt  redan  före  den  histo- 
riska tiden  —  blifvit  utrotad,  än  i  Småland,  hvarifrån  framl. 

:  Prof.  C.  P.  Thunberg,  enligt  hvad  af  Prof.  S.  Nilsson  anföres  i 

I  Skandinavisk  Fauna ,  för  omkring  60 — 70  år  sedan  hade  erhållit 
den  sista  bäfvern.    Enligt  en  oss  meddelad  uppgift  af  framl. 
Medic.  Cand.  A.  J.  Wetterberg  förekom  bäfvern  ännu  i  början 

af  detta  sekel  vid  Moråns  utlopp  vid  sjön  Moren  i  Tveta  socken 
af  Calmar  län,  äfvensom  vid  Morebo  i  Mörlunda  socken,  och 

Lilla  Akerhult  i  Virserums  socken,  allt  af  samma  län.  Detta 

anföres  äfven  af  Gabriel  Chr^lius        Möjligen  hade  den  af 
Thunberg  erhållna  bäfvern  blifvit  tagen  vid  något  af  dessa  ställen. 
Enligt  hvad  som  äfven  anföres  i  Skandinavisk  Fauna,  utvisar  den 

gamla  Östgöta  landskapslagen  från  slutet  af  13:de  seklet,  att 

'  bäfrar  på  den  tiden  förekommo  inom  Östergötland.   Samma  för- 
hållande är  det  med  Vestgöta  lagen.    Enligt  Philos.  Doct.  C. 

RuD.  Sundström^)  funnos  bäfrar  ännu  1842  vid  Tröselfven  i  norra 
delen  af  Karlskoga  socken  i  Nerike,  och  hade  der  byggt  hus. 

1)  "Försök  till  en  Landskap sbeskrifning  om  Tuna  läns  Sewedes  och 
Asbolands  häraders  fögderi  uti  Calmar  Höfdingedöme",  tr.  1774,  Cap.  53, 
3:dje  §,  pag.  134,  der  det  heter:  ''att  Bjurar  syntes  vid  Moråns  utlopp  ur 
sjön  Moren  på  Kantebo  egor  i  Tveta  socken;  annars  äro  dessa  djur  här 

sällsynta." 

2)  Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tidskrift,  3:dje  årgången,  1865, 
pag.  149. 
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Enligt  framl.  Hoflägm.  Herm.  Falk^)  funnos  ännu  år  1800 

bäfrar  "i  ej  så  ringa  antal  uti  Clara  Elf  i  Kåda  socken  af  Elfve- 
dahls  härad,  och  sträckte  sig  derifrån  allt  uppföre  elfven  norrut, 

äfvensom  uti  de  i  elfven  fallande  tvär-elfvar."  Ännu  då  denna 

uppgiften  lemnades  (1834)  skulle  en  och  annan  bäfver  förekom- 
ma inom  Råda  socken.  Större  bäfversamhällen  skulle  då  ännu, 

enligt  samma  uppgift,  hafva  funnits  i  norra  Elfvedahlens  stora 
skogar,  åt  Dalarne  och  Norska  gränsen  till.  Enligt  uppgift  af 
Studer.  K.  Linroth,  är  bäfvern  numera  försvunnen  från  Wermland. 

C.  P.  Thunberg  -)  uppgifver,  att  bäfvern  "sällan  är  funnen  uti 

Upsala  ån,  der  han  dock  någon  gång  blifvit  skjuten".  Således 
förekom  den  i  Fyrisån  ännu  mot  slutet  af  förra  seklet.  Uti 
otryckta  anteckningar  af  framl.  Doctor  Lindroth  hafva  vi  sett 

den  uppgiften,  att  bäfvern  på  1780-talet  var  talrik  uti  en  elf 

vid  Söderfors  bruk  i  norra  Upland.  Joh.  Lundström  ^)  uppgifver 
äfven,  att  den  ungefär  vid  denna  tiden  förekom  i  elfven  (Dal- 
elfven);  vid  Söderfors.  Många  äro  de  orter  inom  landet,  hvars 
namn  börja  med  ordet  hjur,  och  som  således  erinra  om  bäfverns 

tillvaro  derstädes  under  äldre  tid.  Vi  vilja  icke  vidare  fortsätta 
uppräknandet  af  äldre  kända  localer  hos  oss  för  bäfvern,  der 

han  den  sednare  tiden  blifvit  utrotad ,  utan  hänvisa  i  detta  afse- 
ende  till  Tidskrift  för  Jägare  och  Naturforskare  för  1834,  pag. 

874.  För  öfrigt  har  den  under  den  historiska  tiden  varit  ut- 
bredd öfver  hela  Europa  ända  till  Spanien  (Strabo)  och  norra 

Italien  (Gesner),  och  i  norra  och  mellersta  Asien  till  Altai  och 

norra  China  (Brandt).  I  Norra  Amerika  har  han  varit  utbredd 
öfver  hela  denna  verldsdel  ända  till  floderna  Rio  G  rande  och 

Gila  i  Mexico,  och  t.  o.  m.  söder  om  dessa  i  Tamaulipas  (Baird 
och  Morgan).  Man  har  förmodat,  att  bäfvern  äfven  förekommit 

i  Indien,  men  detta  beror  utan  tvifvel  på  den  ofvan  anförda  för- 
vexlingen  med  moschusdjuret,  hinduernas  Kasturi.  Då  man  trott 

sig  hafva  funnit  den  afbildad  bland  de  egyptiska  hieroglypherna, 
har  man  förmodat,  att  den  äfven  förekommit  i  Afrika. 

Bäfvern  söker  vilda  och  ödsliga,  på  löfträd,  isynnerhet  asp 

och  sälj,  samt  på  vattendrag  med  utvidgningar  eller  gölar  och 
smärre  sjöar  rika  skogstrakter,  som  äro  långt  aflägsna  frän 

1)  Tidskrift  för  Jägare  och  Naturforskare,  1834,  pag.  876. 

2)  Beskrifning  på  Svenske  Djur,  pag.  43.  —  1798. 
3)  Söderfors  Ankarbruks  Historia,  pag.  42.  —  1791, 
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menniskors  boningar,  samt  icke  eller  sällan  störas  af  vandrares 
eller  jägares  besök.  Han  väljer  dessa  localer  såväl  i  bergstrakter 
som  på  låglandet.  Han  skyr  nienniskan,  väl  erfaren  om  de 
vådor,  som  hota  honom  från  hennes  sida.  Den  stigande  odlingen 

och  folkmängden  hafva  derföre  medfört ,  och  medföra  ännu  bäfverns 

försvinnande,  såvida  icke  skyddande  lagar  och  enskildas  nitiska 
omvårdnad  freda  honom  från  utrotningen,  och  låta  honom  ostörd 

få  behålla  sina  en  gång  utvalda  boningsplatsar.  Bäfvern  ligger 
vanligen  dold  under  dagarne,  och  är  i  rörelse  under  aftnarne 
och  nätterna.  På  sådana  ställen,  der  han  är  fullkomligt  ostörd, 

händer  det  stundom,  att  man  kan  få  se  en  och  annan  ute  i 

rörelse  under  dagen.  Det  är  isynnerhet  den  konstdrift  och  kloka 

beräkning  som  bäfvern  ådagalägger  vid  tillredningen  af  sina  bo- 

ningar, som  gjort  honom  så  märkvärdig.  Då  vi  säga  kloka  be- 
räkning, vilja  vi  derraed  hafva  uttryckt,  att  bäfvern  ingalunda 

alltid  handlar  efter  en  blind  instinkt,  och  att  han  ofta  tydligen 

ådagalägger  en  förmåga  att  hänföra  verkningarne  till  sina  re- 
spectiva  orsaker,  samt  att  i  öfverensstämraelse  dermed  modifiera 

sina  b3'ggnader  i  mån  af  de  förhållanden,  under  hvilka  de 
uppföras. 

Den  som  hos  oss  anställt  de  mest  omfattande  iakttagelserna 

öfver  bäfvern ,  är  Nils  Gisler,  omkring  medlet  af  förra  seklet'), 
då  bäfvern  ännu  i  de  mera  aflägsna  och  ödsliga  skogstrakterna 

i  Norrland ,  der  Gisler  gjorde  dessa  iakttagelser,  var  temligen  tal- 
rik, och  der  ännu  fick  tillfälle  att  obehindradt  utbilda  sina  ovan- 
liga anlag.  Då  man  jemför  den  af  Gisler  lemnade  beskrifningen 

med  nyare  och  fullt  tillförlitliga  uppgifter  om  den  Nordameri- 
kanske bäfvern ,  visar  det  sig ,  att  den  i  de  flesta  fall  med  dessa 

sednare  är  öfverensstämmande ,  samt  att  den,  med  jemförelsevis 

få  undantag,  bär  prägeln  af  att  vara  sannfärdig  och  naturtrogen. 
De  sista  iakttagelserna  öfver  bäfvern  i  vår  nord ,  och  de  ,  som  näst 

dem  af  Gisler  sj^nas  vara  mest  anmärkningsvärda,  äro  de  redan 

ofvan  anförda,  af  A.  Feragen  -).  Af  utländska  författare ,  som  S3^ssel- 
sattsigmed  undersökningen  af  den  amerikanske  bäfverns  lefnadssätt , 

är  utan  tvifvel  Lewis  H.  Morgan  ̂ )  att  föredraga  framför  alla  andra, 

1)  Kongl.  Svenska  Vetenskaps  Academiens  Handlingar  för  år  1756,  vol. 
XVII,  pag.  207. 

2)  Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tidskrift  5:te  årgången,  1867,  pag.  125, 
3)  The  American  Beaver  and  his  Works.  Philadelphia.  1868, 
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dels  derföre  att  hans  beskrifiiingar  och  afbildningar  äro  dö  grund- 
ligaste och  mest  omfattande  (en  bok  af  330  sidor),  och  dels 

derföre  att  de  iakttagelser,  hvarpå  de  äro  grundade ,  äro  gjorda 

med  större  noggranhet  och  omsorg  ̂ ) ;  och  då  han  varit  nödsakad 
att  anlita  uppgifter  af  andra,  deribland  äfven  af  indianer,  såhär 

han  gjort  detta  med  behörig  kritik. 

Bäfverns  boningar  äro  af  2:ne  olika  slag:  l:o  hyddor  ofvan 
jorden  eller  vattnet,  och  2:o  underjordiska  hålor.  Till  båda 

slagen  höra  gångar  under  jorden  eller  vattnet.  De  underjordiska 

hålorna  anses  af  Morgan  för  att  vara  bäfverns  ursprungliga  bo- 
ningar, och  han  antager  hyddorna  såsom  resultatet  af  deras  sti- 

gande erfarenhet  och  skicklighet.  Hyddorna  byggas  endast  då, 
när  bäfvern  anser  sig  vara  säker  för  förföljelse  af  menniskor,  d. 
v.  s.  i  aflägsna  ödemarker,  der  han  en  längre  tid  fått  vara  i  ro. 
Deras  form  och  storlek  äro  något  vexlande.  De  hafva  i  allmänhet 

formen  af  en  kulle,  af  3 — 4  fots  höjd 2),  och  med  en  bas,  som 
stundom  är  rund ,  och  stundom  oval.  De  af  Feragen  uppgifna 
måtten  å  hyddorna  vid  Nses  i  Norge  utvisa  en  mera  långsträckt 

form,  ehuru  han  säger,  att  de  hafva  "äggformig  skapnad".  Han 

uppgifver  längden  af  hyddans  bas  till  30  till  50  fot,  och  bredden' af  densamma  till  6  till  9  fot.  Morgan  har  i  ÄmeriJia  icke  funnit 

någon  hydda  af  så  betydlig  längd.  Den  största  af  honom  upp- 
gifna diametern  af  en  oval  hydda  är  19  fot  9  tum.  Enligt 

Morgan  äro  hyddorna  vanligen  enkla,  men  han  nämner  dock, 

att  man  någon  gång  finner  dem  t.  o.  m.  fyrdubbla,  d.  v.  s.  fyrsi, 

hyddor  sammanbyggda  under  ett  gemensamt  tak.  Feragen  om- 
nämner dels  tvådubbla  och  dels  enkla  hyddor.  Det  inre  af 

hyddan  eller  rummet  inuti  den  har  utseendet  af  en  bakugn, 

med  släta  och  fasta  väggar,  och  hårdt  och  slätt  golf^).  Höjden 
af  rummet  i  hyddan  uppgifves  af  Feragen  till  20  tum,  och  af 

1)  En  del  af  plancherna  äro  utförda  efter  pliotographier. 
2)  Gisler  uppgifver  5  å  6  alnars  höjd.  Feragen  uppgifver  endast  3 

fots  höjd.  Den  af  C.  E.  Sundström  omnämnda  hyddan,  som  blifvit  sedd  i 
Nerike  (Sv.  Jägareförb.  Nya  Tidskr.  3:dje  arg.  p.  150),  tyckes  hafva  haft  en 
höjd  af  4—5  fot.  De  af  MORGAN  uppgifna  måtten  å  amerikanska  bäfver- 
hyddor  visa  en  höjd  af  3— fot. 

3)  Gisler  uppgifver,  att  uti  golfvet  skulle  förefinnas  en  aflång  dam,  i 
hvars  vatten  bäfrarne  skulle  hälla  sina  svansar  neddoppade.  Detta  beror 
säkerligen  på  något  misstag,  emedan  det  icke  omnänmes  af  Feragen,  och 
3-ldrig  blifvit  iakttaget  af  Morgan. 



309 

Morgan  vid  ett  tillfälle  till  12  ä  16  tum,  och  vid  ett  annat  till 

30  tum.  För  att  kunna  trotsa  tiden,  och  lemna  skydd  emot 

kölden  måste  hyddans  väggar  vara  tjocka.  Fekagen  uppgifver 
deras  tjocklek  till  12  ä  IG  tum.  Enligt  Morgan  äro  de  vida 

tjockare,  nederst  ett  par  alnar  eller  något  mera,  och  öfverst  3 
fot  tjocka.  Denna  skillnad  torde  dock  hafva  sin  grund  deri,  att 
den  af  Feragen  af  bildade  och  beskrifna  hyddan  icke  tyckes  hafva 
varit  i  så  väl  underhållet  skick,  eller  hafva  blifvit  underkastad 

dessa  ständiga  reparationer  och  påbyggnader,  soai  komma  do 
hyddor  till  del,  hvilka  alltjemt  äro  bebodda.  Oaktadt  denna 
väggarnes  tjocklek,  är  dock,  enligt  Morgan,  den  från  bäfvern  i 
hyddan  utströmmande  värmen  istånd  att  genomtränga  väggarne 
och  smälta  den  snö,  som  under  vintern  lägger  sig  på  hyddans 

topp.  Detta  bevisar,  att  väggarne  ej  äro  så  täta;  och  det  tjenar 
bäfverjägaren  till  vägledning  för  att  bedöma ,  om  hyddorna  under 
vintern  äro  bebodde  eller  icke.  Till  byggnadsämne  för  hyddan 
begagna  de,  enligt  Gisler  och  andra,  af  växtrötter  genomväfd 
gyttja,  torfvor  och  jord,  och  inuti  denna  massa  lägga  de  en 
mängd  till  dels  korslagda  afbitna  stycken  af  trädgrenar  eller 
smala  trädstammar,  stundom  af  4  till  5  tums  tjocklek,  stundom 

af  1 — 2,  och  stundom  af  6 — 8  fots  längd,  och  så  lagda,  att  de 
bidraga  till  byggnadens  fasthet.  En  del  sädana  läggas  horisontelt 
under  byggnaden  i  vattnet,  såsom  rostverk.  Enligt  Feragen, 
lägga  de  ofvanpå  taket  flata  stenar,  af  hvilka  en  del  äro  så  stora, 

att  de  äro  temligen  tunga  att  lyfta  för  en  man.  Dessutom  lägga 
de  utanpå  hyddan  en  mängd  afbarkade  käppar  och  smala  stockar, 

livars  bark  tjenat  dem  till  föda,  och  som  på  afstånd  gifva  åt 
hyddan  utseendet  af  en  hög  af  dylika  Det  hela  hänger  sä 

fast  tillsamman,  att  man  endast  med  stor  möda  kan  öppna  en 
sådan  hydda.  Väggarne  äro  från  ytan  inåt  allt  fastare.  Morgan 
uppgifver,  att  han  icke  utan  med  tillhjelp  af  en  yxa,  och  först 
efter  en  timmas  hårdt  arbete  kunde  göra  en  öppning  af  ungefär 

3  fots  diameter  i  taket;  och  Gjsler  säger,  "att  ett  väl  bygdt  hus  kan 
ej  på  flera  dagar  af  några  karlar  utrifvas".  Det  släta  golfvet  är 
gjordt  af  något  lera  blandad  med  jord  eller  annat ,  så  att  det  är 
hårdt  och  slätt ,  fastän  det  endast  är  nägra  få  tum  öfver  vattnet. 

1)  Betta  tyckes  icke  vara  förhållandet  med  de  hyddor,  som  finnas  vid 
Naes,  men  det  är  det  vanliga  i  N.  Amerika,  och  förekom  äfven  vid  deti 
hyddan,  som  omtalas  af  C.  K.  Sundström. 
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Äldre  författare,  och  deribland  äfven  Gisler,  iippgifva,  att  bäf- 
rarne  inuti  sina  hyddor  hafva  2  till  3  våningar,  för  att  i  mån 

af  det  omgifvande  vattnets  stigande  eller  fallande  kunna  flytta 

upp  eller  ned  i  dessa.  Denna  uppgift  förkastas  såsom  helt  och 

hållet  falsk  af  Morgan,  som  uti  alla  de  af  honom  öppnade  bäf- 
verhyddorua  endast  funnit  ett  golf,  och  således  endast  en  våning. 
Feragen  har  äfvenledes  endast  sett  en  våning.  Då  de  inrätta 

sina  fördämningar,  för  att  med  deras  tillhjelp  moderera  vatten- 
ståndet, så  att  det,  enligt  hvad  Morgan  anförer,  alltid  är  nästan 

det  samma,  så  synes  det  som  en  indelning  i  våningar  skulle  | 
vara  öfverflödig.  Endast  på  sådana  ställen,  der  de  icke  hafva  [ 
dammar  eller  fördämningar,  vore  den  behöflig;  men  då  Feragen  \ 

icke  iakttagit  den  vid  Nses,  oaktadt  bäfrarne  der  icke  hafva  I 

några  fördämningar,  så  synes  det  vara  tydligt,  att  uppgiften  är 

grundad  på  ett  misstag.  A.  H.  Green  ̂ )  uppgifver  äfvenledes 
endast  en  våning,  men  K.  Brown  2)  uppgifver  2me,  men  denna 
sednare  uppgift  är  synbarligen  oriktig.  Vid  sidorna  af  golfvet 

hafva  de  sina  liggplatsar,  och  dessa  äro  bäddade  med  gräs  (en- 

ligt Gisler  af  Cm-ex  vesicaria).  Hyddan  är  inuti  särdeles  ren 
och  snygg.  Till  hvarje  sådan  bäfverhydda  höra  vanligen  2:ne, 
men  stundom  flera  ingångar,  som  mynna  i  kanten  af  golfvet, 

och  äro  gjorda  med  stor  skicklighet.  Dessa  gångar  gå  alltid 
mer  eller  mindre  nedåt,  under  marken  eller  vattnet,  och  äro 

derföre  under  normala  förhållanden  aldrig  blottade.  Enligt 

Feragen  går  den  ena  af  dessa  gångar  åt  landsidan;  men  enligt 

Morgan  gå  båda  gångarne  ut  till  bottnen  i  det  vatten  (göl  eller 
ström),  som  alltid  är  i  hyddans  grannskap.  Den  ena  gången 

går  utan  några  krökningar  i  en  småningom  sluttande  riktning 

rakt  ut  till  vattnet,  och  betraktas  af  Morgan  såsom  väg  för  in- 
och  utförandet  af  de  afskurna  grenar  eller  små  stockar,  hvars 

bark  bäfvern  förtär  i  hyddan;  och  den  andra  går  vanligen  tvärt 

nedåt,  samt  böjer  sig  i  diverse  riktningar  tills  den  slutar  iden 
graf,  som  bäfvern  ofta  har  gräft  omkring  hyddan,  och  som  är 
full  af  vatten ,  elierock  slutar  den  uti  det  öppna  vattnet.  Denna 
anses  af  Morgan  såsom  den  väg,  genom  hvilken  bäfvern  vid 

andra  tillfällen  springer  ut  och  in  i  hyddan.  Dessa  gångar  äro 

försedda  med  ett  groft  bygdt  tak,  och  en  mera  fast  och  jemn 

1)  The  Journal  of  the  Linnean  Society  vol.  X,  pag.  364.  —  1869. 
2)  Ibm.  pag.  367. 
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botten.  Hyddorna  byggas  dels  på  holmar,  och  dels  på  land- 
tungor och  strandbankar  vid  gölar,  smärre  sjöar  och  strömmar, 

men  vid  dessa  sednare  i  aUmänhet  der  de  göra  någon  krökning, 
och  hvarest  finnes  spakvatten.  Då  de  ligga  på  holmar,  har 
bäfvern  vanligen,  såsom  redan  är  nämndt,  gräft  en  med  vatten 

fylld  graf  ruudt  omkring  dem.  Enligt  Morgan,  finner  man  sällan 

flera  än  fyra  hyddor  vid  en  och  samma  göl.  Enligt  Gisler,  kan 
en  sådan  hyddas  varaktighet  räcka  i  flera  mansåldrar,  men  den 

får  dock  underkastas  ständiga  reparationer  och  påbyggnader.  Hvarje 
sådan  hydda  bebos  endast  af  en  familj,  men  sedan  den  blifvit 
behörigen  utvidgad,  träftas  dock  stundom  8  å  12  bäfrar  i  en 
och  samma  hydda,  derföre  att  föräldrarne  behålla  hos  sig  i 

denna  ungarne  af  l:sta  och  2:dra  årets  ålder,  d.  v.  s.  2me  ge- 
nerationer af  ungar.  Dessa  blifva  ej  aflingsföra  förr  än  efter 

2:ne  vintrar,  d.  v.  s.  då  de  äro  i  3:dje  året  ̂ ) ,  och  förr  än  då 
bilda  de  icke  egna  hjonelag,  eller  bygga  egna  hyddor.  Detta 
bevisar,  att  familjebanden  hos  bäfvern  äro  af  längre  varaktighet 

än  hos  andra  däggdjur  i  allmänhet ,  äfvensom  att  de  båda  ma- 
karnes förening  sannolikt  varar  för  lifvet.  Den  långa  tiden  för 

deras  fulla  utbildning  förklarar  den  af  Aall  anmärkta  omstän- 
digheten, att  de  långsamt  föröka  sig. 

Uti  Norra  Amerika ,  och  enligt  Gisler  fordom  äfven  hos  oss, 

bygga  bäfrarne  i  grannskapet  af  sina  hyddor  vid  dervarande 
strömmar  fördämningar  eller  dammar,  som  äro  bestämda  till  att 

dämma  upp  vattnet  så ,  att  detta  hela  året  om  bibehåller  ungefär 
samma  höjd.  Detta  är  naturligtvis  af  stor  vigt  för  hyddorna 
samt  för  kommunikationen  mellan  dem  och  de  till  dem  an- 

gränsande gölarne  eller  vattnen.  Om  vattnet  finge  stiga  obe- 
gränsadt,  skulle  hyddor  ne  naturligtvis  blifva  öfversvämmade,  och 

om  det  på  samma  sätt  finge  sjunka,  skulle  gångarne  till  hyd- 
dorna blifva  blottade,  och  afståndet  mellan  deras  golf  och  vattnet 

blifva  för  stort.  Det  är  för  dem  af  nöden,  att  golfvet  endast 

är  några  få  tum  öfver  vattnet.  Den  skicklighet,  hvarmed  de 

förstå  att  bygga  dessa  dammar,  och  att  moderera  vattnets  gång 

genom  dem  i  mån  af  behof ,  vittnar  i  ännu  högre  grad  än  hyd- 
dorna om  deras  högt  utbildade  intelligens.    Dammen  betraktas 

1)  Morgan  uppgifver,  att  då  ungarne  äro  i  3:dje  sommaren  efter  sin 
födelse  —  som  inträffar  i  Maj  —  utdrifvas  de  af  föräldrarne ,  för  att  bilda  egna 
familjer,  och  att  de  ej  förr,  än  de  äro  2:ne  år  och  6  månader  gamla,  äro  fullt 
utbildade.    GiSLER  uppgifver  att  de  ej  para  sig  förr  än  de  äro  3  år  gamla. 
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också  af  MoKGAN  såsom  bäfrarnes  förnämsta  byggnad.  En  del 

dammar  äro  sä  stora,  att  deras  uppbyggande  har  fordrat  ett 
utomordentligt  stort  antal  generationers  samfällda  arbete,  och 
att  deras  ålder  kan  beräknas  till  hundradetals  ja  tusendetals  år. 
Stundom  äro  de  beväxta  med  en  rad  af  buskar.  Enligt  Mokgan 

äro  dammarne  af  2:ne  slag,  och  vi  vilja  återgifva  hvad  han  der- 

om  säger  "Med  afseende  på  det  yttre  utseendet  förefinnas 
2:ne  olika  slag  af  bäfverdammar,  ehuru  de  alla  äro  byggda  efter 

samma  princip.  Det  ena  slaget,  käppdammen,  består  af  en 

hopbunden  byggnad  af  käppar  och  pålar  på  den  bakre  sidan, 
med  en  bank  af  jord,  blandad  med  samma  materialier  på  den 

främre ,  eller  den  emot  vattnet  vända  sidan.  Detta  slag  förekom- 
mer vid  bäckar,  och  vid  sådana  större  strömmar,  som  icke  hafva 

några  bestämda  strandbankar.  Största  antalet  af  bäfverdammarne 

är  i  öfverensstämmelse  med  denna  beskrifning.  Det  andra  slaget 

är  den  solida  bankdammen ,  hvilken  vanligen  förekommer  längre 
ned  vid  samma  ström ,  der  dess  strandbankar  hafva  blifvit  mera 

bestämda,"  och  den  har  en  kanal  af  olika  djuplek,  och  med  en 
likformig  vattenström.  På  sådana  ställen  betäcker  och  döljer 

den  stora  mängden  af  jord  och  mudder,  som  blifvit  använda  till 

att  göra  byggnaden  stark,  större  delen  af  det  ris  och  pålar, 

som  blifvit  begagnade  till  att  binda  dammen  tillsamman,  så- 
ledes gifvande  åt  den  under  tidens  lopp  på  båda  sidor  utseendet 

af  en  solid  vall  eller  jordbank.  Vid  det  första  slaget  genom- 
silar det  öfverflödiga  vattnet  dammen  längs  dess  hela  längd, 

då  det  deremot  vid  det  sednare  utsläppes  genom  en  enda  öpp- 

ning vid  dess  öfre  kant ,  gjord  för  detta  ändamål".  Enligt  Mor- 
gan väljer  bäfvern  till  platser  för  dylika  dammar  helst  sådana 

ställen,  der  bottnen  är  fast  och  stenig,  men  enligt  Gisler  der- 

emot sådana,  der  bottnen  är  lös  och  gyttjig.  Enligt  Gisler  be- 
gagnar han  sig  dervid  af  sådana  ställen  der  strömmen  förut 

sammanfört  "vrak-trän  och  flöte  tvärsöfver  elfven;"  och  enligt 
Green  börjar  han  arbetet  med  att  fälla  ett  träd  så,  att  det  faller 
tvärsöfver  strömmen,  och  begagnar  sig  af  dess  grenar  såsom 

uppstående  stolpar,  mellan  hvilka  han  sedermera  inskjuter  dels 
horisontelt  och  dels  korsvis  de  återstående  nödiga  käpparne  och 

stockarne  -).  Vid  början  af  dammens  uppförande  använder  han , 

1)  Anf.  st.  pag.  84. 
2)  Morgan  säger  sig  blott  en  gång  hafva  funnit  en  dam ,  som  på  detta 

sätt  var  anlagd. 
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enligt  Morgan  och  äfven  Gisler,  små  käppar,  ris,  jord  och  mndder 
jemte  stenar,  för  att  trycka  ned  dessa  raaterialier,  och  Morgan 

säger,  att  han  genom  undersökning  förvissat  sig  om ,  att  de  icke 

nedsticka  käpparne  eller  stockarne  i  bottnen.  I  allmänhet  be- 
gagnar bäfvern  vid  dammarnes  uppförande  samma  materialier, 

som  vid  byggandet  af  hyddorna.  Dessa  dammar  äro  ofta  icke 
räta,  utan  stundom  vågformigt,  och  stundom  bågformigt  böjda, 
med  böjningen  stundom  emot,  och  stundom  med  strömmen.  I 

allmänhet  äro  de  högst  vid  sjelfva  strömfåran.  Dammens  båda 
sidor  äro  sluttande,  men  den  bakre  har  längsta  sluttningen. 
Dess  höjd  är  vexlande  efter  omständigheterna:  vattenmängden 
och  strömmens  styrka.  Morgan  uppgifver  verticala  höjden  stundom 
till  något  öfver  G  fot,  och  vid  samma  tillfälle  basens  bredd  till 

18  fot.  Dess  längd  beror  af  vattendragets  bredd.  Morgan  har 
sett  dem,  som  varit  mera  än  500  fot  långa.  Hyddorna  hafva 
naturligtvis  alltid  sin  plats  ofvan  dammarne.  Genom  dessa  bildas 
gölar  och  smärre  sjöar,  som  stundom  öfversvämma  vidsträckta 

skogstrakter,  och  blifva  till  skada  derigenom ,  att  träden  å  dessa 

trakter  vissna  bort  och  förstöras.  Uti  gölarne  bilda  sig  på  under- 
laget af  kuUfallna  träd  o.  d.  ofta  smärre  holmar,  på  hvilka  nya 

bäfverhyddor  byggas.  Det  är  samma  förhållande  med  dammarne 

som  med  hyddorne,  att  bäfrarne  egna  dem  ständig  tillsyn  och 

påbyggnad.  De  märka  strax  på  den  förändring  uti  vattenståndet, 

som  inträffar  vid  hyddorna,  när  dammen  är  i  behof  af  repara- 
tion. Det  händer  ofta  att  de  vid  samma  vattendrag  hafva  flera 

dammar  efter  hvarandra ,  och  att  de  framför  en  större  dam  upp- 
föra en  mindre,  för  att  understödja  den  förre,  och  derigenom 

minska  vattnets  tryckning  på  den.  Morgan  har  på  ett  ställe 

sett  13  dammar  efter  hvarandra.  Enligt  Green  börja  de  bygga 
dammarne  i  Juli  eller  Augusti ,  när  vattnet  i  strömmarne  börjar 
att  minskas.  Det  är  ett  arbete ,  som  utan  tvifvel  står  i  samband 

dermed,  att  de  fullt  utbildade  yngre  bäfrarna  vid  denna  tiden 

börja  tänka  på  att  grundlägga  egna  familjer,  samt  att  för  detta 

ändamål  upprätta  nya  hyddor. 
I  samband  med  byggandet  af  hyddorna  och  dammarna  samt 

derjemte  med  insamlandet  af  födoämnen  för  vintern  står  gräf- 
ningen  af  de  kanaler,  som  bäfvern  begagnar  för  transporten  af 
de  till  dessa  ändamål  behöfliga  afbitna  grenar  och  stockar.  Dessa 

kanaler  vittna  lika  mycket,  som  hyddorna  och  dammarne  om 

bäfverns  utmärkta  intelligens,  och  de  anses  af  Morgan  t.  o.  ra. 
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såsom  ännu  mera  anmärkningsvärda  i  detta  hänseende,  ehm^u 
de  fordra  mindre  konstfärdighet.  De  hafva  länge  varit  kände, 
och  omtalas  redan  af  Gisler,  men  beskrifvas  först  riktigt  af 
Morgan.  Hvad  Gisler  anför  är  emellertid  tillräckligt  att  visa, 
att  de  kanaler,  som  bäfvern  fordom  gräft  i  norra  delarne  af 

Sverige ,  både  till  beskaffenhet  och  bruk  varit  fullt  öfverensstäm- 
mande  med  dem ,  som  den  nu  gräfver  i  N.  Amerika.  Vi  kunna 

tillägga,  att  der  icke  tyckes  vara  den  ringaste  skillnad  uti  lef- 
nadssättet  mellan  den  amerikanske  bäfvern  och  vår,  sådant  det 

beskrifves  af  Gisler,  och  sådant  det  var  på  den  tid,  då  bäfvern 
härstädes  fick  lefva  ostörd  i  de  stora  ödemarkerna.  Kanalerna 

gräfver  han  i  allmänhet  på  jemna  och  sumpiga  trakter,  der  de 

lätt  kunna  fyllas  med  vatten,  och  i  grannskapet  af  sina  bonin- 
gar, och  alltid  så,  att  de  utgöra  kommunikationsled  mellan  det 

vatten,  vid  hvilket  boningarne  äro  belägna  —  det  vare  sig  gö- 
lar  eller  strömmar  —  och  den  skog,  från  hvilken  han  hemtar 
stockar  och  grenar.  De  anläggas  i  allmänhet  icke  på  andra 
ställen,  än  der  afståndet  mellan  den  tjenliga,  och  i  allmänhet 

något  högre  liggande  skogen  och  det  ifrågavarande  vattnet  är 
så  stort,  att  den  vanliga  landtransporten  derigenom  är  förenad 

med  stora  svårigheter,  och  der  dessutom  tufvor  och  andra  ojemn- 

heter  på  marken  äro  till  hinder  i  detta  afseende.  Stundom  gräf- 
vas  de  äfven  på  sådana  ställen,  der  strömmarne  göra  starka 
krökningar,  från  den  ena  krökningen  tvärs  öfver  landet  till  deu 
andra,  för  att  sålunda  förkorta  passagen,  och  befria  bäfrarne 
från  nödvändigheten  att  följa  strömmens  alla  böjningar,  då  de 
vattenvägen  transportera  sina  förnödenheter.  De  gräfvas  så  breda 

och  djupa  att  de  beqvämligen  kunna  simma  uti  dem,  och  äfven 

simma  förbi  hvarandra.  Gisler  uppgifver  deras  bredd  till  3—4 
alnar,  och  djupleken  till  1  aln  och  derutöfver.  Morgan  har 

icke  funnit  deras  bredd  större  än  3—5  fot,  och  djupleken  of- 

tast IV2  ̂ 'öt,  men  någon  gång  27-:  fot.  Den  sednare  har  stun- 
dom funnit  deras  längd  uppgå  till  500  fot,  men  det  är  tänk- 
bart, att  de  kunna  vara  vida  längre.  De  rensas  väl  för  rötter 

och  andra  hinder.  Men  hvad  som  härvid  isynnerhet  bevisar 
bäfverns  stora  beräkningsförmåga,  och  utmärker  honom  såsom 

en  skicklig  ingeniör,  är  det,  att  han  uti  kanalerna  bygger  för- 
dämningar eller  ett  slags  slussar  på  sädana  ställen ,  der  marken 

höjer  sig  något  innan  kanalen  når  skogskanten,  och  hvarest 
kanalen  följaktligen  eljest  skulle  blifva  utan  vatten,  om  den  icke 
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gräfdes  betj^dligt  djup,  i  hvilket  fall  det  för  bäfrarne  skulle 
blifva  besvärligt  att  komina  upp  ur  den.    Morgan  har  stundom 

funnit  flera  dylika  fördämningar  eller  slussar  i  samma  kanal  på 
ringa  afstånd  från  hvarandra ,  och  ej  sällan  af  temligen  betydlig 

längd,  för  att  kunna  mota  vattnet  äfven  pä  sidorna  af  kanalen. 

Midt  uti  denne  äro  fördämningarne  alltid  något  nedtryckte ,  deri- 

genom  att  bäfrarne  här  passera  öfver  dem,  släpande  sitt  frakt- 

I   gods.    Kanalerna  äro  alltid  fyllda  med  vatten  till  nära  bräd- 
I  darne.    Då  kanalen  ledes  från  en  ström,  bruka  de  vid  kana- 
I  lens  mynning  i  strömmen  bygga  en  kort  fördämning  snedt 
i  ut  i  strömmen,  så  att  vattnet  derigenom  från  den  ledes  in  i 

I  kanalen.    Äfven  uti  denna  iakttagelse  öfverensstämma  Gisler 
:  och  Morgan. 

■         Det  2:dra  slaget  af  bäfverns  boningar  äro,  såsom  ofvan 

I  nämndes,  de  underjordiska  hålorna.    Dessa  antyda  en  mindre 
utbildad  intelligens,  och  de  äro  derföre,  såsom  redan  blifvit 

anfördt,  af  Morgan  ansedda  såsom  bäfverns  ursprungliga  bonin- 
gar, eller,  att  vi  så  må  säga,  såsom  utmärkande  för  bäfverns 

första  och  lägsta  kultur.    Men  de  hafva  derjemte  en  annan  be- 
tydelse ,  nemligen  den  att  lemna  ett  säkrare  skydd ,  än  hyddorna 

ofvan  jord ,  som  lätt  kunna  ses ,  då  deremot  de  förra  äro  osyn- 
liga.   Derföre  väljer  bäfvern  alltid  dessa  boningar  på  sådana 

!  ställen,  der  han  af  menniskor  blifvit  oroad,  och  tillfölje  deraf 
fruktar  för  anfall  af  denna  sin  värsta  fiende.    Både  enligt  hvad 

I  Gisler  och  Morgan  anföra,  träffar  man  således  underjordiska 

I  bäfverboningar  samtidigt  med  de  andra  på  olika  ställen.  Man 
i  har  stundom  på  sednare  tiden  uppgifvit  såsom  skillnad  mellan 

I  den  europeiske  och  amerikanske  bäfvern ,  att  den  förre  bor  i 
underjordiska  kulor,  och  den  sednare  i  hyddor  ofvan  jord.  Detta 

är  på  grund  af  det  sagda  oriktigt,  emedan  äfven  den  ameri- 
kanske bäfvern  under   nämnda  förhållanden  bor  i  underjor- 

diska kulor,  och  den  europeiske  bygger  hyddor,  såsom  han  ännu 
gjort  vid  Nses  i  Norge,  pä  de  ställen,  der  han  en  längre  tid 

får  vara  ostörd.    Morgan  uppgifver  ̂ ) ,  att  bäfrarne  vid  öfre 
Missuri  bo  i  underjordiska  hålor  vid  flodens  stränder;  och  Gisler 
anför    ,  att  bäfrarne  i  Medelpad  redan  då  stundom  bodde  i 

kulor  i  "lösa  mullbackar  och  å-bräddar."   Numera  är  detta  det 

1)  Anf.  st.  pag.  158  &  159. 

2)  Anf.  st.  pag.  208, 

25 
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vanliga  förhållandet  i  Europa  och  Sibirien,  derföre  att  bäfvern 

här  öfverallt  blifvit  oroad  och  förföljd,  till  den  grad,  att  den 
häller  på  att  försvinna.  Denna  förföljelse  har  sålunda  haft  en 

hämmande  inverkan  på  utvecklingen  af  bäfverns  intelligens.  En- 

ligt L.  J.  FiTziNGEii  ̂ )  gräfva  de  vid  strandbrädden  gångar  af  6 
till  18  fots  (enligt  andra  ända  till  30  till  40  stegs)  längd, 
hvilka  vid  stranden  mynna  17»  till  2  fot  under  vattnet,  och  gå 
snedt  uppåt  tills  de  sluta  i  en  håla,  som  är  afdelad  i  flera 

kamrar.  Ingen  gång  mynnar  ofvan  vattnet,  eller  på  landet. 

Vid  vattnets  höjning  och  sänkning  höja  och  sänka  de  gångarne- 
Dessa  såväl  som  kamrarne  hafva  hårdt  tillpackade  och  jemna 
väggar,  samt  hållas  rena  från  all  slags  smuts.  Kamrarne  äro 

bäddade  med  gräs  och  annat,  som  kan  tjena  till  passande  un- 
derlag. Enligt  Morgan  skola  dessa  ligga  temligen  nära  under 

jordytan.  Bäfrarne  ligga  vanligen  dolda  i  dessa  sina  underjordiska 

byggnader  under  dagarne.  Sistnärjande  författare  har  iakttagit, 

att  bäfrarne  vid  öfre  Missuri  hade  byggt  en  slags  smärre  ofull- 

ständiga hyddor  öfver  mynningarne  till  deras  underjordiska  gån- 
gar i  strandbankarne ,  endast  för  att  dölja  nämnde  mynningar. 
Af  hvad  som  nu  blifvit  anfördt  om  bäfrarnes  boningar  och 

andra  byggnader  följer,  att  de  äro  i  hög  grad  sällskapliga  djur. 

De  lefva  dock  mera  ett  familj elif  än  ett  koloniallif.  Då  famil- 
jerna stundom  hafva  talrika  medlemmar,  derföre  att  föräldrarna 

behålla  hos  sig  ungarne  af  2me  generationer,  så  följer  häraf, 

att  man  stundom  får  se  ganska  många  bäfrar,  som  arbeta  till- 
samman för  fyllandet  af  familjens  gemensamma  behof.  Der 

kunna  emellertid  förefinnas  arbeten,  som  röra  hela  kolonien 

eller  alla  familjer,  som  bo  vid  en  och  samma  af  dem  uppdämda 

göl,  och  det  är  så  mycket  mera  antagligt,  att  alla  koloniens 

medlemmar  gemensamt  deltaga  i  dessa  arbeten,  som  de  vanli- 
gen alla  från  början  äro  slägtingar,  eller  härstamma  från  ett 

och  samma  par.  Det  har  redan  ofvan  blifvit  sagdt,  att  man 

vid  en  och  samma  göl  sällan  finner  fiera  än  4  hyddor,  och  följ- 
aktligen 4  familjer.  Ett  arbete,  som  företrädesvis  rörer  kolo- 

niens gemensamma  välfärd,  är  den  stora  dammen,  genom  hvil- 
ken  en  sådan  göl  uppdämmes,  och  det  är  derföre  troligt,  att 

1)  Zoologisclie  Garten,  5:er  Jahrg.  1864.  En  egendomsegare  nära 
Wien  hade  i  6  är  en  bäfverfamilj  i  en  stor  trädgårdsdam;  och  man  hade 
der  tillfälle  att  göra  iakttagelserna. 
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alla  koloniens  medleraraar  deltaga  nti  dess  underhåll  i  mån  af 

beliofvet.  Morgan  är  eljest  icke  böjd  för  att  antaga  något  ko- 
loniallif. 

Då  de  på  land  gå  på  alla  fyra  fötterna,  bildar  ryggen  en 
svag  båge;  men  då  de  stå  stilla,  böja  de  den  mera.  De  gå 
aldrig  baklänges.  Deras  snabbaste  lopp  är  galopperande,  och 
de  kunna  dermed  komma  temligen  fort,  ehiim  en  hund  lätt 

hinner  upp  dem.  De  gå  temligen  ledigt  på  bakfötterna,  bärande 
diverse  föremål  mellan  framfötterna  och  under  hakan;  men 

de  transportera  smärre  stockar  och  grenar  m.  m.  på  landet 
äfven  ofta  på  det  sättet,  att  de  hålla  dem  med  tänderna 

och  bära  dem  på  skuldrorna.  På  grund  af  den  rörlighet, 
som  framfötterna  äga,  äro  de  i  stånd  att  med  dem  utföra 

diverse  komplicerade  förrättningar.  Morgan  säger,  att  de  med 

dessa  fötter  handtera  en  käpp  lika  händigt,  som  en  men- 

niska  gör  det  med  sina  händer.  Såsom  gräfvande  djur  be- 
gagna de  dessutom  framfötterna  och  till  dels  äfven  bakfötterna 

till  gräfning.  De  förra  och  framtänderna  äro  dervid  de  förnäm- 
sta redskapen,  och  bakfötterna  begagnas  till  att  kasta  undan 

den  uppgräfda  jorden.  Då  de  i  vattnet  transportera  stockar, 
jord,  stenar  o.  d.,  simma  de  endast  med  bakfötterna,  och  hålla 

dessa  föremål  med  framfötterna  och  hakan,  liksom  på  landet. 

Endast  när  de  simma  under  vattnet,  begagna  de  äfven  svansen 

för  att  göra  denna  simning  eller  dykning  så  mycket  mera  snabb , 
och  de  skola  dervid,  enligt  indianernas  utsago,  röra  svansen 
ungefär  på  samma  sätt,  som  man  rör  åran,  då  man  i  aktern 
af  en  båt  dermed  framdrifver  denne,  eller  vrickar  den,  som 

man  benämner  det.  Derjemte  tjenar  svansen  under  simningen, 
genom  verticala  rörelser,  till  att  underlätta  hufvudets  höjning 

eller  sänkning  i  vattnet,  och  den  bidrager  då  äfven  till  krop- 
pens vändning  och  riktning  åt  diverse  håll.  När  de  blifva 

skrämde,  gifva  de,  såsom  signal  åt  andra  bäfrar,  ett  mycket 
starkt  slag  med  svansen  i  vattnet,  så  att  det  kan  höras  lång 

väg.  Då  de  bygga  sina  hyddor  och  dammar,  bruka  de  då  och 
då  gifva  starka  slag  med  densamme,  för  att  hårdare  packa  och 

sammanpressa  mudderet  och  jorden,  och  i  detta  hänseende  har 
svansen  visserligen  till  en  del  betydelsen  af  en  murslef,  ehuru 
den  dock  icke  för  öfrigt  begagnas  såsom  sådan.  I  allmänhet 

begagnas  framfötterna  icke  vid  simningen,  och  då  bäfvern  sim- 
mar i  ytan  af  vattnet,  gör  han  endast  bruk  af  bakfötterna. 

25* 
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Han  simmar  ganska  fort,  ehuru  han  icke  skall  simma  så  fort, 

som  uttern.  Då  han  blir  skrämd,  simmar  han  långa  stycken 
under  vattnet,  samt  uppsticker  endast  nosspetsen  i  vattenytan, 
för  att  hemta  luft.  De  hafva  icke  någon  förmåga  att  klättra, 

hvilket  bevisas  deraf,  att  de  alltid  fälla  träden  nära  roten.  Un- 
der detta  arbete  stå  de  vanligen  på  bakfötterna,  derjemte  äfven 

stödda  af  den  muskulösa  svansen.  De  stora  framtäuderna  äro 

dervid  kraftiga  redskap,  och  bäfvern  kan  med  dem  hugga  ut  stora 
stycken  af  veden.  Man  finner  ofta  sådana,  som  äro  öfver  3  tum 

långa,  och  1  eller  IV2  D:o  breda,  och  V*  -^'-^  tjocka.  De  äro 
på  inre  sidan  ojemnt  konvexa.  Man  har  ofta  funnit  af  bäfrar 

fällda  träd,  som  varit  18  tum  i  diameter,  och  t.  o.  m.  någon 
gång  större,  ända  till  3  fot.  Vanligen  äro  dervid  endast  ett 
par  bäfrar  på  en  gång  i  arbete ,  stundom  blott  en  enda.  Enligt 

GisLER,  kan  en  bäfver  på  7*  timma  fälla  en  asp  af  7*  alns  dia- 
meter. I  N.  Amerikas  urskogar  får  man  ofta  under  aftnarne  i 

bäfvertrakterna  höra  de  fallande  trädens  brak.  Morgan  uppgif- 
ver,  att  man  under  en  afton  mellan  timmarne  7  och  12  hört  19 

träd  falla.  När  trädet  faller,  rusa  bäfrarne  det  fortaste  de  kunna 

ned  i  gölen ,  och  återvända  icke  förr  än  efter  en  stund ,  då  van- 
ligen hela  familjen  samlas  för  att  afskära  de  användbara  styc- 

kena af  det.  Vanligtvis  fälla  de  träden  så,  att  de  falla  upp 
emot  landet,  och  icke  emot  vattnet,  emedan  de  i  förra  fallet 

hafva  lättare  för  att  uppsöka  och  afgnaga  de  delar,  som  de 
vilja  hafva. 

Bäfverns  födoämnen  bestå  uteslutande  af  vegetabilier,  ehuru 

GisLER  anför  ett  exempel,  då  en  i  en  ålkista  fångad  bäfver 
skulle  hafva  slukat  fisk.  Hans  föda  utgöres  hufvudsakligen  af 
bark  af  diverse  slag  af  sådana  löfträd,  som  fälla  löfven,  men 

under  vintern  skall  han ,  enligt  Green  ,  äfven  förtära  unga  furu- 
träd. Dessutom  äter  han,  enligt  Morgan,  mot  slutet  af  vintern 

sjelfva  veden.  På  träden  äta  de  icke  den  tjocka  grofva  barken 
på  stammarne.  När  bäfvern  blir  gammal,  blifva  framtäuderna 

slöa  och  utslitna,  och  han  kan  då  knappt  lifnära  sig.  När  han 

blir  så  utgammal,  skall  han  ofta,  enligt  indianerna,  blitva  dö- 
dad af  sina  yngre  kamrater.  Enligt  desamma  skall  han  blifva 

12—15  år  gammal,  men  sannolikt  blir  han  äldre.  Till  vinter- 
förråd samla  de  under  hösten  en  stor  mängd  afbitna  käppar  och 

grenar  med  frisk  bark ,  hvilka  de  på  flera  ställen  i  sin  göl  fästa 

vid  bottnen  djupt  ned  i  vattnet,  bildande  mer  eller  mindre  stora 



högar,  som  stundom  synas  till  dels  öfver  vattnet.  Det  är  isyn- 
nerhet under  September  och  Oktober,  sä  länge  vattnen  äro  öppna, 

som  de  äro  mycket  verksamma  med  insamlingen  af  detta  för- 
råd. Det  som  de  under  vintern  efterhand  hemta  derifrån  äta 

de  i  sin  hydda,  och  de  afbarkado  grenarne  eller  stockarne  föras 
ut  och  läggas  på  hyddan  eller  dammen.  Det  är  häraf  tydligt, 
att  de  icke  under  vintern  ligga  i  dvala,  ehuru  Green  uppgifver, 

att  de  någon  gång  i  Januari  insomna  i  sådan.  Deras  betydliga 

fetma  på  hösten  tyckes  antyda  någon  benägenhet  derför.  Det 
är  ock  klart,  att  bäfvern  endast  kan  lefva  vid  sådana  gölar,  som 

icke  bottenfrysa.  Alla  transporter  i  strömmarne  verkställas  med 

strömmen ,  och  derföre  fällas  alla  träd ,  med  hänseende  till  ström- 
mens lopp,  ofvan  hyddorna.  När  bäfrarne  blifva  lör  talrika  på 

något  ställe,  utvandra  en  del  af  dem,  sannolikt  de  fullt  utbil- 
dade ungarne  i  3:dje  året,  när  de  lemna  sina  gamla  hem,  för 

att  sjelfva  bilda  nya.  Morgan  uppgifver,  att  en  sådan  emigration 
hvarje  år  verkställes  nedåt  öfre  Missuri. 

Hvad  vi  ofvan  hafva  anfört  om  bäfverns  byggnader  m.  m. 
lemnar  tillräckliga  bevis  på  dess  utmärkta  intelligens.  Man  har 

någon  gång  uppgifvit,  att  bäfrarne,  äfven  om  de  såsom  ungar 
fångas  och  domesticeras,  aldrig  bortlägga  sitt  vilda  och  skygga 

lynne.  Enligt  Morgan  och  Rob.  Brown  blifva  de  under  sådana 
förhållanden  lätt  tama,  och  bortlägga  all  rädsla,  men  visa  dock 

icke  någon  synnerlig  läraktighet  eller  böjlighet;  och  de  blifva 
dessutom  i  tamt  tillstånd  skadliga,  derigenom  att  de  icke  kunna 

lägga  bort  sin  benägenhet  för  att  söndergnaga  allt  hvad  de 
komma  öfver.  De  synas  derföre  icke  af  naturen  vara  bestämda 

till  husdjur  åt  menniskan.  Yi  vilja  här  återgifva  en  af  R.  Brown 

meddelad  iakttagelse  i  detta  afseende  "Bäfvern  blir  lätt  tam, 
och  lär  sig  att  äta  alla  vegetabiliska  ämnen,  men  han  fordrar 

vatten  då  och  då.  En,  som  man  hade  i  Fort  M'Leod-),  blef 
blind ;  men  då  han  fick  tillträde  till  vatten ,  tvättade  han  dermed 

sina  ögon,  och  fick  vanligen  inom  en  timme  sin  syn  igen.  Han 

brukade  samla  timmermannens  spånor  tillhopa  och  bära  dem 
till  dörren.  Om  dörren  var  stängd,  kastade  han  dem  upp  emot 

den,  och  gaf  dem  slutligen  ett  slag  med  sin  svans,  liksom  om 

1)  The  Journal  of  tlie  Linnean  Society,  vol.  X,  Zoology,  pag.  370. 
-  1869. 

2)  I  Nordvestra  Nord-Amerika. 
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han  hade  hållit  på  med  att  bygga  en  dam.  Han  hade  stor 

motvilja  för  indianerna.  Ibland  kom  han  in  i  indian-stugan, 
der  dessa  enligt  sin  vana  sutto  med  ryggarne  emot  väggen. 

Han  tog  då  först  deras  eldpung,  och  derefter  deras  yxa  och  så 

vidare  tills  han  hade  burit  alltsamman  till  dörren,  till  india- 
nernas stora  förnöjelse.  Derefter  försökte  han  att  med  våld 

utkasta  egaren  af  de  nämnda  sakerna.  Hans  benägenhet  för  att 

gnaga  uppenbarade  sig  på  ett  mycket  obehagligt  sätt.  Det 
hände,  att  om  morgonen  alla  husgerådssakerna  voro  nedkastade 

på  golfvet,  emedan  bäfvern  hade  afgnagit  fötterna  på  borden 

och  stolarne."  Morgan  omtalar  en  bäfver,  som  i  flera  år,  tam 
som  en  hund,  åtföljde  en  bäfverfångare-familj ,  hos  hvilken  han 
hade  blifvit  uppfödd.  R.  Brown  anförer  ett  annat  drag  af  bäf- 

verns  intelligens.  "Vid  en  bugt  af  floden  Quesnelle  fyra  mil  of- 
van  dess  mynning,  i  British  Columbia,  hade  några  grufarbetare 

nedbrutit  en  bäfverdam  i  och  för  ett  pågående  arbete  med  gräf- 
ningen  af  ett  dike,  och  på  samma  gång  hade  de  upprest  ett 

vattenhjul,  för  att  dermed  utpumpa  vattnet.  Bäfrarne  voro  ym- 
niga vid  denna  ström ,  och  de  funno  sig  mycket  störda  af  dessa 

tillgöranden.  Man  sade,  att  de  tillfölje  deraf,  för  att  stanna 

vattenhjulet,  företogo  sig  att  sätta  en  käpp  mellan  dess  skoflar 

på  ett  sådant  sätt,  att  de  derigenom  hindrade  hjulets  gång. 
Detta  förnyade  de  oupphörligt  natt  efter  natt,  och  det  var  så 

skickligt  gjordt,  att  det  icke  var  möjligt,  att  det  var  en  till- 

fällighet." 
Såsom  vi  ofvan  hafva  anfört,  lefver  bäfvern  i  permanent 

monogami.  Enligt  Skand.  Fauna  skall  han  para  sig  under  vin- 

tern, och  enligt  Gislek  omkring  den  21:de  Augusti^),  men  en- 
ligt Nordholm  och  A.  H.  Green  tidigt  på  våren ,  i  slutet  af  Mars 

eller  i  April,  om  isen  då  går  upp.  Tiden  för  parningen  S3^nes 
emellertid  icke  vara  närmare  känd.  Då  kalla  eller  locka  ma- 

karne hvarandra  med  ett  egendomligt  skarpt  läte.  Hanarne 

leverera  då  hvarandra  häftiga  strider,  enligt  Green,  såsom  of- 

van blifvit  sagdt.  De  para  sig  i  vattnet,  omfamnande  hvaran- 
dra i  upprätt  stående  ställning  (enligt  Fitzinger,  å  anf.  st.). 

1)  Denna  uppgift  af  Gisler  harmonierar  på  ett  anmärkniugsvärdt  sätt 
med  A.  H.  Greens  ofvan  oninämnda  iakttagelse,  att  han  någon  gång  hört 
bäfrar  locka  hvarandra  så  sent  som  i  Augusti,  ehuru  den  normala  tiden 
derför  är  slutet  af  Mars.  Det  synes  derföre  icke  vara  omöjligt,  att  de  nå- 

gon gång  para  sig  vid  Bartholomai-tiden,  såsom  Gisler  nppgifver. 
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Uti  Tidskrift  för  Jägare  och  Naturforskare  uppgifves  tiden  för 

drägtigheten  till  4  månader,  och  Morgan  uppgifver  densamma 
till  3  till  4  D:o,  och  E.  Brown  till  6  D:o.  Antalet  af  ungarne 

vid  partus  uppgifves  af  Gisler  till  3,  sällan  4.  Morgan  upp- 
gifver 2  till  5,  men  sällan  6  till  10.  Han  nämner,  att  man 

uti  utcrus  funnit  8  på  en  gång.  K.  Brown  uppgifver  4  till  10 

ungar  ̂ ).  Det  sjmes ,  som  om  den  amerikanska  bäfvern  vore  mera 
fruktsam  än  vår.  R.  Brown  uppgifver,  att  hanen,  då  tiden  för 
honans  nedkomst  inträffar,  tager  ungarne  från  föregående  året 

med  sig,  och  lemnar  med  dem  hyddan,  samt  vandrar  långt  bort, 

uppåt  någon  ström ,  och  återvänder  icke  till  hyddan  förrän  ned- 
komsten  är  förbi.  Tiden  för  partus  uppgifves  af  Gisler  vara  i 

Mars,  af  Morgan  och  R.  Brown  i  Maj,  och  af  A.  H.  Green  i 

slutet  af  Juni.  Ungarne  dia,  enligt  S.  Nilsson  omkring  4,  och 

enligt  Morgan  några  få  veckor.  Den  sednare  hade  sett  en  fån- 
gad unge,  som  vid  en  ålder  af  3  veckor  började  äta  qvistar. 

De  små  ungarne  hafva  ett  läte,  som  fullkomligt  liknar  smärre 
barns.  De  stanna  qvar  hos  föräldrarne,  såsom  redan  är  anfördt, 
öfver  2:ne  vintrar,  och  äro,  enligt  Morgan  27.,  år  gamla  då  de 
lemna  fädernehemmet,  för  att  söka  en  make,  och  bilda  ett  eget 

hem.  Om  de  icke  finna  någon  make,  skall  det,  enligt  india- 
nernas uppgifter  till  samme  författare,  hända,  att  föräldrarne 

åter  taga  emot  dem,  och  således  låta  dem  stanna  qvar  hos  sig 
äfven  öfver  den  3:dje  vintern.  De  skola  då  i  sitt  gamla  hem 
få  förrätta  hårdare  arbeten.  Något  sådant  förhållande  torde 

vara  orsaken  till  Gislers  uppgift,  att  de  icke  para  sig,  och  så- 
ledes icke  lerana  sitt  fädernehem  förr  än  de  äro  3  år  gamla, 

äfvensom  R.  Browns  uppgift,  att  man  stundom  finner  3  gene- 
rationer ungar  hos  föräldrarne. 

Der  bäfrarne  äro  talrika  kunna  de  naturligtvis  göra  skada 

å  skog  af  löfträd.  Men  de  anfalla  hos  oss  vanligtvis  sådana 

träd,  som  i  de  trakter,  der  de  finnas,  icke  hafva  något  synner- 
ligt värde,  t.  ex.  aspar.  På  sidländta  trakter  kunna  de  göra 

mera  skada  å  skogen  genom  sina  uppdämningar  af  strömdragen. 
Det  torde  dock  vara  öfver  100  år  sedan  bäfvern  hos  oss  byggde 
dylika  dammar.  I  N.  Amerika  fångas  bäfrarne  vanligen  med 
ett  slags  stålsaxar,  liknande  i  det  närmaste  dem,  som  hos  oss 

användas  till  att  fånga  uttrar,  och  som  nedläggas  i  vattnet  på 

1)  A.  H.  Green  tror,  att  de  födas  blinda,  men  är  ej  säker  derpå. 
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de  ställen,  der  bäfvern  vanligen  går  fram,  och  af  hvilka  han 
fångas,  då  han  trampar  på  en  å  saxen  befintlig  trampskifva. 
För  längre  tid  sedan  voro  bäfverskinnen  i  N.  Amerika  i  högt 

värde,  och  då  fångades  bäfvern  derstädes  och  exporterades  i 

sådan  mängd,  att  den  hotades  med  utrotning.  På  sednare  ti- 
den hafva  de  fallit  i  värde,  och  de  betalas  numera,  enligt  Green, 

i  nordvestra  N.  Amerika  af  Hudson-Bay-Companiet  endast  med 

75  ä  85  cents  ̂ )  pr  skålpund.  Då  ett  godt  skinn  ej  väger  mera 
än  2V2  skålp.,  oftast  mindre,  blir  således  inkomsten  för  ett  bäf- 
verskinn  icke  betydlig.  Detta  är  en  lycka  för  bäfrarne,  och 
har  gjort,  att  de  under  de  sednare  åren  på  somliga  ställen  i 
N.  Amerika  åter  tilltagit  i  antal. 

Fam.  SCIURID^,  Blumenbach. 

(Sciurmaj  Blumenbach:  Handbucli  der  Naturgeschichte.  1779). 

(EJcorrdjur). 

Kroppsformen  liknar  i  allmänhet  mer  eller  mindre  eJcor- 
rens,  och  är  mindre  imdersätsig  än  hos  de  föregående  famil- 

jerna, med  väl  utbildade  extremiteter,  som  endast  till  ringa  del 
är  o  indragna  inom  den  hud,  som  hetäcJcer  sjelfva  kroppen. 

Ögonen  och  utöronen  är  o  i  allmänhet  väl  utbildade ,  de  förra 
temligen  stora,  och  de  sednare  medelmåttiga  eller  någon  gång 

mycket  små.  Främre  extremiteterna  äro  mindre  än  de  bakre, 

men  skillnaden  är  ej  synnerligen  stor.  Tummen  å  de  förra 
är  rudimentär,  och  tårna  å  de  bakre  äro  5,  fullständiga  och 

fria.  Svansen  är  oftast  lång,  men  stundom  kort,  och  har 

yfvig  och  tät  hårbeklädnad. —  Craniet  är  temligen  kort,  af  en 
oval  form,  och  med  en  bred  panna,  som  alls  icke  är  hopkni- 

pen, och  merendels  har  tydliga  processus  postorbitales ,  och 

merendels  odelade,  eller  icke  af  canales  infraorbitales  genom- 
borrade okhcnsutskott  å  öfverkäken;  och  den  mer  eller  mindre 

korta  nosen  har  fullständigt  förbenade  sidoväggar.  Siituren 

omkring  interparietalbenet  försvinner  tidigt.  Fossce  pterygoi- 
decB  äro  icke  begränsade  utåt.    Foramina  infraorbitalia  äro 

1)  Då  100  cents  utgöra  en  dollar,  och  denna  är  ungefär  4  rdr  sv.,  blir 
således  värdet  af  ett  skinn  om  2  7^  skålp.  omkring  8  rdr  33  öre,  eller  nå- 

got mindre.  Men  ett  nordamerikanskt  bäfverskinn  väger  enligt  Green  säl- 
lan så  mycket,  och  torde  derföre  vanligen  endast  gå  till  5  ä  6  rdr. 
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små.  Ä  imderMlcen  äro  Jcron-  och  v mlielut skotten  val  utbil- 

dade, och  det  sednare  utgår  från  underläihens  undre  sida. 
Clavicula  och  fibuJa  äro  fullständiga,  och  den  sednare  är  skild 

5  5  4  ̂  

fråntibia.  Kindtänderna  äro  ̂  — ^,  eller  -j — med  fullstän- 

diga rötter,  och  oftast  knölig  krona. 

Anm.  Denna  familj,  som  är  den  8:de  i  ordningen  inom  systemet, 
utgör,  såsom  redan  ofvan  blifvit  sagdt,  den  2:dra  gruppen,  de  Sciu- 
romorpha  eller  ekorrlika  gnagarne.  Man  anser  i  allmänhet  de  till  den- 

samma hörande  gnagarne  för  att  vara  de  högst  utbildade  af  alla,  och  bru- 
kar derföre  vanligen  att  ställa  dem  i  spetsen  för  ordningen.  I  öfverens- 

stämmelse  med  de  grunder,  som  vi  följt  vid  uppställningen  af  familjerna, 
enligt  den  ofvan  lemnade  tablån,  måste  yi,  såsom  vi  redan  yttrat,  anse, 
att  Sciuriderna  eller  ekorrdjuren  mindre  än  de  Myomorpha  gnagarne  uttrycka 
det  typiska  elementet  för  denna  ordning;  och  att  de  genom  underbenets 
byggnad,  och  genom  den  breda  pannan  å  craniet  visa  en  märkbar  tendens 
till  den  3:dje  och  sista  gruppen,  eller  de  Hystrichomorpha  gnagarne,  och 
följaktligen  böra  intaga  en  plats  mellan  de  Myomorpha  och  dessa  sednare. 
—  I  öfverensstämmelse  med  J.  F.  Brandt  räkna  vi  slägtet  Änomalurus 
till  denna  familj,  ehuru  det  gör  undantag  från  den  genom  2:ne  vigtiga 
karakterer:  att  det  har  öfverkäkens  okbensutskott  delade,  och  saknar  j3ro- 
cessus  post07'hitcdes ,  eller  har  dem  rudimentära.  I  afseende  på  den  först- 

nämnda karakteren  gör  äfven  slägtet  Tamias  undantag,  ehuru  dess  fora- 
mina infraorhitalia,  som  genomborra  öfverkäkens  okbensutskott,  äro  min- 
dre. Slägtet  AnornaJurus  bör  emellertid  bilda  en  särskild  underfamilj 

och  det  visar  sig  tydligen  såsom  en  öfvergångsform  mellan  de  Sciuroraorpha 
och  Hystrichomorpha  gnagarne.  A  dessa  sednares  sida  bilda  Haploodontoi- 
derna  en  sådan  öfvergång.  Äfven  de  räknas  af  Brandt  till  Sciurid-famil- 
jen,  men  vi  hafva  upptagit  dem  såsom  en  egen  familj,  och  de  synas  oss 
stå  närmare  de  Hystrichomorpha  än  de  Sciuromorpha  gnagarne. 

Ekorrdjuren  hafva  i  allmänhet  en  mera  proportionerlig 
kroppsform,  än  de  mösslika  (Myomorpha)  gnagarne,  med  väl 
utbildade  och  temligen  stora  eller  medelmåttiga  extremiteter, 

och  kroppen  är  oftast  föga  tjock ,  eller  nästan  smärt.  Hos  mur- 
meldjuren  är  den  mera  undersätsig.  Öfverläppen  är  framtill 
delad  af  en  vertical  fåra.  Ögonen  äro  i  allmänhet  temligen 

stora,  och  öronen  äro  vanligen  medelmåttiga  och  uppstående  ur 

hårfällen,  ehuru  någon  gång  mycket  små.  En  del  hafva  kind- 
påsar. Framfötterna  äro  märkbart  kortare  än  bakfötterna,  men 

dock  är  skillnaden  dem  emellan  ingalunda  så  stor,  som  hos  fö- 

1)  Det  vore  möjligen  rättast,  att  för  detta  slägte  bilda  en  egen  familj. 
Att,  såsom  FiTziNGER  gjort,  räkna  det  till  fam.  Myoxidce,  anse  vi  orätt. 
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regående  familj.  De  ha  4  fullständiga  och  fria  tår,  och  en  ru- 
dimentär tumme.  Bakfötterna  ha  5  D:o.  Svansen  är  oftast 

lång,  men  stundom  kort,  och  mer  eller  mindre  yfvigt  hårig. — 

I  afseende  på  skelettbyggnaden  är  det  för  dem  isynnerhet  ut- 
märkande, att  de  i  förening  med  odelade  okbensutskott  å  öf- 

verkäken  hafva  fullständiga  nyckel-  och  vadben.  Endast  slägtena 
Tamias  och  Anomahirns^  med  ett  ringa  antal  arter,  hafva 

nämnde  okbensutskott  genomborrade  af  canales  infraorhitales. 

För  öfrigt  skiljer  man  lätt  deras  cranium  från  det  af  de  före- 

gående familjerna,  genom  dess  vanligen  fullt  utbildade  postor- 
bitalutskott ,  och  försvunna  eller  med  de  andra  sammansmälta 

interparietalben ,  samt  derjemte  genom  dess  breda  och  alls  icke 

hopknipna  panna.  Framtänderna  äro  ej  så  breda,  som  hos  näst- 
föregående familj,  och  kindtänderna,  som  å  hvardera  sidan  af 

öfverkäken  oftast  äro  5,  men  stundom  blott  4,  och  i  under- 
käken å  hvardera  sidan  alltid  äro  4,  hafva  fullständiga  rötter, 

och  oftast  knölig,  men  stundom  strecktecknad  krona.  Af  dessa 
äro  de  3:ne  bakre  dentes  molares^  och  de  som  sitta  framom  dem, 

dentes  prcemolares.    Blindtarmen  är  stor. 

I  afseende  på  sitt  lefnadssätt  förete  de  betydliga  skiljaktig- 
heter. De  flesta  äro  särdeles  skickliga  klättrare,  samt  vistas  en 

stor  del  af  sin  tid  i  träden,  och  ligga  icke  i  dvala  under  vin- 
tern ;  andra  deremot ,  som  äro  af  en  mera  undersätsig  och  klum- 
pig kroppsform ,  samt  icke  äro  så  snabba  i  sina  rörelser,  gräfva 

hålor  i  jorden,  der  de  för  det  mesta  tillbringa  dagarne,  samt 
i  de  kallare  trakterna  hibernera.  Ehuru  de  för  det  mesta  lefva 

af  vegetabilier,  händer  det  att  de  stundom  med  begärlighet  taga 
till  godo  animalisk  föda.  De  lefva  i  monogami,  och  yngla  en 

eller  ett  par  gånger  om  året,  samt  föda  vanligen  ett  ringa  an- 
tal ungar  hvarje  gång. 
Yi  meddela  här  en  tablå  öfver  de  till  denna  familj  hörande 

underfamiljer  och  slägten,  och  vi  få  härvid  anmärka,  att  slägtet 
Sciurus  å  denna  tablå  upptages  i  sitt  vidsträcktare  omfång, 
såsom  omfattande  äfven  de  af  en  del  författare  (t.  ex.  Fitzinger) 

derifrån  afskilda  slägtena  Funamhtilus,  Bhinoschirus  och  Xerus^ 

då  de  för  dessa  uppställda  karaktererna  icke  synas  oss  vara  till- 
fredsställande. 
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1.    Underfam.  SCIUEINI. 

PostorbäaJutshotten  äro  väl  utbildade  och  tydliga^  och 

öfverMkens  oJcbensiitsJcott  äro  merendels  odelade^  och  i  motsatt 

fall  endast  med  små  canales  infraorhitales. 

I.    Slägtet  Sciurus^  Linné.  1758. 

Kroppsformen  är  temligen  smärt,  och  antydande  vighet 
och  rörlighet.  Kindpåsar  sahnas.  Öronen  äro  ofta  temligen 

stora  och  försedda  med  mer  eller  mindre  lång  hårpensel,  men 
stundom  äro  de  Jcorta,  breda  och  utan  pensel^  samt  någon  gång 

mychet  korta.  Klorna  äro  böjda,  hoptryckta  och  spetsiga. 
Svansen  är  lång,  och  är  merendels  mer  eller  mindre  tydligen 
tvåsidigt  hårig.  Honan  har  2:ne  par  spenar,  hvaraf  ett  par 

på  bröstet ,  och  ett  par  strax  bakom  bröstet  på  buken.  Hår- 
beklädnaden är  stundom  finare  och  stundom  grÖfre.  —  Craniet 

är  kort,  med  särdeles  bred  p)anna,  och  bred  och  kidlrig  hjern- 
skål,  med  mycket  kort  eller  ingen  crista  sagittalis.  Processus 
postorbitales  äro  böjda  nedåt  och  bakåt.  Bullce  osscce  äro 

temligen  stora,  och  de  yttre  öronÖppningarne  bilda  icke  någon 
tub.  Processus  paramastoidei  äro  helt  korta,  och  kindbågarne 

äro  temligen  smala  och  föga  utstående.  Fossce  pterygoidece 
äro  utåt  icke  begränsade.  Foramina  infraorbitalia  äro  små 

och  belägna  framom  öfverkäkens  processus  zygomatici.  Un- 
derkäkens kr onut skott  är  mindre  än  ledknappsutskottet,  och 

vinkelutskottet  är  stort  och  högt.  Kindtandraderna  i  öfverkäken 
divergera  icke  bakåt.  Framtändcrna  äro  hoptryckta,  med 

främre  sidan  slät  och  icke  sned.  Kindtänderna  äro  å  hvar- 
dera  sidan  i  öfverkäken  5,  ehuru  den  l:sta  stundom  faller 
bort,  och  i  underkäken  4,  med  fullständiga  rötter  och  knölig 
krona.  Den  lista  öfre  kindtanden  är  kortare  och  mera  än  3 
gånger  smalare  än  den  2:dra.  3:dje  och  4:de  kindtänderna 

of  van,  och  de  3:ne  bakersta  nedan  hafva  kronan  suhqvadran- 

gidär;  2:dra  och  5:te  of  van  och  den  l:sta  nedan  hafva  den- 
samma sidjtriangidär. 

De  egenheter,  som  deras  skelett  för  öfrigt  företer,  stå  i 
öfverensstämmelse  med  egenheterna  uti  deras  kroppsbyggnad  i 
allmänhet.  Af  halskotorna  har  endast  epistropheus  taggutskott. 

Bröstkotorna  äro  12—13,  ländkotorna  7—8,  och  korsbenskotorna 
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3:no.  Af  bröstkotorna  ha  de  flesta  (de  främre)  temligen  långa 
och  spetsiga  taggutskott;  och  af  svanskotorna,  som  äro  talrika, 
ha  några  af  de  främre  hiemapophyser.  Extremiteternas  ben, 

eller  de  så  kallade  långa  benen,  hafva  större  längd,  än  hos  fö- 
regående familjer,  sä  att  öfverarmbenet  är  längre  än  underkäken 

med  framtänderna ,  och  underbenet  är  längre  än  craniet.  Skul- 

derbladet är  ej  subtriangulärt ,  derföre  att  öfre  och  främre  kan- 
terna bilda  en  sammanhängande  båge.  Skulderbladets  bakre 

kant  är  utviken ,  så  att  den  bildar  en  spina  2^osterior.  Äcro- 

mion  har  ett  t)^dligt  metacromialutskott.  Nyckelbenet  är  stort. 
Crista  deltoidea  å  öfverarmbenet  bildar  icke  något  utskott  ned- 

till, ehuru  den  der  är  utstående.  Ofvan  detta  bens  inre  led- 

knapp är  ett  hål ,  och  ofvan  den  yttre  D:o  är  en  stark  crista.  Un- 
derarmens båda  ben  äro  rörliga,  ehuru  denna  rörlighet  stundom 

är  något  inskränkt.  Höftbenets  yttre  sida  har  framom  acetahu- 
lum  en  starkt  utstående  knöl  (spina  ilei).  Lårbenet  har  en 
trochanter  3:tius  vid  öfre  ändan,  och  sammanhängande  med 

troclianter  major.  Skenbenet  är  föga  böjdt ,  med  låg  och  trub- 
big crista.  Vadbenet  är  smalt,  nästan  rakt  och  lineärt,  samt 

enkelt. 

Öfver  100  arter  af  detta  slägte  äro  kända,  från  alla  verlds- 
delar,  med  undantag  af  Australien.  En  del  af  dessa  arter  stå 
hvarandra  mycket  nära,  och  dä  de  derjemte  uti  färgteckningen 
ofta  äro  mycket  föränderliga,  sä  är  deras  bestämning  ej  sällan 

svår,  och  många  arter  hafva  utan  verklig  grund  blifvit  upp- 
ställda. De  äro  i  allmänhet  de  rörligaste  och  lifligaste  af  alla 

gnagare,  och  äro  vanligen  i  rörelse  under  dagen,  och  hvila  un- 
der natten,  ehuru  det  händer  n^igon  gång,  att  man  får  se  dem 

i  rörelse  under  aftnarne.  De  vistas  för  det  mesta  i  träden,  der 

de  klättra  och  springa  med  största  skicklighet,  och  kunna  taga 
långa  hopp  från  ett  träd  till  ett  annat,  och  t.  o.  m.  ibland  i 

farans  stund  från  topparne  af  höga  träd  kasta  sig  till  marken, 
utan  att  deraf  lida  någon  skada.  De  springa  temligen  snabbt 
äfven  på  marken.  De  hafva  högt  utbildade  sinnesförmögenheter, 
och  stå  i  anseende  till  intelligensen  högre  än  de  flesta  andra 
gnagare.  De  blifva  i  öfverensstämmelse  dermed  lätt  tama,  och 

visa  tillgifvenhet  för  sina  vårdare;  men  de  äro  böjda  för  att 

stjäla,  och  kunna  icke  lägga  bort  sin  benägenhet  för  att  sön- 

dergnaga  hvad  de  komma  öfver,  och  blifva  derföre  ofta  till  för- 
argelse i  tamt  tillstånd.   De  tillreda  bon  åt  sig  dels  i  hål  i 
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träd,  och  dels  på  trädens  grenar,  och  det  händer  stundom  att 

de  till  dessa  sednare  använda  gamla  fogelbon,  som  de  vidare 

aptera  för  sitt  behof.  De  bädda  dessa  bon  med  mossa  o.  d., 
så  att  de  blifva  mjuka  och  varma.  De  äro  allätande,  ehuru  de 
i  vildt  tillstånd  nästan  uteslutande  lefva  af  vegetabilier.  De 

samla  förråd  af  födoämnen,  för  att  hafva  dem  i  beredskap  vid 
förefallande  behof,  isynnerhet  för  vintern.  De  hibernera  icke. 

De  lefva  i  monogami,  och  yngla  ett  par  gånger  om  året,  och 

honan  föder  3—4  ungar  hvarje  gång,  enligt  somlige  författare 
stundom  flera.  Det  ringa  antalet  spenar  (4.)  antyder  ett  ringa 
antal  ungar. 

Uti  Europa  ̂ )  förefinnes  blott  en  art. 

1.   Soiurus  vulgaris,  Linné. 
Ekorren 

Öronen  med  långa  hårpenslar  vid  spetsen.  Svansen.,  som 

utan  håren  är  hortare  än  kroppen^  är  tvåsidigt  långhårig. 

Färgen  of  van  rödbrunaUig  ̂   eller  gråaktig  med  eller  utan  röd- 
brunt., och  under  hvit. 

Sciurus  vulgam,  Linné:  Systema  Naturie,  Tomus  I,  edit.  10:ina,  pag.  63. —  1758. 

„  „       IdeM:  Fauna  Suecica,  edit.  2:da,  pag.  13.  —  1761. 
„  „       C.  P.  Thunberg:  Beskrifning  på  Svenske  Djur,  pag.  41. -  1798. 

„  „       A.  J.  Eetzius:  Faunae  Suecicae  pars  l:ma  pag.  40.  — 
1800. 

„  „       C.  QuENSEL:  Svensk  Zoologi,  Bd.  1,  N:o  19,  tab.  19.  — 
1806. 

„  varius,  Pallas  Zoographia  EossoAsiatica,  T.  I,  pag.  183.  —  1811. 
,,     vulgaris,  S.  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna,  Däggande  Djuren,  l:sta 

uppl.  pag.  168.  -  1820. 
„  „       C.  U.  EkstköM:  Tidskrift  för  Jägare  och  Naturforskare, 

1834,  pag.  964. 
„  „       S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.  pag. 

399.  -  1847. 

1)  Uti  Caucasien  förekommer  derjemte  en  annan  art,  Scmrus  anorna-  I 
ht^,  Gmelin. 

2)  Af  bönderna  i  Skåne  kallas  den  vanligen  Igam ,  Igern ,  eller  Egern , 
och  ofta  i  andra  provinser  samt  i  Norge  Ikom. 
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Sciurus  vulgaris,  J.  H.  Blasius:  Naturgescliichte  der  Siiugethiere  Deutscli- 
lands,  ])ag.  272.  —  1857. 

„  „       A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  233.  — 
1865. 

,,  ,,       V.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse,  vol  I;  Hi- 
stoire  Naturelie  des  Mammiferes,  pag.  162.  —  1869. 

Besh\  9  ?  fullvuxen,  men  sannolikt  född  under  året,  och 

skjuten  d.  ̂ 7io  Upsala.  Längd  af  kroppen  från  nosspetsen 

till  svansroten  GVio  tum  eller  207  millim.  L.  af  hufvudet  l'V2o 
t.  eller  5(S  mill.  L.  af  örat  från  basen  af  yttre  kanten,  samt 

utan  håren  ry.o  t.  eller  35  mili.  L.  af  bakfoten  från  hälen  till 
de  mellersta  klospetsarne  2Y._,o  t.  eller  65  mill.  L.  af  svansen 

utan  håren  5^720  eller  169  mill.  Hårpenseln  på  örat  omkring 
1  t.  lång.  En  yngre  hane,  skjuten  något  sednare,  hade  un  g  ef  är 

samma  dimensioner.  —  Den  gamle  hanen  är  något  större. 
Samma  hona,  friskt  exemplar:  Hufvudet  har  formen 

af  en  kort,  nästan  fyrkantig  pyramid.  Nosen  är  spetsig,  men 
kort.  yttersta  nosspetsen  är  bar,  men  den  hårbevuxna  huden 
ofvan  den  är  rörlig ,  så  att  den  kan  dragas  ned  öfver  den  nakna 

delen ,  hvarvid  nosspetsen  synes  något  längre  utskjutande  framom 
näsborrarne.  Dessa  öppna  sig  till  dels  på  sidorna  af  nosspetsen. 

Öfverläppen  är  framtill  delad  af  en  vertical  fåra ,  som  fortsättes 
öfver  den  nakna  delen  af  nosspetsen.  Morrhåren,  som  äro  svarta, 

bilda  5  rader,  och  de  längsta  räcka  bakom  öronen.  Ögonen  äro  stora, 

samt  belägna  mycket  närmare  intill  öronen  än  intill  nosspetsen. 
Öronen  äro  ganska  högt  uppstående  ur  hårfällen ,  ovala  och  med 
rundad  spets,  och  endast  vid  basen  inuti  nakna.  Eljest  äro  de 
inuti  kortare,  och  utanpå  längre  håriga.  Tragus  utgöres  af  en 

rät,  föga  framstående  flik.  Antitragiis  är  helt  liten,  och  of- 
vantill  begränsad  af  en  djup  och  smal  bugt.  Hårpenseln  är 
nästan  lika  lång,  som  örat.  Extremiteterna  äro  blott  vid  basen 

indragna  under  den  hud,  som  betäcker  sjeliva  kroppen.  Fram- 
fötterna,  som  äro  kortare  än  de  bakre,  hafva  fotsulan  framtill 

och  trampknölarne  nakna.  Tummen  är  blott  representerad  af  en 
knöl  med  en  liten  konvex  nagel.  Tårna  å  både  främre  och 

bakre  fötterna  äro  å  undre  sidan  ludna,  med  undantag  af  tramp- 
knölarne vid  spetsarne.  Den  nästyttersta  tån  å  framfötterna  är 

den  längsta.  Fotsulorna  på  bakfötterna  äro  ludna,  med  undantag 

af  trampknölarne,  och  af  dessa  äro  endast  de  3:ne  understa  ut- 
bildade.  Innertån  på  dessa  fötter  är  fullständig,  men  mycket 
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kortare  än  den  yttersta.  Den  4:de  tån  är  den  längsta.  Från 

armbågen  går  till  midten  af  kroppssidan  en  temligen  stor  hud- 
flik  eller  diiplicatur  af  huden ,  som  kan  till  en  viss  grad  ut- 

spännas. En  liknande  hudflik  förefinnes  mellan  kroppsidan,  strax 

bakom  den  förre,  och  låret,  d.  v.  s.  vid  ljumsken.  Dessa  hud- 
flikar  synas  tydligt,  då  håren  blifvit  afplockade  Att  svansen 
är  tvåsidigt  hårig,  synes  tydligast  på  dess  undre  sida.  Dess 
hårbetäckning  är  något  längre  emot  dess  spets,  och  längst  på 
sidorna.  Spenarne  äro  2:ne  par,  af  hvilka  det  ena  paret  har  sitt 

läge  ungefär  på  midten  af  bröstet ,  och  det  andra  paret  på  buken 

strax  bakom  bröstet-).  Hårfällen  är  tät  och  fin,  och  under 
vintern  ganska  yfvig.  —  Färgen  ofvan  och  på  kroppssidorna  är 
gråbrunaktig ,  och  under  hvit ,  med  skarp  färggräns.  På  ryggen , 
och  kroppssidorna  och  yttre  sidorna  af  extremiteterna  äro  håren 
ringlade  af  hvitaktigt,  svart  och  rostbrunt,  och  på  sidorna  af 
hufvudet  af  svart  och  blekt  rostgult.  Öfre  sidan  af  nosen, 
främre  sidan  af  underarmen,  och  till  dels  öfre  sidan  af  bakföt- 

terna äro  ljust  rostbruna  eller  roströdaktiga.  Större  delen  af 

öronens  hårpenslar  och  framfötternas  öfre  sida,  yttre  sidan  af 
bakfötterna,  och  basen  af  deras  tår  ofvan  äro  svartaktiga.  Ofvan 

hvardera  munvinkeln  är  en  mindre  tydlig  rostgulaktig  fläck. 
Hakan  är  hvitaktig.  Den  hårbevuxna  delen  af  nosspetsen  är 

mörkt  rostgulaktig,  derigenom  att  den  har  inblandade  svartak- 
tige  hårspetsar.  Större  delen  af  underarmens  inre  sida  är  hvit. 

Inre  sidan  af  underbenet  är  till  dels  rostgulaktig.  De  långa 

håren  på  svansen  äro  ringlade  af  rödbrunt,  eller  brunt,  och 
svart,  så  att  det  svarta  emot  svansspetsen  är  öfvervägande ,  men 

spetsarne  af  de  yttersta  håren  vid  svansspetsen  äro  rödbruna. 

En  sannolikt  yngre  cT,  skjuten  d.  '-^Vn  Upsala,  var  ofvan 
mera  grå,  nästan  endast  med  brun  anstrykning  på  öfre  sidan  af 

hufvudet ,  och  midt  åt  ryggen.  Öronen  framtill  och  öfre  sidan  af 
framfötterna  äro  rödbruna,  och  öronpenslarne  äro  rödbrunaktiga. 

1)  Att  dessa  hudflikar  kunna  utspännas,  och  till  en  viss  grad  göra 
tjenst  såsom  en  fallskärra ,  hafva  vi  erfarit ,  då  vi  sett  ekorrar  frän  topparne 
af  höga  träd  kasta  sig  till  marken  med  utsträckta  extremiteter  och  svans, 
och  dervid  komma  genom  luften  med  tydligen  modererad  fart,  samt  stå  på 
fötterna,  då  de  kommit  till  marken,  och  strax  vara  färdiga  att  springa 
derifrån. 

2)  Å  det  här  beskrifna  exemplaret  voro  spenarne  mycket  små,  hvilket 
bevisar,  att  det  varit  ungt,  och  ännu  icke  fortplantat  sig. 
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Yttre  kanten  af  bakfötterna  är  svartaktig,  till  bevis  på  att  den 

icke  är  gammal.  De  äldre  äro  der  rödbruna.  En  annan  dylik 
ef  hade  svansen  roströd ,  och  bakfötterna  å  yttre  sidan  rödbruna. 

—  Färgen  är  för  öfrigt  mycket  föränderlig  efter  årstid ,  ålder  och 
localer,  och  äfven  individuelt.  Under  sommaren  är  den  på  öfre 
kroppssidan  i  mellersta  och  södra  Sverige  rödbrunaktig,  med 
något  ljusare  i  rödbrunt  stötande  svans,  ehuru  denne  hos  de 

äldre  äfven  under  sommaren  är  ganska  mörk.  Ungarnes  liknar 
de  gamlas  sommardrägt,  men  är  något  ljusare,  och  har  ljusare 
rödbrunaktig  svans,  och  de  kännas  dessutom  genom  sin  mindre 

storlek ,  och  mindre  yfviga  svans.  De  äldre ,  isynnerhet  de  äldre 

hanarne,  t.  o.  m.  i  norra  Skåne,  äro  under  vintern  mera  ljusa 

och  gråaktiga  ofvan ,  än  den  ofvan  beskrifna  honan ,  som  sanno- 
likt är  årsunge.  På  sidorna  af  ryggen  och  kroppen  äro  de  mera 

grå,  derigeuom  att  hårens  hvita  ringar  äro  bredare,  och  de 
rostbruna  ringarne  derstädes  hafva  försvunnit.  Endast  midt  åt 

ryggen,  med  undantag  af  framryggen,  äro  dessa  ännu  öfvervä- 
gande.  Öronpenslarna  äro  ljusare.  Svansen  är  mörkare,  svart- 
brunaktig ,  med  undantag  af  den  ljusare  bottnen  och  undre  sidan. 

På  öfre  och  yttre  sidorna  af  fötterna  märkes  icke  något  svart  ̂  
utan  de  äro  der  roströda.  Vid  ljumskarne  är  en  roströd  fläck. 

I  den  högre  norden,  der  deras  hårfäll  är  yfvigare  och  finare, 

äro  de  under  vintern  ofvan  helt  och  hållet  gråaktiga  eller  grå- 
blåaktiga,  derigenom  att  de  rostbrunaktiga  ringarne  på  håren 
äfven  på  midten  af  ryggen  hafva  försvunnit;  och  svansen  är 

särdeles  mörk.  Uti  södra  Europa  undergår  ekorren  ingen  syn- 
nerligen märkbar  färgförändring  under  vintern.  —  Den  är  för 

öfrigt  icke  sällan  underkastad  individuella  variationer  i  färgen: 

hvit  med  röda  ögon;  hvit  med  mindre  eller  större  rödbrun- 
aktiga eller  gråbrunaktiga  fläckar;  af  vanlig  färg,  med  blott 

yttre  delen  af  svansen  hvit;  nästan  helt  och  hållet  svart;  ofvan 

svartbrun  eller  sotbrun,  och  under  hvit^);  etc. 

Skelettet.-)  Oraniet:  Längd  något  mera  än  iVio  t.  eller 
52  mill.  Bredd  öfver  yttre  öronöppniugarne  7io  ̂-  ̂ Her  24  mill. 

Bredd  öfver  kindbågarne  V/^o  t.  eller  31  mill.   Då  craniet  be- 

1)  Denna  sednare  varietet  skall,  enligt  Skandin.  Fauna,  vara  allmän 
på  Fyen.   Den  är  äfven  vanlig  i  sydligare  Europa. 

2)  Vi  få  här  för  öfrigt  hänvisa  till  "Die  Osteologie  und  Myologie  von 
Sciurm  vulgaris,''  tab.  1—3,  von  C.  K.  Hoffmann  u.  H.  Wkyenbergii  Jr. 
Haarlera.  1870. 

26 
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traktas  ofvan ifrån ,  företer  det  en  oval  form,  med  nosen  smal, 

och  temligen  kort,  och  tydligen  afsatt  vid  öfverkäkens  okbens- 

utskott.  Då  det  betraktas  från  sidan,  är  nosens  öfre  kontm* 
nästan  rät,  pannan  något  litet  konkav,  och  hjernskålen  starkt 
konvex ,  och  stupande  bakåt.  Nackbenet  har  foramen  inagnum 
bredare  än  högt.  Processus  par amasto idel  äro  helt  små,  och 

från  dem  uppstiger  icke  någon  tydlig  crista.  Basilardelen  är 

bred,  med  en  låg  köl  längs  midten,  och  ett  hoptryckt  ned- 
stigande utskott  åhvardera  sidan  intill  hulla  ossea.  Suturen  mellan 

basilardelen  och  bakre  kilbenets  kropp  är  hos  äldre  individer  för- 
svunnen. ^zckQ\2immen  (crista  lamhdoidca)  är  låg  och  trubbig; 

och  suturerna  för  interparietalbenet  äro  försvunna.  Hos  unga 

individer,  der  det  är  tj^dligt,  är  det  bredare  än  långt.  Tinning- 
benet har  en  ganska  stor  och  under  nackbenets  ledknapp  ned- 

skjutande hiUa  ossea.  Den  yttre  öronöppningen  är  icke  omsluten 
af  någon  tub,  ehuru  der  vid  dess  främre  kant  är  spår  till  en 

sådan.  Spenbenet  är  upptill  nästan  tvärt ,  och  saknar  processus 
mastoideus.  Fjällbenets  bakre  del,  som  stöter  intill  spenbenet 
och  nackbenet,  är  stor,  och  baktill  bredare,  och  har  endast  ett 

par  små  hål  bakom  ledgropen  för  underkäken.  Framtill  är  fläU- 
benet  genom  ett  uppstigande  utskott  af  kilbenets  stora  vinge, 
och  ett  nedstigande  D:o  af  hjessbenet  afskildt,  från  pannbenet. 
Ledgropen  för  underkäken  är  utåt  icke  begränsad.  Hjessbenen 
äro  breda  och  kullriga ,  men  kortare  än  pannbenen.  Baktill  äro 

de  hos  äldre  sammansmälta,  så  att  suturen  dem  emellan  för- 
svunnit. Baktill  omfatta  de  på  sidorna  interparietalbenet.  Någon 

crista  sagittalis  förefinnes  icke.  Suturen  mellan  kropparne 

af  bakre  och  främre  kilbenen  är  permanent.  Fossce  pterygoidece 

äro  icke  begränsade  utåt.  Hanmli  pterygoidei  äro  temligen 

långa ,  men  stöta  ej  intill  htdlm  ossece,  1  bakre  och  undre  delen 
af  stora  vingen,  och  intill  hulla  ossea  är  ett  stort  foramen 
ovdle.  Den  lilla  vingen  är  liten,  men  har  ett  stort  foramen 

opticum.  Pannbenen,  hvars  längd  innehålles  ungefär  2^/^  gånger 
i  craniets  D:o,  äro  ungefär  V/^  gånger  längre  än  näsbenen, 
samt  breda,  och  å  midten  grundt  konkava.  Hos  gamla  individer 
försvinner  sutura  frontalis  baktill.  Pannbenens  bakre  kanter 

äro  nästan  tvära.  Processus  postorhitalis  är  lång ,  tillspetsad  och 

bakåt  och  nedåt  böjd.  Framom  detta  utskott  är  der  i  öfre  or- 

bitalkanten  en  liten  inskärning  (incisura  sttpraorhitalis).  Pann- 
benet sträcker  sig  långt  ned  i  orhita,  och  gränsar  der  till  kil- 
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benets  lilla  vinge.  Silbenet  är  icke  synligt  i  orhita.  Dess  lamina 

crihrosa  är  stor,  och  har  en  rudimentär  crista  gallL  Plog- 
benet är  ej  synligt  vid  den  bakre  näsöppningen.  Öfverkäksbenen 

äro  korta,  och  knappt  sä  långa,  som  mellankäksbenen.  Mellan 
främre  delarne  af  kindtandraderna  äro  de  bredare  än  gombenen. 

Nederst  i  orhita ,  ofvan  kindtändernas  alveoler  äro  ett  par  fora- 
mina  orhitalia  mtcriora^  som  öppna  sig  i  öfverkäksbenet ,  och  af 
hvilka  det  främre ,  som  ej  är  långt  bakom  den  bakre  öppningen 
2if  canalis  infraorhitalis^  är  stort.  Okbensutskottet  är  stort  och 

högt ,  och  å  främre  sidan  konkavt.  Vid  dess  främre  kant ,  strax 
framom  och  ofvan  de  främsta  kindtänderna  är  det  lilla  verti- 

ticala  och  upptill  smalare  foramen  infraorhitale^  och  den  ben- 
lamell, som  å  yttre  sidan  begränsar  detsamma,  bildar  icke  någon 

utstående  kant.  Den  bakre  öppningen  för  canalis  infraorhitalis 
är  smal  och  hög.  Mellankäksbenen  räcka  något  längre  tillbaka 
än  näsbenen,  och  de  smala  och  små  foramina  inciswa  äro  på 

sidorna  endast  omslutna  af  dem ,  och  ligga  således  framom  öfver- 
käksbenen. Gombenen  äro  små ,  och  ha  sina  främre  kanter  midt 

förde  nästsista  kindtänderna,  och  de  bakre  fria  D:o  något  bakom 

de  bakersta  kindtänderna;  och  foramina  naso-palatina  hafva 
sitt  läge  vid  de  förra  kanterna.  Foramina  pteryyo-palatina  hafva 
sitt  läge  bakom  de  bakersta  kindtänderna,  och  äro  slutna.  Vid 
midten  af  sina  bakre  fria  kanter,  der  de  stöta  intill  hvarandra, 

bilda  gombenen  hos  de  äldre  en  trubbigt,  och  hos  de  yngre  en  spetsigt 
utstående  vinkel.  Tårbenen  hafva  en  smal  öfre  och  horisontell  del 

inkilad  mellan  pannbenet  och  okbenets  främre  ända.  Deras  nedre 
verticala  del  är  synlig  i  främre  orbital vinkeln ,  och  har  ett  stort 

och  intraorbitalt  och  af  tårbenet  omslutet  foramen  lacrymale, 

Okbenen  äro  temligen  smala,  dock  något  bredare  på  midten, 
och  der  med  öfre  kanten  konvex.  Deras  bakre  ända  bildar  en 

trubbig  utstående  spets  vid  fjällbenens  okbensutskott.  Näsbenen 

äro,  såsom  vanligt,  baktill  smalare,  och  hafva  främre  kanten 
konvex.  Underkäken  är  baktill  hög.  Kronutskottet ,  som  är 

något  kortare  än  ledknappsutskottet,  är  särdeles  spetsigt,  och 

bakåt  böjdt.  Ledknappsutskottet  är  å  yttre  sidan  konkavt.  Vin- 
kelutskottet är  stort  och  snedt,  med  bakre  kanten  tvärt  afrundad, 

med  inre  sidan  urgröpt,  och  med  basen  utgående  från  under- 
käkens undre  sida.  Ledknappen  är  aflångt  oval.  Då  den  jem- 

föres  med  underkäken  af  Mus  dectimanus,  skiljes  den  från  den 

sednare  derigenom,  att  den  å  yttre  sidan  under  basen  af  kron- 

26* 
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utskottet  icke  har  öågon  knöl,  och  å  samma  sida  strax  bakom 

foramen  mentale  icke  har  någon  crista^  och  slutligen  derigenom 

att  vinkelutskottet  är  tvärt  afrundadt,  och  icke  trubbigt  till- 
spetsadt,  såsom  hos  den  sednare.  Tungbenet  är  litet.  Dess 
kropp  liknar  en  hästskoformig  båge ,  som  framtill  i  midten  har 
en  liten  trubbig  spets.  Vid  hvardera  bakre  ändan  har  det  ett 
med  kroppens  sidodelar  parallelt,  kort  och  rörligt  ben  fästadt, 
som  motsvarar  cornu  majus  hos  menniskan,  men  som  här  är 

helt  litet.  På  öfre  sidan  af  basen  af  cornu  onajus  är  ett  mycket 
längre  och  något  smalare  ben  fästadt,  som  motsvarar  cornu 

mimts  hos  menniskan.  Vid  ändan  af  cornu  minus  är  ett  något 

längre ,  vid  spetsen  hoptryckt  och  något  böjdt  ben ,  som  är  med 
denna  spets  fåstadt  vid  huJIa  ossea,  och  som  är  ett  griffelben 

(cornu  sive  os  styJoideuni).  A  tungbenet  hafva  vi  således  in- 
alles 7  ben,  nemligen  kroppen,  2:ne  så  kallade  större  och  2:ne 

s.  k.  mindre  horn,  och  2me  griffelben. 

Balen:  Af  halskotorna  har  endast  cpistrox)heus  taggutskott 
eller  neuraltagg.  Atlas  har  en  trubbig  hypapophys.  På  5:te 
och  6:te  halskotorna  äro  parapophyserna  tydliga,  och  störst  på  den 

sednare.  Bröstkotorna  äro  \'anligen  12,  någon  gång  13.  Tagg- 
utskottet är  å  den  lista  helt  lågt  och  framåt  riktadt.  På  2:dra 

till  och  med  9:de  är  det  temligen  långt  och  tillspetsadt,  dock 

aftagande  i  längd  bakåt.  På  den  2:dra  står  det  rätt  upp,  men 
på  de  andra  nämnda  är  det  riktadt  bakåt.  På  den  10: de  är  det 

smalt  och  riktadt  rätt  upp.  På  de  följande  är  det  lägre  och 

riktadt  framåt.  Mammillärutskotten  (metapophyserna)  äro  tyd- 
liga på  de  bakre  bröstkotorna ,  äfvensom  på  ländkotorna ,  men  de 

äro  dock  mer  eller  mindre  låga  på  alla.  På  9:de  och  10:de 

börja  äfven  spår  till  de  accessoriska  utskotten  (anapophyserna) 

att  blifva  tydliga,  men  först  på  den  ll:te  skilja  de  sig 
från  de  förra.  Ländkotorna  äro  7,  någon  gång  6.  På  alla 

äro  taggutskotten  riktade  framåt ,  och  tilltagande  i  längd  bakåt. 

Med  undantag  af  den  sista,  hafva  alla  accessoriska  utskott,  men 
på  den  nästsista  äro  dessa  helt  små.  Den  l:sta  ländkotan 
saknar  sidoutskott.  På  den  2: dra  äro  dessa  helt  små.  På  de 

följande  tilltaga  de  i  längd  bakåt,  men  äro  dock  kortare  på  den 
sista,  än  på  de  2:ne  föregående.  Korsbenskotorna  äro  3,  men 
articulationen  mellan  den  sista  af  dem  och  den  l:sta  svanskotan 

är  föga  rörlig.  Höftbenen  äro  fästade  vid  de  2me  första  af 

dem,  och  den  sista  har  det  högsta  taggutskottet.  Svans- 
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kotorna  äro  22.  De  8  första  af  dessa  hafva  sidoutskott,  som, 

med  undantag  af  de  pä  den  8:de,  äro  stora,  och  på  den  7:de 
och  8:de  äro  dubbla,  liksom  hos  bäfvern.  Den  l:sta,  2:dra 

och  3:dje  hafva  öfre  taggutskott,  som  dock  endast  är  stort  på 

den  l:sta.  Den  2:dra — 7:de  hafva  hsemapophyser.  Dessa  sed- 
nare  i  förening  med  de  främre  svanskotornas  stora  sidoutskott 

antyda  svansens  starka  muskulatur  vid  basen,  der  den  är  be- 
tydligt tjock.  Detta  står  i  samband  med  svansens  stora  betydelse 

för  dessa  djurs  rörelser,  såsom  ett  styre,  med  hvilket  de  rikta 

sina  rörelser.  —  Refbenen  äro  smala,  och  af  dem  äro  8  par 
genom  refbensbrosk  fastade  vid  bröstbenet.  Detta  består  af 

7  leder,  med  inberäkning  af  jjrocessus  ensiformis^  som  är  lång 
och  smal.  Mannhrmm  är  köladt  å  undre  sidan,  samt  utbredt 

framtill,  der  nyckelbenen  och  l:sta  paret  ref  ben  äro  fästade. 
Dess  främsta  ända  är  trubbigt  tillspetsad. 

Extremiteterna :  Skulderbladet  har  nästan  formen  af  ett 

cirkelsegment,  derigenom  att  dess  öfre  och  främre  kanter  bilda 

en  oaf bruten  båge.  Dess  bakre  kant  är  uppviken ,  och  visar  sig 
såsomen  spina  poster  ior.  Spina  scapulcB  är  särdeles  hög,  och 
slutar  med  en  horisontelt  utbredd  acromion,  som  baktill  har  ett 

metacromialutskott.  Frocesstis  coracoideus  är  särdeles  lång. 

Nyckelbenet  är  stort  och  starkt,  samt  företer  en  enkel  böjning. 

Öfverarmbenet ,  som  är  kortare  än  armbågbenet,  är  något  S- 
formigt  böjdt,  och  har  ttibercula  majus  é  minus  ungefär  lika 

stora ,  samt  lägre  än  copiä.  Crista  deUoidea  eller  s^nna  tiiber- 
mli  majoris  är  nedtill  temligen  stark  (tuherositas  Immeri),  men 
bildar  dock  icke  der  något  utskott.  Den  nedre  ändan  af  detta 

ben  är  temligen  bred,  derigenom  att  der  ofvan  dess  yttre  led- 
knapp är  en  starkt  utstående  och  litet  spiralformigt  böjd  crista, 

och  å  inre  sidan  af  dess  inre  ledknapp  är  en  stark  knöl.  Ofvan 

denna  är  ett  hål.  Fossa  anconcea  är  mycket  grund,  och  icke 

genombruten.  Underarmens  båda  ben  äro  i  allmänhet  rörliga, 
men  armbågbenet  utsänder  från  midten  af  sin  inre  kant  en  skarp 
köl  (crista  iilnce) ,  som  stundom  sammanväxer  med  bakre  kanten 

af  strålbenet,  och  sålunda  inskränker  deras  rörlighet.  Båda 
underarmbenen  äro  ungefär  lika  tjocka.  Handlofvens  ben  äro  8, 

ehuru  ossa  navicidare  é  lunatum  äro  sammanvuxna ,  derigenom 
att  der  i  den  2:dra  raden  är  ett  öfvertaligt  ben  (os  intermediim 
s.  centrale).  Den  rudimentära  tummen  har  ett  mycket  kort 

metacarpalbeu ,  och  2 me  ännu  kortare  phalanger.  —  Å  bäckenet 



396 

är  höftbenet  smalt  och  temligen  starkt  utåt  böjdt,  med  mellersta 

delen  af  yttre  sidan  långsåt  med  en  skarp  linia,  och  med  en 

stark  knöl  (spina  ilei)  strax  framom  acetahiihim.  Både  inci- 
sura  ischiadica  major  och  iiiinor  diYO  tydliga,  och  den  förra  har, 
såsom  vanligt,  sin  främre  eller  öfre  gräns  vid  den  bakre  eller 
undre  delen  af  höftbenets  fäste  vid  2:dra  korsbenskotans  sidout- 

skott. Höfthålet  är  mycket  stort,  och  ovalt.  Sympliysis  ossium 
puhis  är  fullständig.  TuhercuJmn  ileopectinceum  är  obetydligt, 
men  sittknölen  är  tydlig.  Lårbenet  är  ungefär  lika  långt,  som 
craniet,  men  betydligt  kortare  än  underbenet.  Det  är  något 

litet  böjdt,  samt  vid  sin  öfre  ända  något  hoptryckt,  derigenom 
att  trochanter  minor  är  starkt  utstående ,  och  snedt  emot  den 

är  å  yttre  sidan  af  benet  en  med  trochanter  major  sammanhän- 
gande trochanter  3:tius.  Ofvan  detta  bens  nedre  ledknappar  äro 

å  bakre  sidan  ett  par  sesamoidben.  Skenbenet  är  upptill  föga 
böjdt,  och  dess  crista  är  låg  och  trubbig.  Vadbenet,  som  är 

fullständigt,  samt  upptill  enkelt,  är  spensligt  och  nästan  jemn- 
smalt.  Dess  nedre  ända  är  något  bredare ,  samt  samman- 

vuxen, men  icke  sammansmält  med  skenbenet.  Tarsen  har  8 

ben,  derigenom  att  den  å  inre  sidan  bakom  os  cuneiforme 
l:mum  har  ett  öfvertaligt  ben.  Metatarsalbenen  äro  betydligt 

långa,  och  bakfoten  är  längre  än  underbenet. 
Tänderna.  Öfver käken:  Framtänderna  äro  hoptryckta, 

med  främre  sidan  mörkt  brungul,  slät,  och  icke  sned.  Kind- 
tandraderna äro  baktill  h  var  andra  något  litet  närmare  än  fram- 

till, och  deras  yttre  kanter  äro  något  böjda.  Kindtänderna  äro 

å  hvardera  sidan  5.  Den  l:sta  som  har  sitt  läge  innanför  fram- 
kanten af  den  2:dra,  är  mycket  liten,  stilettformad ,  samt  lägre 

än  den  2:dra,  och  är  mera  än  5  gånger  mindre  än  denna.  2:dra 
kindtanden  har  kronan  subtriangulär,  och  försedd  med  3me  yttre 

knölar  och  en  inre  D:o.  2:dra  och  3:dje  kindtänderna,  somjemte 

den  bakersta  äro  störst,  och  ungefär  lika  stora,  hafva  kronan 
subquadrangulär,  och  med  4  knölar  i  yttre  kanten ,  af  hvilka  de 
2:ne  äro  större,  och  de  2:ne  helt  små,  och  en  stor  knöl  i  den 

inre  D:o.  Den  bakersta  kindtanden,  som  är  ungefär  lika  stor 

som  de  båda  föregående,  har  kronan  subtriangulär,  och  försedd 

med  5  knölar,  af  hvilka  de  2:ne  äro  föga  märkbara.  —  Under- 
käken: Kindtänderna  äro  å  hvardera  sidan  4,  af  hvilka  den 

l:sta  är  den  minsta,  och  ungefär  lika  stor  med  den  2:dra  i  öf- 
verkäken,  och  har  kronan  af  subtriangulär  form,  och  de  andra 
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äro  ungefär  lika  stora ,  och  hafva  kronan  rhoraboidisk.  Den  l:sta 
kindtanden  har  ä  kronan  G  knölar,  af  hvilka  de  3:ne  äro  större, 

och  de  3:ne  äro  helt  små  och  föga  märkbara.  De  andra  kind- 

tänderna hafva  i  yttre  kanten  3:ne,  och  i  den  inre  D:o  2 — 3, 
och  stundom  4  knölar,  af  hvilka  2  till  3  äro  helt  små. 

Ekorren  är  ett  litet  vackert  och  lifligt  djur,  som  dels  genom 

sitt  utseende  och  dels  genom  sin  stora  gymnastiska  skicklighet 

alltid  åt  åskådaren  bereder  en  angenäm  ögonfägnad.  Han  spelar 
en  särdeles  framstående  röle ,  då  det  är  frågan  om  att  gifva  ett 
behagligt  afbrott  uti  den  liflösa  dysterheten  uti  våra  nordiska 
barrskogar  under  senhösten  och  vintren.  Man  kan  svårligen  utan 

beundran  se  hans  viga  och  säkra  hopp  från  gren  till  gren,  och 

från  träd  till  träd,  ofta  i  kronorna  af  de  högsta  träd,  och  hans 
snabba  lopp  såväl  uppåt  som  nedåt  trädens  stammar.  För  dessa 

sina  egenskaper  torde  han  väl  förtjena  något  skydd.  Det  ser 

emellertid  ut,  som  han  icke  skulle  hafva  att  befara  någon  ut- 
rotning, åtminstone  för  en  lång  tid  ännu,  emedan  han,  när  de 

skoglösa  slätterna  och  kala  fjelltrakterna  undantagas,  är  allmän 
öfver  allt  från  det  södra  Skåne  till  Norska  Finmarken.  Uti 

Skandin.  Fauna  uppgifves,  att  han  träffas  "i  en  stor  del  af  Fin- 

marken". Enligt  L.  L.  L^sTADius  förekommer  han  vid  Kare- 
suando, i  norra  delen  af  Torneå  Lappmark.  För  öfrigt  före- 
kommer han  i  hela  Europa  söderut  ända  till  Medelhafvet,  och 

norrut  så  långt  barrskogen  sträcker  sig;  och,  enligt  Pallas,  v. 
MiDDENDORFF  och  J.  F.  Brandt  ,  i  hcla  Sibirien  från  Ural  till 

^  Ochotska  Hafvet,  och  från  Altai  norrut  så  långt  högstammig 

skog  växer. 
Ekorren  tillhör  egentligen  skogstrakterna ,  men  ett  och  annat 

individ  förirrar  sig  icke  sällan  till  trädgårdar  och  skogslundar  på 

slättby ggderna  och  t.  o.  m.  uti  städerna.  Han  är  ej  skygg,  och 
man  kommer  honom  vanligen  ganska  nära  innan  han  springer 

undan;  men  han  döljer  sig  gerna  på  den  frånvända  sidan  af 
träden.  Märker  han,  att  han  är  förföljd,  så  tager  han  ofta  till 

flygten,  och  springer  undan  det  fortaste  han  kan,  äfven  på  längre 
afstånd.  Man  kan  då  få  se  honom  springa  ur  det  ena  trädet 
och  i  det  andra,  träd  efter  träd  så  långt  man  kan  se.  Den 
skicklighet,  med  hvilken  han  kan  hoppa  från  ett  träd  till  ett 
annat,  äfven  om  afståndet  dem  emellan  är  jemförelsevis  stort 

1)  Tidskrift  för  Jägare  och  Naturforskare,  1834,  pag.  969. 
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(7—8  alnar),  är  förvånande.  Han  brukar,  då  afståndet  är  stort, 
alltid  hoppa  ned  från  en  högre  till  en  lägre  gren,  och  har  der- 
vid  någon  hjelp  dels  af  svansen  såsom  styre ,  och  dels  af  de  ut- 

sträckta extremiteterna  och  de  ofvan  anförda  hudflikarne  mellan 

dem  och  kroppssidorna ,  som  lemna  något  vindfång.  Med  beun- 
dransvärd skicklighet  fastklamrar  han  sig  då  vid  de  svigtande 

qvistarne  med  sina  skarpa  klor.  Oaktadt  denna  hans  skicklighet 

att  klättra,  får  man  dock  ofta  se  honom  springa  ned  till  marken, 
och  från  denna  springa  upp  i  ett  annat  närstående  träd,  till 

hvilket  han  skulle  kunna  hafva  kommit  från  grenarne  af  det, 

hvarifrån  han  nedsprungit.  På  marken  tager  han  långa  hopp, 
och  springer  temligen  fort,  ehuru  man  kan  märka,  att  träden 
för  honom  äro  den  rätta  platsen.  Stundom  har  man  sett  honom 

frakta  sig  öfver  strömmar  och  gölar  på  bark-  eller  trädstycken. 
Fångad  ung  blir  han  mycket  tam ,  så  att  han  kryper  in  i  barmen 

eller  rockarmarne  på  sina  vårdare ,  och  visar  dem  en  synbar  till- 

gifvenhet.  Han  är  m3^cket  renlig,  och  tvättar,  och  putsar  ofta 
sin  hårpels  och  sin  svans.  Dock  är  han  i  tamt  tillstånd  ofta 

obehaglig,  när  han  springer  fritt  i  rummen,  derigenom  att  han 

gifver  sin  urin  och  träck  ifrån  sig  hvar  som  helst.  Han  ligger 
ej  i  dvala  under  vintern,  och  man  får  äfven  under  den  strän- 

gaste köld  se  hans  egendomliga  spår  på  snön.  Dessa  stå  parvis 
med  mindre  afstånd  mellan  de  främre  än  de  bakre  spåren.  Han 

hvilar  merendels  under  nätterna  och  är  i  rörelse  under  dagarne. 

Vi  hafva  dock  någon  gång  sett  honom  i  rörelse  sent  på  en  ljus 
afton.  Att  han  ofta  mycket  tidigt  på  morgonen  är  i  rörelse, 
märker  man,  då  man  jagar  på  spårsnö  i  skogsmark,  emedan  man 
då  nästan  alltid  i  sjelfva  dagningen  får  se  hans  spår.  Då  han 

sitter  stilla,  håller  han  nästan  alltid  svansen  uppåt  längs  ryggen. 
Ekorren  såväl  som  en  stor  del  andra  gnagare  är  till  en  viss  grad 
migratorisk,  så  att  han  stundom  på  sådana  ställen,  der  man 

förut  endast  sett  en  och  annan,  uppträder  i  stor  mängd,  dock 

aldrig  uti  flockar,  såsom  fjell-lemmeln.  Liksom  förhållandet  är 
med  dennes ,  är  det  vanligen  under  hösten  och  vintern  som  dessa 

ekorrvandringar  företagas.  Han  lefver  företrädesvis  af  vegetabi- 
lier,  såsom  frukter,  nötter,  ollon ,  svampar,  frön  af  tall  och  gran, 
och  knoppar  och  unga  skott  af  dessa  träd ,  m.  m.  Då  han  äter, 
sitter  han  på  bakfötterna ,  och  håller  födoämnena  i  framfötterna. 
Han  förtär  stundom  äfven  animalisk  föda ,  och  plundrar  icke  sällan 

småfoglars  bon  på  ägg  eller  ungar.   Under  våren  får  man  derföre 
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ofta  se  talrika  sraåfoglar,  isynnerhet  mesar  och  bofinkar,  församlacle 
omkring  honom,  och  genom  gälla  och  ilskna  skrik  tillkännagifva 
sin  oro  och  sitt  hat  emot  fienden  till  cleras  familjeglädje.  Man 

har  ock  stundom  ertappat  honom  under  det  han  varit  sysselsatt  med 
att  verkställa  dylika  plundringar.  Han  samlar  förråd  dels  för  vintern 
och  dels  för  andra  behof  af  nötter,  ollon  m.  m.  och  lägger  detta, 

enligt  hvad  man  uppgifvit,  på  flera  ställen.  Till  skydd  för  dessa 
sina  förråd  och  för  sig  sjelf  och  sina  ungar  bygger  han  vanligen 
flera  täckta  bon,  bestående  af  mossa,  löf  och  risqvistar,  dels  på 

träden  uti  klykor  invid  stammen,  och  dels  inuti  träden  uti  hål. 

Det  händer  äfven,  att  han  dertill  apterar  gamla  öfvergifna  fogel- 
bon.  Ekorren  lefver  i  monogami.  Han  parar  sig  tidigt  på  våren, 
och  sannolikt  stundom  redan  i  Februari.  Vi  hafva  redan  den 

24:de  April  här  vid  Upsala  sett  ungar  af  samma  år,  som  varit 
halfvuxna.  Dessa  hafva  således  utan  tvifvel  varit  3—4  veckor 

gamla,  d.  v.  s.  födda  åtminstone  i  början  af  April.  Honan  går 

säkerligen  drägtig  5  å  6  veckor*);  och  efter  denna  beräkning 
skulle  således  parningen  hafva  inträffat  i  Februari.  Stud.  S.  A. 

v.  Post,  som  förskaffat  oss  dessa  ungar,  hade  gjort  åtskilliga 

iakttagelser  öfver  ekorren ,  och  försäkrade ,  att  den  ynglar  2  å  3 
gånger  under  året.  Den  tidiga  födseln  af  de  nämnda  ungarne 

—  i  början  af  April  —  antyder,  att  han  måste  yngla  mera  än  en 
gång,  och  då  man  här  i  Upland,  enligt  S.  Nilsson  (Skand.  Fauna) 
i  September  månad  skjutit  en  drägtig  ekorrhona,  synes  den 

nämnde  sagesmannens  uppgift ,  att  han  möjligen  ynglar  3:ne  gånger 
under  året,  hafva  mycken  sannolikhet  för  sig.  Då  han  för  sitt 

skinn  (gråverk)>arit  och  är  mycket  förföljd^  skulle  han  sannolikt 
hafva  varit  utrotad,  om  han  ej  haft  en  särdeles  stark  förmåga 

att  föröka  sig.  För  detta  tala  äfven  de  ofvan  anförda  migrati- 

onerna.  Honan  föder,  enligt  uppgift,  3— 5  ungar hvarje  gång.  Enligt 
C.  QuENSEL  och  C.  U.  EkstkOm  lemnas  dessa  efter  omkring  en  månad 
af  föräldrarne,  att  sörja  för  sig  sjelfva.  Enligt  S.  Nilsson,  skola 
de  vistas  hos  föräldrarne  ända  till  följande  våren.  Då  de  så 

fort  blifva  utvecklade,  och  ekorrarne  utan  tvifvel  yngla  mera  än 

en  gång  om  året,  synes  oss  den  förra  uppgiften  sannolikast-). 

1)  C.  U.  Ekström  (anf.  st.)  antager  4  å  5  veckors  drägtighet. 
2)  Man  har  stundom  sett  berättelser  om  huruledes  ekorrungar  blifvit 

diade  af  kattor  (Öfvers.  af  K.Vet.  Akad.  Förh.  1845,  pag.  13).  Detta  är  ett 
liknande  fenomen  med  det,  då  en  glada  legat  ut  och  sedermera  mSiUt  höns- 

kycklingar (Zool.  Garten,  1870,  pag.  318). 
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Ekorren  jagas  och  fångas  mycket  för  det  goda  pelsverk  (gråverk), 
som  fås  af  hans  skinn,  isynnerhet  i  norra  Ryssland  och  Sibirien. 
Jemtemenniskan  lära  skogsmården  och  zobeln,  som  förfölja  honom 
i  träden,  vara  hans  farligaste  fiender.  Enligt  v.  Middendorff, 
skall  zobeln  i  Sibirien  icke  fås  i  andra  trakter  än  der  ekorrar 

finnas.  Ekorren  blir  dock  ofta  rof  äfven  för  rolfoglar.  Vi  hafva 
funnit  leraningar  af  honom  i  bo  af  orravråken. 

II.   Slägtet  Sciuropterus,  F.  Cuvier.   1825  i). 

OfvorJäppen  är  framtill  delad  af  en  fåra.  Ögonen  äro 
stora;  och  öronen  äro  liorta,  rundade^  och  hårhevuxna,  men 

utan  hårpensel  Framfötterna  hafva  4  och  haJcfÖtterna  5  full- 
ständiga tår,  och  de  förra  hafva  en  rudimentär  tumme,  och  hakföt- 

terna  äro  kortare  än  underbenet.  Mellan  främre  och  haJcre  extre- 

mitet er  na  förefinnes  å  hvardera  sidan  af  kroppen  en  hudflik  (pata- 
gium),  som  framtill  understödes  af  ett  vid  os  pisiforme  fästadt, 

långt,  smalt  och  tiUspetsadt  hen,  och  haktill  sträcker  sig  un- 
gefär till  knäet,  och  som  kan  utspännas  och  göra  tjenst  såsom 

en  fallskärm,  under  djurens  språng  mellan  träden.  Svansen^ 
som  är  plattad  och  tvåsidigt  hårig,  ehuru  å  undre  sidan  tätare 

hårig  än  hos  föregående  slägte,  är  kortare  än  kroppen.  — 
Craniet  har  nosen  helt  kort,  och  näsbenen  äro  nästan  lika 

långa  som  pannbenen.  Processus  p)ostorbitales  äro  långa,  och 
hakåt-utåt  riktade.  Underbenets  båda  ben  äro  nedtill  stundom 
sammansmälta.  Frayntänderna  äro  prismatiska.  Kindtänderna 

hafva  knölig  krona  och  fullständiga  rötter,  och  äro  å  hvardera 

sidan  5  i  den  Öfre,  och  4  i  den  undre  käken,  och  af  dem  i 
den  öfre  är  den  lista  mycket  liten. 

1)  Uti  sina  '■Le9ons  d'Anatoraie  Comparée"  uppställde  G.  Cuvier  1800 
för  de  flygande  ekorrarne  slägtet  Pteromys.  Uti  "Dents  des  Maramiféres" 
afskilde  F.  Cuvier  1825  de  smärre  fl3'^gande  ekorrarne  såsom  en  egen  gene- 

risk grupp,  för  hvilken  norra  Europas  och  Sibiriens  flygande  ekorre  är  typen, 
och  som  han  gaf  namnet  Sciurojoterus.  Mellan  dessa  båda  slägten  råder 
uti  kindtändernas  byggnad  en  väsendtlig  skillnad  deruti ,  att  slägtet  Pteromys 
har  strecktecknade ,  och  slägtet  Sciuropterus  har  knöliga  kindtänder.  Den 

generiska  skillnaden  är  således  påtaglig.  För  vår  fl3'gande  ekorre  måste  vi 
följaktligen  hafva  slägtnamnet  Sciuropterus.  Vi  få  dock  nämna,  att  G.  Cuvier 

uti  "Kegne  Animal"  under  slägtet  Pteromys  först  upptagit  Pteromys  volans, 
och  derföre  sannolikt  betraktat  denna  arten  såsom  typ  för  slägtet  Pteromys; 
och  att  F.  Cuvier  således  utan  tvifvel  gjort  rättast  i  att  för  dem  med 
strecktecknade  tänder  gifva  slägtnamnet  Sciuropterus. 
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Enligt  FiTziNGER  och  Baird  höra  till  detta  slägte  13  arter 

från  Europa,  Asien  och  Nord-Amerika.  Den  betydliga  storleken 
af  deras  ögon  utvisar,  att  de  uti  sitt  lefnadssätt  skilja  sig  från 
dem  af  föregående  slägte  derigenom,  att  de  äro  nocturna,  eller 
äro  i  rörelse  under  natten,  och  ligga  dolda  under  dagen.  De 
förekomma  endast  i  skogstrakter,  och  hafva  sina  bon  i  hål  i 

träd.  Liksom  de  af  föregående  slägte,  ligga  de  icke  i  dvala 
under  vintern,  och  samla  förråd  af  vegetabiliska  födoämnen  för 

denna  årstid.  De  äga  samma  skicklighet  att  klättra  i  träden, 

som  ekorrarne,  men  kunna  taga  mycket  längre  språng  än  de, 
då  de  springa  från  ett  träd  till  ett  annat,  emedan  de  dervid 

uppbäras  af  hudflikarne  vid  sidorna  af  kroppen  mellan  extre- 
miteterna. 

Uti  Europa  förefinnes  endast  en  art,  som  förr  skall  hafva 

funnits  i  de  nordligaste  trakterna  af  Sverige,  men  på  sednare 
tiden  icke  härstädes  blifvit  iakttagen,  och  således  egentligen 
icke  tillhör  vår  fauna.  Den  förekommer  dock  i  angränsande 

delar  af  Finland,  och  torde  derföre  kunna  förirra  sig  derifrån 

öfver  den  Svenska  gränsen,  och  vi  vilja  derföre  upptaga  den- 
samma. 

1.   Sciuropterus  volans  (Linné). 

Flygande  EJwrren. 

Den  täta  Jiärfällen  framom  eller  innanför  spetsen  af  fram- 
fotens  sporrhen  bildar  en  utstående  och  Jconvex  hänt.  Svansen^ 
utan  håren  vid  dess  spets,  har  längden  ungefär  lika  med 

af  hroppslängden.  Färgen  of  van  på  hr  öppen  ljusgrå,  med  en 

svag  grågid  anstrphning,  under  hvitahtig.  Hårfällen  på  öfre 
sidorna  af  hudfliharne  hahom  underarmarne  svartahtig 

1)  Uti  norra  delarne  af  Nord-Amerika  finnes  en  art,  som  står  denna 
mycket  nära:  Sciuropterus  hudsonius  (Gmel.;  Baird).  Den  är  ungefär 
lika  stor  med  den.  Bakfoten  frän  hälen  till  de  mellersta  klospetsarne  är 
IVio  tum  eller  36  mill.  lång.  Örat  har  en  trubbig  vinkel  vid  spetsen. 
Hårbeklädnaden  på  yttre  eller  främre  kanten  af  framfotens  sporrben  bildar 
en  jemn  kant  tillhopa  med  densamma  på  hudfliken  bakom  närande  sporrben. 
Svansen  har  en  yfvigare  och  tätare  hårbeklädnad,  som  emot  svansspetsen 
är  kortare,  så  att  denna  sednare  är  smalare.  Färgen  är  ofvan  mörkare. 
Den  är  gråbrun,  med  stark  rostgul  anstrykning.  Svansen  har  ofvan  äfven 
något  gråbrun  anstrykning,  med  svarta  hårspetsar.    Den  undre  kroppssidans 
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Sent  rus  volam,    Linné:  Systema  Natuise,  edit.  10:ma,  pag.  64.  —  1758. 
Idem:  Fauna  Svecica,  edit.  2:da,  pag.  13.  —  1761. 

,»         n        Pallas:  Novae  species  Quadrupedum  etc.  pag.  355.  — 
1778. 

n  „        C.  P.  Thunberg:  Beskrifning  på  Svenske  Djur,  pag.  43. -  1798. 

)i  A.  J.  Retzius:  Faunae  Svecic»  pars  l:ma,  pag.  40.  ~ 
1800. 

M         M        Pallas:  Zoographia  Rosso-Asiatica,  vol.  I,  pag.  190.  — 
1811. 

JPteromys  volans,  S.  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl. 
pag.  392.  -  1847. 

M  »>      J-  H.  Bläsius:  Naturgescliichte  der  Säugethiere  Deutsch- 
lands,  pag.  269.  —  1857. 

„         „      A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  231. 

Besl'r.  Den  är  betydligt  mindre  än  ekorren.  Längd  af 
kroppen  5  7]o  t^^™  eller  168  millim.  L.  af  svansen  utan  håren 

vid  spetsen  37.>  t.  eller  105  mill.  i).  1  ett  nppstoppadt  exem- 
plar från  Sibirien,  och  tillhörigt  härvarande  Universitets  zoolo- 

giska museum,  synes  kroppslängden  vara  något  litet  större. 

Längden  af  svansen  är  fullkomligt  lika  med  det  uppgifna  måt- 
tet. L.  af  örat  från  basen  af  dess  yttre  kant  t.  eller  15 

mill.  L.  af  bakfoten  från  hälen  till  de  mellersta  klospetsarne 

är  17,,  t.  eller  36  mill. 

Kroppsformen  synes  vara  något  mera  undersätsig  än  den 
af  ekorren ,  och  svansen  är  jemförelsevis  mindre ,  blott  utgörande 

ungefär  -/.^  af  kroppslängden,  samt  har  kortare,  ehuru  isynner- 
het på  undre  sidan  tätare  hårbetäckning.  Hårfällen  på  kroppen 

är  finare.  Nosen  är  trubbig,  ehuru  dess  spets  är  framskjutande 
framom  munnen.  Nosspetsen  är  korthårig,  med  undantag  af 

kanterna  af  näsborrarne,  och  den  djupa  vei-ticala  fåran  å  öfver- 
läppen  och  nosspetsen ,  som  äro  bara.  Håret  på  hakan  är  kort. 
Morrhåren  äro  svarta,  och  de  längsta  äro  längre  än  hufvudet. 

Ögonen  äro  särdeles  stora,  och  å  nämnde  uppstoppade  exem- 
plar äro  ögonöppningarne  9  mill.  i  diameter.    Öronen  äro  tunna, 

färg  är  ungefär  den  samma ,  som  hos  den  andra.  Den  är  funnen  i  Canada , 
och  vi  hafva  erhållit  den  från  Labrador.  Den  har  af  Richardson  fått  nam- 

net Pteromys  sdbrinus. 

1)  Dessa  2:ne  mått  äro  hem  tade  från  S.  Nilsson,  Skand.  Fauna,  der, 
enligt  hvad  vi  hafva  oss  bekant ,  nämnde  mätt  äro  gifna  efter  exemplar  från 
Finland,  förvaradt  i  sprit. 
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rundade,  och  nästan  lialfcirkelformiga ,  föga  utstående  ur  fållen, 

och  utan  och  innan  håriga.  Tragus  är  tydlig,  men  jemnt  af- 
skuren,  och  naken.  Antäragus  är  liten,  och  hårig.  Framföt- 
terna  hafva  4  fullständiga  tår,  af  hvilka  de  2  mellersta  äro  nä- 

stan lika  långa,  och  längst,  och  den  innersta  är  kortast.  I 
stället  för  tumme  hafva  de  en  kort  och  bred  knöl  utan  nagel. 

Dessa  fötter  äro  bet3^dligt  mindre  än  de  bakre ,  och  hafva  nakna 
fotsulor.  Enligt  Giebel  är  der  mellan  basen  af  främre  extremi- 
teterna  och  sidorna  af  halsen  en  liten  hudflik ,  och  en  dylik  mel- 

lan låren  och  basen  af  svansen.  Hudflikarne  (patagierna)  å  kropps- 
sidorna begränsas  framtill  ä  yttre  sidan  af  framfötternas  sporrben , 

och  de  bilda  vid  spetsarne  af  dessa  sporrben  en  liten  lob,  och 
den  täta  härbetäckningen  härstädes  bildar  en  utstående  jemn 
och  konvex  kant.  Bakåt  afsmalna  dessa  hudflikar,  och  sluta 

här  vid  nedre  delen  af  låret.  Bakfötterna  äro  väl  så  korta, 

som  underbenet,  och  hafva  fotsulan  framtill  naken,  och  baktill  tätt 

luden.  Af  deras  5  fullständiga  tår  äro  de  3:ne  mellersta  ungefär  lika 

långa ,  och  den  innersta  kortast.  Alla  klorna  äro  spetsiga ,  krökta 
och  hvitaktiga  och  till  dels  retractila ,  och  såväl  tårna  som  de  äro 

ofvan  täckta  af  täta  och  temligen  långa  hår.  Svansens  hårbe- 
klädnad är  något  tvåsidig,  så  att  svansen  synes  något  plattad, 

men  den  är  mycket  täthårig  både  ofvan  och  under,  ehuru  håren 
långs  midten  af  undre  sidan  äro  något  kortare.  I  afseende  på 

denna  hårbeklädnad  är  den  vid  basen  något  inknipen,  och  der- 
efter  jemnbred  tills  nära  den  trubbigt  tillspetsade  spetsen,  men 

den  är  ej  så  yfvig  som  hos  ekorren.  —  Äfven  i  afseende  på 
färgen  öfverensstämmer  det  ofvannämnda  Sibiriska  exemplaret  med 
den  af  Nilsson  gifna  beskrifningen ,  efter  Finska  exemplar.  Den 

fina  och  yfviga  hårfällen,  med  undantag  af  den  på  svansen,  är 
från  basen  utåt  till  en  stor  del  af  dess  längd  svartblå  eller 

svartaktig.  Derefter  äro  håren  på  öfre  kroppssidan  glänsande 

hvitaktiga,  med  mer  eller  mindre  tydlig  grågulaktig  anstrykning, 
och  med  svartaktiga  spetsar.  Derjemte  finnas  å  denna  sida  en  del 
längre  svartaktiga  stickelhår;  och  den  mörka  bottenfärgen  synes 

något  genom  den  densamma  betäckande  ljusare  färgen.  Deraf 

uppkommer  den  ljusgrå,  i  grågult  stötande  färgen,  som  är  den 

rådande  på  den  öfre  kroppssidan.  På  öfre  sidan  af  främre  ex- 
tremiteterna  äro  håren  mot  spetsen  nästan  rent  hvita ,  men  dessa 

extremiteter  hafva  främre  kanten  svartaktig,  och  derifrån  fort- 
sättes  ett  svart  band  till  sidorna  af  halsen.   Den  bredaste  delen 
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af  hudflikarne  (patagierna)  bakom  framfötterna  har  hårfällen 
svartaktig.  Den  bakre  delen  af  dessa  hiidflikar  har  samma  ljusa 
färg,  som  kroppssidorna.  Sidorna  af  hufvudet  och  nosen  ofvan 

äro  hvitaktigt  grå.  Fötterna  äro  ofvan  något  mörkare  än  ryg- 
gen, stötande  i  brunt.  Undre  kroppssidan  är  hvitaktig,  med 

något  rostgul  anstrykning  under  hudflikarne.  Svansens  hår  äro 
vid  basen  mörkare ,  derefter  grågulaktigt  hvita ,  och  vid  spetsen 
långt  svartaktiga,  och  den  ljusa  färgen  är  genomlysande,  så  att 
svansen  är  blekt  grågulaktig  med  stark  svart  skuggning.  Under 
vintern  skall  den  öfre  kroppssidans  färg  vara  ljusare. 

SJceJettet.  Craniet:  Längd  P  20  tum  eller  40  mill.  Bredd 

öfver  yttre  öronöppningarne  ^V-^jo  t.  eller  19  mill.  Bredd  öfver 
kindbågarne  *7-o  t.  eller  25  mill.  Nosen  är  kort,  och  näsbe- 

nen räcka  ungefär  så  långt  tillbaka  som  mellankäksbenen ,  och 

äro  nästan  lika  långa  som  pannbenen.  Dessa  hafva  temligen 
korta  bakåt  och  utåt  riktade  postorbitalutskott,  och  framom  dem 
stora  irwisiirce  svxyraorhitales.  Pannan  är  bred  och  konkav. 

Pannbenet  och  fjällbenet  sammanstöta  och  bilda  tillsamman  en 

knöl  bakom  postorbitalutskottet.  Intet  distinkt  interparietal- 
ben.  BuIIcB  ossece  äro  stora.  Crista  lamhdoidea  är  temligen 

skarp.  Kindbågarne  äro  breda ,  och  framtill  bredare  än  baktill. 
Foramina  mfraorhitaVia  äro  små,  ovala,  och  utanför  dem  är  en 

utstående  kant,  som  nedtill  bildar  en  knöl.  Underkäkens  kron- 
utskott  är  litet,  och  vinkelutskottet  har  bakre  kanten  bugtig. 

Balen:  Bröstkotorna  äro  12,  ländkotorna  7,  korsbensko- 
torna  3,  och  svanskotorna  17.  De  6  första  svanskotorna  ha 

långa  sidoutskott.  Bröstbenet  består  af  5  leder,  med  inberäk- 

ning  af  x^^^ocessus  ensiformls.  Mamibrium  är  framtill  tvåkluf- 
vet.  Af  cost(B  äro  7  par  genom  refbensbrosken  fästade  vid  bröst- 
benet. 

Extremiteterna:  Skulderbladet  är  subtriangulärt ,  med 

fossa  prcespinata  störst.  Acromion  har  ett  bredt  men  kort 
metacromialutskott.  Frocessus  coracoideus  är  tvådelad.  Arti- 
culationen  mellan  öfver-  och  underarmen  är  nästan  endast  en 

ginglymus.  Öfverarmbenet  är  34  mill.  långt;  strålbenet  är  38 

mill.,  och  sporrbenet  till  os  pisiforme  35  mill.  långt.  Strål- 
benet och  armbägbenet  äro  nedtill  sammanvuxna.  Af  tummen 

förefinnes  endast  en  knöl.  Klorna  med  deras  phalanger  äro, 

enligt  S.  Nilsson,  till  en  viss  grad  retractila.   Lårbenet  är  39 
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milL,  underbenet  44  niilL,  och  bakfoten  från  tuhcr  calcanei  till 
basen  af  4:de  tans  klo  84  mill.  långa.  Tlhia  och  fihula  äro 

nedtill  på  ett  litet  stycke  sammansmälta. 
Tänderna.  Öfverkäken:  Framtänderna  äro  prismatiska. 

Kindtänderna  äro  å  hvardera  sidan  5,  med  fullständiga  rötter 

och  knöliga  kronor.  Den  l:sta  är  helt  liten,  men  den  är  nästan 
lika  hög  som  den  2:dra.  De  fyra  andra  hafva  3:ne  knölar  i 
både  yttre  och  inre  kanterna,  men  de  i  den  inre  kanten  äro  ej 

så  tydliga,  som  de  i  den  yttre,  och  den  mellersta  af  de  förra 
är  stor,  och  de  andra  helt  små.  Från  de  yttre  knölarne  gå 

tvärryggar  inåt,  af  hvilka  den  bakersta  bildar  en  liten  knöl 
inuti  kronan  å  2:dra — 4:de  tänderna.  —  Underkäken:  Äfven 
dess  framtänder  äro  prismatiska.  Kindtänderna  äro  å  hvardera 
sidan  4.  Den  främsta  af  dem  är  den  minsta,  men  den  har 
dock  å  kronan  6  knölar.  Af  dessa  äro  de  4  stora ,  och  de  2me 

helt  små.  Den  ena  lilla  har  sitt  läge  vid  kronans  främre  kant, 

och  den  2:dra  D:o  mellan  de  2:ne  stora  å  kronans  yttre  kant. 

De  2me  derpå  följande  tänderna  hafva  å  kronan  äfvenledes  6  knölar, 
af  hvilka  3:ne  vid  yttre,  och  3:ne  vid  inre  kanten,  och  af  dessa 
knölar  äro  de  mellersta  helt  små.  Den  bakersta  tanden  är  den 

största,  och  har  å  kronan  7  knölar,  nemligen  3:ne  vid  yttre, 
och  3me  vid  inre  kanten,  och  1  baktill,  och  af  dessa  äro  de 

mellersta  å  de  nämnda  kanterna  helt  små,  och  den  bakersta 

särdeles  trubbig 

Flygande  ekorren  förekom,  enligt  Linné  omkring  medlet  af 
förra  seklet  i  Lappland ,  ehuru  han  der  var  sällsynt.  Detsamma 
uppgifves  sedermera  af  Thunbekg,  sannolikt  på  grund  af  Linnés 

auktoritet.  Den  har  dock  sedan  dess,  oss  veterligen,  icke  blif- 
vit  anträffad  inom  Svenska  Lappland,  så  att  det  ser  ut,  som 
han  skulle  hafva  försvunnit  derifrån.  Enligt  Gunnerus  skall  han 

något  när  vid  samma  tid,  ehuru  sällan,  hafva  förekommit  inom 
Norska  Finmarken.  Då  den  till  sitt  lefnadssätt  är  nocturn,  och 

endast  är  i  rörelse  under  skymningen,  aftnarne  och  nätterna, 

är  det  möjligt,  att  han  hos  oss  af  detta  skäl  blifvit  förbisedd. 
I  Finland,  der  han,  enligt  A.  J.  Eetzius,  är  känd  under  namn 

Lendo-Orava  eller  Siipi- Grava,  skall  han,  enligt  Doct.  C.Lun- 
dahl, icke  vara  synnerligen  rar.  Enligt  J.  F.  Brandt  förekom- 

mer han  inom  Europeiska  Ryssland  till  Estland,  Lifland  och 

1)  Enligt  det  nämnda  exemplaret  från  Sibirien. 
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Kurland,  och  öfver  hufviid  ned  till  52 :dra  nordliga  breddgraden. 
För  öfrigt  förekommer  han  inom  Sibirien  från  Ural  till  Ochot- 
ska  Hafvet,  och  i  söder  till  Altai.  Norrut  går  han  ej  längre 
än  skogen  sträcker  sig ,  och  i  Nordost  skall  han  hafva  sin  gräns 
vid  floden  Lena,  och  således  icke  förekomma  i  Kamtschatka, 
enligt  Pallas  och  J.  F.  Bkandt. 

Liksom  ekorren,  tillhör  han  skogstrakterna,  och  håller  sig 

såväl  i  barrskog  som  i  björkskog,  enligt  Pallas  isynnerhet  i 
gles  björkskog.  Han  har  sitt  bo  i  hål  i  träden ,  och  ligger  der 
dold  under  dagen,  samt  kommer  icke  ut,  för  att  söka  efter  sin 

föda,  förr  än  under  skymningen.  Under  vintern  ligger  han  för  det 
mesta  stilla  i  sitt  bo ,  och  lefver  af  det  förråd ,  som  han  för  detta 

behof  insamlat.  Han  ligger  icke  i  dvala,  och  kommer  ut,  då 
mildare  väderlek  inträffar.  Han  lefver  företrädesvis  af  vegetabilier, 

isynnerhet  af  knoppar  och  unga  skott  af  björk  och  barrträd. 
Hans  träck  skall  deraf  blifva  så  resinös,  att  den  lätt  brinner. 

Den  finnes  i  mängd  vid  foten  af  de  träd,  der  de  hafva  sina 

bon,  och  uppenbarar  således  dessas  närvaro.  På  marken  röra 

de  sig  särdeles  oskickligt,  och  hoppa  med  upprest  svans,  men 
på  trädens  stammar  och  grenar  springa  de  med  stor  snabbhet. 

Med  tillhjelp  af  sina  patagier  kunna  de  segla  genom  luften  från 
ett  träd  till  ett  annat,  som  är  20  famnar  eller  mera  aflägset. 

De  uppstiga  först  till  toppen  af  det  träd,  hvarifrån  de  kasta 
sig ,  och  skrida  med  tillhjelp  af  sina  utsträckta  extremiteter  och 

utspända  patagier  genom  luften  i  sned  riktning  nedåt  emot 
midten  af  det  träd ,  der  de  vilja  stanna.  De  rikta  sin  fart  med 

svansen.  Med  sina  krökta  och  skarpa  klor  klamra  de  sig  lätt 
fast.  De  lefva  enslige,  aldrig  i  flock,  och  under  parningstiden 

parvis.  De  föda  2—4  nakna  och  blinda  ungar  (Pallas).  Enligt 
C.  Lundahl  blifva  ungarne  icke  så  tama,  som  ekorrens. 

Enligt  uppgift  af  A.  J.  Ketzius  uti  hans  Faunae  Suecicaä  pars  l:ma, 
pag.  52,  blef  ett  individ  af  Eandiga  Jordekorren  (Tamias  pallasii)  i  slutet 
af  förra  seklet  af  Assessor  Blom  taget  i  Dalarne,  och  öfverlemnadt  till 
Kongl.  Vetenskaps  Akademiens  i  Stockholm  zoologiska  museum.  Ehuru  den 
aldrig  sedan  dess  hos  oss  blifvit  anträffad,  och  sannolikt  icke  förekommer 
inom  Sverige  eller  Norge ,  vilja  vi  dock  med  anledning  af  det  en  gång  hos 
oss  gjorda  fyndet  här  helt  kort  anföra  dess  kännetecken. 

Slägtet  Tamias,  Illiger.  1811. 

Uti  kroppsformen  afvika  de  från  slägtet  Sciurus  genom  något  kortare 
extremiteter,  och  tunnare  svans-   För  öfrigt  hafva  de  stora  kindpåsar,  som 
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sträcka  sig  till  nacken.  Å  franifötterna  är  tummen  rudimentär,  och  den 
4:de  tån  läng-st.  Öronen  äro  korta.  Svansen  är  lång,  men  kortare  än 
kroppen,  temligen  långliårig,  men  tunnt  och  icke  tydligen  tvåsidigt  hårig. 
I  afseende  på  färgen  äro  de  utmärkta  genom  ljusa  och  mörka  långsgående 
band  på  ryggen.  —  Craniet  har  den  öfre  prolilkoiituren  bildande  en  jemn 
båge.  Öfverkäkens  okbensutskott  är  gcnomborradt  af  ett  litet  ovalt  fora- 

men infraorhitale.  Postorbitalutskotten  äro  små,  men  tydliga.  Nosen  är 
temligen  lång,  och  kindbågarne  äro  smala.  Framtänderna  ha  å  framsidan 
talrika  mer  eller  mindre  tydliga  små  fåror.  Kindtänderna ,  som  hafva  knö- 
1ig  krona  och  fullständiga  rötter,  äro  i  öfverkäken  å  hvardera  sidan  5,  och 
i  den  undre  D:o  4,  men  den  l:sta  i  öfverkäken  är  ofta  affallande.  —  4—5 
arter  från  Europa,  Asien  och  Nord-Amerika. 

Tamias  pallasii ,  Baikd 

Händiga  J ordeJcorrcn. 

Sciurm  striatus,  Pallas:  Novae  species  Quadrupedum  e  Glirium  ordine, 

pag.  378.  -  1778. 
„         ,,        A.  J.  Ketzius:  Faunse  Svecicae  pars  l:ma,  pag.  51.  — 

1800. 
Tamias  striatus,  S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggande  Djuren,  l:sta  uppl. 

pag.  177.  —  1820. 
„     pallasii,  Baird:  Mammals  of  North  America,  pag.  295.  —  1859. 

cf .  Kroppslängden  nära  5  tum,  eller  148  mill.  L.  af  hufvudet  l^io 
t.  eller  42  mill.  L.  af  örat  från  inre  sidan  af  dess  bas  vid  pannan  Vi  o  t. 
eller  12  mill.    Svansen  räcker  något  framom  nacken. 

Ofvan  rostgulaktig  med  svarta  stickelhår.  Ett  svart  streck  genom  ögat, 
och  ett  hvitt  D:o  under  ögat,  och  derunder  ett  svart  och  rostgult  D:o. 
På  ryggen  5  svarta,  och  4  mer  eller  mindre  tydliga  rostgulaktigt  hvita 
långsgående  band,  de  sednare  med  svarta  stickelhår.  Det  mellersta  svarta 
strecket  börjar  mellan  öronen.  Nacken  för  öfrigt  gråaktig.  Öronens  kanter 
hvita.  Svansens  hår  äro  nederst  svarta,  derefter  rostgula,  och  så  svarta, 
och  vid  spetsen  hvita,  de  på  den  undre  sidan  saknande  den  yttre  svarta 
ringen.    Undre  kroppssidan  är  hvit^). 

I  nordöstra  delarne  af  Europeiska  Ryssland,  vid  floderna  Dwina  och 
Wytschetgda,  har  randiga  jordekorren  sin  vestra  gräns.    Han  förekommer 

1)  Sedan  det  af  Baiku  blifvit  utrönt,  att  den  i  N.  Amerika  förekom- 
mande jordekorre,  som  af  Linné  uti  Museum  Adolplii  Friderici,  och  sedan 

i  Systema  Naturse  blifvit  beskrifven  under  namnet  Sciurus  striatus,  är  till 
arten  skild  från  den,  som  förekommer  i  Sibirien,  och  af  Pallas  blifvit 
beskrifven  under  samma  namn,  så  måste  denna  sednare  få  ett  annat  namn , 
och  Baihd  har  derföre  med  allt  skäl  gifvit  honom  det  nu  anförda. 

2)  Denna  beskrifning  antecknades,  då  vi  d.  15  Juli  1848  vid  östra 
stranden  af  floden  Dwina  några  mil  söder  om  Archangel  i  Byssland  hade 
skjutit  det  beskrifna  exemplaret. 

27 
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äfven  i  Kasanska  gouvernementet  och  vid  södra  delarne  af  Uralska  Bergen, 
och  för  öfrigt  i  hela  Sibirien.  Den  tillreder  sitt  bo  i  jorden,  och  klättrar 
i  allmänhet  icke  på  träden,  ehuru,  då  den  blifver  oroad,  den  ganska 
skickligt  kan  klättra.  Den  samlar  vinterförråd ,  oeli  ligger  hmesluten  i  sina 
hålor  hela  vintern ,  men  ligger  icke  i  dvala.  Den  är  i  rörelse  under  dagarne. 
Fångad  blir  den  mycket  tam. 

2:clra  Underordn.    DUPLICIDENTATI ,  Illiger.  1811»). 

Frmiiänderna  i  'öf  verldlhcn  äro  4  ,  nicn  af  dessa  äro  en- 
dast de  2:ne  främre  egentliga  gnagtänder,  med  persistent  pulpa 

och  shärande  egg,  och  hlott  de  2:ne  halcre,  som  äro  cylindriska 

och  af  huggna  vid  sptetscn^  och  hafva  roten  sluten^  äro  under- 
hastade  ömsning.  GomhvaJfvet  å  craniet  bildar  en  mer  eller 

mindre  smal  brygga  ett  godt  stycke  framom  de  baktrsta  kindtän- 
derna. Sidorna  af  bfverkäksbenen  äro  framtill  oftdlständiga. 

En  del  af  ländkotorna  hafva  hypapjop)hyser. 
De  till  denna  underordning  hörande  gnagarne  äro  färre, 

och  förete  ej  en  så  betydande  mångfald  af  former,  som  de  af 
den  föregående.  De  utgöra  endast  2:ne  familjer:  Lagomyoidce , 
och  LeporidcB.  Den  egentlige  typen  för  underordningen  är 

haren,  och  aberrerande  former  af  den  äro  piphararne  (Lagomys)^ 
som  tyckas  förete  en  tendens  till  öfvergång  till  Hystriciderna. 

Dessa  i  allmänhet  små  Duplicidentater  (piphararne)  äro  till  kropps- 

formen mycket  like  marsvinen  (Cavia),  hafva  korta  öron,  och  lik- 
som hararne,  på  framfötterna  5,  och  bakfötterna  4  tår,  och  sakna 

yttre  svans.  De  ha  fullständiga  nyckelben,  och  å  deras  cranium 

äro  de  yttre  öronöppningarne  icke  tubformade ,  och  okbenen  ut- 
sända baktill  ett  längt  utskott,  och  foramina  incisiva  äro  mer- 
endels 2:ne  par.  De  hafva  5  kindtänder  å  hvardera  sidan  i  öfre 

och  undre  käken.  —  Piphararne ,  som  icke  äro  talrika ,  förekomma 
i  sydöstra  Europa,  Asien  och  Norra  Amerika.  De  utgöra  den 

lista  familjen  af  Duplicidentaterna ,  och  hafva  inga  representan- 
ter inom  vår  fauna.    Till  denna  hörer  endast 

Fam.  LEPORID.E,  Desmarest.  1804. 

{Leporina,  Desmarest:  Diet.  d'Hist.  Nat.  XXIV.  1804). 

(Har  djur). 

Kroppsformen  liknar  harens,  och  är  temligen  långsträckt ^ 
med  väl  utbildade,  för  snabbt  lopp  bildade  extremiteter,  afhvilka 

1)  Denna  underordning  har  af  J.  F.  Brandt  (Untersuchungen  iiber  die 
craniologischen  Entwickelungsstufen  und  die  davon  herzuleitenden  Verwandt- 
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de  hakre  äro  hctydVifjt  längre  än  de  främre^  samt  till  dels  plan- 

tigrada,  och  dessa  sediiare  liafva  o,  och  de  förra  4  fidlstän- 
diga  tår.  Hiifviidet  är  något  hoptryclä,  nosspetscn  hårbevuxen^ 

ögonen  stora  ̂   öronen  stora  och  ajlåmja  och  vid  hasen  tuhfor- 
made,  och  svansen  är  Jcort^  men  tydlig  och  hårhevuxen.  — 
Craniet  i  förening  med  underhälien  är  högt  och  temligen  hop- 
trycJit.  NacJihenet  strächr  sig  upp  ijå  hjernlwpselns  öfre  sida, 
och  bildar  der  ett  upphöjdt,  på  sidorna  tydligen  bcgränsadt 

fält,  som  utgöres  af  det  tidigt  med  sidodelarne  sammansmälta 
interparietalbenet.  De  ytire  öronöpipningarne  äro  tubformade^ 

och  buUcB  ossccB  äro  af  medelmåttig  storleh.  Processus  ptery- 
goidei  hafva  den  inre  lamellen  långt  nedskjidande ,  och  fossce 

pterygoidcce  äro  icke  slutna  tdåt.  Foramina  optica  äro  för- 
enade. Fannan  är  bred,  och  ptannbcnen  hafva  merendels  tydliga 

och  stora  processus  postorbitales.  Näsbenen  äro  mycket  stora 
och  stundom  längre  än  pannbenen.  Öfverkäkens  okbensutskott 

äro  föga  täståcnde,  och  foramina  infraorbitalia  äro  små  och 

belägna  framom  dem.  Foramina  incisiva  äro  enkla  men  mycket 
stora,  och  gomhvalfvet  bildar  cn  smal  transversell  brygga,  som 

framtill  begränsas  af  dem,  och  baktill  af  den  bakre  näsöp}p- 

ningcn.  Flera  af  hedskotorna  hafva  väl  tdbildadc  parapophy- 
ser.  De  bakre  bröstkotorna  och  ländkotorna  hafva  särdeles 

höga  mammillänäskott  eller  metapophyser,  och  ett  par  of  de 

främre  af  de  sednare  hafva  långa  hypapophyser.  Äcromion 

har  ett  långt  metacromialutskott.  Nyckelbenen  äro  rudimen- 
tära. Underarmens  båda  ben  äro  hoploddade.  Vadhcnet  är 

nedtill  hopsmält  med  skenbenet.  —  Framtänderna  äro  å  främre 
sidan  hvita,  och  de  öfre  främre  äro  der  midt  åt  fårade  och  de 
undre  släta  ̂   ehuru  stundom  med  föga  märkbara  spår  till  ett 
par  fåror.  Kindtänderna  äro  å  hvardera  sidan  af  öfvcrkäken 

6 ,  och  å  D:o  af  tinderkäkcn  5,  alla  med  ofullständiga  eller 

öppna  rötter  och  strecktecknad  krona, ,  och  af  dessa  äro  i  öf- 

vcrkäken de  3:ne  främsta  och  i  tinderkäken  de  2:ne  D:o  un- 
derkastade Ömsning.  De  större  kindtänderna  äro  bildade  af 

2:ne  af  emalj  omslutna  lameller^  och  gränsen  mellan  dessa  är 

å  hvardera  sidan  antydd  genom  en  mer  eller  mindre  tydlig 
ingående  bugt.    Den  l:sta  kindtanden  i  underkäken  har  å  yttre 

schaften  und  Classificationen  der  Nager  der  Jetztwelt;  in  Beiträge  zur  nä- 
hern  Kenntniss  der  Säugethiere  Busslands ,  pag.  283.  —  1855)  erhållit  nam- 

net Lagornorphi 

27* 
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sidan  2:)ie  sådana  Ingtcr.  Den  hakersta  kindtanden  i  öfver- 
käken  är  helt  liten  och  enkel.  De  öfre  kindtänderna  äro  höjda 

utåt^  och  de  undre  inåt.  Magen  är  enkel.,  ehuru  vanligen  med 
en  liten  inknipning  ̂   som  antyder  dess  af  delning  i  2:ne  rum, 

och  hlindtarmcn  är  stor.,  och  i  hörjan  idvidgad.  Gallhlåsa  fö- 
refinnes.   Penis  är  riktad  hakåt.    Spcnarnes  antal  är  6 — 10. 

De  till  har-familjen  hörande  gnagariie  äro  väsendtligen  af- 
vikande  från  alla  andra  gnagare  därigenom  att  de  hafva  4  fram- 
tänder  i  öfverkäken,  och  i  förening  dermed  sakna  nyckelben, 
eller  hafva  dessa  rudimentära,  under  form  af  ossa  clavictdaria, 

som  ligga  lösa  i  köttet,  och  hvarken  hafva  läste  vid  skulder- 
bladen eller  bröstbenet.  Genom  dessa  karakterer,  och  den  all- 

männa byggnaden  af  deras  cranium  och  extremiteter,  hvilka  sed- 
nare  endast  äro  utbildade  för  starkt  lopp,  syms  hardjuren  vara 
de  från  de  typiska  gnagarne,  eller  mössdjuren,  mest  afvikande 
af  alla  gnagare ,  och  hafva  derföre  fått  sin  plats  sist  bland  dessa. 
De  förete  sig  emellan  den  närmaste  öfverensstämmelse  i  form, 
och  mellan  de  från  hvarandra  mest  afvikande  typerna  förefinnas 
sådana  sammanbindande  mellanformer,  att  man  svårligen  kan 
finna  några  konstanta  morphologiska  karakterer  af  den  vigt  och 

betydelse,  att  de  kunna  läggas  till  grund  för  uppställningen  af 
flera  generiska  grupper  inom  denna  familj.  Nyligen  har  J.  E. 

Gray  ̂ ) ,  hufvudsakligen  på  grund  af  karakterer,  som  blifvit  hem- 
tade  från  byggnaden  af  craniet ,  afdelat  det  gamla  slägtet  Lepus 
uti  7  slägten  eller  genera ,  men  de  anförda  kännemärkena  synas 
oss  icke  vara  tillräckligen  distinktiva.  Vi  anse  oss  derföre  ännu 

fortfarande  böra  betrakta  alla  de  till  denna  familj  hörande  gna- 

gare såsom  utgörande  ett  enda  slägte,  Lepus  Linné,  till  hvil- 
ket  således  höra  35—40  arter,  från  Europa,  Asien,  Afrika  och 
N.  och  S.  Amerika,  och  utbredda  från  norra  polartrakterna  till  un- 

gefär 35:te  sydliga  breddgraden.  En  anmärkningsvärd  biologisk 
skillnad  förefinnes  mellan  hararne  och  kaninerna  deruti,  att  de 

förras  ungar  födas  hårbetäckta  och  med  öppna  ögon,  och  de 
sednares  nakna  och  blinda,  och  dertill  kommer,  att  de  förra 

icke  gräfva  sig  underjordiska  hålor,  såsom  de  sednare. 

Hardjuren  hafva  haft  en  ganska  lång  tillvaro ,  och  man  har 
funnit  fossila  lemningar  af  dem  i  bengrottor  och  andra  lager, 

1)  Notes  on  the  Skulls  of  Hares  (Leiioridce)  and  Picas  (Lagomyidce) 
in  the  British  Museum;  Annals  aud  Magazine  of  Natural  History,  3:rd  se- 

ries, vol.  XX,  pag.  219.  -  1867. 
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som  föra  deras  tillvaro  tillbaka  åtminstone  till  den  pliocena  af- 
delningen  af  tertiärformationen  För  närvarande  äro  de  ut- 

bredda i  alla  trakter,  såväl  i  skogstrakter  som  på  öppna  fält, 
och  såväl  på  höga  berg,  t.  o.  m.  ofvan  skogsregionen,  som  i 
låglandet  på  odlade  fält,  eller  stepper  och  sandöknar,  blott  der 

finnes  någon  vegetation,  hvaraf  de  kunna  hemta  sin  näring. 

De  lefva  nemligen  uteslutande  af  vegetabilier.  De  äro  i  all- 
mänhet sriabba  i  sitt  lopp,  och  den  starka  utvecklingen  af  de 

bakre  extrem iteter na  utvisar,  att  de  äro  utrustade  med  förmågan 

att  taga  långa  språng.  De  stora  öronen  antyda  en  fin  hörsel, 

och  de  stora  ögonen,  att  de  kunna  se  under  aftnarne  och  nät- 
terna. Den  rymliga  näskaviteten  och  de  stora  näsmusslorna 

antyda  fin  lukt.  De  lefva  ej  i  egentlig  monogami ,  samt  äro  mycket 

propagativa,  och  yngla  flera  gånger  under  året,  och  man  har 
bland  dem  t.  o.  m.  exempel  på  s.  k.  superfoetation,  eller  af  en 
ny  conception  medan  de  ännu  voro  hafvande. 

I.    Slägtet  Lepus,  Linné.  1758. 

Såsom  enda  slägtet,  har  det  samma  karakterer,  som  famil- 
jen.   Vi  vilja  endast  något  närmare  redogöra  för  dess 

Skelett.  Oraniet:  Det  är  något  hoptryckt,  d.  v.  s.  hjern- 
kapselns  och  nosens  höjd  är  något  större  än  deras  bredd.  Då 

det  betraktas  ofvanifrån,  är  det  af  en  långsträckt,  elliptisk  form, 
med  nosen,  såsom  vanligt,  smalare  än  den  bakre  delen,  och 

med  kindbågarne  utgörande  de  mest  utstående  sidodelarne.  Då 

det  betraktas  från  sidan,  bildar  dess  öfre  profilkontur  en  båge, 
som  är  starkast  böjd  baktill,  der  nackbenets  öfre  del  utgör  det 
längst  bakåt  utskjutande  partiet.  Vid  pannan  afbrytes  nämnde 
kontur  genom  de  här  högre  uppstående  postorbitalutskotten. 
Nackbenets  basilardel  är  bred,  och  genom  en  permanent  sutur 

skild  från  bakre  kilbenets  kropp.  Sidodelarne  hafva  tydliga  och 
temligen  långa  paramastoidutskott,  och  vid  spetsen  af  dessa  är 

ett  litet,  tillspetsadt  och  tvåledadt  ben  fästadt  (grilfelben?).  Of- 
vanför  hvardera  ledknappen  är  en  djup  grop.  Nackbenets  öfre 

del  har  en  skarp  och  mer  eller  mindre  hög  vertical  crista  occipi- 
talis ,  och  den  är  till  större  delen  utbredd  på  öfre  delen  af  hjern- 

2)  Slägtet  PaJceolagus,  funnet  i  N.  Amerika,  tillhör  den  miocena  af- 
dehiingen. 
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skålen ,  samt  bildar  här  ett  upphöjdt  och  på  sidorna  skarpt  afsatt 

fält,  som  motsvarar  det  tidigt  med  de  omgifvande  benen  samman- 
smälta interparietalbenet,  och  pä  sidorna  af  detta  fält  är  den  nämn- 

da öfre  delen  på  vissa  punkter  broskartad,  så  att  den  efter  en  star- 
kare maceration  visar  sig  såsom  ett  fint  genombrutet  nätverk. 

Samma  utseende  visa  äfven  några  delar  af  tinning-  och  kilbenen. 
Tinningbenet  har  en  medelmåttigt  stor  htdla  ossea,  från  hvilken 

utgår  en  tub,  som  omsluter  den  yttre  öronöppningen ,  och  med 
hvilken  framtill  och  inåt  os  prootimm,  och  utåt  och  bakåt  os 
opisihoticum  äro  förenade.  Det  sednare  benet  nedsänder  ett  ut- 

skott ,  som  ligger  framom  den  tillspetsade  processus  mastoideus^ 
och  sträcker  sig  till  nedre  kanten  af  huUa  ossea.  Spendelen  eller 
spenbenet,  som  här  nästan  uteslutande  tyckes  vara  bildadt  af 
os  e])iotictm^  har  en  subtriangulär,  nedåt  tillspetsad  form,  der 

det  utlöper  i  den  smala  med  inre  sidan  vid  hulla  ossea  fast- 

vuxna 2)^ocessus  mastoicleus.  Fjällbenet  är  baktill  till  dels  ge- 
nombrutet och  utsänder  här  ett  smalt  utskott,  som  ligger  in- 

nanför örontuben.  Framtill  gränsar  det  till  pannbenet ,  och  bil- 

dar här  upptill  en  knöl,  som  upptill  och  baktill  begränsar  or- 
bita.  Tinninggroparne  äro  nästan  försvunna.  Fjällbenets  ok- 
bensutskott  sträcker  sig  icke  långt  fram  på  okbenet.  Ledgropen 
för  underkäken  är  temligen  smal,  men  är  icke  utåt  begränsad 

af  någon  upphöjd  kant.  Hjessbenen  äro  baktill  något  smalare, 

samt  tillsamman  bredare  än  långa,  och  bildande  en  låg  rygg 
långs  siäura  sagittalis,  och  en  D:o  långs  suturen  mellan  dem 
och  fjällbenen.  Bakre  kilbenet  är  genom  en  permanent  sutur 

skildt  från  det  främre  D:o,  liksom  äfven  från  nackbenets  basi- 

lardel.  Processus  pterygoidei  hafva  den  inre  lamellen  nedskju- 
tande i  en  temligen  lång,  men  ej  mycket  bakåt  böjd  liamtdus. 

JEossa  pterijgoidea  är  öppen  utåt,  och  upptill  genombruten  af 
ett  stort  hål.  Alce  magnce  äro  baktill  nätformigt  genombrutna, 
och  framtill  äro  de  genom  alce  parvm  åtskilda  från  pannbenen. 

A1(B  parvce  äro  stora,  och  sträcka  sig  långt  fram,  samt  gränsa 

undertill  och  framtill  intill  gombenens  till  orhltce  hörande  per- 
pendiculära  delar.  Foramina  optica  äro  stora  samt  förenade. 

Det  främre  kilbenets  kropp  är  lång  och  framtill  broskartad. 

Pannbenen  äro  genom  permanenta  suturer  skilda  såväl  frän  hvar- 
andra,  som  från  hjessbenen  m.  fl.  De  äro  ofvan  framtill  mer 

eller  mindre  tydligen  konkava.    De  äro  mycket  längre  än  hjess- 



413 

^     benen ,  och  hafva  vanligen  stora  och  distinkta  ̂ )  processus  post- 
orhiialcs ,  som  framtill  äro  begränsade  af  stora  incisurm  supra- 
orhitahs.    Framom  denna  incisura,  och  ofvan  tårbenet  bildar 

h vartdera  pannbenet  en  knöl.    Långs  sutura  f rontalis  är  mer- 
endels en  mer  eller  mindre  tydlig  låg  rygg,  som  fortsattes  af 

den,  som  är  långs  siihira  sagittalis.    I  orbitce  gränsa  pannbe- 

1     nen  nedtill  till  alm  parvce,  samt  med  en  liten  del  till  gombe- 

^     nens  orbitala  perpendiculära  delar.    Plogbenet  är  synligt  från 
\    bakre  såväl  som  främre  näsöppningarne,  och  har  stora  och  ut- 

bredda al(B.    Öfverkäksbenen  hafva  alveolardelarne  å  hvardera 

I     sidan  bildande  en  stor  knöl,  som  framtill  och  nedtill  uppstiger 

■  i  i  orhita ,  och  mellan  denna  knöl  och  tårbenet  är  en  smal  springa, 

f  '  Deras  okbensutskott  äro  nedtill  mest  utstående,  och  derifrån 

'  I  till  pannbenen  bilda  de  en  mer  eller  mindre  utstående,  verti- 
■  cal,  afruudad,  och  stundom  ojemn  kant,  som  framtill  begränsar 

orhiia.  Framom  dem  synas  de  temligen  små  foramina  infra- 
orhitalia.    De  bakre  öppningarne  för  canaJes  infraorhitales  äro 

I  belägna  under  de  nämnda  springorna.    Framtill  äro  de  yttre 
sidorna  af  öfverkäksbenen  genombrutna  och  till  dels  hinnartade. 

Mellankäksbenens  processus  nasaJes  äro  långa  och  smala,  och 

1     stöta  bakerst  intill  pannbenen.    Båda  mellankäksbenen  samman- 
l     växa  med  hvarandra,  så  att  suturen  dem  emellan  hos  äldre  in- 

,  I  divider  försvinner.    Vid  deras  förening  utsänder  hvartdera  bakåt 

;     ett  långt  utskott,  som  man  på  grund  af  dess  läge  vid  gom- 
1     hvalfvet  kallat  processus  palatinus,  men  för  hvilket  vi  ofvan 

(pag.  50)  föreslagit  namnet  proc.  vomerinus ,  derföre  att  det  stöter 
intill  plogbenet,  och  icke  intill  något  af  gombenen.    Dessa  båda 
utskott  bilda  i  förening  större  delen  af  skiljeväggen  mellan  båda 

,  i  foramina  incisiva,  och  stöta  baktill  till  plogbenet,  men  icke 

:     till  den  mediana  framstående  spetsen  af  öfverkäksbenens  jwö- 
I     cessus  palatini.    Foramina  incisiva  äro  mycket  långa,  men 

enkla,  och  äro  å  yttre  sidorna,  till  ungefär  hälften  af  hvart- 

dera, omslutna  af  mellankäks-  och  öfverkäksbenen.  Gombenen 
hafva  den  horisontella  delen  helt  liten,  och  bildande  ett  smalt 

transverselt  band  bakom  öfverkäksbenens  xwocessus  paJatini, 

och  med  deras  fria  bakre  kant  jemn.    Deras  perpendiculära 

1)  Ett  par  arter  från  Nord- Amerika  hafva  postorbitalutskotten  föga 
tydliga  eller  nästan  helt  och  hållet  sammansmälta  med  pannbenen.  J.  Gray 
har  för  dem  uppställt  slägtet  Hydrolagus. 
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delar  äro  deremot  stora.  Deras  horisontella  delar  i  förening 

med  öfverkäksbenens  proc.  palatini  bilda  en  temligen  sraal 
brygga  mellan  de  3  främre  paren  af  kindtänderna.  Foramina 
palatina  äro  tydliga  ungefär  midt  för  de  mellersta  kindtänderna. 
Tårbenen,  som,  såsom  vanligt,  hafva  sitt  läge  vid  den  främre 
och  öfre  orbital vinkeln ,  äro  temligen  stora,  och  bilda  ett  åt 

sidan  utstående  verticalt  hoptryckt  utskott  ofvan  spetsen  af  öf- 
verkäkens  okbensatskott.  Mellan  dessa  och  dem  äro  de  intra- 

orbitala  foramina  lacri/malia.  Okbenen  äro  starka,  verticalt 

hoptryckta,  nästan  jemnbreda  och  räta,  å  yttre  sidan  framtill 
konkaverade,  något  uppstigande  bakåt,  och  vid  sin  bakre  ända 
bildande  ett  trubbigt  utskott,  som  utskjuter  mer  eller  mindre 
bakom  fjällbenets  okbensutskott.  Deras  undre  kant  är  något 

konvex.  Näsbenen,  som  stundom  äro  ungefär  lika  långa  som 
pannbenen,  och  stundom  äro  längre  än  dessa,  äro  stora  och 
baktill  bredare,  samt  bilda  vid  bakre  delen  af  suturen  dem 

emellan  en  ingående  vinkel,  uti  hvilken  pannbenen  inskjuta. 

Underkäken  har  den  uppstigande  delen  hög ,  å  yttre  sidan  plan , 

samt  försedd  med  en  långsgående  grop  i  främre  kanten,  hvil- 

ken utåt  begränsas  af  det  lilla  och  föga  utstående  samt  trub- 
biga och  något  inåt  böjda  kronutskottet.  Ledknappsutskottet 

är  högre,  och  ledknappen  är  nästan  päronformad,  och  baktill 
afsmalnande.  Vinkelutskottet  är  afrundadt  och  föga  framstående, 

och  har  en  utstående  köl  både  vid  yttre  och  inre  sidorna  af 
dess  afrundade  kant,  och  parallel  med  denne.  Tungbenet  har 

kroppen  tjock  och  irreguliert  halfmånformig ,  med  ett  trubbigt 

utskott  i  midten  af  främre  kanten  upptill.  Utanför  detta  ut- 
skott äro  de  främre  eller  mindre  hornen  fästade,  livilka  äro 

smala  och  temligen  korta,  samt  blott  bestå  af  en  led.  Bakom 
dessa  och  vid  ändarne  af  kroppen  äro  de  större  hornen  fästade, 

äfvenledes  blott  bestående  af  en  led,  men  de  äro  betydligt  både 
större  och  längre  än  de  mindre.  Tungbenet  består  således  af 

5  ben,  nemligen  kroppen  och  2me  par  horn. 
Balen:  Atlas  har  sidoutskotten  ganska  stora  och  utbredda, 

samt  vid  basen  i  longitudinell  riktning  genomborrade  af  foramina 

vertebralia,  som  icke  synas  ofvanifrån.  Den  öfre  bågen  saknar 

taggutskott,  men  den  undre  har  en  tydlig  bakåt  riktad  hypapo- 

phys.  Epistropheiis  är  långsträckt ,  och  har  ett  långt  och  fram- 
till högre,  men  ej  synnerligen  högt  taggutskott,  men  saknar 

hypapophys.    Af  de  följande  halskotorna  hafva  3:dje— 5:te  föga 
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märkbara  spår  till  taggutskott,  och  på  6:te  och  7:de  är  detta 

t3^dligt.  På  3:dje— 6:te  äro  parapophyserna  tydliga,  och  störst 
på  den  6:te.  På  den  3:dje  hafva  de  blott  en  främre  spets,  och 

på  4:de — 6:te  både  en  främre  och  en  bakre  D:o,  som  synes 
under  diapophysen,  eller  det  egentliga  sidoutskottet.  På  den 

7: de  är  detta  riktadt  något  framåt.  Bröstkotorna  äro  12,  länd- 
kotorna  7 ,  och  korsbenskotorna  3  Af  bröstkotorna  hafva 

lista— 9:de  spetsiga  och  (is3^nnerhet  2:dra— 7;de)  långa  samt 
bakåt  riktade  taggutskott.  På  10:de— 12:te  bröstkotorna  äro  de 
korta  och  breda,  på  den  10:de  rätt  upp,  och  på  de  andra  2:ne 

framåt  riktade.  På  9:de— r2:te  bröstkotorna,  och  sedermera  på 
alla  ländkotorna  äro  mammillärutskotten  tydliga  och  höga,  och  på 
ländkotorna,  med  undantag  af  de  bakersta,  äro  de  ungefär  lika 

höga,  som  taggutskotten.  De  accessoriska  utskotten  börja  synas 
på  den  10:de  bröstkotan,  och  visa  sig  såsom  en  rygg  på  sidorna 

af  arcus  baktill  under  ledutskotten  eller  Zygapophyserna  på  de 
2:ne  följande  bröstkotorna,  och  på  alla  ländkotorna  till  och  med 

den  6:te,  men  de  äro  på  alla  mycket  litet  utbildade.  Af  länd- 
kotorna hafva  2:dra  och  3:dje  hvardera  å  undre  sidan  af  corpus 

en  lång  hypapophys,  som  är  längst  på  den  sistnämnda.  Länd- 
kotornas  taggutskott  äro  störst  pä  de  bakre ,  och  på  alla  riktade 
framåt.  Deras  sidoutskott  eller  diapophyser  äro  starkt  utbildade, 

och  på  4:de — 6:te  äro  de  störst  och  längst ,  samt  på  alla  riktade 

framåt.  Pä  l:sta— 3:dje  äro  de  vid  spetsen  tvåklufna  eller  tväspetsi- 

ga,ochpå  4:de—6:te  vid  spetsen  utbredda.  Vid  l:sta  och  2:dra  kors- 
benskotorna, men  isynnerhet  vid  den  förra,  äro  höftbenen  fästade. 

Svanskotorna  äro  något  vexlande  till  antalet,  men  i  allmänhet  under 

20.  Hos  vår  vanliga  hare  eller  nordharen  (Lepus  timidus,  Linné) 

hafva  vi  funnit  14.  Af  dessa  hafva  3:dje — 8:de  eller  9:de  tyd- 
liga sidoutskott.  Af  de  12  paren  ref  ben  äro  2:dra — 6:te  paren 

breda,  och  bredare  än  på  de  föregående  gnagarne,  och  samma 
paren  äfvensom  l:sta  och  7:de  D:o  hafva  utanför  iuherculum  ett 

uppstående  utskott,  så  att  de  vid  öfre  ändan  synas  tvåklufna. 
7  par  äro  genom  refbensbrosk  fästade  vid  bröstbenet.  Detta 
består  af  7  leder,  inclusive  processus  ensif armis.  Manubrium 
är  köladt. 

1)  Hos  (Lepus  europeeus  från  Seland)  hafva  vi  funnit  4  korsbenskotor, 
och  13  svanskotor,  men  en  del  af  dessa  sednare  voro  längre  än  hos  nord- 

haren, v.  MiDDENDOEFF  har  å  Lep.  emopceiis,  förmodligen  från  Tyskland, 
räknat  14—15  svanskotor. 
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Extremiteterna:  De  främre  extremiteterna  äro  af  spenslig 
byggnad,  och  antyda  ringa  styrka,  samt  endast  duglighet  till 
lopp.  Skulderbladet  är  af  en  långsträckt,  subtriangulär  form, 
med  den  främre  öfre  vinkeln  afrundad.  Dess  hals  är  lång,  och 
processus  coracoideus  kort  och  tvåklufven,  med  den  främre 

delen  hoptryckt  och  trubbig  samt  inåt  böjd.  Spina  scapuJce  är 
låg  och  lutande  bakåt,  men  utlöpande  i  en  lång  acromion,  som 

vid  spetsen  har  en  lång  bakåt  riktad  metacromialprocess.  Nyc- 
kelbenet är  rudimentärt.  Öfverarmbenet  är  långt,  men  kortare 

än  underarmen.  Det  är  nästan  rakt,  och  nedåt  afsmalnande. 

Tuherculum  majus  är  större  än  t.  mimis^  samt  något  högre  än 
capiit.  Sidens  intertubereularis  är  vid.  Crista  deltoidea  är  svag 

och  trubbig,  samt  sträcker  sig  icke  långt  ned,  och  sänker  sig  der  så 

småningom  utan  tj^dlig  gräns.  Öfverarmbenets  nedre  ända,  som  icke 

är  bred ,  har  en  tydlig  troehlea  med  skarpa  trochlearryggar,  an- 

tydande endast  en  ginglymus-articulation  med  underarmen.  Fossa 
aneoncea  är  grund,  men  genombruten  af  ett  stort  hål.  Under- 

armens båda  ben  äro  böjda  samt  hoploddade  efter  hela  sin  längd, 

och  strålbenet  är  nedtill  betydligt  större  än  armbågbenet.  Led- 
ytan å  det  förras  öfre  ända  eller  capifuhim  har  en  djup  grop 

tvärs  öfver,  uti  hvilken  öfverarmbenets  ena  trochlearrygg  articu- 

lerar.  OJeeranon  är  stor,  och  har  en  ganska  djup  stdcus.  Car- 
piis  har  9  ben,  derigenom  att  i  den  l:sta  raden  ossa  navieulare 
S  lunatum  icke  äro  sammanvuxna,  och  i  den  2:dra  raden  är  ett 

öfvertaligt  ben  (o.  inter medium  s.  centrale)  mellan  ossa  mid- 
tangidum  minus  &  capitatum.  I  den  andra  raden  är  o.  J.ama- 
tum  det  största.  Tummen  är  helt  kort,  men  fullständig.  Klo- 

phalangerna  hafva  kloprocessen  föga  böjd.  —  Bäckenet  är  tem- 
ligen  smalt.  Höftbenet  är  framtill  bredare,  med  den  främre 

ändan  (ala)  något  utåt  böjd,  så  att  dess  yttre  sida  här  är  kon- 
kav. Kroppen  är  midt  åt  konvex,  men  icke  kölad,  och  den  har 

framom  acetahidum  en  låg  och  ojemn  spina  ilei.  Incisurce 

ishiadica  major  &  minor  äro  tydliga ,  men  grunda.  Tuhercidum 
ileopectinceum  är  föga  framstående.  Symphysis  ossium  puhis  är 
lång,  och  foramen  ohturatorium  är  nästan  ovalt.  Sittknölen 

(tid)er  ischii)  är  stor  och  nästan  trekantig,  med  en  stark  utvid- 
gning åt  sidan.  Lårbenet,  som  är  kortare  än  underbenet,  är 

temligen  starkt  bågböjdt,  och  har  den  öfre  ändan  plattad. 
Troclianter  major  är  stor  och  högre  än  caput,  och  har  innantill 

en  djup  fossa  troclianter ica.    Nedanför  troclianter  major,  sam- 
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raanhängande  med  den,  och  endast  genom  en  incisiir  till  dels 
skild  från  den  är  en  temligen  stor  trochanter  3:tius.  Midt  emot 

denne  är  å  inre  sidan  af  benet  en  tydlig  trochanter  minor.  Ett 

stycke  nedanför  denne  är  vid  benets  inre  sida  ett  foramen  niäri- 
tium.  Benets  nedre  ända  är  stor,  och  ofvan  condyJus  cxternus 
är  der  baktill  ett  sesamoidben.  FatcUa  är  liten.  Skenbenet  är 

rakt  och  långt,  upptill  med  en  starkt  framstående  crista  tihice. 
Vadbenet,  som  är  smalt,  är  sammansmält  med  tibia  till  mera 

än  hälften  af  dennas  längd,  och  dess  nedre  ända  (malleolus  cx- 
ternus) är  icke  distinkt.  Tar  sus  består  endast  af  6  ben,  deri- 

genom  att  os  cunciformc  l:mum  saknas.  Stundom  är  det  antydt 

genom  ett  ytterst  litet  ben.  Språngbenet  har  den  främre  ändan 

(capiit)  lång  och  framtill  konvex ;  och  baktill  har  det  en  väl  ut- 
bildad, och  något  litet  sned  trochJea.  Articulationen  mellan 

denna  och  underbenet  är  endast  en  ginghjmus.  Hälbenet  är 

särdeles  långt,  med  långt  utdragen  kropp.  Såväl  mellanfots- 
som  tåbenen  äro  särdeles  långa ,  och  endast  tillstädes  för  4  tår. 

Klophalangerna  äro  föga  böjda.  ̂ ) 
Ehuru  vi,  såsom  ofvan  blifvit  anfördt,  icke  hafva  kunnat 

finna  några  dugliga  konstanta  karakterer  för  uppställningen  af  mera 
än  en  generisk  grupp  inom  familjen  Leporidce,  anse  vi  dock, 
att  hararne  och  kaninerna  böra  betraktas  såsom  utgörande  2me 

särskildta  subgeneriska  grupper  under  slägtet  Lepus.  Vi  karak- 
terisera dessa  sålunda: 

1.  Underslägt.  Lepus. 

Den  bakre  näsöppningen  (choance  narium)  upptager,  mera  än  hälften  af 
afståndet  mellan  kindtandraderna.  Ungarne  födas  med  öppna  ögon  och  hår- 
betäckta.    Lefva  icke  i  underjordiska  hålor.  —  Typer  för  denna  grupp  äro 
Lepm  timidus,  Linné,  och  L.  europcsus,  Pallas. 

2.  Underslägt.  Oryctolagus -). 
Den  bakre  näsöppningen  (clioancB  narium)  upptager  icke  eller  knappt 

hälften  af  afståndet  mellan  kindtandraderna.  Ungarna  födas  blinda  och 
nakna.  -  Gräfva  gångar  i  jorden,  hvari  de  dölja  sig  under  dagarne.  —  Typ 
för  denna  grupp  är  kaninen,  Lepus  cuniculus,  Linné. 

1)  Efter  skelettet  af  Lexms  timidus:  Linné. 

2)  Af  Oqvuti^?,  gräfvare,  och  /.ayatg,  hare.  J.  Gray  har,  såsom  redan 
ofvan  pag.  278  blifvit  antydt ,  gifvit  namnet  Cuniculus  åt  denna  grupp,  men 
vi  hafva  å  samma  ställe  upplyst,  att  detta  namn  långt  förut  af  Wagler 
såsom  genusnaran  blifvit  gifvet  åt  lemlarne. 
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Underslägtet  Lepus  (sensu  strictiori). 

Se  ofvan! 

1.  Lepus  timidus,  Linné. 
Noräharcn. 

Öronen  från  pannan  föga  eller  icke  längre  än  Imfviidet. 

Svansen  utan  hären  räcJcer  iche  Ull  hiäleden,  då  hahre  extre- 
miteten utsträclces,  och  är  antingen  helt  och  hållet  hvit,  eller 

med  ett  gråaktigt  långsgående  streck  ofvan.  Näsbenens  största 
bredd  innehålles  icke  2:ne  gånger  i  deras  längd.  Ben  l.sta  öfre 

kindtanden  har  3:ne  tydliga  ingående  emaljbugter^  nemligen  1 
i  den  inre^  och  2:ne  i  den  främre  kanten. 

Lepus  timidus,    Linné:  Systema  Naturae,  edit.  X:ina,  pag.  57.  —  1758. 
„         „         Idem:  Fauna  Svecica,  edit.  ILda,  pag.  9.  N:o  25—  1761. 
„    variahilis ,  Pallas:  Novae  Species  Quadrupedum  e  Glirium  ordine, 

pag.  2.  —  1778. 
„    timidus,     C.  P.  Thunberg:  Beskrifning  på  Svenske  Djur,  pag.  38. -  1798. 

„         ,,         A.  J.  Eetzius:  Faunae  Suecicse  pars  I:ma  pag.  31.  — 
1800. 

„    variabilis,  Pallas:  Zoographia  KossoAsiatica,  vol.  1,  pag.  145.  — 
1811. 

borealis,    S.  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna,  Däggande  Djuren,  l:sta 

uppl.  pag.  211.  -  1820. 
,,    variabilis,  Idem:  Illuminerade  figurer  till  Skandinaviens  Fauna,  6:te 

haft.  pl.  16;  7:de  haft.  pl.  19  &  22.  -  1832. 
,,         „        C.  U.  Ekström:  Tidskrift  för  Jägare  och  Naturforskare, 

1834,  pag.  977,  med  3:ne  plancher. 
„    canescens,  S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.  pag, 

429.  -  1847. 

„    borealis,    Idem:  ibm,  pag.  440.  —  1847. 
„    timidus,     W.  Liljeborg:  Kongl.  Vetenskaps  Akademiens  i  Stockh. 

Handl.  1850,  pag.  267.  -  1851.  • 
„    variahilis,  J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere  I^^sch- 

lands,  pag.  420.  -  1857.  M 
„    timidus,    A.  E  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  2iL^,  med 

figurer.  —  1865. 
„    variabilvi,  V.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse,  Histoire 

Naturelie  des  Mammiféres,    pag.  251.  —  1869. 

Anm.  Allt  sedan  Erxleben  (Mammalia,  1777),  Gmelin  (Systema  Na- 
turae, edit.  XIILma,  1788),  Schreber  (die  Säugthiere ,  1792)  och  Pallas 

(Zoographia  KossoAsiatica,  1811),  begingo  det  felet,  att  på  den  i  mellersta 
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och  södra  Europa  vanlige  haren,  eller  den  hos  oss  så  kallade  tyske  haren, 
tillämpa  det  af  Linné  både  i  Systeraa  Natura  och  Fauna  Svecica  åt  vår 
vanlige  hare,  eller  nordharen  gifna  namnet  Lepus  timiäus,  har  det  hos  ut- 

ländska författare  varit  i  bruk  att  bibehålla  denna  namnförvexling,  allt  med 
åberopande  af  Linnés  auktoritet.  T.  o.  m.  den  noggranne  J.  A.  Wagner 
(Schrebers  Siingthiere ,  Supplemcntband ,  4:te  Abthl.  1844),  och  J.  H. 
Blasius  (Naturgeschichte  der  Säugetliiere  Deutschlands ,  1857)  hafva  begått 
samma  fel.  Den  af  Linné  gifna  beskrifningen,  uti  hvilken  bland  annat  före. 

kommer  —  -  ''apud  nos  cestate  cinereus ,  hyeine  semper  alhus.  Cauda  vero 
semper  alba'"  utvisar  tydligen,  att  detta  namn  endast  kan  tillämpas 
på  nordharen.  Orsaken  till  detta  missförstånd  är  tydligen  den ,  att  Linné  , 
dä  han  beskref  vår  hare ,  var  af  den  öfvertygelse ,  att  den  i  mellersta  och 
södra  Europa  förekommande  haren  vore  af  samma  art,  som  vår,  och  derföre 
i  Systema  Naturse  begick  det  felet ,  att  om  dess  geografiska  utbredning  säga : 

"habitat  in  Europa",  samt  att  han  dessutom  gifvit  förvillande  citater.  Der- 
till  kommer,  att  de  resp.  författarne  länge  icke  kände,  att  den  i  Sverige 
allmänne  haren  är  af  en  annan  art  än  den  i  mellersta  och  södra  Europa 
vanlige ,  och  derföre  antogo  det  såsom  gifvet ,  att  Linné  med  det  af  honom 
gifna  namnet  afsett  den  hare,  som  var  den  vanlige  i  de  trakter,  der  de 
vistades.  Vi  anse  oss  emellertid  skyldige  att  åt  vår  hare,  eller  nordharen 
återbörda  dess  företrädesrätt  till  det  af  Linné  gifna  namnet,  sedan  det  till 
fullo  blifvit  utredt,  att  vi  i  Sverige  blott  hafva  en  art,  på  hvilken  detta 
namn  kan  tillämpas.  Uti  Öfversigten  af  Kongl.  Vetenskaps  Akademiens  För- 
handlinger  för  1844,  pag.  133,  och  sedermera  i  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren, 
2:dra  uppl.  har  S.  NisSON  framställt  den  åsigten,  att  de  2:ne  färgvarieteter, 
under  hvilka  nordharen  hos  oss  förekommer,  och  som  af  nämnde  Författare 
först  blifvit  beskrifna  och  afbildade  i  Illuminerade  Figurer  till  Skandinavisk 
Fauna,  utgöra  2me  särskildta  arter,  hvilka  i  Skandin.  Fauna  blifvit  så- 

lunda karakteriserade : 

"Mohär e  eller  Sydhare  (Lepus  canescens  Nilss)" 
"Öronen  kring  hela  spetsen  omkring  6  linier  bredt  och  längs  större 

delen  af  bakre  kanten  svarta;  fållen  mot  bottnen  askeblå;  fårgen  om  som- 
maren ofvan  och  på  sidorna  gulaktigt  gråbrun,  om  vintern  blågrå.  Svansen 

mycket  kort,  yfvig  och  helt  hvit.  Öronen  framlagda  räcka  (vanligen)  blott 

till  eller  föga  framom  nässpetsen." 
"Fjellhare  eller  Nordhare  (Lepus  borealis  Nilss.)" 

"Öronen  blott  i  spetsen,  omkring  3  linier  bredt,  svarta;  fällen  i  bottnen 
hvit  eller  hvitaktig;  färgen  om  sommaren  ofvan  och  på  sidorna  gråbrun,  om 
vintern  rent  hvit.  Svansen  kort  yfvig  och  helt  hvit.  Öronen  framlagda 

räcka  Y2  eller  1  tum  framom  nässpetsen." 
A  ofvan  anförda  ställe  i  Öfvers.  af  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Förhandl. 

1844  pag.  134  har  Prof.  C.  J.  Sundewall  bland  annat  yttrat:  "Några  få 
olikheter  i  form  och  proportion  tyckas  verkligen  finnas  mellan  dessa  båda 
former,  men  de  äro  så  föga  constanta  att  de  ej  kunna  begagnas  såsom  cha- 
racterer."  Samme  Författare  har  på  samma  ställe  lemnat  en  särdeles  in- 

tressant tabell  öfver  af  honom  tagna  mått  å  dimensionerna  af  flera  exemplar 
af  de  olika  könen  af  båda  formerna,  hvaraf  det  tydligen  framgår,  att  inga 
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skiljaktig-heter  i  kroppsdelarnes  proportioner  dem  emellan  förefinnas.  Då  för 
dem  inga  karaktärer,  grundade  på  tand-  eller  benbyggnaden ,  kunnat  finnas, 
eller  af  de  nämnde  författarne  blifvit  framställde,  återstodo  endast  olikhe- 

terna i  färgteckningen  att  åberopa  såsom  grund  för  artskillnad.  Då  dessa  i 
allmänhet  endast  i  och  för  sig  icke  anses  såsom  tillfyllestgörande  för  att 
gmnda  artskillnader,  isynnerhet  då  det  är  frågan  om  former,  som  i  detta 
afseende  äro  underkastade  så  betydande  vexlingar  både  efter  årstiderna, 
åldern  och  localerna,  och  till  dels  äfven  könen,  som  nordharen  —  hvilket  för- 
anledt  Pallas  att  gifva  honom  artnamnet  variabilis  —  var  det  från  början 
med  tvifvel  på  dessa  formers  betydelse  af  arter  som  vi  under  ett  par  år 
(1848  —  1850)  gjorde  iakttagelser  öfver  detta  ämne,  och  kommo  till  det  re- 

sultat ,  att  de  endast  kunna  betraktas  såsom  på  klimatet  beroende  färgvarie- 
teter  af  en  och  samma  art,  Lepus  timidus,  LiNNÉ  Vi  hafva  haft  till- 

fälle att  undersöka  exemplar  af  Lepus  horcalis  NiLSS.  från  Skåne,  från 
Norra  Eyssland  och  Finmarken,  och  från  Svenska  Lappland,  och  vi  hafva 
funnit  ungefär  lika  stor  skillnad  mellan  de  Skånska  och  de  andra  nämnda 
exemplaren  af  denna  form,  som  mellan  den  och  Lepus  canescens,  NiLSS. 
C.  J.  SUNDEWALL  yttrar  (å  anf.  st.),  att  han  icke  förmärkt  någon  öfvergång 
mellan  båda  formerna.  Vi  hafva  dock  flera  gånger  haft  tillfälle  att  under- 

söka gamla  hanar  af  Lepus  canescens,  t.  o.  m.  från  Skåne,  som  genom  sin 
mycket  ljusa  hvitaktiga  vinterfärg  på  (ifre  kroppssidan,  och  den  mindre 
utbredningen  af  den  svarta  färgen  på  öronspetsarne  närmat  sig  så  mycket 
till  den  Skånska  formen  af  Lep.  horealis,  att  skillnaden  dem  emellan  varit 
högst  ringa.  Liksom  den  Irländska  formen  (Lep.  Mhernicus)  af  Lepus  ti- 

midus Lin.,  enligt  W.  Thompson,  icke  under  vintern  blir  hvit  förr  än  vid 
högre  ålder  (8:de  året),  så  får  ej  heller  den  form  af  samma  art  hos  oss,  som 
blifvit  kallad  Lep.  canescens,  förr  än  i  en  högre  ålder,  och  sannolikt,  enligt 
de  iakttagelser  vi  haft  tillfälle  att  göra ,  isynnerhet  hanarne ,  i  vinterdrägten 
den  hvitaktiga  färg,  som  närmar  den  till  den  typiske  Lepus  timidus  LiN., 
eller  Lep.  horealis  Nilss.  Man  finner  för  öfrigt,  att  de  yngre  af  denna 
sednare  formen  i  vinterdrägten ,  t.  o.  m.  i  mellersta  Sverige  genom  sin 
mindre  rena  hvita  färg  pä  ryggen,  och  den  st<)rre  utbredningen  af  den 
svarta  färgen  på  öronspetsarne  närma  sig  mycket  till  den  vanliga  formen  af 
Lep.  canescens.  Den  högnordiska  formen  af  Z/ej).  horealis  i  vinterdrägt  afviker 
från  den  från  mellersta  och  södra  Sverige  derigenom  att  dess  hårfäll  är  finare 
och  yfvigare,  den  hvita  färgen  renare,  och  ryggen  saknande  svarta  stickel- 
hår,  det  svarta  vid  öronspetsarne  ytterst  litet,  och  den  främre  sidan  af 
öronen  helt  hvit.  Om  man  således  framlägger  bredvid  hvarandra  vinter- 
drägterna  af  alla  färgformerna  af  Lepus  timidus,  neraligen  l:o  Lepus  hiher- 

■  1)  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Handl.  för  1850  (tr.  1851)  pag.  267-271. 
—  Denna  åsigt  understödjes  också  i  väsendtlig  grad  af  den  af  B.  LJUNGDAHL 
(Tidskr.  för  Jägare  och  Naturforskare  1834,  p.  1075)  i  trakten  af  Ströms- 

holm i  Vestmanland  gjorda  iakttagelsen,  att  i  en  och  samma  kull  af  ungar 
af  en  hona,  som  tillhört  varieteten  L.  horealis,  blifvit  på  senhösten  anträf- 

fade dels  sådana,  som  tillhört  denna  varietet,  och  dels  sådana  som  tillhört 
varieteten  L.  canescens. 
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nicus,  som  i  sina  yngre  år  icke  undergår  någon  synnerlig  drägtförilndving  ') ; 
2:0  den  vanlige  Lep.  ccme.sccns;  3:o  den  äldre  och  ljusare  hanen  af  denne; 
4:0  Lep.  horealis  från  Skåne;  5:o  densamme  från  mellersta  Sverige  och 
Norrland;  och  6:o  densamme  från  Lappland,  Finmarken  och  norra  Kyssland, 
så  finner  man  lätt,  att  de  utgöra  en  sammanhängande  series  af  former 
af  en  och  samma  art,  framkallade  genom  olika  klimatiska  inflytelser.  Sedan 
vi  å  anförda  stället  framstilllt  dessa  åsigter  rörande  de  båda  fårgvarieteterna 
af  nordharen,  eller  nära  nog  samtidigt  dermed,  har  Prof.  A.  Th.  v.  MiD- 
DENDOKFF  uti  en  utförlig  afhandling -),  som  sysselsätter  sig  dels  med  den 
föränderlighet,  som  den  så  kallade  oföränderlige,  eller  tyske  haren  uti  sin 
färgteckning  företer  vid  den  norra  gränsen  för  sin  geografiska  utbredning, 
eller  i  de  trakter,  der  han  måste  uthärda  ett  hårdare  klimat;  och  dels  med 
den  motsatta  föränderlighet  i  nämnde  hänseende ,  som  nordharen  företer  vid 
den  södra  gränsen  för  dess  utbredning.  Uti  denna  afhandling  har  han 
kommit  till  ett  resultat,  som  är  fullt  öfverensstämmande  med  det,  som  vi 
framställt.  Han  visar  häri,  att  den  tyske  haren  inom  Eyssland  antager  en 
mycket  ljus  vinterdrägt ,  uti  hvilken  den  hvita  färgen  sträcker  sig  långt  upp 
åt  kroppssidorna ,  och  allt  mer  och  mer  undantränger  den  öfre  kroppssidans 

gråbruna  färg;  och  att  den  uti  denna  drägt  är  identisk  med  Pallas'  Lepus 
hyhridus,  och  Nilssons  Lepus  medius^).  Han  anför  derefter,  att  Lepus 
canescens  Nilsson,  ehuru  sparsamt,  förekommer  vid  södra  kusten  af  Finland, 
och  i  Lifland,  och  att  den  påtagligen  är  en  sydlig  färgvarietet  af  Lepm 
variaUlis  Pall.  eller  Lep.  timidus  LiN.  Åtskilliga  år  sednare  har  J.  H. 

Blasius  •*)  samlat  ytterligare  materialier  till  denna  frågas  lösning ,  samt 
dervid  kommit  till  samma  resultat.  —  Äfven  i  Norge  har  man  den  sednare 

1)  Ett  dermed  fullt  analogt  förhållande  företer  småveslan  (Mustela  ni- 
vedis,  Lin.)  som  i  södra  Sverige  icke  antager  någon  vinterdrägt,  men  i 
mellersta  och  norra  delarne  af  landet  under  vintern  blir  helt  hvit.  På 
samma  sätt  anlägga  norra  Sibiriens  lemlar  en  ljusare  vinterdrägt ,  som  icke 
tillkommer  vår  fjell-lemmel. 

2)  '"Ueber  die,  als  Bastarde  angesprochenen  Mittelformen  zwischen 
Lepus  europceus  Pall.  und  L.  variaUlis  Pall.;  in  Bulletin  de  la  Classe 
Physico-Mathématique  de  FAcadémie  Impér,  des  Sciences  de  S:t  Pétersbourg. 
Torne  IX,  1851,  pag.  209. 

3)  Skandinavisk  Fauna,  Däggande  Djuren,  l:sta  uppl.  pag.  224.  —  1820. 
Denne  är  beskrifven  efter  exemplar  från  Seland,  och  kallas  derföre  af  För- 

fattaren Seland  ska  Haren.  —  Uti  Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tid- 
skrift, 6:te  årgången,  1868,  är  en  af  M.  v.  Wright  tecknad  figur  öfver 

denna  färgvarietet  af  tyske  haren,  utan  uppgifven  local  för  exemplaret;  men 
sannolikt  har  det  varit  från  norra  Ryssland.  Af  denna  utmärkta  vinter- 

drägt följer,  att  äfven  den  tyske  haren  icke  kan  representera  en  grupp  af 

''oföränderliga  harar".  En  ändå  ljusare  vinterdrägt  af  samma  form  har 
SCHREBER  (Die  Säugthiere)  afbildat  å  planchen  235,  C. 

4)  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutschlands ,  pag.  422  &  följ,  — 
1857. 
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tiden  *)  iakttagit  den  gråhvita  fårgvarieteten  af  nordharen,  nemligen  i  Jäde- 
ren ,  och  funnit  den  ovanligt  stor  derstädes.  Det  är  särdeles  betecknande 
för  denna  färgvarietets  betydelse ,  att  man  sålunda  i  Norge  anträffat  den  på 
den  trakt,  som  af  alla  i  detta  land  synes  hafva  det  blidaste  klimatet,  och 
som  bland  annat  är  utmärkt  genom  Ilex-vegetationen.  —  Blasius  antager 
den  i  de  nordligaste  trakterna  af  N.  Amerika  förekommande  haren  (Lepus 
glacialis,  Leach)  för  samma  art,  som  vår  nordhare,  och  Baird  (Mammals 
of  North  America  pag.  578)  säger,  att  han  icke  kunnat  finna  några  karak- 

tärer, som  i  vinterdrägten  skilja  båda  från  livarandra,  äfvensom,  att  det  är 
mycket  svårt  att  finna  någon  skillnad  dem  emellan  i  formen  af  craniet. 
Vid  jemförelse  med  ett  cranium  af  denna  art  från  Grönland  hafva  vi  funnit 
skillnaderna  i  craniiformen  mellan  den  och  nordharen  obetydliga ,  och  mindre 
än  de ,  som  förefinnas  mellan  renen  på  Spetsbergen  och  den  hos  oss.  Största 
afvikelsen  förete  framtänderna  ^) ;  som  både  i  öfre  och  undre  käken  äro 
längre  och  smalare ,  än  å  vår  hare ,  och  de  i  öfre  käken  äro  å  främre  sidan 
ganska  starkt  konvexa ,  med  föga  märkbar  långsgående  fåra.  Craniet  är  alls 
icke  smalare  än  det  å  vår  hare.  Det  upphöjda  öfre  fältet  på  pars  occiin- 
talis  saknar  den  långsgående  köl  å  dess  midt,  som  vi  alltid  funnit  både  hos 
nordharen  och  den  tyske  haren.  Hos  den  grönländske  haren  är  den  svarta 
öronspetsen  mindre ,  men  skillnaden  i  detta  hänseende  mellan  den  och  norra 
Eysslands  och  Finmarkens  nordhare  är  ej  betydlig.  Hos  denne  sednare  hafva 
vi  funnit  den  svarta  öronspetsens  höjd  endast  vara  5  mill.  Skillnaden  uti 
framtändernas  form  torde  härleda  sig  derifrån ,  att  Grönland  icke  har  någon 
egentlig  trädvegetation,  på  li vilken  dess  hare  kan  få  göra  samma  bruk  af 
sina  framtänder,  som  vår  nordhare.  Det  synes  oss  derföre,  som  Blasius 
skulle  hafva  goda  skäl  för  sitt  påstående ,  och  att  den  grönländske  haren 
följaktligen  skulle  kunna  betraktas  såsom  en  högnordisk  varietet  af  samma 
art ,  som  nordharen.  Denna  åsigt  biträdes  äfven  af  Robert  Brown  :  On  the 
Mammalian  Fauna  of  Greenland;  Proceedings  of  the  Zoological  Society  of 
London,  1868,  pag.  351. 

Beskr.  Längd  af  kroppen  från  spetsen  af  nosen  till  basen 

af  svansen  —  å  en  i  nordöstra  Skåne  skjuten  äldre  hane,  af 
variet.  Lep.  horealts  Nilss.  ,  som  vi  hade  tillfälle  att  undersöka 

strax  efter  det  den  hade  blifvit  skjuten  —  187io  ̂ ^^^  ̂ ^l^i* 
543  millim.  L.  af  hufvudet  S^  V^o  eller  112  mill.  L.  af  örat 
från  basen  af  den  utåt  vända  sidan  och  utan  inberäkning  af  håren 
vid  spetsen  4720  eller  121  mill.  L.  af  bakfoten  från  hälen 

(tuber  calcanei)  till  spetsen  af  klon  å  ena  mellersta  tån  5*/]  o  ̂-  eller 

1)  Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tidskrift,  7:de  årgången  (1869), 
pag.  96. 

2)  Denna  afvikelse  torde  dock  icke  förefinnas  hos  den  form  af  denna 
art,  som  förekommer  i  andra  trakter  af  N.  Amerika,  emedan  dessa  tänder 

å  de  af  Baird  (anf.  st.  pl.  56,  fig.  1)  lemnade  figurer  förete  den  hos  nord- 
haren vanliga  formen. 
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162  mill.  L.  af  svansen  utan  håren  27.20  t-  ̂ ll^r  Gl  mill.  — 
Hos  en  yngre  hona  af  samma  varietet,  förmodligen  af  lista 

kullen  af  samma  år,  och  skjuten  i  början  af  December  vid  Up- 
sala,  hafva  vi  funnit  följande  dimensioner:  Kroppslängden  U)  t. 
eller  570  mill.  L.  af  hufvudet  3Vio  t.  eller  111  mill.  L.  af 
örat  från  basen  af  den  utåt  vända  sidan,  och  utan  håren  vid 

spetsen  S^Vio  t.  eller  115  mill.  L.  af  framfoten  fr.  armbågen 
eller  spetsen  af  olecranon  till  spetsen  af  klon  å  2:dra  tån  77io 
t.  eller  213  mill.  L.  af  bakfoten  fr.  knäet  eller  patella  till 

spetsen  af  klon  å  ena  mellersta  tån  lOYa  t.  eller  315  mill.  L.  af 
bakfoten  fr.  hälen  572  t.  eller  165  mill.  L.  af  svansen  utan 

håren  l'V>o  ̂ ^l^^'      ̂ ^^1-    ̂ -  svarta  öronspetsen  7-20  t. 
eller  14  mill.  Den  äldre  hanen  blir,  åtminstone  stundom,  något, 

fast  icke  betydlit  större.  Honan  företer,  enligt  de  af  C.  J.  Sun- 
DEWALL  gifna  måtten,  ungefär  samma  dimensioner,  som  hanen, 
men  hon  har  i  allmänhet  en  något  mera  undersätsig  kroppsform , 
och  synes  derföre  ofta  vara  större.  Ofta  har  hon  något  kortare 

hufvud  och  kortare  öron.  En-  gammal  hona ,  hvars  kroppslängd , 
enligt  S.  Nilsson  (lUum.  fig.)  var  nära  2  fot  eller  600  mill. 
hade  öronen  37^  t.  eller  105  mill.  långa,  och  hufvudet  af 

samma  längd  —  Den  andra  varieteten ,  Lep.  canescens  Nilss. 
företer  samma  proportioner,  som  föregående  varietet,  enligt  de 
af  SuNDEWALL  Icmuadc  måtten,  men  blir  i  de  sydligare  delarne 
af  Sverige  i  allmänhet  större,  än  den.  För  öfrigt  äro  både  den 

och  den  föregående  underkastade  ganska  betydande  individuella 
variationer  i  detta  afseende.  En  yngre  hona,  i  samma  ålder 
som  den  yngre  honan  af  föregående  varietet,  hvars  dimensioner 

ofvan  blifvit  anförde ,  och  skjuten  vid  Upsala  vid  samma  tid ,  som 
den,  företedde  följande  dimensioner:  Kroppslängden  18  t.  eller 

540  mill.  L.  af  hufvudet  3^7,0  t.  eller  109  mill.  L.  af  örat 
fr.  basen  af  den  utåt  vända  sidan,  och  utan  håren,  4  t.  eller  120 

mill.  Framfoten  fr.  spetsen  af  armbågen  67io  t.  eller  207  mill. 
Bakfoten  fr.  knäleden  97io  t.  eller  291  mill.  D:o  fr.  hälen 

5Yio  t.  eller  162  mill.  Svansen  utan  håren  2Vio  t.  eller  72 

mill.  Den  svarta  öronspetsen  ̂ ^20  ^^^S-  Äldre 
individer  ernå  en  något  större  storlek,  stundom  omkring  2  fots 
kroppslängd.  Honan  af  denna  varietet  företer  samma  skiljaktighet 

1)  Den  norrländska  nordharen  är  vanligen  mindre  än  den  i  södra  och 
mellersta  Sverige. 

28 
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från  hanen,  som  den  af  föregående,  och  har  i  allmänhet  något 
kortare  och  vid  spetsen  bredare  öron. 

Den  trubbiga  nosen  med  något  uppsvälld  öfverläpp,  som 
framtill  är  delad  af  en  bred  och  naken  fåra,  det  jemförelsevis 
korta  hufvudet,  de  stora  och  mörka  ögonen,  de  långa  öronen, 
de  stora  bakfötterna,  och  den  korta  uppåt  böjda  och  yfviga 
svansen  gifva  hararne  ett  lätt  igenkänneligt  utseende.  Kropps- 

formen hos  nordharen  är  i  allmänhet  temligen  smärt,  hos  hanen 
smärtare  än  hos  honan ,  och  hufvudet  i  proportion  till  den  öfriga 
kroppen  är  litet  och  kort.  Det  är  något  hoptryckt.  JSTosspet- 
sen  är  rörlig  och  hårbevuxen,  och  endast  kanterna  af  de  sneda 
nästan  apicala  näsborrarne  äro  nakna.  Pannan  är  kullrig.  Morr- 
håren  bilda  5  rader,  och  de  längsta  räcka  stundom  något  litet 
bakom  öronen.  Ofvan  hvartdera  ögat  äro  några  längre  hår. 
Öronen  äro  elliptiska ,  vid  basen  bildande  en  sluten  tub ,  och  der- 
efter  starkt  konkava,  och  med  främre  kanten  något  inviken, 
och  räcka,  då  de  böjas  framåt,  vanligen  något  förbi  nosspetsen, 
hos  hanen  mera  (stundom  nära  1  turii) ,  hos  honan  vanligen  mindre. 
Spetsen  är  afrundad,  och  något  trubbigare  hos  honan.  Utvän- 

digt äro  de  täthåriga,  och  invändigt  nakna,  med  undantag  af 
trakten  närmare  den  yttre  eller  bakre  kanten  af  öronspetsen. 
De  främre  extremiteterna  äro  i  proportion  till  de  bakre  små 
och  spensliga,  med  underarmen  tunn,  och  sjelfva  foten  kort. 
De  såväl  som  de  bakre  hafva  trampytan  luden  af  en  tät  och 

temligen  lång ,  något  krusig  och  sträf  hårfäll.  Af  de  5  fingrarne 
eller  rättare  tårna  är  tummen  helt  kort,  och  sitter  så  högt, 
att  den  ej  berör  marken.  Den  mellersta  tån  är  den  längsta. 
Klorna  äro  föga  hoptryckta,  nästan  trekantiga.  Bakfötterna,  som  äro 
ungefär  1 V2  gånger  längre  än  de  främre,  äro  dessutom  utmärkta 
derigenom  att  de  endast  hafva  4  tår,  samt  äro  delvis,  d.  v.  s. 

vid  vissa  tilllfällen,  plantigrada,  och  hafva  sjelfva  foten  nära  3 
gånger  längre  än  den  främre.  Deras  underben  är  nedtill  smärt 

i  förhållande  till  den  stora  foten.  Klorna  äro  mera  hoptryckta 
än  de  å  framfötterna.  Svansen,  som  är  uppåt  böjd,  är  yfvig 
och  kort,  så  att  den,  då  håren  icke  inberäknas,  icke  räcker 
till  lårbenets  nedre  ända ,  eller  knävecket  å  den  bakåt  utsträckta 

bakre  extremiteten.  Den  har  derföre  utseendet  af  en  yfvig  hår- 
tofs. Hårfällen  är  fin  och  tät,  yfvigast  och  tätast  i  vinterdräg- 

ten,  och  stigande  i  finhet,  täthet  och  yfvighet  ju  längre  upp 
emot  norden  nordharen  förekommer ;  hvadan  skinnet  af  densamme 
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från  de  nordligaste  trakterna  anses  vara  bäst  till  pelsverk.  Den 
består  af  3  slag  af  hår:  bottenfällen,  som  är  temligen  lång, 

de  egentliga  och  längre  håren,  och  de  längsta  håren,  som  ut- 
göra glesare  stickelhår.  Den  öfre  kroppssidans  hårfäll  är  något 

litet  krusig,  och  den  undre  sidans  D:o  är  rät,  och  under  vin- 
tern längre  än  den  öfres.  Nordharen  har  2:ne  olika  drägter: 

en  sommardrägt,  och  en  vinterdrägt.  Då  dessa  drägter  anläg- 
gas genom  hårfällning,  följer  deraf,  att  han  fäller  håret  2:ne 

i  gånger  under  året:  en  gång  under  hösten,  och  en  gång  under 
;  våren.  I  mellersta  Sverige  hafva  vi  iakttagit  denna  fällning 

i  slutet  af  Mars  och  i  April ,  och  i  slutet  af  Oktober,  och  bör- 
!  jan  af  November.  Enligt  hvad  vi  iakttagit,  är  höstfällningen 
något  långsammare  än  vårMlningen.  Under  höstfällningen  hafva 
vi  erfarit,  att  nacken,  halsen,  och  den  bakre  delen  af  länden 

först  blifva  hvita.  —  Honan  har  5  par  spenar. 
Färgen.  l:o.  X^^wä  ̂ orm??5  eller  Fjellharen,  Nilss.   S öm- 
mar dr  ägten:  Kroppen  ofvan  och  på  sidorna  mörkt  gråbrun,  med 

!  talrika,  gulbrunaktiga,  och  i  yttersta  spetsen  svartbruna  stickel- 
hår.   De  egentliga  håren  hafva  en  svartbrun  spets,  och  innan- 

för den  en  gulbrun  ring.    Bottenfällen  på  dessa  delar  är  under 
i  midten  af  sommaren  (Juli)  äfven  i  den  högre  norden  ljusgrå; 
men  sednare  på  hösten  hvitaktig.    En  del  längre  stickelhår  äro 

!  svarta.   Nosen  och  trakten  omkring  ögonen  äro  rostbrunaktiga. 

Den  svarta  öronspetsen  är,  liksom  i  vinterdrägten  liten,  och 

omkring  10  mill.  hög,  och  sträcker  sig  antingen  icke,  eller  på 
sin  höjd  l7-2o  ̂ -  ̂ ^l^r  37  mill.  ned  åt  bakre  eller  jitre  kanten 

af  örat,  hvilken  är  mer  eller  mindre  hvit;  och  öronen  äro  bak- 
till för  det  mesta  ljusgrå,  och  framtill  mörkt  gråbrunaktiga. 

Halsen  är  undertill  af  samma  färg,  som  ryggen.  Hakan, 
bröstet  och  buken  äro  hvita,  med  skarp  färggräns.  Svansen 

är  hvit,  med  ett  gråaktigt  band  ofvan  långs  midten.  Främre 
extremiteterna  äro  på  underarmen  framtill  och  foten  ofvan,  och 

de  bakre  på  fotens  öfre  sida  rostgula.    Fotsulorna  äro  smutsigt 

;     gulhvitaktiga.   Iris  är  brunaktig.  —  Ungarne  äro  mörkare ,  med 

•  i  den  rostbruna  färgen  på  nosen  och  fötterna  mera  dunkel.  — - 
i     Vinterdrägten:  Föränderlig  i  mån  af  det  olika  nordliga  läget 

för  localen,  och  äfven  i  mån  af  åldern.    I  den  högre  norden: 

.  !  Lappland,  Finmarken,  Norra  Kyssland,  etc.  är  den,  åtminstone 
)     den  äldre,  i  denna  drägt  öfver  allt  snöhvit,  med  undantag 
3  i  af  de  smutsigt  hvita  fotsulorna,  och  den  svarta  öronspetsen, 

i  28* 
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hvars  höjd  endast  är  omkring  5  mill.  På  ryggen  har  denna 
form  inga  svarta  stickelhår.  Något  sydligare:  Norrland  och 
norra  delarne  af  Svea  Land  är  den  äldre  äfvenledes  snöhvit, 

men  den  svarta  öronspetsen  är  omkring  10  mill.  hög,  och  på 
ryggen  förmärkas  en  del  glesa  svarta  stickelhår.  Längre  söderut, 

i  mellersta  Sverige ,  blifva  de  svarta  stickelhåreu  på  ryggen  tal- 
rikare, och  den  hvita  färgen  på  öronens  framsida  har  merendels  en 

svag  gråaktig  skuggning ,  och  vanligen  finnes  en  rostgul  fläck  öf- 
ver  hvartdera  ögat.  I  Skåne  är  den  äldre  nordharens  vinterdrägt 
äfvenledes  hvit ,  men  den  svarta  öronspetsen  är  större  än  pä  den 
i  mellersta  Sverige,  och  obetydligt  mindre  än  den,  som  man 
stundom  iakttager  hos  gamla  hanar  af  L.  canescens  derstädes, 

samt  12—15  mill.  hög.  De  svarta  stickelhåren  på  ryggen  är  o 

särdeles  talrika,  och  ryggen  har  långsåt  midten  en  svag  grå- 
aktig anstrykning.  Ofvan  hvartdera  ögat  är  en  rostbrun  fläck, 

och  öronen  äro  på  främre  sidan  gråbrunaktiga.  Bottenfällen  är 
å  alla  dessa  färgvarieteter  i  vinterdrägten  hvit,  och  klorna  äro 

svartaktiga.  —  Hos  en  yngre  hona,  skjuten  d.  2:dra  December 
vid  Upsala,  och  förmodligen  af  lista  kullen  för  samma  år  — 
densamma,  hvars  mått  ofvan  blifvit  anförda  —  hafva  vi  funnit 
vinterdrägten  hvit,  med  grågul  nosspets,  en  grågul  fläck  ofvan, 
och  en  D:o  bakom  hvartdera  ögat,  och  hjessan  gråbrun.  Öronen 
voro  vid  basen  samt  baktill  hvita ,  men  å  främre  sidan  gråbruna, 

med  inblandade  hvita  hår.  Den  svarta  öronspetsen  var  7-20 

eller  14  mill.  hög,  men  sträckte  sig  icke  ned  åt  bakre  eller 
yttre  kanten  af  örat.  På  kinderna  och  ryggen  voro  talrika  svarta 
stickelhår.  Svansen  var  helt  och  hållet  hvit.  En  annan  yngre  hona, 

skjuten  å  samma  ställe  och  vid  samma  tid,  var  af  samma  stor- 
lek, och  tycktes  vara  af  samma  ålder,  men  hade  nosspetsen 

blekare,  och  den  gråbruna  färgen  på  hjessan  mindre  utbredd, 
och  endast  förekommande  på  dess  bakre  del,  samt  öronens  främre 
sida  nästan  helt  och  hållet  hvit,  endast  med  en  ytterst  svag 

gråaktig  skuggning  långsåt  i).  En  yngre  nordhare  af  lista  års- 
kullen af  denna  varietet,  fångad  såsom  liten  unge  i  nordöstra 

1)  Den  här  anförda  skillnaden  utvisar  individuella  olikheter  i  drägtens 
utbildning;  och  då  dessa  ungdrägter  jemföras  med  den  af  S.  Nilsson  i 
Illum.  figurer  till  Skand.  Fauna,  beskrifna  yngre,  som  saknat  den  gråbmna 
fläcken  på  hjessan,  så  finner  man,  att  denne  varit  i  mera  utbildad  drägt, 
äfvensom  att  vinterdrägten  hos  de  yngre  under  vintern  allt  mer  och  mer 
ljusnar  genom  de  gråbruna  hårens  fällning. 
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Skåne  vid  Vestra  Wrarn,  och  sedermera,  efter  att  hafva  blifvit 

märkt,  utsläppt,  och  skjuten  derstädes  under  följande  vinter, 

var  på  rjggm  något  gråaktig,  och  hade  den  gråbruna  färgen 
på  hufvudet  och  öronen  mera  utbredd  än  hos  de  ofvan  anförda 

yngre. 
2:o.    Lcptfs  canescens  eller  Mohären,  Nilss.    Sommar - 

dr  äg  t  en:  Den  liknar  i  denna  drägt  mycket  den  föregående  va- 
rieteten ,  men  kännes  från  den  derigenom  att  den  har  den  svarta 

öronspetsen  omkring  Vio     ̂ ller  21  mill.  hög,  samt  den  svarta 
färgen  från  densamma  nedstigande  nedom  midten  af  örats  bakre 

eller  yttre  kant;  samt  derigenom  att  den  på  nosen  och  trakten 

omkring  ögonen  icke  har  den  rostbrunaktiga  färg ,  som  der  förefin- 
nes hos  den  föregående ,  utan  har  på  dessa  delar  ungefär  samma 

gråbruna  färg,  som  på  den  öfriga  delen  af  hufvudet.  Öronen 

hafva  icke  den  bakre  kanten  hvit.    Den  gråbruna  färgen  på 
ryggen  och  kroppssidorna  är  något  ljusare  än  hos  föregående, 
med  något  mera  gulbrunaktig  anstrykning;  och  svansen  har  det 

gråaktiga  bandet  ofvan  långs  midten  bredare  och  mörkare.  Ung- 

drägten  under  sommaren  beskrifves  sålunda  af  S.  Nilsson:  "Unge 
i  Augusti  månad:  Ofvan  gråbrun  med  gulaktiga  stickelhår. 

Kring  ögonen  en  ljusare  grågul  fläck.    Morrhåren  svarta.  Öro- 
nen mer  grå  än  ryggen ,  samt  i  spetsen  svarta.    Hakan ,  bröstet 

och  magen  hvitblacka;  svansen  under  hvit,  ofvan  askegrå  med 

gulaktiga  hårspetsar.    Benen  gulbruna,  låren  på  insidan  hvit- 

aktiga."  —  Vinterdrägten:   Äldre  från  mellersta  Sverige: 
Hårfällen  tyckes  vara  något  gröfre  än  på  föregående  varieteten. 

Nosspetsen  blekt  grågulaktig;  pannan  och  hjessan  grågulaktiga, 
med  hvita  hårspetsar,  som  till  en  del  dölja  den  grågula  färgen 

under.    En  liten  brunaktig  fläck  är  ofvan  ögat ,  och  en  gulbrun- 
aktig sådan  nedgår  från  hjessan  bakom  detsamma.    Öronen  äro 

å  främre  sidan  gråbrunaktiga ,  och  den  svarta  spetsen  är  unge- 

får ^^20  ̂ '  ̂ ller  20  mill.  hög,  och  den  svarta  färgen  nedgår 
från  den  ungefär  till  midten  af  öronens  bakre  kant.    Öronen  äro 

för  öfrigt  på  den  bakre  sidan  hvitaktiga.    Kroppen  är  ofvan 
och  på  sidorna  gråhvit  eller  hvitaktigt  blågrå,  derigenom  att 
håren  på  dessa  kroppsdelar  nedanför  den  blåhvita  spetsen  äro 

mörkare  brunaktige.    Derjemte  har  ryggen  talrika  svarta  stickel- 
hår, och  äfven  en  del  kortare  svarta  hårspetsar.  Bottenfällen 

är  här  ljust  blåhvit.    På  de  främre  extremiteterna  är  främre 

sidan  af  underarmen  långsåt  och  några  fläckar  på  öfre  sidan 
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af  tårna  yid  deras  bas  gulbruna,  och  fläckar  af  samma  farg 
finnas  vid  basen  mellan  tårna  å  bakre  extremiteterna.  Undre 

kroppssidan  och  svansen  äro  rent  hvita.  I  Skåne  hafva  de  i 

denna  drägt  vanligen  nosspetsen ,  pannan  och  hjessan  något  mör- 
kare gulbrun aktiga.  För  öfrigt  är  färgen  hos  gamla  hanar  af 

denna  varietet  i  vinterdrägten  stundom  mycket  ljus,  så  att  den 

gråhvita  färgen  på  ryggen  är  mycket  hvitaktig.  Hos  en  yngre 
hane,  skjuten  vid  Upsala  i  början  af  December,  hafva  vi  funnit 

följande  vinterdrägt:  Nosspetsen  brunaktig;  öfre  läpparne  ljust 
gråaktiga,  med  sjelfva  kanten  och  en  fläck  vid  yttre  sidan  af 
hvardera  näsborran  hvita;  hjessan  grågulaktig  med  hvita  hår- 

spetsar; öronen  pä  främre  halfvan  gråbrunaktiga ,  och  på  den 
bakre  hvitaktiga.  Den  svarta  spetsen  något  öfver  7-.  tum  hög, 
och  sträckande  sig  ned  till  nära  midten  af  örats  bakre  kant; 

en  brunaktig  fläck  ofvan  hvartdera  ögat;  kroppen  ofvan  och  på 

sidorna  gråhvit,  med  någon  grågul  anstrykning  midtåt  ryggen, 
derigenom  att  håren  nedom  den  blåhvita  spetsen  hafva  en  grå- 

gul ring;  vid  basen  är  fällen  ljust  blåhvit.  Talrika  svarta 

stickelhår  och  hårspetsar  förefinnas  å  öfre  kroppssidan.  Den 

undre  kroppssidan  såväl  som  svansen  äro  rent  hvita.  Några 
gulbruna  fläckar  förefinnas  på  basen  af  framtårna  ofvan  och 
mellan  bakfötternas  tår  vid  basen;  och  underarmen  är  framtill 

gulbrun.  En  yngre  hona,  skjuten  vid  samma  tid,  och  å  samma 

ställe  —  den ,  hvars  dimensioner  ofvan  blifvit  uppgifna  —  hade 
pannan  och  hjessan  gråbruna,  öronen  vid  basen  hvitaktiga,  och 
svansen  ofvan  midtåt  ljusgrå;  och  ryggen  saknade  den  grågula 

anstrykningen.    Eljest  liknade  den  föregående. 
Dessutom  förekomma,  ehuru  sällan,  individuella  varieteter: 

stundom  helt  och  hållet  svarta  (mycket  sällsynta)  ;  rödaktiga, 
eller  mer  eller  mindre  rödbrunaktiga;  och  ljust  gulbrunaktiga , 

något  ljusare  undertill,  eller  nästan  h\äta  under. 
Craniet.  Af  en  äldre  hane:  Längd  från  främre  kanten  af 

mellankäksbenet  till  bakre  kanten  af  interparietalbenet  nära 

37io  t.  eller  101  mill.   Bredd  öfver  de  yttre  öronöppningarne 

t.  eller  37  mill.  Bredd  öfver  kindbågarne  1  ̂ V-^n  ̂ l^^r 
50  mill.  L.  af  näsbenen  lY,o  eller  44  mill.  Craniets  öfre 

profilkontur  är  framtill  öfver  näsbenen  mindre  bågböjd,  än  öf- 

1)  Uti  tidningarne  lemnades  i  Februari  1871  den  uppgiften,  att  en 
svart  hare  vid  närande  tid  blifvit  skjuten  inom  Handbörds  härad  i  Kalraare 
län.    Den  skulle  hafva  varit  något  mindre  än  den  vanlige  haren  (nordharen). 



429 

ver  hjernskålen.  Honans  cranium  är  jemförelsevis  något  mindre, 
och  har  hjernskålens  öfre  profilkontur  baktill  något  mera  stupande. 
Näsbenen  äro  hos  henne  något  mera  afsmalnande  framåt,  så  att 
deras  bredd  strax  bakom  spetsen,  och  framom  det  ställe,  der 

de  sammanstöta  med  mellankäksbenen  innehålles  omkring  Vl^ 

gånger  i  deras  bredd  vid  basen ,  då  deremot  hos  hanen  den  förra 
bredden  innehålles  IV3  gånger  i  den  sednare.  Uti  formen  af 

eraniet  bafva  vi  icke  kunnat  finna  någon  annan  konstant  skill- 
nad mellan  denna  arten  och  den  tyske  haren,  än  den,  att  den 

förra  har  nosen  något  bredare,  och  detta  förhållande  har  sitt 

uttryck  deri,  att  bredden  af  näsbenen  tillsamman  vid  basen 
hos  den  förra  icke  innehålles  2me  gånger  i  deras  längd,  hvilket 

den  gör  hos  den  sednare.  Nackbenet  har  paramastoidutskotten 
räckande  föga  nedom  mastoidutskotten.  Nackbenets  basilardel, 
som  från  kanten  af  foramen  magnum  är  ungefär  lika  lång  som 

bred,  är  baktill  midtåt  kölad,  och  framtill  konkav.  Interparie- 
talbenets  bakre  kant  är  konvex,  och  stundom  i  midten  trubbigt 

tillspetsad.  Hos  äldre  individer  är  den  rygg,  som  går  långs 
midten  af  detsamma,  ganska  hög,  och  fortsättes  af  en  tydlig 

sådan  långs  suturen  mellan  hjess-  och  pannbenen ;  och  den  böjda 
köl,  som  finnes  vid  den  yttre  gränsen  för  hvartdera  hjessbenet, 
och  har  sin  början  vid  den  knöl,  som  fjällbenet  bildar  vid  bakre 

gränsen  för  ögonhålan,  är  ganska  skarp.  Postorbitalutskotten 

äro  hvältda  och  mycket  stora  och  fria  fram-  och  baktill,  med 
ett  främre  och  ett  bakre  utskjutande  parti,  af  kvilka  det  förra 
är  mindre  än  det  sednare.  Framom  dem  är  en  djup  inscisura 

supraorhitalis ,  som  i  allmänhet  är  öppen ,  och  stundom  är  bre- 
dare, och  stundom  smalare.  Den  bakre  näsöppningens  bredd 

upptager  ungefär  V5  af  afståndet  mellan  kindtandraderna  der- 

städes,  och  är  icke  afsmalnande  bakåt.  Okbenets  baktill  ut- 

skjutande spets  är  trubbig.  Den  uppstigande  delen  af  öfver- 
käkens  okbensutskott,  som  framtill  begränsar  orUta,  är  temli- 
gen  starkt  utstående,  samt  med  jemn,  glatt  och  trind  kant; 
och  denna  kant  slutar  vid  det  i  allmänhet  starkt  utskjutande 

utskottet  af  tårbenet.  Å  yttre  sidan  af  underkäken  är  en  tydlig 
knöl  vid  basen  af  alveolen  för  den  nästsista  kindtanden.  Un- 

derkäkens undre  kontur  mellan  angularutskottet  och  den  syn- 
liga framtandens  bas  är  något  bugtig,  och  stundom  mera,  och 

stundom  mindre  bågböjd.  Å  ett  cranium  af  var.  L.  canescens 
hafva  vi  funnit  den  mest  böjd. 
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Tänderna.  Öfver käken:  Framtänderna  4;  de  främre  2:ne, 

af  vanlig  form,  och  de  bakre  2:ne  mycket  mindre  och  cylindri- 
ska, med  afhnggen  spets.  De  äro  alla  hvita,  och  de  förra  hafva 

å  främre  sidan  närmare  intill  inre  kanten  en  bred  och  mer  eller 

mindre  djup  långsgående  fåra ,  som  vanligen  i  bottnen  är  ojemn. 

Främre  sidan  är  något  sned,  och  eggen  är  naggad  vid  fåran. 
Kindtänderna  äro  6  å  hvardera  sidan,  de  2me  yttersta  minst, 
och  de  2me  mellersta  störst,  och  den  bakersta  minst  af  alla. 
Den  l:sta  och  den  6:te  kindtanden  bestå  hvardera  af  en  enkel 

af  emalj  omsluten  skifva  eller  tub.  Den  l:sta  har  3:ne  tydliga 

ingående  emaljbugter,  af  hvilka  en  i  den  inre,  och  tvenne  i  den 
främre  kanten,  och  af  dessa  är  den  yttre  i  främre  kanten  den 

grundaste,  och  den  inre  i  samma  kant  den  djupaste,  och  från 

den  å  inre  sidan  går  längs  denna  sida  en  grund  fåra.  Denna 

tands  yttre  kant  är  temligen  skarpvinklig,  och  dess  främre  sida  har 

2me  långsgåeude  gropar.  Hvardera  af  de  följande  2:dra— 5:te 
kindtänderna  är  bildad  af  2:ne  af  emalj  omslutna  transversella 
skifvor,  mellan  hvilka  gränsen  är  utmärkt  genom  en  tvärs  öfver 

kronan  gående  emaljrygg,  hvadan  kronan  företer  2:ne  konkava 

mörkare  fält:  ett  främre,  och  ett  bakre,  båda  omslutna  af  upp- 
höjda emaljkanter.  Gränsen  mellan  de  båda  skifvorna  är  både 

å  yttre  och  inre  sidan  af  dessa  tänder  antydd  genom  en  långs- 
gående grop.  Den  6:te  kindtanden  har  kronan  elliptisk,  med  den 

inre  sidan  afrundad,  och  den  yttre  trubbigt  kölad.  —  Under- 
käken: Framtänderna  äro  2:ne,  och  deras  blottade  del  är  kort. 

Deras  främre  sida  är  vanligtvis  konkav,  men  stundom  plan, 

med  sidokanterna  temligen  skarpviukliga ,  och  sällan  med  ytterst 

svaga  spår  till  ett  par  långsgående  fåror.  Kindtänderna  äro  å 
hvardera  sidan  5.  Den  l:sta  af  dessa  är  den  högsta  och  största, 
och  är,  liksom  de  andra,  sammansatt  af  2:ne  af  emalj  omslutna 

skifvor,  men  den  främsta  af  dessa  skifvor  är  tjockare  än  den 

andra,  och  har  en  ingående  emaljbugt  i  den  yttre,  och  en  D:o 
i  den  främre  kanten;  och  å  yttre  sidan  har  denna  tand  2:ne 

djupa  långsgående  gropar.  Pä  fi'ämre  sidan  har  den  en  liten 
sådan,  och  på  inre  sidan  2:ne  mycket  grunda  D:o.  Kronan  å 

denna  och  de  följande  har  isynnerhet  vid  inre  sidan  högt  upp-"* 
stående  emaljkanter.  De  3:ne  derpå  följande  kindtänderna  ha 
å  både  yttre  och  inre  sidan  en  långsgående  grop,  men  den  å 

den  förra  är  större  och  djupare  än  den  å  den  sednare.  Den 

bakersta  kindtanden,  som  är  den  minsta,  har  afrundade  sido- 



431 

kanter  på  de  båda  af  emalj  omslutna  tuberna,  hvaraf  den  är 
sammansatt,  och  af  hvilka  den  bakre  är  betydligt  mindre  än 
den  främre,  den  sednare  dock  å  yttre  sidan  med  spår  till  köl. 

Både  yttre  och  inre  sidan  af  denna  tand  har  en  djup  långsgå- 
ende grop. 
Nordharen  är  ett  för  alla  under  namn  af  haren  välbekant 

djur,  som  förekommer  allmän,  ehuru  mer  och  mindre  talrik, 

från  Skåne  till  Nord-Cap.  Af  dess  båda  hos  oss  förekommande 

varieteter  förefinnes  mohären  (^Lep.  canescens  Nilss.)  företrädes- 

vis i  de  sydligare  delarne  af  Sverige,  och  i  Norge  nästan  en- 
dast i  Jäderen,  och  saknas  helt  och  hållet  i  de  nordligaste  de- 

larne af  Sverige  och  Norge;  och  fjellharen  {LeiJ.  horealis  Nilss.) 

förekommer  isynnerhet  från  och  med  Svea  Land  norrut,  och 
endast  denne  i  de  nordligaste  delarne  af  Sverige  och  Norge. 

Enligt  C.  J.  SuNDEWALL  träffas  den  förra  varieteten  någon  gång 
ännu  sä  nordligt,  som  i  Jemtland  i  trakten  af  Storsjön,  och 

enligt  C.  J.  Gripenberg  ̂ )  skall  den  en  gång  vara  fångad  i  trak- 
ten af  Söderhamn.  Vi  hafva  sett  exemplar  af  denna  form  ut- 

bjudas till  salu  i  Upsala  af  norrländska  handlande,  med  upp- 
gift, att  de  varit  från  Ångermanland.  Den  är  dock  redan  i 

trakten  af  Stockholm,  enligt  S.  Nilsson,  vida  mindre  talrik  än 

den  sednare.  Enligt  C.  K.  Sundström  äro  båda  varieteterna 

ungefär  lika  allmänna  inom  Örebro  län.  Enligt  uppgift  af  Stu- 
der.  K.  Linroth  är  fjellharen  den  vida  allmännaste  inom  Werm- 

land.  Enligt  G.  A.  Tiselius  ̂ )  förekommer  flellharen  mera  säl- 
lan inom  Kalmare  län  än  mohären,  och  i  Westergötland  skall 

det,  enligt  uppgift  af  Cand.  K.  Olsson  vara  samma  förhällande. 
Inom  Skåne  är,  enligt  S.  Nilsson  och  äfven  enligt  våra  egna 

iakttagelser,  mohären  den  vanliga  formen  af  nordharen,  och 

^ellharen  endast  en  och  annan  gång  förekommande;  men  enligt 
hvad  vi  ofvan  hafva  anfört,  hafva  vi  med  säkerhet  iakttagit, 

att  Qellharen  födes  inom  Skåne,  och  således  icke,  såsom  det 

uppgifves  i  Skandin.  Fauna,  endast  der  förekommer  under  vin- 
tern. Yi  känna  dock  icke,  huruvida  det  af  oss  derstädes  iakt- 
tagna yngre  individet  haft  båda  eller  någondera  af  föräldrarne 

af  samma  varietet.  Då  den  så  ytterst  sällan  der  anträffades, 

att  vi  på  flera  år  endast  erforo  3:ne  fall  af  dess  förekomst  på 

1)  Tidskr.  för  Jägare  och  Naturforskare  1834,  pag.  1077. 
2)  Bidrag  till  kännedomen  om  Örebro  läns  Vertebratfauna ,  pag.  9. 
3)  Bidrag  till  kännedom  om  Östra  Smålands  Vertebratfauna,  pag.  15. 
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den  ifrågavarande  trakten,  skulle  vi  vilja  hålla  det  sannolikt, 
att  derstädes  endast  ett  eller  annat  individ  någon  gång  födes  af 

föräldrar  af  mohärens  varietet.  För  öfrigt  förekommer  nord- 
haren i  Finland,  Ryssland  och  Sibirien  ända  till  Kamtschatka 

och  kusten  af  Ochotska  Hafvet,  på  Alperna  och  Pyrenéerna ,  på 
Irland  och  i  Skottland,  och  enligt  S.  Nilsson  någon  gång  på 

Seland ,  hvilket  dock  icke  är  kändt  af  Melchior.  Enligt  v.  Mm- 
DENDOiiFF  är  inom  Finland  och  Ryssland  variet.  mohären  endast 

funnen  vid  södra  kusten  af  det  förra,  samt  i  Lifland.  Den  an- 

dra varieteten,  Qellharen,  som  är  den  allmännaste  haren  i  Ryss- 
land, och  den  enda  af  dessa  båda  varieteter  i  Sibirien,  före- 

kommer i  trakten  af  Memel,  i  Belowesher-Skogen  i  Lithauen, 
och  i  sydöstra  delarne  af  europeiska  Ryssland  ända  ned  till  50:de 

nordliga  breddgraden ,  och  skall ,  enligt  Menétriés  t.  o.  m.  före- 
komma på  Caucasiska  bergen.  Han  förekommer  äfven  på  Al- 

perna och  Pyrenéerna ,  och  på  Irland  och  i  Skottland.  På  dessa 

sydliga  trakter  synes  han  böra  betraktas  såsom  en  qvarlefva 
från  isperioden. 

Nordharen  håller  sig  såväl  i  skogbevuxna  som  i  skoglösa 

trakter,  såväl  på  slättlandet  som  i  bergstrakterna.  På  de  sed- 
nare  uppstiger  han,  nämligen  variet.  fjellharen,  långt  ofvan 

skogsgränsen ,  enligt  C.  Gr.  Löwenhjelm  ^)  och  enligt  J.  B.  Barth  -). 
Den  förre  har  nära  Kölen  träffat  honom  8  å  10  mil  från  när- 

maste skog  högt  uppe  i  snöregionen;  och  den  sednare  har  i 

Norge  funnit  honom  på  flellen  ofvan  videregionen,  inom  lafvar- 
nes  bälte,  på  en  höjd  af  6000  fot  öfver  hafvet,  ehuru  sparsam- 

mare än  inom  videregionen  derstädes.  Vi  hafva  träffat  honom 

på  toppen  af  Areskutan,  samt  iakttagit,  att  han  der  då,  den 
30  September,  redan  hade  blifvit  för  det  mesta  rent  hvit,  då 
han  deremot  inom  skogsbältet  på  de  lägre  liggande  delarne  af 

nämnde  berg  ännu  till  större  delen  var  grå  Enligt  V.  Fatio, 

uppstiger  han  på  Alperna  under  sommaren  till  en  höjd  af  öfver 
10,000  fot  öfver  hafvet,  och  nedstiger  under  vintern  till  de 

lägre  liggande  skogbevuxna  bergsluttningarne,  och  t.  o.  m.  ned 
i  dalarne.  Enligt  vår  erfarenhet  råder  der  på  de  trakter,  der 
båda  varieteterna  förekomma,  ingen  skiljaktighet  dem  emellan 

uti  förekomsten  med  hänsyn  till  localens  beskaffenhet.    I  trakten 

1)  Öfversigt  af  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Förh.  1846,  pag.  125. 
2)  Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tidskr.  6;te  årg.  (1868)  pag.  67. 
3)  Öfversigt  af  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Förh.  1849 ,  pag.  35. 
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af  Upsala  hafva  vi  träffat  bådadera  såväl  på  öppna  fält  som  i 
skogsmark.  Under  alla  årstider  söker  nordharen  naturligtvis 

sådana  ställen,  der  han  har  tillgång  på  föda:  dels  sädesåkrar, 
kåltäppor,  ängsmarker  och  sätervallar,  och  dels  beteshagar  och 
buskmarker,  samt  sådana  skogstrakter,  hvarest  finnes  tillgång 

på  buskar  och  träd  af  löfskog,  isynnerhet  asp,  hvars  bark  för 
honom  under  vintern  utgör  en  älsklingsföda.  Han  afgnager  dock 

i  allmänhet  (enligt  hvad  vi  erfarit,  och  enligt  hvad  jägare  för- 
säkrat oss)  icke  barken  af  på  rot  stående  buskar  eller  ungträd 

af  asp,  utan  söker  sådana  ställen,  der  af  huggna  grenar  eller 

toppar  af  detta  trädslag  ligga  Under  vintern  uppsöker  han 

äfven  gerna  rågåkrarne,  der  sådana  förefinnas,  för  att  äta  råg- 
brodden.  Hans  föda  består  uteslutande  af  vegetabilier.  Under 
hösten  och  vintern  ändrar  han  stundom  vistelseorter,  ehuru  han 

vanligen  icke  företager  långa  utvandringar.  De  som  under  som- 
maren förekomma  på  högre  liggande  bergstrakter  vandra  icke 

sällan  under  vintern  ned  till  lägre  liggande  skogstrakter  eller 
slättmarker.  1  afseende  på  nordharens  förekomst  inom  Norge 
och  harjagten  derstädes  hänvisa  vi  till  hvad  J.  B.  Barth  derom 

anfört  i  sin  af  handling:  "Hvarjehanda  om  haren  och  harjagten 

i  Norge ,"  uti  Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tidskrift  -).  Be- 
träffande haren  och  harjagten  hos  oss  hänvisa  vi  till  hvad  C.  U. 

1)  Denna  omständighet  har  gifvit  anledning  till  en  i  detta  afseende 
särdeles  betecknande  harjagt,  som  idkades  i  nordöstra  Skåne  åtminstone  för 

30—40  år  sedan,  och  som  benämndes  med  "att  skjuta  hare  för  hamling." 
Vid  de  tillfällen,  då  vinternätterna  voro  ljusa,  och  spårsnö  förefanns,  bru- 

kade man  hugga  ned  en  del  grenar  af  en  asp ,  och  kallade  detta  att  hamla 
aspen.  Dessa  grenar  uppsöktes  snart  med  begärlighet  af  hararne,  hvilket 
visade  sig  genom  barkens  afgnagning,  och  hararnes  spår  i  snön  deromkring. 
Sedan  jägaren  iakttagit  detta,  satte  han  sig  under  aftonen  på  post,  be- 

väpnad med  sitt  gevär,  uti  ett  närstående  eller  i  samma  träd,  och  invän- 
tade hararnes  ankomst  till  de  "nedhamlade"  grenarne,  för  att,  när  detta 

skedde,  strax  skjuta  dem.  Då  hararne  i  trakten  voro  talrika,  kunde  på 
detta  sätt  flera  sådana  erhållas  under  en  natt.  De,  som  idkade  denna 

jagt,  voro  vanligen  torpare,  som  icke  hade  någon  jagthund.  Såsom  en- 
formig och  något  väl  kylig  vann  denna  jagt  inga  insteg  hos  egentliga  jä- 
gare. Om  hararne  hade  brukat  att  äta  barken  af  på  rot  stående  telningar 

eller  buskar,  skulle  de  icke  hafva  fästat  så  stort  afseende  på  de  nedhuggna 
grenarne.  Att  de  dock  stundom  afgnaga  barken  af  unga  på  rot  stående 
träd,  bevisas  deraf,  att  C.  U.  Ekström  sjelf  sett,  liuruledes  en  hare  på 
en  natt  uti  en  trädskola  på  ett  sådant  sätt  förstört  74  unga  fruktträd. 

2)  6:te  årgången  (1868)  pag.  65. 
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Ekström  derom  anför  i  Tidskrift  för  Jägare  och  Naturforskare 
1834  sid.  977  och  1057. 

Nordharen ,  eller  haren ,  såsom  han  hos  oss  vanligen  kallas , 

är  ett  skyggt  djur,  som  merendels  håller  sig  stilla  och  dold  om 

dagen,  under  buskar,  i  diken,  eller  djupa  fåror  å  plöjda  åkrar, 
mellan  stenar,  o.  a.  d.,  och  som  är  i  rörelse  under  aftnarne  och 

nätterna,  för  att  söka  sin  föda,  förrätta  sin  parning,  m.  m. 
Vanligen  sätter  han  sig  dock  i  rörelse  emot  aftonen  innan  det 
ännu  blifvit  skumt,  och  är  ofta  i  rörelse  ännu  under  morgonen 

innan  solens  uppgång.  Under  parningstiderna  får  man  dock 
stundom  se  honom  i  rörelse  midt  på  dagen.  Unghararne  äro 

vanligen  tidigare  innan  aftonen  i  rörelse,  än  de  gamla.  Nord- 
harens lopp  är  hoppande  och  snabbt;  och  detta  är  merendels 

hans  enda  utväg  att  rädda  sig  från  sina  förföljare.  Då  han 
märker  någon  fara ,  trycker  han  sig  hårdt  till  marken ,  för  att 
dölja  sig,  och  man  kan  då  ofta  komma  honom  helt  nära  innan 

han  springer  upp ;  eller  ock  springer  han  undan  i  god  tid.  Un- 
der hösten  och  vintern  före  medlet  af  .Tanuari  händer  vanligen 

det  förra,  och  längre  fram  på  vintern  det  sednare.  Då  han 
vill  sätta  sig  till  hvila  för  dagen,  tager  han  i  allmänhet  ett 

långt  sidosprång,  eller  så  kalladt  afsprång,  och  derefter  några 
andra  långa  språng  till  det  ställe,  som  han  åt  sig  utsett,  för 

att  derigenom  förvilla  sina  förföljare.  Han  ådagalägger  häri- 

genom en  icke  obetydlig  grad  af  slughet.  Han  gör  detta  stun- 
dom i  ännu  högre  grad,  då  han,  för  att  förvilla  de  förföl- 
jande jagthundarne ,  springer  upp  på  ett  lutande  träd,  eller  en 

hög  sten,  eller  kastar  sig  ut  i  en  ström  och  simmar  öfver  den, 

eller  ock  söker  upp  en  banad  väg.  Han  kan,  då  han  fångas 

såsom  ung,  blifva  ganska  tam.  För  att  ådagalägga  sina  affek- 
ter, brukar  han  stundom  trumma  med  framfötterna,  såsom  det 

kallas ,  d.  v.  s.  slå  med  dem  med  nästan  vibrerande  hastighet  på 

något  fast  föremål,  eller  på  marken,  så  att  det  höres  temligen 

starkt.  Hans  stora  ögon  gifva  honom  förmågan  att  se  väl  un- 
der skymningen  och  natten,  men  äro  icke  lika  lämpliga  för  ett 

intensivare  dagsljus,  och  detta  gör  att  nordharen,  åtminstone 

stundom,  icke  har  synnerligen  skarp  syn  under  dagen.  Det  hän- 
der derföre  ofta  under  harjagter,  att  han  springer  alldeles  in 

på  jägaren,  blott  denne  står  orörligt  stilla,  äfven  om  jägaren 
icke  är  dold.    Hans  hörsel  och  lukt  äro  fina. 
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Nordliaren  är,  liksom  de  flesta  andra  gnagare,  mycket  af- 
velsam  Han  ynglar  3:ne  gånger  om  året,  ocli  ungarne  äro 
redan  under  följande  året  fortplantningsskicklige.  Han  lefver  i 
ett  inskränktare  slag  af  monogami,  d.  v.  s.  honan  parar  sig 

för  hvarje  parningstid  blott  med  en  hane,  men  de  öfvergifva 
hvarandra  sedan  parningstiden  är  slut.  Man  får  ofta  under 

denna  tid  se  flera  hanar  följa  en  och  samma  hona,  och  huru- 
ledes  de  dervid  leverera  hvarandra  häftiga  strider,  hvarefter 

man  på  valplatsen  finner  stora  hårtofsar.  Den,  som  går  seg- 
rande ur  striden,  erhåller  honan  till  segerbyte.  De  under  par- 

ningstiden kringstrykande  hanarne,  som  då  vanligtvis,  när  de 

jagas ,  göra  längre  "bugter,"  benämnas  af  jägarne  i  södra  Sverige 
ramlare.  Honan  går  drägtig  omkring  en  månad,  och  föder  ett 

något  olika  antal  ungar,  vanligen  3—5,  men  stundom  flera. 
Vi  hafva  någon  gång  funnit  ända  till  8  ungar  i  den  tvåhornade 

uterus.  Första  kullen,  eller  "sättet,"  födes,  eller  "sättes"  i 
Mars,  eller  början,  af  April,  tiden  beroende  något  af  vinterns 

stränghet  och  det  mer  eller  mindre  nordliga  läget;  den  andra 
kullen  i  Maj  eller  Juni;  och  den  3:dje  i  slutet  af  Juli  eller  i 
Augusti.  Dessa  tider  kunna  dock  blifva  förändrade  något  i  mån 

af  omständigheterna,  och  det  händer  någon  gäng  att  de  yngla 

på  olaga  tid.  Så  hafva  vi  t.  ex.  sett  i  tidn.  Nya  Dagligt  Allehanda 

1869  N:o  37  den  uppgiften,  att  i  Wånga  socken  i  Westergöt- 
land  den  27  Januari  1868  en  harhona  blef  skjuten,  som  var 

drägtig  med  4  ungar,  hvilka  sannolikt  voro  temligen  stora, 
emedan  de  hade  blifvit  insände  till  en  zoolog  i  Skara.  Uti 

Skåne  hafva  vi  åtskilliga  gånger  under  harjagter  på  spårsnö  i 
Januari  månad  funnit  tecken  till  redan  hos  hararne  (mohären) 

vaknad  propagationsdrift.  För  att  kunna  uthärda  köld  och  an- 
dra svårigheter,  som  äro  en  följd  deraf  att  nordharen  icke  till- 

reder något  varmt  bo  åt  sig  eller  sina  ungar,  äro  dessa  ganska 

mj^cket  utbildade ,  då  de  framfödas ,  och  äro  då  hårbetäckta  och 

hafva  öppna  ögon.  Modren  egnar  dem  icke  synnerlig  stor  om- 
vårdnad, men  skall  dock  gifva  dem  di  under  20  dagar  efter 

födseln.  Hon  parar  sig  emellertid  ånyo  redan  6—7  dagar  efter 
nedkomsten,  och  man  har,  såsom  ofvan  blifvit  anfördt,  hos 

1)  Hans  starka  propagationsdrift  uppenbarar  sig  äfven  deri,  att  han 
stundom  parar  sig  med  tyske  haren,  och  med  den  alstrar  bastarder.  V.  Fatio 
uppgifver,  att  han  sett  sådana  bastarder  i  Schweitz ,  der  båda  arterna  före- 

komma tillsamman, 
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henne  t.  o.  m.  iakttagit  superfoetation ,  eller  att  hon  parat  sig 
och  blifvit  ånyo  hafvande  medan  hon  ännu  varit  drägtig.  Bevis 

derpå  har  man  funnit  deri,  att  man  i  den  ena  säcken  eller  af- 
delningen  af  lifmodern  funnit  fullbildade,  och  uti  den  andra  så 

små  ungar,  att  de  knappt  voro  större  än  den  yttersta  leden  af 

en  tumme*).  Ungarne  växa  fort,  och  de  af  l:sta  kullen  äro, 
enligt  de  af  oss  ofvan  lemnade  måtten,  före  jultiden  nästan  så 
stora ,  som  de  gamla.  Utan  denna  starka  propagation  och  hastiga 
tillväxt  skulle  nordharen,  åtminstone  i  en  del  trakter,  ofelbart 

blifva  utrotad,  emedan  han  är  utsatt  för  förföljelser  af  en  mängd 

fiender,  bland  hvilka,  såsom  vanligt,  menniskan  är  den  värsta-). 
Bland  hans  andra  fiender  äro  loen,  räfven,  vargen,  kungsörnen, 
bergufven  och  dufhöken  de  farligaste  I  allmänhet  gör  han 

ringa  eller  ingen  skada,  ehuru  han  uti  vår  föregående  jagtlag 
räknades  lika  med  de  fogelfria  skadedjuren.  Någon  gång  kan 

han  emellertid  uti  trädskolor,  såsom  ofvan  är  uppgifvet,  göra 
teraligen  betydlig  skada  å  unga  trädplantor;  och  hans  besök  i 
kältäpporna  kunna  äfven  vara  förderfliga  för  kålen,  som  är  ett 

af  hans  mest  omtyckta  födoämnen. 

2.    Lepus  europseus,  Pallas. 

Tyske  Haren. 

Öronen  från  pannan  omkring  Yio  ̂-  ̂ ^^^^  niill.  längre 
än  hiifvudet.  Svansen  utan  håren  räcker  ungefär  till  knäleden^ 

då  bakre  extremiteten  utsträckes,  och  är  ofvan  svart.  Hufvu- 
dets  sidor  hafva  ett  mer  eller  mindre  tydligt  ljust  hand,  som 

går  från  sidan  af  nosen  genom  Ögat  hortåt  basen  af  örat. 
Näsbenens  största  bredd  innehålles  2:ne  gånger  i  deras  längd. 

Den  l:sta  öfre  kindtanden  har  endast  2:ne  djupare  ingående 

tydliga  emaljbugter,  nemligen  en  i  den  inre ,  och  en  i  den  främre 
kanten. 

1)  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.  pag.  437. 

2)  Den  för  hararne  mest  förstörande  jagtmetoden  är  fångandet  med 
snara. 

3)  Uti  Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tidskrift  5:te  årgången  (1867) 
pag.  45  omtalas,  huruledes  en  varglo,  under  det  han  af  jägaren  (P.  BÄCK) 
i  3:ne  dagars  tid  förföljdes  hade  tagit  9  harar. 
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aquilonius,  J.  H.  Blasius:  Amtlicher  Bericht  iiber  die  19:te  Ver- 

sammlung  deutscher  Naturforscher  und  Aerzte  zur  Braun- 
schweig  1842,  pag.  89. 

europceus,  S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl. 

pag.  445.  —  1847. 
timidus,      J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 

lands,  pag.  412.  —  1857. 
europceus,  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  292.  — 

1865. 

„         Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tidskrift  6:te  årgången, 
pag.  122,  med  planche   öfver  den  nordliga  formens 
vinterdrägt.  —  1868, 

timidus ,      V.  Fatio  :  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse ,  vol.  I,  Hi- 
stoire  nat.  des  Maramiféres,  pag.  247.  —  1869. 

BesJcr.  cT,  gammal,  från  ön  Hven.  Kroppsl.  från  nos- 
spetsen  till  svansroten  2  fot  eller  600  mill.  Hufvudets  längd 
37io  t-  6ller  117  mill.  L.  af  örat  fr.  den  utåt  vända  sidan  af 
dess  bas,  och  utan  håren  vid  spetsen  47io  t.  eller  141  mill.  L. 
af  bakfoten  från  hälen  till  ena  mellersta  klospetsen  5  t.  eller  150 

mill.  L.  af  svansen  utan  håren  3*/^^^  t.  eller  102  mill.  —  9» 
fullvuxen,  fr.  ön  Hven.  Kroppsl.  19  t.  eller  570  mill.  L.  af 

örat  fr.  yttre  sidan  af  dess  bas  47io  t.  eller  126  mill.  L.  af 
bakfoten  fr.  hälen  5  t.  eller  150  mill.  L.  af  svansen  fr.  basen 

och  utan  håren  3V-.n  t.  eller  95  mill. 

Synes  i  allmänhet  såsom  fullt  utvuxen  vara  något  större  än 

föregående  art^),  och  har  jemförelsevis  längre  öron  och  svans, 
men  kortare  bakfötter,  som  icke  nå  till  nacken,  då  de  böjas 

framåt.  Öronen  räcka,  då  de  böjas  framåt,  IVio  t.  framom  nos- 
spetsen,  och  deras  spets  är  afrundad,  liksom  hos  föregående, 
men  de  äro  något  smalare  än  hos  den.  Dess  hårfäll,  med  undantag 
af  den  fina  bottenfällen ,  är  gröfre.   Den  undergår  vanligen 

1)  Dess  vigt  stiger  till  10—12  skålpund. 
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ingen  särdeles  märkbar  drägtförändring  vid  vinterns  annal- 

kande, men  emot  den  nordliga  gränsen  för  dess  geografiska  ut- 
bredning, och  således  utan  tvifvel  stundom  hos  oss,  gör  den 

dock  detta,  och  antager  en  ljusare  vinterdrägt,  som  är  så  mycket 
mera  afvikande  från  sommardrägten ,  som  klimatet  i  den  trakten , 
der  den  vistas,  är  hårdare  än  det,  som  är  det  normala  för  den 

typiska  formen.  I  Eyssland  erhåller  han  derföre  under  vintern 

en  mycket  ljus  drägt,  uti  hvilken  han  af  Pallas  ansågs  såsom 
en  bastard ,  och  af  Blasius  såsom  en  egen  art ,  hvilken  af  honom 

erhöll  benämningen  Lcp.  aquiloniiis.  I  sin  vanliga  drägt  är  han 
ofvan  mörkt  gulbrunaktig ,  stötande  i  grågult,  mörkast  på  öfre 
sidan  af  hufvudet,  och  på  öronens  framsida,  och  på  bakre  delen 

af  länden  mer  eller  mindre  ljust  gråaktig.  På  ryggen  är  botten- 
fallen  och  hårens  basaldel  hvita,  derefter  äro  håren  svarta,  och 

så  närmare  spetsen  rostgula ,  och  deras  yttersta  spets  svartaktig. 

Nosen  är  dunklare  rostgulaktig ,  och  kanterna  omkring  näsbor- 
rarne gråhvitaktiga.  Öfre  sidan  af  hufvudet  och  främre  sidan  af 

öronen  äro  mörkare,  derföre  att  hårens  svarta  färg  der  mera 

synes  genom  den  rostgula.  På  hvardera  sidan  af  hufvudet  går 
från  nosen  genom  ögat  bortåt  örat  ett  ljust ,  gråhvitaktigt  band , 
och  under  ögat  är  en  mörkare,  gråbrunaktig  fläck.  Kinderna 

äro  under  vintern  ljusare,  hvitaktigt  grågula.  Öronen  äro  baktill 
å  yttre  sidan  och  i  bakre  kanten  dels  rostgulaktiga  och  dels 
hvitaktiga ,  och  i  spetsen  svarta ,  och  den  svarta  färgen  bildar  på 

yttre  sidan  nedom  spetsen  en  temligen  stor  fläck.  På  inre  sidan 

(den  utåt  vända)  af  örat  är  den  deremot  föga  utbredd.  Håret 
på  denna  sidan  är  blekt  rostgulaktigt ,  med  en  stor  svartbrunaktig 
fläck  nära  midten  af  örats  bakre  kant.  Nacken  är  mörkt  rost- 

gulaktig, med  en  svag  vinröd  anstrykning.  Främre  halsen,  bo- 
garne, och  kroppssidorna  nedtill,  och  främre  extremiteterna 

framtill  äro  ljust  rostbrunaktiga.  Håret  närmast  ofvan  svansens 

bas  är  under  vintern  hvitaktigt.  Underbenen  framtill  äro  rost- 
brunaktiga, och  bakfötterna  ofvan  ljusare,  hvitaktigt  gulbruna, 

mellan  tårna  brunaktiga.  Fotsulorna  smutsigt  gråatkiga.  Svansen 
är  ofvan  svart,  och  under  hvit.  Hakan,  bröstet  och  buken  äro 

hvita.  Färgen  är  här  beskrifven  efter  en  äldre  hane  från  Seland , 
i  höstdrägt.    Hos  en  D:o  i  vinterdrägt  från  ön  Hven    hafva  vi 

1)  Både  denne  hane  och  en  hona,  som  blifvit  skjutna  på  ön  Hven  d. 
18  Januari  1871,  hafva  af  Tullförvaltaren  och  Riddaren  E.  Ahlbom  blifvit 
förärade  till  härvarande  Universitets  Zoologiska  museum. 
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funnit  sidorna  af  länden  något  ljusare,  med  gråhvit  anstrykning. 
Öfverläppen  framtill  omkring  fåran,  och  underläppen  framtill 
äro  mörkgråa.  Hakan  och  nedre  delen  af  kinderna  äro  hvita. 

Honan  skiljer  sig  från  hanen,  jemte  det  hon  är  mindre,  deri- 

genom  att  hon  på  framhalsen,  frambröstet  (bringan)  och  bo- 
garne är  blekt  och  orent  rostgulaktig.  Både  hanen  och  honan 

hafva  glesa  långa  stickelhår  med  hvit  spets  på  kroppssidorna. 
Honan  har  den  rostgula  färgen  på  nacken  föga  märkbar.  Hos 

de  yngre  är  den  rostbruna  färgen  på  bogarne  och  kroppssidorna, 
liksom  hos  honan,  blekare,  stötande  i  rostgult,  och  på  de  förra 
mindre  utbredd ;  och  de  ha  vanligen  på  hjessan  en  hvitaktig  fläck. 

—  Hos  den  nordliga  formen  (Lep.  medius  Nilsson  &  aquUonms 
Blasius)  äro  kroppssidorna,  bakre  länden,  sidorna  af  hufvudet, 

och  stundom  yttre  sidan  af  extremiteterna  mer  eller  mindre  grå- 

hvitaktiga.  Stundom  lär  den  vara  nästan  helt  och  hållet  grå- 
hvitaktig  ofvan,  liksom  Lep.  canescens  Nilss. 

Craniet.  Längd  SVm  t.  eller  102  mill.  Bredd  öfver  de 

yttre  öronöppningarne  P/m  t.  eller  39  mill.  Bredd  öfver  kindbå- 

garne  l'72o  eller  50  mill.  Näsbenens  längd  något  öfver  lYj^ 
t.  eller  46  mill.  Nosen  är  något  längre  och  smalare,  än  hos 

föregående  art;  eljest  är  craniet  likt  dennes. 

Tänderna,  Framtän  derna  i  miderkäken  hafva  främre  sidan 

något  konvex,  med  sidokanterna  afrundade.  Första  öfre  kind- 
tanden har  blott  2me  tydliga  ingående  emaljbugter :  en  i  den  inre, 

och  en  i  den  främre  kanten,  emedan  den  yttre  i  främre  kanten 

är  otydlig,  eller  ingen.  Tänderna  likna  eljest  dem  af  föregå- 
ende art. 

Uti  Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tidskrift^)  uppgifves, 
att  den  tyske  haren  blifvit  inplanterad  i  Sverige  på  flera  ställen , 
nemligen  på  ön  Hven  i  Öresund,  på  Lofön  nära  Stockholm, 

samt  på  Öland.  Det  är  icke ,  oss  veterligen,  offentligen  tillkänna- 
gifvet ,  huruvida  denna  inplantering  lyckats  på  något  annat  ställe , 
än  på  Hven.  Den  inplanterades  der  åren  1857  och  1858  af 
Grosshandl.  Hendr.  Jacobsen  i  Köpenhamn  och  Tullförvaltaren 
och  Riddaren  Eric  Ahlbom  i  Landskrona ,  och  har  der  förökat  sig 

till  den  grad,  att  redan  1862  omkring  240  tyska  harar  der  blefvo 

skjutna,  och  den  qvarvarande  stammen  beräknades  dock  då  till 

1)  l:sta  Årgången  (1863)  pag.  120,  uppgift  af  C.  Beck-Friis;  och  6:te 
årg.  pag.  122,  uppg.  af  Redaktionen. 
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150  ä  200  stycken  Uti  sina  rörelser  skall  han,  enligt  C.  Beck- 
Friis,  hafva  någon  likhet  med  kaninen,  och  skall  icke  kunna 

springa  så  fort,  som  nordharen.  Detta  öfverensstämmer  väl  der- 
med,  att  han  har  något  kortare  bakre  fötter,  h vilka  hos  kaninen 

äro  ännu  kortare.  Beck-Friis  förmodar  derföre,  —  och  såsom 

det  synes,  med  rätta  —  att  de  förut  misslyckade  försöken  med 

den  tyske  ("seeländska")  harens  inplantering  hos  oss  hafva  sin 
grund  deri ,  att  han  blifvit  utrotad  af  räfvar,  som  sannolikt  lätt 

springa  fatt  honom.  Tyske  haren  skall  vara  mera  hårdskjuten 
än  nordharen.  Samme  författare  yttrar,  sedan  han  förut  talat 

om  nordharens  ringa  förökning  på  Hven:  "Deremot  tyckes  den 
blandade  eller  skandinaviska  racen  hafva  god  trefnad.  Att  en 

sådan  uppstått,  har  man  skäl  att  antaga.  Vid  jagten  den  17 

och  18  sistlidne  November  sågos  nemligen  många  harar,  hvilka 
hade  de  seeländskes  storlek  och  skapnad,  men  hvilka,  liksom 

våra  svenske  i  allmänhet,  voro  antingen  alldeles  eller  partielt 

silfvergrå.  Möjligt  är  dock,  att  denna  färgförändring  är  bero- 

ende endast  af  klimatet ,  ej  af  raceblandning."  På  grund  af  hvad 
ofvan  blifvit  anfördt,  antaga  vi  för  afgjordt,  att  det  sednare  är 
det  rätta,  och  att  der  på  Hven,  liksom  stundom  på  Seland,  och 

i  Ryssland ,  uppkommit  en  varietet  af  tyske  haren ,  som  är  öfver- 
ensstämmande  med  Nilssons  Lepus  medkis,  och  Blasii  Lep. 

aquiloniiis.  Ehuru  man  uppgifvit,  att  den  tyske  haren  under 
jagten  med  stöfvare  skall  göra  längre  bugter,  och  aflägsna  sig 

längre  från  hundarne  än  nordharen,  är  det  sannolikt,  att  mot- 

satsen äger  rum,  på  grund  af  den  af  Beck-Friis  gjorda  iaktta- 
gelsen, att  den  sednare  har  ett  snabbare  lopp.  Enligt  S.  Nilsson 

skall  den  förr  hafva  varit  iakttagen  i  det  sydligaste  Skåne;  och 
Nilsson  förmodar,  att  den  der  lefvat  qvar  sedan  den  tiden,  då 

vildsvinet ,  bisonoxen ,  tyska  flodsköldpaddan  och  andra  djur,  som 

Skåne  då  hade  gemensamma  med  Tj^skland,  der  förekommo. 
Oss  synes  det  sannolikast,  att  de  individer,  som  möjligen  blifvit 
iakttagne  i  södra  Skåne,  varit  sådane,  som  under  stränga  vintrar 
på  isen  förirrat  sig  ditöfver  från  Danmark,  och  att  de  sedermera 

blifvit  utrotade  dels  af  jägare  och  dels  af  räfvar.   Den  tyske 

2)  På  nämnde  ö  funnos  äfven  några  nordharar,  men  deras  antal  var 
högst  ringa,  och  beräknades  i  förhållande  till  det  af  tyske  haren  såsom  1 
till  30.  Den  tyske  haren  har  således  der  förökat  sig  i  mycket  starkare  grad 
än  nordharen. 
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haren  kan  sannolikt  icke  få  framgång  i  Sverige  på  de  trakter, 
hvarest  räf  finnes,  om  ej  denne  först  blifver  utrotad.  Att  man 

förr  uppgifvit,  att  den  tyske  haren  skulle  hafva  ett  snabbare  lopp 
än  nordharen,  beror  säkerligen  på  ett  misstag. 

Underslägtet  Oryctolagus. 

Se  of  van  pag.  417! 

3.  Lepus  cuniculus,  Linné. 
Kaninen. 

Öronen  äro kortare  änhufvudet,  och  utan  svart  spets,  endast  kanten  af 
dem  är  svartaktig.  Svansen  är  ofvan  svartaktig,  och  under  hvit,  och  dess 
längd  unge/är  lika  med  V4  af  hufvudets.  Bakfötterna  äro  kortare  än  hos 
föregående.  Vilda  kaninens  färg  är  å  öfre  kroppsdelarne  gulbrunaktigt  grå, 
framtill  med  mera  inblandning  af  rödgult,  och  på  kroppssidorna  och  yttre 
sidan  af  låren  hvitgrå  med  rostgul  anstrykning.  Strupen  bröstet  och  buken 
äro  hvita,  och  framhalsen  rostgulaktigt  grå.  Bottenfällen  är  svartaktigt 
blågrå.  Hufvudet  är  rödgulaktigt  grått,  ljusare  på  sidorna,  med  en  hvit- 
aktig  ring  omkring  ögonen.  Öronen  äro  gråbrunaktiga.  Öfre  halsen  och 
nacken  äro  roströda.  Vinterdrägten  är  något  ljusare  *)  —  Kroppslängden 
från  nosspetsen  till  svansroten  omkring  14  tum,  eller  420  mill. 

Craniet  kännes  strax  från  det  af  föregående  arter  genom  den  mycket 
smalare  nosen  (så  att  näsbenens  bredd  vid  basen  innehålles  2Y2  gånger  eller 
mera  i  deras  längd),  och  genom  den  särdeles  smala  bakre  näsöppningen^ 
hvars  bredd  ej  är  större  än  de  mellersta  kindtändernas  bredd.  Craniets  af 
ett  äldre  individ  längd  3  Vi  o  t.  eller  93  mill.  Det  är  smalare  än  hos  före- 

gående, och  dess  bredd  öfver  midten  af  pastorbitalutskotten  är  ej  fullt  7io 
t.  eller  23  mill,  och  innehålles  således  4  gånger  i  dess  längd.  Postorbital- 
utskotten  äro  mindre  utstående  baktill,  ehuru  der  skilda  från  pannbenen. 

Tänderna  likna  i  det  närmaste  dem  af  nordharen,  men  den  l:sta  kind- 
tanden i  öfverkäken  har  4  tydliga  ingående  emaljbugter,  nemligen  1  i  den 

inre,  och  3:ne  i  den  främre  kanten. 
Kaninen  förekommer  hos  oss  nästan  endast  i  tamt  tillstånd.  Uti  tidn. 

Nya  Dagligt  Allehanda  1870  N:o  292  omtalas,  att  ett  godt  förråd  af  kaniner 
förefinnes  på  Hallands  Väderö,  sannolikt  der  utplanterade.  Af  tama  kaniner 
förefinnas  flera  varieteter  såväl  i  anseende  till  färgen  som  till  hårfällens 
större  och  mindre  yf vighet  och  finhet  m.  m.  Såsom  vild  lär  den  ursprungligen 
tillhöra  det  sydligare  Europa ,  ehuru  Kutimeyer  i  Schweitz  har  funnit  fossila 
ben  af  den  från  den  postpliocena  perioden.  I  Tyskland  öfver  allt,  och  på  ett 
och  annat  ställe  i  Danmark  förefinnes  den  förvildad.  Han  lefver  i  af  honom 
sjelf  gräfda  underjordiska  gångar  och  hålor,  och  lemnar  dessa  merendels  endast 
under  aftnarneoch  nätterna.  Den  är  mera  ilsken  än  hararne,  och  hanarne 
leverera  hvarandra  icke  sällan  blodiga  strider,  som  sluta  med  enderas  död. 

1)  Färgen  är  här  angifven  efter  den  beskrifning,  som  Blasius  lemnat. 
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De  drifva  bort  hararne  från  den  trakt,  der  de  förekomma  i  mängd.  Den 
förökar  sig  i  ännu  starkare  grad  än  tyske  haren,  och  kan  derföre  såsom 
förvildad  på  många  orter  blifva  ganska  skadlig.  Vakro  har  berättat ,  att  en 
stad  i  Spanien  under  Romarnes  tid  blef  förstörd  derigenom,  att  kaninerna 
hade  underminerat  husen.  Den  ynglar  4—8  gånger  om  året.  I  södra  Europa 
jagas  kaninen  med  en  art  af  vessle-slägtet  (Miistela  furo,  Linné)  eller 
fretten,  som  dertill  blifvit  dresserad,  och  som  drifver  den  ut  ur  sina  hål. 

Ordningen  FEE^,  Linné,  1735. 

Rofdjur. 

Denna  ordning,  som  inom  systemet  är  den  6:te,  och  inom 

vår  Fauna  är  den  4:de,  är  i  allmänhet  väl  begränsad,  och  ut- 
märker sig  genom  följande  karakterer:  Fostret  är  genom  en 

medelmåttig ,  gördelformig ,  och  med  decidua  försedd  placenta 

fÖrenadt  med  modren.  Fötterna  äro  unguiculerade  eller  hlohä- 
rande  ̂   samt  hafva  tummen  eller  innertån  iche  motsättlig,  och 

äro  för  Öfrigt  af  vanlig  heshaffenhet  och  aldrig  fenliha.  Hvar- 
dera  Icähen  har  3:ne  slag  enhla  och  med  slutna  rötter  f  örsedda 

tänder:  f ramtänder,  hörntänder  och  hindtänder.  Af  f ramtän- 
derna, som  håde  of  van  och  nedan  äro  6  till  antalet,  äro  de 

mellersta  minst.  Hörntänderna  äro  hägelformiga  och  högre 

än  de  andre,  och  de  i  öfverhähen  äro  skilde  från  f ramtän- 
derna genom  en  hicJca,  i  hviUcen  de  undre  emottagas  vid  Jcä- 

harnes  sammanslutning.  Bland  kindtänderna  —  som  dels  hafva 
spetsiga  och  skärande,  och  dels  trubbiga  kronor,  och  som  till 

antal  och  form  äro  vexlande,  och  af  hvilka^  åtminstone  i  en- 
dera käken,  en  del  äro  dentes  molares,  och  de  andra  dentes 

prcemolares  — .  är  å  hvardera  sidan  merendels  en  så  kallad 
r  of  tand ,  som  i  allmänhet  är  karakteriserad  derigenom,  att  den 
i  öfverkäken  är  den  sista  dens  prcemolaris ,  och  i  underkäken 

den  första  dens  molaris,  och  dessutom  ofta  är  utmärkt  genom 

betydligare  storlek ,  eller  högre  och  skarpare  spetsar  y .  Bakom 

1)  Det  för  längesedan  utdöda  rofdjurslägtet  jH?/«no(^oi2.,  hvaraf  lemningar 
blifvit  funna  i  yngre  eocena  och  i  miocena  lager  i  Europa  och  Norra  Ame- 

rika, utmärker  sig  derigenom  att  det  saknar  knöltänder  både  i  öfre  och 
undre  käken.  (Leidy:  The  extinct  Mammalian  Fauna  of  Dakota  and  Ne- 

braska; Journal  of  the  Acad.  of  natur.  Sciences  of  Philadelphia ,  2:d  series, 
vol.  VII,  pag.  42.  —  1869).  —  Det  lefvande  slägtet  Froteles  har  alla  kind- 

tänderna ungefår  af  samma  form,  och  glest  sittande,  och  således  inga  som 
genom  utseendet  äro  utmärkta  såsom  roftänder  eller  knöltänder. 
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ro/tanden  —  stimdom  med  undantag  af  iinderJcälcen  —  fÖre- 
finnes  en  eller  ett  par^  eller  någon  gång  trenne  kindtänder  med 
trubbig ,  ocli  mer  eller  mindre  utbredd  och  hiölig  krona  ̂   och  som 

på  grund  der  af  blifvit  kallade  knöltänder.  Craniet  har  mer  eller 

mindre  utbildade  processus  postorbitales  å  pannbenen^  som  dock 

mycket  sällan  (aldrig  hos  våra  inhemska)  baktill  helt  och  hållet 

omsluta  orbitce.  Interparietalben  saknas  merendels.  Mellan- 
käksbenen  sammanstöta  högst  sällan  med  pannbenen ,  och  nå 

aldrig  så  långt  tillbaka  som  näsbenen.  Underkäkens  ledknappar 
äro  transversella  och  valsformiga,  och  deras  articulation  med 

craniet  är  stark,  men  endast  en  ginglymus.  Nyckelbenen  äro 

rudimentära  eller  inga.  Underarmens  båda  ben  äro  icke  sam- 
manvuxna^ och  underbenets  Bio  äro  icke  sammansmälta  med 

hvarandra.  Sinnesorganerna  äro  väl  utbildade.  Stora  hjernan 

har  tydliga  men  få  gyri.  Tentorium  cercbelli  är  mer  eller 

mindre  förbenadt.  Magen  är  enkel,  och  tarmkanalen  är  kort, 

med  mycket  kort  eller  ingen  blindtarm.  Lefvern  är  flerflikig, 

och  gallblåsa  förefinnes  alltid.  Penis  är  merendels  försedd  med 

ben,  som  ofta  äfven  tillkommer  clitoris.  Vesimlcs  seminales 
saknas  merendels.  Uterus  är  bicornis,  och  spenarne  flera, 
samt  merendels  endast  abdominala. 

Kofdjiirens  byggnad  utvisar  i  allmänhet  styrka  och  vighet, 
och  merendels  äfven  snabbhet,  egenskaper,  som  för  dem  ofta  äro 

af  nöden,  då  de  skola  bemäktiga  sig  sina  rof.  Man  träffar  nu- 
mera bland  dem  få  af  någon  betydlig  storlek  men  icke  heller 

några,  som  äro  mycket  små,  jemförlige  med  de  mindre  af  de 
förut  afhandlade  ordningarne.  De  flesta  äro  medelmåttigt  stora. 

De  hafva  i  allmänhet  en  proportionerlig  kroppsform,  och  väl  ut- 
bildade extremiteter,  som  äro  beväpnade  med  mer  eller  mindre 

spetsiga  och  krökta  och  stundom  retractila  klor,  samt  stundom 

äro  digitigrada,  och  stundom  plantigrada,  och  stundom  ungefär 
hälften  af  hvarje.  Nosspetsen  är  bar.  Ögonen  äro  stundom 
större,  och  stundom  mindre,  men  i  allmänhet  väl  utbildade. 

Utöronen  äro  tydliga ,  ehuru  icke  sällan  små.  Svansen  är  stundom 
mycket  kort,  men  ofta  lång,  och  stundom  medelmåttig.  Kroppen 

är  betäckt  af  en  stundom  finare  och  stundom  gröfre,  och  stun- 
dom längre,  och  stundom  kortare  hårfäll. 

1)  Isbjörnen  (TJrsus  maritimus)  och  Skräckbjörnen  (Ursus  horribilis) 
lära  vara  de  största  af  alla  nu  lefvande  rofdjur. 
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Den  för  rofdjuren  mest  utmärkande  morphologiska  karaktereu 

hemtas  från  deras  tandbyggnad.  Denna  är  fallständig  ,  eller  bestå- 
ende af  framtänder,  hörntänder  och  kindtänder,  som  alla  hafva  full- 

ständiga, d.  v.  s.  slutna  rötter,  och  äro  enkla,  d.  v.  s.  icke  saraman- 
satta  eller  med  strecktecknad  krona.  Framtänderna ,  som  alltid  äro 

6  både  i  den  öfre  och  den  undre  käken,  hafva  i  allmänhet,  då  de  j 

icke  äro  afnötta ,  en  mer  eller  mindre  tydligen  transverselt  hoptryckt,  - 
och  ofta  naggad  eller  inskuren ,  och  stundom  tillspetsad  egg ,  och 
de  yttersta  äro  alltid  större  än  de  mellersta.    Framtänderna  göra  ; 

isynnerhet  tjenst  vid  köttets  afgnagning  från  benen.  Mellan  de  ytter-  \ 
sta  framtänderna  och  hörntänderna  i  öfverkäken  äro  luckor  eller  \ 

afstånd,  uti  hvilka  de  undre  hörntänderna  lägga  sig  vid  båda 

käkarnes  sammanslutning,  hvadan  således  alltid  de  undre  hörn- 
tänderna i  sådant  fall  komma  att  få  sitt  läge  framom  de  öfre. 

Hörntänderna  äro  mycket  utbildade,  koniska,  tillspetsade  och  i 
högre  än  de  andra,  och  derigenom  kraftiga  redskap  till  att  gripa, 
fasthålla  och  sönderslita  rofvet.    Både  framtänderna  och  hörn-  ̂  

tänderna  hafva  enkel  rot,  som  på  de  förra  är  hoptryckt.    Af  | 

kindtänderna  äro,  såsom  vanligt,  de  främre  prcemolares ^  och  de  ; 
bakre  molares,  och  det  är  för  rofdjuren  utmärkande,  att  der  i 
bland  dem  å  hvardera  sidan  i  båda  käkarne  förefinnes  en  rof- 

tand,  som  alltid  kännes  derigenom,  att  den  i  den  öfre  käken 
är  den  sista  dens  prcemolaris  ̂   och  i  den  undre  den  första  dens 
molaris       Dessutom  utmärker  den  sig  oftast  från  de  andra 

kindtänderna  derigenom  att  den  är  större,  samt  utrustad  med  ' 
spetsar  eller  flikar,  som  hafva  skarpa  skärande  kanter,  hvilka, 
då  käkarne  tillslutas,  sönderskära  eller  sönderklippa  rofvet,  på 
samma  sätt  som  käftarne  eller  skalmarne  i  en  sax.    Denna  tand 

kallas  derföre  dens  sectorms.    Dess  byggnad  är  emellertid  så 
stark ,  att  den  icke  endast  duger  till  köttets  sönderskärande ,  utan 

äfven  till  benens  sönderkrossande  -).  Roftanden  i  öfverkäken  har 
3me  rötter,  och  å  inre  sidan  framtill  en  mer  eller  mindre  ut- 

bildad afsats  eller  knöl,  som  blifvit  kallad  häl       Den  undre  rof- 

1)  Vi  hänvisa  i  afseende  på  dessa  benämningars  betydelse  till  hvad  som 
derom  yttras  ofvan  sid.  102.  Dessa  åsigter  äro  för  öfrigt  hemtade  från  K. 
Owens  Odontography. 

2)  Då  ett  lejon  frossar  på  rofvet  af  ett  större  däggdjur,  kan  man  på 
något  afstånd  höra  det  knastrande  ljudet  af  benens  sönderkrossande. 

3)  Det  utdöda  slägtet  Machaerodus,  som  närmast  sluter  sig  till  katt- 
familjen,  har  ingen  tydlig  häl  å  den  öfre  roftanden,  och  visar  sig  derigenom 
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tanden  har  i  allmänhet  2:ne  rötter,  samt  stundom  mellan  dem  en 

liten  supplementarrot.  Ju  mindre  hälen  är  utbildad ,  ju  större  rof- 
tanden  är,  och  ju  skarpare  dess  skärande  kanter  äro ,  desto  mera 
rofgirigt  är  det  rofdjur,  som  dermed  är  utrustadt.  De  mellan 

roftanden  och  hörntanden  varande  kindtänderna,  som,  liksom  rof- 
tanden  i  öfverkäken,  äro  dentes  prcemolarcs  ̂   äro  i  allmänhet 
mindre  än  roftanden,  och  tilltagande  i  storlek  bakåt,  och  den 
främsta  är  stundom  alfallande.  Deras  antal  är  vexlande.  Den, 
eller  stundom  de  2me  första  hafva  enkel,  och  den  eller  de  andra 

dubbel  rot.  Deras  krona  har  vanligen  en  mer  eller  mindre  skarp 

och  ofta  hoptryckt  central  spets ,  och  ofta  (isynnerhet  på  de  bakre) 
bakom  denne  en  eller  ett  par  afsatser  eller  taggar,  och  stundom 
äfven  en  sådan  framom  densamme.  De  främsta  af  dessa  tänder 

äro  stundom  helt  små  och  trubbiga.  Ehuru  af  mindre  betydelse 
än  roftänderna,  äro  dock  naturligtvis  äfven  de  verksamma  vid 
rofvets  sönderstyckning.  Man  har  stundom  kallat  dem  falska 
kindtänder,  eller  dentes  prcemolares  i  inskränktare  mening, 

eller  ock  mellantänder,  tillfölje  af  deras  läge  mellan  hörntanden 
och  roftanden.  Yi  vilja  föredraga  den  sednare  benämningen,  såsom 

den  mest  lämpliga.  Den  eller  de  bakom  roftanden  varande  kindtän- 

derna —  endast  saknade  i  underkäken  hos  katt-  och  hysenfamiljerna 

samt  Cryptoproctiderna  —  och  som  till  antalet  är  en  eller  tvenne , 

någon  gång^)  undantagsvis  3:ne,  hafva  en  mer  eller  mindre  ut- 
bredd och  knölig  krona,  tillfölje  hvaraf  de  fått  benämningen 

knöltänder.  De  hafva  en  till  fyra  rötter;  en  rot  t.  ex.  har 

knöltanden  hos  katten ,  och  fyra  rötter  har  den  bakre  öfre  knöl- 
tanden hos  björnen.  Dessa  tänder  tjena  till  att  söndermala  eller 

krossa  ben  och  andra  fastare  delar  af  deras  animaliska  föda, 

eller  och  vegetabilier,  för  dem ,  som  lefva  till  någon  större  eller 
mindre  del  af  sådana.  Ju  mindre  och  fårre  dessa  tänder  äro, 

desto  större  är  rofgirigheten;  och  hos  dem,  som  lefva  till  dels 

af  vegetabilier,  äro  de,  åtminstone  i  öfverkäken,  större  än  rof- 
tanden. Afståndet  mellan  kindtandraderna  framtill  i  underkäken 

är  i  allmänhet  något  mindre  än  i  den  öfre ,  och  den  förre  käkens 

mellantänder  och  roftänder  glida  derföre,  då  käkarne  tillslutas, 

mera  rofgirigt,  än  de  nu  lefvande  formerna  af  denna  familj.  Denna  roftand 
liknar  för  öfrigt  mest  den  öfre  mjölkroftanden  hos  nu  lefvande  FelidcB,  och 
den  har  endast  2:ne  rötter.  (E.  Owen:  Odontography,  vol.  I,  pag.  492  &  493.) 

1)  Hos  slägtet  Megalotis,  Illig.  (Megal.  lalandn)  inom  hundfamiljen 
förefinnas  3:ne  dylika  tänder  å  hvarder^  sidan  i  båda  käkarne. 
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med  den  j^ttre  sidan  af  sina  spetsar  emot  inre  sidan  af  spetsarne 
af  samma  tänder  i  öfverkäken.  Hos  gamla  individer  äro  de 
skarpa  spetsarne  och  kanterna  ofta  mer  eller  mindre  afnötta, 

isynnerhet  på  fraratänderna  och  hörntänderna.  Mjölktänderna 

bestå  i  allmänhet  af  det  normala  antalet  fram-  och  hörntänder, 
samt  af  trenne  kindtänder  å  hvardera  sidan  i  öfre  och  undre  käken, 

eller,  såsom  hos  katt-familjen,  trenne  ä  hvardera  sidan  i  den  öfre, 
och  blott  tvenne  å  D:o  D:o  i  den  undre  käken.  Af  dessa  är  i 

öfverkäken  den  l:sta  en  mellantand,  den  2:dra  en  roftand  och 

den  3:dje  en  knöltand,  och  i  underkäken  den  sista  en  roftand. 

Deras  skelettbyggnad  antyder  styrka,  vighet  och  rörlighet, 
och  företer  i  allmänhet  en  harmonisk  utbildning  af  dess  särskilda 
delar.  Benen  äro  hårda  och  fasta,  samt  ofta  utrustade  med 
starka  kammar  och  utskott,  för  muskelfästena.  Articulationerna 

äro  icke  sällan  något  inskränkta,  för  att  höja  deras  styrka,  men 
äro  dock  i  allmänhet,  åtminstone  i  någon  viss  riktning,  ganska 
rörliga,  der  detta  är  af  nöden.  Å  craniet  är  hjernskålsregionen 

mer  eller  mindre  öfvervägande  öfver  ansigtsregionen ,  då  under- 
käken frånräknas,  och  afståndet  mellan  bakre  spetsen  af  näs- 
benen och  nackekammen  är  derföre  i  allmänhet  större  än  det 

mellan  nämnde  spets  och  framkanten  af  mellankäksbenen.  Rygg- 
märgshålet (foramen  magnum)  är  riktadt  bakåt ,  och  något  nedåt. 

Nackekammen  (crista  lamhdoidea)  är  i  allmänhet  starkt  utbil- 
dad. Något  interparietalben  förefinnes  vanligen  icke.  Hos  tam- 
katten hafva  vi  dock  funnit  det  distinkt  ännu  hos  fullvuxna  in- 

divider, äfvensom  hos  yngre  af  vargloen.  Långs  sutiira  sagittalis 
är  hos  äldre  individer  merendels  en  mer  eller  mindre  lång  och 

hög  crista  sagittalis.  BiiUce  ossece  äro  mer  eller  mindre  upp- 
svällda och  stora.  Fossce  articuJares  å  tinningbenens  okbens- 

utskott  äro  transversella ,  och  baktill  begränsade  af  en  mer  eller 

mindre  stor  processus  postglenoideus  och  begränsas  ofta  (t.  ex. 
hos  katten)  äfven  framtill  af  en  nedskjutande  kant  (tuberciduni 
articidare^  hos  menniskan),  hvarigenom  denna  articulation  är 

fast,  men  endast  inskränkt  till  en  ginghjmus.  I  öfverensstäm- 
melse  dermed  äro  underkäkens  ledknappar  valsformiga.  Båda 

lamellerna  af  processus  pterygoidei  äro  förenade  med  hvaran- 

dra ,  och  några  fossce  pterijgoidece  förefinnas  derföre  icke.  Tin- 
ninggroparne (fossce  temporales)  äro  mycket  stora.  Pannbenen 

hafva  mer  eller  mindre  utbildade  processus  postorhitales ,  som 
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mycket  sällan  (hos  en  och  annan  af  familjerna  Felidm  och  Vi- 
verridw)  förena  sig  med  motsvarande  utskott  från  okbenen,  och 
således  baktill  omsluta  orhitm.  Kindbågarne  äro  ofta  starka, 

och  mer  eller  mindre  utstående.  Canales  infraorhitales  genom- 
borra eller  dela  oftast  basen  af  öfverkäksbenens  okbensutskott. 

Då  framtänderna  jemförelsevis  äro  små ,  så  följer  deraf  att  mel- 
lankäksbenen  äro  af  ringa  storlek,  och  sammanstöta  högst  säl- 

lan med  pannbenen,  och  nå  icke  så  långt  tillbaka  som  näsbe- 
nen. Underkäkens  båda  sidohälfter  äro  framtill  förenade  genom 

en  vanligen  permanent  sutur ;  och  dess  kronutskott  äro  stora  och 

höga.  —  I  afseende  på  hålen,  är  antalet  af  halskotorna  det 
normala,  eller  7.  Med  undantag  af  den  l:sta  (atlas),  bära  de 

i  allmänhet  mer  eller  mindre  höga  taggutskott  eller  neural- 
taggar.  Atlas  har  stora,  i  yttre  kanten  konvexa,  och  mer 

eller  mindre  bakåt  riktade  vingformiga  sidoutskott.  Epistro- 
pJieus  är  lång,  och  har  ett  långt,  framåt  riktadt  taggutskott. 
Bröst-  och  ländkotorna  äro  merendels  tillsamman  20.  Bröst- 

kotornas taggutskott  äro  höga.  Antalet  af  korsbens-  och 
svanskotorna  är  vexlande.  Refbenen  äro  icke  breda.  Bröst- 

benet består  af  omkring  7 — 9  leder,  och  den  l:sta  (manu- 

hrium)  är  framtill  icke  klufven.  —  Extremiteterna  äro  väl 
och  harmoniskt  utbildade,  så  att,  om  än  det  ena  paret  är 
mer  utveckladt  än  det  andra,  skillnaden  dem  emellan  dock 

icke  är  så  betydlig ,  att  ju  icke  det  mindre  paret  bibehåller  sin 

normala  funktionsförmåga.  Skillnaden  uti  längd  mellan  öfver- 
armbenet  och  underarmen,  och  lårbenet  och  underbenet  är  icke 

betydlig,  eller  stundom  nästan  ingen.  Skulderbladet  är  bredt 

och  stort,  i  allmänhet  icke  af  en  subtriangulär  form,  utan  stun- 
dom nästan  halfcirkelformigt,  med  den  främre  kanten  bågböjd 

och  öfvergåeude  i  den  öfre,  och  den  bakre  nästan  rät,  eller 

något  konkav ;  och  stundom  nästan  rhomboidiskt  eller  fyrkantigt. 
Spina  scapulce  är  hög,  och  stundom  förefinnes  en  spina  2:da 

s.  posterior.  Skillnaden  mellan  fossce  prce-  &  postspinata  är 
i  allmänhet  icke  särdeles  betydlig.  Processus  coracoideus  är 

tydlig,  men  icke  stor.  Skulderbladets  hals  är  bred.  Nyckel- 
benet saknas  antingen  helt  och  hållet,  eller  förefinnes  i  rudi- 

mentärt tillstånd  mellan  musklerna.  Öfverarmbenet  är  mer  eller 

mindre  tydligen  S-formigt  böjdt,  af  en  långsträckt  form,  med 
tuberculum  majus  mycket  större  än  tub.  minus,  och  med  en 
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tydlig  crista  deltoidea  externa^) ^  som  så  småningom  sänker  sig 
nedåt  benet.  Båda  miderarmbenen  äro  skilda,  och  strålbenet 

har  mer  eller  mindre  förmåga  af  roterande  rörelse  emot  arm- 
bågbenet.  Uti  handlofven  äro  ossa  naviculare  S  lunatum  sam- 

mansmälta, och  os  pisiforme  är  stort  och  baktill  utstående. 

Främre  extremiteten  har  vanligen  5  fullständiga  fingrar.  Bäcke- 
net har  höftbenet  längre  än  sittbenet,  samt  å  yttre  sidan  fram- 
till konkavt,  men  i  allmänhet  der  föga  utåt  böjdt.  Apcrtura 

pehis  är  temligen  stor,  och  symplmjsis  osshim  puhis  är  fullständig. 

Tuhercidum  ileop>ed'incBum  är  ej  starkt  utstående  och  stundom 
otydligt.  Lårbenet  är  stundom  något  längre,  stundom  något 
kortare,  och  stundom  ungefär  lika  långt  som  underbenet  och  i 

allmänhet  icke  af  någon  betydligare  tjocklek.  Skillnaden  uti 

längd  dem  emellan  är  icke  betydlig.  Det  förra  är  stundom 
rakt,  och  stundom  något  litet  framåt  böjdt,  och  af  en  mer  eller 

mindre  smärt  och  långsträckt  form,  med  corpus  eller  midtel- 
stycket  trindt.  Trochanter  major  är  mycket  större  än  tr.  minor ^ 
men  dock  föga  eller  icke  högre  (ofta  lägre)  än  ledhufvudet, 

som  sitter  på  en  tydlig  hals.  Trochanter  3:tms  saknas  -).  Af 
underbenets  båda  ben  är  vadbenet  alltid  distinkt,  och  aldrig 
nedtill  sammansmält  med  skenbenet,  samt  föga  kortare  än  detta 
sednare.  Antalet  af  vristens  ben  är  i  allmänhet  det  normala,  7. 

Ästragahis  har  den  främre  ändan  (caput)  tvär.  Tårnas  an- 
tal är  stundom  5,  och  stundom  4.  Vi  hänvisa  för  öfrigt  till 

den  ofvan,  sid.  42  och  följande  lemnade  beskrifningen  öfver 
hundens  och  vargens  skelett,  hvilket,  i  öfverensstämraelse  med 

hvad  W.  H.  Flower  yttrat  ̂ ) ,  torde  kunna  betraktas  såsom  den 
mest  allmänna  typen  för  rofdjursskelettet. 

1)  Vi  hafva  ofvan,  pag.  63,  kallat  denna  rygg  crista  deltoidea ,  derföre 
att  enligt  Bendz  (Physiol.  Anatomie  af  Huuspattedyrene ,  pag.  659)  en  mu- 

skel (musc.  scapularis  externus),  som  motsvarar  den  bakre  och  yttre  delen 
af  musculus  deltoideus  hos  raenniskan,  fäster  sig  ptå  den;  men  då  vanligen 
benämningen  crista  deltoidea  anses  synonym  med  den  af  spina  tuberculi 
majoris,  torde  det  vara  lämpligare  att  kalla  den  crista  deltoidea  externa, 
derföre  att  den  har  sitt  läge  utanför  den  sålunda  egentliga  crista  deltoidea 
s.  spina  tuberculi  majoris,  samt  utåt  begränsar  det  ruggiga,  triangulära 
fält ,  som  hos  rofdjuren  m.  fl.  förefinnes  mellan  båda  dessa  ryggar;  och  som 
vi  vilja  kalla  area  deltoidea. 

2)  Både  öfverarmbenet  och  lårbenet  äro  af  en  mera  långsträckt  form, 
än  samma  ben  hos  Ferissodactyla ,  Belhia  och  Fecora,  samt  hafva  lägre 
tuherculum  majus  och  trochanter  major. 

3)  Proceedings  of  the  Zoological  Society  of  London  1869,  pag.  24. 
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Till  rofdjurens  egenskaper  höra  styrka,  vighet,  list  och 
blodtörst.  De  flesta  lefva  af  ryggradsdjur,  men  en  del  derjemte 
af  ryggradslösa  D:o.  Några  lefva  till  betydlig  del  äfven  af 

vegetabilier,  och  äro  tillfölje  deraf  mindre  rofgiriga.  Den  ani- 
maliska  födan  är  jemförelsevis  lättare  digererad ,  och  deras  mage 
är  derföre  af  enkel  byggnad,  och  tarmkanalen  kort ,  hos  Felidce 

3 — 4,  och  hos  TJrsidce  omkring  12  gånger  längre  än  kroppen. 
För  att  kunna  uppsöka  och  bemäktiga  sig  sitt  rof,  äro  de  ut- 

rustade med  väl  utbildade  sinnesförmögenheter,  och  besitta  i 

allmänhet  en  ganska  hög  grad  af  intelligens. 

Kofdjurens  ordning  är  rik  på  arter;  och  man  känner,  enligt 

J.  E.  Gbay,  öfver  320  sådana.  Den  är  utbredd  öfver  hela  jor- 
den. Uti  Australien  förekommer  likväl  endast  en  art,  som  dock 

möjligen  blifvit  dit  importerad,  och  der  förvildad,  nemligen 

Canis  clingo^).  Kofdjuren  hafva  en  tidig  geologisk  förekomst, 
och  de  uppträda  redan  i  början  af  tertiärformationen ,  i  dess 
eocena  afdelning,  med  former,  hvars  tandbyggnad  antyder  en 

blandad,  animalisk  och  vegetabilisk  föda,  t.  ex.  Falceocyon pri- 
mcevus,  med  3me  knöltänder  å  hvardera  sidan  i  öfverkäken? 

som  till  dels  äro  större  än  roftanden;  funnen  i  sötvattenssand- 
sten  i  Frankrike.  Den  mest  typiska  familjen,  Felidce,  tillhör 
företrädesvis  den  närvarande  perioden,  och  räknar  i  denna  sina 
flesta  representanter.  Fossila  former  af  den  hafva  dock  blifvit 

funna  så  långt  tillbaka,  som  i  den  miocena  formationen. 

Såsom  vi  ofvan  hafva  sagt,  är  rofdjurens  ordning  väl  be- 
gränsad, och  kännes  isynnerhet  genom  sin  tandbyggnad  lätt 

från  alla  de  andra  ordningarne  af  Placentalierna.  Från  den  föl- 

jande ordningen,  Fimiipedia,  hvilken  af  alla  kommer  den  när- 
mast genom  öfverensstämmelsen  i  bildningen  af  placenta  och 

med  hvilken  den  stundom  blifvit  förenad,  skiljes  den  lätt  deri- 
genom  att  dess  kindtänder  förete  i  allmänhet  3me  olika  former: 

mellantänder,  roftänder  och  knöltänder,  och  att  dess  extremite- 

ter  icke  äro  fenlika.  Endast  slägtet  Protelcs  visar  en  nära  öf- 
verensstämmelse  med  Finnipedia  i  kindtändernas  beskaffenhet. 

En  del  former  af  insektätarne  tyckas  visa  någon  tendens  till 

rofdjuren  i  sin  tandbyggnad,  men  skillnaden  är  dock  alltid  så 
stor,  att  den  icke  kan  förbises.    Samma  förhållande  är  det  med 

1)  GiEBEL  (Die  Säugethiere,  pag.  842)  antager  den  för  en  varietet  af 
Cams  familiaris. 
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en  del  af  halfaporna.  Bland  Iraplacentalierna  förefinnas  några 

köttätande  former,  t.  ex.  ThyJaciniis  och  Sarcopliilus ,  som  fö- 
rete en  märkbar  analogi  med  rofdjuren  uti  tandbyggnaden,  och 

representera  inom  denna  underklass  rofdjuren  inom  Placentaliernas , 
men  de  skilja  sig  dock  alltid  från  dessa  sednare  genom  sina  fyra 
fraratänder  och  fyra  molares  å  hvardera  sidan  i  öfverkäken. 

Eofdjurens  bestämmelse  i  naturens  stora  ekonomi  synes  vara 

den,  att  genom  dödandet  af  en  massa  andra,  isynnerhet  växt- 

ätande djur  åstadkomma  en  behöflig  jemnvigt  mellan  consum- 
tionen  och  productionen  i  naturen,  och  sålunda  sätta  en  gräns 

för  en  del  djurs  allt  för  starka  förökning.  För  menniskan  blifva 
de  ofta  skadliga  derigenom  att  de  taga  husdjur,  samt  äfven  för 

henne  nj^ttiga  vilda  djur,  och  stundom  angripa  de  och  döda 
henne  sjelf.  En  del,  t.  ex.  kattor,  vesslor  m.  fl.  äro  för  men- 

niskan nyttiga  derigenom  att  de  förstöra  somliga  för  henne  skad- 
liga djur,  såsom  råttor,  sorkar  m.  fl. 

Eofdjurens  systematiska  indelning  har  varit  underkastad  nå- 

gon vexling  uti  åsigterna.  G.  Cuvier^),  som  med  dem  förenade 
uti  en  och  samma  ordning  (Carnassiers)  både  Chiroptera, 

Insedivora  och  Finnipedia^  delade  de  här  ifrågavarande  rof- 

djuren ("Carnivores")  uti  2me  grupper,  efter  fötternas  beskaf- 
fenhet: "Plantigrades"  och  "Digitigrades."  Man  hade 

dock  redan  då  erfarit,  att  denna  indelning  var  onaturlig,  och 

föranledde  sammanförandet  af  skiljaktiga,  och  åtskiljandet  af 

nära  beslägtade  former.  J.  E.  Gray  hade  redan  1825  -)  indelat 
dem  i  6  familjer,  som  voro  fotade  på  mera  naturliga  grunder, 

och  denna  indelning  återupplifvades  1839  ̂ )  af  G.  K.  Waterhouse, 
och  har  sedermera  af  de  fleste  blifvit  antagen.  Vid  uppställ- 

ningen af  dessa  familjer  har  man  företrädesvis  fästat  sig  vid 

formen  af  craniet,  och  vid  tandbyggnaden,  isynnerhet  den  sed- 

nare. Nyligen  har  W.  H.  Flower*),  med  bibehållande  af  de 
nämnda  gamla  familjerna,  och  med  tillägg  af  fyra  nya,  före- 

1)  Eegne  Aninial,  nouv.  édit.,  T.  1,  pag.  134  &  142.  —  1829. 
2)  Ann.  of  Phil.  vol.  XXVI. 
3)  Proceedings  of  the  Zoological  Society  of  London,  1839,  pag.  135. 
4)  On  the  Value  of  the  Characters  of  the  Base  of  the  Cranium  in  the 

Classiflcation  of  the  Order  Carnivora,  and  on  Systematic  Position  of  Bas- 
saris  and  other  disputed  Forms;  Proceedings  of  the  Zoological  Society  of 
London  1869,  pag.  4-37. 
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slagit  en  indelning  af  rofdjuren  uti  3:ne  primära  grupper:  1. 

Arctoidea^  2.  Oynoidea  och  3.  jEluroidea,  uteslutande  grun- 
dade på  beskaffenheten  af  craniets  basis,  och  utan  hänsyn  till 

tandbyggnaden,  som  af  honom  anses  såsom  mindre  vigtig,  och 

endast  användbar  för  bestämningen  af  mindre  grupper,  eller  fa- 
miljer. En  karakter,  som  dervid  företrädesvis  blifvit  tagen  i 

betraktande ,  är  den ,  huruvida  den  af  bulla  ossea  omslutna  kam- 

maren inuti  genom  någon  skiljevägg  är  delad  i  2me  afdelnin- 
gar,  eller  är  odelad.  Hos  den  l:sta  är  den  odelad,  hos  den 

2:dra  högst  ofullständigt  delad,  och  hos  den  3:dje  nästan  full- 
ständigt delad.  För  öfrigt  har  den  yttre  formen  af  bulla  ossea , 

af  meatus  auditorius  externus ,  och  af  processus  paramastoideus 

och  masioideus,  samt  beskaffenheten  af  några  foramina  ̂   såsom 

den  ingående  mynningen  af  canalis  caroticus ,  foramen  lacerum 

posticum,  foramen  stylo-mastoidcum^  foramen  glenoideum^  och 
foramen  ovale,  och  slutligen  när-  eller  frånvaron  af  canalis 

alisp>lienoideus  blifvit  påaktade.  Dessa  delars  betydelse  för  grup- 

peringen af  rofdjuren  hade  dock  långt  förut  af  H.  N.  Turnee  ̂ ) 
blifvit  framställd ,  ehuru  detta  ämne  af  Flower  blifvit  åter  upp- 

taget och  vidare  utveckladt.  Till  underordningen  eller  gruppen 

Arctoidea  räknas  af  sistnämnde  författare  familjerna  Ursidce, 
Frocyonidce,  Äiluridce  och  Mustelklce;  till  den  af  Cynoidea 

familjen  Canidce;  och  till  den  af  ̂ luroidea^)  familjerna  Fe- 
lidcB,  Hycenidce^  Cryptoproctoidce  ̂   Froteloidce  och  Viverridce.  Vi 

hafva  något  utförligare  omnämnt  detta  af  Flower  lemnade  bi- 
drag till  rofdjurens  indelning,  derföre  att  vi  anse  det  vara  det 

vigtigaste,  som  under  den  sednare  tiden  blifvit  gifvet,  ehuru  vi 
icke  vilja  följa  de  deri  framställda  åsigterna. 

Då,  såsom  ofvan  blifvit  sagdt,  tandbyggnaden  lemnar  det 

vigtigaste  morphologiska  kännemärket  uti  rofdjurens  karakteri- 
stik, synas  de  olika  modifikationer,  med  hvilka  den  hos  dem 

uppträder,  framför  andra  karakterer  vara  förtjenta  af  att  tagas 

i  betraktande  vid  uppställningen  af  grupper,  familjer  och  släg- 
ten  inom  rofdjurens  ordning;  isynnerhet  som  dessa  modifikatio- 

1)  Proceedings  of  the  Zoological  Society  of  London  1848,  pag.  63—88, 
med  titel:  Observations  relating  to  some  of  the  Foraniina  at  the  base  of 
the  Skull  in  Mammalia,  and  on  the  Classification  of  the  order  Carnivora. 

2)  Denna  benämning  är  något  betänklig,  då  inom  gruppen  Arctoidea 
förefinnes  slägtet  Äilurus  (rättare  JElurus)  och  familjen  Äiluridce  (rättare 
JElund(s). 
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ner  nästan  alltid  stå  i  samband  med  motsvarande  sådana  uti 

deras  öfriga  byggnad,  och  i  deras  deraf  beroende  lefnadssätt. 
Detta  har  också  varit  den  vanliga  åsigten ,  och  vi  anse  oss  böra 
blifva  densamma  fortfarande  trogne,  oaktadt  de  ofvan  anförda, 
af  TuRNER  och  Flower  framställda  åsigterna  om  craniets  basis, 

såsom  af  större  vigt  och  betydelse  för  rofdjurens  systematiska 

indelning.  Tillämpningen  af  dessa  sednare  åsigterna  företer  åt- 
skilliga svårigheter  dels  deruti,  att  den  vigtigaste  karakteren 

är  behäftad  med  temligen  betydliga  undantag,  dels  deruti,  att 

den  ena  (Cynoidea)  af  de  3:ne  stora  grupperna  visar  sig  i  af- 
seende  på  denna  karakter  såsom  en  mellangrupp  mellan  båda 

de  andra,  i  någon  mån  utjemnande  den  mellan  dem  uppställda 

gränsskillnaden,  och  slutligen  dels  deruti,  att  af  de  andra  upp- 
gifna  karaktererna  å  craniets  basis  en  och  annan  visar  sig  för- 

änderlig inom  samma  grupp.  Så  t.  ex.  afviker  den  till  grup- 
pen jEluroidea  förda  familjen  Hycenidm  från  den  för  denna 

grupp  vigtigaste  karakteren  —  att  hafva  den  af  hulla  ossea  om- 
slutna kammaren  inuti  delad  i  2:ne  kamrar  —  derigenom  att 

nämnde  kammare  hos  denna  familj  icke  företer  det  ringaste  spår 
till  delning.  Beträffande  de  andra  karaktererna ,  är  den  ingående 

mynningen  af  canalis  caroticus  eller  foramen  caroticum  pöste- 
rius  till  sitt  läge  stundom  vexlande  inom  samma  grupp,  och  inom 

l:sta  och  3:dje  grupperna  förefinnes  stundom,  och  saknas  stun- 

dom canalis  alisphenoideus.  Dessutom  sj-nes  det,  som  ännu  en 
betydlig  mängd  flera  former  behöfde  undersökas,  innan  man 
kan  bedöma  de  ifrågavarande  karakterernas  förbindande  kraft. 

De  på  tandbyggnaden  grundade  karaktererna  äro  väl,  äfven 
de,  icke  helt  och  hållet  utan  undantag,  men  dessa  äro  dock  så 

få,  att  de  icke  synas  förtjena  något  vidare  afseende.  Proteles 
cristatus  (Sparrm.)  s.  lalandii  J.  Geoffr.  gör  undantag  från  de 
andra  rofdjuren  deruti,  att  den  har  kindtänderna  ungefär  af  samma 
beskaffenhet ,  som  hos  Finnipedia ,  och  saknar  till  formen  distinkt 
roftand.  Inom  fam.  Mtistelidce  afviker  slägtet  Mellivora^  med 

2me  arter,  från  denna  familj,  och  öfverensstämmer  med  de  4 

föregående  familjerna  deruti,  att  det  icke  har  någon  knöltand  i 
underkäken.  Inom  fam.  Canidce  gör  slägt.  Cuon^  Gray,  med 

4  arter,  enligt  Gray,  hvaribland  Cuon  ( Canis)  primcevus ,  un- 
dantag från  den  allmänna  regeln  för  denna  familj  deruti,  att 

det  blott  har  1  knöltand  å  hvardera  sidan  i  underkäken;  och 

slägt.  Megalotis,  med  arten  M.  lalandii^  afviker  i  motsatt  rikt- 
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ning,  derigenom  att  det  har  3:ne  knöltänder  å  hvardera  sidan 
i  båda  käkarne. 

Vi  bifoga  å  följande  sidan  en  synoptisk  tabell  öfver  familjerna 
inom  rofdjurens  ordning ,  sådana  vi  anse ,  att  de  böra  uppställas.  De 

af  Floweu  uppställda  familjerna  TrocyonidcB  och  Ailuridce  synas 

oss  böra  ingå  i  fam.  Viverridce,  då  de  i  tandbildningen  öfver- 
ensstämma  med  de  andra  af  denna  familj.  På  grund  af  den 

afvikelse  från  dem  och  närmande  till  Musteliderna ,  som  de  fö- 

rete i  byggnaden  af  craniets  basis ,  böra  de  betraktas  såsom  bil- 
dande en  egen  underfamilj ,  med  tendenser  dels  till  Musteliderna 

och  dels  till  Ursiderna. 

Familjen  Cryptoproctoidce  är  blott  grundad  på  ett  slägte, 
Cryptoprocia ,  med  en  art ,  C.  ferox ,  från  Madagaskar,  Detta 

rofdjur  sluter  sig  närmast  intill  den  föregående  familjen  Felidce, 

enligt  de  af  FRANgois  P.  L.  Pollen  &  D.  C.  Van  Dam  ̂ ) ,  samt 
Alph.  Milne  Edwards  &  Alfr.  GRANomiER  ^)  lemnade  beskrifnin- 
garne,  men  det  företer  dock  några  betydande  afvikelser  från 
denna  familj,  hvarigenom  det  företrädesvis  tenderar  till  fam. 
Viverridce,  men  till  dels  äfven  till  Mustelidce,  och  på  grund 

hvaraf  det  måste  betraktas  såsom  typ  för  en  egen  familj.  En- 
ligt den  af  de  förstnämnde  författarne  gifna  afbildningen  af  dju- 
ret, som  betydligt  afviker  från  den  af  Bennet  förut  lemnade, 

liknar  det  både  till  kroppsform  och  färgteckning  mycket  Felis 

eyra,  sådan  denna  är  af  bildad  af  Baird  ̂ ),  ehuru  den  synes  vara 
något  mera  lågbent  än  denna.  Från  både  den  och  alla  andra 

kattdjur  (Felidce)  afviker  denna  form  dock  betydligt  derigenom 
att  den  är  plantigrad ,  och  har  5  fullständiga  tår  på  bakfötterna. 
Klorna  äro  retractila ,  men  mindre  fullständigt  än  hos  kattdjuren 

(med  undantag  af  slägt.  Cynaelurus)^  och  ungefär  så  mycket, 

som  de  vanligen  äro  det  hos  Viverriderna.  I  afseende  på  tand- 
byggnaden öfverensstämmer  den  närmast  med  Felidce,  och  skil- 

jer sig  från  dem  hufvudsakligen  endast  derigenom,  att  hörn- 
tänderna icke  äro  refflade,  att  roftanden  i  underkäken  har  en 

1)  Recherches  sur  la  Faune  de  Madagascar  et  de  ses  Dependances,  2:me 
partie,  pag.  13,  pl.  8  &  9.  —  1868. 

2)  Observations  anatomiques  sur  quelques  Mammiféres  de  Madagascar, 
l:er  artide ,  de  rOrganisation  du  Cryptoprocia  ferox;  Annales  des  Sciences 
Naturelles,  5:me  serie,  Zoologie  et  Paléontologie ,  Torne  VII,  pag.  314, 
pl.  7—10.  —  1867. 

3)  Mammals  of  North  America,  pl.  62,  fig.  1, 
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tydligare  afsats  baktill  vid  kronans  bas,  och  att  kindtändernas 
antal  är  större,  nemligen  5  å  livardera  sidan  i  öfre  och  undre 
käken,  ehuru  den  l:sta  lilla  hos  äldre  individer  är  affallande. 

Dess  cranium  är  något  mera  långsträckt  än  hos  Fdidce  ̂   men 
mindre  så,  än  hos  MusteJidce  och  Vlverridce.  I  bildningen  af 
dess  basis  öfverensstämmer  det  mest  med  det  af  sistnämnda 

familj.  Den  af  hiilla  ossea  omslutna  kammaren  är  nästan  full- 
ständigt delad  i  2:ne  kamrar,  af  hvilka  den  inre  är  belägen 

bakom  den  yttre.  Foramen  caroticmixwsterkis  är  distinkt,  och  be- 
läget vid  inre  sidan  och  nära  främre  delen  af  hidla  ossea ,  men 

foramen  (jlenoideum  är  ej  distinkt.  Canalis  cdisphenokleus  fö- 
retinnes. Processus  imramastoideiis  är  tryckt  intill  huUa  ossea^ 

och  skjuter  ej  nedom  denna.  Hjernskålsregionen  är  temligen  lång- 
sträckt, så  att  afständet  mellan  postorbitalutskottet  å  pannbenet 

och  nackekammen  är  betydligt  större  än  det  mellan  det  förra  och 
framkanten  af  mellankäksbenen.  Crista  sagittalis  är  fullständig. 

Nosen  är  kort  och  tjock.  Skelettbyggnaden  för  öfrigt  är  mest 

lik  den  af  FeJidce,  men  företer  några  mindre  afvikelser,  hvari- 
genom  den  närmar  sig  till  Viverridce.  Hålet  ofvan  condyJus 
intermis  å  öfverarmbenet  är  större  än  hos  de  nänanda  familjerna. 

Från  bådadera  afviker  den,  och  tenderar  till  Musteliderna  deri- 
genom  att  den  har  ett  stort  os  penis.  Glans  pcnis  är  försedd 

med  talrika  bakåt  riktade  taggar,  liksom  hos  Felidce.  Djurets 

totallängd  är  omkring  4  fot  8  tum  verkm.,  hvaraf  svansen  ut- 

gör 2  fot  2  tum.  Det  är  mycket  grymt  och  rofgirigt ,  och  an- 
faller stundom  jägaren,  då  det  blir  blesseradt.  —  Vi  hafva  an- 

sett oss  böra  något  utförligare  redogöra  för  detta  exotiska  djur, 
derföre  att  det  utgör  en  högst  intressant  öfvergångsform  mellan 

den  numera  isolerade  kattfamiljen  och  Viverriderna  och  Muste- 

liderna. Det  utdöda,  till  kattfamiljen  hörande  slägtet  Maclice- 
rodus  tyckes  i  ett  och  annat  hänseende  i  sin  skelettbyggnad 

förete  någon  tendens  till  Hyseniderna,  t.  ex.  uti  formen  af  den 
bakre  delen  af  craniet ,  och  af  atlas ,  och  uti  den  starka  utveck- 

lingen af  de  främre  extremiteterna 

Liksom  fam.   CryptoproctoidcB ,  är  fam.  ProteJokIce  endast 

grundad  på  ett  slägte,  Proteles^  med  en  art,  P.  cristatus 

1)  H.  BuRMEiSTER:  Bericlit  iiber  ein  Skelet  von  Machcerodus  im  Staats- 
Museum  zu  Buenos  Aires;  Abliandl.  d.  naturforsch.  Gesellsch.  zu  Halle,  10:er 
Bd.  pag.  181,  &  1  planche.  -  1867. 
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(Sparrman)  eller  P.  Jalandii^  J.  Geopfroy  ̂ )  från  södra  Afrika. 
Detta  djur  har  inom  systemet  haft  en  osäker  plats ,  och  blifvit  för- 
visadt  än  till  hundfamiljen,  än  till  Viverridfamiljen ,  och  än  till 

Hysenidfamiljen ,  tills  det  nu  slutligen  fått  bilda  en  egen  familj. 

Det  har  en  mycket  kort  blindtarm.  Till  kroppsformen,  hår- 
betäckningen och  färgteckningen,  äfvensom  i  anseende  till  ske- 

lettbyggnaden visar  det  mesta  öfverensstämmelsen  med  Hysenid- 
familjen, till  hvilken  det  också  för  öfrigt,  enligt  Flower,  mest 

närmar  sig;  men  det  bör  dock,  såsom  nämnde  författare  an- 
märker, rättast  utgöra  en  särskild  familj.  Uti  byggnaden  af 

craniets  basis  visar  det,  enligt  densamme,  mesta  öfverensstäm- 
melsen med  Viverriderna ,  men  företer  några  afvikelser,  som 

tendera  till  Hyseniderna -). 

1)  För  kännedomen  om  detta  intressanta  djur  hänvisa  vi  till  IsmORE 

Geoffroy:  Mémoires  du  Museum  d'histoire  naturelle,  tome  XI,  pag.  354. 
—  1824;  —  BlainvillE:  Ostéographie ,  Carnassiers,  Canis ,  pag.  33  &  56, 
atlas  fascic.  13:me ,  pl.  3 ;  —  och  W.  H.  Flower  :  On  the  anatomy  of  the  Pro- 
teles,  FroteJes  cristatus  (Sparrman),  Proceedings  of  the  Zoological  Society 
of  London  1869,  pag.  474,  pl.  36. 

2)  Eörande  litteraturen  för  rofdjurens  ordning  hänvisa  vi  till: 

Schreber:  Die  Säugthiere,  3:er  Theil.,  pl.  87—144;  Supplement,  2:te 
Abtheilung,  von  J.  A.  Wagner.  —  1778  &  1841. 

G.  CuviER:  Kecherches  sur  sur  les  ossemens  fossiles,  3:me  édit.  tome 

4:me;  pag.  229,  Chapitre  premier:  "des  caractéres  ostéologiques  des  Car- 
nassiers," pl.  XVI— XIX;  pag.  311  Chap.  III:  "des  ossemens  d'Ours,  pl. 

XX-XXVII  bis;  pag.  381,  Chap.  IV:  '^sur  les  ossemens  d'Hyénes,''  pl. 
XXVni— XXXII;  pag.  407,  Chap.  V:  '"des  ossemens  de  grands  FéHs,"  pl. 
XXXIII— XXXVI;  pag.  457,  Chap.  VI:  '"des  ossemens  de  Gloutons,  de  Loups 
et  d'autres  petits  Carnassiers,"  pl.  XXXVII -XXXVm.  —  1825. 

C.  J.  Temminck:  Monographies  de  Mammalogie ,  Tome  l:er,  pag.  73, 
4:me  Monographie  sur  le  genre  Chat  ou  FéUs.  —  1827. 

T.  Bell:  Artikeln  Camivora  i  Cycloptedia  of  Anatomy  and  Physiology, 
by  R.  B.  TODD.  -  1836. 

R.  Owen:  Odontography,  vols  I  &  IL  —  1840—1845. 

H.  M.  DucROTAY  DE  Blainville:  Ostéographie.  T.  I  &  II,  Carnas- 
siers, avec  planches.  —  1839—1841. 

H.  N.  Turner:  Observations  relating  to  some  of  the  Foramina  at  the 
basa  of  the  Skull  in  Mammalia,  and  on  the  Classification  of  the  order 
Carnivora ;  Proceedings  of  the  Zoological  Society  of  London ,  1848,  pag.  63. 

Spencer  F.  Baird:  Mammals  of  North  America.  —  1859. 

J.  E.  Gray:  a  Revision  of  the  Genera  and  Species  of  Viverrine  Ani- 
mals,  founded  on  the  collection  of  the  British  Museum;  and  a  Revision  of 
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Fam.  FELID^,  J.  E.  Gray.  1825. 

(Kattdjur). 

Kroppsformen  liknar  den  af  den  vanlige  tamkatten^  med 
kort ,  mer  eller  mindre  rimdadt  Imfvud ,  och  en  mer  eller  mindre 

tjock  och  Under sätsig  kropp ;  extremiteterna  af  medelmåttig  längd^ 
och  vanligen  tjocka  och  starka^  och  med  svansen  till  längden 
omvexlande ^  ehuru  oftast  läng.  Nosen  är  kort,  med  naken 

spets.  Öfverläjjpen  är  tjock,  i  midten  framtill  grundt  utrin- 
gad  och  med  en  vertical  fåra ,  och  å  yttre  sidan  med  flera  ra- 

der morrhår  eller  vihrisser.  Ögonen  äro  temligen  stora,  stun- 
dom med  rund,  och  stundom  med  aflång  pupill.  Öronen  äro 

mer  eller  mindre  korta  eller  ock  medelmåttiga  ,  af  rundade ,  eller 

ock  trubbigt  tillspetsade.  Framfötterna  med  o ,  och  bakfötterna 
med  4  tår,  och  en  mycket  stor  trampknöl  å  deras  undre  sida 

nära  intill  tårnas  bas ,  och  en  trampknöl  under  basen  af  hvar- 
dera  klophal ängen  och  spetsen  af  den  närmaste  jjhalangen. 
Tummen  å  framfötterna  är  stark,  men  mycket  kortare  än  de 

andra  tårna.  Klorna  äro  hoptryckta ,  krökta  och  spetsiga ,  och 

merendels  fidlständigt  retractila  inom  ett  rörligt  veck  af  huden , 

förmedelst  flera  mellan  klophalangen  och  den  närmaste  pha- 
langen  gående  elastiska  band  (ligamenta  elastica  falcularum), 
som  göra  denna  retractilitet  helt  mechanisk.  Framfötternas 

the  Genera  and  Species  of  Ursine  Animals  (Ursidce),  founded  on  the  coUec- 
tion  in  the  British  Museum;  in  Proceedings  of  the  Zoological  Society  of 
London  1864,  pag.  502  &  677. 

Idem:  Eevision  of  the  Genera  and  Species  of  Mustelidce  contained  in 
the  British  Museum;  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1865,  pag.  100, 
pl.  VII  (Enhydris  lutris). 

Idem:  Notes  on  the  Skulls  of  the  Cats  (Felidce);  Proceed.  of  the  Zool. 
Soc.  of  Lond.  1867,  pag.  258 ;  med  en  del  figurer. 

Idem:  Notes  on  the  Skulls  of  the  Species  of  Dogs,  Wolves,  and  Foxes 
(Canidce)  in  the  CoUection  of  the  British  Museum;  Proceed.  of  the  Zool. 
Soc.  1868,  pag.  492;  med  en  del  figurer. 

R.  Owen:  On  the  Anatomy  of  Vertebrates,  vol.  II  &  III.  —  1866— 
1868. 

L.  J.  FlTZlNGER:  Revision  der  zur  natiirlichen  Familie  der  Katzen 

(Feles)  gehörigen  Formen ;  Sitzungsberichte  der  Kaiserl.  Akademie  der  Wis- 
senschaften  zu  Wien,  mathem.  naturwiss.  Classe,  Bd.  58,  pag.  421,  Bd. 
59,  pag.  211  &  629,  Bd.  60,  pag.  173.  -  1868-1869. 
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Idor  äro  något  mera  hoptrycMa^  JcröMa  och  spetsiga  än  haJc- 

fötternas.  —  Craniet  är  tdmärJct  derigenom  att  det  är  Jcort 
och  hrcdt,  med  hört  och  tjock  nos.  Af  ståndet  mellan  den  längst 

halät  utstående  kanten  af  crista  lamhdoidca  och  processus  post- 
orhitales  å  pannan  är  ofta  mindre  än  det  mellan  de  sednares 

hakre  kant  och  framkanten  af  7nellankäl:shenen.  Craniets 
of  re  profilkontur  bildar  en  mer  eller  mindre  starkt  höjd  håge^ 
merendels  utan  konkaveri^ig  framom  pannan.  BuJlce  ossece 
äro  stora  och  uppsvällda ,  och  nästan  ovala ,  7ned  stor  och  icke 

tuhformad  yttre  öronöppning ,  och  den  af  dem  omslutna  kamma- 
ren är  nästan  fidlständigt  delad  i  2:ne  kamrar.  Ben  hakre 

mynningen  af  canalis  caroticus  (foramen  caroticum  posterius) 

är  helägen  idi  den  främre  delen  af  foramen  lacerum  posti- 
cum.  Foramen  condyloideum  anterius  är  till  dels  täckt  af 

en  från  processus  paramastoideus  idgående  kam.  Foramen 

glenoideum  är  i  allmänJiet  icke  distinkt  Ingen  canalis  ali- 
sphenoideus  förefinnes.  Processus  paramastoideus  är  liten,  och 

liggande  intill  hiäla  ossea.  Hjernskälcn  är  kullrig  och  temli- 
gen  hred.  Pannan  är  hred  och  mer  eller  mindre  ktdlrig,  med 

starka  p7'ocesstis  postorhitales  ̂   som  någon  gång  sammanstöta 
med  desamma  å  okhcncn.  Nackclxammen  är  stark,  och  crista 

sagittalis  är  mer  eller  mindre  utbildad.  Ofverkäkens  okhens- 
utskott  äro  delade  af  canales  infraorhitalcs ,  så  att  deras  öfre 

gren  är  liten.  Skulderbladet  är  bredt,  med  ett  distinkt  meta- 
cromiahitskott.  Öfverarmhenet  har  ett  hål  för  arteria  cuhitalis 

ofvan  condylus  internus.  Lårbenet  är  rakt.  Nästsista  tå- 
phal ängen  både  å  främre  och  bakre  fötterna  är  å  yttre  si- 

dan merendels  konkav.,  så  att  klophalangen  vid  dess  tillbaka- 
dragning kan  gå  vid  sidan  af  den.  Klophalangens  fals  är 

mycket  djup,  och  den  omvikna  kanten  af  benet  ("kragen") 
sträcker  sig  långt  ut  på  kloen.  —  Hörntänderna  äro  refflade 
å  yttre  sidan ,  och  med  en  skarp  kant  fram-  och  baktill.  Kind- 
Mnderna  äro  å  hvardera  sidan  af  öfverkäken  normalt  4 ,  ehiiru 

de  ofta  icke  äro  flera  än  3,  derföre  att  den  främsta  ofta  är 
affallande.  Af  dessa  är  blott  den  bakersta,  som  är  helt  liten  ̂ 

en  dens  molaris ,  af  knölig  form  och  med  enkel  rot;  och  de 
2:ne^  eller  den  ena  främsta  mellantänder^  och  den  nästsista 

1)  Å  ett  cranium  af  en  yngre  tamkatt  hafva  vi  funnit  detta  foramen 
distinkt. 
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ro/tand.    Den  l:sta  ofta  affdllande  mellantanden  är  liten  och 

med  enkel  rot.    Den  2:dra  mellantanden  är  stor,  med  hop- 
tryckt,  skärande  och  flersx>etsad  eller  mer  eller  mindre  tydligen 

Jierflikiy  krona,  och  dubbel  rot.    Bo/tanden  är  den  största  af 
;     alla,  med  skarpt  skärande  treflikig  krona,  som  framtill  å  inre 
,     sidan  har  en  mer  eller  mindre  tydlig  spetsig  af  sats  eller  Ml, 

sittande  på  den  främre  inre  roten.    Den  mellersta  fliken  eller 

1     spetsen  är  den  längsta,  och  den  bakersta  har  en  mer  eller  mindre 

rj    tydlig  bugt.    Knöltanden  är  transversell ,  och  har  sitt  läge 

innanför  bakre  kanten  af  roftanden.    Uti  underkäken  äro  kind- 
;  j    tänderna  å  hvardera  sidan  3,  af  hvilka  den  bakersta,  som  är 

)     roftanden,  är  en  dens  molaris,  och  de  2:yie  främre  dentes  prcemola- 
.  i   res,  och  ingen  är  knöltand      Alla  dessa  kindtänder  hafva  dubbel, 
(     rot ,  och  kronan  hoptryckt ,  skärande  och  flikig.    Den  bakersta , 

j     eller  roftanden  är  den  största,  med  djupt  tvåflikig  och  skarpt 

skärande  krona,  och  stundom  med  en  liten  temligen  tydlig  af- 

\  ̂  sats  i  bakre  kanten.  —  Mjölkkindtänderna  äro  å  hvardera 
.  I   sidan  af  öfverkäken  3:ne,  nemligen  en  mellantand,  en  roftand, 

I     och  en  knöltand,  och  ä  D:o  D:o  af  underkäken  2'.ne,  hvaraf 
j     en  mellantand  och  en  roftand.    Den  öfre  mellantanden  af  denna 

j     dentition  är  mycket  liten,  och  snart  aff allande.    Den  öfre  rof- 
tanden D:o  har  2:ne  spetsar  framom  den  stora  centrala,  och 

g  i   har  hälen  mycket  liten  samt  belägen  ungefär  vid  midten  af 

,  i   tandens  inre  sida.    Knöltanden  D:o  är  större  än  den  perma- 
j     nenta,  och  har  3:ne  rötter.    Mjölkhörntänderna  äro  små  och 

släta.    Den  undre  mjölkroftanden  har  baktill  en  stark  af  sats, 

:  ;   som  är  mer  eller  mindre  tydligen  tvåspetsig.  —  En  del  af 

y  I  papillcrna  på  tungans  midt  äro  omslutna  af  spetsiga  och  nå- 
y     got  bakåt  riktade  hornartade  hylsor,  som  bilda  taggar,  hvilka 

j     göra  tungan  mycket  sträf.    Fm  mycket  kort  blindtarm  förefin- 
^     nes.    Fenis  har  ett  helt  litet  ben  -) ,  och  glans  är  beväjmad 
f.     med  bakåt  riktade  taggar.    Honan  har  stundom  4,  och  stun- 
^     dom  8  spenar,  i  hvilket  sednare  fall  de  4  sitta  på  bröstet.  , 

^  1)  Någon  gång  förekommer  en  mycket  liten  knöltand  bakom  den  undre 
'  roftanden.  A  ett  cranium  af  en  gammal  hona  af  varglo  i  härvarande  Uni- 

versitets zoologiska  museum  förefinnes  å  ena  sidan  en  sådan  tand.    Å  detta 
^  cranium  finnes  äfven  en  öfvertalig  liten  tand  fästad  intill  den  venstra  öfre 

hörntanden  i  sjelfva  suturen  mellan  öfverkäks-  och  mellankäksbenen. 

ji  !  2)  Bland  rofdjuren  äro  Hygeniderna  och  Proteliderna  de  enda,  som  icke 
hafva  os  penis. 
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Kattdjuren  äro  de  mest  typiska  eller  mest  utbildade  af  alla 

rofdjur,  och  vi  ställa  dem  derföre  i  spetsen  för  denna  ordning, 

ehuru  de  ingalunda  med  hänsyn  till  deras  ph)'logenetiska  ut- 
veckling^) äro  de  första.  Palaeontologien  tyckes  ådagalägga ,  att 

denna  familj  under  den  närvarande  perioden  är  rikare  på  former, 

än  den  varit  under  förutgångna  perioder,  ehuru  den  sträcker 

sin  tillvaro  tillbaka  till  den  miocena  afdelningen  af  tertiärfor- 

mationen.  Såsom  i  allmänhet  förhållandet  är  med  den  phy- 

logenetiska  utvecklingen  och  den  dertill  hörande  differentie- 
ringen ,  har  denna  familj  slutligen  kommit  att  framstå  så  isolerad 

från  de  andra  rofdjursfamiljerna ,  att  vi  numera  icke  hafva  någon 
annan  tydligare  öfvergångsform  mellan  den  och  dem,  än  det 

ofvan  anförda  slägtet  Cryptoprocta.  Deras  utomordentliga  styrka 
och  böjlighet  i  sina  rörelser,  deras  starka  käkar  och  stora  och 

skarpt  skärande  roftänder,  deras  stora  och  mycket  spetsiga  hörn- 
tänder, deras  mycket  små  och  endast  i  öfverkäken  befintliga 

knöltänder,  deras  stora,  spetsiga,  starkt  krökta  och  särdeles 
rörliga  klor,  och  slutligen  deras  starka  blodtörst,  som  vanligen 

endast  tillfredsställes  af  rof  af  varmblodiga  och  lefvande  djur  — 
alla  dessa  egenskaper  framställa  dem  såsom  de  mest  blodtörstiga 
och  fruktansvärda  af  alla  rofdjur. 

Om  kattfamiljen  således  är  skarpt  skild  från  de  andra,  så 
äro  deremot  de  ganska  talrika  former,  som  den  innesluter,  i 

allmänhet  föga  skiljaktiga  sig  emellan,  och  formöfverensstämmelsen 
är  så  stor,  att  man  ännu  ingalunda  är  öfverens  om  antalet  af 

slägten  och  arter,  eller  om  de  till  grund  för  desamma  lagda 

karaktererna.  J.  E.  Gray  2)  har  upptagit  61  arter,  fördelade  på 

14  slägten;  men  L.  J.  Fitzinger  ̂ )  antager  201  "former"  och  10 
slägten.  Sistnämnde  författare  upptager  under  slägtet  Leo  5 

former,  nemligen:  L.  harharus,  L.  capensis,  L.  senegalensis  ̂  
L.  persictis  och  L.  guzeratensis ;  och  under  slägt.  Tigris  3:ne 
former:  T.  regalis,  T.  sondaica  och  T.  longipilis,  den  l:sta 

1)  Jemför  ofvan  sidan  15. 

2)  Notes  on  the  Skulls  of  the  Cats  (Felidce);  Proceedings  of  the  Zoolo- 
gical  Society  of  London  1867,  pag.  258  &  400. 

3)  Revision  der  zur  natiirlichen  Familie  der  Katzen  (Felis)  gehörigen 
Formen  ;  Sitzungsbericlite  der  Kaiserl.  Akad.  d.  Wissensch.,  zu  Wien  mathem. 
natur-  wiss.  Classe,  Bd.  58,  pag.  421,  Bd.  59,  pag.  211,  629,  Bd.  60, 
pag.  173.  —  1868  &  1869.  ̂  
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från  och  med  Indien  till  södra  Persien ,  den  2:dra  från  Java  och 

Sumatra,  och  den  3:dje  från  mellersta  Asien  och  södra  delarne 
af  det  norra  D:o. 

Kattdjur  förefinnas  i  ursprungligen  vildt  tillstånd  i  alla 

verldsdelar,  med  undantag  af  Australien  och  Oceanien.  De  före- 

komma både  i  varma  och  kalla  länder,  ehuru  icke  inom  polcirk- 

larne.  De  älska  företrädesvis  skogs-  och  bergstrakter,  och 
stundom  de  af  gles  skog  och  buskar  bevuxna  kanterna  af  öppna 

fält,  stepper  och  öknar,  samt  ligga  merendels  dolda  under  da- 
garne, och  äro  i  rörelse  under  nätterna,  för  att  söka  sitt  rof. 

De  bemäktiga  sig  detta  i  allmänhet  icke  med  öppen  jagt,  utan 

genom  list  och  öfverrumpling.  De  smyga  sig  eller  krypa  dolda 
så  nära  intill  detsamma,  att  de  med  några  få  starka  språng, 
eller  ock  med  ett  enda  kunna  kasta  sig  öfver  och  gripa  det. 

Stundom  ligga  de  i  försåt  på  sådana  ställen,  der  de  veta,  att 

de  djur,  som  de  vilja  taga,  komma  för  något  visst  ändamål  på 
någon  bestämd  tid,  t.  ex.  för  att  dricka  eller  äta.  Genom  en 
list,  som  är  nästan  lika  stor  som  deras  rofgirighet,  kunna  de  på 

detta  sätt  bemäktiga  sig  såväl  de  snabbaste  däggdjur  som  äfven 
foglar.  De  hafva  härvid  kraftiga  redskap  både  uti  sina  spetsiga  klor 
och  sina  skarpa  tänder.  Deras  rof  utgöras  nästan  uteslutande  af 

varmblodiga  och  lefvande  djur;  och  de  större  af  dessa  bita  de 

merendels  först  i  halsen,  för  att  först  dricka  det  ur  halspuls- 
ådrorna utströmmande  blodet.  Sedermera  förtära  de  köttiga  och 

blodfulla  delar.  "Sedan  de  mättat  sig,  draga  de  sig  tillbaka  till 
ett  gömställe,  och  falla  der  i  en  djup  sömn  tills  hungern  åter 
väcker  dem.  Eörfela  de  sitt  rof,  så  förfölja  de  det  icke  vidare, 
utan  vända  skamflata  tillbaka,  och  af  bida  i  tysthet  ett  mer 

gynsamt  tillfälle,  eller  ock  smyga  de  sig  kring  och  söka  nytt 
rof.  De  äro  för  lata  att  använda  ett  uthållande  skarpt  lopp ,  såframt 

ej  lifsfara  tvingar  dem  dertill.  Ägde  de  hundens  förmåga  af  ut- 
hållande lopp,  så  skulle  de  utrota  allt  villebråd  i  skogarna;  ty 

de  ihjälrifva  ofta  långt  mera  än  de  kunna  förtära,  och  låta  det 

ligga  orör  dt"  ̂ ).  Deras  grymma  mor  di  ska  lynne  är  icke  till- 
gängligt för  sällskaplighet,  och  de  lefva  derföre  vanligen  i  en- 

samhet, med  undantag  af  fortplantningstiden,  samt  jaga  meren- 
dels icke  i  sällskap.    Den  ene  tåler  ej  rätt  väl  att  den  andre 

1)  Skandin.  Fauna,  Däggdj.  2:dra  uppl.  pag.  109. 
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gör  intrång  i  dess  jagträtt.  Lejonen  lära  stundom  göra  undantag 
från  denna  regel. 

De  lefva  i  monogami ,  men  hanen  bekymrar  sig  i  allmänhet 

föga  eller  icke  om  ungarne.  af  hvilka  vanligen  flera  födas  hvarje 
gång.  Modren  visar  dem  deremot  stor  ömhet,  och  egnar  dem 

en  slags  uppfostran ,  samt  undervisar  dem  i  konsten  att  taga  rof. 
Parningen  sker  i  allmänhet  efter  strid  mellan  makarne,  samt 

under  starkt  oväsen  medelst  r3'tande ,  jamande  och  skrikande,  och 
vid  parningens  slut  rusa  de  med  häftighet  från  hvarandra.  Deras 

vilda  grymhet  uppenbarar  sig  äfven  då. 
De  karakterer,  livarpå  de  ofvan  omnämnda  talrika  slägtena 

blifvit  grundade,  synas  oss  till  större  delen  vara  af  ringa  vigt, 

och  icke  sällan  beroende  pä  obetydliga  gradationer  uti  utveck- 

lingen af  något  parti,  samt  följaktligen  icke  fria  från  sammanbin- 
dande öfvergångar.  Vi  anse  oss  på  grund  deraf  för  det  närva- 

rande endast  böra  uppställa  2me  slägten  inom  familjen  Felidce, 
nemligen:  Fel  is  och.  Cyncelurus,  men  upptaga  under  det  förra  6 

subgenera,  enligt  den  här  bifogade  tabellen.  Med  afseende  på 

denna  få  vi  nämna,  att  följande  arter  äro  typer  för  de  der  upp- 
tagna underslägtena:  För  slägt.  Leo  Afrikanska  lejonet;  för  D:o 

Tigris  Indiska  tigern;  för  D:o  Viverriceps  Felis  viverrina  Ben- 
net;  för  D:o  Felis  F.  catus  Linné;  för  D:o  Chaus  lelis  chaus 

Guldenstedt;  och  för  D:o  Lynx  Felis  lynx  Linné. 

I.    Slägtet  Felis,  Linné.  1758 

Klorna  äro  fullständigt  retractila^  derigenom  att  den  näst- 
sista  tåphalamjen  å  yttre  sidan  är  honhav  ̂   och  mellan  denna 

och  sista  eller  Mophalangen  äro  elastiska  hand  (ligamenta  ela- 
stica  falcularum),  som,  då  flexion  icke  äger  rum,  ofrivilligt 
draga  Mophalangen  tillhaka  så  mycket^  att  den  lägger  sig  vid 

den  yttre  konkava  sidan  af  den  nästintill  den  varande  pthalan- 
gen,  hvarigenom  således  klon  kommer  att  vara  tillhakadragen, 
så  att  den  icke  herör  marken       Extremiteterna  äro  starka 

1)  Hos  Cyncelurus  är  denna  klornas  retractilitet  ofullständig,  derigenom 
att  nästsista  tåphalangen  är  kortare ,  och  å  yttre  sidan  föga  konkav ,  så  att 
kloplialangen  icke  kan  lägga  sig  vid  sidan  af  den ;  och  klophalangernas  till- 

bakadragning är  blott  frivillig,  samt  verkställes  för  de  4  tårna  endast  eller 
nästan  endast  genom  senor  från  extensor  digitorum  communis ,  såsom  vanligt 
(G.  Mann;  Naturgeschichte  der  reissenden  Thiere,  I,  Katzen,  pag.  16, 
tab.  B.). 
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och  af  medelmåttig  längd,  eller  nästan  korta.  Rof tanden  i 

öfverMJcen  har  en  tydlig  häl  Craniet  har  långa  postorhital- 
utskott.  ShulderUadet  hredt,  med  främre  kanten  tvärt  af- 

rundad  nedtill  mot  halsen  -), 

Underslägtet  Felis,  Linné. 

Hufvudet  kort  och  nästan  klotformigt ,  och  ögonen  stora  eller  temligen 
stora,  med  under  ljusets  inflytande  aflång  och  vertical  pupill.  Öronen  äro 
medelmåttiga,  uppåt  afsmalnande  och  med  afrundad  spets,  och  utan  hår- 

pensel vid  denne.  Svansen  vanligen  lång ,  stundom  medelmåttig,  och  någon 
gång  kort.  —  Craniet  är  kort  och  ofvan  kullrigt ,  med  temligen  bred  hjern- 
skål,  å  hvilken  crista  sagittalis  ej  är  synnerligen  hög,  och  vanligen  blott 
baktill  är  riktigt  utbildad.  Nosen  är  mycket  kort,  och  afståndet  mellan 
spetsen  af  piocessus  postorbitalis  å  pannbenet  och  den  bakersta  delen  af 
crista  lambdoidea  är  i  allmänhet  ungefär  lika  med  det  mellan  den  förre  och 
framkanten  af  mellankäksbenen.  Emedan  ögonen  äro  stora,  så  äro  äfven 
orbitae  stora ,  och  derföre  är  afståndet  mellan  foramen  lacrymale  och  spetsen 
af  proc.  postorbitalis  å  pannbenet  större  än  näsbenens  längd  långs  sutureu 
dem  emellan;  och  afståndet  mellan  främre  kanten  af  den  öfre  grenen  af 
öfverkäkens  proc.  zygomaticus  och  framkanten  af  mellankäksbenen  är  i  all- 

mänhet äfvenledes  mindre  än  förstnämnda  afstånd.  Sutura  palatina  bildar 
baktill  en  mer  eller  mindre  tydligen  utstående  vinkel  i  raidten  af  gombenens 
bakre  fria  kant.  Pannbenen  och  mellankäksbenen  beröra  icke  h varandra.  — 
I  öfverkäken  förefinnas  i  allmänhet  å  hvardera  sidan  2:ne  kindtänder  (mellan- 
tänder)  mellan  hörntanden  och  roftanden,  d.  v.  s.  att  den  l:sta  lilla  öfre 
oäkta  kindtanden  i  allmänhet  icke  är  affallande.  Den  undre  roftanden  har 
ingen  tydlig  afsats  i  bakre  kanten. 

De  till  detta  nnderslägte  hörande  kattarter  äro  i  allmänhet 
af  ringa  storlek ,  men  de  äro  dock  alls  icke  mindre  rof giriga  än 
de  större.  Af  J.  E.  Gray  räknas  härunder  27  arter,  bland  hvilka 

dock  tamkatten  är  upptagen  såsom  egen  art.  Ingen  af  dessa 

tillhör  egentligen  vår  fauna,  då  ingen  här  förekommer  i  vildt 
tillstånd;  men  vi  anse  oss  dock  böra  upptaga  tamkatten  såsom 
en  hos  oss  förekommande  representant  för  underslägtet,  då  detta 
förut  varit  brukligt,  och  vi  derigenom  blifva  i  tillfälle  att  något 
närmare  redogöra  för  tamkattens  skelettbyggnad,  hvilken,  jemte 
den  af  dess  vilda  urstam ,  antingen  denne  utgöres  af  FeJis  catus 
eller  Felis  maniculatus,  eller  möjligen  af  båda  dessa  arter,  kan 

betraktas  såsom  typisk  för  slägtet. 

1)  Hos  Cymsliirus  saknar  den  öfre  roftanden  häl. 
2)  Hos  Cymslurus  är  skulderbladet  mindre  bredt,  och  dess  främre  kant 

är  jemnt  konvex,  och  utan  afrundning  vid  halsen. 
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1.  Felis  domesticus,  Keyserling  &  Blasius. 
Tamkatten. 

Svansen  är  emot  spetsen  af  smalnande^  och  har  der  hortare 

Mrhetächning .  Näsbenen  sträcka  sig  icke  längre  tillhaka  mellan 

pannbenen  än  öfverkäkshenen.  Pannbenet  är  genom  en  fort- 
sättning af  hjessbenet  och  genom  kilbenets  stora  vinge  shildt 

från  tinningbenet.  Gomhålen  vid  bakre  kanten  af  nitllankäks- 
benen  (foramina  incisiva)  är  o  smala  och  aflånga^  samt  mera 

än  dubbelt  längre  än  breda  (Blasius)  -).  Foramen  magnum 
är  upptill  afrundadt^  samt  bredare  än  högt.  Ben  öfre  rof- 
tandens  yttre  kant  är  framtill  utstående  utom  den  bakre  delen 

af  den  bakre  Öfre  mellantandens  yttre  kant  ̂ '). 

1)  Man  brukar  vanligen  citera  Brisson  (Le  Eegne  Animal,  pag.  264. 
—  1756)  såsom  auctor  för  tamkattens  benämning  Felis  domestica.  Det  är 
väl  sannt,  att  BmssoN  å  anförda  stället  gifvit  denna  benämning,  men  det 
är  tydligt  genom  de  af  Brisson  i  allmänhet  gifna  namnen,  att  han  icke 
följt  den  binomiska  nomenclaturens  principer,  ehuru  han  stundom  gifvit 
namn  som  skenbart  antyda  motsatsen ;  och  de  af  honom  gifna  namnen  kunna 
derföre  icke  betraktas  såsom  artnamn  i  den  Linnéanska  bemärkelsen,  hvadan 
han  icke  heller  kan  citeras  såsom  auctor  för  sådana  namn.  Då  ordet  Felis 

är  communis  generis,  bör  det  adjectiva  artnamnet  hafva  masculin  ändelse. 

2)  Vi  hafva  återgifvit  denna  af  Blasius  (Naturgeschichte  der  Säugethiere 
Deutschlands)  leranade  diagnos,  derföre  att  denne  författare  synes  oss  vara 
den  som  grundligast  undersökt  skiljaktigheterna  mellan  tamkatten  och  vild- 

katten {Felis  catus). 

3)  Hos  vildkatten  (F.  catus  Linné)  är  foramen  magnum  upptill  trubbvink- 
ligt,  och  ungefär  lika  högt  som  bredt;  och  hos  densamme  är  den  bakre  öfre 
mellantandens  yttre  kant  baktill  lika  mycket  utstående  som  den  främre  delen 
af  samma  kant  å  den  öfre  roftanden.  Derjemte  har  vildkatten  den  öfre  roftandens 
häl  mindre  än  den  hos  tamkatten.  Den  af  Blasius  anförda  skillnaden  dem 
emellan  i  afseende  på  craniet,  att  hos  vildkatten  pannbenet  sammanstöter 
med  os  squamosum,  och  hos  tamkatten  derifrån  är  afskildt  genom  hjess- 

benet och  kilbenets  stora  vinge ,  är  icke  konstant.  Härvarande  Universitets 
zoologiska  museum  äger  en  hud  med  tillhörande  cranium  af  en  hane  af 
vildkatten  från  södra  Tyskland,  och  detta  cranium  har  pannbenet  afskildt 
från  os  squamosum  på  samma  sätt,  som  å  tamkattens,  ehuru  både  craniet 
för  öfrigt  och  huden  utvisa ,  att  detta  exemplar  icke  är  någon  bastard  mellan 
vildkatten  och  tamkatten.  Blainville  (Ostéographie ,  gen.  Felis,  pl  X) 
afbildar  ett  cranium  af  vildkatten,  som  äfvenledes  har  pannbenet  på  samma 
sätt  afskildt  från  os  squamosum. 
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Än7n.  FlTZlNGER  har  å  ofvan  anförda  ställe  pag.  684  antagit  såsom 
säkert,  att  den  af  Ruppell  uti  Nubien  funna  vilda  katt-arten  FeJts  mani- 
culattis,  Cretzschmar,  är  stammen  för  alla  våra  tama  katt-racer.  Denna 
äsigt  har  långt  förut  blifvit  yttrad  af  många  andra  författare,  hvaribland 
Temminck,  J.  a.  Wagner,  och  äfven  till  dels  J.  H.  Blasius,  som  dock  icke 
anser  denna  fråga  fullt  afgjord,  ehuru  han  icke  vill  härleda  tarakatten  från 
den  europeiska  vilda  katten,  Felis  catiis,  Linké.  Eedan  D:r  P.  J.  Cretz- 

schmar, som  först  beskrifvit  F.  maniculatus,  har  dock  uti  denna  fråga 
framställt  en  åsigt,  som  s}Ties  oss  vara  den  rätta.  Sedan  han  jemfört  F. 
maniddatus  med  tamkatten,  och  funnit  stor  öfverensstämraelse  mellan  den 

förre  och  en  varietet  af  den  sednare,  yttrar  han:  ''Dagegen  finden  sich  aber 
auch  unter  den  Varietäten  unserer  Hauskatzen  wieder  viele  andere,  welche 
noch  alle  Merkmale  der  in  unsern  Wäldern  lebenden  wilden  Katze  fiihren, 

als:  wenige,  breite,  weit  auseinander  liegende  Streifen  auf  dem  Kopfe,  8—12, 
eben  solche  auf  den  Seiten  des  Körpers,  so  wie  den  kurzen  dickwoUigten 
Schwanz  mit  4  und  mehreren  schwarzen  Ringen  bei  einera  uni  ein  Drittheil 

grösseren  Körper  u.  s.  w/  —  "Aus  dieser  Untersuchung  und  Zusaramen- 
stellung  glauben  wir  den  Schluss  folgern  zu  können,  dass  es  sich  mit  der 
Hauskatze  verhalte,  wie  mit  anderen  Hausthieren ;  nemlich,  dass  im  Laufe 

der  Entwicklung  des  gesellschaftlichen  Lebens  mehrerer,  unter  ganz  verschie- 
denen  Cliraaten  lebenden  Völker,  ganz  verschiedene  kleine  Arten  aus  dem 
Katzengeschlecht  domesticirt  worden  sind,  welche  sich  bei  der  Beriihrung 
der  Völker  vermischt  haben  und  aus  denen  die  Varietäten  entstanden  sind." 
—  Genom  de  af  E.  Geoffroy,  Ehrenberg  och  Blainville  anställda  forsk- 

ningarne har  det  blifvit  ådagalagdt,  att  Felis  maniculatus  blifvit  domesti- 
cerad  och  mumifierad  af  de  gamla  Egyptierna ,  och  T.  v.  Heuglin  ̂ )  har 
under  sednare  tiden  iakttagit,  att  den  vanliga  tamkatten  i  nordöstra  Afrika 
är  af  denna  arten.  Dock  har  han  derstädes  äfven  träffat  andra  domestice- 
rade  racer;  och  Blainville  (Ostéographie ,  Felis,  pag.  89)  upplyser,  att  de 
gamla  Egyptierna  mumifierat  och  sannolikt  doraesticerat  2;ne  andra  katt-arter, 
F.  caligatus  &  cMus.  Det  är  sålunda  icke  omöjligt,  utan  t.  o.  m.  sanno- 

likt, att  F.  maniculatus  uti  domesticeradt  tillstånd  kunnat  från  Egypten  i 
en  afliigsen  forntid  hafva  blifvit  öfverflyttad  till  andra  gamla  kulturfolk  i 
Orienten,  och  genom  dessa  sednare  eller  ock  genom  Egyptierna  sjelfva  till 
Europa.  Detta  i  förening  med  den ,  enligt  Temminck,  Cretzschmar  och  J.  A. 
Wagner,  betydliga  likheten  mellan  den  och  somliga  racer  af  tarakatten  i 
Europa ,  gör  det  högst  sannolikt ,  att  någon  eller  några  af  dessa ,  åtminstone 
i  sydligare  delar  af  Europa,  härstamma  från  den.  Men  då  skilj aktigheterna 
mellan  somliga  racer  af  tamkatten  och  den  europeiska  vildkatten,  såsom 
Cretzschmar  yttrat,  och  äfven  Nn.ssoN  i  Skandinavisk  Fauna  påpekat, 

1)  Atlas  zu  der  Eeise  ira  nördlichen  Afrika  von  Eduard  Ruppell, 

Säugethiere,  l:es  Heft,  pag.  3.  —  1826. 

2)  Systematische  Ubersicht  der  Säugethiere  Nordost-  Afrika's,  etc,  von 
T.  v.  Heuglin  und  L.  J.  Fitzinger-,  Sitzungsberichte  der  mathera.  natur- 
wiss.  Classe  d.  Kaiserl  Akad.  d.  Wissensch  zu  Wien  Bd.  54,  l:e  Abtheil. 

pag.  558.  -  1866. 
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långt  ifrån  äro  så  stora,  som  man  påstått,  utan  tvärtom  äro  ganska  ringa, 
så  synes  det  antagligt ,  att  nämnde  vildkatt  äfven  lemnat  sin  tribut  till  den 
ursprungliga  uppkomsten  af  våra  tamkattor.  De  af  Blasius  anförda  karak- 

tärerna för  den  europeiska  vildkatten ,  Felis  catus  Linné  ,  äro :  Svansen  har 
ända  till  spetsen  lika  lång  och  tät  hårheklädnad,  och  innanför  spetsen  3:ne 
breda,  fullständiga  mörJm  ringar,  samt  på  den  inre  hälften  3  eller  4  sma- 

lare, undertill  ofullstmidiga  dylilca  ringar.  Näsbenen  sträcJca  sig  längre 
tillbaka  mellan  pannbenen  än  öfverkäkshenen.  Pannbenen  stå  baktill  i 
omedelhar  beröring  med  tinningbenen.  Gomhålen  vid  bakre  kanten  af 
mellankäksbenen  äro  rundade ,  och  föga  längre  än  breda.  Kroppslängden 
23  tum  (rhml.);  svansens  längd  11  t.  6  lin.  Härtill  kan  läggas,  att  färgen 
ofvan  är  rostgulaktigt  grå,  och  under  rostgulaktig,  och  långs  ryggen  är  ett 
svartaktigt  band,  på  hjessan  4  långsgående  smala  D:o,  och  på  öfre  delen  af 
kroppssidorna  och  på  extremiteterna  mer  eller  mindre  tydliga  mörka  tvär- 

streck ,  m.  m.  *) 
I  afseende  på  de  af  Blasius  för  Felis  catus  gifna  karaktererna  få  vi 

för  det  första  anmärka ,  att  den ,  som  är  hemtad  från  svansens  yfvigare  hår- 
beklädnad, icke  är  så  vigtig,  som  man  i  allmänhet  ansett  den  för  att  vara, 

emedan  man  på  förvildade  tamkattor,  som  länge  lefvat  i  fritt  tillstånd ,  har 
tillfälle  att  iakttaga,  att  denna  hårbeklädnad  är  vida  yfvigare  än  på  de 
tama,  om  än  icke  fullt  så  yfvig,  som  på  Felis  catus.  Denna  iakttagelse 
hafva  vi  sjelfve  gjort  på  dylika  kattor,  som  vi  skjutit.  Derigenom  är  det 
tydligt ,  att  det  vilda  tillståndet ,  som  såsom  Nilsson  i  Skandinavisk  Fauna  ̂ ) 
yttrar,  har  föranledt  en  starkare  utveckling  af  hela  djuret ,  och  således  äfven 
af  dess  hårbetäckning ,  är  grunden  till  denna  skiljaktighet  mellan  Felis  catus 
och  tamkatten.  Uti  proportionen  mellan  svansens  längd  och  kroppslängden 
är  der  ingen  skillnad.  Nilsson  omnämner  en  tamkatt,  hvars  kroppslängd 
var  22  tum  vkm.,  och  svansens  längd  10  t.  D:o ;  och  således  har  denne  katt 
haft  en  kortare  svans  än  F.  catus,  enligt  de  af  Blasius  gifna  måtten.  Den 
var  äfven  föga  mindre  än  den  sednare.  De  vigtigaste  karaktererna  äro  utan 
tvifvel  de,  som  äro  hemtade  från  craniet.  Eörande  dessa  hafva  vi  redan 
anfört,  att  den,  som  Blasius  tyckes  anse  för  den  vigtigaste,  nemligen 
pannbenens  beröring  med  ossa  squamosa,  icke  alltid  är  konstant  hos  F. 
catus;  och  den  af  domesticationen  verkade  degenerationen  har  derföre  möj- 

ligen kunnat  helt  och  hållet  upphäfva  den  hos  denna  arten  i  tamt  tillstånd. 
Den  tamkatten  tillkommande  karakteren  i  detta  afseende  är  ej  heller  kon- 

stant. A  Marklinska  museet  härstädes  förvaras  ett  craniura  af  en  gamma] 
tamkatt,  som  i  detta  afseende  på  den  ena  sidan  har  tamkattens  och  på  den 
andra  vildkattens  karakter.  De  andra  anförda  karaktererna ,  uti  proportionen 
mellan  näsbenen  och  öfverkäsbenen ,  och  uti  formen  af  foramina  incisiva. 

1)  Enligt  Jap.  Steensteup  ("Törvemosernes  Bidrag  til  Kundskab  om 
Landets  (Danmarks)  forhistoriske  Natur  og  Kultur";  Beretning  om  Landt- 
mandsforsamlingen  i  Kiöbenhavn  1869,  pag.  350)  hafva  ben  af  vildkatten 
blifvit  funna  i  torfmossar  i  Danmark,  utvisande,  att  han  fordom  der  före-, 
kommit.   Vi  känna  icke,  att  några  sådana  fynd  blifvit  gjorda  hos  oss. 

2)  Däggdjuren,  2:dra  uppl.  pag.  122. 
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kunna  möjligen  äfvenledes  vara  en  följd  af  domesticationen ,  då  skiljaktig- 
heterna  i  dessa  afseenden  icke  äro  särdeles  betydliga.  Hos  tamkatten  hafva 
vi  i  afseende  på  näsbenens  längd  funnit  någon  föränderlighet,  och  vi  hafva 
hos  honom  stundom  funnit  dem  sträckande  sig  något  längre  tillbaka  än 
öfverkäksbenen  ehuru  icke  så  långt  som  hos  F.  catus,  och  stundom  funnit 
dem  slutande  framom  dessas  bakre  kant  Vi  hafva  hos  tamkatten  äfven- 

ledes iakttagit  någon  föränderlighet  i  formen  af  foramina  indsiva ,  ehuru  vi 
aldrig  funnit  dem  så  korta  som  hos  F.  catus. 

Då  tamkatten ,  och  i  någon  mån  äfven  F.  catus ,  i  anseende  till  färg- 
teckningen är  särdeles  föränderlig ,  och  man  stundom ,  såsom  Cretzschmar 

och  Nilsson  anmärka,  träffar  tamkattor,  som  deruti  i  det  närmaste  likna 
F.  catus,  så  är  det  tydligt,  att  denna  vid  distinktionen  dem  emellan  icke 
kan  tagas  med  i  räkningen. 

Det  förhållandet,  att  de  förvildade  tarakattorna  vanligen  uti  kroppens 
storlek  och  gröfre  byggnad ,  uti  svansens  yfviga  hårbetäckning ,  och  stundom 
äfven  uti  färgteckningen  förete  en  märkbar  öfvergång  till  Felis  catu^,  s}Ties 

oss  särdeles  mycket  talande  för  den  af  Nilsson  yttrade  åsigten,  "att  vår 
nordeuropeiska  Tamkatt  härleder  sig  mest  från  den  europeiska  Skogskatten" 
(F.  catus);  eller  åtminstone  från  en  blandad  af  komma  af  denne  och  den 
sannolikt  ursprungligen  till  södra  Europa  i  domesticeradt  tillstånd  införde 
Felis  maniculatus  Bastarder  mellan  tamkatten  och  F.  catus  träffas  både 
enligt  Blasius  och  V.  Fatio  icke  så  sällan  i  de  trakter,  der  den  sednare 
förekommer  Det  vanliga  förhållandet  är  emellertid  att  bastarder,  som 
äro  propagativa,  slutligen  öfvergå  till  formen  af  endera  af  stamarterna. 

Det  må  här  anmärkas,  att  den  omständigheten,  att  de  Schweitziska 
urinvånarne ,  som  lefvat  i  de  bekanta  pålbyggnadema ,  enligt  Eutdieyer 
icke  haft  någon  tamkatt ,  ehuru  den  europeiska  vildkatten  i  deras  trakter  då 
allmänt  förekom ,  och  ehuni  dessa  urinnevånare  innehade  en  kulturgrad ,  som 

gjorde  en  domestication  af  vildkatten  möjlig,  gifver  anledning  till  den  för- 
modan, att  kattens  domestication  inom  Europa  icke  är  ursprunglig,  och 

följaktligen  talar  för  deras  åsigter,  som  antaga,  att  tamkatten  från  början 
till  Europa  blifvit  införd  från  Orienten. 

1)  Enligt  de  af  Blainville  å  pl.  X  lemnade  figurer  öfver  craniet  af 
F.  maniculatus ,  räcka  näsbenen  hos  denne  icke  så  långt  tillbaka  som  öfver- 

käksbenen; och  Blainville  anmärker,  att  det  icke  är  fullt  sannt,  att  ske- 
lettet af  den  är  alldeles  öfverensstämmande  med  det  af  tamkatten. 

2)  Äfven  V.  Fatio  anser  det  sannolikt,  att  tamkatten  härstammar 
från  F.  catus. 

3)  Enligt  J.  E.  Gray  känner  man  bastarder  af  tamkatten  och :  Felis 
chaus,  ruinginosus,  ornatus,  viverrinus  och  caffer.  —  Ar  1870  meddelades 
i  allm.  tidningar  uppgift  om  en  sammanparning  mellan  en  tamkatt  och  en 
hane  af  lo  i  trakten  af  Kiel  (Tidn.  Nya  Dagl.  AUehanda,  N:o  14,  1870). 

4)  Die  Fauna  der  Pfahlbauten  der  Schweiz;  Neue  Denkschriften  der 
allgemeinen  Schweizerischen  Gesellschaft  fiir  die  gesammten  Naturwissens- 
chaften,  Bd.  XIX,  pag.  23.  -  1862. 
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FiTziNGER  anför  15  särskilda  varieteter  eller  racer  af  tam- 

katten. Körande  dessa  vilja  vi  endast  nämna,  att  de  mest  an- 
märkningsvärda af  dem  äro: 

1.  Angorakatten  (Felis  domesticus  angorensis),  som  har  mycket 
lång,  mjuk,  och  glänsande  hårfiill,  som  antingen  är  af  en  enfärgadt  hvit, 
gulaktig,  gråaktig,  eller  brunaktig  färg,  eller  och  brokig  af  dessa  färger, 
och  sannolikt  härstammar  från  Angöra  i  Natolien ,  och  förmodas  härleda  sig 
från  en  croisering  mellan  tamkatten  och  Felis  manul;  samt 

2.  Hängöriga  Katten  (Felis  domesticus  catotis) ,  som  i  afseende  på 
hårfållen  liknar  den  föregående  varieteten,  men  utmärker  sig  från  den  och 
alla  andra  derigenom  att  han  har  längre  och  hängande  öron,  och  skall  före- 

komma i  China. 

En  vacker  varietet,  som  icke  sällan  förekommer  hos  oss  är 

den  så  kallade  Kartheuserkatten  (Felis  domesticus  coeruletis), 

som  har  en  temligen  lång  och  fin,  nästan  ullig  hårfäll,  hvilken 
antingen  är  af  en  enfärgadt  blågrå ,  sällan  i  brunt  stötande  färg, 
eller  ock  brokig  af  hvitt  och  blågrått.  Fitzinger  antager,  att 
den  härstammar  från  Syrien  och  Persien,  och  härleder  sig  från 
en  croisering  mellan  vanliga  tamkatten  och  angorakatten.  En 

annan  varietet  är  den  så  kallade  Spanska  Katten  (Felis  do- 
mesticus Ivispanicus),  som  är  brokig  af  rostbrunt ,  eller  rödbrunt 

och  svart  och  hvitt,  och  som  härstammar  från  Spanien. 

Skelettet.  Craniet:  Af  ett  gammalt  individ.  Längd  från 
framkanten  af  mellankäksbenen  till  midten  af  nackekammen 

tum  eller  99  millim.  Bredd  öfver  kindbågarne  2Vio  t.  eller  72 

mill.  ̂ ).  Betraktadt  ofvanifrån,  synes  craniet  af  honan  något 
kortare  och  kullrigare  än  det  af  hanen.  Betraktadt  från  sidan, 

har  det  förra  den  öfre  profilkonturens  båge  mera  böjd  öfver 
pannan,  der  den  stundom  hos  hanen  är  föga  böjd  och  endast 

obetydligt  sluttande  framåt.  —  Nackbenet  h?ix  foramen  magnum 
transverselt  rundadt  —  ovalt  och  bredare  än  högt ,  samt  upptill 
afrundadt.  Den  undre  delen  af  detta  foramen  sträcker  sig  ned 
på  craniets  undre  sida.  Ofvantill  sträcker  sig  nackbenet  något 

öfver  den  isynnerhet  å  cranier  af  äldre  individer  starka  nacke- 
kammen (crista  lamhdoidca) ,  från  hvars  midt  utgår  en  crista 

sagittdlis ,  som  hos  äldre  individer  sträcker  sig  nästan  ända  fram 

till  pannbenen,  och  hos  yngre  är  helt  kort.    Processus  para- 

1)  Ett  cranium  af  en  F.  catus,Z,  ärSVjo  t.  eller  103  mill.  långt,  och 
2 Va  t.  eller  75  mill  bredt  öfver  kindbågarne. 
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mastoidei  äro  helt  små  och  tryckta  intill  de  stora  hiälcp.  ossece.  ; 
Från  inre  sidan  af  dessa  utskott  går  till  basioccipitalbenet  en  \ 
rygg ,  som  baktill  begränsar  foramen  lacerum  postinon ,  och 

under  och  framom  hvilken  foramen  conäyloldnun  antcrius  är  j 
beläget.  Suturen  mellan  nackbenets  basilardel  och  bakre  kil- 

benet försvinner  temligen  tidigt.  —  Länge  förefinnes  ett  distinkt , 
triangulärt  och  framtill  tillspetsadt  interparietalben ,  som  seder- 

mera sammansmälter  med  hjessbenen.  —  Tinningbenen  hafva 
hullcB  osscm ,  såsom  nämndt  är,  stora  och  uppsvällda ,  samt  af  en 

nästan  oval  form.  Den  yttre  öronöppningen  är  stor,  och  icke 

tubformad.  Inuti  är*  den  af  hulJce  ossece  omslutna  kaviteten 
genom  en  nästan  fullständig,  endast  baktill  öppen  skiljevägg 
afdelad  i  2:ne  kamrar,  af  hvilka  den  yttre  och  mindre  utgör  den 

egentliga  tympanalhälan ,  och  innesluter  hörselbenen.  Den  del  af 
bulla  ossea,  som  omsluter  denna,  är  bildad  af  den  ursprungliga 

tympanalringen ,  eller  tympanalbenet ,  och  den  del ,  som  omsluter 
den  inre  och  större  kammaren,  är  bildad  af  ett  ursprungligen 
från  den  andra  delen  skildt  och  förbenadt  hyalinbrosk  som 

lär  utgöra  en  del  af  os  opisthoticum.  Innuti  den  främre  delen  af 

foramen  lacerum  posticum  är  den  lilla  ingående  mynningen  för  ; 

canalis  caroticus.  Mastoidbenet  afskiljer  os  squamosiim  äfven- 
som  hjessbenet  nedtill  från  nackbenet.  Processus  mastoideus  är 

liten  och  nära  intill  hiiUa  ossea  ̂   och  genom  en  trubbvinklig 
bugt  skild  från  ̂ roc.  p)aramastoideiis.  Mellan  den  förre  och 

huUa  ossea  är  foramen  stylo-masfoideum  beläget.  Os  squamo- 
sum  begränsas  framtill  af  ett  nedstigande  utskott  af  hjessbenet, 
och  ett  uppstigande  D:o  af  kilbenets  stora  vinge,  hvilka  båda 

sammanstöta  och  derigeuom  afskilja  os  scpiamosum  från  pann- 

benet 2).  Fossa  articularis  för  underkäken  är  baktill  begränsad 
af  en  stor  processus  postglenokleus ,  men  bakom  denne  är  ej 

något  foramen  glenoideum.  Äfven  framtill  är  nämnda  fossa, 

isynnerhet  vid  sin  yttre  del,  begränsad  af  en  nedskjutande  kant 
(tuherculum  articulare),  hvilket  gör,  att  underkäkens  articulation 

är  särdeles  fast.  —  Hjessbenen  äro  stora  och  kuUriga ,  och  deras 

1)  Prof,  W.  H.  Flower;  Proceed.  of  the  Zoolog.  Society  of  London 
1869,  pag.  16  &  17. 

2)  Enligt  hvad  vi  ofvan  anfört,  hafva  vi  sett  ett  cranium  af  ett  sär- 
deles gammalt  individ,  med  lång  crista  sagittalis,  å hvilket  på  ena  sidan  de 

b^laatmmnda  utskotten  af  hjessbenet  och  kilbenets  stora  vinge  icke  samraan- 
sSote,  och  följaktligen  pannbenet  derstädes  gränsar  intill  fjällbenet. 
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gemensamma  bredd  är  ungefär  lika  med  deras  längd.  Hos  ho- 
norna äro  de  jemförelsevis  något  kortare.  —  Det  bakre  kilbenet 

är  länge  genom  en  distinkt  sutur  skildt  från  det  främre  D:o. 

I  basen  af  det  förras  stora  vinge  och  innanför  fossa  articularis, 
och  temligen  nära  intill  hulla  ossea  är  foramen  ovale.  Framom 
detta  är  ett  föga  mindre,  rundadt  hål,  som  är  for.  rotunäum^ 
hvilket  genom  en  temligen  tunn  benvägg  är  skildt  från  ett  framom 

det  varande  stort  hål ,  som  motsvarar  fissura  orhitalis  swperior^ 
och  framom  detta  häl  är  det  temligen  stora  foramen  opticum. 
Suturen  mellan  stora  och  lilla  vingen  är  permanent,  och  den 

sednare  sträcker  sig  långt  fram  i  orbita,  och  begränsas  här 

framtill  af  gombenets  orbitala  skifva.  Kilbenets  vingformiga  ut- 
skott förete  en  rudimentär  fossa  pterygoidea ,  och  deras  inre 

lamell  utlöper  i  en  temligen  lång  och  smal  liamulus  pterygoi- 
deus.  —  Pannbenen  äro  något  när  af  samma  längd,  som  hjess- 
benen ,  och  suturen  dem  emellan  är  permanent.  Pannan  är  plattad 
eller  mycket  grundt  konkav  långs  midten,  och  hos  honan  och 

den  yngre  mera  kullrig  baktill,  och  tillfölje  deraf  mera  starkt 

sluttande  framåt.  De  stora  processus  postorhitales  äro  trekan- 
tiga och  å  öfre  sidan  konkava,  och  hos  gamla  individer  äro 

de  stundom  nära  att  sammanstöta  med  motsvarande  utskott  å 

okbenen,  och  att  sålunda  tillsluta  orbitce  baktill.  Orhitce  äro 

stora,  och  afståndet  mellan  deras  främre  kant  och  spetsen  af 

pannbenets  postorbitalutskott  är  större  än  näsbenens  största  längd. 
Vid  pannbenens  ingående  vinkel  i  midten  framtill ,  der  näsbenen 

inskjuta,  är  en  liten  fördjupning*).  —  Silbenet  är  ej  synligt  i 
orhita.  Öfverkäksbenens  processus  frontales  sträcka  sig  van- 

ligen ungefär  lika  långt  tillbaka,  som  näsbenen,  men  stundom 

icke  så  långt,  och  någon  gång  längre.  Canales  infraorhitales 
äro  temligen  stora,  och  dela  öfverkäkens  okbensutskott  så,  att 

deras  öfre  gren  är  smal.  —  Mellankäksbenen  sammanstöta  icke 
med  pannbenens  processus  nasales,  ehuru  afståndet  dem  emellan 

någon  gång  icke  är  synnerligen  stort.  Foramina  incisiva  äro 
vanligen  af  en  aflångt  oval  form,  men  stundom  något  kortare 
ovala,  ehuru  alltid  deras  längd  är  betydligt  större  än  deras 

bredd.  —  Grombenen,  hvars  horisontella  del  är  något  mera  än 
IV2  gånger  bredare  än  lång,  hafva  denna  del  i  midten  framtill 

1)  Denna  fördjupning  förefinnes  icke  hos  Fel.  catus,  men  förekommer 
alltid,  såvidtvi  erfarit  det,  hos  tamkatten. 

31 
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tvär  eller  konkav,  och  baktill  i  midten  vid  suturen  mellan  båda 

bildande  eu  liten  trubbig  spets.  Uti  deras  orbitala  delar  äro 

2:ne  olika  stora  foramina  för  canales  pålat ini.  —  Tårbenen 
äfvensom  foramina  Jacrymalia  äro  helt  och  hållet  intraorbitala. 

—  Okbenen  äro  starka ,  och  försedda  med  stora  processus  postor- 
bitales,  och  deras  processus  maxiUaris  sträcker  sig  fram  öfver 

den  öfre  grenen  af  öfverkäkens  proc.  zygomaticus.  —  Underkä- 
kens uppstigande  gren  är  å  yttre  sidan  konkav,  och  har  en  hög, 

trubbigt  tillspetsad  proc.  coronoideus.  Froc.  angularis  är  liten 
och  kort.  A  kroppen  äro  framtill  på  sidan  2:ne  foramina  mentalia. 

Balen:  Halskotorna  äro  starka,  och  alla,  med  undantag 
af  atlas  ̂   äro  försedda  med  öfre  taggutskott  eller  neuraltagg. 

De  vingformiga  diapophyserna  eller  sidoutskotten  å  atlas  äro 
stora,  med  yttre  kanten  mer  eller  mindre  konvex,  och  baktill 

utskjutande  bakom  bågen.  De  äro  vid  basen  långsåt  genombor- 
rade af  foramen  vertebrale,  som  framtill  under  dem  fortsättes 

af  en  grop ,  som  böjer  sig  uppåt  och  gör  en  bugt  i  framkanten 

af  dem,  och  derefter  fortgår  och  genomborrar  den  öfre  bå- 
gen närmare  dess  främre  kant  och  nära  intill  ledytan  för  ar- 

ticulationen  med  nackbenet.  Ep>istroplieus  har  neuraltaggen  stor 

och  framåt  riktad,  samt  liggande  öfver  den  öfre  bågen  baktill 

å  atlas.  A  den  3:dje  halskotan  börjar  parapophysen  blifva  di- 
stinkt från  diapophysen,  hvilken  der  visar  sig  såsom  en  knöl 

vid  bakre  delen  af  den  förre.  Å  5:te  och  6:te  är  parapophysen 

stor  och  skifformig,  samt  riktad  snedt  nedåt  under  den  utåt 

och  något  bakåt  riktade  diapophysen,  och  å  den  6:te  är  den 

nästan  fyrkantig.  7:de  halskotan  saknar,  såsom  vanligt,  para- 
pophys.  Neuraltaggen  å  denna  kota  är  den  högste,  och  unge- 

fär med  74  lägre  än  den  å  den  lista  bröstkotan.  —  Bröstko- 

torna äro  13.  De  fi-ämre  9  hafva  höga  neuraltaggar,  som  på 
de  främsta  äro  högst.  På  den  4:de  till  och  med  den  10: de  äro 
de  riktade  bakåt.  Den  10:de  har  neuraltaggen  mycket  låg.  På 

ll:te — 13:de  äro  de  helt  låga,  och  riktade  framåt.  De  knölar, 

som  antyda  anapophyserna  och  metapophyserna  börja  blifva  tyd- 
liga på  5:te  bröstkotans  sidoutskott.  På  9:de  och  10:de  bröst- 

kotorna visa  de  förra  sig  såsom  ett  bakåt,  och  de  sednare  såsom 

ett  framåt  riktadt  utskott  på  diapophysen ,  hvilka  båda  på  den  10:de 
äro  fullt  skilda.  På  de  följande  bröstkotorna  äro  dessa  utskott 
ännu  mera  åtskilda,  och  metapophysen  har  blifvit  förflyttad  till 

den  främre  zygapophysen ,  och  anapophysen  till  sidan  af  neu- 
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ralbågen  under  den  bakre  zygapophysen.  —  Ländkotorna,  som 
äro  särdeles  starka,  äro  till  antalet  7.  Alla  hafva  neuraltag- 
garne  och  sidoutskotten  riktade  framåt.  Metapophyserna,  ehuru 
små,  äro  tydliga  på  dem  alla,  äfvensom  anapophyserna ,  med 
undantag  af  den  sista.  På  den  nästsista  visa  dessa  sednare  sig 
endast  såsom  ett  par  låga  ryggar  å  bakre  delen  af  den  öfre 

bågens  sidor.  —  Korsbenskotorna  äro  vanligen  3:ne,  men  stun- 
dom blott  2:ne.  —  Svanskotornas  antal  är  något  vexlande.  Vi 

hafva  funnit  21.  Under  en  del  af  dessa  finnas  hsemapophysial- 

ben,  fästade  vid  mer  eller  mindre  tydliga  hypapophyser  — 
Af  refbenen  äro  9  par  genom  refbensbrosken  fästade  vid  bröst- 

benet. Detta  har  8  leder,  med  inbegrepp  af  processus  ensi- 
formis. 

Extremiteterna:  A  skulderbladet  bilda  främre  och  öfre 

kanterna  med  hvarandra  en  trubbig  vinkel  och  den  förre  är  of- 
van  bugten  vid  coJkim  nästan  rät.    Äcromion  är  tillspetsad, 

och  ett  stycke  ofvan  spetsen  har  den  ett  bakåt  riktadt  bredt 
metacromialutskott.    Froccssus  coracoideus  är  liten.  —  Öfver- 

armbenet,  som  är  något  kortare  än  armbågbenet,  är  böjdt 

och  hoptryckt  upptill ,  med  en  trubbig  men  stor  sxyina  tiiberculi 

majoris ,  som  upptill  bildar  dess  främre  kant.    Tuherculiim  ma- 
jus,  som  är  hoptryckt,  höjer  sig  något  öfver  ledhufvudet.  Från 

dess  bakre  del  utgår  en  låg,  men  skarp  rygg  (crista  deltoidea 
externa),  som  slutar  något  ofvan  benets  midt,  och  der  nästan 
förenar  sig  med  spina  tuberculi  majoris ,  och  således  med  denna 

omsluter  ett  aflångt  triangulärt  ruggigt  fält  (area  deltoidea). 

Fossa  anconcea  är  djup,  men  ej  genombruten.    Ofvanför  con- 
dylus  internus  är  ett  smalt  och  aflångt  hål  (canalis  supracon- 
dyloideus)  för  arteria  cubitalis.    Underarmens  båda  ben  äro 

nästan  lika  tjocka  och  fria.    Capitidum  radii  är  rundadt- ovalt. 
Tiiherositas  radii  är  stor.    Carpus  består  af  7  ben,  derigenom 
att  ossa  navicidare  &  lunatum  äro  sammanvuxna  till  ett  ben. 

Tummen  med  klon  räcker  ungefär  till  ändan  af  den  2:dra  tåns 

metacarpalben.    Ä  alla  tårna  är  den  nästsista  phalangen  på  yttre 

sidan  konkav,  och  klophalangen  har  vid  basen  en  förlängning  un- 
dertill, med  hvars  öfre  sida  den  nästsista  phalangen  articulerar, 

och  en  mycket  djup  fals,  samt  är  emot  spetsen  helt  tunn.  Klorna  å 

1)  W.  H.  Flower:  An  Introduction  to  the  Osteology  of  the  Mamma- 
Ha,  pag.  63.  -  1870. 
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2:dra  och  3:dje  tårna  äro  de  största  af  alla.  —  Höftbenet  är  något 
mera  än  1 7>  gånger  längre  än  sittbenet.  Dess  kropp  har  å  undre 
kanten  en  vid  och  grund  bugt,  som  är  ungefär  lik  den,  som  å 
dess  öfre  kant  utgör  större  delen  af  incisura  ischiadica  major. 

Dess  vinge  är  något,  fastän  icke  mycket  bredare  än  kroppen,  å 
yttre  sidan  konkav,  och  med  främre  ändan  rundad  och  föga  utåt 

böjd.  Incisura  ischiadica  minor  är  mycket  grund,  och  dess 

längd  innehålles  ungefär  1  72  gånger  i  längden  af  incisura  ischi- 
adica major.  Tuberculum  ileopectinceum  är  föga  märkbart.  — 

Lårbenet  är  rakt.  Trochanter  major  är  ungefär  lika  hög  som 

caput.  Tr.  minor  är  temligen  stor,  och  synes  något  äfven  från 
benets  främre  sida.  Den  skarpa  kant,  som  nedgår  från  den  å 
benets  bakre  sida,  sträcker  sig  nedom  benets  midt,  och  vid  den 

är  ett  foramen  nutritium  något  ofvan  den  sednare.  Vid  den 

yttre  condylus  förefinnes  baktill  ett  sesamoidben.  Underbe- 
net, som  är  ungefär  af  samma  längd,  som  lårbenet,  har  båda 

sina  ben  fullständigt  skilda ,  men  vadbenet  är  helt  smalt.  Sken- 
benet är  upptill  bakåt  böjdt.  Crista  tihice  sträcker  sig  hos 

äldre  individer  ned  till  grannskapet  af  skenbenets  nedre  ända. 
På  bakre  sidan  af  detta  ben  uppstiger  från  malleolus  internus 

en  skarp  kant,  som  sträcker  sig  ofvan  benets  midt.  En  annan 
skarp  kant  går  snedt  öfver  dess  yttre  sida  från  den  ena  ändan 
af  benet  till  den  andra.  Ledgroparne  vid  dess  nedre  ända,  för 
articulationen  med  astragalus,  äro  sneda.  Tarsen  har,  såsom 

vanligt,  7  ben.  Astragalus  har  trochlean  sned  och  caput  nå- 
got inåt  böjdt.  Det  innersta  metatarsalbenet  är  rudimentärt, 

men  de  4  öfriga  äro  nästan  dubbelt  större  än  motsvarande  me- 
tacarpalben,  och  det  yttersta  har  den  öfre  ändan  sträckande  sig 

tillbaka  utanför  os  cuboideum^  å  hvars  yttre  sida  är  en  grop, 
för  att  emottaga  denna  ända.  De  nästsista  tåphalangerna  äro 
af  samma  beskaffenhet,  som  de  å  framfötterna ,  ehuru  tjockare 
än  dessa.    Klorna  äro  mindre. 

Anm.  De  af  våra  rofdjur,  som  uti  sin  skelettbyggnad  visa  mesta  öf- 
verensstämmelsen  med  Felidce,  eller  med  andra  ord  tarakatten,  äro  de  mera 
typiska  Mustelidce,  d.  v.  s.  slägtena  Mustela  och  Martes,  ehuru  någon 
förvexling  af  deras  ben  med  tamkattens  icke  kan  komma  i  fråga ,  på  grund 
af  den  sednares  mycket  betydligare  storlek.  Vi  vilja  härvid  icke  tala  om 
craniet,  som  uti  sin  allmänna  form  såväl  som  i  sina  särskilda  delar  hos 

tamkatten  är  så  väsendtligen  olikt  deras.  Med  hänsyn  till  några  andra  de- 
lar af  skelettet  vilja  vi  göra  några  jemförelser,  för  att  belysa  egenheterna 

i  tamkattens  skelett. 
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R)'ggraden:  Atlas  hos  tamkatten  är  olik  den  af  såväl  de  båda  nämnda 
slägtena  som  af  alla  våra  Mustelidce  genom  den  djupa  bugt  eller  inskärning 
för  arteria  vertehralis,  som  den  har  i  främre  kanten  af  hvartdera  sidout- 

skottet vid  dettas  bas.  Oftast  är  sidoutskottet  hos  våra  Mustelider  der- 
städes  perforeradt  af  kanalen  för  arteria  vertehralis,  men  stundom  (hos 
Mustela  erminea)  är  der  en  grund  bugt.  Epistropheus  hos  tamkatten  ut- 

märker sig  derigenom  att  dess  neuraltagg  baktill  har  ingen  eller  ock  en 
mycket  liten  utskjutande  spets  eller  förlängning,  då  den  deremot  hos 
Musteliderna  har  denna  spets  ungefär  lika  lång  som,  eller  ock  stundom 
längre  än  den  främre  trubbigare  spetsen,  som  sträcker  sig  fram  öfver 
bakre  delen  af  atlas.  Bröstkorgen  är  hos  Musteliderna  längre,  och  räknar 
följaktligen  ett  större  antal  bröstkotor,  nemligen  14—15,  då  deremot  tam- 

katten har  13.  Af  dessa  kotor  är  hos  tamkatten  den  10:de  den  sista,  som 
har  neuraltaggen  riktad  bakåt,  då  deremot  hos  Musteliderna  den  ll:te  eller 
t.  o.  m.  den  12:te  har  densamma  riktad  bakåt,  ehuru  den  å  denna  kota 
hos  dem  är  i  hög  grad  rudimentär  eller  stundom  saknad.  Ländkotorna  äro 
flera  hos  tamkatten,  7,  och  hos  Musteliderna  5—6.  I  de  3:ne  sistnämnda 
förhållandena  öfverensstämma  Canidce  med  tamkatten.  Korsbenskotorna  äro 
hos  tamkatten  stundom  en  mindre  till  antalet  än  hos  dem. 

Extremiteterna:  Skulderbladet  hos  tamkatten  och  Musteliderna  är 
öfverensstämmande  i  det  hänseendet,  att  det  hos  bådadera  har  ett  starkt 
utbildadt  metacromialutskott ,  som  är  beläget  ett  stycke  ofvan  spetsen  af 
acromion.  Hos  Canidce  är  detta  metacromialutskott  mindre  utbildadt,  och 
beläget  vid  spetsen  af  acromion.  Hos  de  typiska  Musteliderna,  äfvensom 
Jjutra,  hos  hvilka  skulderbladet  mest  liknar  tamkattens,  afviker  det  från 
dennes  derigenom,  att  dess  fossa  prcespinata  är  större  än  dess  /.  postspi- 
nata,  derigenom  att  dess  framkant  ofvan  bugten  vid  halsen  är  starkt  kon- 
vex,  och  derigenom  att  spina  scapulm  ofvan  metacromialutskottet  är  lägre 
än  vid  acromion.  Hos  Meles  och  Gula  är  skulderbladet  rhomboidiskt ,  med 
spina  gående  diagonalt  öfver  detsamma.  Öfverarmbenet  af  tamkatten ,  som 
med  det  af  Musteliderna  öfverensstämmer  deruti,  att  det  har  ett  hål  för 
arteria  cnbitalis  ofvan  condylus  internus ,  skiljer  sig  från  detta  sednare 
derigenom  att  det  har  tuberculum  majus  märkbart  högre  än  caput,  och 
derigenom  att  dess  öfre  ända  är  något  hoptryckt,  derigenom  att  den  från 
tuberculum  majus  framtill  utgående  trubbiga  spina  tuberculi  majoris  är 
starkt  framstående,  då  deremot  crista  deltoidea  externa  å  den  yttre  sidan 
af  samma  ända  är  låg.  Hos  Musteliderna  är  tuberculum  majus  ej  högre 
än  caput ,  och  crista  deltoidea  externa  mera  utstående ,  h varigenom  benet 
här  icke  är  hoptryckt.  Öfverarmbenet  hos  Canidce  skiljes  lätt  från  det  af 
tamkatten  derigenom,  att  det  har  fossa  anconcea  perforerad,  och  saknar 
hålet  för  arteria  cubitalis  ofvan  condylus  internus.  För  öfrigt  har  äfven 
det  den  öfre  ändan  hoptryckt,  med  tuberculum  majus  högre  än  caput , 
men  dess  crista  deltoidea  externa  är  mera  utstående  än  dess  spina  tuber- 

culi majoris.  Hos  de  typiska  Musteliderna  afviker  underarmen  från  den  af 
tamkatten  derigenom ,  att  deras  armbågben  icke  är  längre  än  öfverarmbenet , 
då  det  hos  den  sednare  är  detta.  Hos  alla  Musteliderna  är  olecranon  starkt 

inåt  böjd,  då  den  deremot  hos  tamkatten  föga  är  det.   Hos  de  förra  äro 
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armbågbenet  och  strålbenet  nedtill  ungefår  lika  tjocka,  då  hos  tamkatten 
det  förra  nedtill  är  smalare,  ehuru  det  der  är  lika  tjockt,  som  strålbenet 
upptill.  Hos  Canidce  är  armbågbenet  nedtill  smalare  än  strålbenet  upptill. 
Detta  sednare  ben  har  mindre  tuherositas ,  hvilken  är  riktad  utåt,  och  ej 
bakåt  mot  ulna,  såsom  hos  tamkatten.  Bäckenet  af  tamkatten  afviker 
från  det  af  Musteliderna  och  äfven  Caniderna  derigenom  att  tuberculum 
ileojpectinceum  är  otydligt,  samt  derigenom  att  den  inåt  gående  grenen  (ra- 
mus  introversus)  af  blygdbenet  är  bredare  än  den  bakåt  gående  grenen 
(ramus  retroversus)  af  samma  ben.  Tuberculum  ileopectinceum  är  alltid 
tydligt  hos  de  nämnda  familjerna,  och  de  ha  de  båda  nämnda  grenarne  af 
blygdbenet  ungefär  lika  breda,  eller  ock  den  bakåt  gående  stundom  bredare. 
Lårbenet  af  tamkatten  skiljer  sig  från  det  af  de  båda  nämnda  familjerna 
derigenom,  att  det  är  alldeles  rakt,  och  att  dess  collum  har  en  föga  sned 
riktning  emot  dess  öfre  ända.  Skenbenet  hos  tamkatten  är  något  olikt  det 
af  de  typiska  Musteliderna  derigenom  att  det  är  ungefär  af  samma  längd, 
som  lårbenet,  då  det  hos  dessa  sednare  äfvensom  hos  Lutra  är  längre. 
Hos  de  mera  aberrerande  Musteliderna  Gulo  och  Meles  är  det  kortare. 
Dessutom  skiljes  detta  ben  från  det  af  Musteliderna  i  allmänhet  derigenom 
att  det  från  den  bakre  yttre  kanten  upptill  och  sedermera  långs  benets 
yttre  sida  har  en  ganska  skarp  rygg,  som  saknas,  eller  är  trubbig  och 
otydlig  hos  Musteliderna.  Från  Canidernas  skenben,  som  äfven  stundom 
är  lika  långt  som  lårbenet,  skiljes  det  derigenom  att  crista  tibice  är  tyd- 

lig nedom  benets  midt,  hvilket  den  icke  är  hos  dem. 

Tamkatten  har  från  den  äldsta  historiska  tid  förekommit 

såsom  husdjur  både  i  Indien  ̂ )  och  Egypten ,  och  han  har  stun- 
dom hos  Orientens  folk,  t.  ex.  i  Egypten,  varit  föremål  för  en 

särskild  dyrkan.  Det  är  derföre  antagligt,  att  han,  såsom  vi 

redan  ofvan  yttrat,  ursprungligen  till  Europa  blifvit  införd  från 
Orienten,  så  mycket  mera  som  de  djurlemningar,  som  blifvit 
funna  vid  platserna  för  de  urgamla  pålbyggnaderna  i  Schweitz, 

enligt  RiiTiMEYEE,  synas  ådagalägga,  att  tamkatten  icke  förefun- 
nits hos  dessa  byggnaders  uråldriga  innevånare.  Detta  hindrar 

emellertid  icke,  att  någon  eller  några  racer  af  tamkatten  inom 
Europa  kunna  hafva  uppkommit  genom  bastardbildning  mellan 

den  ursprungliga  tamkatten  och  den  europeiska  vildkatten.  Tam- 
katten förefinnes  i  allmänhet  endast  hos  menniskor,  som  hafva 

fasta  boningar,  och  derföre  icke  hos  kringstrykande  nomadiska 

folkstammar.  Till  Amerika  har  han  blifvit  införd  af  Spanio- 
rerna.  De  särskilda  racerna  af  tamkatten  afvika  mindre ,  än  de 

af  hunden,  från  sin  vilda  urstam,  och  domesticationen  har  i 

öfverensstämmelse  dermed  i  allmänhet  icke  så  fullständigt,  som 

1)  Skand.  Fauna,  Däggdj.  2:dra  uppl.  pag.  114. 
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hos  denne,  kunnat  hos  tamkatten  borttaga  de  egenskaper,  som 

tillhöra  hans  ursprungliga  grymhet  och  blodtörst.  Han  är  der- 
före  icke  alltid  att  lita  på,  och  hans  rykte  för  falskhet  är  nog- 

samt kändt.  Då  hans  naturliga  blodtörst  vaknar,  kan  han  stun- 
dom blifva  farlig  för  såväl  barn  som  fullvuxna  menniskor,  då 

de  sofva Icke  sällan  förgriper  han  sig  på  höns,  kycklingar, 
dufvor  m.  m. 

Underslägtet  Lynx,  Kafinesque. 

Hufvudet  kort  och  nästan  klotformigt,  och  ögonen  stora,  med  under 
ljusets  inflytande  verticalt  aflang  pupill.  Öronen  äro  temligen  stora  och 
trubbigt  tillspetsade,  med  hårpensel  vid  spetsen.  Svansen  är  kort.  —  Craniet 
är  kort  och  ofvan  kuUrigt,  med  temligen  bred  hjernskål,  å  hvilken  crista 
sagittdlis  hos  äldre  individer  är  väl  utbildad  och  sträcker  sig  ända  fram 
till  pannbenen.  Afståndet  mellan  spetsen  a,f  processus postorbitalis  å  pann- 

benet och  bakersta  delen  af  crista  lambdoidea  är  ungefär  lika  med  eller 
något  kortare  än  det  mellan  den  förre  och  framkanten  af  mellankäksbenen. 
OrbitcB  äro  stora,  och  afståndet  mellan  spetsen  af  proc.  postorbitalis  å 
pannbenet  och  foramen  lacrymale  är  större  än  näsbenens  längd  långs  sutu- 
ren  dem  emellan;  men  afståndet  mellan  framkanten  af  den  öfre  grenen  af 
öfverkäkens  proc.  zygomaticus  och  den  af  mellankäksbenen  är  i  allmänhet 
icke  mindre  än  förstnämnda  af  stånd.  Pannbenens  proc.  nasales  och  mel- 

lankäksbenen äro  i  allmänhet  nära  intill  hvarandra,  och  beröra  hvarandra 
någon  gång.  Sutura  palatina  bildar  baktill  vid  gombenens  fria  kant  icke 
någon  utstående  vinkel ,  utan  nämnde  kant  är  konkav  och  i  midten  vanligen 
något  inbugtad.  Den  bakre  mynningen  af  canalis  caroticus  (foramen  caro- 
ticum  posterim)  ligger  framom  foramen  lacerum  posticum.  —  I  öfverkäken 
förefinnes  i  allmänhet  å  hvardera  sidan  endast  en  kindtand  (mellantand)  mellan 
hörntanden  och  roftanden,  d.  v.  s.  att  den  l:sta  lilla  öfre  oäkta  kindtanden 
merendels  är  affallande.  Den  undre  roftanden  har  en  tydlig  afsats  i  bakre 
kanten 

De  till  detta  underslägte  hörande  kattarterna,  eller  lodju- 
ren äro  af  en  mer  eller  mindre  högrest  kroppsform,  med  stora 

extremiteter,  och  kännas  dessutom  genom  sina  temligen  stora, 

tillspetsade,  och  i  spetsen  penselbärande  öron,  och  genom  sin 

korta  svans,  som  i  allmänhet  icke  är  längre  än  Y4  af  kropps- 

1)  Skand.  Fauna,  Däggdj.  2:dra  uppl.  pag.  119. 

2)  Hos  ett  mycket  gammalt  individ,  det  samma  som  af  Thunberg  blif- 
vit  beskrifvet  under  namn  af  Felis  borealis,  och  efter  all  sannolikhet  en 
hona ,  hafva  vi  funnit  den  undre  roftanden  utan  afsats  baktill.  A.  E.  Holm- 

gren har  gjort  samma  iakttagelse. 
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längden.  Hårbetäckningen  på  kinderna  är  yfvig ,  och  bildar  mer 
eller  mindre  tydliga  polisonger. 

Enligt  J.  E.  Gray  räknas  till  detta  slägte  8  arter  från  Europa, 

Asien  och  Nord- Amerika ,  men  åtminstone  en  af  dessa  arter, 
Felis  hpulina  Thunberg,  är  blott  en  färgvarietet  af  Felis  lynx. 
FiTziNGER  upptager  1 5  former,  af  hvilka  dock  en  stor  del  endast 
äro  färgvarieteter. 

2.  Felis  lynx,  L™é. 

Varghen. 

Svansens  längd  utan  håren  inellan  och  7*  Jcropps- 
längden ,  och  vanligen  något  längre  än  hnfvudet ,  och  dess  färg 
i  yttre  hal/delen  eller  en  mindre  del  svart.  Färgen  ofvan  och 
på  sidorna  gråahtig  ̂   med  mer  eller  mindre  tydliga  svartahtiga 

eller  hrunaktiga  fläclcar,  åtminstone  på  hufvudet  och  extremi- 
teterna^  och  ofta  med  mer  eller  mindre  stark  gulbrunaktig  ̂  
eller  under  sommaren  rödbnmaJctig  anstrykning^  isynnerhet  på 

bogarne ,  ryggen  och  länden.  Färgen  är  för  öfrigt  mycket  för- 
änderlig. 

Felis  Lynx,         Linné:  Fauna  Svecica,  edit.  2:da,  pag.  4.  —  1761. 
„    cauda  truncata ,  corpore  albo  maculato;  Suecis  Kattlo,  Idem,  ibm, 

pag.  5. Idem:  Systema  Naturae,  edit.  12:ma,  pag.  62.  -  1766. 
C.  P.  Thunberg:  Beskrifning  på  Svenske  Djur,  pag.  13. —  1798. 

Idem:  ibm,  pag.  14. 
A.  J.  Eetzius:  Faunae  Suecicae  pars  l:ma,  pag.  17.  — 
1800. 
C.  P.  Thunberg:  Kongl.  Vetensk.  Akademiens  i  Stockh. 
Handl.  för  år  1815,  pag.  85.  -  1815. 
Idem:  ibm. 
S.  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna,  Däggande  Djuren,  l:sta 

uppl.  pag.  8.  -  1820. Idem:  ibm,  pag.  14. 
C.  P.  Thunberg:  Felis  species  in  Scandinavia  habitan- 
tes,  illustratae;  Denkschr.  der  Königl.  Akademie  der 
Wissenschaft.  zu  Miinchen ,  Bd.  IX,  pag.  189.  Sv,  Varglo. -  1825. 

Idem:  ibm,  pag.  192.   Sv.  Räf-Lo. 
S.  Nilsson:  Illuminerade  figurer  till  Skandinavisk  Fauna, 

l:sta  häftet,  pl.  1  &  2.  —  1829. 
virgata,        Idem:  ibm,  pl.  3  &  4. 

LynXj 

horealis, 
Lynx, 

horealis, 
Lynx, 

Lyncula , 
Lupulinus, 

Vulpinm . 
cervaria , 
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Felis  Lynx,         S.  Nilsson:  lUum.  fig.  till  Skandin.  Fauna,  l:sta  haft. 

pl.  5. 
M      M  Idem:  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.  pag. 

122.  -  1847. 

M      M  J.  H,  Blasius  :  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 
lands,  pag.  173.  —  1857. 

M      M  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  116, 
med  figurer.  —  1865. 

„      M  V.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse,  vol.  I, 
Hist.  nat.  des  Mammif.  pag.  277.  —  1869. 

Lynx  cervaria,      L.  J.  Fitzinger:  Revision  der  zur  natiirlichen  Familie 
„   virgata,      I  der  Katzen  (Feles)  gehörigen  Formen;  Sitzungsber.  der 
„    borealis,     l  Kaiserl.  Akad.  d.  Wissensch.  mathem.  naturwiss.  Cl.  zu 
„   vulgaris ,       Wien ,  Bd.  60,  l:e  Abtheil.  p.  208,  212,  214  &  216.  —  1869. 

Anm.  Då  till  de  i  ofvanstående  synonymi  uppgifna  vetenskapliga 
namnen  pä  den  här  ifrågavarande  arten  läggas  de  af  svenska  jägare  åt  den- 

samma gifna  benämningarne  Varglo ,  Kattlo  och  Bäflo,  visar  det  sig,  att 
den  blifvit  särdeles  väl  försedd  med  namn,  eller  rättare  erhållit  en  tung 
börda  af  sådana  att  bära ,  alla  härledande  sig  från  den  föreställningen ,  att 
de  olikheter  uti  färgteckningen  och  stundom  äfven  i  storleken  som  den 
företer,  antyda  flera  skiljaktiga  arter.  Första  anledningen  till  en  sådan 
föreställning  gaf  Linné,  då  han  i  Fauna  Svecica,  både  l:sta  och  2:dra 
upplagan,  under  den  svenska  benämningen  Kattlo,  men  utan  latinskt  art- 

namn, upptog  en  från  den  vanlige  vargloen  skiljaktig  art,  N:o  11  i  2:dra 
upplagan.  Denna  2:dra  art  återupptogs  sedermera  af  Thunberg,  som 
utförligare  beskref  samt  afbildade  den,  och  försåg  den  med  artnamnet 
horealis.  Något  sednare  (1825,  enl.  ofvanst.  synonymi)  beskref  han  ännu 
en  3:dje  form,  nemligen  jägarnes  räflo  såsom  en  särskild  3:dje  art,  under 
namn  af  Felis  Vulpinus;  och  hade  således  redan  då  lagt  grunden  till  de 

3:ne  lo-arter,  som  sedermera  af  Nilsson  i  "Illuminerade  Figurer  till  Skan- 
dinavisk Fauna"  blefvo  afbildade  och  beskrifna,  utan  något  citat  af  Thun- 

BERGS  sista  och  utförligaste  afhandling  öfver  detta  ämne.  De  af  Nilsson 
för  dessa  3:ne  arter  uppgifna  karaktererna  är  följande: 

Katt- Lo  (Felis  cervaria,  Temm.). 

Kroppen  tecknad  med  tydliga,  rent  svarta  fläckar,  som  på  ryggen  bilda 
tre  långsgående ,  vidt  skilda  rader.  Öronen  oftast  försedda  med  hårpenslar. 
Svansen  längre  än  hufvudet,  svart  från  spetsen  nästan  till  midten. 

Varg -Lo  (Felis  virgata,  NiLSS.). 

Kroppen  beströdd  med  smärre,  mer  eller  mindre  otydliga,  bruna  och 
svartaktiga  fläckar,  samt  långs  åt  ryggen  tecknad  med  två  tättstående 

1)  I  de  allra  flesta  fallen  synas  de  mera  betydande  skillnaderna  i  stor- 
leken hafva  sin  grund  uti  skiljaktig  ålder.  Oftast  erhållas  sådana,  som 

icke  äro  fullt  utvuxna. 
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smala,  svarta  streck.  Öronen  med  långa  hårpenslar.  Svansen  föga  längre 
än  hufvudet,  med  de  yttre  två  femtedelarna  svarta. 

Räf-Lo  (Felis  Lynx,  Lin.). 

Kroppen  utan  fläckar  och  streck;  skenklarna  och  benen  småfläckiga. 
Öronen  med  långa  hårpenslar.  Svansen  ungefår  af  hufvudets  längd,  med 
den  yttre  tredjedelen  svart. 

Enligt  dessa  diagnoser,  hafva  inga  andra  distinktiva  karakterer  af  Nils- 
son blifvit  anförda  än  de,  som  äro  grundade  på  färgen  å  hårfållen.  De 

obetydliga  skiljaktigheterna  i  svansens  längd  äro  en  följd  dels  af  indivi- 
duella variationer,  och  dels  af  olika  ålder.  Genom  sednare  iakttagelser  af 

J.  A.  Mesch  *)  och  Gerh.  von  Thlen  har  det  emellertid  blifvit  ådaga- 
lagdt,  att  dessa  olikheter  uti  färgteckningen  blott  äro  tillfälliga  eller  in- 

dividuella variationer  i  detta  hänseende,  som  icke  ens  hafva  någon  bety- 
delse som  race-skillnader,  och  ännu  mindre  som  konstanta  varieteter  eller 

arter.  v.  Yhlen  har  t.  o.  m.  inom  en  och  samma  familj  funnit  alla  3:ue 
variationerna  representerade.  På  grund  af  dessa  iakttagelser  blefvo  de 
nämnda  3:ne  arterna  sedermera  af  Nilsson  i  2:dra  upplagan  af  Skandin. 

Fauna,  Däggdj.  indragna,  och  endast  upptagna  såsom  "tillfälliga  former" 
af  en  och  samma  art,  Felis  lynx,  Linné.  Dessutom  träffar  man,  enligt 
hvad  vi  haft  tillfälle  att  iakttaga,  öfvergångar  dem  emellan.  —  Den  Norska 
benämningen  på  Lo  är  Gaupe^),  och  man  har  i  Norge  äfvenledes  särskildt 
namngifvit  de  ofvan  anförda  tillfälliga  variationerna  med  namnen  Ulve- 
Gaupe,  Katte-Gaupe  och  Rseve-Gaupe. 

Beshr.  ef»  gammaL  Kroppslängden  från  nosspetsen  till 
anus  3  fot  tum  eller  1,026  métre.  Hufvudets  periferi  127-2 

t.  eller  375  mill.  L.  af  örat  från  pannan  och  utan  hårpenseln 

2^720  t-  eller  85  mill.  L.  af  bakfoten  från  hälen  till  de  mel- 
lersta tåspetsarne  8^7,0  t.  eller  262  mill.  L.  af  svansen  med 

håren  TVj^  t.  eller  287  mill.  Djurets  vigt  2  lisp.  12  skålp.  *). 
—  9»  gammal.  Längd  af  kroppen  från  nosspetsen  till  anus 
3  fot  37io  t.  eller  l,oi4  métre.  L.  af  örat  från  basen  af  yttre 

kanten  och  utan  hårpenseln  37io  t.  eller  96  mill.  L.  af  svan- 
sen med  håren  6^7.,o  t.  eller  200  mill.  Djurets  höjd  öfver  bo- 

gen eller  manken  2  fot  2  7io  t.  eller  663  mill.  —  En  annan 
något  yngre  Q  hade  kroppslängden  3  fot  7:  t.  eller  915  mill. 

1)  Öfversigt  af  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  i  Stockh.  Förh.  för  1844,  pag. 
89.  —  1845. 

2)  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.  pag.  128.  —  1847. 
3)  I  Dalsland  och  Bohuslän  kallas  den  Göpa. 

4)  Denne  hane  var  med  hänsyn  till  färgteckningen  en  mellanform  mel- 
lan variationerna  varglo  och  kattlo. 
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L.  af  hufvudet  6720  ̂ ller  182  raill.  L.  af  örat  från  pannan 
och  utan  hårpenseln  37io  t.  eller  93  mill.  L.  af  svansen  utan 
håren  6V10  t.  eller  207  mill. 

Kroppsformen  är  utmärkt  derigenom ,  att  extremiteterna  äro 

stora  och  jemförelsevis  höga,  kroppen  temligen  kort  och  något 
hoptryckt,  med  smal  bringa,  och  hufvudet  är  kort  och  rundadt, 

med  ganska  stora ,  trubbigt  tillspetsade  och  rätt  uppstående  öron , 
som  i  spetsen  bära  en  lång  härpensel ,  som  är  omkring  1 7-2 
tum  eller  något  mera  lång ,  och  derigenom  att  svansen  är  kort, 

ehuru  vanligen  något,  fast  icke  betydligt  längre  än  hufvudet. 
Ögonen  äro  stora,  och  iris  är  brandgul.  Nosspetsen  är  bar, 

med  en  vertical  fåra,  som  utgör  en  fortsättning  af  den  fåra, 
som  framtill  delar  öfverläppen.  A  hvardera  sidan  af  nosen  är 

omkring  4  rader  långa  morrhår,  som  vid  basen  äro  omslutna  af 

små  svarta  fläckar  eller  punkter.  Härfällen  är  fin  och  mjuk,  och 

mera  eller  mindre  tät  och  yfvig,  allt  efter  årstiden,  såsom  van- 
ligt, tätast  och  yfvigast  under  vintern.  På  bakre  delen  af  kin- 

derna, och  på  sidorna  af  strupen  är  den  yfvigare,  och  bil- 
dar der,  isynnerhet  hos  de  äldre  hanarne,  mer  eller  mindre 

långa  polisonger.  Svansspetsens  hår  äro  ej  af  någon  synnerlig 

längd,  ungefär  1 — 172  tum  långa.  Honan  har,  enligt  hvad 
Nilsson  uppgifver,  3:ne  par  spenar,  hvaraf  1  par  på  bröstet, 

och  de  2:ne  D:o  på  buken.  —  Färgteckningen  är  mycket  för- 
änderlig, dels  på  grund  af  individuella  variationer,  och  dels  på 

grund  af  årstidernas  och  hårfällningens  inflytande.  I  allmänhet 
är  den  ofvan  mera  gråaktig  eller  grågulaktig  under  vintern, 

och  mera  rödbrunaktig  under  sommaren,  sedan  vinterpelsen  blif- 

vit  aflagd;  hvartill  komma  mera  eller  mindre  tydliga  svartak- 
tiga  fläckar,  som  dock  stundom,  med  undantag  af  några  få  på 

hufvudet,  och  några  smärre  och  mindre  tydliga  på  extremite- 
terna, kunna  saknas.  Derjemte  är  den  bakre  delen  af  svansen 

alltid  svart.  Under  spetsen  äro  håren  på  ryggen  och  kropps- 
sidorna temligen  mörkt  gulbrunaktiga ,  och  vid  basen  askegrå- 

aktiga. —  Den  gamla  hona,  hvars  dimensioner  ofvan  blifvit 
uppgifna,  hvilken  närmast  öfverensstämmer  med  den  färgvaria- 

tion ,  som  af  Nilsson  fått  namnet  Varg-Lo ,  och  som  blifvit 
skjuten  i  Februari  i  Dalarne ,  hade  följande  färgteckning :  Ofvan 

gråaktig,  med  en  del  mörka  fläckar,  och  med  gulbrunaktig  an- 
strykning, som  är  mörkast  på  nosen,  hjessan,  öfre  sidan  af 

halsen,  bogarne,  ryggen,  länden  midt  åt,  främre  och  yttre  si- 



482 

dorna  af  de  främre  extremiteterna,  och  yttre  sidan  af  de  bakre 
D:o,  samt  på  öfre  sidan  af  svansen,  med  undantag  af  dess  svarta 
änddel,  samt  ljusast  på  kroppssidorna  och  sidorna  af  länden. 
Nosen  är  ofvan  gulbrunaktig  med  ett  svart  streck  å  hvardera 

sidan  bakom  näsborrarne.  Öfverläppen  är  å  hvardera  sidan 

till  dels  hvitaktig  med  4  långsgående  rader  af  svartbrunak- 
tiga  smärre  fläckar  (der  morrhåren  sitta),  och  med  en  större 
svart  fläck  undertill.  Ögonen  äro  ofvan-  och  undertill  omslutna 
af  en  större  hvit  fläck,  men  mellan  den  öfre  och  ögonen  är 

baktill  en  mindre  svart  sådan ,  och  under  den  undre  är  ett  svart- 
aktigt  streck,  som  sammanlöper  med  den  ofvan  bakre  delen  af 
ögonöppningen  varande  mindre  svarta  fläcken  bakom  den  bakre 

ögonvinkeln.  Morrhåren  äro  hvita.  På  pannan  äro  några  otyd- 
liga, vågformiga,  från  hvardera  sidan  snedt  bakåt  och  inåt  rik- 

tade, och  på  pannans  midt  spetsvinkligt  sammanlöpande  svart- 
aktiga  streck.  Från  ögonöppningens  bakre  vinkel  går  snedt 

nedåt  och  bakåt  öfver  polisongen  ett  svartbrunaktigt  streck ,  och 
framom  detta  äro  några  mindre  tydliga  rader  af  svartaktiga 
fläckar.  På  yttre  sidan  af  hvartdera  örat  är  en  gråhvit  fläck, 

som  upptill  begränsas  af  en  vinkelformig  svart  D:o,  hvilken  vid 

örats  spets  förenar  sig  med  den  svarta  hårpenseln.  De  svart- 
aktiga eller  svarta  fläckarne  äro  små  och  otydliga  på  öfre  sidan 

af  halsen,  men  blifva  t)^dligare  och  större  på  ryggen,  länden, 
kroppssidorna  och  extremiteterna.  På  bakryggen  och  midt  åt 

länden  bilda  de  2:ne  långsgående  parallela  rader  af  nästan  sam- 
manlöpande fläckar ;  och  på  den  hvitaktiga  inre  sidan  af  de  främre 

extremiteterna  bilda  de  mer  eller  mindre  tydliga  stora  svarta 

afbrutna  tvärband,  och  på  yttre  sidan  af  underarmen  och  un- 
derbenet äro  de  eljest  störst.  Tvärs  öfver  framryggen  eller 

manken,  vid  halsens  bas,  är  ett  smalt  svartaktigt  band.  Ha- 
kan, strupen,  nedre  delen  af  bröstet,  buken,  och  till  dels  inre 

sidan  af  extremiteterna  äro  hvita,  dock  så,  att  de  flesta  af  dessa 

delar  äro  fläckiga  af  svarta  eller  svartbruna  glesa  fläckar.  Ha- 
kan och  strupen  äro  nästan  rent  hvita,  endast  med  en  s vart- 

aktig otydlig  fläck  å  hvardera  sidan  af  den  sednare.  Bringan 
är  rostgulaktigt  hvit,  med  mer  eller  mindre  tydliga  svartaktiga 

tvärfläckar.  Sjelfva  fötterna  eller  tassarne  äro  ofvan  ljust  grä- 
gulaktiga  och  ofläckade.  Svansen  har  något  mera  än  sin  bakre 

Va  svart,  och  har  framom  denna  3—4  otydliga  brunaktiga  tvär- 
band ofvan. 
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En  i  December  månad  i  Skåne  skjuten  gammal  hane,  hvars 
dimensioner  ofvan  blifvit  iippgifna,  hade  i  det  närmaste  samma 

färgteckning ,  som  den  gamla  honan ,  ehuru  den  ofvan  var  mera 

grå,  och  följaktligen  med  svagare  gulbrunaktig  anstrykning. 
Midt  åt  länden  hade  den  ett  svartaktigt  streck ,  och  på  hvardera 

sidan  af  detta  en  rad  fläckar  af  samma  färg.  —  De  gamla  och 
fullt  utbildade  af  den  färgvariation,  som,  enligt  ofvan,  blifvit 
kallad  kattlo,  hafva  i  vinterdrägten  en  särdeles  yfvig  hårfäll, 

som  ofvan  är  ljusgrå  eller  silfvergrå,  endast  med  en  svag  gul- 
brunaktig anstrykning  på  hufvudet  och  långs  ryggen,  samt  med 

temligen  stora  och  svarta ,  glänsande  fläckar,  som  bilda  3  långs- 
gående, vidt  skilda  rader  på  ryggen.  På  öfre  delen  af  halsen 

äro  4  långsgående  smala  svartaktiga  streck  Denna  färgvaria- 
tion förekommer  lika  stor,  som  den ,  hvilken  blifvit  kallad  varglo. 

—  Den  för  den  så  kallade  räfloen  utmärkande  färgteckningen 
hafva  vi  redan  ofvan  i  anmärkningen  meddelat.  Dess  färg  är 

ofvan  i  vinterdrägten  mer  eller  mindre  ljus,  ehuru  den,  enligt 

hvad  vi  erfarit,  vanligen  har  något  starkare  gulbrunaktig  an- 
strykning än  kattloen.  Arsungen  i  sommardrägt  är,  enligt  den 

af  Thunbeeg  gifna  beskrifniugen  på  hans  Felis  vulpinus^  på 
kroppens  öfre  delar  lifligt  rödbrun,  och  af  samma  färg  som 
räfven,  med  några  brunaktiga  streck  på  ryggen  och  sidorna. 

En  ung  hona,  från  föregående  året,  skjuten  vid  Sjö  i  Up- 

land  d.  19  Febr.  1844  -),  och  förvarad  å  härvarande  Universi- 
tets zoologiska  museum,  är  till  färgen  nästan  fullkomligt  lik 

den  ofvan  beskrifna  gamla  honan,  ehuru  dess  hårfäll  är  något 

yfvigare.  De  svarta  fläckarne  långs  midten  af  länden  bilda  4 

långsgående  rader.  Den  sluter  sig  således  närmast  till  den  färg- 
variation, som  blifvit  kallad  varglo. 

En  annan  ung  hona  af  samma  kull,  och  skjuten  å  samma 
tid  och  ställe ,  som  föregående ,  har  den  så  kallade  räfloens  färg , 

och  är  ofvan  hvitaktigt  grågul,  utan  tydliga  fläckar,  och  mör- 
kast långs  ryggen.  Endast  på  underarmen  och  underbenet  äro 

några  mindre  tydliga  mörkare,  eller  brunaktiga  fläckar.  Den 

hvitaktiga  färganstrykningen  på  de  öfre  kroppsdelarne  har  den 

1)  Enligt  den  beskrifning,  som  Nilsson  lemnat  i  lUum.  Figurer  till 
Skandin.  Fauna. 

2)  Denna  och  följande  omtalas  af  Mesch  uti  Öfversigt  af  Kongl.  Ve- 
tensk.  Akad:s  Förh.  för  1844,  pag.  89. 
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erhållit  derigenom  att  eo  stor  mängd  hår  derstädes  äro  hvita 

vid  spetsen.  Under  spetsen  äro  håren  på  dessa  delar  allmänt 

gulbruna,  och  vid  basen  askegrå.  En  del  hår  ha  svart  spets. 

Den  gulbruna  färgen  framstår,  emedan  hårspetsarne  ej  kunna 
dölja  den.  På  pannan  och  hjessan  har  färgen  stark  hvitaktig 

anstrykning.  —  En  af  V.  Fatio  beskrifven  nyfödd  unge  saknade 
helt  och  hållet  mörkare  fläckar,  och  var  ofvan  af  en  teraligen 

mörk  gulbranaktig  färg. 

SMettet.  Craniet:  Det  af  den  ofvan  beskrifna  gamla  ho- 
nan, hvilket  är  det  största  å  härvarande  Universitets  zoologiska 

museum ,  har  följande  dimensioner.  Längd  från  framkanten  af  mel- 
lankäksbenen  till  bakersta  kanten  af  nackekammen  5  V2  tum  eller 

165  mill.^).  Afståndet  mellan  spetsen  af  processus  postorhitalis  å 

pannbenet  och  framkanten  af  mellankäksbenen  3  -/jo  t.  Afståndet 
mellan  spetsen  af  proc.  postorhitalis  å  pannbenet  och  foramen  la- 
crymale  är  1 V2 1.  Längden  af  näsbenen  långs  suturen  dem  emellan 

är  1  "Yift  t.  Afståndet  mellan  den  främre  kanten  af  den  öfre  grenen 
af  öfverkäkens  okbensutskott  och  framkanten  af  mellankäksbenen 

är  1  ̂l^i.  Ett  annat  något  mindre  cranium,  men  dock  af  fullvuxet 
djur,  med  fullständig  crista  sagittalis,  och  förmodligen  af  en  hane, 

är  57io  t-  eller  153  mill.  långt,  och  3*V2o  ̂ -  ̂ redt  öfver  bakre 
delen  af  kindbågarne.  Till  sin  form  är  craniet  i  det  allra  närma- 

ste likt  det  af  tamkatten.  Betraktadt  från  sidan,  företer  dess 

öfre  profilkontur  en  båge,  som  hos  hanen  öfver  pannan  nästan 
är  rät,  och  vid  den  bakre  delen  af  näsbenen  ofta  bildar  en  mer 

eller  mindre  tydlig  trubbig  vinkel,  och  som  hos  honan  öfver 
pannan  är  mer  eller  mindre  kullrig,  och  äfven  hos  henne  vid 
bakre  delen  af  näsbenen  stundom  bildar  en  trubbig  vinkel.  A 
craniet  af  det  af  Thunberg  under  namnet  Felis  horealis  be- 

skrifna exemplaret  är  denna  kontur  olik  den  vanliga  derigenom 

att  den  ännu  öfver  pannan  (ehuru  der  något  kullrig)  är  bak- 
ifrån framåt  uppstigande,  tills  den  öfver  den  bakre  delen  af 

näsbenen  sänker  sig  hastigt ,  och  sålunda  der  bildar  en  särdeles 

tydlig  trubbig  vinkel.  Hjessbenen  äro  långs  sutiira  sagittalis 
föga  eller  icke  längre  än  pannbenen  långs  sutura  frontalis. 
Nackekammen  och  crista  sagittalis  äro  å  craniet  af  den  nämnda 

gamla  honan  särdeles  höga,  och  den  förre  är  å  sin  främre  sida 

1)  Den  ena  kindbågen  har  blifvit  krossad  och  förstörd,  så  att  craniets 
bredd  öfver  kindbågarne  icke  kunnat  utrönas. 
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gropig,  detta  sednare  dock  i  högre  grad  å  craniet  af  Felis  bo- 
realis  Thunberg,  hvadan  detta  exemplar,  ehuru  märkbart  min- 

dre ,  tyckes  hafva  varit  ännu  äldre.  Å  craniet  af  den  äldre 

hanen  är  på  bakre  delen  af  pannan  mellan  de  båda  crisice  fron- 
tales  externce  ett  mer  eller  mindre  djupt  konkavt  fält,  som  hos 

den  gamla  honan  är  helt  grundt,  och  hos  de  yngre  är  nästan 

plant.  Foramen  magmmi  är  hos  de  äldre  ungefär  lika  högt 

som  bredt,  och  hos  de  yngre  något  bredare.  Foramen  condy- 

loideum  anterius  är  ej  betäckt  af  den  rygg ,  som  går  från  pro- 
cessus paramastoidetis  till  nackbenets  basilardel.  Paramastoid- 

och  mastoid-utskotten  äro  föga  utstående,  och  tryckta  intill 
hullce  ossecB.  Den  yttre  eller  tympanalafdelningen  af  de  sednare 

är  utanpå  temligen  tydligen  skild  från  den  inre  större  afdel- 
ningen  genom  en  grop,  och  derigenom  att  den  sednare  är  tun- 

nare och  stundom  något  genomsigtig.  Pannbenen  äro,  liksom 

hos  tamkatten,  afskilda  från  fjällbenen  genom  hjessbenen  och 
kilbenens  stora  vingar,  och  den  uppstigande  delen  af  dessa 

sednare  är  längre  och  bredare  än  hos  tamkatten,  och  den  ned- 

stigande delen  af  de  förra  följaktligen  kortare.  Proc.  postorbi- 
tales  å  pann-  och  okbenen  äro  långt  åtskilda  äfven  hos  äldre 
individer.  Hos  dessa  sednare  bidraga  tårbenen  i  mer  eller  min- 

dre grad  till  att  bilda  den  främre  delen  af  margo  orbitalis, 

och  ofvan  fossa  lacrymalis  hafva  de  en  knöl,  liksom  hos  äldre 
individer  af  tamkatten.  Vanligtvis  har  gombenens  fria  bakre 

kant  i  midten  en  liten  ingående  bugt.  Å  intet  af  de  i  härva- 
rande Universitets  zoologiska  museum  befintliga  cranier  beröra 

pannbenen  och  mellankäksbenen  hvarandra.  Foramina  palatina 
hafva  sitt  läge  ungefär  midt  för  iucisuren  mellan  de  bakersta 
och  mellersta  flikarne  af  de  öfre  roftänderna.  Foramina  inci- 

siva  äro  ovala.  Vid  den  öfre  spetsen  af  näsbenen  är  vanligen 
en  liten  fördjupning,  liksom  hos  tamkatten.  Underkäken  har 
hvardera  sidohalfvan  i  undre  kanten  till  något  mera  än  hälften 

af  dess  längd  bakifrån  nästan  rät,  eller  endast  något  konkav 
baktill.  Processus  angularis  är  starkt  inåt  böjd.  Framom  den 
vinkel,  som  båda  underkäkshalfvorna  bilda  med  hvarandra,  är 

hos  äldre  individer  en  mer  eller  mindre  tydlig  hoptryckt  knöl. 

Bå-len:  Epistropheus  har  den  spets,  som  baktill  utgår 

från  neuraltaggen,  temligen  lång,  men  dock  kortare  än  den 

1)  Detta  cranium  är  5  tum  långt ,  och  3  V2  t.  bredt  öfver  kiudbågarne. 
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främre  trubbiga  förlängningen  af  densamme.  Parapophysen  å 

5:te  halskotan  är  i  undre  kanten  jemnt  och  med  de  andra  pa- 
rallelt  afskuren,  och  den  på  den  6:te  D:o  är  särdeles  lång,  och 
mycket  längre  än  den  på  den  5:te.  De  3:ne  bakre  bröstkotornas 

och  de  3:ue  främre  ländkotornas  metapophyser  äro  temligen  höga, 

och  högre  än  hos  tamkatten.  Liksom  hos  denne ,  är  metapophy- 
sen  först  på  den  ll:te  bröstkotan  förflyttad  till  prsezygapophysen. 
Korsbenskotorna  äro  3:ne,  och  svanskotorna  17. 

Extremitetema:  Skulderbladet  är  ej  så  bredt,  som  hos 

tamkatten,  så  att  dess  bredd  innehålles  mera  än  P/*,  nien  ej 

2me  gånger  i  dess  längd;  då  det  hos  tamkatten  är  ungefär  1-/3 
gånger  längre  än  bredt.  Dess  främre  kant  bildar  ofvan  halsen 
en  nästan  jemn  båge,  blott  med  en  nästan  omärklig  trubbig 

vinkel  vid  öfvergången  till  öfre  kanten,  som  är  jemnt  bågböjd. 

Metacromialutskottet  sitter  ganska  långt  ofvan  spetsen  af  acro- 
niion,  och  längre  derofvan  än  hos  tamkatten.  Skulderbladets 

längd  är  47^  tum  eller  135  mill.,  och  dess  bredd  27io  t.  eller 
72  mill.  De  så  kallade  långa  benen  i  främre  extremiteten 

äro  något  mera  långsträckta  än  hos  tamkatten,  och  öfverarra- 
benet  är  något  mindre  hoptryckt  vid  sin  öfre  ända  än  hos  den. 

Längden  af  öfverarmbenet  är  GYao  t.  eller  185  mill.,  och  den  af 
armbågbenet  är  7^20  t.  eller  215  mill.  Frocessus  styloideus 

ulnce  är  lika  bred  som  ulna  strax  ofvan  dess  capitulum.  —  A 
bäckenet  är  foramen  ohiuratorium  temligen  långsträckt  ovalt. 

Tiiberculum  ileopectinceum  är  tydligt,  och  blygbenen  bilda  fram- 
till vid  sympliysis  en  grundt  inskuren  knöl.  Liksom  de  främre 

äro  äfven  de  bakre  extremitetema  jemförelsevis  längre  än  hos 

tamkatten.  Längden  af  lårbenet  är  77io  t.  eller  219  mill.  och 

den  af  skenbenet  77io  t.  eller  228  mill.  Lårbenet  är  ej  fullt  sä 
rakt ,  som  hos  tamkatten ,  och  företer  en  obetydlig  böjning  framåt. 

Nästsista  tåphalangerna  såväl  å  de  främre  som  de  bakre  extre- 

mitetema äro  å  yttre  sidan  konkava ,  liksom  hos  tamkatten  ̂ ). 
Tänderna.  Öfverkäken:  De  2me  mellersta  framtänderna, 

äro,  såsom  vanligt,  de  minsta,  och  de  2:ne  yttersta  äro  mera  än 
dubbelt  större  än  de  närmast  intill  dem  varande.  A  alla  är 

kronan  hos  de  äldre  enkel ,  och  på  de  2me  yttersta  trubbigt  till- 
spetsad. Hörntänderna  hafva  framtill  och  baktill  en  ganska  skarp 

kant,  och  å  yttre  sidan  3:ne  långsgående  gropar,  af  hvilka  den 

1)  Enligt  skelett  af  ett  äldre  individ. 
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främste  är  den  grundaste.  Den  vanligen  enda  permanenta  mel- 
lantanden  ä  hvardera  sidan  har  å  kronan  4  flikar  eller  taggar, 
af  hvilka  den  främste  är  den  minste,  och  stundom  saknas,  och 

den  derpå  följande  är  den  störste ,  utgörande  den  större  delen  af 
kronan.  Eoftanden  har  en  spetsig  och  tydligen  afsatt  häl,  och  en 

treflikig  krona,  hvars  bakersta  flik  har  en  bugt  i  eggen,  såsom 
en  antydning  till  dess  delning  i  2:ne.  Snedt  innanför  och  något 
bakom  roftandens  bakersta  kant  sitter  den  lilla  transversella 

knöltanden.  —  Underkäken:  Hörntanden  saknar  framtill  den 

skarpa  kant,  som  den  i  öfverkilken  derstädes  har,  och  å  yttre 

sidan  har  den  endast  2:ne  långsgäende  gropar.  Af  de  båda 

mellantänderna  har  den  främre  3me  flikar,  af  hvilka  den  baker- 

sta är  föga  märkbar,  och  den  bakre  4  flikar,  af  hvilka  den  ba- 
kersta är  helt  liten.  Eoftanden  har  2:ne  hufvudsakliga  flikar, 

och  vid  bakre  kanten  af  den  bakre  af  dessa  en  helt  liten  flik 

eller  afsats,  som  någon  gång  saknas. 

Vargloen  eller  lodjuret  synes  numera  inom  vårt  land  före- 
komma mera  fåtalig  än  förr.    De  trägna  förföljelser  dels  genom 

jagt  med  hundar  och  dels  genom  fångst,  för  hvilka  den  varit 

och  är  utsatt ,  hafva  utan  tvifvel  härtill  bidragit.    Den  anträff"as 
emellertid  då  och  då  från  och  med  södra  Småland  och  Blekinge 

till  Norrbotten,  ehuru  den,  enligt  Skandinavisk  Fauna  icke  före- 
kommer norr  om  polcirkeln.    Inom  Skåne  visar  den  sig  högst 

sällan,  och  aldrig  på  södra  Skånes  slättbygd.    I  de  nordliga  och 
mellersta  skogbevuxna  trakterna  af  denna  provins  visar  den  sig 

någon  gång,  och  då  vanligen  ett  par  i  sällskap.    Uti  l:sta  upp- 
lagan af  Skandinavisk  Fauna,  Däggande  Djuren,  pag.  10  upp- 

gifver  S.  Nilsson,  att  i  Februari  månad  1818  en  gammal  hona 

och  en  yngre  hane  blefvo  skjutna  i  trakten  af  Beckaskog  i  Skåne. 
Samma  sak  anföres  sedermera  af  H.  Gadamer  i  Sv.  Jägareförb:s 

Nya  Tidskrift  2:dra  årg.  pag.  226,  utan  närmare  uppgift  öfver 
tiden.    Den  9:de  December  1852  blef  en  gammal  hane  skjuten 

i  trakten  af  Köstånga  i  mellersta  Skåne,  och  försåld  till  Uni- 

versitetets i  Lund  zoologiska  museum,  der  den  uppstoppad  för- 
varas.  Enligt  den  uppgift,  som  vi  erhöUo  af  den,  som  skjutit 

honom,  skulle  äfvenledes  denne  varglo  hafva  haft  en  annan 

sådan  i  sitt  sällskap.    Enligt  den  i  Sv.  Jägareförbis  Nya  Tid- 

skrift, 2:dra  årg.  (1864)  pag.  84— 85  lemnade  jagtstatistiken  hade 
inom  Blekinge  län  åren  1829—1839  femtiofyra  vargloar  blifvit 
fällde,  men  enligt  den  i  samma  Tidskrifts  5:te  årgång  (1867) 32 
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pag.  185  förekommande  jagtstatistiken  blef  under  åren  1861—  18G5 
ingen  varglo  dödad  inom  nämnde  län,  då  deremot  inom  Krono- 

bergs län  under  dessa  år  5  sådane  blifvit  dödade.  Under  åren 

1850 — 1860  hade  15  vargloar  blifvit  dödade  inom  sistnämnde  län, 
enligt  den  förstnämnda  jagtstatistiken.  Således  tyckas  dessa  upp- 

gifter gifva  vid  handen ,  att  vargloen  i  de  södra  delarne  af  Små- 

land under  sednare  tiden  blifvit  mera  sällsynt.  Samma  jagsta- 
tistiska uppgifter  utvisa  äfven  en  minskning  uti  tillgången  på 

vargloen  i  en  del  län  i  mellersta  Sverige ,  der  dessa  djur  äro  talri- 
kare ,  t.  ex.  Östergötlands  och  Upsala  län.  Dessa  uppgifter  utvisa 

äfvenledes,  att  de  under  de  sednare  åren  blifvit  ganska  fåtaliga 
inom  Vesterbottens  län ,  och  att  de  ändå  mera  sällan  erhållas  inom 

Norrbottens  län ,  der  de  hafva  den  nordliga  gränsen  för  sin  geo- 
grafiska utbredning.  Oftast  erhållas  de  numera,  enligt  nämnde 

uppgifter,  inom  Stockholms ,  Upsala,  Westmanlands ,  Wermlands , 

Gefleborgs,  Stora  Kopparbergs,  Westernorrlands  och  Jemtlands 
län,  isynnerhet  de  fyra  sistnämnda.  De  skola  äfven  för  några 
år  sedan  hafva  varit  talrika  i  Dalsland.  I  Norge  förekommer 

vargloen  både  söder  och  norr  om  Dovre  Fjeld,  men  icke  på  de 

högre  liggande  Qelltrakterna.  Dessutom  förekommer  den  i  Fin- 
land ,  och ,  enligt  V.  Fatio  ,  på  några  få  ställen  i  Schweitz ,  ehuru 

der  mycket  sällsynt,  samt  på  Carpatherna,  och  enligt  J.  F. 
Beandt  i  hela  Kyssland  och  Sibirien,  österut  till  kusten  af 
Ochotska  Hafvet,  och  söderut  till  Bessarabien,  Caucasien  och 

Altai.  —  Den  färgvariation  som  blifvit  kallad  kattlo,  tyckes  hos 
oss  vara  sällsyntare  än  de  båda  andra. 

Vargloen  söker  vilda ,  täta  och  i  allmänhet  bergiga  skogar, 

på  sådana  ställen,  hvarest  i  närheten  finnes  god  tillgång  på 

harar,  orrar  och  tjädrar,  eller  ock  får  och  getter.  Den  trakt, 

inom  hvilken  han  jagar,  är  enligt  C.  U.  Ekström  ̂ )  icke  särdeles 
stor,  och  han  lemnar  den  icke  förr  än  han  der  utrotat  de  djur, 
som  tjena  honom  till  rof.  Under  deras  vandringar  åtföljas,  enligt 

nämnde  författare,  "vanligen  paret,  hane  och  hona,  och  någon 
gång  hona  med  ungar.  Om  så  händer,  att  någon  af  sällskapet 

blir  skjuten,  eller  på  annat  sätt  omkommer,  hålla  sig  de  efter- 
lefvande  länge  inom  den  trakt,  der  den  saknade  stupat.  Under 

löptiden  sträcker  hanen  visserligen  vidare  omkring ;  men  då  denna 
tid  är  förbi,  återgår  han  vanligen  till  den  trakt,  der  han  är 

1)  Tidskrift  för  jägare  och  naturforskare  1834,  pag.  778. 



489 

född  och  förut  uppehållit  sig.  ~  Om  dagen  är  loen  merendels 
stilla,  så  framt  han  icke  blir  skrämd,  eller  hungern  tvingar 

honom  att  söka  föda;  antingen  döljer  han  sig  dä  i  en  berg- 
klyfta, under  ett  rothvalf  eller  dylikt;  men  oftast  och  nästan 

alltid  lägger  han  sig  på  något  högt  ställe,  en  större  sten, 
stubbe  eller  utstående  bergklippa,  som  är  omgifven  af  buskar 

eller  små-skog,  från  hvilka  ställen  han  kan  hafva  en  vidsträck- 
tare utsigt,  för  att  upptäcka  ett  rof,  eller  undgå  ett  försåt,  utan 

att  sjelf  blifva  sedd"  (C.  U.  Ekström).  Vargloen  är  ej  så  stark- 
sprungen  som  vargen ,  och  han  blir  derföre  under  jagten  meren- 

dels upphunnen  af  starksprungna  jagthundar,  såvida  han  icke  fått 
allt  för  långt  försprång.  De  gamla  vargloarne  sätta  sig  i  sådant 
fall  ofta  till  motvärn  emot  hundarne ,  eller  taga  sin  tillflygt  upp 
på  någon  större  sten  eller  klippa,  eller  klättra  de  upp  i  något 
träd.  Detta  sednare  händer  dock  mera  sällan  med  de  gamla  än 

med  de  yngre  vargloarne,  som  oftast  taga  till  en  dylik  reträtt, 
dä  de  blifva  starkt  förföljda.  De  kunna  klättra  upp  för  höga, 
räta  och  alldeles  qvistfria  trädstammar.  Då  de  gå  ned  från  dem, 

sker  detta  i  allmänhet  baklänges.  Liksom  de  andra  kattarterna, 

bruka  de  smygande  nalkas  sitt  rof,  eller  liggande  i  försåt  lura 

sig  på  detsamma,  samt  kasta  sig  med  några  få  långa  språng 
öfvér  det;  och  om  detta  icke  lyckas,  afstå  de  från  att  vidare 

förfölja  det.  Vargloen  är,  liksom  sina  samslägtingar,  mycket 

rofgirig,  och  om  tillfälle  dertill  erbjuder  sig,  dödar  han  pä  en 
gång  långt  mera  än  han  då  kan  förtära,  eller  rättare  så  mycket 
han  kan  få  tag  uti.  Hans  älsklingsspis  utgöres  af  harar,  och 
han  dödar  stundom  på  en  natt  flera  sådana  och  nedgräfver  dem 

i  snön,  för  att  vid  tillfälle  äta  upp  dem.  Då  han  derjemte  ofta 

lyckas  bemäktiga  sig  orrar  och  tjädrar,  är  det  tydligt,  att  han 

är  ett  för  jagtbanan  mycket  förderfligt  rofdjur.  Ehuru  han  stun- 
dom går  på  åtel,  förtär  han  endast  sådant  kött,  som  är  friskt. 

Under  parningstiden  och  möjligen  äfven  eljest  låter  vargloen  höra 
eu  del  läten,  som  skola  likna  tamkattens,  men  vara  gröfre  och 

vida  starkare ,  och  kunna  höras  temligen  långt.  Man  har  stun- 
dom genom  att  härma  dessa  läten  lockat  honom  till  sig,  och 

sålunda  fått  tillfälle  att  skjuta  honom  Enligt  C.  U.  Ekström 

para  de  sig  i  Februari  månad,  och  honan  tillreder  sin  lya 

1)  Sv.  Jägareförb:s  Nya  Tidskr.  4:de  årg.  pag.  30. 

32* 
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vanligen  i  berghålor,  der  hon  i  Maj  ̂ )  framföder  2  ä  3  ungar, 
h vilka  hon  föder  i  lyan  tills  de  kunna  följa  henne  på  jagt.  Då 
man  i  början  af  Mars  iakttagit  deras  ofvan  anförda  läten,  och 
hanarne  vid  denna  tiden  genom  dessas  efterhärmning  låtit  locka 

sig,  är  det  tydligt,  att  parningstiden  sträcker  sig  in  i  Mars 

månad.  Familjen  blifver  tillsamman  tills  nästa  parningstid  in- 
träder, och  modren  undervisar  ungarne  i  konsten  att  fånga  sitt 

rof.  Hanen  åtföljer  äf ven  familjen  -),  och  det  är  deraf  påtagligt, 
att  vargloen  lefver  i  monogami^). 

Fam.  MUSTELID^,  J.  E.  Gray.  1825. 
(Mustelma,  J.  E.  Gray:  Ann.  of  Phil.  XXVI.  1825). 

(  Vesledjur). 

Kroppsformen  är  omvexlande,  men  extremiteterna  är  o  i 
allmänhet  korta,  och  kroppen  är  o/tast  mer  eller  mindre  smärt 

och  långsträclä.  Hiifvudet  är  ej  så  Jcort,  som  hos  föregående 
familjs  ehuru  nosen  ofta  är  särdeles  kort.  Ögonen  äro  små, 

eller  temligen  små.,  och  öronen  äro  korta  och  breda.  Alla  föt- 
terna äro  försedda  med  fem  fullständiga  tår,  hvars  Mor  ofta 

äro  spetsiga  och  till  någon  del  retractila.  Längden  af  svansen 

är  omvexlande^  men  i  allmänhet  icke  betydlig.  —  Craniet  ut- 
märker sig  derigenom  att  hjernskålsregionen  är  mycket  stor  i 

förhållande  till  ansigtsregionen,  samt  långsträckt och  mycket 

längre  än  denne  sednare.  Bullce  ossece  äro  icke  starkt  upp- 
svällda^ med  den  största  konvexiteten  vid  deras  inre  del^  och 

den  af  dem  omslutna  kammaren  är  icke  eller  endast  högst 

ofullständigt  delad.  Den  bakre  mynningen  af  canalis  caroticus, 
foramen  carotieum  poster itis^  är  belägen  vid  inre  sidan  af  bulla 

ossea  långt  framom  foramen  lacerum  posticum.  Foramen  gle- 
noideum  är  distinkt.  Ingen  canalis  alisphenoideus  förefinnes. 
Processus  paramastoideus  S  mastoideus  äro  långt  åtskilda. 

1)  Då  man,  enligt  Sv.  Jägareförb:s  Nya  Tidskr.  l:sta  årg,  sid.  191,  en 
gång  under  hösten  anträifat  en  späd  unge  af  varglo,  följer  häraf,  att  den 
stundom  ynglar  sednare  än  i  Maj,  och  möjligen  ynglar  mera  än  en  gång 
under  året. 

2)  Öfversigt  af  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Förh.  1844,  pag.  89. 
3)  Rörande  vargloens  lefnadssätt  och  jagten  efter  densamme  hänvisa  vi 

för  öfrigt  till  C.  U.  Ekström:  Tidskr.  för  Jägare  och  Naturforskare  1834, 
pag.  778.  —  Mot  det  vanliga  förhållandet  med  kattdjuren  är  vargloen  icke 
hårdskjuten. 
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Processus  postorbitalcs  äro  tydliga ,  men  icJce  stora ,  och  halcom 

dem  hcgränsas  pannan  af  en  mer  eller  mindre  stark  inhiipning. 

Skulderbladet  har  ett  distinkt  metacromialutskoti.  Öfverarm- 
benet  har  ett  hål  for  arteria  eiihitalis  ofvan  eondylus  internus. 

Lårbenet  är  ej  rakt.  —  Hörntänderna  äro  icke  refflade,  oeh  af 
dentes  molares  eller  äkta  kindtänder  förefinnes  i  öfverkäken 
å  hvardera  sidan  1,  oeh  i  underkäken  2:ne,  och  följaktligen  i 
hvardera  käken  1  knöltand  bakom  roftanden.  Denna  sednare 

såväl  Bom  den  förra  är  betydligt  vexlande  till  form  oeh  ut- 
veckling. Penis  har  ett  stort  ben.  Glandulce  Cowperi  saknas. 

Prostata  är  rudimentär.    Analkörtlar  f  örefinnas  merendels. 

De  typiska  formerna  af  denna  familj  utmärka  sig  genom  en 
långsträckt  och  mer  eller  mindre  smärt  kroppsform,  med  korta 

fötter,  och  de  flesta  äro  af  denna  byggnad;  men  jemte  dessa  om- 
fattar familjen  en  del  andra,  som  hafva  en  kort,  tjock  och  klum- 

pig kroppsform,  med  plantigrada  eller  subplantigrada  fötter. 
Dessa  skiljaktigheter  uti  den  allmänna  kroppsformen  äro  förenade 

med  temligeu  betydliga  skillnader  uti  benbj^ggnaden.  Den  klum- 
piga kroppsformen  och  de  plantigrada  fötterna  föranledde  äldre 

författare,  och  deribland  Linné,  att  räkna  en  del  af  dem  till 

slägtet  Ur  sus ,  eller  ock  att  såsom  Bläinyille  gjort ,  upptaga  dem 
såsom  en  särskild  familj,  hvilken  af  nämnde  författare  erhöll 

namnet  Subursi  Mellan  båda  dessa  grupper  förefinnas  öfver- 
gångsformer. 

Den  för  denna  familj  mest  utmärkande  karakteren  är  hemtad 

från  tandbyggnaden,  och  består  deruti,  att  de  hafva  en  knöl- 
tand bakom  roftanden  i  både  öfre  och  undre  käken.  Med  fam. 

Ursidce  och  några  former  af  fam.  Viverridce  öfverensstämma  de 

i  afseende  på  bildningen  af  craniets  basis ,  men  skilja  sig  derige- 
nom  från  de  andra  familjerna  af  rofdj urens  ordning. 

De  flesta  vesledjuren  äro  lifliga  och  snabba  djur,  samt  rof- 
giriga,  och  lefva  uteslutande  af  animalisk  föda,  men  en  del  af 

den  3:dje  underfamiljen,  som  hafva  mycket  stor  knöltand  i  öfver- 
käken, äro  mera  tröga,  och  lefva  till  dels  äfven  af  vegetabilier. 

De  förra  äga  stundom  en  utmärkt  förmåga  att  klättra,  och  de 
sednare  äro  deremot  i  allmänhet  skickliga  gräfvare. 

Omkring  80  lefvande  arter,  enligt  J.  E.  Geay  fördelade  på 
27  slägten,  äro  kända;  förekommande  i  alla  verldsdelar,  med 

1)  Derjemte  räknade  Bläinyille  till  denna  familj,  en  del  andra  rof- 
djur,  som,  enligt  hvad  vi  ofvan  pag.  453  yttrat,  böra  tillhöra  fam.  Viverridce. 
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undantag  af  Australien  och  Oceanien,  men  isynnerhet  i  de  tem- 
pererade trakterna.  Omkring  hälften  af  arterna  tillhöra  Norra 

och  Södra  Amerika  Denna  familjs  geologiska  förekomst 
sträcker  sig  med  säkerhet  så  långt  tillbaka  i  tiden,  som  till 

de  miocena,  och  möjligen  t.  o.  m.  till  de  eocena  bildningarne  af 
tertiärformationen.  Fossila  ben  af  en  del  ännu  lefvande  arter 

hafva  blifvit  funna  i  quaternära  bildningar. 

De  till  familjen  hörande  slägtformerna  synas  böra  fördelas 

på  3me  underfamiljer-):  Mustelince^  Ltitrince  och  Mclince^  en- 
ligt den  här  meddelade  synoptiska  tabellen  öfver  våra  inhemska 

slägten. 

1.    Underfam.  MUSTELIN^,  J.  E.  Gray. 

Hälen  å  den  of  re  r  of  tanden  är  liten  ̂   och  upptager  icJce 

hälften  af  kronans  längd  å  samma  tand.  Fötterna  hafva  mer 

eller  mindre  outbildade  simJtinnor,  och  de  främre  är  o  icke  for- 
made till  gräffÖtter.    Svansen  är  cylindrish. 

I.    Slägtet  Mustela,  Linné.  1758. 

Kroppsformen  är  långsträcJä ,  och  mer  eller  mindre  smärt, 

och  extremiteterna  är  o  särdeles  korta,  och  digitigrada^  och  un- 
dertill hårhevuxna,  med  undantag  af  tramphiölarne,  som  äro 

nakna.  Nosen  är  mycket  kort  och  trubbig,  med  naken  nos- 
spets.  Ögonen  äro  små,  och  ha  rund  pupill;  och  Öronen,  som 
äro  särdeles  korta,  ehuru  framstående  ur  hårfällen,  äro  breda 

och  mer  eller  mindre  rundade,  med  tragus  och  antitragus  tydliga, 

och  den  förre  särdeles  stor,  men  nedliggande  samt  trubbvink- 
lig.  Halsen  är  lång,  och  vid  nacken  nästan  lika  tjock,  som 

bakre  delen  af  hiifvudet.  Svansen  är  af  omvcxlande  längd 

samt  cylindrisk  form.  —  Å  craniet  innehålles  af  ståndet  mellan 

orbitalkanten  och  framkanten  af  mellankäksbenen  <5V> — 3  gån- 
ger i  af  ståndet  mellan  nackekammen  och  postorbitalprocessen. 

Craniets  öfre  profilkontur  bildar  öfver  pannan  och  ansigts- 

1)  Andrew  Murray:  The  geograpMcal  distribution  of  Mammals,  pag. 
113.  —  1866. 

2)  Af  J.  E.  Gray  (Proceedings  of  the  Zoological  Society  of  London 

1865,  pag.  100)  indelas  de  i  2:ne  sectiones  ocli  7  tribus. 
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regionen  en  jemn  håge,  och  bakom  pannan  en  mer  eller  min- 
dre tydlig  hugt.  Processus  paramastoideus  är  otydlig.  Nosens 

bredd  Öfver  basen  af  de  öfre  hörntänderna  är  ungefär  lilca 
med  af  ståndet  mellan  basen  af  den  öfre  grenen  af  öfverJcäJcens 
okbensutskott  och  framkanten  af  mellankäksbenen.  Gombenens 

bakre  fria  kant  är  i  midten  konkav  eller  med  en  trubbig  in- 

gående vinkel  —  Den  Öfre  knöltanden  är  smal  och  trans- 
versell,  samt  har  den  inre  af  delningen  föga  bredare  än  den 

yttre.  Den  undre  roftanden  har  ingen  af  sats  eller  knöl  innan- 
för den  mellersta  taggen  eller  fliken.  Mellantänderna  äro  å 

hvardera  sidan  i  öfverkäken  2:ne ,  och  å  D:o  i  underkäken  8:ne. 

De  till  detta  slägte  hörande  arterna  hafva  af  J.  E.  Gray 

blifvit  fördelade  på  3:ne  slägten:  Putorius,  Mustela  och  Vison, 

mellan  hvilka  dock  formskillnaderna  ej  äro  större,  än  att  de 

mycket  väl  kunna  upptagas  i  ett  slägte,  och  på  sin  höjd  till- 
erkännas värdet  af  underslägten  under  detta.  I  öfverensstäm- 

melse  med  den  åsigt,  som  af  S.  Nilsson  i  Skandinavisk  Fauna 

blifvit  framställd,  anse  vi  t.  o.  m.,  att  det  3:dje  slägtet  (Vison) 
helt  och  hållet  sammanfaller  med  det  l:sta  (Putor ius)^  och 

upptaga  derföre  å  den  å  nästa  sida  bifogade  synoptiska  tabellen 
våra  inhemska  arter  af  slägtet  Mustela  under  2me  subgenera 
eller  underslägten:  Mtistela  och  Putor ius. 

Underslägtet  Mustela  ̂   Linné. 

Kroppen  mycket  smärt  och  långsträckt ,  och  hårfällen ,  som  saknar  gröfre 
stickelhår,  är  å  undre  kroppssidan  hvit  eller  gulaktigt  hvit.  —  Craniet  är 
särdeles  långsträckt,  med  hjernkapseln  bakom  midten  af  inknipningen  å 
bakre  delen  af  pannan  betydligt  längre  än  den  delen  af  craniet,  som  är 
framom  denna  midt,  och  med  processus  mastoidei,  och  proc.  postorbitales 

å  okbenen  otydliga,  samt  meå  foramina  carotica  posterio)'a  helå,gm  nsiYmai-e 
intill  hålen  för  tuhce  EustacJiii  än  intill  foramina  lacera  postica,  och  med 
de  öfre  hörntändernas  alveoler  föga  utstående  å  sidorna. 

J.  E.  Gray  2)  upptager  uti  detta  underslägte  10  arter  från 
Europa ,  Asien ,  Norra  och  Södra  Amerika ;  och  af  dessa  tillhöra 

1)  Craniet  af  honan,  som  i  allmänhet  är  mindre  än  det  af  den  full- 
vuxne hanen,  skiljes  från  detta  sednare  derigenom  att  crista  sagittalis  är 

föga  eller  icke  utbildad. 

2)  Eevision  of  the  genera  and  species  of  Mustelidco  contained  in  the 
British  Museum ;  Proceed.  of  the  Zoolog.  Society  of  London  1865,  pag.  111. 
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2:ne  äfven  vår  fauna.  Fossila  lemningar  af  arter  hörande  till 
detsamma,  t.  ex.  af  de  2me  till  vår  fanua  hörande  arterna, 

hafva  i  England  och  Frankrike  blifvit  funna  i  bengrottor  till- 
samman med  ben  af  utdöda  rofdjur,  t.  ex  af  Hycena  spelcea;  och 

och  de  ådagalägga  således,  att  denna  grupp  är  af  ganska  hög 

ålder,  och  utsträcker  sin  tillvaro  åtminstone  till  slutet  af  tertiär- 
formationen. 

De  till  detta  underslägte  hörande  rofdjuren  äro  i  allmänhet 
de  minsta  af  alla,  men  de  äro,  oaktadt  sin  ringa  storlek,  i  hög 

grad  rofgiriga  och  blodtörstiga,  och  på  grund  af  deras  utomor- 
dentliga vighet  och  proportionsvis  ovanliga  styrka  och  djerfhet 

kunna  de  öfverväldiga  djur,  som  äro  mycket  större  än  de.  De 

förstå  nemligen  att  anfalla  deras  rof  på  de  ömtåligaste  stäl- 

lena,' t.  ex.  strupen  och  nacken.  Sedan  de  der  bitit  sig  fast, 
släppa  de  icke  sitt  tag  förr  än  de  af  bitit  blodkärlen  och  ner- 

verna, och  sugit  blodet.  Deras  ringa  storlek  och  mycket  smärta 

kropp  gifva  dem  förmågan  att  uppsöka  sina  rof  inuti  små  hål 
och  underjordiska  gängar.  Ehuru  de  kunna  klättra,  äro  de 
dock  icke  kände  för  någon  utmärktare  förmåga  i  detta  afseende. 

De  vistas  i  hål  i  murar,  gärdesgårdar,  bland  stenras  och  i  klipp- 
väggar, eller  underjorden,  mera  sällan  i  hål  i  träd.  Liksom  de 

andra  rofdjuren,  äro  de  mest  i  rörelse  under  aftnarne  och  nät- 
terna, för  att  söka  sitt  rof,  ehuru  man  någon  gång  under  da- 
garne kan  få  nöjet  att  iakttaga  deras  lifliga  och  viga  rörelser. 

I  allmänhet  blifva'  de  lätt  tama. 

1.  Mustela  erminea,  Ltnné. 

Hermelinen ,  Veslan  eller  Lehatten 

Svansen  utan  håren  är  längre  än  hufvudet,  oeh  i  spetsen 

med  en  svart  hårpensel,  som  hos  de  fidlvuxna  är  stor.  —  Å 
craniet  innehålles  bredden  af  hidla  ossca  vid  haJcre  kanten  af 

yttre  öronÖppningen  ungefär  1-/.^  gånger  i  densammas  längd.  Fo- 
ramina  incisiva  äro  aftångt  ovala.  Hos  det  fidlvuxna  djuret  är 

hjernsMlens  största  bredd  mindre  än  af  ståndet  mellan  fram- 
kanten af  mellanJcäksbenen  oeh  processus  postglenoideus. 

Mustela  Ei'minea,     Linné:  Fauna  Svecica,  edit.  2:da,  pag.  6.  —  1761. 
„  „  A.  J.  Retzius:  Faunse  Suecicae  pars  l:ma  pag.  21. 

—  1800.    Senior  et  major. 

1)  I  Norge  benämnes  den  BösJcatt. 
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Mustela  vidgaris,     Idem:  ibm.  pag.  22.   Junior  et  minor. 
,,     Erminewn,  Pallas:  Zoographia  Eosso-Asiatica,  vol.  I,  pag.  90. -  1811. 

„      Enninea,    S.  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna,  Däggande  Djuren, 

l:sta  nppl.  pag.  29.  -  1820. 
,,     E.  mojor,    Idem:  ibni,  pag.  34.  —  1847.    Specimina  majora. 
„      Erminea,    Idem:  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.  pag. 

157.  -  1847. 

Foetorius  Erminea,  J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 

lands,  pag.  228.  —  1857. 
„  „  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  195, 

med  figur.  —  1865. 
Mustela  Erminea,    J.  E.  Gray:  Eevision  of  the  genera  and  species  of 

Mustelidae  in  the  British  Museum ;  Proceedings  of  the 
Zoological  Society  of  London  1865,  pag.  111.  —  1865. 

Foetonus  Erminea,  V.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse,  vol.  1, 
Histoire  naturelle  des  Mammiféres,  pag.  328.  —  1869. 

Anm.  Synonymien  utvisar,  att  A.  J.  Eetzius  i  sin  Fauna?  SuecicaB 
pars  l:ma  delat  den  här  ifrågavarande  arten  i  2:ne  arter :  en  större ,  som  han 
gifver  det  vanliga  namnet  Mustela  Erminea,  och  för  hvilken  han  uppgifver 
kroppslängden  från  nosspetsen  till  svansen  till  11  turavkm.,  och  en  mindre, 
som  efter  Erxleben  fått  namnet  Mustela  vulgaris ,  och  för  hvilken  kropps- 

längden nppgifves  vara  7  tum.  Att  den  förra  är  den  fullvuxna  och  den 
sednare  den  yngre  ännu  outbildade  hermelinen,  och  således  icke  Erxlebens 
Mustela  vulgaris,  synes  lätt  deraf,  att  uti  beskrifniiigen  öfver  den  förra 
uppgifves ,  att  svansen  i  yttre  hälften  är  svart ,  och  uti  densamma  öfver  den 
sednare ,  att  svansen  till  Va  af  sin  längd  är  svart.  Den  sistnämnda  har  haft 
den  svarta  änddelen  å  svansen  kortare,  derföre  att  hårpenseln  varit  out- 

bildad och  kortare,  sådan  han  i  allmänhet  är  hos  årsungarne  under  som- 
maren. Detta  har  också  bifvit  anmärkt  af  S.  Nilsson  uti  l:sta  upplagan  af 

Skandin.  Fauna,  Däggande  Djuren,  pag.  31.  Men  sistnämnde  Författare 
har  i  samma  Fauna,  pag.  34,  från  den  vanliga  hermelinen  afskilt  en  större 
form,  under  namn  af  Mustela  E.  major,  för  hvilken  kroppens  längd  upp- 

gifves till  13  tum  vkm. ,  och  svansens  längd  med  hårpenseln  till  nära  7  t. 
D:o.  Då  för  denna  emellertid  inga  andra  utmärkande  karakterer,  än  den 
ovanliga  storleken  kunnat  finnas,  har  samme  Författare  sedermera  i  2:dra 
upplagan  af  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  pag.  158,  med  rätta  antagit  den 
såsom  till  arten  identisk  med  den  vanliga  hermelinen.  Af  denna  erhållas 
ej  så  sällan  äldre  hanar  af  11  å  12  tums  (vkm.)  kroppslängd,  och  det  är 
tydligt,  att  de  under  gynsamma  förhållanden  kunna  någon  gång  blifva  ännu 
större.  Då  man  oftare  erhåller  yngre  individer,  som  ännu  icke  ernått  sin 
fulla  storlek,  förefalla  de  ofvan  uppgifna  dimensionerna  till  en  början  något 
ovanliga,  men  vid  tillgång  till  ett  rikare  material  blifva  de  lätt  förklarliga 
genom  andra  grunder  än  artskillnad. 

Beskr.  cT,  från  Vesterbotten  (Skellefteå),  med  fullständig, 

ehuru  låg  crista  sagHtalis^  och  förvarad  i  sprit.  Kroppens  längd 
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från  nosspetsen  till  anus  9-/io  tum  eller  276  mill.  L.  af  huf- 
viidet  t-  ̂^^61*        ̂ ill-    I^-       örat  från  basen  af  dess 

yttre  kant,  och  utan  håren  ̂ 7»o  ̂ -  ̂ ^^^^  mill.  Bredden  af 
örat  17,0  t.  eller  20  mill.  L.  af  bakfoten  från  hälen  till  3:dje 
tåns  klospets  IV2 1,  eller  45  mill.  L.  af  svansen  utan  håren  37io 

t.  eller  96  mill.  —  Honan  är  betydligt  mindre  än  hanen.  Hos  en 

gammal  hona  hafva  vi  funnit  kroppslängden  1^/^  t.  eller  225  mill. 
Kroppen  är  mycket  smärt  och  långsträckt,  samt  nästan  cy- 

lindrisk, med  lång  hals,  och  mycket  korta,  men  temligen  tjocka 
och  starka  extremiteter.  Hufvudet  har  en  något  långsträckt  oval 

form,  med  kort  och  trubbig  nos,  ehuru  den  nakna  nosspetsen 
är  framstående.  Denna  sednare ,  som  baktill  är  begränsad  af  en 

jemn  och  transversell  hårlinia  jemnt  efter  bakre  kanten  af  näs- 
borrarne, är  täckt  af  smärre  irreguliera  ytterhudsskifvor.  Öfver- 

läppen  företer  framtill  en  liten  och  smal  fåra,  som  fortsättes 

öfver  den  yttersta  nosspetsen.  Sidorna  af  nosen  äro  något  upp- 
svällde, och  hafva  hvardera  5  rader  af  morrhår,  af  hvilka  en 

del  äro  äro  så  långa,  att  de  räcka  bakom  hufvudet.  Ögonen  äro 

små,  och  äro  närmare  intill  öronen  än  intill  nosspetsetsen.  Of- 
van  hvartdera  äro  några  längre  hår.  Öronen  äro  mycket  breda 
och  korta ,  ehuru  uppstående  ur  hårfällen.  De  äro  rundade ,  med 

en  föga  märkbar  trubbig  vinkel  vid  spetsen.  Innanför  deras  yttre 
kant  är  baktill  en  hudflik,  och  nämnde  kant  är  nedtill  bugtig, 

och  företer  ungefär  midt  under  örat  en  bred  och  konvex  samt  å 

yttre  sidan  hårbevuxen  antitragus.  Tragiis  är  stor,  och  utgör 
en  bred  och  trubbigt  tillspetsad  nedliggande  flik.  Halsen  är  vid 
nacken  nästan  lika  tjock,  som  hufvudet  baktill,  men  är  bakåt 
något  afsmalnande.  Framfötterna  äro  från  armbågen  till  de 

mellersta  klospetsarne  ungefär  lika  långa  som  hufvudet.  Deras 
öfre  hårbetäckning  ligger  utöfver  och  betäcker  klorna.  Tummen  å 
dessa  extremiteter  är  kort,  men  fullständig.  3:dje  och  4:de  tårna  äro 

ungefär  lika  långa  och  längst.  Alla  tårna  äro  vid  basen  förenade 
genom  simhud,  som  å  3:dje  och  4:de  räcker  till  slutet  af  l:sta, 
och  å  de  öfrige  till  början  af  sista  phalangen.  Klophalangerna 
äro  till  en  viss  grad  retractila.  Fotsulorna  och  tårna  undertill  äro 

ludna,  men  trampknölarne  såväl  under  tåspetsarne  som  de  på 
fotsulorna  äro  nakna.  De  sednare  äro  5  till  antalet.  Bakföt- 

terna äro  betydligt  längre  än  de  främre,  och  räcka  nästan  till 

spetsen  af  svansen ,  med  undantag  af  dess  hårpensel ,  då  de  sträc- 
kas tillbaka.    Deras  5  fullständiga  tår  äro  alla  förenade  genom 
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i  sirahiniior,  som  äro  något  mera  utbildade  än  de  på  framfötterna, 

och  räcka  å  lista  och  5:te  ungefär  till  slutet,  och  å  3:dje  och 
4:de  till  nära  slutet  af  nästsista  phalangen.  Klophalangerna  äro 
till  dels  retractila.  Äfven  dessa  fötters  fotsulor  äro  ludna,  med 

nakna  trarapknölar  såväl  på  dem  som  på  tårna.  Fotsulornas 
trampknölar  äro  4,  af  hvilka  den  ene  är  större  än  de  andre. 

I  Svansen  är  cylindrisk,  och  nästan  jemntjock,  och  är  med  inbe- 

grepp af  hårpenseln  nästan  så  lång  som  halfva  kroppen.  Hår- 
ji  penseln  är  I720  tum  eller  32  mill.  lång.  Hårfällen  är  fin  och 

saknar  gröfre  och  längre  stickelhår.  —  Med  hänsyn  till  färgen 
företer  den  2:ne  drägter:  en  sommar-  och  en  vinterdrägt.  I 

sommardrägten  är  den  ofvan  samt  å  yttre  sidan  af  extremite- 
terna  gulbrun,  och  undertill  och  på  inre  sidan  af  extremite- 
terna  ljust,  eller  mer  eller  mindre  hvitaktigt  svafvelgul.  Huf- 
vudet  är  ofvan  och  på  sidorna  något  mörkare  än  den  öfriga  delen 
af  kroppen,  samt  brunaktigt.  De  yttersta  kanterna  af  öronen 
äro  gråhvitaktiga.  Ungefär  den  inre  halfdelen  af  svansen,  då 
hårpenseln  räknas  med,  är  af  samma  färg  som  ryggen,  något 

ljusare  undertill,  och  den  yttre  halfdelen  är  svart.  Hakan, 
läpparne  och  hufvudets  sidor  nedtill  äro  rent  hvita.  Tårna  äro 

ofvan  smutsigt  hvita.  Uti  vinterdrägten  är  hårfällen  hvit,  men 

morrhären  och  den  yttre  halfdelen  af  svansen  (med  hårpenseln) 
äro  äfven  då  svarta,  och  bröstet,  buken,  extremiteterna  och  den 
inre  halfdelen  af  svansen  hafva,  åtminstone  i  mellersta  och  södra 

i  Sverige ,  mer  eller  mindre ,  tydlig  svafvelgul  anstrykning.  I  de 
södra  delarne  af  landet  är  denna  anstrykning  starkare ,  och 

sträcker  sig  stundom  t.  0.  m.  upp  på  länden.  Den  gula  anstryk- 
ningen är  svagare  och  mindre  utbredd  på  de  individer,  som  äro 

från  mellersta  Sverige ,  än  på  dem  från  Skåne ,  och  skall ,  enligt 
S.  Nilsson  ,  vara  föga  märkbar  på  dem  från  Norrland.  Under 

öfvergångarne  mellan  dessa  drägter  höst  och  vår  äro  de  brokiga 

eller  skäckiga  af  hvitt  och  gulbrun aktigt. 

Årsungen  är  i  Juni  månad  i  Skåne,  enligt  S.  Nilsson,  om- 
kring 57io  tum  lång,  med  jemförelsevis  något  kortare  svans, 

och  har  färgen  ofvan  gråbrunaktig ,  med  hufvudet  ofvan  framtill 
mörkare  brunaktigt,  och  svansen  utan  hårpensel,  samt  blott  i 
yttre  tredjedelen  svart.  I  denna  drägt  kännes  den  alltid  från 

följande  arten  genom  sin  längre  svans,  som  i  ändan  är  svart.  — 
I  början  af  Augusti  äro  ungarne  större ,  omkring  7  t.  långa ,  och 

ofvan  mörkare  än  de  äldre ,  mera  brunaktiga.  Den  svarta  svans- 

penseln är  tydlig,  ehurru  mycket  kortare  än  hos  de  äldre. 
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Ett  exemplar  frän  Ajan  vid  Ochotska  Hafvet,  öfverensstämraer  i  vinter- 

(irägteii  uti  färg-en,  med  dem  från  Skåne,  men  har  hårfällen  något  yfvigare, 
och  svansen  längre,  samt  med  inbegrepp  af  hårpenseln  betydligt  längre  än 
halfva  kroppslängden.  Till  storleken  är  det  något  mindre,  ehuru  det,  att 
dömma  efter  dess  cranium  och  de  slitna  tänderna,  är  fullvuxet.  Dess  kropps- 

längd tyckes  hafva  varit  omkring  8  tum  dec.  m.  I  anseende  till  craniets 
och  tändernas  form  är  det  fullkomligt  öfverensstämmande  med  vår  hermelin. 
Detta  exemplar  tyckes  närmast  öfverensstänima  med  den  form  från  N.  Ame- 

rika, som  af  BoNAPARTE  och  Baird  hliMt  hdllsiå  Fiitoriiis  Bichardsonn ,  och 
som,  jemte  flera  Nordamerikanska  former,  af  J.  E.  Gray  med  rätta  anses 
såsom  till  arten  identisk  med  Mustela  erminea. 

Drägtförändringarne  inträffa  hos  oss  i  April  och  början  af 

Maj,  för  öfvergången  från  vinter-  till  sommardrägten ,  samt  i 
October  och  November  för  D:o  från  den  sednare  till  den  förra, 

och  ske  genom  hårfällning.  Enligt  iakttagelser  af  Conservatorn 

vid  härvarande  Universitets  Zoologiska  museum  C.  F.  L.  Hed- 
ström, som  i  längre  tid  haft  individer  af  denna  art  i  fångenskap, 

börjar  vårfällningen  här  i  Upland  i  slutet  af  Mars ,  och  slutar  ej 

förr  än  i  Maj;  och  höstfällningen  börjar  redan  i  slutet  af  Sep- 

tember, och  slutar  i  November.  V.  Thompson  ̂ )  uppgifver,  att 
den  på  Irland  icke  blir  hvit  under  vintern. 

Skelettet.  Craniet:  Af  en  hane,  och  med  fullständig  crista 

saglttalis.  Längd  från  bakkanten  af  cow(i^ /i  öcc?*pi^a?e5  till  framkanten af  mellankäksbenen  47  mill.  Bredd  öfver  ossa  mastoidea  22  mill. 

D:o  öfver  kindbågarne  2G  mill.  Den  fullvuxna  honans  cranium 

är  betydligt  mindre.  Längd  40  mill.  Bredd  öfver  ossa  mastoidea 

20  mill.  D:o  öfver  kindbågarne  22  mill.  —  Enligt  S.  Nilsson 
skall  den  gamle  hanens  cranium  stundom  stiga  till  49  millim:s 

längd.  Betraktadt  ofvanifrån,  är  craniet  af  en  långsträckt  oval 
eller  nästan  elliptisk  form,  och  betraktadt  från  sidan,  har  det 

den  öfre  profilkonturen  framtill  bågböjd,  och  öfver  hjernskålen 
rät ,  samt  med  en  liten  grund  bugt  vid  gränsen  mellan  den  förre 
och  den  sednare  bakom  pannan.  Afståndet  mellan  framkanten  af 

mellankäksbenen  och  postorbitalutskottet  innehålles  ungefär  I-/;} 
gånger  i  afståndet  mellan  nämnde  utskott  och  bakre  kanten  af 

condyli  oceipitales.  De  yngre  hafva  craniet  kortare  och  bredare, 
med  jemförelsevis  ännu  kortare  ansigstregion ,  så  att  afståndet 
mellan  framkanten  af  mellankäksbenen  och  postorbitalutskottet 

innehålles  nästan  2:ne  gånger  uti  det  mellan  nämnde  utskott  och 

1)  The  Natural  History  of  Ireland,  vol.  IV,  pag.  7. 
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bakre  kanten  af  condyli  occipitales.  Hos  de  yngre  äro  de  ingå- 
ende bngter  (inknipiiingen),  som  forefinnas  bakom  postorbitalut- 

skotten,  mindre,  samt  belägna  närmare  intill  dessa  utskott,  och 
deras  cranier  sakna  crista  sagittalis,  och  ha  nackekammen 

otydlig,  samt  hjernskålen  baktill  mera  kuUrig.  Sutm-erna  mellan 
de  flesta  benen  af  både  hjernskåls-  och  ansigtsregionerna  försvinna 
ganska  tidigt.  Foramen  magnum  är  upptill  rundadt,  samt 
föga  bredare  än  högt.  Pararaastoidutskotten  äro  otydliga ,  d.  v. 
s.  icke  utstående,  utan  tätt  slutna  intill  bakre  delarne  af  hullce 

ossece.  Foramen  condylokleum  anterkis  är  obetäckt,  samt  be- 
läget strax  innanför  foramen  laccrum  posiicuni.  Uti  den  för- 

djupning, som  är  mellan  condylus  och  proc.  paramastoideus , 
och  strax  ofvan  foramen  lacerum  posticiim  är  merendels  ett  hål. 

I  öfverensstämmelse  med  hjernkapselns  betydliga  längd  är  nack- 
benets basilardel  särdeles  lång.  Den  är  stundom  mera  och  stun- 

dom mindre  afsmalnaude  framåt.  Till  interparietalben  synes 

intet  spår,  äfven  hos  yngre  individer.  Nackekammen  är  hos  de 
äldre  skarp,  och  på  sidorna  mest  utstående.  Formen  af  hullce 

osstce  är  för  denna  arten  särdeles  utmärkande.  De  äro  jemfö- 
relsevis  korta,  så  att  deras  största  bredd  strax  bakom  den  yttre 

öronöppningen  endast  innehålles  ungefär  1-/3  gånger  i  deras  längd. 
De  äro  temligen  stora,  men  icke  mycket  starkt  uppsvällda,  och 

med  den  största  konvexiteten  intill  samt  framtill  tvärt  afhuggna. 

Den  yttre  öronöppningen  är  stor,  men  icke  tubformad,  ehuru 

dess  undre  kant  är  mera  utstående.  Foramen  caroticum  pöste- 
rius^  som  är  nära  intill  yttre  kanten  af  nackbenets  basilardel, 
är  mycket  närmare  intill  den  främre  än  den  bakre  ändan  af  hdla 

ossea.  Foramen  glenoideimi  är  beläget  framtill  i  sjelfva  myn- 
ningen af  den  yttre  öronöppningen.  Frocessus  postglenoideus  är 

nästan  horisontell,  och  strax  innanför  den  är  foramen  ovale. 

Processus  mastoidei  äro  otydliga  eller  saknade.  Ingen  fossa 
pterygoidea  och  ingen  canalis  alisphcnoideus  förefinnes.  Hamiäi 

pterygoidei  äro  smala  och  något  utåt  böjda,  men  korta.  Meso- 
pterygoidgropen  eller  den  bakre  näsöppningen  är  baktill  mer  eller 
mindre  tydligen  bredare ,  samt  dessutom  något  vexlande  uti  längd 
och  bredd  efter  åldern  och  könet;  längst  och  smalast  hos  de 
äldre  hanarne.  Den  bakre  fria  kanten  af  gombenen  är  afrundad. 

Frocessus  postorhitales  å  pannbenen  äro  små ,  men  tillspetsade , 

och  samma  processer  å  okbenen  äro  otydliga.  Kindbågarne  äro 

smala  och  uppåt  böjda.    Canales  infraorbiiales  äro  stora,  och 
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bredare  nedtill,  samt  delande  öfverkäksbenens  okbensutskott  så, 

att  den  öfre  grenen  af  dem  är  mycket  smalare  än  den  undre. 

A  yngre  individer  synes,  att  öfverkäksbenen  räcka  längre  till- 
baka än  näsbenenen.  De  förra  äro  bakom  alveolerna  för  de  öfre 

hörntänderna  något,  men  icke  synnerligen  starkt  konkava.  Fo- 
ramina palatma  hafva  sitt  läge  nästan  midt  för  de  bakersta 

mellantänderna.  Foramina  incisiva  äro  aflångt  ovala.  A  craniet 
af  äldre  individer  är  afståndet  mellan  orbitalkanten  och  fram- 

kanten af  mellankäksbenen  ungefär  lika  med  afståndet  mellan 

hålet  för  tuba  Fustachii  och  /oramen  lacerum  posticum.  —  Den 
fullvuxna  honans  cranium  skiljer  sig  från  det  af  den  fullvuxne 
hanen,  utom  genom  sin  ringa  storlek,  derigenom  att  det  har 

ingen,  eller  ock  blott  baktill  en  mycket  kort,  crista  sagittalis^ 
och  en  lägre  nackekam.  De  ingående  bugterna  bakom  proc. 

postorhitahs  äro  mindre,  och,  liksom  hos  de  yngre,  belägne 
närmare  intill  nämnde  utskott.  Hjernkapselns  största  bredd  är 

föga  mindre  än  afståndet  mellan  framkanten  af  mellankäksbenen 

och  proc.  postglenoideiis.  —  Tungbenet  har  en  smal ,  transversell 
och  föga  böjd  kropp.  Vid  hvardera  ändan  af  den  äro  både  de 
främre  och  bakre  hornen  fästade.  De  förra,  som  äro  de  vida 

längste,  bestå  af  3:ne  särskilda  ben:  1.  det  egentliga  cor/m  aw- 
teriuSj  2.  os  epihyoideum,  och  3.  os  styhliyoidmni  eller  cornu 

styloideum,  hvilket  sistnämnde  är  längst,  samt  i  spetsen  brosk- 
artadt. 

Bålen :  De  vingformiga  sidoutskotten  å  atlas  bafva  i  främre 

kanten  vid  basen  en  bugt  för  arteria  vertehralis ,  samt  äro  bak- 

till något  mera  utstående,  lista — 5:te  halskotorna  hafva  tydliga 
hypapophyser,  som  på  4:de  och  5:te  äro  delade.  Ofvan  på  de 

bakre  ledutskotten  (postzygapophyserna)  ä  2:dra — 7:de  halsko- 
torna är  en  mer  eller  mindre  starkt  utstående  knöl ,  som ,  enligt 

hvad  vi  ofvan,  pag.  54,  yttrat,  synes  vara  ett  mammillärutskott 

(metapophys).  På  2:dra— 5:te  är  den  starkast  utbildad.  Para- 

pophyserna  äro  tydliga  på  3:dje — 6:te  halskotorna,  och,  såsom 
vanligt,  störst  på  den  sistnämnda,  och  spårdertill  förefinnas  äfven 
på  den  7:de.  Neuraltagg,  eller  öfre  taggutskott  förefinnes  på 

2:dra— 7:de  halskotorna,  och  är  högst  på  den  7:de.  Den  bakåt 
utskjutande  spetsen  å  neuraltaggen  på  epistropheus  är  kortare  än 

dess  främre  spets.  —  Bröstkotorna  äro  14,  och  de  främre  hafva 
temligen  höga  neuraltaggar,  som  å  dem  äro  riktade  rätt  upp. 
A  4:de— 10:de  äro  de  riktade  bakåt.    Den  ll:te  saknar  neural- 
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tdgg.  12:te— 14:de  liafva  neuraltaggen  helt  låg  samt  riktad 
framåt.  Å  9:de  och  10:de  bröstkotoriia  äro  de  mammillära  och 

accessoriska  utskotten  distinkta,  men  dock  icke  fullständigt  åt- 

skilda, livilket  de  äro  å  de  följande.  —  Ländkotorna  äro  G. 
lista — 3:dje  liafva  de  högsta  neuraltaggarne.  De  mammillära 
ntskotten  äro  tydliga  å  alla,  ehuru  af  ringa  höjd.  Endast  de 

2:ne  främsta  hafva  tydliga  accessoriska  utskott.  —  Korsbensko- 
torna  äro  3me,  och  höftbenen  äro  fastade  vid  de  2:ne  främsta. 

—  Svanskotorna  äro  17.  De  4  första  hafva  starka  sidoutskott. 

3:dje  och  4:de  hafva  å  undre  sidan  hsemalbågar.  —  Af  de  14 
paren  ref  ben  äro  11  par  costce  vercB.  —  Bröstbenet  har  10  leder, 
med  inberäkning  2S  xwocessus  ensiformis. 

Extremiteterna :  Skulderbladet  är  nästan  halfmånformigt, 
dock  med  den  bakre  kanten  rät,  och  med  en  stor  och  vid 

bugt  framom  halsen.  Fossa  prcespinata  är  större  än  /.  post- 
spmata.  Äcromion,  som  är  smal  och  tillspetsad,  har  ett  godt 

stycke  ofvan  sin  spets  ett  stort  och  bredt  metacromialutskott, 
och  ofvan  detta  är  spina  scapuloe  helt  låg.  Öfverarmbenet , 

som  är  något  litet  S-formigt  böjdt,  har  tuherculum  majus 
knappt  så  högt  som  caput,  och  crista  deltoldea  externa  är 
låg  och  slutar  redan  ofvan  benets  midt.  Benets  nedre  ända 

har  en  stark  erista  ofvan  condylus  externus^  och  ett  foramen 
supracondyloideum  ofvan  cond,  internus.  Underarmens  båda 

ben  äro  skilda  och  något  böjda,  och  armbågbenet  är  upptill 

större  än  strålbenet,  samt  kortare  än  öfverarmbenet.  Ole- 
cranon  är  inåt  böjd.  Carpiis  har  blott  7  ben,  derigenom  att 
ossa  navicidare  &  lunatum  äro  sammanvuxna  till  ett.  3:dje  och 

4:de  tårna  äro  lika  långa  och  längst.  Klophalangerna  äro  till 

en  viss  grad  retractila ,  så  att  de  kunna  riktas  ungefär  rätt  upp. 

—  Bäckenet  är  litet,  men  höfthålet  (foramen  oUuratormm)  är 
stort  och  ovalt,  och  sympliysis  ossium puhis  fullständig.  Framom 

acetahuJum  är  en  tydlig  knöl  (spina  ilei).  Tuherculum  ileopec- 
tinceum  är  obetydligt.  Lårbenet,  som  är  något  litet  inåt  böjdt, 

så  att  dess  inre  kontur  synes  obetydligt  bågböjd ,  har  halsen 
ganska  sned ,  och  troclianter  major  är  lägre  än  caput.  Benet  är 
kortare  än  skenbenet.  Detta  sednare  är  föga  böjdt,  och  crista 

tihim  är  låg  och  trubbig.  Vadbenet  är  nästan  jemnsmalt,  och 
endast  vid  ändarne  fästadt  vid  skenbenet,  samt  har  ett  bakåt 

utstående  malleolarutskott  som  är  tvådeladt  genom  en  sidcus. 
Foten  är  från  ttéer  calcanei  till  spetsen  af  klophalangerna  å 
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3:clje  och  4:de  tårna— som  äro  de  längsta  och  ungefär  lika  långa 

—  vida  längre  än  skenbenet.  Tarsen  har  de  normala  7  benen. 
Språngbenet  är  snedt.  —  Os  penis  är  mj^cket  stort,  böjdt  och 
färadt  långs  större  delen  af  dess  längd. 

Tänderna.  Öfverkäken:  Framtänder na  äro  icke  crenule- 

rade,  och  de  yttersta  äro  ungefär  dubbelt  större  än  de  mellersta. 
Hörntänderna  hafva  icke  någon  synnerlig  längd  eller  storlek, 

samt  äro  släta.  Mellantänderna  äro  å  hvardera  sidan  2me  (de 
2:ne  främsta  dentes  prcemolares).  De  stöta  ej  fullkomligt  intill 

hvarandra,  och  betraktade  från  kronorna  bilda  de  med  hvaran- 
dra  en  mycket  trubbig  ingående  vinkel;  och  den  2:dra  har  sin 
yttre  sida  något  litet  konkav,  samt  är  mera  än  dubbelt  större 
än  den  lista.  Koftanden  (den  bakersta  dens  prcemolaris)  har 

hälen  sluttande  eller  stundom  något  litet  uppstående,  samt  i 

jemnbredd  med  tandens  främre  kant.  Knöltanden,  som  sitter 
innanför  och  bakom  bakre  kanten  af  roftanden,  är  transversell 

och  smal  i  denna  riktning,  samt  företer  en  yttre  och  en  inre 
afdelning,  som  äro  åtskilda  genom  en  bugt.  Den  inre  är  något, 

men  icke  betydligt ,  bredare  än  den  yttre ,  och  båda  äro  knöliga. 

Den  yttre  företer  i  bakre  kanten  en  liten  bugt.  —  Underkäken: 
De  yttersta  framtänderna  äro  äfven  här  ungefär  dubbelt  större 

än  de  mellersta.  De  af  2:dra  paret  räknade  frän  yttre  sidan, 
sitta  bakom  de  andra.  Hörntändernas  främre  kant  företer  något 

nedom  midten  en  trubbvinklig  böjning,  då  den  betraktas  från 
sidan.  Mellantänderna  äro  å  hvardera  sidan  3me ,  af  hvilka  den 

3:dje  är  den  bakersta  dens  prcemolaris.  Koftanden,  som  är  den 
lista  dens  niolaris^  har  3ine  flikar,  och  innanför  den  mellersta 

finnes  ej  någon  häl  eller  knöl.  Knöltanden,  som  är  helt  liten, 
är  ungefär  lika  hög,  som  roftandens  bakersta  flik  eller  afsats. 

Hermelinen  är  ett  af  våra  allmännaste  däggdjur,  och  före- 
kommer inom  Skandinavien  öfver  allt  från  det  sydligaste  Skåne 

till  det  nordligaste  Norge,  både  på  fastlandet  och  öarne.  På 
flellen  i  Norge  hafva  vi  anträflat  den  ofvan  skogsgränsen,  och 

V.  Fåtio  uppgifver,  att  den  på  Alperna  i  Schweitz  uppstiger  ända 
till  snöregionen.  Utom  Sverige  och  Norge  förekommer  den  i 
hela  Europa,  norra  och  mellersta  Asien  ända  till  Kamtschatka 

och  kusten  af  Ochotska  Hafvet  och  på  Aleutiska  öarne ,  och ,  enligt 

J.  E.  Gray,  med  några  obetydliga  formvariationer,  i  norra  Afrika 

och  i  Norra  Amerika;  så  att  den  är  ett  af  de  däggdjur,  som  i 

allmänhet  hafva  den  vidsträcktaste  geografiska  utbredningen. 



505 

Den  förekommer  både  i  skogstrakter  och  på  slättlandet, 

blott  der  finnes  god  tillgång  på  sorkar,  skogsmöss  m.  fl.  djur, 
som  utgöra  dess  förnämsta  föda.  Den  håller  sig  i  hål  i  jorden 

och  under  stenar,  i  stenrösen ,  gärdesgärdar,  och  under  bygg- 
nader, m.  fl.  ställen,  samt  är  ofta  stilla  under  dagen,  och  i 

rörelse  under  natten,  ehuru  man  icke  sällan  får  se  den  fram- 

komma från  sina  gömställen  äfven  under  dagen.  Dess  rörelser 

ådagalägga  en  utomordentlig  vighet,  smidighet  och  snabbhet. 

Då  den  springer,  stannar  den  allt  emellanåt ,  reser  upp  den  långa 
halsen,  och  vänder  snabbt  hufvudet  åt  diverse  håll,  för  att  se 

sig  omkring  och  utröna,  huruvida  någon  fara  hotar,  i  hvilket 

sednare  fall  den  ögonblickligen  försvinner  i  något  gömställe. 
Den  simmar  skickligt  med  högburet  hufvud,  och  klättrar  äfven 
stundom,  ehuru  man  sällan  får  se  den  i  träd,  och  i  sådant  fall 

går  den  vanligen  dit  för  att  plundra  något  fogelbo.  Den  träffas 
vanligen  ensam  eller  parvis,  eller  ock  honan  i  sällskap  med 
ungarne.  I  fångenskap  blir  den,  liksom  ekorren,  mycket  tam, 
om  den  får  springa  fritt  omkring  i  ett  rum.  Den  klättrar  då 

upp  på  sin  vårdare,  och  kryper  in  i  fickorna  och  rockärmarne, 
och  är  genom  sina  smidiga  rörelser  särdeles  behaglig.  Då  den 

blir  skräm.d ,  gifver  den  ifrån  sig  sin  stinkande  urin.  Dess  rof- 
girighet  är  mycket  stor,  och  den  dödar  ej  sällan  sina  rof  endast 
för  att  suga  deras  blod.  Den  angriper  och  dödar  stundom  djur 

som  äro  vida  större  än  den  sjelf,  såsom  harar,  kaniner,  tjädrar, 
orrar,  höns  och  ganska  stora  gåsungar.  Dessa  djur  bitas  i  nacken 

eller  strupen ,  och  hermelinen  släpper  icke  sitt  tag ,  förr  än  bettet 
varit  dödande ,  och  den  mättat  sig  med  blod.  Vi  hafva  iakttagit, 

att  den  dödat  ganska  stora  och  nästan  fullfjädrade  gåsungar  på 
det  sättet,  att  den  bitit  dem  i  nacken  och  sugit  deras  blod. 

Dessa  ungar  hafva  icke  företett  något  annat  märke  efter  herme- 
linens bett,  än  ett  hål  i  nacken.  Conservator  Hedström  iakttog 

å  de  hermeliner,  som  han,  enligt  hvad  ofvan  blifvit  anfördt, 
höll  i  fångenskap ,  att  de ,  då  de  erhöllo  någon  stor  brun  råtta 

(Mus  decumamis),  kastade  sig  på  dess  rygg  samt  beto  sig 

fast  i  dess  nacke,  dervid  hållande  sig  hårdt  fästade  med  fram- 
fötterna  bakom  bogarne ,  och  med  bakfötterna  vid  ljumskarne  på 
råttan ;  samt  att  de  icke  släppte  sitt  tag  förr  än  råttan  var  död , 
och  de  mättat  sig  med  dess  blod.  Vid  sådana  tillfällen  rullade 
de  med  råttan  flera  hvarf  omkring,  innan  kampen  slutades. 

Sorkar,  skogsmöss,  fogelungar,  fogelägg  och  ödlor  äro  eljest 
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hermelinens  hufvudsakliga  föda.  I  fl elltr akterna  är  den  isyn- 

nerhet tah'ik  under  lemmelåren.  Den  gör  nytta  genom  att  för- 
störa en  mängd  sorkar,  råttor  och  möss,  och  är  derföre  i  all- 

mänhet en  till  gårdarne  välkommen  gäst.  Den  gör  dock  stun- 

dom skada  i  hönshusen  och  dufslagen.  —  De  para  sig  i  Mars, 
och  efter  omkring  2:  ne  månaders  eller  9  veckors  drägtighet  fö- 

der honan  3 — 6  hlinda  ungar,  som  efter  9  dygn  erhålla  öppna 
ögon.  De  vårdas  af  modern  med  stor  ömhet,  och  åtfölja  henne 

under  sommarens  lopp.  De  växa  hastigt,  och  äro  vid  midsom- 
martiden åtminstone  enligt  hvad  vi  iakttagit ,  i  Skåne  och  mel- 

lersta Sverige,  ungefär  halfvuxna.  Till  följande  vår  äro  de 
nära  fullvuxna,  och  fortplantningsskickliga.  De  undervisas  under 
sommaren  af  modern  i  sättet  att  fånga  rof. 

2.  Mustela  nivalis,  Linné. 

Småveslan. 

Svansen  utan  håren  ungefär  af  hufvudets  längd,  enfärgad 
och  utan  hårpensel  vid  spetsen.  Ä  craniet  inneliåUes  bredden 

af  hulla  ossea  vid  baler e  Jcanten  af  yttre  oronöppningen  ungefär 
2:ne  gånger  i  densammas  längd.  loramina  incisiva  äro  ovala. 

A  craniet  af  det  fullvuxna  djuret  är  hjernsMlens  största  bredd 

ungefär  lika  med  af  ståndet  mellan  framkanten  af  mellanJcäks- 
benen  och  processus  ptostglenoideus. 

Mustela  nivalis,     Linné:  Fauna  Svecica,  edit.  2:da,  pag.  7,  N:o  18.  — 
1761. 

„      vulgaris,  Chr.  P.  Erxleben:  Mamraalia,  pag.  471.  —  1777. 
„      nivalis,     C.  N.  Hellenius:  Beskrifning  öfver  Snömiisen,  Mustela 

Nivalis  Linnei  ;  Kongl.  Vetensk.  Akademiens  nya  Hand- 
lingar, Tom.  VI,  pag.  212,  tab.  8.  —  1785. 

Viverra  nivalis,     C.  P.  Thunberg:  Beskrifning  på  Svenske  Djur,  pag.  17. -  1798. 

Mustela  nivalis,    A.  J.  Eetzius:  Faunie  Suecicro  pars  l:ma,  pag.  23.  — 
1800. 

„      Gale,       Pallas:  Zoographia  Rosso-Asiatica ,  vol.  I,  pag.  94. -  1811. 

,,      minor,      S.  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna,  Däggande  Djuren, 

l:sta  uppl.  pag.  35.  —  1820. 
„      vulgaris,  Idem:  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.  pag.  162. -  1847. 

Foetorius  vulgaris,  J.  H.  Blasius:  Naturgeschiclite  der  Säugethiere  Deutscli- 
lands,  pag.  231.  —  1857. 
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Foetorius  nivalis,  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  198. -  1865. 

„     pusillus,  V.  Fatio:  Faiine  des  Vertébrés  de  la  Suisse,  vol.  I, 
Histoire  nat.  des  Mammiféres ,  pag.  332.  —  1869. 

BesJcr.  cf,  fullvuxen.  Kroppslängden  67.,  tuni  eller  195 
mill.  L.  af  hufvudet  P/io  t.  eller  39  mill.  L.  af  örat  från 
basen  af  yttre  kanten  V-,  t.  eller  15  mill.  Bredden  af  D:o  nå- 

got öfver  Vio  t-  13  ̂ ^ill-  bakfoten  från  hälen  till 

3:dje  och  4:de  tårnas  klospetsar  7io  t-  ̂^l^i'  27  mill.  L.  af 
svansen  utan  håren  1 7io  eller  36  mill.  —  Enligt  S.  Nils- 

son stiger  den  gamle  hanens  kroppslängd  stundom  till  något 
öfver  7  tum  eller  210  mill.  Honan  af  denna,  liksom  af  före- 

gående arten,  är  mindre. 

Kroppsformen  är  ungefär  lik  den  af  föregående  art ,  mycket 
smärt,  och  öfver  allt  nästan  af  samma  tjocklek,  men  svansen 

är  vida  kortare,  saknande  hårpensel,  och  storleken  är  mycket 
mindre,  såsom  måtten  utvisa.  Hårfällen  är  mycket  fin,  och 
kortare  än  hos  föregående.  Öronen  äro  af  samma  form,  som 

hos  den.  Svansen  räcker  icke  till  spetsen  af  de  bakåt  utsträckta 

bakfötterna.  —  I  Skåne,  Danmark  och  mellersta  och  södra 

Europa  undergår  den  i  allmänhet  icke  någon  sådan  drägtförän- 
dring,  att  den  blir  hvit  under  vintern.  V.  Fåtio  säger  endast, 

att  den  i  Schweitz  på  de  högre  Alptrakterna  under  denna  års- 

tid stundom  blir  gråaktig.  —  I  sommardrägten  är  den  hos  oss 
ofvan  rödbrun,  något  mörkare  än  de  äldre  af  föregående  art, 

och  ungefär  sådan  som  de  yngre  af  den,  samt  under  hvit. 

Öronen  sakna  hvitaktig  kant,  eller  hafva  den  endast  svagt  an- 
tydd, och  svansen  är  af  samma  färg,  som  ryggen.  Man  ser 

endast  stundom  hos  de  äldre  ett  och  annat  mörkare  hår  vid 

spetsen.  Den  undre  kroppssidans  hvita  färg  intager  äfven  öf- 
verläppen,  men  sträcker  sig  på  nedre  delarne  af  hufvudet  icke 

till  öronen.  Bakom  hvardera  munvinkeln  är  ofta,  enligt  Nils- 
son, en  liten  rödbrunaktig  fläck  i  den  dervarande  hvita  färgen. 

—  Inre  sidan  af  främre  extremiteterna ,  och  af  låren  och  un- 

derbenen är  äfvenledes  hvit.  Färggränsen  är  skarp.  —  I  de 

mellersta  och  norra  delarne  af  Sverige,  och  i  Norge  2),  äfven- 

1)  Efter  uppstoppadt  exemplar,  för  hvilket  kroppens  dimensioner  noga 
blifvit  följda. 

2)  Vi  hafva  å  Universitetets  i  Christiania  zoologiska  museum  sett  ett 
exemplar  i  hvit  vinterdrägt,  taget  i  trakten  af  Christiania. 
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som  i  Finland,  Kyssland  och  Sibirien  anlägger  den  en  vinterdrägt, 
som  är  öfver  allt  snöhvit,  och  hvilken  gifvit  anledning  till  det 

af  Linné  gifna  artnamnet  nivalis ,  samt  på  vissa  orter  i  Sverige 
förskaffat  den  namnet  Snö-mus.  Äldre  individer  hafva  i  denna 

dr  ägt  icke  sällan  några  få  svartaktiga  hår  i  yttersta  svans- 

spetsen. 

Ungarnes  sommardrägt  är  ofvan  något  mörkare  rödbrun- 
aktig än  de  äldres.  En  sådan  ung  9?  tagen  den  10:de  Sep- 

tember, hade  kroppslängden  redan  47io  tum  eller  144  mill., 
och  svansens  längd  något  öfver  Vio  t.  eller  25  mill. 

Craniet.  Af  en  fullvuxen  hane.  Längd  36  mill.  Bredd 

öfver  ossa  mastoidea  18  mill.  D:o  öfver  kindbågarne  19  mill. 
Till  formen  är  det  i  det  närmaste  likt  det  af  föregående  art. 

Hjernkapseln  är  dock  baktill  något  litet  bredare,  pannan  något 
mindre  kullrig,  och  htillcB  ossece  mera  långsträckta.  Ofvan  den 

främre  näsöppningen  vid  suturen  mellan  båda  näsbenen  är  endast 

en  mycket  obetydlig  grop,  hvilken  deremot  hos  föregående  är 

temligen  djup.  Endast  hos  helt  unga  individer  är  ett  hål  mel- 
lan nackbenets  condyhis  och  proc.  paramastoideus.  Öfverkäks- 

benet  har  bakom  hörntandens  alveol  en  ytterst  obetydlig  bugt, 
och  de  båda  mellantän derna  äro  temligen  långt  åtskilda,  samt 

bilda  icke  med  hvarandra  någon  vinkel,  utan  endast  en  bugt. 

Processus  postglenoideus  är  icke  horisontell ,  utan  nedskjutande. 
Foramina  incisiva  äro  temligen  breda,  eller  nästan  rundadt 
ovala. 

Tänderna  äro  like  dem  af  föregående ,  men  den  2:dra  mel- 
lantanden  i  öfverkäken  är  knappt  dubbelt  större  än  den  l:sta 
D:o.  Likaså  är  den  2:dra  mellantanden  i  underkäken  icke  dub- 

belt större  än  den  lista  D:o. 

Småveslan  företer  ungefiir  samma  geografiska  utbredning, 
som  föregående.  Hos  oss  förekommer  den  såväl  i  de  sydligaste 
som  i  de  nordligaste  delarne  af  landet,  ehuru  den  i  allmänhet 

är  vida  mindre  talrik  än  hermelinen,  och  på  de  flesta  ställen 

t.  0.  m.  är  sällsynt;  och  i  Norge  synes  det  vara  samma  för- 

hållande. Enligt  C.  G.  LöWÉNHJELM  ^)  skall  den  i  trakterna  kring 
Arjeploug  och  Qvickjock  i  Lappland,  i  grannskapet  af  Qellen 
vara  allmän ,  och  den  torde  derföre  vara  talrikare  i  de  norra  än  i 
de  södra  delarne  af  landet.    Utom  Skandinavien  förekommer  den 

1)  Öfversigt  af  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Förhandl,  1846,  pag.  123. 
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i  hela  Europa,  norra  och  mellersta  Asien,  samt  i  Norra 
Amerika. 

Till  lefnadssätt  och  fortplantning  öfverensstämmer  den  med 

föregående,  och  är  lika,  om  ej  mera,  liflig,  snabb,  vig  och 
rofgirig ,  som  den.  Af  alla  rofdjur  är  den ,  jemte  ett  par  andra 
af  samma  slägte,  det  minsta;  men  den  är  i  proportion  till  sin 

storlek  utomordentligt  rofgirig  och  stark.  Man  har  t.  o.  m. 

uppgifvit,  att  den  stundom  dödat  kaniner^),  hvilka  den  förföl- 
jer i  deras  underjordiska  hålor.  Enligt  C.  N.  Hellenius  (anf. 

st.)  kommer  den  i  Finland  till  byarne  och  boningshusen  under 
vintern,  för  att  söka  rof,  och  återvänder  till  skogen  tidigt  om 

våren.  Enligt  samme  författare  skall  den  vara  utsatt  för  för- 
följelse af  hermelinen,  hvilket  sannolikt  är  orsaken  till  att  den 

är  mera  sällsynt  än  denna.  I  Finland  kallas  den ,  enligt  samme 
författare,  Lumihko  och  LumitirJca. 

Underslägtet  Putorius,  G.  Cuvier. 

Kroppen  något  mindre  smärt  och  långsträckt,  än  hos  föregående  un- 
derslägte;  och  hårfållen  med  gröfre  stickelhår;  och  färgen  å  undre  kropps- 

sidan lika  mörk  eller  mörkare  än  å  den  öfre,  samt  icke  underkastad  någon 
synnerlig  förändring  efter  årstiden.  —  Craniet  af  äldre  individer  har  hjern- 
kapseln  bakom  midten  af  inknipningen  bakom  pannan  föga  eller  icke  längre 
än  den  delen  af  craniet ,  som  är  framom  denna  midt.  Processus  7nastoidei , 
samt  proc.  postorhitales  å  okbenen  äro  tydliga.  Foramina  carotica  poste- 
riora  äro  belägna  ungefär  midt  emellan  hålen  för  tubce  Eustachii  och  fo- 

ramina lacera  postica.  De  öfre  hörntändernas  alveoler  äro  starkt  utstå- 
ende å  sidorna,  och  tillfölje  deraf  förete  öfverkäksbenen  bakom  dem  en 

djup  bugt. 

Till  detta  underslägte  räknas,  enligt  J.  E.  Gray,  då  det 

af  honom  uppställda  slägtet  Vison  (Mustela  lutreola  såsom  typ) 
deruti  äfven  inbegripes,  10  arter  från  Europa,  Asien  och  Norra 

Amerika.  Det  är  af  samma  geologiska  ålder,  som  det  föregå- 
ende. Ben  af  illern  hafva  blifvit  funna  i  bengrottor  tillhopa 

med  dem  af  Vrsus  spelceus,  Hymna  spelcea  m.  fl.  utdöda  djur. 

De  hithörande  vessledjuren  äro  i  allmänhet  större  än  de 

af  föregående  underslägte,  samt  af  en  något  mera  undersätsig 
kroppsform.  Liksom  de  äro  de  särdeles  rofgiriga,  viga,  snabba 
och  lifliga,  ehuru  de,  tillfölje  af  den  något  mindre  smärta 

1)  W,  Thompson:  The  Natural  History  of  Ireland,  vol.  IV,  pag.  7. 
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kroppsformen,  icke  äro  så  snabba  och  smidiga  i  sina  rörelser 

som  de.  Ehuru  de  ingalunda  uteslutande  äro  bundne  vid  vatt- 
net, såsom  uttrarne,  utan  ofta  träffas  på  långt  afstånd  från 

detta,  äro  de  dock  i  allmänhet  mera  vattendjur  än  de  af  före- 

gående underslägte,  och  uppehålla  sig  derföre  ofta  i  grannska- 
pet af  källor  och  vattendrag,  samt  lefva  ofta  af  sädana  djur, 

som  förekomma  i  vattnet  eller  dess  grannskap,  såsom  fisk,  kräf- 
tor, grodor  m.  fl.  d. 

3.   Mustela  putorius,  Linné. 
Illern  eller  HiUern. 

Oronspetsarne  äro  hvitaMiga.  By  g  g  en,  hr  opp  s  sidor  na  och 
buken  med  en  guIhvitaJctig  eller  ljust  grågulaldig  nnder/äU, 

som  mer  eller  mindre  starkt  framlyser  under  de  svartaMiga  spet- 
sarne af  stickeViåren.  Bröstet  och  extremiteterna  äro  svart- 

aktiga.  —  Ä  craniet  innehålles  bredden  af  bidla  ossea  strax 

bakom  den  yttre  öronöppningen  ungefär  l^/.y  gånger  i  den- 
sammas  längd,  och  den  har  i  sin  främre  ända  en  tydlig  bugt 

för  hålet  för  tuba  Eustachii.  Ben  bakre  fria  kanten  af  gom- 
benen har  en  trubbig  ingående  vinkel  i  midten  Hos  äldre 

individer  äro  hjernskålens  sidor  starkt  sluttande  från  crista 

sagittalis,  Ansigtsregionens  öfre  profilkontur  är  starkt  slut- 
tande ned  till  främre  näsöppningen. 

Mustela  Putorius,    Linné:  Fauna  Svecica,  edit.  2:da,  pag.  6.  —  1761. 
Viverra  foetens,       C.  P.  Thunberg:  Beskrifning  på  Svenske  Djur,  pag. 

15.  -  1798. 

Mustela  Putorius,    A.  J.  Eetzius:  Faunse  Suecicse  pars  l:ma,  pag.  21. —  1800. 

„         „  Pallas:  Zoographia  Eosso-Asiatica,  vol.  I,  pag.  87. —  1811. 

„         „  S.  Nilsson:  Illurain.  Fig.  till  Skandin.  Fauna,  20:de 
haft.  pl.  30.  —  1840. 

„  Idem:  Skandin.  Fauna,  Däggdj.,  2:dra  uppl.  pag.  148. 
1847. 

Foetorius  Putorius ,  J.  H.  Blasius  :  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 
lands,  pag.  222.  —  1857. 

„         „  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  199. —  1865, 

1)  Skand.  Fauna,  Däggdj.,  2:dra  uppl.  pag.  154. 
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Putoriiis  foetidtis,  J.  E.  Gray:  Eevision  of  the  genera  and  species  of 
Mustelidie  contaiiied  in  the  Britisli  Museum;  Proceed, 
of  the  Zoolog.  Society  of  London,  1865,  pag.  109. 
-  1865. 

Foetorius  Ptitorius,  V.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse,  vol.  I, 
Hist.  nat.  des  Mamniiféres,  pag.  324.  —  1869. 

Beskr.  Liksom  hermelinen,  företer  illern  ganska  bety- 
dande skiljaktigheter  uti  kroppsstorleken.  Störst  äro  de  gamla 

hanarne.  En  gammal  uppstoppad  hane  har  företett  följande 
dimensioner,  hvilka  naturligtvis  endast  äro  approximativa,  ehuru 

kroppsformen  riktigt  blifvit  iakttagen.  Längd  af  kroppen  från 

nosspetsen  till  svansroten  IT^m  ̂ ^^^^  ̂ ller  537  millim.  L.  af 
hufvudet  27io  t.  eller  87  mill.  L.  af  örat  från  basen  af  dess 
yttre  kant,  och  utan  håren  något  öfver  7io  t-  ̂ Uer  28  raill. 

Bredd  af  örat  nära  Vi  o  t-  ̂ ^^^r  23  mill.  L.  af  bakfoten  frän 

hälen  till  3:dje  och  4:de  tårnas  klospetsar  2^/._,f,  t.  eller  74 
mill.  L.  af  svansen  utan  håren  vid  spetsen  57jo  t.  eller  174 

mill.  —  I  Skandin.  Fauna  uppgifver  S.  Nilsson  kroppsläng- 
den till  13Vio  öller  411  mill.,  och  svansens  längd  utan  håren 

5Vio  t.  eller  162  mill. 

Halsen  är  icke  sä  starkt  aftagande  i  tjocklek  bakåt,  som 

hos  hermelinen,  men  vid  nacken  i  det  närmaste  lika  tjock  som 
bakre  delen  af  hufvudet.  Kroppen  är  på  långt  när  icke  så 

smärt,  som  hos  hermelinen  och  tilltager  märkbart  i  tjocklek 
bakåt.  Nosen  är  kort  och  trubbig,  och  dess  spets  bar.  De 
längsta  morrhåren  räcka  till  öronen.  Ögonen  äro  små,  och 

belägne  ungefär  midt  emellan  nosspetsen  och  öronen.  Dessa 
sednare  äro  mycket  korta  och  rundade.  Extremiteterna  äro  väl 
så  korta  som  hos  hermelinen.  Tårna  äro  vid  basen  förenade 

genom  simhinnor,  som  äro  ungefär  lika  stora  som  hos  herme- 
linen. Klorna  å  framfötterna  äro  betydligt  större  än  de  å  de 

bakre.  Dessa  sednare  fötterna  nå  ungefär  till  spetsen  af  svansen 

utan  håren,  då  de  sträckas  tillbaka.  Svansen ,  hvars  längd  utan 

håren  utgör  omkring  V3 1  ̂ller  något  mera ,  af  kroppslängden ,  är 

betäckt  af  medelmåttigt  långa  hår,  och  saknar  längre  hårpen- 
sel vid  spetsen.  Hårfällen  är  mer  eller  mindre  yfvig  efter  års- 

tiden, och  består  af  en  tät  och  fin  bottenfäll  samt  glesa,  långa 

och  grofva  stickelhår.  —  Färgen  å  de  äldre  är  på  ryggen, 

1)  Sällan  träffas  så  stora  som  denne. 
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kroppssidorna  och  buken  ljusare  än  å  de  yngre.  Den  är  i  all-  j 
mänhet  mörk,  med  undantag  af  de  delar,  der  den  ljusa  bot- 
tenfällen  framlyser.  Hakan,  läpparne  och  öronspetsarne  äro  ] 

hvita,  och  på  öfverläppen  sträcker  den  hvita  färgen  sig  upp 

på  sidorna  af  nosspetsen.  Bakom  hvartdera  ögat  är  en  gråhvit- 

aktig  vertical  fläck.  Halsen,  bogarne,  manken,  bröstet,  extre- 
miteterna  och  svansen,  med  undantag  af  dennas  bas,  äro  svart- 
aktiga  och  glänsande.  Nosen  ofvan  och  på  sidorna  för  öfrigt, 

hjessan,  öronen  inuti  (med  undantag  af  spetsen),  de  långa  hå- 
ren på  antitragus  och  framom  den,  samt  strupen  äro  svart- 

brunaktiga.  Kyggen,  kroppssidorna,  buken  och  basen  af  svan- 
sen äro  ljusare,  derigenom  att  den  ljusa  gulhvitaktiga  färg, 

som  intager  bottenfällen  och  den  nedre  delen  af  stickelhåren , 

framlyser  mera  eller  mindre  starkt  under  de  svarta  glänsande 
spetsarne  af  stickelhåren.  Bottenfällen  på  länd  en  och  basen  af 

svansen  är  något  mörkare,  gulgråaktig.  Morrhåren  äro  svarta, 

och  klorna  hvitaktiga.  —  Stundom  äro  sidorna  af  halsen  ljusa, 
liksom  kroppssidorna. 

En  årsunge,  tagen  i  Blekinge  den  20:de  Augusti,  hade 

kroppslängden  ungefär  lOVio  tum  eller  312  mill.,  och  svan- 
sens längd  utan  håren  37in  eller  114.  mill.  Till  färgen  är 

den  mörkare  än  den  äldre,  derigenom  att  bottenfällen  på  ryg- 
gen, kroppssidorna  och  buken  är  mörkare,  och  de  mörka  stic- 

kelhåren dölja  den  nästan  helt  och  hållet.  Från  den  hvita  fär- 
gen på  hakan  utgår  en  hvit  fläck  midt  åt  till  öfre  delen  af 

strupen.  Den  ljusa  verticala  fläcken  bakom  hvartdera  ögat  är 

dunklare  och  otydligare;  och  de  ljusa  öronspetsarne  äro  smut- 
sigt hvitaktiga. 
Skelettet.  Craniet:  Af  en  annan  gammal  hane  af  nästan 

samma  storlek,  som  den  ofvan  beskrifne.  Längd  2Vio  ̂ ^m  eller 
70  mill.  Bredd  öfver  processus  mastoidei  1  Vio  t.  eller  39  mill. 

Bredd  öfver  kindbågarne  IVm  t-  eller  42  mill.  —  Betraktadt 
ofvanifrån,  har  det  något  mindre  långsträckt  form  än  det  af 

hermelinen,  derigenom  att  det  har  ossa  mastoidea  och  de  der- 
intill  gränsande  delarne  af  fjällbenen  mycket  mera  utstående, 

äfvensom  kindbågarne  starkare  och  mera  utstående ,  så  att  bred- 
den öfver  dem  är  större  än  hälften  af  craniets  längd.  Betrak- 
tadt från  sidan,  bildar  dess  öfre  profilkontur  en  vid  och  grund 

bugt  bakom  pannan,  och  öfver  pannan  och  ansigtsregionen  en  ; 
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oafbruten  och  temligen  starkt  böjd  båge.  Foramen  niagnum 
är  mycket  bredare  än  högt.  Nackekammen  är  hög  och  bakåt 
utstående.  Trocessus  niastoidci  äro  starkt  utstående  åt  sidorna, 
och  nackekammen  fortsattes  till  dem.  BiiJlce  ossece  äro  breda, 

så  att  deras  största  bredd  vid  bakre  kanten  af  de  yttre  öron- 
öppningarne  knappt  innehålles  IVo  gånger  i  deras  längd.  Vid 
deras  främre  ända  är  innantill  en  tydlig  bugt  för  hålet  för  tuba 

Eustachii.  Foramen  caroticimi  posterius  är  nästan  något  när- 
mare intill  foramen  lacerum  posticum  än  intill  hålet  för  tuba 

Eustachii.  Foramen  glenoideiim  är  beläget  utanför  och  strax 

framom  den  yttre  öronöppningen.  Foramen  ovale  sitter  midt 
för  eller  stundom  nästan  längre  fram  än  proc.  postglcnoideus. 

Crista  sagittalis  är  fullständig,  och  temligen  hög  och  skarp. 
Pannan  är  kullrig.  Okbenen  äro  starka,  och  deras  processus 

postorbitales  äro  tydliga.  Foramina  infraorhitalia  äro  temli- 
gen små  och  ovala.  Mesopterygoidfossan  är  ej  lång,  och  den 

fria  bakre  kanten  af  gombenen  bildar  i  midten  en  trubbig  in- 
gående vinkel,  som  dock  stundom  är  nästan  afrundad.  De  öfre 

hörntändernas  alveoler  äro  å  yttre  sidan  starkt  konvexa.  Af- 
ståndet  mellan  framkanten  af  mellankäksbenen  och  spetsen  af 

postorbitalutskottet  innehålles  något  mera  än  1  V-,  gånger  i  af- 
ståndet  mellan  nämnde  spets  och  nackekammens  längst  bakåt 
utstående  del. 

Balen :  Atlas  har  sidoutskotten  trubbigt  tillspetsade.  Hy- 
papophysen  å  den  4:de  halskotan  är  icke  delad,  och  6:te  och 
7:de  halskotorna  sakna  hypapophys.  Den  ll:te  bröstkotan  har 

ett  tydligt  rudiment  af  neuraltagg.  Af  ländkotorna  är  det  en- 
dast den  sista  som  saknar  anapophyser,  och  dessa  äro  starkt 

utbildade  på  l:sta— 4:de  D:o.  Den  sista  bröstkotan  och  de  3me 
första  ländkotorna  hafva  hvardera  å  undre  sidan  baktill  2me 

hypapophyser.  Dylika  förefinnas  äfven  hos  hermelinen;  men 
hos  den  hafva  de  3:ne  sista  bröstkotorna  jemte  de  3:ne  första 
ländkotorna  sådana. 

Extremiteterna.  Skulderbladet  närmar  sig  den  rhom- 
boidiska  formen,  derigenom  att  dess  främre  kant  ofvan  dess 
mest  framstående  konvexitet  är  nästan  snedt  afskuren,  och  det 

är  ofvan  midten  afsmalnande.  Öfverarmbenet  är  jemförelsevis 

något  kortare,  tjockare,  och  starkare  S-formigt  böjdt,  än  hos 
hermelinen.   Lårbenet  och  underbenet  äro  äfven  jemförelsevis 
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kortare  och  tjockare  än  hos  hermelinen,  och  det  förra  är 
mera  böjdt 

Tänderna  likna  i  det  allra  närmaste  dem  af  hermelinen. 

Den  3:dje  mellantanden  i  underkäken  är  mera  konisk,  med  främ- 
sta och  bakersta  afsatserna  nästan  omärkliga. 

Illern  är  i  anseende  till  sin  geografiska  utbredning  inom 

Sverige  mera  sydlig  än  de  nästföregående  arterna.  För  Linné 
var  han  endast  känd  såsom  Skånsk.  Enligt  hvad  som  uppgifves 
i  Skandinavisk  Fauna,  och  enligt  hvad  vi  sjelfve  erfarit  är  han 

ingalunda  sällsynt  i  Skåne,  och  förekommer  derstädes  både  på 
slätterna  och  i  skogstrakterna.  Uti  Blekinge  hafva  vi  sjelfve 
anträffat  den.  A.  J.  Ketzius  uppgifver,  att  han  förekommer 

sällsynt  i  Småland.  De  offentliggjorda  uppgifterna  af  Lands- 

höfdinge-Embetet  i  .Jönköpings  län  öfver  inom  länet  1859—1860 
dödade  rofdjur  upptaga  bland  dessa  2:ne  illrar.  Detta  utvisar, 

att  illern  derstädes  förekommer,  men  det  tyckes  också  ådaga- 
lägga, att  han  der  icke  är  talrik.  Uti  Linnés  Westgöta  Resa, 

pag.  97  omnämnes,  att  illern  förekommer  i  Westergötland. 
Uti  beskrifningen  öfver  Åhs  och  Wedens  härader  af  Elfsborgs 

län,  af  C.  J.  Ljungström,  (18G5)  uppgifves  pag.  22,  att  illern 
är  talrikare  än  mården  inom  dessa  härader.  C.  R.  Sundström 

uppgifver,  att  illern  "omnämnes  från  Skagerhults  socken"  i  Ne- 
rike ,  men  förmodar,  att  denna  uppgift  grundar  sig  på  ett  miss- 

tag. C.  P.  Thunberg  (å  ofvan  anf.  st.)  uppgifver,  att  han  er- 
hållit den  från  Wermland.  Derstädes  måste  han  emellertid  vara 

sällsynt,  emedan  Medic.  Studer.  K.  Linroth,  enligt  benägen 

uppgift  till  oss ,  icke  iakttagit  den  derstädes.  I  trakten  af  Up- 
sala  vid  Läby  träsk  hafva  vi  sjelfve  en  gång  under  vintern 
sett  spår  af  den  i  snön,  och  af  en  buntmakare  härstädes  hafva 

vi  erhållit  den  uppgiften,  att  han  en  gång  erhållit  den  från 
trakten  af  Upsala.  Den  är  emellertid  icke  upptagen  uti  den  af 

J.  A.  Mesch^)  öfver  däggdjur,  foglar  och  amphibier  i  Upsala- 
trakten  lemnade  förteckning.  Vi  se  af  dessa  iakttagelser  och 

uppgifter,  att  illern  förekommer  från  Skåne  till  mellersta  de- 

1)  Den  kortare  och  gröfre  formen  af  extremiteterna,  det  nästan  rhom- 
boidiska  skulderbladet,  och  de  större  klorna  å  de  främre  extremiteterna 
antyda  en  tendens  till  de  gräfvande  vessledjuren,  eller  underfamiljen  Melina. 

2)  Bidrag  till  kännedomen  af  Örebro  läns  Vertebratfauna ,  pag.  5. 

3)  Upsalatrakteus  Fauna;  Öfversigt  af  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Förh. 
1844  (tr.  1845),  pag.  84. 
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larne  af  Sverige,  ehuru  den  emot  norden  i  allmänhet  blir  allt 

mer  och  mer  sällsynt.  Melchior^)  uppgifver,  att  den  utan 
tvifvel  äfven  förekommer  i  det  södra  Norge.  Vi  hafva  dock 

icke  erhållit  någon  bekräftelse  derpå,  men  vilja  icke  förneka 

möjligheten  deraf.  Enligt  J.  F.  Brandt  -)  är  det  sannolikt  att 
den  förekommer  i  södra  Finland,  emedan  den  är  talrik  i  trak- 

ten af  S:t  Petersburg.  Dessutom  förekommer  den  i  hela 

Europa,  med  undantag  af  dess  allra  nordligaste  och  allra  syd- 
ligaste delar,  samt  enligt  Pallas  och  Brandt  i  hela  Sibirien 

och  mellersta  Asien  ända  till  Altai  (varieteten  3Iust.  evers- 
manni). 

Illern  har  sitt  tillhåll  uti  hål  i  jord  vallar  och  kanter  af 

diken  och  torfgrafvar,  under  stenar  och  trädrötter,  uti  stenrösen, 

stengärdesgårdar,  under  broar  och  t.  o.  m.  byggnader,  m.  m.  d., 

ofta  i  grannskapet  af  vatten,  isynnerhet  mindre  strömdrag,  och, 
enligt  hvad  redan  blifvit  anfördt,  både  i  skogstrakter  och  på 
slättlandet.  Enligt  vår  erfarenhet,  förekommer  han  dock  oftare 

i  skogstrakterna.  Ej  sällan  söker  han  grannskapet  af  gårdarne, 
för  att  under  nätterna  proviantera  i  dervarande  hönsgårdar  och 

dufslag.  Hans  mera  undersätsiga  kroppsform  utvisar,  att  han 

icke  är  så  vig  som  hermelinen,  och  han  är  en  dålig  klättrare, 
men  han  visar  stundom  prof  på  att  kunna  simma  och  dyka  bra. 

Liksom  de  andra  samslägtingarne  är  han  mycket  rofgirig,  och 

lefver  uteslutande  af  animalisk  föda,  bestående  af  både  varm- 
och  kallblodiga  ryggradsdjur,  såsom  smärre  däggdjur,  foglar, 

ödlor,  grodor  och  fiskar.  Enligt  hvad  vi  hört  en  gammal  er- 
faren jägare  uppgifva ,  samlar  han  vinterförråd  på  skilda  ställen 

af  lefvande  grodor,  på  hvilka  han  strax  knäcker  låren,  så  att 

de  icke  kunna  hoppa  bort,  då  de  inläggas  under  hösten.'  Enligt 
Blasius  blir  han  lätt  tam,  då  han  fångas  såsom  unge,  och  kan 

då,  liksom  fretten,  dresseras  till  kaninjagt.  Hans  analkörtlar 
afsöudra,  liksom  hos  de  flesta  andra  vessledjuren ,  ett  mycket 

illaluktande  ämne ,  hvars  intensiva  lukt  hos  honom  dock  är  ovan- 

ligt stark.  Då  han  blir  förföljd,  gifver  han  ifrån  sig  af  detta 
ämne,  för  att  afskräcka  förföljarne.  Hans  spår  likna  dem  af 

hermelinen,  men  äro  större.  —  Enligt  Melchtor  para  de  sig  i 
slutet  af  Februari ,  under  skrik  och  slagsmål ,  liksom  kattorna,  och 

1)  Den  Danske  Stats  og  Norges  Pattedyr,  pag.  41. 

2)  Der  nörclliche  Ural,  etc.    Appendix,  pag.  27. 
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honan  föder  i  slutet  af  April  4 — 6  blinda  ungar.  S.  Nilsson  upp- 
gifver  parningstiden  till  slutet  af  Februari,  eller  till  Mars,  och  yng- 
letiden  till  Maj.  I  grannskapet  af  det  hål,  der  ungarne  förvaras, 
skola  föräldrarne  hafva  ett  förrådsrum  för  diverse  födoämnen ,  som 

de  samla  åt  dem.  —  lllerns  skinn  lemnar  ett  värderadt  pelsverk. 

4.  Mustela  lutreola,  Linné. 
Flodillern  eller  MänJcen. 

Öronspetsarne  af  samma  mÖrJihrima  färg  som  Tir öppen, 

Jwars  hoUenfäU  är  hrunahtig  och  temligen  mörk.  —  Ä  craniet 
innchåUes  bredden  af  htilla  ossea  strax  haJcom  den  yttre  öron- 

öppmngen  ting  ef  är  1'-^/^  gånger  i  densammas  längd,  och  den 
har  icke  vid  sin  främre  ända  någon  hugt  för  hålet  för  tuha 

Eiistachn.  Den  bakre  fria  kanten  af  gombenen  är  tvärt  af- 
rundad^  och  utan  någon  trtihbig  ingående  vinkel  i  midten. 

Hos  äldre  individer  är  hjernskålen  ofvan  å  midten  nästan 
plan,  och  dess  starkt  kuUriga  sidor  äro  icke  sluttande  nedåt 
förr  än  längre  iit  vid  sidorna^  och  crista  sagittalis  är  mycket 

låg,  äfven  då  den  är  fidlständig.  Änsigtsregionens  profil- 
kontur är  föga  sluttande^  och  pjannan  är  nästan  plan  hos 

den  äldre. 

Tuchuri,  Joh.  Leche:  Kongl.  Veteiisk.  Akad:s  Handl.  för  — 
1759,  pag.  302. 

Viverra  Lutreola,    Linné:  Fauna  Svecica,  edit.  2:da,  pag.  5.  —  1761. 
Mustela  Lutreola,    Idem:  Systema  Naturse,  edit.  12:ma,  pag.  66.  —  1766. 
Viverra  Lutreola,    Pallas:  Spicilegia  Zoologica,  fasc.  XIV,  pag.  42.  — 

1780. 

Mustela  Lutreola,    C,  P.  Thunberg:  Beskrifning  på  Svenske  Djur,  pag. 
21.  —  1798. 

„  „  A.  J.  Eetzius:  Faunae  Suecicae  pars  l:raa,  pag.  19.  — 
1800. 

Viverra  Lutreola,    Pallas:  Zoographia  Rosso-Asiatica,  vol.  I,  pag.  80. -  1811. 

Mustela  Lutreola,    S.  Nilsson:  Illuminerade  Figurer  till  Skandinaviens 
Fauna,  l:sta  Bd.  pl.  8.  —  1829. 

„  „         Idem:  Skandinavisk  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl. 

pag.  152.  —  1847. 
Foetorius  Lutreola,  J.  H.  Blasius  :  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 

lands,  pag.  234.  —  1857. 
„  „       A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  200. -  1865. 
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Vison  Lutreola,      J.  E.  Gray:  Revision  etc;  Proceed.  of  the  Zoolog.  Soc. 
of  London  1865,  pag.  117.  —  1865. 

Foetorius  Lutreola,  V.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse,  vol.  I, 
Hist.  nat.  des  Mammiferes ,  pag.  335.  —  1869. 

Beslr.  Kroppsläiigden  af  en  hona  (sannolikt  fullvuxen) 
uppgifves  af  S.  Nilsson  vara  127-2  verkm.  eller  lOVio  t. 

decira.-m.  eller  312  mill.  L.  af  hufvudet  af  samma  2^/^^^  t. 
decim.-m.  eller  69  mill.  Bakfoten  från  hälen  (sannolikt  utan 

klorna)  1  ̂Vao  t-  ^^l^i'  mill.  L.  af  svansen  (utan  håren) 
4Vio  t.  D:o  eller  123  mill.  —  Enligt  Blasius  har  den  kropps- 

längden 14  tum  (Khenl.  m.  och  i  det  närmaste  öfverensstäm- 

mande  med  Sv.  verkm.)  eller  ll^'Y>o^'  decim.-m.  eller  350 
mill.  L.  af  bakfoten  från  hälen  till  klospetsen  å  3:dje  tån  nå- 

got öfver  1 7in  t.  D:o  el] er  52  mill.  L.  af  svansen  utan  håren 

4^7-20  ̂ -  ̂ '^  öll^r  137  mill.  —  Å  ett  uppstoppadt  fullvuxet 
exemplar  hafva  vi  funnit  örats  längd  från  basen  af  dess  yttre 

kant  och  utan  håren  7io  t-  decim.-m.  eller  21  mill.,  och  dess 
bredd  Vio     ̂ ^ler  18  mill. 

Kroppsformen  är  något  smärtare  än  hos  illern,  och  extre- 
miteterna  mycket  korta,  och  med  deras  öfre  del  jemförelsevis 
något  mera  indragen  inom  den  hud,  som  betäcker  den  öfriga 

delen  af  kroppen ,  än  hos  illern.  Hufvudet  och  halsen  äro  nå- 

got nedplattade  ̂ ).  Det  förra,  sedt  ofvanifrån,  är  ovalt,  med 
bred  och  framtill  afrundad  nos ,  hvars  spets  står  betydligt  framom 
munöppningen.  Halsen  är  vid  hufvudet  lika  bred  som  det,  och 

bakåt  något  afsmalnande.  Ögonen  äro  små,  och  belägne  unge- 
fär midt  emellan  nosspetsen  och  öronöppningarne.  Öronen  äro 

mycket  korta  och  breda,  rundadt  subtriangulära ,  ungefär  af 
samma  form  som  hos  hermelinen,  men  kortare  än  hos  den. 

Deras  spets  synes  något  litet,  ehuru  mycket  trubbigt,  tillspetsad. 
De  längsta  morrhåren  räcka  knappt  bakom  öronen.  Fötterna 

äro  undertill  ludna,  med  nakna  trampknölar.  3:dje  tån  å  fram- 
och  bakfötterna  är  blott  helt  litet  längre  än  4:de.  Klorna  å 

j  framfötterna  äro  föga  större  än  de  å  bakfötterna.  Simhinnorna, 
som  vid  basen  sammanbinda  tårna,  äro  något  mera  utbildade 

på  de  bakre  än  på  de  främre  extremiteterna,  samt  något,  ehuru 
ej  mycket,  större  än  de  hos  hermelinen  och  illern.    På  fram- 

1)  Den  nedplattade  formen  af  hufvudet,  de  något  mera  utbildade  sim- 
hinnorna och  hårfållen  antyda  en  tendens  till  uttrarne. 
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fötterna  räcka  de  å  3:dje  och  4:de  tårna  ungefär  till  midten  af 

nästsista  plialangen ,  och  på  de  andra  tårna  ungefär  till  början 
af  sista  phalangen.  Den,  som  är  mellan  l:sta  och  2:dra  tårna, 
räcker  dock  blott  till  början  af  nästsista  phalangen  ä  2:dra  tån, 

och  likaså  den  mellan  4: de  och  5: te  tårna  till  början  af  samma 
phalang  å  den  4: de.  På  bakfötterna  räcka  simhinnorna  mellan 

de  3:ne  mellersta  tårna  till  slutet  af  den  nästsista  phalangen, 
men  den  mellan  innertån  och  den  2:dra  tån  räcker  blott  till 

början  af  den  nästsista  phalangen  å  den  sednare,  och  den  mel- 

lan 5^ttertån  och  den  4:de  räcker  till  midten  af  nästsista  pha- 
langen å  den  sednare.  Hårfällen  är  kortare  och  mindre  yfvig 

än  hos  illern,  och  mera  tätt  åtliggande,  samt  visar  i  sin  all- 
männa beskaffenhet  en  tendens  till  den  hos  uttern,  ehuru  bot- 

tenfällen  ej  är  så  tät  som  hos  den.  De  längre  och  gröfre  håren 
sitta  tätt,  och  betäcka  helt  och  hållet  den  fina  bottenfällen , 

samt  äro  vid  spetsen  glänsande.  Derigenom  synes  hårfällen 
gröfre  än  hos  illern.  Svansen  är  märkbart  tjockare  vid  basen, 
och  dess  hårbetäckning  är  mindre  jfv\g  än  hos  illern,  och  den 

saknar  längre  pensel  vid  spetsen.  —  Bottenfällen  har  ej  samma 
ljusa  färg  som  hos  illern,  utan  är  temligen  mörkt  brunaktig, 
och  något  ljusare  vid  sjelfva  basen.  För  öfrigt  är  djuret  ofvan 
och  under  enfärgadt,  och  mer  eller  mindre  mörkt  brunt,  eller 

kastanj ebrunt,  mörkast  på  öfre  sidan  af  hufvudet  och  halsen, 

på  fötterna  och  svansen,  och  ljusast  på  sidorna  af  halsen.  Ha- 
kan och  läpparne  till  bakom  munvinklarne  äro  livita  Öronen 

äro  af  samma  mörka  färg  som  kroppen.  Morrhåren  äro  svarta; 

och  klorna  äro  gråhvita  -). 
Craniet.  Af  ett  äldre  individ,  förmodligen  cT-  Längd 

från  framkanten  af  mellankäksbenen  till  bakkanten  af  condyli 

occiiyitahs  27io  t.  eller  63  mill.  Bredd  öfver  processus  mastoi- 
dei  något  öfver  1  tum  eller  31  mill.  D:o  öfver  kindbågarne 

17io  t.  eller  36  mill.  —  Betraktadt  ofvanifrån,  är  craniet  nå- 
got smalare  än  det  af  illern,  derföre  att  proc.  mastoidei  och 

kindbågarne  äro  mindre  utstående  än  å  det  sednare.  Hjernkap- 
selns  största  bredd  öfver  proc.  mastoidei  är  mindre  än  afståndet 

mellan  den  bakre  gomkanten  och  bakkanten  af  condyli  occipitales. 

1)  Enligt  Leche,  sträcker  sig  stundom  den  hvita  färgen  på  hakan  nå- 
got ned  åt  strupen. 
2)  Denna  beskrifning  grundar  sig  till  betydlig  del  på  ett  å  härvarande 

Universitets  Zoologiska  museum  befintligt  uppstoppadt  fullvuxet  exemplar 
från  Finland,  skänkt  af  Archiatern  E.  J.  Bonsdorff. 
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Å  craniet  af  de  äldre,  är  midten  af  inknipningen  bakom  pannan 

belägen  föga  framom  midten  af  craniet.  Crista  sagittalis  är 

fullständig,  men  mycket  låg,  så  att  den  är  föga  märkbar.  Fo- 
ramen magnum  är  nästan  lika  högt  som  brcdt.  Froc.  para- 

mastoidei  äro  tätt  tryckta  intill  hullce  osscce  ̂   samt  således  . icke 
distinkta.  Proc.  mastoidei  äro  tydliga  och  utstående  utanför 

foramina  stylomastoidea ,  men  ofvantill  betäckta  af  de  här  ut- 
stående delarne  af  fjällbenen,  samt  jeraförelsevis  små  och  mindre 

utstående  än  hos  illern.  Bullce  ossece  äro  af  en  ganska  lång- 
sträckt form,  så  att  deras  största  bredd  vid  bakre  delen  af  den 

yttre  öronöppningen  innehålles  V^l^  eller  nära  2:ne  gånger  i 
deras  längd.  Vid  deras  främre  ända  äro  de  trubbigt  afrundade, 
och  hafva  der  icke  någon  bugt  för  hålet  för  tuba  Eustachiij 
utan  detta  hål  är  undertill  betäckt  af  deras  framstående  trubbiga 

ända.  Foramen  caroticum  posterius  är  något  litet  närmare  in- 
till foramen  lacerum  posticum  än  intill  nämnde  hål.  Foramen 

glenoideum  är  icke  distinkt.  Foramen  ovaJe  sitter  längre  till- 
baka än  proc.  postglenoideus.  I  öfverensstämmelse  med  hufvu- 

dets  något  nedplattade  form  är  hjernskålen  hos  de  äldre  ofvan 
å  midten  nästan  plan,  och  dess  sidor  äro  icke  stupande  förr  än 
pä  längre  afstånd  från  sutura  sagittalis,  hvarest  de  då  äro 
starkt  kullriga.  Den  främre  delen  af  pannan  och  nosen  ofvan 
äro  äfvenledes  nästan  plana,  och  deras  profilkontur  sänker  sig 

obetydligt  framåt.  Foramen  infraorhitah  är  temligen  stort  och 

i  njurformigt,  och  den  öfre  grenen  af  öfverkäksbenets  ^roc. -s^«/p^o- 
maticKS  är  helt  smal.  Gombenens  bakre  fria  kant  är  tvärt  af- 

rundad,  utan  ingående  vinkel  i  midten.  De  öfre  hörntändernas 

alveoler  äro  å  yttre  sidan  starkt  konvexa.    Afstånd  et  mellan 

j  framkanten  af  mellankäksbenen  och  spetsen  af  postorbitalutskottet 

innehålles  ungefär  1-/3  gånger  i  detsamma  mellan  nämnde  ut- 
skott och  nackekammens  längst  bakåt  utstående  del. 

I  afseende  på  skelettet  för  öfrigt  må  det  anmärkas,  att 
atlas  är  olik  den  af  illern  derigenom  att  den  har  sidoutskotten 

afrundade  och  vid  basen  försedda  med  2: ne  från  öfre  sidan  syn- 
liga hål  —  ett  framtill  och  ett  baktill  —  för  arteria  vertehralis. 

Den  ll:te  bröstkotan  har  ett  tydligt  rudiment  af  neuraltagg. 

Af  ländkotorna  är  det  blott  den  sista  (6:te)  som  saknar  anapo- 
physer.  Den  sista  bröstkotan  och  de  3me  första  ländkotorna 

!  hafva  hvardera  2:ne  hypapophsyer  å  undre  sidan  baktill.  — 
Skulderbladet  liknar  det  af  hermelinen. 

34 
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Tänderna  likna  i  det  allra  närmaste  dem  af  hermelinen. 

Knöltanden  i  öfverkäken  har  bugten  i  bakre  kanten  af  den  yttre 
afdelningen  något  djupare.  Den  bakersta  fliken  å  roftanden  i 
underkäken  är  naggad  i  spetsen. 

Flodillern')  har  ännu  icke  blifvit  funnen  inom  Sverige  eller 
Norge,  och  hörer  således  icke  till  vår  fauna;  men  då  han  före- 

kommer inom  Finland,  och  derstädes,  enligt  V.  Falck 2).  icke 
är  sällsynt,  så  är  det  antagligt,  att  han,  i  öfverensstämmelse 

med  det  vanliga  förhållandet  med  de  östliga  djurarternas  ut- 
bredning åt  vester,  framdeles  kan  komma  att  utsträcka  området 

för  sin  geografiska  utbredning  till  Sverige.  På  grund  häraf 
hafva  vi  ansett  oss  böra  upptaga  honom  bland  våra  inhemska 
djurarter,  liksom  de  gjort,  hvilka  före  oss  af  handlat  Sveriges 
och  Norges  fauna.  Hans  Finska  namn  är  TtMitri.  Enligt  Leche 
benämndes  han  Mänh  af  buntraakarne  i  Åbo.  Dessutom  före- 

kommer han,  enligt  Pallas  och  J.  F.  Bkandt  och  Blasius  i  hela 

europeiska  Eysslaad  med  undantag  af  Krim,  i  Polen  och  här 
och  der  i  de  östra  delarne  af  Tyskland,  och  i  Holstein.  Han 

förekommer  dock  icke  öster  om  Ural,  och  saknas  följaktligen  i 
hela  Sibirien. 

Enligt  V.  Falck  har  han  vanligen  sitt  tillhåll  i  brokistor, 

i  gamla  murar,  under  trädrötter,  och  i  hålor  vid  åstränder  och 
skogsträsk,  men  han  är  dock  icke  så  uteslutande  bunden  vid 

vattnet,  att  man  ju  stundom  träffar  honom  på  ganska  långt  af- 
stånd  från  detta.  I  allmänhet  håller  han  sig  dock  helst  i  dess 

grannskap,  och  under  vintern  iakttager  man  ofta  hans  spår  i 
snön  vid  bäckar  och  andra  vattendrag,  som  icke  bottenfrysa. 

Han  uppehåller  sig  gerna  vid  forssar  och  väljer  företrädesvis 

bergiga  skogstrakter,  Hans  födoämnen  äro  fisk  (isynnerhet  fo- 
reller), kräftor,  grodor,  foglar,  smärre  däggdjur,  m.  fi.  djur, 

och  han  är  mycket  rofgirig.  —  Falck  iakttog,  att  en  hona  åt 
upp  sina  egna  ungar  under  fångenskapen.  I  öfverensstämmelse 
dermed  är  han  vild  och  ilsken,  och  blir  ej  lätt  tam.  Han  dyker 

och  simmar  skickligt.  —  Han  lefver,  enligt  Falck  ,  i  monogami. 

De  para  sig  i  April,  och  honan  föder  i  Juni  4 — 7  ungar,  som 
förblifva  blinda,  enligt  Falck,  öfver  3me  veckor. 

1)  Flodillem  betraktas  ofta  såsom  typ  för  en  särskild  grupp,  som  af 
Blasius  kallas  Suinputtrar,  och  för  hvilken  Gray  gifvit  slägtnamnet  Vison^ 

2)  Allteckningar  om  Mustéla  lutreola ;  Finska  Vetensk.  -  Societetens 
Handl.  Tomen  H,  pag.  523.  —  1847. 
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IL    Slägtet  Martes,  G.  Cuvier.  1797. 

Krojppsf ormen  är  smärt  ̂   men  extremiteterna  är  o  icJce  sär- 
deles korta,  och  fötterna  är  o  siibplantigrada  ̂   och  undertill 

ludna  med  nahia  eller  stundom  till  dels  håriga  trampJcnölar. 

Nosen  är  något  litet  utdragen  och  tillsx^etsad^  med  naken  spets. 
Ögonen  äro  temligen  små,  och  öronen  är  o  korta  men  hreda 

vid  basen.  Be  sakna  den  flik  å  inre  sidan  haktill,  som  före- 
finnes hos  föregående  slägte.  Tragus  och  antitragus  äro  tyd- 

liga, och  den  förre  är  stor,  och  kölad.  Halsen  är  temligen 

lång,  och  vid  nacken  smalare  än  hufvudet.  Svansen  är  af 

medelmåttig  längd  eller  temligen  lång,  och  försedd  med  yfvig 

hårbetäckning.  —  Å  craniet  innehålles  af  ståndet  mellan  främre 
orbitalhanten  och  framkanten  af  mellankäksbenen  omkring  2:ne 

gånger  (stundom  litet  mera  och  stundom  litet  mindre)  i  det- 
samma mellan  postorbitalutskottet  och  nackekammen.  Ansigts- 

regionens  öfre  profilkontur  företer  en  tydlig  bugt  framom  pan- 
nan. Processus  paramastoideus  är  tydlig  och  utstående.  Den 

yttre  öronöppningen  är  tydligen  tubformad.  Nosens  bredd  öfver 
basen  af  de  öfre  hörntänderna  är  mindre  än  af  ståndet  mellan 

basen  af  den  Öfre  grenen  af  öfvcrkäkens  okbensutskott  och 

framkanten  af  mellankäksbenen.  —  Mellantänderna  äro  å  hvar- 
dera  sidan  af  den  öfre  käken  3:ne,  och  å  D:o  af  den  undre 
D:o  4.  Den  öfre  knöltanden  är  transversell ,  men  dess  inre 

afdelning  är  betydligt  bredare  än  den  yttre.  Den  undre  rof- 
tanden  har  en  af  sats  eller  tillspetsad  knöl  innanför  dess  mel- 

lersta flik,  och  dess  bakersta  flik  är  bred  och  knölig 

De  till  detta  slägte  hörande  vessledjureu  närma  sig  uti  sin 

smärta  kroppsform  till  dem  af  föregående,  ehuru  de  icke  äro 
fullt  så  långsträckta  som  de ,  men  de  skilja  sig  i  detta  afseende 
märkbart  från  dem  genom  sin  längre  och  spetsigare  nos  och 

sina  längre  extremiteter,  hvars  rudimentära  simhinnor  äro  unge- 
fär lika  dem  hos  hermelinen,  samt  genom  något  större  ögon 

och  öron  och  yfvigare  svans.  —  Deras  skelettbjggnad  företer 
äfven  åtskilliga  afvikelser  från  den  hos  föregående.  Craniet  har 

längre  nos,  och  dess  öfre  profilkontur  företer  framom  pannan 

en  tydlig  sänkning,  jemte  andra  egenheter,  som  uti  karakteri- 

1)  Denna  flik  motsvarar  afsatsen  i  bakre  kanten  af  den  undre  roftan- 
den  hos  Felis  lynx. 

34* 
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stiken  öfver  slägtet  blifvit  anförda^).  Atlas  har  en  sluten  kanal 
för  arteria  vertebralis  vid  främre  delen  af  basen  af  livartdera 

sidoutskottet.  ll:te  bröstkotans  neuraltagg  är  fullt  utbildad, 
och  icke  rudimentär.  Endast  de  2:ne  bakersta  ländkotorna  sakna 

hypapophyser.  Extremiteternas  långa  ben  äro  något  mera  lång- 
sträckta än  hos  föregående.  Spina  scapulce  är  ofvan  metacro- 

mialutskottet  nästan  lika  hög  som  vid  acromion.  Crista  del- 
toidea  externa  är  distinkt  ända  ned  till  öfverarmbenets  midt. 

Med  undantag  af  de  s.  k.  långa  benens  betydligare  längd,  förete 
de  bakre  extremiteterna  föga  skiljaktighet  från  dem  af  föregående 

slägte.  —  Tandbyggnaden  utmärker  sig  hufvudsakligen  genom  det 
större  antalet  af  mellantänder,  genom  en  större  häl  å  den  öfre 
roftanden ,  derigenom  att  den  öfre  knöltanden  är  större  och  inåt 

mera  utbredd,  samt  derigenom  att  den  undre  roftanden  har  en 
spetsig  knöl  innanför  dess  mellersta  flik. 

J.  E.  Gray  upptager  under  detta  slägte  9  arter  från  Eu- 
ropa, Asien  och  Norra  Amerika.  Alla  äro  kända  för  det  ut- 

märkta pelsverk,  som  erhålles  af  deras  skinn,  men  i  detta  af- 
seende  är  zobeln  (Martes  zihellina),  från  nordöstra  Europa, 

1)  Mellan  den  gamle  hanens  och  honans  cranier  förefinnas  ganska  be- 
tydliga skiljaktigheter.  Honans  cranium  är  mindre,  med  kuUrigare  panna 

och  något  kortare  nos.  Vanligen  är  crista  sagittalis  å  hennes  cranium  ofull- 
ständig, men  hos  mycket  gamla  honor,  åtminstone  af  skogsmården,  är  den 

fullständig,  ehuru  mycket  låg  och  obetydlig.  Inknipningeu ,  eller  de  in- 
gående bugterna  vid  den  bakre  delen  af  pannan,  är  hos  honan  af  skogs- 
mården belägen  närmare  intill  postorbitalutskotten  än  hos  den  gamle  hanen 

af  samme,  och  något  framom  eller  ock  ungefär  vid  craniets  midt,  då  den 
deremot  hos  den  sednare  är  belägen  något  bakom  denna  midt.  Hos  nämnda 
hona  är  der  mellan  denna  inknipning  och  postorbitalutskotten  en  knöllik 
uppsvällning  å  pannbenen ,  hvilken  hos  hanen  endast  är  svagt  antydd.  Denna 
uppsvällning  förefinnes  icke  hos  honan  af  stenmården.  Underkäkens  längd 
mellan  basen  af  de  mellersta  framtänderna  och  bakre  kanten  af  condylus 
hos  samma  hona  är  nästan  lika  med  afståndet  mellan  postorbitaiutskottet 
och  den  mellersta  delen  af  nackekaramen,  då  deremot  hos  samme  hane 

denna  längd  är  betydligt  större  än  nämnde  afstånd.  —  Hos  hanen  af  sten- 
mården är  den  öfre  knöltanden  inåt  mera  utbredd  än  hos  honan;  men  hos 

skogsmården  hafva  vi  icke  iakttagit  någon  skillnad  mellan  könen  i  detta 
afseende.  (Se  för  öfrigt  härom:  Steenstrup;  Forhandlinger  ved  de  Skandin. 
Naturforskeres  8:de  Möde,  1860,  pag.  686;.  Vi  hafva  hos  skogsmården 
iakttagit,  att  denna  tand  är  underkastad  individuella  variationer  utan  af- 

seende på  könet,  och  stundom  är  större  och  stundom  mindre.  A  ett  cra- 
nium af  en  hane  från  Skåne  hafva  vi  funnit  den  större  än  den  vanligen  är 

hos  skogsmården  i  mellersta  Sverige. 
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Sibirien  och  mellersta  Asien,  den  mest  anmärkningsvärda  af 
dera  alla.  Uti  sitt  lefnadssätt  utmärka  de  sig  derigenom  att  de 

vistas  mycket  i  träden,  och  äga  en  stor  skicklighet  att  klättra. 
De  äro  mycket  viga  och  starka,  samt  rofgiriga,  och  lefva  i  fritt 
tillstånd  i  allmänhet  uteslutande  af  aniraalisk  föda.  Zobeln  skall 

stundom  hålla  till  goda  med  cedernötter. 

1.   Martes  sylvatica,  S.  Nilsson. 

Skog  smår  den. 

Hårf ollen  är  emot  hårspetsarne  mer  eller  mindre  mörJc, 
hrunahtig  eller  gråbrunahtig  ̂   stimdom  något  stötande  i  gulbrun. 

Ben  stora  ljusa  fläch^  som  förefinnes  å  strupen  och  f rambrö- 
stet ^  är  mer  eller  mindre  starJct  gulaJäig  eller  gulaktigt  hvit, 

samt  baktill  odelad^  men  der  ofta  med  brunaktiga  fläckar.  — 
Craniet  har  största  bredden  Öfver  bakre  delarne  af  kindbågarne 

mindre  eller  lika  med  afståndet  mellan  öfre  hörntanden  och 
bulla  ossea.  Pannans  bredd  midt  emellan  orbitce  är  mindre 

än  afståndet  mellan  bakre  kanten  af  foramen  infraorbitale  och 

främre  kanten  af  den  öfre  yttersta  framtandens  bas.  Gom- 
benens bakre  fria  kant  har  i  midten  en  utstående  vinkel.  Bullce 

ossece  hafva  sin  största  bredd  på  midten.  —  Ben  bakersta  öfre 

mellantanden ,  betraktad  från  kronan ,  har  den  yttre  sidan  kon- 
kav. Längden  af  den  öfre  roftandens  krona  är  lika  med  den 

öfre  knöltandens  bredd.  Ben  öfre  knöltanden  kar  ingen  ̂   eller 

ock  en  föga  märkbar  bugt  i  yttre  kanten  af  dess  yttre  af  del- 
ning strax  bakom  dennas  mest  utstående  sidokant. 

Mustela  Martes,  Linné:  Fauna  Svecica,  edit.  2:da,  pag.  6.  —  1761. 
Yiverra  martes,    C.  P.  Thunberg:  Beskrifning  på  Svenske  Djur,  pag.  15. 

-  1798. 

Mustela  Martes,  A.  J.  Eetzius:  Faun»  SuecicsB  pars  l:ma,  pag.  20.  — 1800. 
„  „      O.  SWARTZ;  Svensk  Zoologi,  Bd.  2,  pl.  55.  —  1809. 

Martes  sylvatica,  S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna,    Däggande  Djuren,  l;sta 

uppl,,  pag.  41.  —  1820. 
Mustela  Foina?  S.  Nilsson:  Illumin.  Figurer  till  Skandin.  Fauna ,  häft.  19, 

pl.  35.   Hvitaktig  varietet.  —  1838. 
Martes  sylvestris,  Idem.  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:drauppl. ,  pag.  171. 

-  1847. 

Mustela  martes,  J.  F.  Brandt:  Beiträge  zur  nähern  Kenntniss  der  Säuge- 
thiere  Kusslands,  pag.  20,  tab.  IV.  —  1855. 
J.  H.  Blasius  :  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsche 
lands,  pag.  213.  —  1857. 
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Mustela  martes,  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  186,  med 

figur.  —  1865. 
Martes  dbietwm,  J.  E.  Gray:  Kevision  etc;  Proceed.  of  the  zool.  Soc.  of 

London  1865,  pag.  104.  -  1865. 
„  V.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse,  toI.  I,  Hist. 

nat.  des  Mammif.  pag,  315.  —  1869. 

Anm.  I  öfverensstämmelse  med  de  åsigter,  som  vi  ofvan  pag.  144 
yttrat,  och  som  äro  grundade  på  de  allmänt  antagna  reglorna  för  nomen- 
claturen ,  kunna  icke  sådana  artnamn  antagas ,  som  icke  äro  gifna  efter  den 
binomiuala  nomenclaturens  principer,  och  som  följaktligen  icke  hafva  bety- 

delsen af  artnamn,  sådana  dessa  af  Linné  blifvit  fastställde.  På  grund 
häraf  kunna  icke  sådana  namn  som  Martes  sylvestris  Conrad  Gesner  (De 
Quadrupedibus  viviparis,  1551) ,  eller  Martes  abietum  PiAY  (Synopsis  raetho- 
dica  animaliura  Quadrupedum  etc.  1693)  tillerkännas  auctoritet  såsom  art- 

namn, då  de  icke  blifvit  gifna  såsom  verkliga  artnamn,  d.  v.  s.  efter  in- 
förandet af  den  Linneanska  binominala  nomenclaturen.  Således  kunna  icke 

namnen  Martes  sylvestris  och  Martes  abietum  erhålla  prioritet.  Då  namnet 
Martes  antages  såsom  slägtnamn  för  här  ifrågavarande  djur,  hvilket  synes 
oss  vara  det  rättaste,  emedan  veslan  eller  hermelinen  utan  tvifvel  bör  be- 

traktas såsom  typ  för  familjen  Mustelidce  och  följaktligen  äfven  för  slägtet 
Mustela ,  hafva  vi  ansett  oss  böra  för  skogsmården  antaga  det  af  S.  Nilsson 
i  l:sta  uppl.  af  Skandinavisk  Fauna  gifna  artnamnet  sylvatica ,  som  oss 
veterligen  har  prioritet  framför  de  andra  artnamn ,  som  kunna  komma  ifråga 
i  förening  med  slägtnamnet  Martes. 

Beshr.  Si  gammal.  Längd  af  kroppen  från  nosspetsen  till 
anus  16  tum  eller  480  mill.  L.  af  hufvudet  3Vi,  t.  eller  108 
mill.  L.  af  örat  från  basen  af  yttre  kanten  och  utan  håren  1 
t.  eller  44  mill.  Bredd  af  D:o  ly,^  t.  eller  39  mill.  L.  af 
bakfoten  från  hälen  till  4:de  tåns  klospets  3Vio  ̂ Her  102  mill. 
L.  af  svansen  utan  håren  t.  eller  225  mill.  Håren  vid 

svansspetsen  äro  37io  t.  eller  99  mill.  långa.  —  Honan  är  be- 
tydligt mindre  än  hanen. 

Kroppen  är  långsträckt,  men  ej  mycket  smärt.  Hufvudet 
är  ovalt,  med  något  litet  utdragen  och  tillspetsad  nos,  hvars 
spets  är  bar,  och  med  en  vertical  fåra,  som  är  en  fortsättning 

af  den,  som  finnes  framtill  på  öfverläppen.  De  längsta  morr- 

håren  räcka  föga  eller  icke  bakom  öronen.  Under  hvardera  mun- 
vinkeln är  en  fascikel  af  några  längre,  borstlika  hår,  och  strax 

bakom  hakan  är  en  sådan  af  några  få  mindre  dylika.  Ögonen 

med  brunaktig  iris.  Öronen  äro  rundadt  subtriangulära ,  med 

bred  bas  och  afrundad  spets,  utan  och  innan  håriga,  med  undan- 
tag af  den  nedre  delen  af  deras  inre  sida.  Tragus  är  tern  ligen 

stor,  och  med  en  upphöjd  köl  å  dess  öfre  sida.    Antitragus  är 
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liten  men  tydlig.  Fötterna  äro  tjocka  och  starka,  och  icke  syn- 
nerligen korta,  ehuru  kortare  än  hos  tamkatten.  Uti  vinter- 

drägten  äro  fotsulorna  starkt  ludna,  och  trampknölarne  endast 
till  en  ringa  del  nakna.  Uti  sommardrägten  äro  dessa  knölar 

mera  barslitna.  De  rudimentära  simhinnor,  som  förefinnas  mel- 
lan tårna  vid  basen,  äro  ungefär  lika  mycket  utbildade  som 

hos  hermelinen.  Klorna  äro  m3^cket  spetsiga  och  starkt  krökta, 
och  de  på  framfötterna  äro  föga  större  än  de  på  de  bakre. 

Svansen,  som  har  en  lång  och  yfvig  hårbetäckning,  är,  med 

inbegrepp  af  håren  vid  dess  spets,  betydligt  längre  än  halfva 

kroppen,  och  utan  håren  föga  kortare  än  halfva  kroppslängden. 
Hårfällenär  mjuk  och  fin,  och  i  vinterdrägten  yfvig.  Bottenfällen 
är  tät  och  lång ,  och  stickelhåren ,  som  hafva  glänsande  spetsar,  äro 

glesa ,  så  att  de  på  långt  när  icke  täcka  den  förre.  —  De  äldre  äro 
i  allmänhet  af  en  mycket  ljusare  färg,  än  de  j^ngre,  isynnerhet  än 
årsungarne.  Den  äldre  hane,hvars  dimensioner  ofvan  blifvit  anförde, 

och  som  är  skjuten  i  Westmanland  i  början  af  April,  har  följande 

färgteckning:  Bottenfällen  vid  basen  ljusgrå,  derefter  askegrå, 

och  vid  spetsarne  grågulaktig,  h vilken  sednare  färg,  isynnerhet 
på  sjelfva  kroppen,  framlyser  under  de  ljust  brunaktiga  eller  till 
dels  i  gulbrunt  stötande  längre  hårspetsarne.  Morrhåren  äro 
svarta.  Nosspetsen  och  fötterna  nedtill,  äfvensom  den  bakre 

delen  af  svansen  äro  mörkbruna.  Öronen  äro  inuti  och  på  kan- 

terna grågulaktigt  hvita.  Bakom  hakan  är  en  stor  blekt  gul- 
aktig eller  gulhvit  fläck ,  som  utbreder  sig  öfver  strupen ,  undre 

halsen  och  främre  delen  af  bröstet,  samt  äfven  sträcker  sig  nå- 
got litet  upp  på  halsens  sidor,  och  baktill  vid  frambröstet  är 

odelad.  Vid  dess  bakre  del  är  en  och  annan  liten  brun  fläck 

inuti  den,  af  hvilka  en  är  insulär,  och  en  annan  är  subinsulär 

och  ingående  från  sidan  För  öfrigt  är  kroppen  ofvan  och 

under  ljust  grågulaktigt  brun,  men  sidorna  af  buken  äro  något 
mörkare.  Tvärs  öfver  framryggen,  vid  basen  af  halsen  är  en 

något  otydlig  mörkare  tvärgående  fläck.  Pannan,  hjessan  och 
kinderna  hafva  en  svag  gråaktig  anstrykning,  derigenom  att  en 
del  hår  här  hafva  gråhvita  breda  ringar  nära  spetsarne.  Hakan 

och  läpparne  baktill  äro  af  samma  färg  som  buken,  men  fram- 

1)  De  äldre  hafva  i  allmänhet  denna  halsfläck  större,  renare  och  lju- 
sare gulaktig,  än  de  yngre.  Med  afseende  på  dess  gula  färg ,  är  dock  denna 

underkastad  individuella  variationer,  och  har  stundom  äfven  hos  de  äldre 
mera  orangegul  anstrykning.   I  allmänhet  är  den  blekast  i  kanterna. 
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till  äro  läpparne  af  samma  färg  som  främre  delen  af  nosen. 

Svansens  basaldel  har  samma  färg  som  ryggen.  Klorna  äro  hvit- 

aktiga.  —  En  förmodeligen  något  yngre  hane ,  skjuten  i  Upland 
i  December,  sannolikt  i  2:dra  vintern,  är  ej  fullt  så  ljus  till 
färgen,  som  den  beskrifne.  Bottenfällen  är  vid  spetsarne  af  håren  ! 

något  mörkare,  gråbrunaktig ,  och  spetsarne  af  de  längre  stickel- 
håren  äro  mörkare,  brunaktiga.  Hela  svansen  är  mörkbrun. 

Hufvudet  saknar  ofvan  och  på  sidorna  den  gråaktiga  anstryk- 
ning, som  det  har  hos  föregående  hane.  Halsfläcken  är  något 

mindre  än  hos  den,  och  med  starkare  orangegul  anstrykning. 
Denne  hane  är  ungefär  af  samma  dimensioner  som  föregående. 

—  Den  yngre  i  sin  första  vinter  är  betydligt  mindre ,  och  något 

smärtare,  och  af  en  m3''cket  mörkare  färg.  Bottenfällen  är  vid 
basen  askegrå,  derefter  gråbrun,  och  vid  spetsarne  brunaktig, 
och  de  långa  stickelhåren  hafva  spetsarne  mörkbruna.  Hela 

svansen  är  mörkbrun,  och  dess  hårbetäckning  är  icke  så  yfvig, 
som  hos  de  äldre.  Den  ljusa  halsfläcken  är  mindre,  och  sträcker 

sig  icke  så  långt  ned  på  frambröstet,  dess  gula  anstrykning  är 
mörkare  och  mindre  ren,  och  baktill  har  den  vanligen  större 

mörkbruna  fläckar  inuti  sig.  —  Uti  sommardrägten  är  hårfällen 
vida  mindre  tät  och  yfvig,  och  bottenfällen  är  i  ännu  mindre  f 
grad  täckt  af  de  glesa  stickelhåren.  Ungarne  under  sommaren 

äro  mörka,  med  korta  stickelhår,  och  mörk,  smutsigt  gråbrun- 
aktig bottenfäll. 

Den  varierar  stundom  individuelt.  En  dylik  varietet,  som 

är  ofvan  hvit,  genom  ögonen  och  långs  ryggen  skuggad  af  grått, 
på  nosen,  öfver  bogarne  och  svansroten  är  rostgul,  och  på  de 

undre  kroppsdelarne ,  fötterna  och  undre  sidan  af  svansen  är 
starkt  rostgul,  af  bildas  och  beskrifves  af  S.  Nilsson  i  Hlumin. 
figurer  till  Skandin.  Fauna  under  namn  af  Mustela  foina?  Den 

•  erhölls  på  gränsen  mellan  Skåne  och  Halland. 
Skelettet.  Craniet:  Af  en  gammal  hane  från  Lappland: 

Längd  från  framkanten  af  mellankäksbenen  till  bakre  ändan  af 

crista  sagittalis  37io  ̂ ™  ̂ ^^^^  Bredd  öfver  bakre 
delen  af  kindbågarne  nära  P/m  ̂ -  ̂ ^l^r  53  mill.  Bredd  öfver 

proc.  mastoidei  P/an  t-  ̂ Her  44  mill.  Afst^ndet  mellan  raidten 

af  inknipningen  bakom  pannan  och  framkanten  af  mellankäks-  i 
benen  nära  P/j^  t.  eller  53  mill.  Afståndet  mellan  förra  stället  ? 

och  bakre  ändan  af  crista  sagittalis  PV20  ̂ -  ̂ Her  47  mill.  — 
Craniet  är  af  en  långsträckt  oval  form ,  med  öfre  profilkonturen 

företeende  en  liten  bugt  bakom  pannan  och  en  ganska  stark 
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sänkning  framom  densamma.  Å  både  hjernskåls-  och  ansigts- 

regionerna  hafva  sutiirerna  mellan  benen  försvunnit.  Crista  sa- 
gittalis  är  fullständig  och  särdeles  hög  baktill,  och  derstädes 
mycket  högre  än  den  skarpa  nackekaramen.  Hjernskålens  sidor 

äro  starkt  sluttande  från  crista  sagittalis.  Processus  parama- 
stoidei  &  mastoidei  äro  små,  men  distinkta.  BuUoe  055e<5e hafva 

sin  största  bredd  ungefär  på  midten,  och  denna  bredd  inne- 

hålles  ungefär  17*  gånger  i  deras  längd.  De  tubformade  öron- 
öppningarne  äro  korta.  Foramen  caroticum  posterius  är  något 
närmare  intill  for.  lacerim  posficum  än  intill  hålet  för  tuha 
Eusiachii.  Foramen  glenoideum  har  sitt  läge  inuti  den  yttre 

öronöppningen.  Bredden  öfver  bakre  delarne  af  kindbågarne  är 

betydligt  mindre  än  afståndet  mellan  den  öfre  hörntanden  och 
bulla  ossea.  Afståndet  mellan  främre  kanten  af  orhita  och  fram- 

kanten af  raellankäksbenen  är  något  litet  större  än  afståndet 

mellan  ytterkanterna  af  båda  proc.  paramastoidei.  —  A  yngre 
synes,  att  pannbenet  genom  hjessbenet  och  kilbenets  stora  vinge 

är  långt  skildt  från  os  sqiiamosum.  —  Postorbitalutskotten  å 
pannbenen  äro  små  men  spetsiga.  Kindbågarne  äro  spensliga 

och  starkt  uppåt  bågböjda,  med  endast  svagt  antydde  jjroc.  ̂ o.s-^- 
orhitales.  Tuhercidum  articulare  å  fjällbenets  okbensutskott  är 

starkt.  Foramen  infraorhitale  är  ovalt  och  medelmåttigt,  och 

den  öfre  grenen  af  öfverkäksbenets  okbensutskott  är  smal.  Fo- 
ramina incisiva  äro  aflångt  ovala.  Längden  af  underkäken  från 

de  mellersta  framtändernas  bas  till  bakre  kanten  af  condylus  är 

betydligt  längre  än  afståndet  mellan  pannbenets  postorbitalatskott 
och  mellersta  delen  af  nackekammen.  Bredden  af  nosen  midt 
emellan  orhitce  och  hörntänderna  är  mindre  än  afståndet  mellan 

främre  orbitalkanten  och  hörntandens  framkant.  —  Craniet  af  en 

gammal  hona  är  mycket  mindre,  och  med  något  mera  kullrig 

panna,  och  jemförelsevis  kortare  nos.  Dess  längd  är  nära  27io 
tum  eller  80  mill.  Bredden  öfver  kindbågarne  V/^  t.  eller  45 

raill.  Afståndet  mellan  midten  af  inknipningen  bakom  pannan 

och  framkanten  af  mellankäksbenen  I*/] o  t.  eller  42  mill.  Af- 
ståndet mellan  förra  stället  och  bakre  ändan  af  crista  sagittalis 

är  föga  större ,  eller  43  mill.  Vid  jemförelsen  med  hanens  cra- 
nium  visar  det  sig  således,  att  inknipningen  bakom  pannan  är 
hos  honan  belägen  något  längre  fram ,  och  närmare  intill  proc. 
postorhitales.  Afståndet  mellan  midten  af  denna  inknipning  och 

proc.  postorbitalis  är  hos  honan  ungefär  lika  med  den  främre 
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näsöppningens  bredd ,  och  hos  den  gamle  hanen  större  än  denna 
bredd.  Crista  sagittalis  går  från  nackekammen  till  pannbenet 

äfven  hos  den  gamla  honan,  men  den  är  mycket  låg  och  föga 
märkbar,  med  undantag  af  dess  bakersta  del,  som  är  något 

tydligare.  Mellan  inknipningen  och  postorbitalutskottet  är  pann- 
benet rundadt  och  uppsväldt. 

Balen:  Atlas  har  sidoutskotten  i  yttre  kanten  afrundade, 
och  i  bakre  kanten  vid  basen  försedda  med  ett  trubbigt  utskott. 

Den  har  en  kort  och  trubbig  hypapophys.  Ofvanpå  2:dra~4:de 
halskotornas  postzygapophyser  finnes  å  hvardera  ett  mer  eller 

mindre  uppstående  utskott ,  som  af  Mivart  ̂ )  blifvit  kalladt 
hyperapophys.  A  3:dje — 7:de  halskotorna  förefinnes  framom  post- 
zygapophysen ,  och  på  de  2me  bakersta  äfven  ofvanpå  den,  en 
på  en  del  uppstående  och  på  de  andra  utstående  kant,  som  pä 
4:de  har  formen  af  en  liten  utstående  knöl,  och  som  af  nämnde 

författare  blifvit  ansedd  för  ett  mammillärutskott  eller  metapo- 

phys  '^).  Den  bakåt  utskjutande  spetsen  af  neuraltaggen  å  epi- 
stropheus  är  ungefär  lika  lång  som  den  främre  trubbigare  spet- 

sen af  densamme.  Parapophyserna  äro  distinkta  på  3:dje— 6:te 
halskotorna,  och  äro,  såsom  vanligt,  störst  på  den  sistnämnda. 

JEpistropJieus  har  kroppen  undertill  kölad ,  och  kölen  slutas  bak- 

till med  en  hypapophys.  Denne  är  delad  å  3:dje — 5:te  hals- 
kotorna, och  saknas  på  6:te— 7:de.  Bröstkotorna  äro  14,  länd- 

kotorna  6,  och  korsbenskotorna  B.  Å  de  2me  främsta  bröst- 
kotorna, som  hafva  den  längste  neuraltaggen,  är  denne  stående 

nästan  rätt  upp.  På  de  följande  till  och  med  ll:te  är  den  rik- 
tad bakåt,  och  den  är  hos  äldre  individer  väl  utbildad  äfven 

på  den  sistnämnda  kotan.  Först  på  samma  kota  äro  meta-  och 
anapophyserna  fullständigt  skilda.  Metapophyserna  äro  tydliga 
å  alla  ländkotorna,  ehuru  de  icke  äro  höga;  och  anapophyserna 
äro  väl  utbildade  å  alla  dessa  kotor,  med  undantag  af  den  sista , 

som  endast  har  en  ytterst  svag  antydning  dertill.  lista— 4:de 
ländkotorna  hafva  hvardera  å  undre  sidan  baktill  2 me  tillspet- 

1)  George  Mivart:  Contributions  towards  a  more  complete  knowledge 
of  the  aiialskeleton  in  the  Primates ;  Proceedings  of  the  Zoological  Society 
ofLondon  1865 ,  pag.  578,  fig.  9,  Ä.  —  Vi  liafva  ofvan,  pag.  54,  55  yttrat 
den  åsigten,  att  dessa  utskott  synas  vara  den  första  antydningen  till  mam- 

millärutskott eller  metapophyser,  hvilket  de  dock  icke  kunna  vara,  då  de 
förekomma  jemte  dessa. 

2)  Idem:  ibm,  m. 
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sade  hypapophyser.  Dessa  kotors  sidoutskott  är  o  icke  af  någon 

synnerlig  längd.  Svanskotorna  äro  19,  och  under  de  4  främsta, 
med  ungantag  af  den  l:sta,  hafva  vi  funnit  hcemalbågar. 

Extremiteterna :  Skulderbladet  är  nästan  snedt  ovalt, 
med  kort  och  bred  hals,  framom  hvilken  den  främre  kanten  är 

nästan  tvärt  inbugtad.  Strax  ofvan  denna  bugt  har  samma  kant 

sin  mest  framstående  konvexitet,  ofvan  hvilken  den  är  jemnt 

I  och  mindre  starkt  konvex,  tills  den  med  en  något  starkare  kon- 
I  vexitet  öfvergår  i  den  öfre  snedt  afrundade  kanten.  Den  bakre 

kanten  är  något  uppviken  och  utstående  å  midten.  Spina  sca- 
pulce  är  strax  ofvan  metacromialutskottet  nästan  lika  hög  som 
vid  detsamma,  och  nämnde  utskott  är  bredt  och  stort,  samt 

temligen  långt  ofvanför  den  tillspetsade  acromion.  Skulderbladets 

längd  är  l^V2o  ̂ ^^^i'  i^i^l-  stundom  icke  särdeles  litet, 
löst  i  köttet  liggande  os  claviculare  förekommer  ej  så  sällan 

både  hos  yngre  och  äldre  individer.  —  Öfverarmbenet,  som  är 
I  2720  t.  eller  74  mill.  långt,  är  temligen  tjockt  vid  dess  öfre 
ända,  men  hiberculum  majus  är  icke  högre  än  caput.  Crista 

deUoidea  externa  är  upptill  låg,  men  höjer  sig  nedåt,  och  upp- 
hör hos  den  äldre  temligen  tvärt  ungefär  vid  midten  af  benets 

främre  sida,  sedan  den  förenat  sig  med  den  trubbiga  och  ojemna 
spina  tuber culi  majoris.  Foramen  supracondyloideum  är  stort 

och  nästan  ovalt.  —  Armbågbenet  är  ej  fullt  så  långt  som  öfver- 
armbenet. Dess  olecranon  är  starkt  inåtböjd,  OQ\i  processus 

siyloideus  är  bred  och  rundad.  Capitulum  radii  är  ovalt.  — 
Carpus  har  7  ben,  derigenom  att  ossa  naviculare  &  lunatum 
äro  sammanvuxna  till  ett  ben,  men  på  inre  sidan  af  detta  ben 

I  är  fästadt  ett  sesamoidben.  —  Bäckenet  har  afståndet  mellan 
framkanten  af  höftbenet  och  D:o  af  acetabulum  lika  med  det 

mellan  den  sednare  kanten  och  bakre  kanten  af  sittknölen. 

Främre  ändan  af  höftbenet  är  snedt  afrundad.  Tuherculum  ileo- 

pectinoeum  är  tydligt,  ehuru  icke  starkt  framstående.  Framom 
acetabulum  är  en  knöl  (spina  ilei).  Bäckenets  längd  är  2  t.  eller 

60  mill.  —  Lårbenet  är  å  midten  något  inåt  böjdt,  och  dess 
trochanter  major  är  ungefär  af  samma  höjd,  som  caput.  Dettas 

hals  är  icke  mycket  sned.  Benets  längd  är  27io  t.  eller  81  mill. — 
Skenbenet  är  något  längre  än  lårbenet ,  och  dess  längd  3  t.  eller 
90  mill.  Det  är  af  smärt  form,  och  dess  crista  är  trubbig, 

och  upphör  ofvan  benets  midt.  Wadbenet  är  temligen  smalt, 

och  nästan  lineärt,  dock  något  smalare  upptill,  och  med  båda 
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ändarne  utvidgade,  och  endast  med  desse  fästadt  vid  skenbenet. 

Atståndet  mellan  båda  benen  är  för  öfrigt  temligen  stort.  — 
Tar  sus  har  7  ben,  och  dessutom  är  der  ett  litet  sesamoidben 

mellan  os  cuhoideum  och  yttertåns  metatarsalben.  Detta  ben  är 

något  längre  än  det  för  innertån ,  och  de  för  3:dje  och  4:de  tårna 
äro  lika  långa  och  längst.  Astragalus  är  särdeles  sned,  och 

dess  caput  är  uppsväldt  och  ovalt. 
Tänderna.  Öfverkäken:  De  yttersta  framtänderna  äro 

mera  än  dubbelt  större  än  de  mellersta ,  och  alla  hafva  slät  spets. 
Hörntänderna  äro  icke  starkt  böjda.  Af  de  3:ne  mellantänderna 
är  den  l:sta  icke  hälften  så  stor,  som  den  2:dra,  och  denna  är 

föga  mindre  än  den  3:dje.  Båda  dessa  hafva  såväl  främre  som 

bakre  afsatserna  tydliga.  Då  dessa  tänder  betraktas  från  kronan, 

visar  sig  deras  yttre  sida  något  litet  konkav.  Roftanden,  hvars 

krona  är  lika  lång  som  knöltandens  bredd,  har  hälen  tillspetsad 

och  starkt  framstående,  men  icke  med  sin  bas  upptagande  kro- 

nans halfva  längd.  Knöltanden,  som  är  temligen  stor,  är  tyd- 
ligen, och  hos  båda  könen  lika  mycket  utbredd  inåt,  och  de 

bugter,  i  främre  och  bakre  kanterna,  som  afskilja  dess  j^ttre  och 
inre  afdelningar,  äro  grunda.  Den  yttre  och  smalare  afdelningen 
har  ett  par  mera  uppstående  och  spetsiga  knölar,  än  den  knöl, 

som  förefinnes  på  den  inre,  bredare  afdelningen.  Den  yttre  af- 
delningen är  utåt  afsmaluande  och  snedt  afrundad ,  och  har  van- 

ligen här  bakom  den  yttersta  sidokanten  icke  någon  tydlig  bugt. 

Någon  gång  hafva  vi  dock  sett  en  tydlig,  ehuru  grund  bugt 

härstädes.  —  Underkäken:  2:dra  parets  framtänder  sitta  något 
bakom  de  andre.  Hörntänderna  äro  kortare  och  starkare  böjda 
än  de  öfra  D;o.  Af  de  4  mellantänderna  å  hvardera  sidan  är 

den  lista  knappt  sä  stor  som  ^i^n  2:dra.    Denna  är  föga 
mindre  än  den  3:dje,  som  är  något  mindre  än  den  4:de.  Denna 

har  en  afsats  på  midten  af  den  bakre  kanten,  hvilken  afsats 
saknas  hos  de  andra.  Roftanden,  hvars  krona  är  något  litet 

kortare  en  kronorna  tillsammantagne  af  de  båda  bakre  mellan- 
tänderna, har  en  tillspetsad  knöl  innanför  dess  mellersta  flik; 

och  dess  bakre  flik  eller  afsats  är  bred  och  knölig.  Knöltanden 
har  kronan  nästan  rund,  och  är  näst  den  främsta  mellantanden 
den  minsta  kindtanden  i  denna  käke. 

Skogsmården  förekommer  hos  oss  i  de  flesta  skogstrakterna 
från  det  södra  Skåne  till  de  norra  Lappmarkerna,  och  äfven  i 

hela  Norge,  Han  är  dock  i  allmänhet  fåtalig ,  och  anträffas  vanligen 
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enstaka,  med  undantag  af  sommaren,  då  man  stundom  får  se 

familjen  tillsamman.  I  Skånes  skogstrakter  är  han,  enligt  livad 

vi  sjelfve  erfarit,  på  vissa  ställen  i  mellersta  och  norra  Skåne 

icke  sällsynt;  och  C.  G.  Löwenhjelm  ^)  uppgifver,  att  han  är 
allmän  vid  foten  af  ijellen  i  Pite  och  Lule  Lappmarker.  För 

öfrigt  förekommer  skogsmården  i  nästan  hela  Europa  från  och 

med  Italien  och  södra  Frankrike  till  norra  Eyssland,  samt  i 
södra  Sibirien  och  mellersta  Asien  till  Altai ,  kusten  af  Ochotska 

Hafvet  och  Tschuktschernas  land.  Enligt  J.  F.  Bkandt  skall  han 

saknas  i  Kamtschatka  och  på  Aleutiska  Öarne ,  samt  i  mellersta 

och  norra  Sibirien,  der  zobeln  intagit  hans  plats  så  långt  sko- 
gen räcker.  Han  förekommer  emellertid  vid  norra  Ural  och  i 

en  del  af  trakterna  omkring  floden  Ob. 

1  allmänhet  uppehåller  skogsmården  sig  uteslutande  i  skogs- 
trakter. Högst  sällan  förirrar  han  sig  ut  på  kala  slätten.  C.  P. 

AsTRöM  -)  omtalar,  under  benämningen  Maries  foina^  en  mård 

som  anträffades  på  Skånska  Slätten,  "på  Löddeköpinge  kyrko- 
gård", och  som  utan  tvifvel  blef  bestämd  till  den  uppgifna  ar- 

ten på  grund  af  dess  öfverensstämmelse  med  denna  i  anseende 

till  localen  och  lefnadssättet ,  men  som  dock,  enligt  de  under- 
rättelser, som  vi  inhemtat,  säkerligen  varit  en  skogsmård.  Då 

Maries  foina^  enligt  de  iakttagelser  vi  varit  i  tillfälle  att  göra, 
och  enligt  de  underrättelser  vi  erhållit,  hvarken  finnes  i  Skåne 

eller  på  Seland,  måste  vi  antaga,  att  bestämningen  af  detta 
exemplar  till  denna  arten  beror  på  ett  misstag,  och  att  det  varit 

ett  individ  af  skogsmården,  som  förirrat  sig  till  Löddeköpinge 

kyrkogård,  hvarifrån  "den  om  nätterna  besökte  en  närboende 
bondes  hönshus."  Liksom  de  flesta  andra  rofdjuren  är  han  i  rö- 

relse under  natten,  för  att  söka  rof,  och  ligger  under  dagen 
dold ,  dels  i  hål  i  träd ,  eller  i  gamla  bon  af  ekorrar  eller  större 

föglar,  som  dertill  af  honom  blifvit  apterade,  och  dels  i  bergs- 
skrefvor  och  stenras ,  eller  t.  o.  m.  någon  gång  under  enstaka  stenar 
och  i  stenrösen.  Det  är  utan  tvifvel  hans  anträffande  på  de  sednare 

ställena,  som  gifvit  anledning  både  till  jägares  och  naturforskares 
uppgifter  om  stenmårdens  förekomst  inom  Sverige.  Härom  skola 

vi  längre  ned  vidare  yttra  oss.  Liksom  de  andra  mårdarne  och 

1)  Öfversigt  af  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Förh.  1846  (tr.  1847)  pag.  123. 
1)  Några  iakttagelser,  rörande  de  Vertebrerade  djur,  som  förekomma  i 

trakten  af  Lomma,  akad.  disp.   Lund  1859,  pag.  7. 
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zobelii  äger  skogsmården  stor  skicklighet  uti  att  klättra  och 

springa  i  träden,  der  han  merendels  tillbringar  en  stor  del  af 

sin  tid ,  och  der  han  stundom  springer  länga  stj^cken  ur  ett  träd 
och  i  ett  annat,  utan  att  nedgå  till  marken.  Hans  skicklighet  i 

detta  afseende  är  så  stor,  att  han  ofta  springer  fatt  och  griper 
ekorrar,  hvilka  utgöra  en  icke  ringa  del  af  hans  föda.  Hans 

mycket  skarpa  och  starkt  krökta  klor  äro  härtill  dugliga  red- 
skap. Han  är  dessutom  mycket  liflig,  och  i  allmänhet  snabb 

och  vig.  Den  smärta  och  långsträckta  kroppsformen  ligger  till 

grund  för  böjligheten  och  vigheten  i  hans  rörelser,  och  de  något 
längre  extremiteterna ,  än  hos  föregående  slägte,  gifva  honom 

förmågan  af  ett  snabbare  lopp.  Med  stor  hastighet  störtar  han 
sig  öfver  sitt  rof ,  eller  de  djur,  som  han  anfaller,  och  biter  dem 
stundom  i  strupen,  och  stundom  i  nacken.  A  en  ganska  tam 

skogsmård ,  som  vi  en  längre  tid  hade ,  bunden  med  en  jern- 

kedja,  iakttogo  vi',  att  han  stundom  på  detta  sätt  kastade  sig 
öfver  tama  kattor,  och  att  han  hade  tillräcklig  styrka  att  öfver- 

väldiga  dessa.  Dertill  bidrog  äfven  väsendtligen  hans  större  vig- 

het och  hastighet  i  sina  rörelser.  Han  är  mycket  grym  och  rof- 
girig,  och,  om  tillfälle  dertill  erbjuder  sig,  dödar  han  på  en 

gång  mera  än  han  då  kan  förtära.  Både  den  nämnda  tama  skogs- 
mården och  en  annan  sådan,  som  vi  haft  tillfälle  att  iakttaga,  bru- 

kade, då  han  erhöll  döda  foglar,  alltid  att  först  äta  hufvudet,  men 
han  lekte  vanligen  först  med  dem  en  liten  stund,  liksom  en 

kattunge.  Liksom  de  föregående  vesledjuren  suger  eller  slickar 
han  med  begärlighet  det  varma  blodet  af  sina  rof.  Den  starkare 

utvecklingen  af  knöltanden  i  öfverkäken,  den  något  betydligare 

storleken  af  den  öfre  roftandens  häl,  och  den  omständigheten^ 
att  den  undre  roftanden  har  häl  eller  knöl  innanför  sin  mellersta 

flik,  allt  detta  tyckes  emellertid  tala  derför,  att  han  icke  skulle 
vara  fullt  så  rofgirig  och  blodtörstig,  som  de.  I  fritt  tillstånd 
lefver  han  nästan  alltid,  såvidt  man  har  sig  bekant,  uteslutande 

af  animalisk  föda;  men  då  zobeln,  som  har  samma  tand- 
byggnad, stundom,  enligt  hvad  ofvan  blifvit  anfördt,  lefver  af 

cedernötter,  är  det  icke  omöjligt,  att  äfven  skogsmården  någon 

gång  kan  taga  sin  tillflygt  till  vegetabilisk  föda,  och  man  har 

uppgifvit,  att  han  någon  gång  förtär  saftiga  frukter.  Han  förtär 

helst  varmblodiga  ryggradsdjur,  såsom  diverse  mindre  däggdjur, 

och  tjädrar,  orrar,  m.  fl.,  och  då  han  derjemte  ofta  plundrar 

fogelbon  på  ägg  eller  ungar,  så  är  det  klart ,  att  han  är  ett  för 
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jagtbanan  mycket  skadligt  djur,  så  mj^cket  mera,  som  han  för- 
följer sitt  rof  både  på  marken  och  i  träden.  Den  ofvannämnde 

tame  mården  åt  äfven  grodor,  men  icke  paddor.  Liksom  räfven 
förtär  han  stundom  större  skalbaggar  och  andra  insekter.  Det 

skall  någon  gång  hända,  att  han  i  fångenskapen  dödar  och  upp- 

äter mindre  och  yngre  individer  af  sin  egen  art.  —  Fångad  så- 
som ung  blir  skogsmården  vid  ändamålsenlig  behandling  mycket 

tam.  Den,  som  vi,  enligt  ofvan,  hade  i  fångenskap,  och  som 

var  en  hane ,  var  så  tam ,  att  han  sprang  upp  på  ryggen  på  den , 

som  gaf  honom  mat,  samt  visade  denna  sin  vårdarinna  en  tyd- 
lig tillgifvenhet.  Han  erhöll  friheten  ett  par  gånger  derigenom 

att  den  jernkedja,  hvarmed  han  var  bunden,  brast.  Första  gån- 
gen lät  han  återtaga  sig  utan  svårighet;  men  andra  gången,  då 

han  fick  tillfälle  att  taga  tamhöns  och  mätta  sig  med  deras 

varma  blod,  återfick  han  sin  ursprungliga  vildhet,  och  kunde 
sedermera  icke  återtagas  lefvande,  ehuru  han  stannade  qvar  i 

gårdarne  i  byen,  der  han  under  dagarne  undangömde  sig  på 

höskullar  o.  d,  ställen,  och  under  nätterna  gjorde  besök  i  höns- 

husen. Uti  "Archiv  fiir  Naturgeschichte"  ̂ )  omtalas  en  skogs- 
mård,  som  blef  fångad  såsom  helt  ung,  samt  blef  mycket  tam, 

nästan  som  en  hund,  och  dervid  ådagalade  ganska  stor  slughet. 

Han  gick  fritt  omkring  i  boningsrummen,  utan  att  göra  någon 
något  förnär,  och  lekte  med  en  dansk  dogg ,  på  hvars  rygg  han 

ofta  sprang  upp  och  red  långa  stycken,  liksom  en  apa.  Han 

åtföljde  sin  egare  på  dennes  spatserturer,  och  lade  vid  dessa  till- 
fällen band  på  sin  naturliga  böjelse  att  klättra  i  träden.  Om 

han  någon  gång  klättrade  upp  i  ett  träd ,  så  lemnade  han  detta 

strax,  då  han  märkte,  att  hans  egare  aflägsnade  sig  derifrån, 
och  ilade  efter  denne.  Han  höll  sig  alltid  i  dennes  närmaste 

grannskap.  Då  hans  egare  var  frånvarande  från  hemmet,  tog 

mården  ingen  föda  till  sig  på  hela  dagarne,  och  visade  sin  fröjd 
vid  hans  återkomst  genom  glädjesprång  och  smekningar.  Vin 

drack  han  mycket  gerna ,  och  ådrog  sig  slutligen  sin  död  genom 
intagningen  af  en  för  stor  qvantitet  deraf. 

Skogsmårdens  parningstid  inträffar  i  början  af  Februari, 

enligt  hvad  som  anföres  i  Svensk  Zoologi,  och  i  Februari,  enligt 

Skandinavisk  Fauna,  och  enligt  förstnämnde  ställe  går  honan 

1)  Herausgeg.  von  A.  F.  A.  Wiegmann,  5:er  Jahrg.  l:er  Bd.  pag.  251. 
—  1839. 
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drägtig  i  nio  veckor,  och  föder  i  April  3 — 4  blinda  ungar.  Desr<a 
läggas  på  en  mjuk  bädd  af  löf  och  mossa  i  nägot  hål  i  ett  träd, 

i  ett  gammalt  ekorr-  eller  fogelbo,  i  en  bergsklj^fta  e.  d.  De 
blifva  efter  5  å  6  veckor  så  stora,  att  de  kunna  klättra  och 

spriuga  i  träden,  och  de  åtfölja  modern  under  sommaren,  samt 
erhålla  af  henne  under  tiden  undervisning  i  konsten  att  fånga 

rof.  Den  skogsraård,  som  vi  hade,  blef  i  Skåne  tagen  vid  mid- 
sommartiden under  det  han  sprang  i  träden  i  sällskap  med  sin 

familj.  Följande  våren  äro  de  i  det  närmaste  fullvuxna  och  fort- 
plantningsskickliga. 

Martes  foina  (Ekxleben). 

Sienmården  eller  Husmården. 

Bottenfällen  gråhvitaktig.  Den  stora  ljusa  fläcken  under  halsen  hvit, 
baktill  klufven  af  den  djupt  uti  den  inträngande  brunaktiga  färgen  på  fram- 
bröstet,  och  på  sidorna  baktill  utbredande  sig  öfver  främre  sidan  af  fram- 
fötternas  bas.  Öronen  äro  smalare  än  hos  föregående,  tydligen  subtrian- 
gulära  med  af  rundad  spets.  —  Craniet  har  största  bredden  öfver  bakre 
delarne  af  kindbågarne  större  än  afståndet  mellan  öfre  hörntanden  och  iulla 
ossea.  Pannans  bredd  raidt  emellan  orhitce  är  lika  med  afståndet  mellan 

bakre  kanten  af  foramen  infraorhitale  och  främre  kanten  af  den  öfre 
yttersta  framtandens  bas.  Gombenens  bakre  fria  kant  är  i  midten  tvär. 

Bullce  ossecB  hafva  sin  största^  bredd  framom  midten.  —  Den  bakersta  öfre 
mellantanden ,  betraktad  från  kronan ,  har  den  yttre  sidan  konvex  å  midten. 
Längden  af  den  öfre  roftandens  krona  är  större  än  den  öfre  knöltandens 
bredd.  Den  öfre  knöltanden  har  en  tydlig  och  mer  eller  mindre  djup  bugt 
i  yttre  kanten  af  dess  yttre  afdelning  strax  bakom  dennas  mest  utstående 
sidokant. 

Mustela  Foina,  ErxlebeN:  Systema  Eegni  Animalis  etc;  Classis  I,  Mam- 
malia,  pag.  458.  —  1777. 

„      Foyna,  Pallas:  Zoographia  Eosso-Asiatica,  vol.  I,  pag.  86.  —  1811. 
„      Foina,  H.  B.  Melchior:  Den  Danske  Stats  og  Norges  Pattedyr, 

pag.  36.  -  1834. 
Martes   Foina,  S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.  pag. 

167.  -  1847.    Till  dels. 

Mustela  Foina ,  J.  H.  Blasius  :  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 
lands,  pag.  217.  —  1857. 

„         „      A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  192.  — 
1865. 

Martes   Foina,  J.  E.  Gray:  Eevision  etc;  Proceed.  of  the  Zoolog.  Society 
of  London  1865,  pag.  108. 
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Maries  Forna,  V.  Fatio:  Faime  des  Vertébrés  de  la  Suisse,  vol.  I,  Hist. 
nat.  des  Mammiféres,  pag.  318.—  1869. 

Anm.  Vi  hafva  1861  haft  tillfälle  att  å  Lunds  universitets  zoologiska 
museum  undersöka  eraniet  af  den  mård ,  som  törst  i  Skandinavisk  Fauna, 
Däggande  Djuren,  l:sta  uppl.  pag.  38  blifvit  beskrifven  under  namn  af 
Stenmården  (Maries  Foina),  och  sedermera  i  2:dra  uppl.  af  samma  arbete 
pag.  167  till  dels  och  pag.  168  mera  specielt  blifvit  beskrifven  under  samma 
namn.  ̂ Detta  cranium,  å  hvilket  namnet  Maries  Foina  var  påtecknadt,  och 
hvars  längd  var  81  mill.  och  bredd  öfver  kindbågarne  44  mill.,  hade  alla 
karakterer  af  eraniet  af  ett  yngre  individ  af  skogsmården  (Maries  sylvatica), 
och  öfverensstämde  uti  sina  dimensioner  nästan  fullkomligt  med  det  ofvan 
anförda  eraniet  af  den  gamla  honan  af  denne.  Det  hade  äfven  skogsmårdens 
karakterer  å  tänderna.  I  afseende  på  mellantänderna  företedde  det  en  ano- 

mali deruti,  att  det  endast  hade  2:ne  sådana  tänder  å  hvardera  sidan  i 
öfverkäken,  ehuru  det  hade  det  normala  antalet  i  underkäken.  Vi  äro  på 
grund  häraf  förvissade,  att  den  af  S.  Nilsson  under  namn  af  stenmård 
(Maries  Foina)  beskrifne  och  från  Skåne  erhållne  mården  icke  varit  af  denna 
arten,  utan  en  skogsmård.  Då  vi  för  öfrigt  icke  fått  kännedom  om  något 
exemplar  af  den  rätta  stenmården,  som  erhållits  inom  Sverige,  antaga  vi, 
att  denna  arten  icke  tillhör  vår  fauna,  och  att  de  här  anträffade  mårdar, 
som  af  jägare  och  andra  blifvit  benämnda  med  namnet  stenmård,  varit 
skogsmårdar,  som  påträffats  under  sådana  förhållanden ,  att  derigenom  någon 
anledning  förefunnits  att  kalla  dem  stenmårdar  ').  För  denna  åsigt  talar 
äfven  den  omständigheten,  att  stenmården  är  en  sydlig  art,  hvars  geogra- 

fiska utbredning  inom  Danmark ,  enligt  hvad  Melchior  uppgifver  ̂ ) ,  och 
enligt  hvad  Prof.  J.  Reinhardt  i  Köpenhamn  benäget  meddelat  oss.  be- 

gränsas af  Stora  Belt,  och  som  derföre  icke  förekommer  på  Seland.  Enligt 
J.  F.  Bråndt,  finnes  stenmården  icke  i  de  nordliga  delarne  af  Ryssland, 
eller  i  trakten  af  Petersburg ,  men  går  derstädes  dock  så  långt  norr  ut  som 
till  Kurland. 

Beskr.  Kroppsläugden  omkring  15  tum  eller  450  mill.  L.  af  huf- 
vudet  omkring  37,0  eller  102  mill.  L.  af  örat  från  basen  af  yttre  kanten 
och  utan  håren  t.  eller  36  mill.  Bredden  af  D:o  7,^  t.  eller  27  mill. 
L.  af  bakfoten  från  hälen  till  4:de  tåns  klospets  2*^20  ̂ ^^^^  ̂ 3  mill.  L. 
af  svansen  utan  håren  87io  ̂-  ̂^^^r  261  mill.  —  Blasius  uppgifver  kroppsl.  till 
onikr.  147,0  ,  hufvudets  1.  till  SV^o  t-;  örats  1.  till  IV20  t.;  bakfotens  1. 

till  2'V2o  t.;  och  svansens  1.  till  T/^  t. 
Kroppsformen  är  ungetär  lik  den  af  föregående.  Hufvudet  är  något 

kortare  och  baktill  bredare.  Öronen  äro,  såsom  måtten  utvisa,  mindre  än 
hos  föregående,  och  synas  märkbart  smalare  emot  spetsen.  Hårfällen  är 
gröfre  och  mindre  tät.  I  vinterdrägten  är  den  emellertid  mycket  tätare 
och  yfvigare  än  i  sommardrägten.    Trampknölarne  äro  äfven  under  vintern 

1)  Denna  åsigt  är  äfven  framställd  af  A.  E.  Holmgren. 
2)  Den  Danske  Stats  og  Norges  Pattedyr,  pag.  36. 
3)  Efter  ett  uppstoppadt  exemplar,  en  yngre  hane  från  Fyen  i  Danmark. 35 



mera  nakna  än  hos  föregående.  Bottenfallen  är  hos  den  äldre  under  vintern 
gråhvit,  och  hos  den  något  yngre  under  sommaren  ljust  askegrå.  Hos  den 
sednare  är  hufvudet  mörkt  gråbrunaktigt ,  mörkast  på  pannan  och  hjessan. 
Fötterna  och  svansen  äro  svartbruna.  Den  ljusa  fläcken  under  halsen  är 
hvit  och  saknar  hvarje  spär  till  gul  anstrykning,  samt  är  baktill  bred,  så 
att  den  derstädes  utbreder  sig  öfver  basen  af  framfötternas  främre  sida,  och 
i  midten  är  den  djupt  klufven,  emedan  bröstets  mörkbruna  färg  sträcker 
sig  långt  fram  uti  densamma.  Bakom  hakan  är  en  brun  fläck  uti  den,  och 
längre  tillbaka  ett  par  andra  mindre  dylika.  För  öfrigt  har  den  ofvan  och 
under  mörkbruna  stickelhår,  under  hvilka  den  ljust  gråaktiga  bottenfallen 
synes.  Ofre  sidan  af  halsen  är  något  ljusare  än  ryggen ,  och  öronkanterna 
äro  gråhvitaktiga.  Klorna  äro  gråhvita.  —  Vinterdrägten  är  ljusare,  der- 
igenoni  att  den  yfvigare  gråhvita  bottenfallen  mera  lyser  igenom.  Hos  de 
äldre  är  den  ljusa  fläcken  under  halsen  då  merendels  ren,  och  utan 
mörka  fläckar. 

Craniet.  Hanens:  Längd  3  tum  eller  90  mill.  Bredd  öfver  bakre  de- 
len af  kindbågarne  nära  17in  ̂ -  ̂ ^^^^  miW.  Bredd  öfver  proc.  mastoidei 

nära  lV,o  t.  eller  41  mill.  Afståndet  mellan  midten  af  inknipningen  bakom 

pannan  och  framkanten  af  niellankäksbenen  l*V2n  ̂ Uer  47  mill.  Afståndet 
mellan  förra  stället  och  bakre  ändan  af  crista  sagittalis  1 '  '/jo  ̂-  ̂ Her  47  mill.  — 
Craniet  är  kortare  och  bredare  än  hos  föregående.  Crista  sagittalis  är  full- 

ständig, och  sträcker  sig  till  inknipningen  bakom  pannan.  Bulla  ossece 
hafva  en  form ,  som  är  mycket  afvikande  från  den  hos  föregående.  Der- 
igenom  att  de  ganska  långa  tubforraade  yttre  öronöppningarne  äro  riktade 
något  framåt,  hafva  de  sin  största  bredd  framom  midten,  och  deras  bakre 
ända  är  starkt  afsmalnande  vid  proc.  paramastoiclei.  Såsom  måtten  utvisa, 
är  inknipningen  bakom  pannan  belägen  vid  craniets  midt.  Foramina  infra- 
orbitalia  äro  temligen  små,  och  mindre  än  hos  föregående,  samt  nästan 
runda.  —  Honans  cranium  är  mindre  än  hanens,  med  något  mindre  ut- 

stående kindb'%ar,  och  med  ofullständig  eller  nästan  ingen  crista  sagittalis. 
Inknipningen  bakom  pannan  är  belägen  framom  craniets  midt.  Craniets 

längd  2*^20  öller  82  mill,;  och  bredd  öfver  kindbågarne  något  öfver  17io  t. 
eller  49  mill. 

Tänderna,  öfverkäken:  Den  främsta  mellantanden  är  ej  hälften  så 
stor  som  den  följande.  De  båda  andra  mellantänderna  hafva  afsatserna  vid 
främre  och  bakre  delarne  af  kronan  mindre  än  hos  föregående,  och  nästan 
omärkliga,  och  båda  dessa  tänder  hafva  yttre  sidan  konvex,  då  de  betrak- 

tas från  kronan.  Eoftandens  krona  är  hos  båda  könen  längre  än  öfre  knöl- 
tandens transversella  dimension.  Knöltanden  är  jemförelsevis  något  mindre 

hos  honfin  än  hos  hanen,  och  dess  inre  afdelning  är  hos  henne  mindre  utbredd 
än  hos  honom,  samt  icke  mycket  bredare  än  den  yttre.  Denna  sednare  har 
yttre  kanten  ej  fnllt  så  sned  som  hos  hanen,  och  den  dervarande  bugten 
är  djupare  än  hos  honom. —  Underkäken:  De  3:ne  bakre  mellantänderna 
hafva  yttre  sidan  konvex,  då  de  betraktas  från  kronan. 

Enligt  hvad  vi  ofvan  yttrat,  tillhör  stenmården  icke  Sveriges  fauna, 
och  han  har,  såvidt  vi  erfarit  det,  ej  heller  blifvit  anträffad  i  Norge.  I 
större  delen  af  södra  och  i  hela  mellersta  Europa  är  han  allmän,  och  i 
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vårt  grannskap  är  han,  enligt  Melchior,  utbredd  öfver  Schleswig ,  Jutland, 
Fyen*),  Langeland  och  Sarasö,  men  icke  på  Seland;  och  i  Ryssland  är  han 
utbredd  mot  norden  till  Kurland,  och  enligt  J.  F.  Brandt  sannolikt  till 
mellersta,  men  icke  till  norra  Ural,  och  förekommer,  enligt  densamme,  äf- 
ven  i  vestra  Sibirien  och  i  Caucasien.    I  Finland  finnes  han  icke. 

Stenmården  förekommer  både  i  skogs-  och  bergstrakter  och  på  slätt- 
landet, och  han  håller  sig  isynnerhet  gerna  uti  eller  i  grannskapet  af  men- 

niskoboningar,  för  att  passa  på  tillfällen  att  der  bemäktiga  sig  diverse 
smärre  husdjur.  Man  benämner  honom  på  grund  häraf  ofta  husmård.  Han 
döljer  sig  under  dagen  på  höskullar,  uti  lador  och  andra  uthus,  uti  ved- 

staplar, stenhögar  m.  m.  d. ,  och  är  i  rörelse  under  natten,  för  att  söka  rof. 
Isynnerhet  anställer  han  ofta  förödelse  i  hönshus  och  dufslag.  Han  klättrar 
med  samma  skicklighet,  som  föregående  art;  och  denna  egenskap  i  förening 
med  lians  stora  rofgirighet  gör  honom  till  en  mycket  skadlig  gäst  i  men- 
niskoboningarne ,  ehuru  han  stundom  äfven  förstör  en  mängd  af  den  bruna 
råttan 

III.    Slägtet  Giilo,  Storr.  1780. 

Kroppsformen  är  undersätsig,  och  temligen  Jcort^  samt 

något  hjÖrnlik ,  och  extremitctcrna  äro  tjocka  och  starka ,  stib- 

plantigrada^  samt,  liksom  hos  föregående  slägte,  icke  synner- 
ligen korta.  Fotsulorna  äro  ludna,  men  trampknölarne  äro 

nakna.  Nosen  är  temligen  kort  och  trubbig,  med  naken  spets. 
Ögonen  och  öronen  äro  små,  och  de  sednare  endast  obetydligt 
utstående  ur  hårfällen.  Halsen  är  af  medelmåttig  längd,  tjock 

och  föga  smalare  än  hufvudet  vid  nacken.  Svansen  är  kort^ 

och  har  yfvig  hårbetäckning.  —  Å  craniet,  som  är  temligen 
kort  och  bredt,  innehålles  af  ståndet  mellan  främre  orbitalkan- 

ten  och  framkanten  af  mellankäksbenen  ungefär  2:ne  gånger  i 
detsamma  mellan  postorbitalutskottet  och  bakre  kanten  af  crista 

sagittalis.  Nosen  å  craniet  är  kort.  ■  Ansigtsregionens  öfre 
profilkontur  företer  en  tydlig  men  grund  bugt  framom  pannan. 
Processus  paramaswideits  och  mastoideus  äro  tydliga  och  ut- 

stående, och  mellan  dem  är  en  vid  bugt.  Bullce  ossece  hafva 

tvär  dimensionen  större  än  den  longitudinella,  och  hafva  den 

yttre  eller  ty mpanalaf delningen  nedplattad,  samt  tubformad 

yttre  öronöppning,  och  foramen  glenoideum  är  beläget  utanför 

1)  På  Fyen  skall  den,  enligt  Melchior,  vara  så  talrik,  att  den  der 
i»v  en  landsplåga. 

2)  Pallas  beskrifver  både  i  sin  resebeskrifning  och  i  sin  Zoographia 
Bosso-Asiatica  (vol.  I,  pag.  27)  en  bastard  af  tamkatt  och  stenmård. 

35* 
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denne ,  vid  dess  främre  Tcant.  Foramen  caroticum  posterius  är 

beläget  vid  inre  sidan  af  hidla  ossea^  och  något  närmare  intill 

foramen  lacerum  posticum  än  intill  hålet  för  tuba  Eustachii. 
Orbitce  äro  små,  och  af  ståndet  mellan  foramen  lacrymale  och 
spetsen  af  postorbitaJutsJwttet  å  pannbenet  är  mindre  än 

pannans  halfva  bredd  mellan  spetsarné  af  postorbitalutsJcotten. 
Kindbågarne  äro  starta ^  och  endast  bahtill  starkt  böjda,  och 
deras  postorbitalutshott  äro  tydliga.  UnderMJcens  Jcronutshott 

är  afrundadt  vid  spetsen^  och  dess  båda  sidohalfvor  äro  sär- 
deles starha  och  höga.  Skulderbladet  är  nästan  rhomboidisht, 

med  spina  scapulce  diagonalt  ställd.  —  Tänderna  förete  i  sin 
form  mycken  likhet  med  dem  af  si.  Hycsna,  och  rof tänderna 

såväl  som  mellantänderna  äro  tjocka  och  starka.  Mellantän- 

derna  äro  å  hvardera  sidan  i  Öfverkäken  3. 'ne,  och  å  D:o  i 
underkäken  4,  ehuru  den  främsta  i  den  sednare  stundom  är 

affallande  å  ena  eller  båda  sidorna.  Ben  Öfre  roftandens  häl 

upptager  icke  hälften  af  dess  kronas  längd,  och  den  öfre  knöl- 
tanden, som  är  liten,  är  transversell,  och  har  den  inre  af  del- 

ningen föga  bredare  än  den  yttre.  Ben  undre  rof  tanden  saknar 
knöl  innanför  dess  mellersta  tagg  eller  flik. 

Anm.  I  öfverensstäniinelse  med  J.  E.  Gray  upptaga  vi  detta  slägte 
inom  underfamiljen  Mustelince.  Det  afviker  emellertid  i  flera  afseenden  från 
de  föregående  formerna  af  denna  underfamilj  så  mycket,  att  det  synes  oss 
med  fog  kunna  betraktas  såsom  typ  för  en  egen  underfamilj  (Gulonince). 
Dess  korta  och  undersätsiga  kroppsform  är  helt  olik  de  föregåendes  smärta 
och  långsträckta  D:o.  Den  erinrar  i  någon  mån  om  den  af  björnen.  Craniet 
företer  en  skiljaktig  form  deruti,  att  det  är  kortare  och  bredare,  med  starkare 
kindbågar.  Extremiteternas  ben  äro  jemförelsevis  något  gröfre,  och  likna 
till  någon  del  dem  hos  de  gräfvande  vesledjuren  eller  underfamiljen  Melince. 

Skulderbladet  har  ungefär-  samma  subrhomboidiska  form,  som  hos  dessa 
sednare.  Kindtänderna  afvika  genom  större  tjocklek,  hvarigenom  de  äro 
mera  dugliga  till  att  krossa  ben,  samt  i  sin  form  mycket  erinra  om  dem 
hos  hysenorna. 

Till  detta  slägte  hörer  endast  en  lefvande  art,  vår  jerf, 
Gulo  borealis  A.  J.  Ketzius,  eller  Mustela  Gulo  Linné,  från  de 

nordligare  delarne  af  Gamla  och  Nya  Verlden.  En  närstående 
fossil  art  eller  form,  G.  spelaeus  Goldfuss,  funnen  i  åtskilliga 

bengrottor  i  Europa  från  slutet  af  tertiärformationen ,  är  dess- 
utom känd. 
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1.   Gulo  borealis,  A.  J.  Eetzius. 

Jerfven. 

Mustela  Gulo,    Linné:  Systema  Naturae,  edit.  10:ma,  pag.  45.  —  1758. 
Ursiis  luscus,     Idem:  ibm,  pag.  47.  —  Den  nordamerikanske  jerfven. 
Mustela  Gulo,    IdeM:  Fauna  Svecica,  edit.  2:da,  pag.  5.  —  1761. 
Jar/ eller  Fil/ras,  JOH.  Lind  WALL:  Beskrifning  pa  Djuret  Järf  eller  Filfras; 

Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Handl.  för  1773 ,  pag.  222 ,  tab.  VIL 
-  1773. 

Gulo,  Pallas:  Spicilegia  Zoologica,  fasc.  XIV,  pag.  25.  —  1780. 
Ursus  gulo,        C.  P.  Thunberg:  Beskrifning  på  Svenske  Djur,  pag.  24. — 

1798. 

Gulo  horealis,     A.  J.  Eetzius:  FaunsB  Suecicce  pars  l:ma,  pag.  25. —  1800. 
Meles  Gulo,       Pallas:  Zoographia  Rosso-Asiatica,  vol.  I,  pag.  73.  —  181L 
Gulo  horeahs,    S.  Nilsson:    Skandin.   Fauna,    Däggande  Djuren,  l:sta 

uppl,,  pag.  95.  —  1820. 
Idkm:  lUnmin.  Figurer  till  Skandin.  Fauna ,  häft.  13,  pl.  31, 
-  1833. 

„  Idem:  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  nppl. ,  pag.  139. 
-  1847. 

„         J.  H.  Blasius:  Naturgescliiclite  der  Säugethiere  Deutsch- 

lands,  pag.  209.  —  1857. 
„         A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  183,  med 

figur.  —  1865. 
„  J.  E.  Gray:  Revision  etc;  Proceed.  of  the  zool.  Soc.  of 

London  1865,  pag.  120. 

Anm.  Då  det  af  Linné  för  vår  jerf  gifna  artnamnet  Gulo  blifvit  upp- 
höjdt  till  slägtnamn,  måste  den  således  erhålla  ett  annat  artnamn.  Ofvan- 
stående  synonymi  utvisar,  att  LiNNÉ  åt  den  (nemligen  åt  den  i  Norra  Ame- 

rika förekommande  jerfven ,  livilken  enligt  J.  E.  Grat  till  arten  är  identisk 
med  vår)  äfven  gifvit  namnet  Ursus  luscus.  Det  synes  liäraf ,  att  artnamnet 
luscus  har  prioritet  framför  det  af  borealis,  som  gafs  af  A.  J.  Retzius  39 
år  sednare ,  och  att  jerfven  således  borde  benämnas  Gulo  luscus  i  stället  för 
Gulo  borealis,  hvilket  af  åtskilliga  författare,  hvaribland  Baird  (Mammals 
of  North  America),  blifvit  iakttaget;  men  då  den  af  Linné  för  hans  Ursus 
luscus  gifna  korta  diagnosen  innehåller  en  väsendtlig  oriktighet,  då  han 

säger  ''cauda  elongata",  hvilken  väl  kan  försvaras,  då  man  jeraför  den  med 
den  vanlige  björnen ,  men  icke  då  man  jemför  den  med  andra  rofdjur  i  all- 

mänhet, så  hafva  vi  ansett  oss  böra  följa  de  flestas  exempel ,  och  gifva  åt 
densamme  artnamnet  borealis. 

Beskr.  gammal,  fångad  i  Upland.  Längd  af  kroppen 
från  spetsen  af  nosen  till  anus  2  fot  67^^  tum  eller  798  mill. 
L.  af  liufvudet  57io  t.  eller  174  mill.  L.  af  örat  från  basen  af 

yttre  kanten  Vy^^  t.  eller  47  mill.  Bredd  af  D:o  I720  t.  eller 

44  mill.   L.  af  bakfoten  från  hälen  till  4:de  tåns  klospets  57io 
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t.  eller  174  mill.  L.  af  svansen  utan  håren  TV»  t.  eller  225  mill. 

L.  af  hårqvasten  vid  dess  spets  GVm  t.  eller  183  mill.  O- 

Kroppen  är  temligen  kort  och  iindersätsig ,  och  företer  nå- 
gon likhet  i  sin  form  med  den  af  en  björn.  Hufvudet  är  jera- 

förelsevis  litet,  och  halsen  är  kort  och  tjock,  så  att  den  vid 

nacken  är  föga  smalare  än  det  förra.  Nosen  är  temligen  kort 

och  trubbig,  och  ofvan  baktill  begränsad  af  en  grund  bugt 
framom  pannan.  Öfverläppen  har  framtill  en  vertical  naken  fåra, 
som  fortsattes  öfver  den  nakna  nosspetsen.  Morrhåren  är  korta, 
och  räcka  icke  till  öronen.  På  hakan  äro  några  längre  glesa  hår. 

Ögonen  och  öronen  äro  små.  De  förra  hafva  rund  pupill  och 

ljusbrun  iris.  De  sednare  äro  breda  och  rundade,  och  utan  och 
innan  tätt  håriga,  med  kort  hårfäll  på  spetsen.  A  inre  sidan 
förete  de  baktill  nära  basen  en  helt  liten  flik  eller  duplicatur. 

Tragus  är  tydlig  och  kölad,  men  liten,  och  antäragus  är  äf- 
venledes  af  ringa  storlek.  Extremiteterna  äro  tjocka  och  icke 

synnerligen  korta,  och  sjelfva  fötterna  äro  stora  och  breda.  De 
mellan  tårna  varande  simhinnorna  äro  något  mera  utbildade  än 

de  hos  mårdarne,  och  räcka  å  alla  tårna  ungefär  till  klophalan- 

gens  bas.  Klorna  äro  långa  spetsiga  och  krökta,  och  de  å  fram- 
fötterna  äro  föga  större  än  de  å  de  bakre.  Fötterna  hafva  både 

ofvan  och  under  en  tät  hårbeklädnad,  som  på  fotsulorna  är  gan- 

ska lång ,  men  trampknölarne  äro  bara.  På  både  fram-  och  bak- 
fötterna äro  3:dje  och  4:de  tårna  nästan  lika  långa,  och  längst. 

Svansen  är  kort,  och  räcker  äfven  med  håren  icke  till  spetsen 

af  de  bakåt  utsträckta  bakfötterna.  Dess  hårbetäckning  är  sär- 

deles yfvig,  och  bildar  vid  svansspetsen  en  stor  qvast.  Hårfäl- 
len,  som  är  yfvig,  har  en  temligen  fin  och  tät  bottenfäll,  som 
är  helt  och  hållet  täckt  af  de  längre,  gröfre  och  vid  spetsen 
glänsande  håren,  hvilka  sins  emellan  äro  ungefär  af  samma 

längd,  och  icke  förete  några  längre  stickelhår.  —  På  sjelfva 
kroppen  är  bottenfällen  askegrå.  Nosen  är  mörkbrun  till  bakom 

ögonen,  och  ungefär  samma  färg  förefinnes  på  framryggen  och 

bogarne.  Hakan,  undre  sidan  af  halsen,  buken,  bakre  ryggen 
och  öfre  delen  af  extremiteterna  äro  svartbruna,  och  bakryggens 

svartbruna  färg,  som  är  särdeles  glänsande,  och  på  alla  sidor 
omsluten  af  ljusare  färg ,  bildar  den  så  kallade  spegeln.  Fötterna 
och  den  stora  qvasten  vid  bakre  delen  af  svansen  äro  svarta. 

1)  Dessa  mått  äro  tagna  å  det  nyligen  dödade  djuret  innan  huden  var 
aftagen. 
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Bakre  delen  af  pannan,  lijessan  och  kinderna  äro  ljusare  bruna. 
Öronkanterna  äro  gulbruna.  Öfver  nedre  delarne  af  kroppssidorna 

och  länden,  samt  öfver  basen  af  svansen  går  ett  gulbrunaktigt 

bredt  band,  som  nedtill  begränsar  "spegeln."  Klorna  äro  hvit- 

aktiga.  —  Honan  har  ''spegeln"  något  mindre,  och  det  ljusa 
band,  som  på  sidorna  och  baktill  omsluter  denne,  är  bredare 

och  blekare ,  stötande  i  grågult.  Den  ljusa  färgen  på  hjessan  och 
kinderna  är  äfven  blekare,  stötande  i  gråbrunt,  samt  framtill 

skarpare  begränsad,  och  färgen  på  nosen  är  mörkare,  svartbrun. 

—  Den  något  mer  än  halfvuxne  ungen  utmärker  sig  derigenom, 
att  den  icke  har  någon  qvast  vid  svansspetsen,  att  ryggspegeln 
är  mindre  än  hos  honan,  samt  saknar  glans,  att  det  ljusa  bandet 

på  sidorna  af  kroppen  och  länden  är  mycket  bredt  och  ljust, 
nästan  gråhvitaktigt ,  och  sådan  är  äfven  den  ljusa  färgeu  på 
hjessan  och  kinderna,  och  den  utbreder  sig  äfven  öfver  öronen. 

—  Den  ännu  yngre  ungen,  med  kroppslängden  ungefär  14'/., 
tum,  har  hårfällen  ullig,  med  några  få  längre  och  undulerade 

hår,  som  dels  äro  svarta  och  dels  hvitaktiga.  Nosen,  nedre  de- 
larne af  fötterna  och  spetsen  af  svansen  äro  mörkbruna.  Hjessan, 

öfre  sidan  af  halsen,  ryggen  och  öfre  delarne  af  extremiteterna 
äro  mörkt  gråbruna.  Ett  band  öfver  pannan  och  hufvudets  sidor 
framom  öronen,  nedre  delarne  af  kroppssidorna,  bakre  delen  af 

länden  och  basen  af  svansen  äro  ljusare  gråbruna  med  grågul 

anstrykning.  Buken  är  nästan  af  samma  färg ,  ehuru  något  mör- 
kare. En  fläck  på  strupen,  och  ett  par  större  D:o på frambröstet 

och  framom  bogarne  äro  hvitaktiga.    Klorna  äro  gråbruna. 
Skelettet.  Craniet:  Af  en  särdeles  gammal  hane.  Längd 

från  framkanten  af  mellankäksbenen  till  bakre  ändan  af  crista 

sagittalis  57io  tum  eller  177  mill.  Bredd  öfver  kindbågarne 

37io  t.  eller  108  mill.  Afståndet  mellan  framkanten  af  mellan- 

käksbenen och  spetsen  af  postorbitalutskottet  2^72o  t-  ̂^^^^ 
mill.  Detsamma  mellan  sistnämnda  utskott  och  bakre  ändan  af 

crista  sagittalis  3Vio  t.  eller  111  mill.  —  Betraktadt  ofvanifrån, 
företer  det  en  oval  form,  med  största  bredden  bakom  midten; 

och  betraktadt  från  sidan,  företer  dess  öfre  profilkontur  en  båge, 
som  har  sin  högsta  konvexitet  öfver  bakre  delen  af  pannan,  och 

som  framom  pannan  har  en  tydlig  bugt.  Hjernskålens  sidor  äro 
starkt  sluttande  från  hjesskammen,  och  framtill  är  den  starkt 

inknipen  bakom  pannan,  hvilken  inknipning  är  belägen  bakom 
craniets  midt.   Nackbenets  basilardel  är  kölad  långs  midten; 
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och  den  har  en  knöl  å  hvardera  sidan  innanför  foramen  caroti-  ; 
mm  posterhis.  Suturen  mellan  den  och  kilbenet  är  försvunnen. 

Både  hjesskammen  och  nackekaimnen  äro  starkt  utbildade,  och  i 

den  förre  är  särdeles  hög,  samt  vid  sin  bakre  ända  utskju- 

tande ett  godt  stycke  bakom  nackekamraen.  Froccssus  para- 
mastoideiis  är  utstående  och  spetsig ,  men  mindre  än  proc.  ma- 
stoideus,  som  är  särdeles  starkt  utstående  åt  sidan,  och  ut- 

skjuter långt  utom  dfu  tubformade  yttre  öronöppningen.  Bidlce 
ossem,  som  hafva  sin  inre  del  konvex,  och  den  yttre  nedplattad, 

äro  transversella ,  d.  v.  s.  större  på  tvären  än  på  längden.  Vid 
deras  främre  ända  är  en  liten  process  mellan  hålen  för  tuba 

Eustachii  och  canalis  caroticus.  Foramen  lacerum  postkum  är 

litet,  och  for.  caroticum  posterius  är  vida  närmare  intill  det 

än  intill  hålet  för  tuba  JEhistachii.  For.  stylo-mastoideum  är 
närmare  intill  spetsen  af  proc.  paramastoideus  än  intill  den  af 

proc.  mastoideus.  Frocessus  postglenoideus  och  tuheradum  ar- 
ticulare  åro  starkt  utbildade ,  och  den  förre  är  nästan  horisontell. 

Foramen  ovale  har  sitt  läge  midt  för  fossa  articularis.  For. 
glenoideum  har  sitt  läge  vid  den  tubformade  öronöppningen. 
Någon  canalis  alisphenoideus  förefinnes  icke.  Hamuli  pterygoidei 

äro  små  och  smala,  men  temligen  långa  och  utåt  böjda;  och 

processus  pterygoidei  äro  å  yttre  sidan  gropiga.  Pannan  är 

kullrig ,  ehuru  ej  särdeles  mycket.  Frocessus  postorbitales  äro 
temligen  starkt  utstående,  tillspetsade  och  något  nedåt  böjda. 

Från  hvardera  af  dessa  går  en  skarp  kant  (crista  frontalis  ex- 
terna) ,  hvilka  båda  kanter  på  den  bakre  delen  af  pannbenet 

sammanlöpa,  och  derefter  gemensamt  öfvergå  i  den  höga  crista 

sagittalis.  Kindbågarne  äro  starka  och  höga  (betydligt  starkare 
än  hos  honan  och  den  yngre  hanen) ,  samt  försedda  med  tydliga 
proc.  postorbitales^  och  de  divergera  bakåt,  så  att  craniets  största 
bredd  är  öfver  deras  bakre  delar,  vid  hvilka  de  äro  tvärt  böjda 
nedåt.  Orbitce  äro  små ,  och  afståndet  mellan  foramen  lacrymaJe 

och  spetsen  af  proc.  postorbitalis  å  pannbenet  är  ungefär  lika 

med  den  verticala  höjden  af  den  främre  näsöppningen ,  och  min- 
dre än  den  transversella  diametern  af  bulla  ossea.  Den  bakre 

fria  kanten  af  gombenen  är  tvär,  men  stundom  är  den  något 

litet  utstående  å  midten.  Nosen  är  kort  och  trubbig,  och  af- 
ståndet mellan  främre  kanten  af  mellankäksbenen  och  densamma 

af  orbita  innehålles  ungefär  2^/^  gånger  i  detsamma  mellan  sist- 
nämnda kant  och  bakre  ändan  af  crista  sagittalis.  Foramina 
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infraorhitalia  äro  små  och  nästan  njurforraiga.  Den  främre  näs- 
öppningen är  stor  och  sned.  Foramina  incisiva  äro  aflånga,  och 

divergera  starkt  bakåt.  Underkäkens  båda  sidobalfvor  äro  starka 

och  höga,  och  deras  undre  kant  är  bugtig,  och  suturen  dem 
emellan  är  nästan  försvunnen.  Processus  coronoideus  är  hög  och 

i  spetsen  afrundad,  och  ̂ roc.  angularis  är  liten.  —  Liksom  hos 
de  föregående  vesledjuren  försvinna  suturerna  mellan  hufvudets 

ben  tidigt.  Man  ser  endast  spår  till  suturen  mellan  båda  näs- 

benen. —  Den  gamla  honans  cranium  är  vida  mindre  än  hanens. 
Dess  längd  är  öYao  ̂ ^i^^  ̂ Uer  152mill.,och  bredden  öfver  bakre 
delarne  af  kindbågarne  37io  t.  eller  93  mill.  Craniets  form  är 

ungefär  lik  den  af  hanens  cranium,  men  hjesskammen,  ehuru 
fullständig,  är  lägre,  och  cristce  frontaJes  externce  äro  icke  så 

skarpa  som  hos  honom.  Kindbågarne  äro  något  spensligare.  — 
Hos  den  något  mera  än  halfvuxne  ungen,  som  ännu  endast  är 

utrustad  med  mjölktänder,  äro  hufvudets  ben  tydliga.  Dess  cra- 

nium har  företett  följande  förhållanden.  Suturen  mellan  nack- 
benets basilardel  och  bakre  kilbenets  kropp  är  belägen  midt  för 

den  främre  m3^nningen  af  canalis  caroticiis  eller  foramen  caro- 
ticum  anterius.  Den  öfre  delen  af  nackbenet  (jmrs  occlpitalis) 
är  skild  från  sidodelarne  {partes  laterales),  och  dessa  sednare 
från  dess  pars  hasilaris.  Condyli  occipitales  äro  endast  fästade 

vid  sidodelarne.  Intet  interparietalben  förefinnes.  Ossa  squamosa 

äro  små,  samt  äro  långt  afskilde  från  pannbenen  genom  hjess- 
benen  och  kilbenets  stora  vingar.  De  båda  pannbenen  äro  vida 
längre  än  hjessbenen ,  och  deras  bakre  spets  är  ungefär  midt  för 
basen  af  fjällbenens  okbensutskott.  Gränsen  mellan  hvartdera 

pannbenet  och  hjessbenet  är  på  craniet  af  de  äldre  antydd  ge- 
nom en  grop  å  sidan  af  hjernkapseln ,  och  en  från  denna  grop 

uppåt  och  bakåt  utgående  bugtig  linia,  och  dessa  båda  linierna 

bilda  med  hvarandra  vid  crista  sagittaUs  en  spetsig  bakåt  riktad 
vinkel.  Gombenens  horisontella  del  är  stor,  och  afståndet  mellan 

deras  bakre  fria  kant  och  deras  främre  sutur  är  ungefär  lika 
med  det  mellan  den  sednare,  och  de  mellersta  framtändernas 

alveoler.  Näsbenen  äro  korta,  och  sträcka  sig  knappt  så  långt 
tillbaka,  som  öfverkäksbenen.  Foramina  incisiva  begränsas  en- 

dast baktill  af  öfverkäksbenen. 

Balen:  Alla  halskotorna,  med  undantag  af  atlas ^  hafva 

neuraltagg,  och  den  å  epistropheus  har  den  bakre  spetsen  längre 

än  den  främre,  samt  vid  spetsen  försedd  med  en  knöl.  De  ving- 
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formiga  sidoutskotten  å  atlas  likna  mycket  till  sin  form  dem  af 
illern,  äro  trubbigt  tillspetsade  samt  å  öfre  sidan  baktill  med 

en  rygg,  som  sträcker  sig  från  deras  bas  till  nära  deras  spets- 
Dess  hypapophys  är  tydlig,  men  på  de  följande  halskotorna  äro 

dessa  utskott  icke  tydliga.  3:dje — 6:te  halskotorna  hafva  tydliga 

parapophyser,  som  äro  störst  å  den  sistnämnda.  2:dra— 6:te  af 
dessa  kotor  hafva  hyperapophyser  ofvanpä  deras  postz3^gapophy- 
ser,  som  på  5:te  och  6:te  äro  helt  små  och  belägna  något  längre 

inåt,  och  å  2:dra  äro  högst.  A  3:dje— 6:te  förefinnas  utanför 
dessa  utskott  metapophyser,  som  tilltaga  i  storlek  bakåt,  och 

äfven  äro  märkbara  på  den  7:de  halskotan.  —  Bröstkotorna  äro 
15,  och  ländkotorna  5.  l:sta— 12:te  bröstkotorna  hafva  neural- 
taggen  riktad  bakåt,  och  han  är  tydlig  äfven  på  den  12:te,  ehuru 

der  rudimentär.  Först  på  r2:te  bröstkotan  äro  meta-  och  ana- 

pophyserna  åtskilda,  och  dessa  utskott  äro  tydliga  å  alla  länd- 
kotorna,  med  undantag  af  den  sista,  som  saknar  anapophyser. 

—  Korsbenskotorna  äro  3:ne.,  och  höftbenen  äro  fästade  vid  de 

båda  främsta.  —  Svanskotorna  äro  16,  och  af  dessa  bära  2:dra 

— 8:de  hsemapophysialben.  —  Af  de  15  paren  ref  ben  äro  de  10 
första  paren  costce  verce.  Bröstbenet  består  af  9  leder,  med  in- 
beräkning  af  processus  ensiformis. 

Extremiteterna:  Skulderbladet  af  den  gamle  hanen  är 

3'^/io  tum  eller  111  mill.  långt.  Dess  form  är  nästan  rhomboi- 
disk ,  med  spina  sca^mlce  gående  diagonalt  öfver  detsamma,  samt 
försedd  med  ett  bredt  och  kort  metacromialutskott.  Den  bakre 

kanten  har  ett  stycke  ofvan  midten  en  knöl ,  som  bildar  en  trubbig 

utstående  vinkel.  Öfverarmbenet ,  som  är  ö^Yao  ̂ -  dier  179  mill. 
långt,  är  temligen  starkt  S-formigt  böjdt,  och  utrustadt  med  starka 
cristce,  och  med  den  nedre  ändan  bred  och  den  öfre  icke  hop- 

tryckt. Tuberculum  mojus  är  lägre  än  caput^  men  tuberculum 
minus  är  starkt  utbildadt,  ehuru  lägre  än  det  förra.  Spina 
tubercuU  majoris  räcker  nedom  benets  midt ,  och  crista  deltoidea 

externa,  som  är  skarp,  förenar  sig  med  den  ungefär  vid  benets 
midt.  Foramen  supracondyloideum  ofvan  condylus  internus  vid 
benets  nedre  ända  är  stort.  Af  underarmens  båda  ben  är  ulna 

blott  föga  längre  än  öfverarmbenet,  och  nedtill  är  den  ungefär 

lika  tjock ,  som  radius ,  och  olecranon  är  starkt  inåt  böjd.  Armr 
bågbenets  nedre  ända  (^proc.  styloideus  ulnce)  är  hoptryckt  och 
afrundad.  Nedre  ändan  af  radius  är  bred.  A  inre  sidan  af  de 

förenade  os  sa  naviculare  é  lunatum  är  ett  nästan  halfmånfor- 
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migt  öfvertaligt  carpalben.  3:clje  och  4:de  tårna  äro  ungefär 
lika  långa  och  längst.  Klophalangen  har  den  så  kallade  kragen 

ganska  stor,  och  klons  bas  följaktligen  djupt  infattad.  3:dje  tån 
med  dess  metacarpalben  är  något  längre  än  skulderbladet,  och 

blott  obetydligt  kortare  än  radius.  —  Höftbenets  vinge  har  främre 
ändan  snedt  afrundad ,  och  yttre  sidan  starkt  konkav.  Spina  Uei 

är  låg,  men  tydlig.  Tuherctdum  ileopectinceum  är  obetydligt, 
men  ofvan  det  är  en  något  tydligare  knöl  på  främre  eller  undre 

kanten  af  höftbenet.  Lårbenet,  som  är  5-/10  t.  eller  156  mill. 
långt,  och  något  längre  än  skenbenet,  är  något  litet  inåt  böjdt 
å  midten  af  diaphysen.  Hufvudets  hals  är  sned,  och  hufvudet 

är  något  högre  än  trochanter  major.  Skenbenet  är  å  midten 
inåt  böjdt  och  har  den  yttre  sidan  afrundad.  Kännan  å  tuber 
caJcanei  är  ganska  djup,  och  astragalus  är  mycket  sned.  3:dje 
tån  är  föga  längre  än  den  4:de,  och  med  inberäkning  af  dess 

metatarsalben  är  den  47.,o  t.  eller  122  mill.  lång  till  spetsen  af 
klophalangen. 

Tänderna.  Öfverkäken:  Framtänderna  äro  icke  flikiga, 

ehuru  spår  till  sidoflikar  förefinnas.  De  yttersta  framtänderna 
äro  mera  än  dubbelt  större  än  de  mellersta.  Hörntänderna,  som 

äro  stora,  hafva  en  låg  och  något  crenulerad  kant  baktill,  och 
äfven  en  sådan  framtill  å  inre  sidan ,  hvilken  kant  dock  stundom 

är  otydlig.  Af  de  3:ne  mellantänderna  å  hvardera  sidan  har  den 

lista  knappt  halfva  storleken  af  den  2:dra,  och  denna  knappt  samma 
storlek  af  den  3:dje.  Den  sistnämnda  är,  liksom  roftanden ,  tjock , 
och  de  främre  och  bakre  afsatserna  äro  hos  gamla  individer 

otydliga.  Eoftanden  har  hos  den  gamle  hanen  kronan  ungefär 

så  lång  som  kronorna  af  alla  tre  mellantänderna  tillsamman- 
tagna, men  hos  den  gamla  honan  något  kortare.  Dess  egg  är 

tjock  och  plattad  mellan  2:dra  och  3:dje  flikarne.  Dess  häl  upp- 
tager på  långt  när  icke  hälften  af  kronans  längd,  och  har  en  trubbig 

spets.  Dess  främsta  flik  är  föga  eller  icke  märkbar,  hvadan  den 

endast  har  2:ne  tydliga  flikar.  Den  har  sin  yttre  kant  längre 
utstående  åt  sidan  än  de  angränsande  tänderna,  och  tandraden 
är  här  utbugtad.  Knöltandens  bredd  är  hos  båda  könen  ungefär 
lika  med  afståndet  mellan  basen  af  roftandens  häl  och  bakre 

kanten  af  roftandens  krona.  Dess  inre  afdelning  är  något  litet 

bredare  än  dess  yttre.  Denna  sednare  har  i  kanten  en  tydlig  bugt. 
Denna  tand  är  af  samma  form  hos  båda  könen.  —  Underkäken: 

Af  framtänderna  sitter  det  2:dra  paret  något  längre  tillbaka  än 
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de  andra.  Hörntänderna  hafva  ofta  likadana  kanter,  som  de  i 

öfverkäken.  Kiudtandraden  är  å  midten  utbiigtad.  Af  de  4 

mellantänderna  är  den  l:sta  ungefär  hälften  sä  stor  som  den 

2:dra,  och  de  öfriga  tilltaga  i  ungefär  samrna  progression  fram- 
ifrån bakåt.  Den  bakersta  har  en  temligen  skarp  kant  fram-  och 

baktill  å  kronans  midtelspets,  och  dess  bakersta  afsats  är  tyå- 
lig,  men  dess  främsta  otydlig.  Denna  tand  och  roftanden  äro 
tjocka,  liksom  de  i  öfverkäken.  Koftanden  har  3;ne  flikar,  och 
saknar  knöl  innanför  den  mellersta.  Ehuru  dessa  flikar  äro  lika 

tjocka,  som  de  å  öfre  roftanden,  äro  dock  deras  kanter  något 
skarpare  än  de  på  denna  sednare.  Knöltanden  är  ungefär  lika 
hög,  som  roftandens  bakersta  flik. 

Jerfven  tillhör  de  nordligare  delarne  af  Gamla  och  Nya 
Verlden.  Inom  Sverige  tillhör  han  företrädesvis  fjelltrakterna  i 

Norrland  och  Lappland ,  ehuru  han  ännu ,  fastän  mera  sällan , 
förekommer  i  norra  Wermlaud  och  Dalarne,  och  t.  o.  m.  någon 

gång  tillfälligtvis  visar  sig  i  Gestrikland,  Upland,  Söderman- 

lands och  Göteborgs  län.  Enligt  framl.  Hofjägm.  Herm.  Falck') 
förefanns  jerfven  ännu  1832  i  hela  Wermland;  men  enligt  oss 

benäget  lemnad  uppgift  af  Medic.  Cand.  K.  Linroth  förekommer 
han  der  numera  sällan  och  endast  i  norra  Wermland,  och  den 

i  Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tidskrift,  2:dra  årgången  (1864), 

pag.  80  meddelade  jagtstatistiken  innehåller,  att  inom  Werm- 
lands  län  intet  prsemium  för  någon  derstädes  dödad  jerf  blifvit 

utbetaldt  under  åren  1846—1860.  Enligt  samma  statistik  är  det 
ungefär  samma  förhållanåe  inom  Stora  Kopparbergs  län.  Samma 

statistik  i  nämnde  Tidskrifts  femte  årgång  (1867)  pag.  185, 
innehåller,  att  inom  Göteborgs  län  2:ne  jerfvar  blifvit  dödade 

under  åren  1861 — 1865.  Uti  Tidskr.  för  Jägare  och  Naturfor- 

skare 1832,  pag.  282  omnämnes,  att  C.  Beckfriis  iakttagit  jerf- 
ven i  Södermanland  vid  egendomen  Fiholmen,  der  den  hade 

gjort  besök  i  en  varggrop,  och  förtärt  ett  lår  af  en  deruti  fån- 
gad och  död  varg,  och  sedermera  klättrat  upp  ur  varggropen ^ 

oaktadt  denna  rundtomkring  var  försedd  med  liar.  Dessa  2me 
sistnämnda  localerna  äro,  såvidt  vi  hafva  oss  bekant,  de  mest 

sydliga,  der  jerfven  hos  oss  blifvit  anträfl^ad ''^).  Uti  Upland  har, 

1)  Tidskr.  för  Jägare  och  Naturforskare  1832,  pag.  282. 
2)  Såvidt  vi  hafva  oss  bekant ,  hafva  aldrig  några  subfossila  ben  af  den 

bUfvit  funna  i  södra  Sverige;  ocL  han  synes  derföre  vara  en  norrifrån  hit 
invandrad  djurart. 
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enligt  S.  LiTTORiN*)  år  1826  2:ne  jerfvar  varit  synlige  vid  Hade- 
holm,  der  de  gjorde  skada  å  får,  och  1861  i  April  månad 

blef  en  gammal  liane  —  densamme  som  ofvan  blifvit  beskrif- 
ven  —  fångad  i  samma  provins  i  trakten  af  Gimo  brnk 
Ett  par  andra  skulle  hafva  varit  i  dess  sällskap.  T  trakterna 

vid  Fjellryggen ,  både  i  Jemtland  och  Lappmarkerna  har  jerfven 
hos  oss  sitt  rätta  hem,  ehuru  han  inom  förstnämnda  provins  i 

enligt  L.  J.  Hallgren  ̂ )  icke  skall  vara  särdeles  allmän.  Stun- 
dom gör  han  derifrån  utvandringar,  till  hufvudsaklig  del  be- 

roende af  Lapparnes  kringflyttande  med  sina  renhjordar,  och 

han  träffas  derföre  ibland  i  lägre  liggande  trakter  af  det  norra 
Sverige,  t.  o.  m.  nere  vid  kusten  ai  Bottniska  Viken.  Norrut 
förekommer  han  så  långt  fastlandet  räcker.  Vi  hafva  iakttagit 

honom  vid  kusten  af  Ishafvet  i  Ryska  Lappland,  och  J.  F. 

Brandt*)  uppgifver,  att  han  i  norra  Sibirien  förekommer  t.  o.  m- 
på  de  kala  tundrorna.  I  Norge  finnes  han,  enligt  E.  Collett,  i 
de  flesta  fjelltrakter,  äfven  i  de  södra  delarne  af  detta  land.  Af 

jägare  i  Gudbrandsdalen  hafva  vi  1843  erhållit  den  uppgiften, 
att  han  på  fjellen  mellan  denna  dal  och  Österdalen,  t.  ex.  vid 

fjellen  Eundane,  skall  vara  talrik.  Prof.  Nilsson  har  iakttagit 
honom  äfven  i  det  vestra  Norge  (Skand.  Fauna).  Utom  Sverige 
och  Norge  förekommer  jerfven  i  Finland,  och  enligt  J.F. Brandt 

(1.  c.)  i  de  nordligare  delarne  af  Europeiska  Eyssland,  och  i 
Sibirien  frän  och  med  mellersta  Ural  till  och  med  Kamtschatka, 

och  från  Altai  till  och  med  de  norra  tundrorna;  och  enligt 

Baird  ̂ )  i  Norra  Amerika  i  dess  nordligare  delar  samt  bland 

"Eocky  Mountains."  Förr  skall  han  hafva  förekommit  längre 
söderut  inom  Eyssland,  t.  ex.  i  Lifland,  Kurland,  Lithauen  och 
Podolien,  i  hvilka  länder  han  numera,  enligt  J.  F.  Brandt, 
icke  förefinnes. 

Jerfven  håller  sig  företrädesvis  i  flelltrakterna  såväl  inom 

skogsregionen  som  på  de  kala  fjellen  ofvan  denna.  Under  dagen 
ligger  han  merendels  stilla,  dold  uti  häl  under  trädrötter,  under 

1)  Tidskr.  för  Jägare  och  Naturforskare  1832,  pag.  282. 
2)  Den  blef  förärad  till  härvarande  Universitets  zoologiska  museum  af 

Bruksförvaltaren  Welander.  Se  Sv.  Jägareförb:s  Nya  Tidskr.  l:sta  årg. 
(1863)  pag.  125. 

3)  Sv.  Jägareförb:s  Nya  Tidskr.  7:de  årg.  (1869),  pag.  243. 
4)  Der  nördliche  Ural  etc.    Appendix,  pag.  21. 
5)  Mammals  of  North  America,  pag.  182. 
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stora  stenar,  blaud  de  på  bergsidorna  varande  stora  massorna 
af  nedrasade  stenblock,  uti  hål  och  remnor  i  klippor,  m.  ra.  d., 

och  stundom  lägger  han  sig  under  dagen  på  en  klippa  eller  ett 

träd ,  för  att  lura  på  rof ,  på  hvilket  han  då  från  detta  upphöjda 

läge  kastar  sig  med  stor  snabbhet.  Han  är  dessutom  icke  sta- 
tionär, utan  ändrar  uppehållsorten  i  mån  af  tillgången  på  föda. 

Då  tillgången  på  födoämnen  börjar  blifva  ringa,  uppsöker  han 
en  annan  boningsplats,  der  förhållandet  i  detta  afseende  för 

honom  är  mera  gynsamt.  Derföre  brukar  han  åtfölja  de  van- 
drande hjordarne  af  såväl  tam-  som  vildrenar.  Han  väljer  äfven 

gerna  sådana  trakter,  hvarest  finnes  god  tillgång  på  fjell-lemlar. 
Han  är  i  hög  grad  glupsk  och  rofgirig,  och  outtröttlig  i  för- 

följandet af  sitt  rof,  och  kan,  med  hänsyn  till  den  förödelse, 

han  anställer  å  renar,  får  och  getter  i  de  trakter,  der  han  före- 
finnes, betraktas  såsom  ett  af  de  allra  skadligaste  af  våra  rof- 

djur.  Hans  starka  och  grofva  byggnad  utvisar,  att  han  är  i  be- 
sittning af  en  betydlig  styrka.  Hr  0.  Grönlund  säger  i  Tidskrift 

för  Jägare  och  Naturforskare'),  att  han  bråttas  icke  länge  med 
den  3  gånger  större  renen,  förr  än  han  lagt  denne  till  jorden; 

och  uti  Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tidskrift-)  säger  C. G. H., 

att  han  äger  nog  styrka  att  "uppbära  och  dölja  bland  grenarne 
uti  ett  högt  träd  ett  renhufvud  med  fastsittande  hornkrona  och 

hals,  vägande  omkring  tre  lispund."  Hans  tjocka  ben  och  något 
klumpiga  kroppsform  antyda,  att  han  icke  är  någon  snabblöpare, 

om  han  än  uti  loppet  ådagalägger  stor  uthållighet.  Enligt  A.  E. 

Beehm^),  som  sjelf  sett  honom  i  fritt  tillstånd,  framvältrar  han  sig 
med  längre  bågformiga  och  vacklande  språng,  dervid  stundom 
kullbytterande.  Då  han  förföljer  renarne  i  djup  och  lös  snö ,  har 
han  fördelen  deraf  att  han  ej  sjunker  sä  djupt  ned  i  denne. 

Dertill  bidraga  hans  stora  fötter  och  de  temligen  starkt  utbil- 
dade simhinnorna  mellan  tårna.  Han  har  äfven  förmågan  att 

klättra  uppför  träd  och  klippor,  om  än  i  mindre  grad  än  mår- 
darne  ,  och  dertill  bidraga  hans  starka,  krökta  och  spetsiga  klor, 

som  likna  dem  hos  de  sednare.  Enligt  Hr  Borin"')  skall  han  i 
tät  skog  kunna  hoppa  ur  ett  träd  och  i  ett  annat ,  liksom  ekorren. 
Liksom  vargloen  och  många  andra  rofdjur,  dödar  han  på  en 

1)  För  1832,  pag.  283. 
2)  5:te  årgången  (1867),  pag.  206. 
3;  Illustrirtes  Thierleben,  l:er  Bd.  pag.  518. 
4)  Tidskr.  för  Jäg.  och  Naturf.  J832,  pag.  283. 



gång,  då  tillfälle  dertill  erbjuder  sig,  många  flera  djur,  än  han 
då  kan  förtära,  eller  med  andra  ord  så  många  han  kan  få  tag  uti. 
Då  han  träffar  på  en  färskock,  dödar  han  det  ena  fåret  efter 

det  andra,  och  ganska  få  undslippa  med  lifvet  *).  Enligt  hvad 
vi  hört  renjägare  i  Norge  berätta,  brukar  han  beraäktiga  sig 
vildrenen  på  det  sättet,  att  han  lägger  sig  i  försåt  för  den  på 
ett  upphöjdt  ställe,  och  då  den  kommer  honom  tillräckligt  nära, 

kastar  han  sig  på  dess  rygg,  och  fattar  tag  uti  den  ungefär 

på  samma  sätt  som  det,  hvilket  hermelinen,  enligt  hvad  vi  of- 
van  anfört,  använder  för  att  döda  bruna  råttan,  samt  biter  den 

i  nacken  tills  den  störtar.  Ungefär  detsamma  berättas  äfven  af 
S.  Nilsson,  A.  E.  Brehm  och  C.  G.  H.  Af  tamrenarne  dödar 

han  oftast  kalfvar  och  sådane  renar,  som  till  följe  af  någon 

åkomma  eller  af  någon  annan  orsak  kommit  att  blifva  skilda 
från  hjorden  och  väktarne.  Af  andra  husdjur  äro  får  och  getter, 

enligt  hvad  vi  redan  yttrat,  de  som  isynnerhet  äro  utsatte  för 
hans  anfall ,  och  det  händer  att  han  dervid  t.  o.  m.  gör  besök  i 

fårhusen.  Enligt  L.  L^stadius  2)  lefver  han  under  sommaren 
mest  af  fisk,  fogel  och  möss.  Denne  författare  hade  en  gång, 
5  mil  ofvanför  Karesuando,  påträffat  4  halfvuxna  jerfungar, 

som  lågo  pä  stenar  midt  i  en  fors  och  fiskade  harr  (Thymallus 
vulgaris).  Jerfven  är  utan  tvifvel  äfven  skicklig  simmare. 
Derför  tala  hans  temligen  stora  simhinnor.  Under  vintern  och 

våren  ströfvar  han  vidt  omkring  efter  rof,  men  han  skall  dock, 
enligt  C.  G.  H. ,  esomoftast  återkomma  till  en  viss  trakt,  der 

han  har  sitt  hufvudqvarter.  Han  gör  då  stundom  besök  i  Lap- 
parnes visthus  {stabur),  för  att  förtära  der  förvarade  köttvaror. 

Dessa  visthus  äro,  enligt  L.  L^stadius,  "små  bodar,  uppbyggde 
af  bräder  på  en  3  å  4  alnars  hög  stolpe."  Såsom  ett  glupskt 
rofdjur  har  han  utan  tvifvel  stark  matlust,  och  frossar  mycket, 

då  han  lyckats  bemäktiga  sig  ett  större  rof,  men  de  berättel- 
ser, som  man  stundom  meddelat  om  hans  omåttliga  appetit ,  äro 

säkerligen  öfverdrifna,  och  det  är  antagligt,  att  han  i  detta  af- 

seende  ingalunda  öfverträffar  vargen.  De  starka  och  tjocka  rof- 
tänderna,  liknande  dem  hos  hysenorna,  antyda,  att  han  har 
stor  förmåga  att  sönderbita  benen  å  större  rof.  Han  förtär  en- 

dast friskt  kött,  men  stundom  af  sådana  djur,  som  han  icke 

sjelf  dödat.  Enligt  S.  Nilsson  (Skand.  Fauna)  händer  det  någon 

1)  Hr  Jon.  Ekström  ,  Tidskr.  för  Jäg.  och  Naturforsk.  1832 ,  pag.  283. 
2)  Ibm,  pag.  282. 
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gång,  att  den  ene  jerfven  äter  upp  den  andre.  Ofta  uppäter 

han  skjutna  vildrenar,  som  jägarne  måst  qvarlemna  på  fjellen. 

Enligt  C.  G.  H.  är  hans  bett  giftigt,  och  renarne  bruka  van- 
ligen dö  af  de  sår,  som  han  derigenom  tillfogat  dera,  äfven  om 

betten  varit  obetj^dliga.  Man  har  uppgifvit,  att  han,  liksom 
illern ,  gifver  ifrån  sig  en  olidlig  stank ,  dä  han  blir  oroad ,  och 

att  jagthundarne  derföre  icke  vilja  angripa  honoui;  men  enligt 

både  J.  LiNDWÅLL  ̂ )  och  C.  Gr.  H. -)  lär  detta  vara  ogrundadt, 
och  den  sednare  omnämner,  att  det  gifves  många  exempel  på, 

att  stora-  och  starka  hundar  sprungit  fatt  och  dödat  honom. 
Den  samme  berättar  en  anmärkningsvärd  iakttagelse ,  som  tyckes 

ådagalägga,  att  jerfven,  ehuru  grym  och  roflysten,  någon  gång 

kan  hysa  "ädlare  känslor."  Denna  iakttagelse  var  följande:  "Ett 
par  jägare  i  Arvidsjaurs  socken  hade  märkt,  att  en  jerf  släpade 
byte  åt  en  viss  trakt.  Troende,  att  jerfven  hade  ungar,  följde 

de  spåren  och  hittade  mycket  riktigt  lyan,  men  i  stället  för 

ungar  funno  de  en  yngre  jerf,  den  de  följt  spåren  efter,  samt 

en  mycket  gammal,  blind  jerf,  hvilken  ej  tycktes  på  lång  tid 

hafva  lemnat  lyan,  utan  der  blifvit  försörjd  af  den  yngre."  Att 
jerfven  kan  blifva  tam,  bevisas  af  en  berättelse  å  samma  ställe 

och  af  samme  förfiittare,  som  hade  uppfödt  en  jerfunge ,  hvilken 
blifvit  så  tam,  att  han  åtföljde  honom  såsom  en  hund. 

Enligt  samme  C.  G.  H.  infaller  jerfvens  parningstid  sanno- 
likt i  början  af  Januari,  emedan  jerfvarne  vid  den  tiden  följas 

åt  två  och  två.  Denna  sednare  omständigheten  tyckes  utvisa, 

att  jerfven  lefver  i  monogami.  "Efter  ungefär  9  veckors  dräg- 
tighet  föder  honan  i  midten  af  Mars,  uti  något  stenskrafvel 

eller  under  ett  rothvalf ,  två  till  tre  ̂ )  ungar,  hvilka  äro  blinda 
omkring  fjorton  dagar.  Den  tid  ungarne  ligga  i  lyan,  förses  de 
rikligen  med  föda  af  modren,  hvilken  stundom  tager  sitt  byte 

på  tre  till  fyra  mils  afstånd,  och  släpar  det  hem,  T  slutet  af 

Maj  lemna  ungarne  lyan  och  åtfölja  modren.  (C.  G.  H.)."  De 
växa  så  hastigt,  att  de  redan  fram  på  sommaren  äro  halfvuxna, 

samt  säkerligen  under  följande  vinter  äro  fortplantningsskicklige  *). 

1)  Kongl.  Vetensk.  Akademis  Handl.  1773,  pag.  227. 
2)  Sv.  Jäg.förbis  Nya  Tidskr.  5:te  årg.  (1867),  pag.  206. 
3)  Sannolikt  är  ungarnes  antal  stundom  större.  Enligt  hvad  ofvan  blif- 

vit anfördt ,  hade  L.  L^STADius  på  ett  ställe  träffat  4  halfvuxna  ungar  till- 
samman, hvilka  utan  tvifvel  tillhörde  samma  familj. 

4)  Eörande  jerfvens  lefnadssätt  för  öfrigt  och  jagten  å  densamme  hän- 
visa vi  till:  Anmärkningar  om  Järfven,  af  Jonas  Hollsten;  Kongl.  Vet. 
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2.   Underfam.  LUTEINJ:,  J.  E.  Gray. 

Hälen  å  den  öfre  ro/tanden  är  stor,  och  upptager  mera 

än  hälften  af  hronans  längd  å  samma  tand.  Ilifvudet  är  ned- 

tryckt. Nosspetsen  är  utan  vertical  fåra.  Fötterna  äro  för- 
sedda med  väl  utbildade  simhinnor.  Svansen  är  honish^  och 

tjock  vid  basen,  samt  der  något  nedtrgcU. 

De,  enligt  J.  E.  Gbay,  till  denna  underfamilj  hörande  19 
arterna  hafva  af  honom  blifvit  fördelade  på  8  slägten,  som  till 
dels  äro  föga  skiljaktiga. 

IV.    Slägtet  Lutra,  Erxleben.  1777, 

Kroppsformen  är  långsträcld  och  något  plattad^  och  hal- 
sen är  tjocJc.  Extremiteterna  äro  mychet  horta  och  tjocJca,  och 

fötterna  subplanti grada ,  och  undertill ,  med  undantag  af  bakre 

delen  af  pilanta ,  nakna ,  samt  med  simhinnor  som  räcka  unge- 

fär till  klorna^  ehuru  de  å  midten  äro  mer  eller  mindre  ut- 
ringade.  Nosen  är  bred^  och  nosspetsen  är  naken,  och  öfver- 
läppen  saknar  vertical  fåra  framtill.  Öronen  äro  7nycket  små 
och  öronÖppningen  är  helt  liten  ̂   samt  kan  tillslutas  af  den 

tydlige  tragus.  Ögonen  äro  äfven  af  ringa  storlek.  Svansen  är 

lång,  och  mot  spetsen  af  smalnande.  —  Craniet  är  af  en  ned- 
tryckt form,  med  mycket  kort  ansigtsregion ,  och  lång  och  bak- 

till bred  hjernskålsregion,  som  framtill  bakom  pannan  är  starkt 
inknipen.  Äf ståndet  mellan  framkanten  af  mellankäksbenen  och 

främre  orbitalkanten  innehålles  ungefär  ̂ -/g  gånger  i  detsamma 
mellan  spetsen  af  pannbenets  po storbitalut skott  och  bakre  kan- 

ten af  condylus  occipitalis.  Craniets  öfre  profilkonturen  har  in- 
gen bugt  framom  pannan.  Processus  paramastoidei  äro  tydliga 

och  temligen  starkt  utstående.,  men  proc.  mastoidei  äro  små^ 

och  fjällbenens  sidokanter  äro  utstående  öfver  dem.  Bullce 

ossece  äro  föga  uppsvällda,  subtriangulära,  och  ungefär  lika 

långa  som  breda  ̂   och  med  den  yttre  öronÖppningen  tubformad. 

Akad:s  Handl.  1773,  pag.  230;  —  Beskrifning  på  Djuret  Järf  eller  Filfras, 
af Johan  Lindwall  :  ibm  pag.  222 ;  —  Sammandrag  af  zoologiska  uppsatser 
om  Jerven;  Tidskrift  för  Jägare  och  Naturforskare,  1832,  pag.  280,  samt 
samma  Tidskrift  för  1833,  pag.  670  (om  Jerfbås);  —  och  slutligen  Bidrag 
till  jerfvens  naturhistoria,  af  C.  G.  H.  i  Svenska  Jägareförh:s  Nya  Tidskr. 
5:te  årg.  (1867)  pag.  204. 

36 
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Foramina  carotica  posteriora  är  o  närmare  intill  hälen  for  tuhce 

Eustachii  än  intill  foramina  lacera  postica.  Foramen  glenoi- 

deum  är  beläget  framom  den  tuhformade  öronöppningen.  Ca- 
nales  infraorhitales  är  o  mycliet  stora,  och  den  öfre  grenen  af 
öfverJcäkshenens  ohhensutshott  är  smal.  Kindbågarne  äro  starka. 

—  Mellantändcrna  äro  3:ne  å  hvardera  sidan  af  öfre  och 
undre  hähen.  Den  Öfre  roftandens  häl  är  mycket  stor,  och 

upptager  ungefär  ̂ 3  eZ?er  stundom  mera  af  längden  af  kronan 
å  densamma.  Ben  undre  roftanden  har  en  hÖg  och  spetsig 

knöl  eller  tagg  innanför  sin  mellersta  flik.  Den  öfre  knöl- 
tanden är  snedt  transversell ,  och  dess  longitudinella  dimension 

innehålles  ungefär  1^1^  gånger  i  dess  transversella. 
Af  J.  E.  Geay  räknas  till  detta  slägte  6  arter  från  Europa , 

Asien  och  Södra  Amerika,  af  hvilka  dock  den  ena  endast  kan 

betraktas  såsom  en  varietet.  Endast  en  af  dessa  tillhör  Europas 

och  vår  fauna.  Uttrarne  äro  bestämda  till  att  söka  sin  näring  i 

vattnet,  och  hela  deras  byggnad  åsyftar  företrädesvis  förmågan 
att  skickligt,  röra  sig  i  detta  element. 

1.  Lutra  vulgaris,  Erxleben. 
Uttern. 

Viverra  Lutra,  Linné:  Fauna  Svecica,  edit.  2:cla,  pag.  5.  —  1761. 
Lutra  vulgaris,  Erxleben:  Systeraa  Regni  animalis,  Mammalia,  pag.  448. 

—  1777. 

Mustéla  Lutra,  C.  P.  Thunberg:  Beskrifning  på  Svenske  Djur,  pag.  19. 
-  1798. 

„         „      A.  J.  Retzius:  Faunas  Suecicae  parsl:ma,  pag.  18.  —  1800. 
Lutra  vulgaris,  S.  Nilsson:  lUumin.  Fig.  till  Skandin.  Fauna,  8:de  häft. 

pl.  20.  ~  1831. 
„         „      C.  U.  Ekström:  Tidskr.  för  Jägare  och  Naturforsk.  1833, 

pag.  394,  med  figur.  —  1833. 
„         „      S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.  pag. 

175.  —  1847. 

„         „      J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 
lands,  pag.  237.  —  1857. 

„         „      A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  203,  med 

figur.  —  1865. 
„         „      V.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse;  Hist.  nat. 

des  Mammif.,  pag,  339.  -  1869. 
Anm.    Melchior     har  yttrat  den  förmodan,  att  den  utter,  som  före- 

kommer vid  våra  hafskuster,  och  som  stundom  är  något  större,  och  af  en 

1)  Den  Danske  Stats  og  Norges  Pattedyr,  pag.  50. 
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ljusare  färgteckning,  än  den  inuti  landet  förekommande  uttern,  skulle  till 
arten  vara  skild  från  denne  sednare,  och  han  har  för  den  förre  föreslagit 
namnet  Lutra  nudipes.  Vi  hafva  haft  tillfälle  att  jemföra  skelettet  af  den 
vid  hafvet  i  Bohuslän  förekommande  uttern  med  det  af  den  från  de  färska 
vattnen  i  Ui)land ,  och  vi  hafva  funnit  det  förra ,  ehuru  af  ett  gammalt  och 
fullt  utvuxet  individ,  fullkomligt  öfverensstämmande  med  det  sednare  både 
uti  storleken,  uti  formen  af  craniet  och  det  öfriga  skelettet,  och  uti  tand- 

byggnaden; och  det  synes  oss  derföre  påtagligt,  att  den  förre  endast  är  en 
af  localen  beroende  färgvarietet  af  en  och  samma  art,  som  den  sednare. 

BesJcr.  ̂ ,  skjuten  i  Uplaiid  d.  17:de  April,  och  sannolikt 

yngre  från  föregående  året,  och  således  icke  fullt  utvuxen*). 

Längd  af  kroppen  från  uosspetsen  till  basen-af  svansen  2  fot  3'Yio 
tum  eller  G99  mill.  L.  af  hufvudet  47^0  eller  129  mill.  L. 
af  örat  från  basen  af  dess  yttre  kant  och  utan  håren  vid  dess 

spets  '7.20  t.  eller  17  mill.  L.  af  bakfoten  från  hälen  till  den 
mellersta  tåns  klospets  37io  t.  eller  117  mill.  L.  af  svansen 

1272  t.  eller  375  mill.  —  En  annan  yngre  hane,  hvars  kropps- 
längd var  ISYiot. ,  hade  svansen  endast  87io  t.  lång. —  Honan 

är  något  mindre  än  hanen. 

Kroppsformen  är  långsträckt ,  ehuru  icke  smärt ,  och  nästan 

jemntjock  samt  med  bred  rygg.  Huden  är  tjock  och  fast.  Huf- 
vudet och  halsen,  isynnerhet  det  förra,  äro  något  nedtryckta. 

Nosen  är  bred  och  trubbig,  och  nosspetsen  är  bar,  och  fram- 

skjutande framom  spetsen  af  underkäken.  Öfverläppen  är  fram- 
till tätt  hårig,  och  utan  spår  till  vertical  fåra.  Någon  sådan 

förefinnes  icke  heller  på  den  nakna  nosspetsen.  Näsborrarne  äro 

belägna  vid  sidorna  af  denna,  och  hafva  formen  af  böjda  sprin- 
gor, som  kunna  tillslutas  och  öppnas,  liksom  hos  sälarne.  På 

sidorna  af  nosen  äro  talrika  morrhår,  som  äro  korta,  och  räcka 

på  långt  när  icke  till  öronen.  Ett  stycke  bakom  munvinklarne 
äro  äfvenledes  några  längre  och  styfvare  borstlika  hår.  Ögonen, 
som  sitta  närmare  intill  nosspetsen  än  intill  öronen,  äro  små, 

med  blåaktig  pupill,  (tapetmn)^  och  ljusare  blå  iris ,  och  de  äro  till 
dels  riktade  uppåt.  Öronen  äro  mycket  små,  utan  och  innan  ludna, 

rundade ,  och  knappt  utstående  ur  hårfällen ;  och  den  lilla  öron- 
öppningen  tillslutes  af  en  liten  men  tydlig  tragus.  Halsen  är 

af  medelmåttig  längd,  tjock  och  bred,  samt  vid  nacken  föga 
smalare  än  hufvudet.  Extremiteterna  äro  mycket  korta  och 
tjocka,  de  bakre  något  längre  än  de  främre,  alla  försedda  med 
5  genom  väl  utbildade  simhinnor  förenade  tår.  Simhinnorna, 

1)  Måtten  äro  tagna  å  ett  färskt  exemplar. 

36* 
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som,  med  undantag  af  den  mellan  4:de  och  5:te  tårna  å  bak- 
fötterna, äro  å  midten  mera  eller  mindre  utringade,  räcka  un- 

gefär till  klornas  bas,  och  äro  något  mera  utbildade  å  bakföt- 
terna. A  midten  äro  de  ofvan  nästan  nakna,  men  vid  sidorna 

håriga.  Tårna  undertill  och  fotsulorna,  med  undantag  af  bakre 

delen  af  dem  på  bakfötterna ,  äro  nakna.  Trampknölarne  å  fram- 
fötternas  fotsulor  äro  5,  ehuru  föga  skilda;  de  å  de  bakre  äro 

icke  distinkta.  Klorna  äro  korta;  de  å  framfötterna  äro  mera  | 

krökta  och  spetsiga  än  de  på  bakfötterna,  hvilka  äro  afnötta  ' 
och  trubbiga.  Bakfötternas  tår  äro  längre ,  än  de  å  framfötterna, 
och  de  bakre  extremiteterna  äro  både  till  följe  häraf  och  till 

följe  af  sina  större  simhinnor  mera  dugliga  redskap  sill  simning, 
än  framfötterna.  3:dje  och  4:de  tårna  å  alla  fötterna  äro  ungefär 
lika  långa  och  längst.  Den  långe  svansen  är  af  en  långsträckt 
konisk  form,  vid  roten  mycket  tjock  och  der  något  plattad ,  och 

emot  spetsen  starkt  afsmalnande,  med  tät  och  emot  svansspet- 
sen kortare  hårbeklädnad ,  som  vid  basen  af  svansen  är  af  samma 

längd,  som  den  på  kroppen.  Hårfällen  är  tät  men  kort.  Den 
består  dels  af  en  mycket  tät  och  fin  silkeslik  och  glänsande 

bottenfäll,  och  dels  af  längre,  något  plattade  och  vid  spetsen 

glänsande  hår,  som  äro  så  talrika,  att  de  dölja  den  underlig- 

gande bottenfällen.  —  Färgen  å  den  öfre  kroppssidan  är  mörk- 
brun, glänsande,  och  å  den  undre  gråbrun.  Undre  sidan  af  svan- 

sen har  nästan  samma  mörkbruna  färg,  som  dess  öfre.  Sidorna 

af  nosen  och  öronkanterna  äro  gråbrunaktiga.  Öfverläppen  å 
hvardera  sidan  framtill,  underläppen,  hakan,  undre  sidan  af 

halsen,  och  halsens  sidor  upp  under  öronen  äro  gråhvitaktiga , 
färgen  ljusast  på  läpparne,  hakan  och  undre  halsens  midt.  På 
strupen  och  midt  på  frambröstet  är  en  liten  hvitaktig  fläck.  | 

Den  nakne  nosspetsen  och  de  nakna  fotsulorna  äro  svartaktiga 
och  klorna  äro  bruna  och  vid  spetsen  hvitaktiga.  Bottenfällen 

är  vid  basen  ljusgrå,  och  mot  spetsarne  gråbrun.  —  Färgen  är 
stundom  hos  äldre  individer,  isynnerhet  de  från  hafvet,  ljusare, 
ofvan  stötande  i  gråbrunt  eller  ljusare  brunt,  eller  t.  o.  m. 

gulbrunt.  Ett  dylikt  skinn  af  en  gammal  hane  förvaras  å  här- 
varande Universitets  zoologiska  museum,  föräradt  afHrFELLcm.  | 

Det  har  blifvit  något  utsträckt  på  längden,  men  utvisar  dock 
en  ovanlig  storlek.  Dess  längd  från  nosspetsen  till  svansroten 

är  3  fot  472  tum.  Öfre  sidan  är  gulbrun.  Undre  sidan,  isyn-  i 
nerhet  under  halsen,  är  ljusare  än  den  öfre,  och  gråaktig.  Lo- 
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calen,  der  denne  ntter  blifvit  tagen,  är  icke  angifven,  raen 
sannolikt  härleder  den  sig  från  hafvet.  De  smä  ungarne  äro 

stundom  mörkt  bruna  ofvan ,  och  stundom  ljusare  gråbrunaktiga. 
Samma  museum  äger  en  liten  unge,  tagen  vid  hafvet,  och  af 
ungefär  7  tums  kroppslängd,  hvilken  ofvan  är  mörkbrun,  och 
under  gråbrun. 

Nämnde  museum  äger  äfven  en  hud  af  en  individuell  va- 
rietet  af  uttern  från  norra  Upland ,  och  tagen  vid  färskt  vatten. 

Hufvudet  är  nästan  hvitt.  Eljest  är  den  öfverallt  blekt  gulaktig, 
ungefär  af  samma  färg,  som  skogsmårdens  ljusa  halsfläck.  Den 
har  varit  af  vanlig  storlek. 

SJceIctfet.  Af  en  gammal  hane.  Det  är  i  sin  helhet  af 

stark  byggnad.  Craniet:  Längd  frän  framkanten  af  mellan- 

käksbenen  till  bakre  kanten  af  condyli  occipitales  S^Yao  t-  ̂ ^^^r 
115  mill.  Bredd  öfver  kindbågarne  t  eller  75  mill 

Betraktadt  ofvanifrån  är  det  af  en  långsträckt  oval  form,  med 
största  bredden  bakom  midten.  Betraktadt  från  sidan  har  det 

öfre  profilkonturen  från  pannbenets  postorbitalutskott  bakåt  nä- 
stan rät,  och  framom  detta  utskott  något  litet  bågböjd.  Craniet, 

isynnerhet  dess  bakre  del,  är  något  nedtryckt,  och  det  utmärker 

sig  genom  sin  mycket  korta  och  temligen  tjocka  nos,  samt  den 

långa,  framtill  smala,  och  baktill  breda  hjernkapseln.  Hjess- 
kammen  och  nackekammen  äro  väl  utbildade,  men  den  sednare, 

som  i  midten  är  inbugtad,  är  högre  än  den  förre,  ehuru  denne 

är  fullständig ,  och  börjar  t.  0.  m.  strax  bakom  pannbenens  post- 
orbitalutskott. Hjernkapselns  bredd  öfver  processus  mastoidei 

är  ungefär  lika  stor  som  afståndet  mellan  den  bakre  fria  kanten 

af  gombenen  och  bakre  kanten  af  condyli  occipitales.  Afståndet 

mellan  pannbenets  postorbitalutskott  och  framkanten  af  mellan- 
käksbenen  innehålles  ungefär  P/^  gånger  i  detsamma  mellan  det 
förra  och  bakre  kanten  af  condylus  occipitalis.  Suturerna  hafva 

försvunnit,  men  å  craniet  af  ett  yngre  individ,  der  de  äro  tyd- 
liga, synes  det,  att  pannbenen  äro  längre  än  hjessbenen,  och 

att  den  öfre  delen  af  sutura  coronalis  är  ungefär  midt  för 
basen  af  fjällbenens  okbensutskott.  Nackbenets  basilardel  saknar 

köl,  samt  är  långs  åt  konvex.  Fjällbenen  äro  mycket  små,  och 

en  bred  nedstigande  del  af  hjessbenet  sammanstöter  med  kil- 

1)  Ett  annat  crauium  af  ett  särdeles  gammalt  individ,  med  mycket 

slitna  och  till  dels  urfallna  tänder,  är  4V2o  t.  långt,  och  2»V2o  bi'edt  öf- 
ver kindbågarne. 
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benets  stora  vinge,  och  afskiljer  således  pannbenet  från  fjäll- 
benet.  Foramen  magnum  är  mycket  bredare  än  högt.  Tro- 
cessus  paramastoidcus  är  kort,  men  dock  tydlig  och  utstående. 

Froc.  mastoideus  äi*  helt  låg  och  trubbig.  Foramen  earoiiciim 
posterius  är  litet,  och  beläget  närmare  intill  den  främre  än 
den  bakre  ändan  af  huUa  ossea.  Den  starka  inknipningen  å 

bakre  delen  af  pannan  är  belägen  framom  craniets  midt,  och 
den  begränsas  framtill  och  upptill  af  en  utstående  afrundad  kant. 
Den  främre  delen  af  pannan  är  något  litet  konkav.  Pannans 

postorbitalutskott  äro  korta ,  men  dock  tillspetsade  och  utstående. 
Foramen  ovale  har  sitt  läge  midt  för  proc.  xjostghnoideus. 

Gombenens  bakre  fria  kant  är  hos  de  äldre  vanligen  konkav,  och 

hos  yngre  merendels  i  midten  med  en  liten  utstående  vinkel ,  som 
stundom  äfven  förefinnes  hos  äldre.  Dessa  bens  orbitala  skifva 

sträcker  sig  ända  fram  till  tårbenet.  Detta  ben  bildar  hos  äldre 
en  utstående  knöl  å  framkanten  af  orhita.  Denna  är  temligen 

liten,  och  afståndet  mellan  foramen  lacrymaJc  och  spetsen  af 
pannbenets  postorbitalutskott  är  mindre  än  bredden  af  foramen 

macjnum.  Kindbågarne  äro  starka ,  och  hafva  tydliga  postorbital- 
utskott. Foramen  mfraorhitale  är  mycket  stort,  och  hos  de 

äldre  nästan  ovalt,  och  hos  de  yngre  subtriangulärt.  Den  öfre 
grenen  af  öfverkäkens  okbensutskott  är  mycket  smalare  än  den 

undre.  Näsbenen  sträcka  sig  vid  pannan  något  längre  tillbaka 
än  öfverkäksbenen.  Underkäkens  kronutskott  är  hos  de  äldre 

trubbigt  tillspetsadt ,  och  hos  de  yngre  afrundadt  vid  spetsen. 

—  Den  äldre  honan  har  å  craniet  en  fullständig  cHsta  sa- 
gittalis^  och  det  skiljer  sig  endast  från  hanens  genom  mindre 
storlek. 

Balen:  Sidoutskotten  å  atlas  hafva  i  främre  kanten  vid 

basen  en  bugt  för  arteria  vertehralis,  och  deras  kanter  äro 

ojemna  och  bugtiga.  Fpistropheiis  har  främre  och  bakre  spet- 
sarne å  neuraltaggen  ungefär  lika  långa,  och  denna  och  alla  de 

följande  halskotorna  hafva  tydliga  hyperapophyser,  men  deremot 
inga  från  dem  skilda  metapophyser.  A  3:dje  halskotan  synas 
spår  till  dessa  sednare ,  som  der  äro  sammanvuxna  med  de  förra. 

3:dje — 6:te  halskotorna  hafva  distinkta  parapophyser,  som  på 
den  sistnämnda  äro  störst.  —  Bröstkotorna  äro  14  och  ländkotorna 

6.  De  3me  sista  bröstkotorna  hafva  neuraltaggen  riktad  framåt, 

och  å  den  ll;te  är  den  tydlig,  ehuru  liten.  Först  på  12:te bröst- 

kotan äro  meta-  och  anapophyserna  åtskilda.  Ländkotornas  sido- 
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utskott  äro  jemiit  tilltagande  i  längd  och  storlek  bakåt,  och 
alla,  mod  undantag  af  de  å  den  l:sta,  äro  vid  spetsen  utbredda. 

Endast  den  sista  ländkotan  saknar  anapophyser.  —  Korsbens- 
kotorna  äro  3:ne ,  och  svanskotorna  äro  24 ,  af  hvilka  de  främre 
äro  stora  och  utrustade  med  starka  utskott.  Dessa  bära  äfven 

hsemapophysialben ,  som  å  de  flesta  äro  orörligt  sammanvuxna 

med  sina  kotor,  och  förefinnas  å  3:dje— 8:de  kotorna.  De  der- 
efter  följande  svanskotorna,  med  undantag  af  de  allra  sista,  äro 

utrustade  med  dubbla  hypapophyser,  som  på  de  främre  äro 
starkt  utbildade.  Sidoutskotten  på  de  6  första  svanskotorna  äro 

enkla,  och  på  de  12  följande  dubbla.  Denna  starka  utveckling 
af  svansens  utskott  står  i  samband  med  dess  ovanligt  starka 
muskulatur,  och  utvisar,  att  den  spelar  en  vigtig  role  i  afseende 

på  djurets  förmåga  att  simma  och  dyka.  —  Af  de  14  paren 
refben  äro  11  par  costm  verm.  Hsemapophyserna  äro  långa. 
Bröstbenet  är  långt,  och  består  af  9  leder,  med  inbegrepp  af 
den  baktill  broskartade  processus  ensiformis. 

Extremiteterna:  Skulderbladet  är  bredt,  och  har  en  form, 

som  står  mellan  den  halfmånformiga  och  den  rhomboidiska. 
Dess  hals  är  bred ,  och  ofvan  denne  är  dess  främre  kant  afrundad 

och  starkt  framstående,  samt  längre  uppåt  något  bugtig,  och 

utan  någon  tydlig  vinkel  öfvergående  i  den  öfre.  Fossa  prce- 
spinata  är  större  än  /.  postspinata.  Spina  scapulce  är  hög  och 
bugtig,  och  försedd  med  en  bred  metacromialprocess  ofvan  den 

smale  acromion.  Skulderbladets  bakre  kant  är  något  uppviken, 
med  antydning  till  en  spina  posterior.  Skulderbladets  längd  är 

2Vio  t.  eller  72  mill. ,  och  bredd  IVi^  t.  eller  42  mill.  Öfver- 

armbenet,  hvars  längd  är  2^720  t-  ̂ ller  83  mill.,  är,  liksom 
hela  extremiteten,  jemförelsevis  kort,  samt  tjockt  och  starkt 
böjdt,  med  diaphysen  hoptryckt,  och  den  nedre  ändan  bred. 

Tuberciäum  majus  är  lägre  än  caput.  Crista  deltoidea  externa 

är  skarp  ̂ )  och  sammanlöper  med  spina  tuhermli  majoris  unge- 
fär på  benets  midt,  samt  bildar  derefte/  i  förening  med  den 

sednare  en  skarp  rygg  på  främre  kanten  af  diaphysen.  Under- 
armens båda  ben  äro  tjocka  och  korta,  och  armbågbenet,  som 

nedtill  är  lika  tjockt  som  strålbenet,  är  något  kortare  än  öfver- 
armbenet.  Dess  längd  är  2Vio  t.  eller  78  mill.  Olecranon  är 

tjock,  och  starkt  inåt  böjd.  Strålbenet  är  nedtill  bågböjdt,  och 

1)  Hos  yngre  är  crista  deltoidea  externa  icke  märkbar. 
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har  upptill  å  bakre  sidan  en  stark  tuberositas.  Carpus  och  den 
öfriga  delen  af  foten  är  af  vanlig  beskaffenhet.  På  inre  sidan 
af  de  sammanvuxna  ossa  naviciiJare  é  lunatum  är  ett  litet  öf- 

vertaligt  ben.  —  Bäckenet  är  temligen  långt,  och  höftbenet  och 
sittbenet  äro  ungefär  lika  långa.  Tuherculum  ilcopectinceum  är 

tj^dligt  och  beläget  högt  uppe.  Spina  ilei  är  föga  utstående. 
Incisura  ischiadica  minor  är  otydlig.  Ramus  introversus  af 

sittbenet  är  mycket  bred,  och  vida  bredare  än  blygdbenet.  Lår- 

benet, som  är  2^72o  ̂ -  ̂ ^^^^  ̂ i^l-  långt,  och  något  kortare 
än  skenbenet ,  är  kort  och  tjockt,  och  nästan  alldeles  rakt.  Hal- 

sen är  sned,  och  trochanter  major  är  lägre  än  caput.  Från 

troch.  major  sträcker  sig  till  nedom  benets  midt  en  upptill  tem- 
ligen starkt  utstående  crista  ghdcea.  Skenbenet  är  å  midten 

något  inåt  böjdt,  och  öppningen  mellan  det  och  vadbenet  är 

stor.  A  yttre  sidan  har  det  förra  en  svagt  antydd  skarp  kant. 
Nedre  ändan  af  skenbenet  har  sneda  ledytor  för  articulationen 
med  astragalus.  MaUeohis  extermis  å  vadbenet  är  tjock,  och 

har  å  sin  yttre  sida  ett  par  knölar,  af  hvilka  den  nedre  och 
större  är  riktad  bakåt.  Astragalus  har  caput  konvext  och  inåt 

böjdt.  Tuher  calcanei  är  temligen  bredt,  med  en  vid  sulcus. 

Tarsal-  och  tåbenen  äro  för  öfrigt  af  vanlig  beskaffenhet.  På 
både  dessa  och  de  främre  extremiteterna  äro  3:dje  och  4:de 

tårna  ungefär  lika  långa  och  längst.  4:de  tån  å  bakre  foten  är, 

med  inbegrepp  af  dess  metatarsalben,  ungefär  lika  lång  som  af- 
ståndet  mellan  undre  kanten  af  lårbenets  condyhis  externus  och 

spetsen  af  dess  trochanter  major.  —  Os  penis  är  mycket  stort, 
27io  t-  långt,  och  med  främre  ändan  bred  och  klufven. 

Tänderna.  Öfver käken:  Framtänderna  äro  ej  crenulerade, 
och  de  yttersta  äro  ungefär  dubbelt  större  än  de  mellersta. 

Hörntänderna  äro  stora ,  och  förete  innantill  ett  par  lägre  skarpa 
kanter.  Af  de  3:ne  mellantänderna  å  hvardera  sidan  sitter  den 

l:sta,  som  är  helt  liten,  till  dels  innanför  hörntanden,  sä  att 

den  endast  till  en  del  synes  utifrån.  De  båda  följande,  af  hvilka 
den  3:dje  ej  är  dubbelt  större  än  den  2:dra,  hafva  de  bakre  och 

isynnerhet  de  främre  afsatserna  föga  tydliga.  Koftanden,  å  hvil- 
ken  den  främsta  afsatsen  eller  fliken  är  tydlig,  har  eggen  å  de 
mellersta  och  bakre  flikarne  skarp,  och  dess  häl,  som  upptager 
ungefär  Yg  af  kronans  längd,  har  sin  inre  kant  temligen  skarp 
och  uppstående.  Knöltanden,  som  knappt  är  mindre  än  roftan- 

den,  är  snedt  transversell ,  med  tvärdimensionen  ungefär  lika 
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stor,  som  längden  af  roftandens  krona.  Den  företer  en  inre  och 

en  yttre  afdelniug,  åtskilda  genom  en  långsgående  grop.  Hvar- 
dera  af  dessa  afdelningar  har  2:ne  mer  eller  mindre  trubbiga 

knölar;  och  den  långsgäende  gropen  bildar  i  tandens  bakre  kant 

en  ingående  bugt.  —  Underkäken:  2:dra  paret  af  framtän- 
derna  äro  ställde  något  längre  tillbaka  än  de  andra.  Af  de  3:ne 
mellantänderna  å  hvardera  sidan  är  äfven  den  l:sta  helt  och 

hållet  synlig  utifrån,  och  denna  är  icke  hälften  mindre  än  den 

2:dra,  som  äfvenledes  icke  är  hälften  mindre  än  den  3:dje.  Kof- 
tanden  har  innanför  sin  mellersta  flik  en  hög  och  spetsig  knöl 
eller  tagg ,  som  dock  är  lägre  än  nämnde  flik ;  och  dess  bakersta 
flik  eller  afsats  har  eggen  delad  genom  en  inskärning.  Denna 
tand  har  kronan  ungefär  så  lång  som  kronorna  af  de  båda  bakre 
mellantänderna  tillsamman.  Knöltanden,  som  har  en  otydlig 

transversell  midtelrygg,  är  nästan  lika  hög,  som  roftandens 
bakersta  afsats. 

Uttern  förekommer  allmän  ehuru  fåtalig  både  vid  färska 

vatten  och  vid  hafsstränderna  från  de  sydligaste  till  de  nord- 
ligaste delarne  af  Sverige  och  Norge,  såväl  i  skogstrakter  som 

på  de  skoglösa  slätterna,  och  såväl  i  bergstrakter  som  på  låg- 
landet. Talrikast  torde  han  vara  vid  de  bergiga  hafskusterna 

på  vissa  ställen ,  hvarest  finnes  god  tillgång  på  fisk ,  och  hvarest 
remnor  och  hål  i  klippväggar  och  under  större  stenar  lemna 

honom  passande  gömställen.  Inuti  landet  håller  han  sig  isynner- 
het gerna  vid  floder  och  bäckar,  hvarest  finnes  tillgång  på  lax 

och  foreller.  Dessutom  förefinnes  uttern  i  nästan  hela  Europa 

till  och  med  Italien  och  Grekland,  och  utom  Europa  förekom- 
mer den,  enligt  Pallas  och  J.  F.  Brandt,  i  mellersta  Asien  och 

i  hela  Sibirien  ända  till  och  med  Kamtschatka  och  kusten  af 

Ochotska  Hafvet,  och  mot  norden  så  långt  skog  växer.  Enligt 

V.  Fatio  uppstiger  den  på  Alperna  till  en  höjd  af  omkring  8000 

fot  öfver  hafvet.  De  uttrar,  som  förekomma  på  Himalaya,  i 
Indien  och  i  China,  anses  af  J.  E.  Gray  för  att  vara  till  arten 

skiljaktiga  från  vår. 

Uttern,  liksom  de  fleste  andra  rofdjuren,  ligger  merendels 

dold  under  dagen ,  och  är  i  rörelse  under  aftnarne  och  nätterna, 
för  att  söka  sin  föda,  m.  m.  Inuti  landet  har  han  företrädesvis 

sitt  tillhåll  vid  strömmar,  bäckar  och  sjöar  uti  hål  under  träd- 
rötter eller  under  öfverhängande  strandbräddar  o.  d. ,  och  vi  hafva 

iakttagit,  att  uttern  på  sådana  ställen  gräfver  sig  gångar  och 
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hålor  i  jorden ,  jerate  det  haii  begagnar  dem,  som  genom  vattnets 

undansköljning  af  jord  och  sand  åstadkommits.  Utom  vid  par- 
ningstiden, eller  då  honan  är  i  sällskap  med  ungarnej,  träffas 

uttern  merendels  ensam.  Han  är  i  allmänhet  mycket  skygg 
och  försigtig,  och  flyr  undan  med  största  skyndsamhet  så  snart 
han  märker  sig  vara  upptäckt,  och  man  får  derföre  sällan  se 
honom.  På  större  stenar  i  de  strömmar,  der  han  uppehåller 

sig,  brukar  han  lägga  sin  träck,  och  derpå  kan  man  då  lätt 
märka  hans  dervaro.  Då  han  icke  kan  undkomma,  och  blir 

hårdt  ansatt,  försvarar  han  sig  med  starka  bett,  som  äro  far- 
liga både  för  jägare  och  jagthundar,  på  hvilka  sednare  han 

ofta  afbiter  benen  och  icke  gerna  släpper  sitt  en  gång  er- 
hållna tag.  Utterns  hela  byggnad  utvisar,  att  han  företrädesvis 

är  bestämd  till  att  röra  sig  i  vattnet,  ehuru  hans  simhinnor 

icke  äro  af  någon  särdeles  stor  utbildning.  Också  simmar  och 

dyker  han  med  största  skicklighet  och  snabbhet,  och  skall  t.  o.  m- 
häruti  öfverträffa  bäfvern;  men  det  är  dock  antagligt,  att  han 

deri  icke  kan  täfla  med  sälarne ,  hvars  kroppsbyggnad  mera  ute- 
slutande och  följaktligen  mera  fuUändadt  är  beräknad  för  vattnet. 

Uttern  är  derjemte  byggd  för  att  kunna  röra  sig  på  land,  och 
han  kan  der  springa  temligen  fort,  och  t.  o.  m.  till  en  ringare 

grad  klättra.  Hans  rörelser  på  land  äro  emellertid  något  otymp- 
liga, och  han  upphinnes  der  lätt  af  en  karl.  Liksom  de  före- 

gående vesledjuren,  är  han  vig  och  böjlig  i  sina  rörelser,  och 

kan  derföre  i  vattnet  röra  sig  med  största  lätthet  i  alla  rikt- 

ningar. Den  snabbhet ,  som  han  i  vattnet  utvecklar,  måste  emel- 
lertid vara  ganska  stor,  då  han  der  kan  upphinna  och  fånga  de 

snabbaste  fiskar,  såsom  t.  ex.  laxen.  Man  kan  vanligen  se  hans 
framskridande  i  vattnet  under  ytan  på  den  linia  af  luftblåsor, 
som  uppstiga  till  denna  sednare ,  efterhand  som  han  framgår,  och 

derjemte  på  den  kilformiga  figur,  som  bildas  af  vattnets  krus- 
ning  i  ytan,  då  han  framskrider  nära  under  denna.  Under  hans 

dykning  är  hans  hårfäll,  liksom  fjäderbetäckningen  på  dykande 
foglar,  fullsatt  af  luftperlor,  men  enligt  sednare  iakttagelser  skall 

han  derunder  icke  utveckla  någon  i  mörkret  synlig  electricitet^), 
såsom  man  förut  någon  gång  påstått.  Då  han  går  på  landet 
eller  isen ,  sker  det  med  till  dels  krälande  rörelser,  pä  grund  af 
extremiteternas  korthet ,  och  i  snön  lemnar  den  släpande  svansen 

märke  efter  sig.    Då  han  springer  fortare,  tager  han  längre 

1)  Sv.  Jäg.förb:s  Nya  Tidskr.  8:de  arg.  (1870),  pag.  32. 
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språng  med  böjd  rygg  ("skjuter  rygg")  och  sätter  alla  fyra  föt- 
terna tätt  intill  hvarandra.  Utterns  föda  består  förnämligast  af 

fisk,  men  derjemte  förtär  han  kräftor,  grodor,  smärre  däggdjur 

isynnerhet  sådana,  som  han  träffar  vid  eller  i  vattnet,  och  foglar' 
af  hvilka  dock  företrädesvis  ungar  af  vattenfoglar,  m.  m.  d] 
Större  fiskar  och  andra  djur  förtär  han  ofvan  vattnet,  smärre 
slukar  han  deremot  i  detsamma.  För  att  söka  andra  localer,  der 

tillgång  på  passande  födoämnen  förefinnes,  lemnar  han  stundom 
sin  vanliga  vistelseort,  och  kan  då  ibland  företaga  ganska  långa 
vandringar. 

Ehuru  uttern  af  naturen  är  vild  och  skygg,  blir  han  fort 
och  lätt  tam.  Om  han  såsom  ung  fångas,  blir  han  genom  mild 

och  vänlig  behandling  inom  kort  så  tam,  att  han  följer  sin  egare 
såsom  en  hund  Vi  hafva  en  gång  i  Skåne  sett  en  i  början 
af  vintern  vid  hafvet  fångad  ungefär  halfvuxen  unge  af  uttern, 

som  redan  dagen  efter  den,  då  han  blifvit  tagen,  var  så  tam, 
att  han  stilla  och  fredlig  låg  på  sin  egares  knä  och  vid  hans 
barm.  Prof.  J.  E.  Areschoug  härstädes  har  å  en  dylik  vid  hafvet 

fångad  utterunge  i  detta  afseende  gjort  några  intressanta  iakt- 
tagelser, hvilka  han  godhetsfullt  meddelat  oss,  och  som  äro  af 

följande  lydelse:  "En  dag  i  slutet  af  Mars  månad  1841  in- 
köptes på  förmiddagen  en  mer  än  halfvuxen  utter,  som  före- 
gående dags  afton  hade  blifvit  fångad  i  trakten  af  Göteborg. 

Djuret  befann  sig  i  en  korg ,  öfverdragen  med  nät ,  samt  gjorde 

hvarje  gång,  man  närmade  sig  korgen,  ett  hopp  upp  mot  nätet 
och  lät  derjemte  höra  ett  hväsande  läte.  Man  förmodade  detta 
beteende  vara  ett  tecken  till  ondska,  men  fann,  sedan  djuret 

fått  föda,  som  begärligt  förtärdes,  att  det  endast  var  ett  sätt 
att  uttrycka  längtan  efter  denna  sednare;  ty  den  lilla  vackra 

uttern  var  numera  ytterst  spak,  lät  smeka,  och  slutligen  lyfta 
sig  ur  korgen.  Utsläppt  ur  denna  sednare,  nosade  han  först  på 

alla  de  kringståendes  fötter,  spatserade  kring  på  rummets  golf, 
men  lät  sig  både  smekas  och  tagas  när  man  behagade,  utan 

ringaste  begär  att  undfly.  Inom  2  timmar  lydde  han  namnet 

Lutra,  begaf  sig  till  den,  som  ropade  detta  namn,  och  gjorde 
åtbörd  att  locka  honom  till  sig.  Då  egaren  strax  på  eftermid- 

dagen lade  sig  att  hvila  på  soffan,  ropande  "Lutra",  framkom 
uttern  genast,  ställde  sig  på  bakbenen,  och  försökte  hjelpa  sig 

1)  Det  är  anmärkningsvärdt ,  att  en  del  andra  vattnet  tillhörande  dägg- 

djui-,  ncmligen  sälarne,  på  samma  sätt  med  lätthet  blifva  tama. 



562 

sjelf  upp ;  med  litet  bistånd  kom  han  omsider  upp  på  soffan,  och 
valde  helt  belåten  sin  lägerplats  vid  sin  herres  hufvudkudde, 

hvarest  han  tog  sig  en  rätt  stadig  eftermiddagslur.  Dagen  derpå 

tog  egaren  honom  med  sig  till  den  s.  k.  nya  alléen  vid  Göte- 
borg, hvarest  han  släpptes  alldeles  fri;  här  sprang  han  till  en 

början  än  hit  än  dit,  och  nosade  på  flera  föremål;  gick  en  per- 
son förbi,  skulle  han  fram  att  nosa  på  dennes  fötter,  och  blef 

då  ett  par  gånger  bemött  med  det  af  honom  okända  uttrycket: 

'hut!'  'hut!'  Omsider,  sedan  egaren,  genom  att  ofta  kalla  på 
honom,  vaot  honom  att  följa  efter,  gjorde  han  detta  lika  troget 

som  en  hund.  Efter  trenne  veckors  förlopp  dog  han,  troligen  af 

gift.  Finnes  uppstoppad  på  Göteborgs  museum."  —  Denna  lätthet 
att  tämja  honom  gör  det  möjligt  att  inöfva  honom  att  till  sin 

egare  bära  de  fiskar,  som  han  fångar,  och  man  har  derföre  stun- 

dom med  fördel  begagnat  sig  af  honom  till  fiskfångst.  Vi  hän- 
visa till  hvad  som  härom  anföres  i  Kongl.  Vetenskaps-Akade- 

miens Handlingar  för  är  1752,  pag.  139—145;  och  i  Tidskrift 
för  Jägare  och  Naturforskare  1832,  pag.  315;  samt  i  Illumin. 
Figurer  till  Skandinaviens  Fauna,  8:de  häftet,  artikeln  Uttern, 

hvarest  fiskfångst  med  utter  uti  Indien  oranämnes.  Detta  sed- 
nare  ämne  afhandlas  dessutom  af  E.  C.  Tytler  i  Annals  and 

Magazine  of  Natural  History,  2^  series,  vol.  XIV,  pag.  172  (1854), 
som  deri  visar,  att  utterns  (nemligen  Lutra  indica  J.  Gkay, 

sannolikt  =  L.  cliinensis  Idem)  dressur  i  Indien  kommit  till  en 
hög  utveckling.  Af  en  mjölnare  i  södra  Skåne,  som  en  längre 
tid  hade  en  tam  utter,  hafva  vi  erhållit  den  uppgift,  att  denne 

ofta  af  egen  drift  hembar  de  fiskar,  som  han  fångade.  Man  fin- 
ner häraf ,  att  uttern  genom  ändamålsenlig  behandling  kan  blifva 

ett  nyttigt  husdjur.  Deremot  kan  han  ofta  göra  skada  derige- 
nom ,  att  han  utrotar  fisken  i  fiskdammar  och  andra  mindre  fiske- 

vatten, om  han  der  obehindradt  får  husera. 

Enligt  G.  HoLLGRENs')  och  andras  iakttagelser,  parar  sig 
uttern  hos  oss  1  Februari  månad,  då  man  träffar  flera  uttrar 
tillsamman.  Under  denna  tid  låta  uttrarne  höra  en  låckton ,  som 

har  ljudet  af  en  skarp  och  uthållande  hvissling.  Honan  skall 

gå  drägtig  i  9  veckor,  och  föda  2—4  ungar,  som  förvaras  i  ett 

mjukt  bäddadt  underjordiskt  bo,  eller  "i  något  kringflutet  gryf* 
(Skand.  Fauna).  Man  har,  enligt  Blasius  och  andra  ̂ ) ,  stundom 

1)  Sv.  Jägareförb:s  Nya  Tidskr.  8:de  årg.  (1870),  pag.  31. 
2)  Se  Sv.  Jägareförb:s  Nya  Tidskr.  6;te  årg.  pag.  34,  och  D:o  D:o  pag.  173, 
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gjort  iakttagelser,  som  ådagalägga,  att  uttern  ynglar  äfven  vid 

andra  årstider.  Enligt  A.  E.  Brehm^)  skola  ungarne  af  modren 
däggas  i  boet  under  ett  par  månaders  tid ,  hvarefter  de  af  henne 

utföras  och  undervisas  i  fiskfångst,  och  de  åtnjuta  hennes  om- 
vårdnad ännu  under  ett  hälft  års  tid.  Först  i  3:dje  året  skola 

de  vara  fullt  utvuxna.  Ehuru  uttern  i  allmänhet  lägger  sina 

ungar  i  ett  hål  under  jorden,  eller  under  trädrötter,  eller  i  ett 

"gryt",  anföres  dock  i  Svenska  Jägareförb:s  Nya  Tidskrift,  2:dra 

årgången,  pag.  214,  af  G.  Lundquist  en  iakttagelse,  enligt  hv i  1- 
ken  de  hade  blifvit  lagde  i  ett  bo ,  som  var  bildadt  af  torra  rör, 

hopdragna  på  en  "fluka"  i  vassen. 
Med  afseende  på  jagten  efter  uttern  hänvisa  vi  till  Tidskrift 

för  Jägare  och  Naturforskare,  1833,  pag.  396.  —  Dess  skinn 
lemnar  ett  ypperligt  pelsverk. 

En  till  vesledjurens  familj  hörande  särdeles  intressant  form  är  hafs- 
uttern,  EnJiydris  lutris  (LiN.),  eller  Enhydra  marina  Fleming^),  hvilken 
i  åtskilliga  afseenden  närmar  sig  till  uttrarne,  men  dock  af  J.  E.  Gray 

uppställes  såsom  typ  för  en  särskild  underfamilj  eller  "Tribe" :  Enhydrina. 
Det  vetenskapliga  intresse,  som  är  fåstadt  vid  detta  djur,  såsom  i  ett  och 
annat  hänseende  tenderande  till  sälarne,  föranleder  oss  att  här  redogöra  för 
några  af  dess  karakterer,  ehuru  det  för  vår  fauna  är  främmande.  Slägtet 
Enhydris,  som  ursprungligen  af  Fleming  3)  blifvit  kalladt  ̂ Jw/zi/cZra,  hvilket 
namn  af  Lichtenstein*)  ändrades  till  Enhydris,  som  är  språkriktigt ,  ut- 

märker sig  genom  följande  karakterer:  Bakre  extreraiteterna  äro  stora  och 
nästan  fenlika ,  med  stora  och  hela  sirahinnor,  med  tårna  tilltagande  i  längd 
från  den  innersta  till  den  yttersta,  och  med  undre  sidan  lika  såväl  som 
den  öfre  hårig,  och  endast  med  nakna  trampknölar  under  tårna.  Svansen 
är  kort  och  cylindrisk.  De  främre  extremiteterna  äro  korta,  med  korta  tår, 
som  äro  fast  förenade  genom  tjock  hud,  och  med  foten  eller  handen  å 
undre  sidan  naken.  Denna  är  delad  i  4  lober,  motsvarande  fingrarne,  med 
undantag  af  3:dje  och  4:de,  som  äro  förenade.  Klorna  äro  små.  Hårfällens 
längre  hår  äro  glesare  och  längre  än  hos  den  vanlige  uttern,  och  botten- 

fållen är  längre  och  finare.  Ögonen  äro  små,  och  öronen  äro  ännu  mindre 
än  å  vanlige  uttern.  —  Craniet  är  kortare  och  högre  än  hos  vanlige  uttern, 
och  ansigtsregionen  är  nästan  kortare  än  hos  den.  Ehuru  de  bakre  extre- 

miteterna äro  nästan  fenlika ,  äro  de  till  benbyggnaden  i  hufvusaken  öfverens- 

1)  lUustrirtes  Thierleben,  l:er  Bd.  pag.  567. 
2)  Man  brukar  vanligen  citera  Steller  såsom  auctor  för  artnamnet 

marina;  men  då  Steller  redan  1751  kallade  den  Lutra  marina,  så  är  det 
tydligt,  att  ordet  marina  icke  har  betydelsen  af  artnamn,  då  det  icke  kan 
vara  gifvet  efter  den  binomiska  nomenclaturens  reglor,  hvilka  först  sednare 
blefvo  införda. 

3)  Philosophia  zoologica,  II.  —  1822. 
4)  Darstellung  neuer  oder  wenig  bekannter  Säugethiere.  —  1829. 



564 

stämmande  med  dem  hos  de  andra  vesledjnren.  Tandbyggnaden  är  mycket 
olik  utterns,  samt  afviker  till  dels  väsendtligen  från  den  af  alla  andra  rof- 
djur.  De  undre  framtänderna  äro  hos  de  äldre  vanligen  4,  emedan  den 
yttersta  å  hvardera  sidan  är  föga  utbildad  och  vanligen  af  fallande.  Mellan- 
tänderna  äro  å  hvardera  sidan  ofvan  2,  och  nedan  3,  och  af  dessa  har  den 

bakersta  i  båda  käkarne  en  mycket  trubbig,  eller  nästan  knölig  krona- 
Både  de  öfre  och  de  undre  roftänderna  äro  knöliga,  lika  såväl  som  knöl- 

tänderna. Den  öfre  roftanden,  som  är  mindre  än  den  öfre  knöltanden,  har 
hälen  upptagande  hela  inre  sidan  af  kronan,  och  den  har  å  kronan  2:ne 
yttre  och  1  inre  knöl.  Den  undre  roftanden  är  mycket  stor,  och  har  å 
kronan  5  knölar. 

Till  detta  slägte  hörer  endast  en  art,  Enhyäris  lutris  (Linné),  som 
har  kroppslängden  3—4  fot,  och  svansen  omkring  1  fot  lång.  Färgen  är 
något  föränderlig.  På  hufvudet  och  halsen  är  den  vanligen  gråaktig,  eller 
silfvergrå.  Ryggen ,  sidorna ,  fötterna  och  svansen  äro  svarta ,  glänsande , 
och  stundom  äro  de  längre  hårspetsarne  gulbruna.  Bottenfällen ,  som  är 
3^tterst  fin,  är  purpurbrun  vid  spetsarne.  Bröstet  och  buken  variera  från 
silfvergrå  till  ljusbrun  färg. 

Lutra  marina,  Steller:  Nova  Acta  Petrop.  IL  pag.  367.  —  1751. 
Miistela  Lutris,  Linné:  Systema  Naturse,  edit.  12:ma,  pag.  66.  —  1766. 
Sea  Otter,  Everaed  Home  &  Archibald  Menzies:  PMIosophical 

Transactions  of  the  Eoyal  Society  of  London ,  for  the  year 
1796,  pag.  385,  tab.  8—10. 

Enhy  dr  a  i7iarina,  AvDVBO^  &  BachmäN:  The  viviparous  Quadrupeds  of  North 
America,  vol.  III,  pag.  170,  tab.  137.  —  1854. 

„  „      Baird:  Mammals  of  North  America,  pag.  189.  —  1859. 
Enhydris  lutris,  J.  E.  Gray:  Proceed.  of  the  zool.  Soc.  of  London  1865, 

pag.  136,  tab.  VH.  -  1865. 
Förekommer  vid  vestra  kusten  af  N.  Amerika  från  Californien  till 

Oregon,  der  den  stundom  träffas  långt  ute  i  vida  Oceanen.  Audubon  sä- 
ger dock,  att  den  förekommer  oftast  i  hafsbugter  och  i  grannskapet  af  öar 

och  flodmynningar.  Pelsverk  af  dess  hud  hafva  af  alla  varit  de  dyrbaraste. 
Den  är  på  väg  att  blifva  utrotad. 

3.    Underfam.  MELIN^,  J.  E.  Gray. 

Hälen  å  den  öfre  roftanden  är  stor^  och  upptager  mera 

än  hälften  af  lironans  längd  å  samma  tand ,  och  har  2:ne  mer 
eller  mindre  tydliga  knölar.  Den  öfre  Jcnöltanden  är  mychet 

stor^  och  longitudinell.  Fötterna  äro  plantigrada^  och  hafva 
inga  eller  och  endast  rudimentära  simlunnor^  och  de  främre 
äro  utbildade  för  gräfning. 

De  till  denna  underfamilj  hörande  vesledjnren  äro  i  allmän- 
het af  en  tjock  och  undersätsig  kroppsform ,  och  deras  byggnad 
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synes  företrädesvis  vara  beräknad  på  förmågan  att  gräfva  i  jor- 
den. Derföre  hafva  deras  främre  extremiteter  blifvit  utrustade 

med  starka  gräfklor.  J.  E.  Giuy  räknar  till  densamma  4  släg- 
ten:  Arctomjx^  Mclcs^  Taxidca  och  Mydaus^  af  hvilka  blott 

det  ena  tillhör  Europas  och  vår  fauna.  Efter  denna  underfamilj 

har  nämnde  författare  uppställt  fyra  andra  eller  "Tribes":  Mél- 
livorina^  Mephitina^  Zorillina  och  Hchctidina ,  hvilka  åtmin- 

stone till  en  del  torde  kunna  upptagas  inom  de  föregående  under- 
familjerna. 

V.   Slägtet  Meles,  Boddaert.  1785. 

Kroppsformen  är  tjoch  och  undersätsig.  Hufvudet  är  framåt 

af  smalnande,  med  spetsig  nos,  som  utskjuter  framom  mun- 
Öppningen^  och  med  små  Ögon  och  öron.    Ofverläppen  saJcnar 
framtill  vertical  fåra.  Extremitet  er  na  är  o  horta,  pjlantigrada 
och  med  naJcna  fotsulor,  samt  långa  Mor  å  f ramfötterna ,  och 
å  ingendera  af  fötterna  äro  de  retractila.  Svansen  är  hort. 

Kroppen  är  hetächt  af  borstliJca  hår,  som  på  Öfre  kroppssidan 

äro  tätare,  gröfre  och  längre.  —  Craniet  är  temligen  hort ,  och, 
isynnerhet  hos  de  äldre ,  af  en  nästan  pyramidal  form ,  samt 

alls  icJce  nedtryckt.    Ansigtsregionen  är  ej  synnerligen  kort, 
\  och  af  ståndet  mellan  framkanten  af  mellankäksbenen  och  främre 
\  orbitaJkanten  innehålles  icke  2:ne  gånger  i  detsamma  mellan 

spetsen  af  pannbenets  postorbitalutskott  och  bakre  kanten  af 

condylus  occipitalis.  Craniets  öfre  profilkontur  företer  från 
pannan  en  rät  stupande  linia,  med  en  svag  antydning  tillbugt 

\  of  van  den  främre  näsöppningen.  Hjernskålen  är  af  medelmåt- 
tig bredd,  och  hj esskammen  är  hos  de  äldre  särdeles  hög,  och 

hågböjd.  Både  processus  paramastoidei  och  mastoidei  äro  di- 
stinkta, och  de  sednare  äro  större  än  de  förra.  Foramen  ca- 

roticum  posterius  är  något  närmare  intill  foramen  lacerum 
posticum  än  intill  öppningen  för  tuba  Eustachii.  Innanför  den 
subtriangulära  bulla  ossea  är  ett  distinkt  foramen  lacerum 

medium.  Foramen  glenoideum  har  sitt  läge  framom  den  tub- 
formade  yttre  öronöppningen.  Btdlce  ossece  hafva  den  inre  de- 

len något ,  fastän  icke  mycket  uppsvälld.  Tuberculum  articulare 
vid  fossa  articularis  är  hos  äldre  individer  starkt  utbildadt. 

Canales  infraorbitales  äro  stora.  —  Mellantänderna  äro  3:ne 
å  hvardera  sidan  i  den  öfre  käken,  af  hvilka  den  l:sta  stundom 
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saknas^  och  4  å  D:o  i  den  undre ^  och  den  främsta  af  dessa 
sednare  är  ytterst  liten.  Den  öfre  roftanden  är  ej  hälften  så 
stor,  som  den  öfre  JcnÖltanden,  och  dess  häl,  som  upptager 

ungefär  '^/^  af  kronans  längd,  har  2:ne  mer  eller  mindre  tyd- 
liga knölar:  en  fram-  och  en  haUill.  Ben  undre  roftanden, 

som  har  kronan  omkring  dubbelt  längre  än  den  å  den  öfre, 

har  framtill  S:ne  större  spetsar,  och  haktill  å  hvar  dera  si- 
dan 2:ne  något  mindre,  som  vid  högre  ålder  af  nötas.  Ben 

mycket  stora  öfre  knöltanden,  som  har  längden  större  än  bred- 
den ,  har  hos  yngre  individer  fl  er  a  spetsiga  knölar  å  kronan. 
Enligt  J.  E.  Geay,  räknas  till  detta  slägte  3:ne  arter  från 

Europa  och  Asien ,  hvaraf  blott  den  ena  tillhör  vår  och  Europas 
fauna. 

1.   Meles  taxus  (Blumenbach). 

Gräflingen. 

Ursus  Meles,     Linné:  Fauna  Svecica,  edit.  2:da,  pag.  7.  —  1761. 
„  „  Schkeber:  Säugethiere,  3:er  Theil,  pag.  516,  tab.  142.— 

1778. 

,,  Taxus,  Blumenbach:  Handbuch  der  Naturgeschichte ,  pag.  10.  — 
1779. 

Meles  Taxus,     Boddaert:  Elenchus  Animalium,  vol.  I,  pag.  80.  —  1785. 
Ursus  Meles,     C.  P.  Tiiunberg:  Beskrifiiing  på  Svenske  Djur,  pag.  26.— 

1798. 

Meles  Taxus,     A.  J.  Eetzius:  FaunjR  Suecicaj  pars  l:ma,  pag.  26.  —  1800. 
„         „      O.  SwARTZ  &  Palmstruch:  Svensk  Zoologi.  Bd.  2,  pag. 

105,  tab.  67.  -  1809. 
„         „      Pallas:  Zoographia  Eosso-Asiatica,  vol.  I,  pag.  70.  —  1811. 
.,         ,,      S.  Nilsson:    Skandin.  Fauna,   Däggdjuren,   2:dra  uppl, , 

pag.  183.  -  1847. 
„         „      J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 

lands,  pag.  204.  —  1857. 
„      „         A.  E.  Holmgren  :  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  178,  med 

figur.  —  1865. 
„  „  J.  E.  Gray:  Revision  of  the  Genera  and  Species  of  Mu- 

stelidse  etc.  Proceed.  of  the  Zoolog.  Soc.  of  Lond.  1865 , 

pag.  139.  -  1865. 
„  „  V.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse,  vol.  I,  Hist. 

nat.  des  Mammiféres,  pag.  308.  —  1869. 

Beskr.    k  en  gammal  hona  hafva  vi  funnit  kroppens  längd 
från  nosspetsen  till  anus  vara  2  fot  2Vio  ^^^^^ 

L.  af  hufvudet  5V,o  t.  eller  153  mill.    L.  af  örat  från  basen  af 

yttre  kanten  och  utan  håren  IV20  ̂ -  ^i^^-  ̂ ' 
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foten  frän  hälen  till  den  mellersta  klospetsen  3' '/»o  ̂ l^er  107 
raill.  L.  af  svansen  utan  håren  47io  ̂ ^l^^r  mDL  Hanen 

är  något  större,  och  vi  hafva  funnit  kroppslängden  hos  en  gam- 
mal sådan  vara  ungefiir  2  fot  4  tum. 

Ki'oppsformen  är  tjock  och  undersätsig  och  baktill  något 
bredare,  och  extremiteterna  äro  korta  och  starka,  ehuru  längre 

än  hos  föregående  slägte.  Hufvudet  är  jemförelsevis  litet,  med 
tillspetsad  nos ,  som  icke  är  kort ,  och  halsen  är  vid  nacken  lika 

tjock  som  hufvudet.  Nosspetsen,  som  utskjuter  ett  stycke  fram- 
om munöppningen,  är  helt  och  hållet  bar,  men  öfverläppen  är 

framtill  jemnt  hårig  och  utan  vertical  fåra.  Näsborrarne  äro 
stora,  och  de  längsta  morrhåren  räcka  bakom  ögonen.  Afståndet 

från  nosspetsen  till  ögat  är  något  längre  än  det  från  detta  till 
örat.  ögonen  äro  små,  med  mörkbrun  iris.  Öronen  äro  äfven 
små,  något  litet  utstående  ur  hårfällen,  och  rundade,  med  liten 

men  t3^dlig  tragus,  och  med  längre  hår  vid  spetsen.  De  främre 

extremiteterna  äro  af  något  gröfre  b3^ggnad  än  de  bakre.  Tårna 
äro  å  bådadera  vid  basen  förenade,  och  korta.  De  å  framföt- 

terna  äro  beväpnade  med  längre,  krökta  och  starka  klor,  och 

dessa  extremiteter  visa  sig  dels  derigenom  och  dels  genom  sin 

gröfre  byggnad  vara  utbildade  till  gräffötter.  3:dje  tån  å  fram- 
fötterna  är  föga  längre  än  den  4:de,  och  längst,  och  å  bak- 

fötterna är  4:de  tån  obetydligt  längre  än  den  3:dje.  Klorna  å 
dessa  sednare  fötterna  äro  starkt  krökta ,  men  kortare  och  trub- 

bigare än  de  å  framfötterna ,  och  de  äro  alls  icke  retractila  å 
någondera.  Fotsulorna  å  alla  fötterna  äro  nakna,  och  fötterna 

plantigrada.  Svansen  är  kort,  och  räcker,  äfven  med  håren,  icke 
till  spetsen  af  de  bakåt  utsträckta  bakfötterna.  Utan  håren 
räcker  den  ungefär  till  hälen  å  dessa.  Dess  hårbetäckning  är 
yfvig,  och  af  samma  beskaffenhet,  som  den  på  länden.  Liksom 
våra  förut  af  handlade  vesled.jur,  är  den  utrustad  med  analkörtel. 

Den  öfre  kroppssidans  hårfäll  består  af  en  finare  och  temligen 
gles  bottenfäll,  samt  en  längre,  gröfre  och  borstlik  ytterfäll, 
som  betäcker  den  förra,  och  hvars  hår  äro  undulerade.  På  undre 

kroppssidan  saknas  bottenfällen ,  och  hårfällen  är  der  så  gles, 
att  man  kan  se  huden  mellan  håren.  På  hufvudet  och  fötterna 

är  den  mera  åtliggande,  och  på  bakfötterna  räcker  den  längre 
ut  öfver  klorna  än  på  de  främre.  Honan  har  3  par  spenar,  hvaraf 
främsta  paret  på  bröstet.  Tätt  ofvanför  anus  är  ett  hål  med  en 

transversell  öppning,  och  hvars  körtelartade  väggar  afsöndra  en 37 
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illa  luktande  vätska.  —  Hufviidet  är  ofvan  och  på  sidorna  hvitt', 
med  ett  svart  band  genom  hvartdera  ögat,  börjande  på  sidan  af 

nosen,  och  sträckande  sig  till  sidan  af  nacken.  Undre  kropps- 
sidan, från  och  med  strupen  strax  bakom  hakan,  och  extremi- 

teterna  äro  svarta.  Eyggen,  länden,  kroppssidorna  och  svansen 

äro  gråaktiga,  den  sednare  ljusast;  den  gråaktiga  färgen  upp- 
kommen deri genom  att  de  längre  håren  äro  hvitaktiga  med  en 

bred  svart  ring  innanför  spetsen.  Bottenfällen  är  smutsigt  hvit. 

Svansen  är  ljusare  derigenom,  att  den  mörka  ringen  å  håren 

der  ej  är  så  svart,  och  de  hvita  hårspetsarne  äro  längre.  De 
längre  håren  vid  öronspetsarne  äro  hvita.  Klorna  äro  brunaktiga. 

—  Honan  har  färgen  på  ryggen  och  kroppssidorna  dunklare, 
derigenom  att  hårspetsarne  äro  dels  mindre  rent  hvita  och  dels 

kortare.  Färgen  torde  dock  vara  något  föränderlig,  emedan  ho- 
nan, enligt  C.  U.  Ekström,  skall  vara  något  ljusare  än  hanen. 

—  Under  sommaren  är  hårfällen  kortare  och  glesare ,  och  färgen 

på  ryggen  och  kroppssidorna  är  mindre  ren  derigenom  att  hår- 
spetsarne äro  smutsigt  hvita.  —  En  unge,  tagen  d.  20:de  Juni 

i  Upland,  och  af  ungefär  12  tums  kroppslängd,  hade  färgen  på 

ryggen  och  kroppssidorna  särdeles  ljus,  gråhvit,  derigenom  att 
de  hvita  hårspetsarne  voro  så  långa,  att  de  till  stor  del  dolde 

de  svarta  ringarne,  och  svansen  var  nästan  hvit.  En  annan  nå- 
got mindre  unge,  af  omkring  11  tums  kroppslängd,  och  skjuten 

den  4:de  Maj,  hade  hårfällen  i  allmänhet  något  tunnare  än  hos 

föregående ,  och  buken  var  nästan  naken ,  och  ryggens  och  kropps- 
sidornas färg  var  något  dunklare  gråhvit. 

Skelettet.  Craniet:  Det  af  en  gammal  hane  har  längd- 
en från  framkanten  af  mellankäksbenen  till  bakre  kanten  af 

condyli  occipitales  4Yin  t.  eller  126  mill.  Dess  bredd  öfver 

kindbågarne  är  2^720  t.  eller  82  mill.  Det  är  af  en  mycket 
stark  byggnad ,  med  både  hjesskammen  och  nackekammen  starkt 
utbildade ,  och  med  starka  kindbågar,  och  väl  utbildade ,  ehuru 

korta,  postorbitalutskott  å  pannbenen,  från  hvilka  starka  cristce 
frontales  externoe  utgå  och  baktill  sammanlöpa  i  hjesskammen. 
Suturerna  försvinna  med  tiden  helt  och  hållet.  Det  är  af  en 

nästan  pyramidal  form.  För  öfrigt  är  det  icke  långsträckt, 
utan  nästan  ovalt,  då  det  betraktas  ofvanifrån.  Den  jemnt 

uppstigande  främre  och  öfre  profilkonturen,  den  höga  hjess- 
kammen och  den  starkt  kullriga  hjernskålen  göra,  att  det  alls 

jcke  är  nedtryckt,  utan  snarare  är  högt,  då  det  betraktas  från 
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sidan.  Ansigtsregionen  är  icke  synnerligen  kort ,  och  afstån- 
det  mellan  framkanten  af  raellankäksbenen  och  spetsen  af  pann- 

benets postorbitalutskott  innehålles  icke  1  Va  gånger  i  det- 
samma mellan  nämnde  utskott  och  bakre  kanten  af  condylus 

ocapitalis.  Nackbenets  basilardel  är  midt  ät  kölad.  Paramastoid- 
utskottet  är  kort,  men  utstående  och  tydligt  samt  trubbigt  till- 
spetsadt.  Mastoidutskottet  är  längre  och  större  än  det.  Foramen 
lacerum  posticum  är  mer  eller  mindre  fullständigt  deladt  i  2:ne. 

Foramen  caroticum  posterms  är  beläget  midt  emellan  foramen 
lacenim  posticum  och  /.  lacerum  medium.  Örontuben  är  kort. 
Foramen  ovale  har  sitt  läge  midt  för  den  stora  och  nästan 

horisontella  processus  postglenoideus.  Fjällbenet  och  kilbenets 
stora  vinge  äro  små,  och  hjessbenet  sammanstöter  med  den 

sednare,  samt  skiljer  således  pannbenet  från  det  förra.  Pann- 
benen äro  längre  än  hjessbenen,  och  sutura  coronalis  har  sin 

öfre  del  ungefär  midt  för  basen  af  fjällbenens  okbensutskott. 
Pannbenens  processus  nasales  sträcka  sig  framom  midten  af 
näsbenen ,  och  äro  ej  långt  skilde  från  mellankäksbenen.  Suturen 

mellan  nackbenets  basilardel  och  bakre  kilbenet  har  sitt  läge 
midt  emellan  foramina  caroticum  posterius  &  lacerum  medium. 

Biillce  ossece  äro  af  en  subtriangulär  form,  med  bredd  och  längd 

ungefär  lika ,  och  med  inre  delen  något  fastän  icke  mycket  upp- 
svälld. Processus  pterygoidei  äro  tjocka  och  å  yttre  sidan  gro- 

piga, och  hamuli  pterygoidei  äro  korta  och  tillspetsade.  Den 

fria  bakre  kanten  af  gombenen  är  hos  de  äldre  konkav,  och  hos 
de  mycket  unga  med  en  liten  utstående  vinkel  i  midten,  och 
afståndet  mellan  den  och  öfre  knöltanden  är  större  än  afståndet 

mellan  de  båda  öfre  hörntänderna.  Inknipningen  å  den  bakre 

delen  af  pannan  är  medelmåttig,  samt  belägen  ungefär  vid  cra- 

niets  midt.  De  från  posto rbitalutskotten  utgående  crist(je  fron- 
tales  externce  äro  skarpa  och  uppstående,  och  crista  sagittalis 

är  hög  och  bågböjd  hos  de  äldre  af  båda  könen,  samt  mycket 
högre  än  crista  lamhdoidea.  Hos  de  gamla  äro  postorbitalutskotten 
spetsiga.  Gombenens  orbitala  skifvor  sträcka  sig  fram  till  tår- 

benen, och  äro  der  temligen  breda.  Tårbenet  bildar  på  främre 
kanten  af  orhita  en  liten  knöl  ofvan  foramen  lacrymale.  Pannan 

är  något  kullrig,  och  mellan  den  och  ansigtsregionen  förefinnes 
ej  någon  bugt.  Kindbågarne  äro  starka,  och  hos  de  äldre  med 

en  trubbig  vinkel  såsom  antydning  till  postorbitalutskott.  Orhitce 
äro  små,  och  afståndet  mellan  foramen  lacrymale  och  pann- 

37* 
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benets  postorbitalutskott  är  lika  med  bredden  af  foramen  magnum. 

Canales  infraorhitales  äro  temligen  stora,  och  af  en  oval  form, 

och  öfverkäksbenets  okbensutskott  har  den  öfre  grenen  mycket 
smalare  än  den  nedre.  Foramina  incisiva  äro  aflångt  ovala ,  och 
baktill  tillspetsade.  Underkäken  har  en  särdeles  fast  articulation 

med  craniet,  och  dess  båda  sidohälfter  äro  förenade  genom  en 
permanent  sutiir.  Kroppen  och  den  uppstigande  delen  å  hvardera 
sidohalfvan  bilda  en  trubbig  vinkel  i  undre  kanten,  och  den 
förre  har  denna  kant  nästan  rät.  Kronutskottet  har  ändan 

nästan  tvär  eller  ock  tvärt  afrundad,  och  angularutskottet  är 
mycket  kort  och  trubbigt. 

Balen:  De  vingformiga  sidoutskotten  å  atlas  hafva  de  yttre 
kanterna  tvärt  afrundade,  och  med  deras  främre  afrundade  hörn 

mest  utstående.  Vid  basen  äro  de  framtill  hvartdera  perforerade 
af  ett  hål  för  arteria  vertehralis.  Neuraltaggen  å  epistropheus 

har  den  främre  spetsen  kortare  än  den  bakre.  På  2:dra — 5:te 

halskotorna  äro  hyperapophyserna  tydliga,  och  4:de — 7:de  D:o 
hafva  distinkta  metapophyser,  som  å  4: de — 5:te  hafva  sitt  läge 
utanför  de  förra.  Parapophyserna  förete  det  vanliga  förhållandet. 

—  Bröstkotorna  äro  15,  och  ländkotorna  5.  Den  12:te  bröstkotan 
är  den  bakersta  af  dem,  som  hafva  neuraltaggen  riktad  bakåt, 

och  på  den  13:de  är  han  riktad  rätt  upp.  På  12:te  och  följande 

äro  meta-  och  anapophyserna  fullständigt  åtskilda.  Af  de  5  länd- 
kotorna  saknar  endast  den  sista  hvarje  spår  till  anapophyser, 

och  blott  på  de  2me  första  äro  dessa  fullständigt  utbildade.  — 
Korsbenskotorna  äro  3me,  och  svanskotorna  18,  och  af  dessa 

sednare  hafva  blott  de  3:ne  första  neuralbågar,  och  de  8  D:o 

diapophyser. 
Extremiteterna:  Skulderbladet  är  af  en  rhomboidisk  form, 

med  spina  scapulce  diganonal.  Den  utstående  konvexiteten  å 
främre  kanten  ofvan  halsen  bildar  en  utstående  trubbig  vinkel, 
och  ofvan  denne  är  den  främre  kanten ,  liksom  den  kakre,  grundt 

konkav.  Metacromialutskottet  är  tydligt,  men  upptill  så  små- 
ningom utan  gräns  öfvergående  i  den  derstädes  höga  spina. 

Skulderbladets  längd  är  27in  ̂ l^er  87  mill.  Öfverarmbenet 

är  af  stark  byggnad  samt  föga  böj  dt ,  och  något  kortare  än  arm- 
bågbenet,  samt  3 Va  t.  eller  105  mill.  långt.  Tuberculum  majus 
är  stort  och  ungefär  så  högt  som  caput.  Crista  deltoidea  externa 
förenar  sig  icke  med  spina  tuherculi  majoris  förr  än  nedom 

benets  midt,  ehuru  möjligen  hos  mycket  gamla  något  högre  upp. 
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Den  sednare  fortsattes  sedermera  ända  ned  till  condylus  iniernus^ 

Area  deltoidea  sträcker  sig  följaktligen  mycket  långt  ned.  Den 
nedre  ändan  af  benet  är  bred,  och  den  starka ,  nästan  skifformiga 

crista^  som  är  å  ̂ AixQ  sidan  ofvan  condylus  externus^  aftager 
hastigt  upptill ,  och  är  der  afrundad.  Foramen  supracondyloideum 
är  af  vanlig  storlek.  Armbågbenet  är  tjockare  än  strålbenet,  med 

undantag  af  dettas  nedre  ända.  Olecranon  är  tjock  och  starkt  inåt 

böjd,  och  processus  styloideus  ulnce  har  den  hos  vesledjuren  vanliga 
formen,  och  är  hoptryckt  med  afrundad  spets.  Framfoten  är  bredare 
än  bakfoten ,  och  är  för  öfrigt  af  vanlig  byggnad.  I  inre  kanten 
af  handlofven ,  mellan  de  sammanvuxna  ossa  naviculare  &  luna- 

tum  samt  os  multangulum  majus  är  ett  litet  öfvertaligt  ben. 

Den  3:dje  tån  är  föga  längre  än  den  4.:de.  —  Bäckenet  är  tem- 
ligen  bredt,  och  höftbenens  vingar  äro  starkt  utstående  och  å 

yttre  sidan  djupt  konkava.  Från  vingens  yttre  kant  går  en  skarp 
och  ganska  hög  och  derefter  ruggig  kant  (linea  ossis  ilei)  till 
acetahulum.  Höftbenet  är  vida  längre  än  sittbenet.  Incisura 

ischiadica  minor  saknas.  Tuherculum  ileopectinceum  är  lågt, 

men  tydligt.  Lårbenet,  som  är  längre  än  skenbenet,  är  37io  t. 

eller  114  mill.  långt.  Dess  diaphys  är  något  litet  framåt  böjd, 
och  dess  båda  ändar  äro  temligen  breda.  Halsen  är  sned,  och 

trochanter  major  är  lägre  än  caput.  Crista  glutcea  är  föga 

märkbar.  Skenbenet  har  diaphysen  riågot  inåt  böjd,  och  dennes 
yttre  sida  har  ingen  skarp  kant,  Crista  tibim  är  låg  och  trubbig. 

Foten  är  af  vanlig  byggnad.  Språngbenet  är  snedt,  och  med 
caput  konvext.    4:de  tån  är  något  litet  längre  än  den  3:dje. 

Tänderna.  Öfver käken:  Hos  unga  individer  hafva  fram- 
tänderna  kronan  å  främre  sidan  refflad,  och  eggen  något  naggad. 
Hos  äldre  äro  de  släta.  De  yttersta  äro  knappt  dubbelt  större 
än  de  mellersta.  Hörntänderna  äro  nästan  räta.  Af  de  3:ne 

mellantänderna  å  hvardera  sidan  saknas  ej  sällan  den  l;sta,  som 

är  mycket  liten  och  rudimentär;  och  den  3:dje  är  knappt  dubbelt 
större  än  den  2:dra.  Roftanden  är  liten,  och  ungefär  dubbelt 

större  än  den  sista  mellantanden.  Dess  häl  upptager  ungefär 

två  tredjedelar  af  kronans  längd.  Från  spetsen  af  kronans  mel- 
lersta och  största  flik  går  en  skarp  rygg. till  hälens  inre  kant, 

och  på  hvardera  sidan  af  denna  rygg  är  en  knöl ,  af  hvilka  båda 
den  bakersta  är  den  största.  Knöltanden  är  mera  än  dubbelt 

större  än  roftanden,  och  af  en  irreguliert  rhomboidisk  form,  med 

den  bakre  kanten  utåt  afrundad,  och  med  den  longitudinella  di- 
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mensionen  större  än  den  transversella.  Den  har  å  ytive  sidan 

3:ne  knölar,  och  hos  äldre  individer  är  kronan  för  öfrigt  ojemn, 
med  inre  kanten  något  uppstående.  Hos  yngre  äro  der  långs 

kronans  midt  3:ne  knölar,  och  de  i  yttre  kanten  äro  spetsiga, 
och  den  inre  kanten  är  crenulerad.  —  Underkäken:  Framtän- 

derna  hafva  kronan  både  framtill  och  baktill  refflad  hos  yngre 
individer,  men  eggen,  är  afsliten.  Af  de  4  mellantänderna  å 

hvardera  sidan  är  den  l:sta  äfven  här  mycket  liten  och  rudi- 
mentär. Roftanden  har  kronan  så  lång  som  kronorna  af  de  3:ne 

bakre  mellantänderna  tillsammantagna.  Dess  spetsar  eller  flikar 
äro  mera  slitna  hos  de  äldre  än  hos  de  yngre.  Framtill  har  den 

äfven  hos  de  förra  3:ne  spetsar,  af  hvilka  den  inre  baktill  mot- 
svarar den  innanför  midtelfliken  varande  spetsige  knölen  å  denna 

tand  hos  uttern,  och  den  yttre  motsvarar  midtelfliken.  Den 
bakre  halfdelen  ungefär  är  hos  samma  individer  afnött,  ojemn 

och  något  konkav.  Hos  yngre  individer  har  denna  bakre  halfdel 

ä  hvardera  sidan  2:ne  spetsiga  knölar,  och  bakre  kanten  crenu- 
lerad. Knöltanden,  som  är  ungefär  af  samma  storlek  som  den 

bakersta  mellantanden,  har  kronan  hos  de  äldre  afnött,  och  hos 

de  yngre  med  3—4  knölar. 
Gräflingen  förekommer  i  bergiga  och  backiga  trakter  från 

södra  Skåne  till  Norrland,  ehuru  den  icke  är  mycket  allmän, 

och  den  saknas  derföre  stundom  på  sådana  trakter,  der  localen 
för  honom  är  passande.  Hr  J.  A.  Albin  har  i  Tidskrift  för  Jägare 

och  Naturforskare^)  uppgifvit,  att  den  är  högst  sällsjmt  i  Herje- 
dalen,  och  vi  hafva  för  längre  tid  sedan  af  Studer.  E.  A.  Sel- 
BERG  erhållit  den  uppgiften,  att  den  förekommer  en  och  annan 

gång  t.  0.  m.  i  norra  Jemtland.  Robert  Collett  har  uppgifvit-), 
att  den  i  Norge  förekommer  norr  om  Dovrefjell  åtminstone  så 

långt  upp ,  som  till  trakterna  omkring  Trondhjemsfjorden.  För 
öfrigt  förekommer  den  enligt  Wallenius  i  Finland,  och  enligt 

Pallas  och  J.  F.  Brandt  i  hela  Europeiska  Ryssland,  med  un- 
dantag af  dess  nordligaste  delar,  samt  i  Sibirien  till  Lena  i  öster 

och  Altai  i  söder.  Enligt  J.  H.  Blasius  och  V.  Fatio  förefinnes 

han  äfven  i  hela  mellersta  och  södra  Europa,  med  undantag  af 

dess  allra  sydligaste  länder,  ehuru  han  förekommer  i  norra  Ita- 

lien. På  Alperna  uppstiger  han  till  en  höjd  af  omkring  5000 
fot  öfver  hafvet. 

1;  1833,  pag.  694. 
2)  Svenska  Jägareförb:s  Nya  Tidskr.  7:de  ärg.,  pag.  21. 
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Gräflingen  ar  ett  trögt  djur,  som  till  följe  af  sina  korta, 

tjocka  och  plantigrada  extremiteter  och  sin  klumpiga  kroppsform 

icke  äger  förmågan  af  ett  snabbt  lopp,  och  icke  eller  i  ringa 
grad  förmågan  att  klättra,  men  desto  mera  den  att  gräfva. 

Under  dagen  ligger  han  merendels  dold  i  sitt  underjordiska  bo 
eller  ide.    Han  är  mycket  skygg  och  lörsigtig,  men  det  händer 
dock  stundom  att  han  under  dagen  ligger  utanför  ingången  till 
sitt  bo,  för  att  sola  sig.    Då  han  blir  anfallen,  är  han  modig 

och  ilsken,  och  hans  bett  äro  fruktansvärda.    Hans  tjocka  hud^ 
och  det  underliggande  fettlagret  lemna  honom  ett  godt  skydd 
emot  hundars  bett ,  och  hans  starka  käkar  och  långa  och  spetsiga 

hörntänder  göra  honom  farlig  för  både  jägare  och  hundar.  Af 
hans  sinnen  äro  hörseln  och  lukten  mera  utbildade  än  synen. 

Han  söker  i  allmänhet  bergstrakter  och  branta  backsluttningar, 

isynnerhet  sådana  som  äro  skogbevuxna ,  der  han  har  tillfälle  att 
gräfva  sina  bon  så,  att  de  med  svårighet  kunna  åtkommas.  Han 

väljer  äfven  gerna  sådana  trakter,  som  icke  äro  mycket  långt 

aiiägsna  från  odlade  fält.   Det  händer  någon  gång,  att  han  till- 
reder sitt  bo  i  hål  i  stenmurar.  I  bergstrakter  gräfver  han  gerna 

så  kallade  "gryt",  eller  hålor  som  skyddas  af  ofvanliggande 
klippor  eller  stenar.   Dessa  bon  hafva  flera  (vanligen  4 — 8)  in- 

gångar, och  hufvudingängen  vetter  merendels  åt  söder.    De  äro 

mer  eller  mindre  djupa  och  stora,  och  gångarne  äro  ofta  ganska 

långa,  10—15  alnar,  och  i  grannskapet  af  den  hufvudsakliga 
kulan  finnas  ofta  andra  mindre.    Boet  hålles  i  allmänhet  rent 

från  träck  o.  d.  Enligt  C.  U.  Ekström  ,  som  om  dessa  djur  lemnat 

de  utförligaste,  på  egna  iakttagelser  grundade  uppgifterna^) hos 
oss,  hafva  de  2:ne  slag  af  bon  eller  "lyor",  nemligen  vinterlyor 
och  sommarlyor ^  hvilka  hafva  sitt  läge  i  samma  trakt.  De  förra 
äro  större,  samt  gräfda  djupare  ned  i  jorden,  5  å  6  fot  eller 
mera,  så  att  kälen  icke  kan  nå  dem.   Båda,  men  isynnerhet  de 

förra,  äro  bäddade  med  torrt  gräs,  mossa,  löf,  ormbunkar,  m.m. 
Flera  familjer  hafva  ofta  sina  vinterlyor  intill  hvarandra,  så  att 
de  bilda  en  slags  koloni;  men  sommarlyorna  bebos  merendels 
endast  af  enstaka  honor,  eller  af  honor  med  ungar.  Såsom  namnet 

utvisar,  är  det  förra  slaget  af  lyor  beräknadt  för  vintern,  och 
gräflingen  tillbringar  denna  årstid  uti  dem  uti  en  vintersömn, 

som  dock  hvarken  är  djup  eller  fullständig,  emedan  man  gjort 

1)  Gräfsvins-jagt,  i  Tidskr.  för  Jägare  och  Naturforskare,  1833,  pag.  599, 
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åtskilliga  iakttagelser,  som  ådagalägga,  att  han  stundom  i  mil-  i 
dare  väderlek  midt  under  vintern  är  ute  och  vandrar  i  snön 

och  vid  dylika  tillfällen  söker  han  att  släcka  både  törst  och 

hunger,  då  tillfälle  dertill  erbjuder  sig.    Han  samlar  icke  iiågot 
vinterförråd,  till  följe  deraf  att  han  tillbringar  vintren  i  dvala.  ; 

Under  denna  ligger  han  hoprullad,  med  hufvudet  nedböjdt  mellan 
främre  extremiteterna ,  och  med  hakan  på  bröstet,  och  pannan 

till  dels  emot  marken.   Liksom  andra  hibernerande  djur,  är  han 

mycket  fet  under  hösten,  och  vid  dvalans  början,  men  deremot 
mager  vid  dess  slut  under  våren,  och  den  betydliga  fettmassan 

tjenar  till  underhållandet  af  den  respiratoriska  förbränningen 
såväl  som  af  lifsprocessen  i  allmänhet.    Enligt  Ekström  börjar 

hans  dvala  i  mellersta  Sverige  omkring  medlet  af  November,  •■ 
och  slutar  omkring  medlet  af  Mars.    Naturligtvis  kan  den  vex-  I 

lande  temperaturen  föranleda  någon  föränderlighet  häruti.    Det  ■ 
är  antagligt,  att  dvalan  i  södra  Sverige  i  allmänhet  börjar  något 

sednare,  och  slutar  något  tidigare.    Det  händer  ock,  att  gräf- 
lingen  stundom,  efter  att  af  mildare  väderlek  hafva  blifvit  väckt, 

vid  åter  inträdande  starkare  köld  hastigt  insomnar  igen,  och  då 

blir  nödsakad  att  söka  sig  ett  ide  livar  det  bär  till.  —  Den 
starka  utvecklingen  af  gräflingens  öfre  knöltänder,  och  den  knö-  i 

liga  beskaffenheten  af  den  bakre  afdelningen  af  den  undre  rof-  j 
tanden  utvisa,  att  han  icke  uteslutande  är  inskränk^,  till  anima-  I 

lisK  föda,  utan  att  han  älven  kan  söka  sin  näring  inom  växt-  ̂  
riket,  eller  med  andra  ord  är  allätande.  Af  djur  förtär  han  så- 

väl smärre  ryggradsdjur  af  alla  klasser,  som  ryggradslösa  djur,  | 
nemligen  blötdjur,  insekter  och  maskar.    Då  han  lider  brist  på 
föda,  skall  han  stundom  gå  på  as.    Inom  växtriket  förtär  han 

saftiga  växter:  rötter,  bär  och  frukter,  såsom  ek-  och  bokollon 
m.  m.   För  ormbett  skall  han  icke  vara  känslig.  Då  gräliingen 

fångas  såsom  ung,  skall  han  kunna  blifva  ganska  tam. 

Gräliingen  lefver  i  en  tillfällig  monogami,  d.  v.  s.  hane 
och  hona  söka  hvarandra  endast  under  parningstiden ,  och  hanen 

deltager  icke  i  familjens  eller  ungarnes  vård.  De  para  sig  under 

hösten  någon  tid  innan  vinterdvalan  börjar,  eller  vid  den  tid, 

1)  Anf.  st.  i:ag.  603,  hvarest  berättas,  huruledes  en  gräfling  i  Werm- 
land  inemot  jultiden  gjorde  besök  i  ett  hönshus,  der  han  tog  diverse  höns. 
Se  äfven  Sv.  Jägareförb:s  Nya  Tidskr.,  7:de  årg.,  pag.  36,  der  det  upp- 
gifves  af  P.  A.  L. ,  att  en  gräfling  i  Januari  månad  i  Södermanland  gjorde 
inbrott  i  en  köttkällare  och  kalasade  på  der  varande  köttförråd. 
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då  de  liafva  sin  mesta  lifligliet  och  styrka.  Man  har  förr  för- 

lagt parningstiden  till  November  månad,  och  i  Svenska  Jägare- 

förbundets Nya  Tidskrift^)  nppgifves,  att  en  jägare  i  Skåne  en 
gång  iakttagit  deras  parning  i  början  af  denna  månad;  men  uti 

tidskr.  "der  Zoologische  Garten"  -)  anföras  några  iakttagelser, 
som  tyckas  ådagalägga,  att  den  i  Tyskland,  och  sannolikt  äfven 
hos  oss,  infaller  något  tidigare,  nemligen  i  October.  Honan  går 

drägtig  tills  i  Februari,  då  hon  i  vinterboet  föder  3—5  blinda 
ungar som,  enligt  Eksteöm,  skola  däggas  af  modern  omkring 
B:ne  veckor,  och  derefter  åtfölja  henne  till  följande  hösten,  dä 

de  gräfva  åt  sig  egna  bon,  eller  ock  egna  bihang  till  moderns 
bo.  Vid  denna  tid  äro  de  ganska  stora ,  ehuru  de  icke  lära  vara 
fullkomligt  utvuxna  förrän  vid  2me  års  ålder,  om  de  än  para 
sig  redan  den  första  hösten. 

Gräflingen  är  nyttig  derigenom  att  han  förstörer  en  mängd 

skadliga  insekter,  och  ibland  äfven  skadliga  markmöss  och  snig- 
lar; men  stundom  gör  han  skada  genom  att  förstöra  ägg  och 

ungar  af  en  del  nyttigt  fogelvildt,  samt  en  och  annan  unghare. 

Hans  hud  och  hans  fett,  och  stundom  äfven  hans  kött  äro  dug- 
liga, den  förste  till  diverse  fabrikater,  det  andra  till  smörja  för 

jagtstöflor  m.  m.  och  det  3:dje  till  föda. 

I  afseende  på  jagten  efter  gräflingen  hänvisa  vi  till  den 

ofvan  citerade  afhandlingen  kf  C.  U.  Ekström. 

Fam.  CANID^,  J.  E.  Gray.  1825. 

(Canina,  J.  E.  Gray:  Ann.  of  Phil.  XXVI.  1825). 

(Hunddjur). 

Kroppsformen  är  i  allmänhet  mera  högrest^  d.  v.  s.  med 

längre  extremiteter  än  lios  föregående  familjs  och  framfötterna 
hafva  merendels  5  och  haJifötterna  4  fullständiga  tår.  Den 

innersta  tån  å  framfötterna  är  helt  liten  ̂   och  saknas  någon 

gång.  Klorna  äro  trubbiga  och  icJce  retractila.  Å  hufvudet 

är  nosen  temligen  lång^  med  bar  spets ,  och  Ögonen  och  öronen 

1)  6:te  årgången,  pag.  33. 
2)  7:er  Jahrg.  1866 ,  pag.  328  &  446. 
3)  Om  de  uppgifter  i  den  engelska  tidskriften  The  Field,  som  anföras 

i  6:te  årgången  af  Svenska  Jägareförb:s  Nya  Tidskr,,  pag.  33,  äro  grundade 
på  säkra  iakttagelser,  skulle  gräflingslionan  gä  drägtig  omkring  ett  år  eller 
mera. 
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äro  medelmåttiga^  och  bådadera  större  än  hos  föregående 

familjs  och  å  de  förra  är  pupillen  stundom  rund  och  stun- 

dom aflång.  Svansen  är  mer  eller  mindre  lång.  —  Craniet 
är^  med  undantag  af  det  af  några  racer  af  tama  hunden^ 

af  en  långsträcht  form^  med  af  ståndet  mellan  framkanten  af 

mellankäkshenen  ocli  spetsen  af  pannbenens  postorhitalutsTiOtt 
längre  än  detsamma  mellan  det  sednare  och  bakre  ändan  af 

hjesskammen.  Dess  öfre  pr  of  Ikontur  är  framom  pannan  mer 
eller  mindre  starkt  konkav.  Bulles  ossece  äro  starkt  uppsvällda  ̂  

och  den  af  dem  omshdna  kammaren  är  högst  ofullständigt  de- 
lad. Den  tub,  som  omsluter  den  yttre  öronöppningen ,  är  helt 

kort  eller  stundom  ingen.  Foramen  caroticum  posterius  har 

sitt  läge  i  den  främre  delen  af  for.  lacerum  posticum.  Pro- 
cessus paramastoideus  är  stor  och  distinkt.  Froc.  mastoideus  är 

liten  och  låg.  Foramen  condyloideum  anterius  är  blottadt.  For. 

glenoideinn  är  stort  och  tydligt.  Canalis  alisphenoideus  före- 
Jinncs.  Canalis  infraorbitalis  är  liten,  och  delar  icke  öfverkäks- 
benets  okbensutskott.  Fostorbitalut skotten  äro  små,  men  mer- 

endels tydliga.  Bröstkotornas  antal  är  13.  Skidderbladets 

metacromialutskott  är  föga  utbilcladt.  Öfverarmbenet  har  väg- 
gen mellan  fossce  anterior  S  posterior  s.  anconcea  genombru- 

ten. Lårbenet  har  diax)hysen  något  framåt  bågböjd.  —  Äf  kind- 
tänder förefinnas  i  allmänhet  å  hvardera  sidan  i  öfverkäken 

4  dentes  prcemolares ,  och  således  3:ne  mellantänder,  och  '2\ne 
dentes  molares ,  eller  knöltänder  ̂ ) ;  och  å  D:o  i  underkäken  4 
dentes  prcemolares  eller  mellantänder,  och  3:ne  dentes  molares, 

och  således  2:ne  knöltänder  -).  Den  öfre  roftanden  är  stor,  så 
att  längden  af  dess  krona  vanligen  är  större  än  den  trans- 
versella  dimensionen  af  den  l:sta  öfre  knöltanden;  och  dess 

häl  är  liten,  och  upptager  blott  en  ringa  del  af  kronans  längd^ 
och  kronan  har  2.ne  genom  en  inskärning  åtskilda  flikar  med 

skarp  egg.  De  öfre  knöltänderna  äro  transversella.  Den  undre 
roftanden  är  äfven  stor,  och  har  framom  sin  bakre  stora 
och  knöliga  af  sats  i  allmänhet  2:ne  stora  och  skarpa  flikar, 
och  den  bakre  af  dessa  har  å  inre  sidan  baktill  en  mer  eller 

mindre  utbildad  spetsig  knöl.  —  Blindtarmen  är  temligen  lång, 
och  tarmen  är  4  å  5  gånger  längre  än  kroppen.    Fenis  har 

1)  Slägtet  Megalotis  afviker  härifrån  derigenom  att  det  har  3:ne  knöl- 
tänder å  hvardera  sidan  i  båda  käkanie.  (Se  ofvan  pag.  452—453). 

2)  Slägtet  Cuon  gör  undantag  derigenom  att  det  endast  har  1  knöltand 
å  hvardera  sidan  af  underkäken.  (Se  ibra). 
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ett  stort  hen,  och  en  hnblformig  utvidgning  under  ercctionen. 
Prostata  är  stor.  AnalliörtJarne  äro  i  allmänhet  obetydliga. 

De  till  denna  familj  hörande  rofdjuren  äio  temligen  talrika, 

och  representanter  för  densamma  förekomma  i  alla  verldsdelar. 
De  visa  i  allmänhet  mycken  öfverensstämraelse  i  form,  och  de 

särskilda  arterna  stå  hvarandra  ofta  m3'Cket  nära,  så  att  art- 
I  skillnaderna  stundom  sjaias  osäkra,  isynnerhet  som  de  ej  sällan 
visa  en  stor  benägenhet  för  variation.  Härpå  lemnar  hunden  ett 

talande  exempel.  J.  E.  Gray  ̂ )  upptager  inom  familjen  54  arter, 
som  af  honom  fördelas  på  2:ne  hufvudgrupper,  2me  sectioner, 

1 4  underfamiljer  och  16  slägten.  Af  det  ofvan  sagda  är  det  tyd- 
jligt,  att  de  karakterer,  som  blifvit  lagda  till  grund  för  dessa, 
stundom  synas  vara  af  föga  betydelse,  och  isynnerhet  är  detta 
förhållandet  med  en  del  af  dem  för  de  generiska  grupperna.  De 

till  vår  fauna  hörande  hunddjuren  utgöra  enligt  denna  uppställ- 
ning 2:ne  sectioner,  2me  underfamiljer  och  4  särskilda  slägten, 

I  sålunda  hvarje  art  varande  typ  för  ett  eget  slägte.  6—7  arter 
hunddjur  tillhöra  Europas,  och  4  D:o  vår  fauna. 

Hunddjuren  är  i  allmänhet  rörliga  och  snabba  djur,  som, 

ehuru  de  för  det  mesta,  liksom  de  andra  rofdjuren,  under  da- 
gen ligga  stilla  i  sina  gömslen,  och  under  natten  äro  i  rörelse, 

för  att  jaga  efter  rof,  dock  icke  sällan  äfven  under  den  förra 

itiden  äro  ute  på  en  sådan  jagt.  De  andra  rofdjuren  älska  i  all- 

'mänhet  ensligheten,  och  tåla  vanligen  blott  sällskapet  af  sin 
egen  familj.  En  del  af  hunddjuren  öfverensstämma  med  dem 
häruti,  men  andra  afvika  deremot  från  dem  derigenom,  att  de 

stundom  jaga  i  flock  eller  sällskap.  Så  är  det  t.  ex.  förhållandet 
med  vargen  i  de  trakter,  der  denne  är  talrik,  och  med  den  så 

kallade  hysenhunden  i  Afrika.  Deras  sinnesförmögenheter  äro 
högt  utbildade ,  och  isynnerhet  lukten  är  merendels  utmärkt  fin. 

Deras  intelligens  står  jemförelsevis  högt,  och  de  äro  vanligen 

mycket  sluga  och  försigtiga.  Den  i  allmänhet  starka  utvecklin- 
gen af  roftänderna  utvisar,  att  de  äro  ganska  rofgiriga,  och  att 

de  i  vildt  tillstånd  endast  lefva  af  animalisk  föda,  om  icke 

nöden  stundom  drifver  dem  att  taga  till  godo  vegetabilier.  De 
lefva  i  polygami,  och  honan  föder  efter  mer  eller  mindre  kort 

drägtighet  (omkring  2—3  månader)  temligen  många  ungar. 

1)  Notes  on  the  Skulls  of  the  Species  of  Dogs,  Wolwes  and  Foxes 
{Canidé)  in  the  CoUection  of  the  British  Museum ;  Proceedings  of  the  Zoo- 
logical  Society  of  London  1868,  pag.  492, 
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Hunddjiiren  äro  bland  de  äldsta  rofdjuren,  och  deras  geo- 

logiska ålder  sträcker  sig  tillbaka  ända  till  början  af  tertiärperio- 
den,  eller  till  de  eocena  bildningarne,  t.  ex.  de  fossila  slägtena 

Cynodon  och  Ärdocyon. 
Våra  inhemska  arter  upptaga  vi  i  2: ne  skilda  slägten  på 

följande  sätt: 
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I.    Slägtet  Canis,  Linné.  1758. 

Hnfvudet  Qios  de  vilda)  med  nosen  mer  eller  mindre  ut- 
dragen och  spetsig ,  ehuru  icJce  i  högre  grad.  Pupillen  är  rund. 

Svansen  antingen  kortare  än  hal/va  kroppen.,  eller  ock.,  då 
han  är  längre,  mer  eller  mindre  höjd,  och  dess  härhetäckning 

(hos  de  vilda)  icke  af  någon  särdeles  stor  yfvighet.  Å  craniet 

är  o  hullce  ossece,  med  inheräkning  af  de  tuhformade  Öronöjjp- 
ningarne ,  ungefär  lika  breda  som  långa.  Det  främre  kilbenets 

krop)p  har  icke  någon  med  den  å  p>logbenet  varande  samman- 

hängande köl.  Pannbenen  äro  starkt  konvexa,  och  deras  post- 
orbitalutskott  äro  of  van  konvexa,  med  spetsen  starkt  nedböjd. 

Kindbågarne  hafva  tydliga  postorbitalidskott.  —  Be  öfre  rof- 
tändernas  häl  är  vanligen  mycket  liten  och  föga  eller  icke  ut- 

stående.   Knöltändernas  antal  är  det  normala. 

Till  detta  slägte  räkna  vi  13  arter,  enligt  den  framställning 
af  dessa,  som  J.  E.  Geay  lemnat,  men  några  af  dessa  arter 
torde  icke  kunna  betraktas  såsom  säkra.  2:ne  tillhöra  vår 

fauna,  men  med  den  ena  är  det  samma  förhållande,  som  med 

tamkatten,  att  den  här  endast  förefinnes  i  tamt  tillstånd. 

1.  Canis  familiaris,  Linné. 
Hunden. 

Svansen  ör  mera  eller  mindre  krumböjd  upp)åt  eller  snedt 

åt  sidan.  —  Sutura  coronalis  går  vanligen  rätt  öfver  craniet, 
och  bildar  å  midten  ingen  eller  blott  en  högst  obetydlig  böjning 
bakåt.  De  båda  cristce  frontales  externce  sammansmälta  icke 

framom  sutura  coronalis.  Pannan  är  i  allmänhet  baktill  något 
kullrigare  och  bredare  än  hos  den  äldre  vargen,  der  igenom 
att  dess  sidor  bakom  po storbitalut skotten  icke  äro  så  starkt 
utringade  eller  inhnipna,  som  hos  denne,  samt  mera  konvexa 

eller  något  uppsvällda,  hvilket  kommer  sig  der  af ,  att  cristce 
frontales  externce  vid  sin  början  äro  lägre  och  trubbigare,  och 
icke  så  hastigt  konvergerande  bakåt.  Bredden  af  pannbenen 
vid  sutura  coronalis  innehålles  vanligen  icke  eller  föga  mera 

än  2:ne  gånger  i  af  ståndet  mellan  spetsen  af  pannbenets  post- 
orbitalutskott  och  bakre  ändan  af  hjesskammen ,  då  der  emot  hos 

den  äldre  vargen  detta  af  stånd  är  vida  större  än  2.ne  gånger 

nämnde  bredd.   Bullce  ossece  hafva  i  allmänhet  af  ståndet  mel- 
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lan  deras  haJcre  kant  och  gropen  of  van  hålet  för  tuba  Eustachii 

märkbart  större  än  deras  bredd.  Då  craniet  betraktas  ofvan- 
ifrån^  visar  sig  dess  hjernskål  dels  kortare  och  dels  framtill 

bredare  än  hos  den  äldre  vargen^  det  förra  till  följe  der  af ̂  att 
hjesskammen  är  mindre  utstående  baktill  ̂   och  det  sednare  till 

följe  af  den  nämnda  mindre  inknipningen  af  bakre  delen  af 
pannan.  Mellankäksbenen  nå  på  långt  när  icke  till  midttn  af 
näsbenen ,  och  af  ståndet  mellan  pannbenen  och  mellankäksbenen 

är  i  allmänhet  större  eller  lika  med  bredden  af  foramen  mag- 

num  *).  —  Den  Öfre  r  of  tanden  har  i  allmänhet  hälen  tydlig., 
ehuru  7ngcket  låg.  Hos  mycket  gamla  individer  är  den  stun- 

dom afnÖtt  och  försvunnen.  Denna  roftands  längddimension 
är  i  allmänhet  mindre  än  den  af  de  båda  öfre  knöltänderna 
tillsammantagna. 

Canis  familiaris,  Linné:  Systeraa  Naturse,  edit.  10:ma,  pag.  38.  —  1758. 
„         ,,        Idem:  Fauna  Svecica,  edit.  2:da,  pag.  3.  —  1761. 
„  A.  J.  Retzius:  Faunae  Suecicse  pars  l:ma,  pag.  11.  —  1800. 
„  „  S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna ,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.  pag. 

232.  —  1847. 

„         „        C.  G.  GlEBEL:  Die  Säugetliiere,  pag.  842.  —  1855. 
„        J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 

lands,  pag.  186.  —  1857. 
,,         „        A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  134.  — 

1865. 

„  „  J.  E.  Gray:  Notes  on  the  Skulls  of  the  Species  of  Dogs, 
Wolves  and  Foxes  {Ccmidé)  in  the  Collection  ot  the 
British  Museum ;  Proceed.  of  the  Zoolog.  Soc.  of  London, 

1868,  pag.  508.  -  1869. 

Hunden  är,  såsom  bekant,  mycket  föränderlig,  och  företer 

en  stor  mängd  olika  former  —  varieteter  eller  racer  — ,  som  på- 
tagligen ,  åtminstone  till  stor  del ,  äro  en  produkt  för  det  första 
af  en  inneboende  tendens  till  variation,  och  för  det  andra  dels 

af  kulturen  och  domesticationen,  och  dels  af  locala  och  klima- 

tiska förhållanden,  föda  m.  m.  Fitzinger  upptager  2)  185  hund- 
racer,  fördelade  pä  7  särskilda  typer,  som  af  honom  anses  så- 

som sjelfständiga  stamformer  eller  ursprungligen  skilda  arter. 

1)  Lapphunden  synes  vara  den  som  i  craniiformen  närmar  sig  mest  till 
vargen. 

2)  Die  Racen  des  zahmen  Hundes;  Sitzungsberichte  der  mathem.  na- 
turwiss.  Classe  der  Kaiserl.  Akad.  d.  Wissensch.  zu  Wien,  Bd.  56,  l:e  Ab- 

theil.  pag.  377,  514  &  776.  -  1867. 
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Dessa  stamformer  äro:  1.  den  vanlige  bandhunden  eller  gård- 
varen (Canis  domcsticus);  2.  den  större  spanske  hunden  eller 

spanieln  (Canis  extrarius)\  3.  den  krumbente  taxhunden 
vertagus);  4.  den  tyske  jagthunden  (Canis  sagax);  5.  den  store 

bulldoggen  (Canis  molossus');  6.  den  store  vindthunden  (Canis 
leporarins) ;  och  7.  den  nakne  hunden  (Canis  caraihaevs).  Band- 

hunden, som  sluter  sig  nära  till  fårhunden,  tillhör,  enligt  samme 

författare,  ursprungligen  de  mellersta  delarne  af  södra,  och  de 

vestra  delarne  af  mellersta  Europa ,  företrädesvis  Tyskland ,  Frank- 
rike och  England;  den  större  spanske  hunden  har  sitt  ursprung- 
liga hem  i  Spanien ;  den  krumbente  taxliunden  härstammar  från 

Alperna  och  Pyrenéerna;  den  tyske  jagthunden  från  mellersta 

Europa,  isynnerhet  Tyskland;  den  store  bulldoggen  från  Tysk- 
land, Frankrike  och  England;  den  store  vindthunden  från  syd- 

vestra  Asien,  sydöstra  och  mellersta  Europa;  och  den  nakne 

hunden  från  Central- Amerika  och  de  angränsande  delarne  af  både 
Norra  och  Södra  Amerika.  Till  den  l:ste  stamformen  eller  ur- 

sprungliga arten  hänföras  48  racer,  till  den  2:dre  30,  till  den 
3:dje  12,  till  den  4:de  35,  till  den  5:te  19,  till  den  6:te  35, 
och  till  den  7:de  6  D:o.  Ehuru  vi  icke  dela  dessa  af  Fitzinger 

framställda  äsigter,  hafva  vi  dock  ansett  oss  böra  redogöra  för 
dem,  då  denne  författare  utan  tvifvel  är  den  som  användt  mesta 

mödan  på  lösandet  af  denna  gordiska  knut,  och  som  synes  hafva 

haft  tillgång  till  det  rikaste  materialet.  Eedan  den  omständig- 
heten, att  Europa  varit  så  rikligen  utrustadt  med  ursprungligen 

skilda  hundarter,  då  de  andra  verldsdelarne  endast  hafva  ett 

par  sådana  att  uppvisa,  måste  föranleda  tvifvel,  och  anledningen 
till  detta  Fitzingers  antagande  kan  svårligen  vara  någon  annan 
än  den,  att  Europa  för  närvarande  har  den  största  rikedomen 
af  kända  hundracer.  Då  t.  ex.  bandhunden  äfven  förekommer  i 

Indien,  känd  under  namn  af  Pariah-Hund,  synes  det  föga  an- 
tagligt, att  han  skulle  vara  ursprungligen  tillhörande  Europa,  hvars 

kultur  utan  tvifvel  är  yngre  än  Indiens.  HvadJ.  E.Gray  yttrar*) 
—  att  alla  hundracerna  eller  varieteterna  endast  kunna  bibehållas 

genom  omsorgsfull  sammanparning  och  utgallring,  d.  v.  s.  genom 
att  förstöra,  eller  åtminstone  af  hålla  från  sammanparning  alla 
sådana  individer,  som  icke  hafva  den  typiska  karakteren;  och  att, 

om  detta  icke  iakttages,  de  snart  försämras  och  öfvergå  till  den 

1)  Proceed.  of  the  Zoolog.  Society  of  London ,  1868 ,  pag.  509. 
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vanlige  gårdhunden  eller  Pariah-Hiinden  i  Indien  —  är  utan 
tvifvel  ett  argument ,  som  talar  emot  det  ofvan  anförda  antagan- 

det. Det  får  emellertid  medgifvas ,  att  en  och  annan  race ,  såsom 
t.  ex.  Peruanske  hunden  och  Eskimå-hunden  sannolikt  har  en 

annan  härkomst  än  från  Pariah-Hunden.  Den  omständigheten, 
att  hundracerna,  isynnerhet  ociviliserade  folkstammars,  i  all- 

mänhet visa  mera  eller  mindre  öfverensstämmelse  med  de  vilda 

arterna  af  slägtet  Canis^  som  förekomma  i  de  trakter,  der 

nämnde  racer  förefinnnas,  synes  föranleda  till  det  antagandet, 
att  dessa  racer,  åtminstone  till  dels ,  hafva  ifrågavarande  vilda 

arter  att  tacka  för  sin  uppkomst.  C.  Dakwin  anför  en  del 

iakttagelser  af  vilda  arters  croisering  med  hunden,  och  denna 
afkommas  domesticering,  samt  äfven  af  vilda  arters  sannolika 

tämjande,  allt  för  att  derigenom  visa,  att  hundracerna  troligtvis 
härstamma  från  flera  skilda  arter,  nemligen  från  2:ne  vargar 

(Canis  lupus  och  C.  latrans);  från  tvenne  andra  tvifvelaktiga 

varg-arter  —  den  Indiske  och  den  Nord-Afrikanske  — ;  från  åt- 
minstone en  eller  två  Syd-Amerikanska  arter  af  slägtet  Canis; 

från  åtskilliga  racer  eller  arter  af  schakaler;  och  slutligen  kan- 
hända från  en  eller  flera  utdöda  arter  af  slägtet  Canis.  Kö- 

rande detta  ämne  hänvisa  vi  för  öfrigt  äfven  till  L.  J.Fitzinger: 

"Untersuchungen  tiber  die  Abstamraung  des  Hundes"  -) ,  uti 
hvilken  afhandling  denne  författare  kommit  till  samma  resultat, 
som  det  han  ett  år  sednare  framställt  i  den  ofvan  anförda  af- 

handlingeu  om  hundracerna. 
Då  denna  del  af  faunan  hufvudsakligen  har  att  sysselsätta 

sig  med  beskrifningen  af  våra  inhemska  vilda  däggdjur,  så  anse 

vi  oss  icke  här  böra  upptaga  tid  och  utrymme  med  beskrifnin- 
gen af  hundracerna,  hvilken  beskrifning  snarare  torde  hafva  sin 

rätta  plats  i  sådana  böcker,  som  egnas  åt  ekonomien  och  jagten. 
Yi  få  i  detta  afseende  hänvisa  till  den  ofvan  citerade  afhand- 

lingen  öfver  hundracerna  af  Fitzinger,  till  "Illustrirtes  Thier- 
leben"  af  A.  E.  Brehm,  till  Skandinavisk  Fauna,  Däggdjuren, 

2:dra  uppl.  af  S.  Nilsson,  till  Handbok  för  Jägare  och  Jagt- 
vänner  af^Tn.  Hahr,  och  till  Skandinaviens  Däggdjur  af  A.  E. 
Holmgren. 

1)  The  Variation  of  Aniraals  and  Plants  nnder  Domestication ,  vol.  I, 

pag.  21  och  följ.  —  1868. 
2)  Sitzungsberichte  der  mathem.  naturwiss.  Classe,  Bd.  54,  l:e  Abth. 

pag.  396.  -  1866. 
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Eörande  hundens  skelett  hänvisa  vi  till  den  beskrifning, 

som  vi  lemnat  ofvan  pag.  42—72. 
Hunden  förefinnes  i  tamt  tillstånd  hos  alla  folkslag,  men 

någon  med  honom  fullt  öfverensstämmande  vild  art  af  hund- 
slägtet  är  icke  känd,  ehuru  somlige  hundracer  närma  sig  mycket 

dels  till  vargen  och  dels  till  schakalen.  Man  har  t.  ex.  i  Un- 
gern sett  fårhundar,  som  till  den  grad  liknat  vargar,  att  deras 

egare  en  gång  förvexlade  en  varg  med  en  fårhund ;  och  de  half- 
domesticerade  hundarne  i  Asien  och  nordöstra  Afrika  äro  stun- 

dom i  det  allra  närmaste  lika  schakalerna.  I  allmänhet  utmärker 

sig  hunden  från  sina  vilda  slägtingar  genom  förmågan  att  skälla. 
Man  har  emellertid  stundom  exempel  på  hundar,  som  sakna 

denna  förmåga,  äfvensom  på  dem  som  förlorat  den,  då  de  blif- 
vit  förvildade.  A  andra  sidan  har  en  tam  schakal  någon  gång 

lärt  sig  att  skälla  lika  bra  som  en  vanlig  hund.  De  förvildade 
hundarne  jaga  i  flock,  och  gräfva  sig  stundom  hålor  i  jorden, 
liksom  deras  vilda  anförvandter.  Hundens  stora  förstånd  och 

läraktighet,  och  hans  utmärkta  trohet  och  tillgifvenhet  för  sin 

egare,  samt  den  stora  nytta,  han  gör  menniskan  på  hvilken 
kulturgrad  det  vara  må,  äro  för  väl  kända,  att  vi  här  behöfva 

sysselsätta  oss  dermed.  Han  visar  sig  i  allmänhet  mycket  be- 
roende af  den  kultur,  som  de  menniskor  innehafva,  hos  hvilka 

han  vistas.  Derföre  är  han  hos  råa  eller  vilda  folkslag  mindre 
fullständigt  domesticerad ,  och  företer  hos  dem  till  sitt  utseende 

den  mesta  likheten  med  sina  vilda  slägtingar  vargen  och  scha- 
kalen. De  från  den  vilda  urstammen  mest  afvikande  hundracerna 

förekomma  i  allmänhet  hos  folkslag  med  gammal  och  högt 
uppdrifven  kultur. 

2.   Canis  lupus,  Linné. 

Vargen. 

Svansen  är  hängande  och  nästan  rät ,  och  Ögonen  äro  snedt 

sittande.  —  Ä  craniet  bildar  sutura  coronaJis  å  midten  en  tyd- 
lig., haJcåt  rihtad  höjning  eller  vinJcel.  De  båda  cristce  fron- 

tales  externce  sammansmälta  hos  äldre  individer  framom  sutura 

coronalis ,  och  hos  desse  är  pannan  baktill  smal  och  starJct  in- 
Jcnipen  bakom  po  storbitalut  skotten  ̂   till  följe  der  af  att  cristce 
frontales  externoe  äro  skarpa  och  starkt  konvergerande  bakåt; 

och  äfvenledes  hos  dem  innehålles  bredden  af  pannbenen  vid 

38 
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sutura  coronalis  vida  mera  än  2:ne  gånger  i  af  ståndet  mellan 

spetsen  af  pannbenets  postorhitalutsJcott  och  haJcre  ändan  af 
hjessJcammen.  BuUae  ossece  hafva  a/ståndet  mellan  deras  bakre 

hänt  och  gropen  ofvan  hålet  för  tuha  Eustaehii  ungefär  lika 
med  deras  bredd.  Betraktadt  ofvanifrån,  har  craniet  hos  de 

äldre  hjernskålen  lång  och  smal ,  och  hjessbenen  är  o  ej  synner- 
ligen kullriga,  Mellankäksbenen  nå  hos  dem  nästan  till  midten 

af  näsbenen^  och  af  ståndet  mellan  pannbenen  och  mellankäks- 

benen  är  mindre  än  bredden  af  foramen  magnum.  —  Öfre 
roftandens  häl  är  starkt  sluttande  och  ofta  otydlig^  och  denna 

roftands  längddimension  är  ungefär  lika  med  den  af  de  båda 
öfre  knöltänderna  tillsammantagna. 

Canis  lupus,      Linné:  Systema  Naturse,  edit.  10:ma,  pag.  39.—  1758. 
„         „      Idem:  Fauna  Svecica,  edit.  2:da,  pag.  3.  —  1761. 
„  „       A.  J.  Eetzius:  Faunofi  Suecicae  pars  l:ma,  pag.  14.  —  1800. 
„         „      Palmstruch  &  SwARTZ :  Svensk  Zoologi ,  2: dra  Bd. ,  pag. 

75,  tab.  49.  —  1809. 
„      S.  Nilsson:  Illumin.  figurer  till  Skandinaviens  Fauna ,  haft. 

3,  pl.  9.  -  1830. 
„  Idem:  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl. ,  pag.  217. -  1847. 

„         „      J.  H.  Blasius  :  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 
lands,  pag.  180.  —  1857. 

„      „         A.  E.  Holmgren  :  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  128,  med 

figurer.  —  1865. 
Lupus  vuJgaris ,  J.  E.  Gray  :  Proceedings  of  the  Zoological  Society  of  Lond. 

1868,  pag.  501.  -  1868. 
Cmiis  Lupus,     V.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse,  Mammiféres, 

pag.  286.  —  1869. 

Beskr.  Si  gammal,  i  vinterdrägt  (d.  Vi57),  frånUpland. 

Kroppslängden  från  nosspetsen  till  aims  4  fot  4  tum  eller  1,320 
métre.  L.  af  hufvudet  omkring  1  fot  eller  300  mill.  Hufvudets 

periferi  öfver  hjessan  2  f.  eller  600  mill.  L.  af  örat  från  basen 

af  yttre  kanten  3Vio  t.  eller  111  mill.  Djurets  höjd  öfver  bo- 
garne eller  manken  2  f.  BVz  t.  eller  705  mill.  Kroppens  periferi 

på  midten  3  f.  1  t.  eller  930  mill.  L.  af  framfoten  från  de  mel- 
lersta klospetsarne  till  armbågen  1372  t.  eller  405  mill.  L.  af 

bakfoten  från  3:dje  klospetsen  till  hälknöleu  8  t.  eller  240  mill. 
L.  af  svansen  utan  håren  127.2 1,  eller  375  mill.,  och  med  håren 

16-7jo  ̂ -  ̂ ^^61'  mill. —  En  hona,  efter  utseendet  ej  gammal, 

hade  kroppslängden  3  fot  57]o  eller  1,077  métre.  L.  af  svan- 
sen med  håren  15  t.  eller  450  mill. 
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Vid  omkring  2—3  års  ålder  är  vargen  fullvuxen,  och  en 
gammal  varg  kan  väga  5  lispund.  Hans  ålder  förmodas  stiga 

till  20—30  år  (Svensk  Zoologi). 
Kroppsformen  och  den  starkt  utbildade  muskulaturen  antyda 

betydlig  styrka.  Midtelkroppen  är  tjock,  och  inknipningen  vid 

ljumskarne  obetydlig.  Extremiteternas  proportionerliga  längd  ut- 
visar snabbt  lopp ,  ehuru  den  grofva  kroppsbyggnaden  i  någon 

mån  förminskar  snabbheten.  Honorna  äro  i  allmänhet  mindre 

än  hanarne,  samt  af  spensligare  byggnad.  Nosen  är  utdragen 
och  temligen  spetsig,  samt  högre  än  bred;  och  hufvudets  bakre 

del  är  tjock  och  försedd  med  starka  muskler,  så  att  hjessan  är 
kullrig,  och  har  en  grund  fördjupning  långs  midten.  Sänkningen 

framom  pannan  är  tydlig ,  ehuru  ej  stark.  Afståndet  mellan  nos- 

spetsen  och  främre  kanten  af  orbita  är  ungefär  lika  med  det- 
samma mellan  samma  kant  och  örat.  Den  bara  nosspetsen  är 

temligen  bred ,  och  har  mellan  näsborrarne  en  vertical  fåra,  som 

fortsättes  öfver  främre  delen  af  öfverläppen  och  delar  denne. 

Ögonöppningen  har  sned  riktning,  men  pupillen  är  rund.  Iris 

är  gulaktig.  Ögonen  äro  små,  och  ögonglobens  diameter  är  unge- 
fär 1  t.  eller  30  mill.  Morrhåren  bilda  5  sneda  rader  på  öfver- 

läppen, och  de  längsta  nå  knappt  till  ögonen.  3me  dylika  före- 
finnas under  hakan,  samt  några  bakom  munvinklarne  och  ofvan 

ögonen.  Öronen  äro  temligen  små,  trubbigt  tillspetsade,  upp- 
rättstående  samt  ludne  både  utan  och  innan,  ehuru  mindre  så 

på  seduare  sidan ,  der  den  nedre  delen  är  naken.  Deras  yttre  och 

inre  kanter  förenas  vid  basen,  men  gränsen  dem  emellan  der- 
städes  är  dock  tydlig.  Främre  och  bakre  extremiteterna  äro 

tjocka  och  starka ,  och  hafva  afnötta  klospetsar  och  nakna  tramp- 
knölar. Af  de  förras  5  tår  är  den  innersta  helt  liten,  högt  sit- 

tande, och  når  på  långt  när  icke  till  marken.  Ett  godt  stycke 
ofvan  denna  tå  hafva  dessa  extremiteter  å  bakre  sidan  en  stor 

och  naken  knöl.  De  bakre  extremiteterna,  som.  blott  hafva  4 

tår,  bära  icke  någon  dylik  knöl.  Svansen ,  som  bäres  snedt  ned- 
hängande och  nästan  rak  (blott  högst  föga  uppåt  böjd),  når  ej 

till  marken,  men  nedom  hasleden,  och  har  en  ganska  yfvig 
hårbeklädnad,  som  dock  vid  dess  bas  är  kortare.  Hårfällen,  som 

består  dels  af  en  tät  och  fin  bottenfäll,  och  dels  af  längre  och 

gröfre  hår,  är  på  halsen ,  ryggen ,  länden  och  kroppssidorna  sär- 
deles tät,  och  på  somliga  ställen  yfvigare  och  längre.  Detta  är 

händelsen  på  sidorna  af  halsen,  framom  bogarne,  på  främre 
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delen  af  ryggen ,  ocli  på  buken  och  bakre  sidorna  af  låren. 

Framom  bogarne  bildar  den  en  slags  nedtill  afbruten  halskrage, 

och  på  framryggen  en  antydning  till  man.  —  Färgen  utgör  på 
öfre  och  yttre  sidorna  en  blandning  af  smutsigt  hvitt ,  svart  och 

grågult  eller  rostgulaktigt ,  och  på  undre  kroppssidan  samt  de 
inre  sidorna  af  extremiteterna  är  den  för  det  mesta  smutsigt 

hvit.  Nosen  är  ofvan  gråbrunaktig ,  och  pannan,  hjessan  och 
kinderna  hafva  talrika  svarta  stickelhår  på  en  gråaktig  eller 

gråhvitaktig  botten.  De  nakna  kanterna  af  läpparne  äro  svarta, 

och  på  sidorna  af  nosen  är  den  dem  närmast  omgifvande  hår- 
betäckningen, isynnerhet  på  underläppen,  brunaktig,  hvilken 

färg  på  längre  afstånd  från  kanterna  och  pä  hakan  är  blek  och 
öfvergående  i  den  smutsigt  hvita  färg,  som  förefinnes  för  öfrigt 

på  öfverläppen,  på  hufvudets  sidor  nedtill  och  på  strupen.  Öro- 
nen äro  å  yttre  sidan  vid  basen  och  närmare  främre  kanten 

rostgula.  Eljest  äro  de  å  denna  sida  svartaktigt  rostgula,  der- 
igenom  att  hårens  svarta  spetsar  till  stor  del  dölja  den  under 
dem  varande  rostgula  färgen.  De  äro  mörkast  vid  kanterna  och 

spetsen.  Håren  å  deras  inre  sida  äro  smutsigt  hvita.  På  halsen 

(äfven  på  dess  undre  sida  bakom  strupen),  på  bogarne,  ryggen 

och  länden  är  färgen  variegerad  af  svart  och  grågult  eller  grå- 
aktigt, derigenom  att  den  underliggande  grågulaktiga  eller 

gråaktiga  färgen  mer  eller  mindre  framträder  mellan  de  svarta 
hårspetsarne.  På  öfre  sidan  af  halsen  och  midtåt  framryggen 

bilda  de  långa  svarta  hårspetsarne  större  och  tydligare  svarta 
fläckar  och  band.  Den  afbrutna  halskragen  framom  hvardera 

bogen  är  ljust  grågulaktig  med  föga  svart  inblandadt;  och  af 
samma  färg  förefinnes  en  stor  triangulär  fläck  bakom  hvardera 

bogen  å  sidorna  af  ryggen.  Denna  fläck  begränsas  baktill  af 
en  temligen  tydlig  svart  infattning.  Midtåt  bröstet  äro  en  del 

svarta  hårspetsar.  Främre  extremiteterna  äro  upptill  å  yttre  si- 
dorna rostgulaktiga ,  och  å  främre  D:o  mer  eller  mindre  svart- 

aktiga  på  rostgulaktig  botten.  Inre  sidorna  och  nedre  delarne 
såväl  af  dem  som  af  de  bakre  äro  smutsigt  hvita.  En  del  af 
håren  mellan  tårna  och  intill  trampknölarne  äro  vinrödaktiga. 

Låren  äro  nedtill  å  yttre  sidan  rostgulaktiga.  Svansen  har  vid 

basen  ofvan  samma  färg  som  länden,  och  något  innanför  midten 

har  den  å  samma  sida  en  tydlig  svart  fläck.  Dess  spets  är  svart, 
derigenom  att  de  långa  håren  härstädes  till  större  delen  af  sin 

längd  äro  svarta.    Innanför  spetsen  är  den  rostgulaktig  med 
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glesare  svarta  hårspetsar.  Ä  undre  sidan  är  den  smutsigt  hvit, 
med  undantag  af  dess  äuddel,  som  äfven  här  har  i  det  närmaste 
samma  färg  som  ofvan. 

För  öfrigt  är  färgen  omyexlande  efter  ålder  och  årstider, 

och  företer  äfven  individuella  olikheter.  Uti  "Skandinavisk  Fauna" 

anföres :  "En  yngre  varg  har  än  mer  svart  färg  inströdd ,  dock 
är  teckningen  densamma ,  ehuru  bestämdare.  En  svartaktig  bred 

gördel  oragifver  undre  delen  af  halsen;  från  den  svarta  (och 

under  hårspetsarne  hvita)  manken  nedlöpa  på  sidorna  två  otj^d- 

liga,  svartaktiga  band;  det  svarta  strecket  på  öfverbenet^)  är 
bredare  och  bestämdare.  Detta  streck  minskas  med  åren,  och 

hos  m3'Cket  gamla  vargar  försvinner  det  nästan,  så  att  benen 

äro  helt  rostgula."  —  Uti  sommardrägten ,  då  hårfällen  är  kor- 
tare, är  färgen  mörkare  än  under  vintern.  Den  gråbrunaktiga 

eller  grågulaktiga  är  då  öfvervägande ,  och  den  gråhvita  eller 

smutsigt  hvita  föga  märkbar-),  med  undantag  af  den  på  undre 
kroppssidan.  De  svarta  hårspetsarne  äro  då  till  stor  del  urblekta 
eller  fällda. 

En  unge  beskrifves  såhmda  i  Skandinavisk  Fauna:  "Längd 
2  fot  3  tum  (verkm.);  svans  9  t.  Kroppens  hårbeklädnad  fin, 

nästan  ullik;  på  nos  och  ben  äro  håren  mer  sträfva  och  till- 
tryckta; svansen,  som  är  mycket  tunn,  är  dock  belagd  med 

något  längre ,  sträfva  hår.  —  Färgen  gulaktigt  grå ,  ofvan  svart- 
grå, läpparne  och  hakan  svarta;  en  svart  fläck  på  länden,  en 

på  midten  af  svansen  samt  en  på  svansspetsen.  Bringan  och  ett 

streck  långs  öfverbenen  (underarmarne)  svartaktiga.  Ben,  kinder 

och  nossidor  gulaktiga." 
Vargen  företer  dessutom  variationer  uti  färgen,  som  dels 

äro  individuella,  och  dels  synas  vara  bundna  vid  locala  racer. 

Enligt  Pallas  ̂ )  äro  vargarne  större  och  hvitaktiga  i  de  nord- 
liga trakterna  af  Sibirien ,  men  hvitaktiga  skola  äfven  förekomma 

i  Kirgisernas  land.  De  mest  hvita  komma  från  Mangasea.  Med 
denna  färgvarietet  synes  den  hvita  racen  af  den  Nordamerikanske 

vargen  (Canis  occidentalis  ̂   var.  griseo-alhus ^  Baird  *))  närmast 

1)  Med  öfverbenet  menas  underarmen ;  och  det  här  ifrågavarande  svarta 
strecket  intager  dennes  främre  sida. 

2)  Figuren  i  Svensk  Zoologi  tyckes  vara  tecknad  efter  ett  individ  i 
sommardrägt. 

3)  Zoographia  Rosso-Asiatica ,  vol.  I,  pag.  37. 
4;  Mammals  of  North  America ,  pag.  104. 
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öfverensstämma ,  ehuru  den  afJ.  Gray^)  anses  vara  af  skiljaktig 
art.  I  sydligare  trakter  blir  vår  varg  i  allmänhet  af  en  mörkare 
färg,  och  på  Pyrenéerna  och  i  Spanien  och  någon  gång  äfven  i 
Tyskland  är  han  mer  eller  mindre  öfvervägande  svart,  hvilken 

färgvarietet  af  Schreber  fått  namnet  Canis  lycaon.  En  mot- 

svarande svartaktig  varietet  {Canis  occidentalis^  var.  ater^  Baird^) 
företer  äfven  den  Nordamerikanske  vargen.  Enligt  Skandinavisk 

Fauna  har  den  svarta  varieteten  en  och  annan  gång  äfven  an- 
träffats i  Sverige  (Wermland  och  Westmanland). 

Skelettet  Craniet :  Längd  från  framkanten  af  mellan- 
käksbenen  till  bakre  ändan  af  hjesskammen  9  t.  eller  270  mill. 

Afståndet  mellan  framkanten  af  mellankäksbenen  och  spetsen  af 

postorbitalutskottet  å  pannbenet  57)o  t.  eller  155  mill.  Afstån- 
det mellan  samma  utskott  och  bakre  ändan  af  hjesskammen  4Vio 

t.  eller  129  mill.  Pannans  bredd  mellan  ypetsarne  af  pannbenens 

postorbitalutskott  2V20  ̂ -  ̂1^^^'  ̂ iVi  i^i^l-  Största  bredden  öfver 
kindbågarne  57io  t.  eller  153  mill.  Craniet  af  en  gammal  hona 

har  längden  8  t.  eller  240  mill. ,  och  största  bredden  öfver  kind- 

bågarne ^-  ̂^^^1*  1'^^  Craniet  utmärker  sig  genom 
en,  isynnerhet  framtill,  jemförelsevis  smal  hjernskål,  som  bakom 

pannbenens  postorbitalutskott  är  starkt  inknipen  och  nästan  half- 
cylindrisk,  genom  de  starkt  utstående  kindbågarne,  och  den 

långa,  höga  och  bakåt  starkt  utskjutande  hjesskammen.  Af- 
ståndet mellan  spetsen  af  ofvannämnde  postorbitalutskott  och 

det  ställe,  der  båda  cristce  frontales  externce  förena  sig  till 

bildandet  af  hjesskammen  är  ej  längre  än  det  mellan  nämnde 
spets  och  fossa  lacrymalis  ̂   då  deremot  hos  hunden  det  förra 

afståndet  är  betydligt  större  än  det  sednare*).  Nackbenets  öfre 
del  {pars  occipitalis)  företer  upptill  och  intill  basen  af  den  här 
på  craniets  öfre  sida  uppstigande  höga  och  starka  kammen  en 

uppåt  och  bakåt  riktad  ränna.  Inuti  huUa  ossea  är  en  ofull- 
ständig och  till  den  större  och  bakre  delen  endast  svagt  antydd 

skiljevägg  mellan  de  yttre  och  inre  afdelningarne  af  det  af  den 
omslutna  rummet,  och  då  hulla  ossea  ej  är  genomsigtig,  kan 

man  utanpå  den  icke  skönja  något  spår  till  en  sådan  skiljevägg. 

1)  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  1868,  pag.  501. 
2)  L.  c.  pag.  113. 
3)  Af  den  ofvan  beskrifne  gamle  hanen. 
4)  Hos  den  yngre  vargen  förete  naturligtvis  dessa  afstånd  ett  annat 

förhållande,  och  öfverensstämma  i  det  närmaste  med  desamma  å  hundens 
cranium. 
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Den  yttre  öronöppningen  är  undertill  tubformad.  Nära  intill  den 

främre  mynningen  af  canalis  carotims  är  ett  hål ,  foramen  la- 
cerum  medium^  genom  hvilket  arteria  carotis  interna  ingår  i 

hjernskålskaviteten.  Os  prooticum  är  synligt  mellan  foramen 

glenoideum  och  den  yttre  öronöppningen.tPanuan  är  starkt  kon- 
kav långs  midten,  och,  betraktad  från  sidan,  företer  craniets 

öfre  kontur  on  tydlig,  ehuru  ej  mycket  djup  bugt  framom  pan- 
nan. Denna  bugt  är  emellertid  lika  djup,  som  hos  en  del  hund- 

racer.  Kindbågarne  äro  mycket  starka  och  utrustade  med  väl 
utbildade  postorbitalutskott.  Näsbenen  gå  något  längre  tillbaka 
än  öfverkäksbeneu. 

Bålen:  Halskotorna  likna  i  det  allra  närmaste  dem  af 

hunden,  men  äro,  med  undantag  af  atlas ^  något  längre.  Den 

långs  undre  sidan  af  corpus  å  2:dra  till  och  med  5:te  kotorna 
varande  kölen  är  starkare  än  hos  hunden.  Den  bakre  ändan  af 

neuralbågen  å  epistropheus ,  betraktad  ofvanifrån,  ar  tydligen 

konkav,  derigenom  att  ofvan  postzygapophyserna  äro  tjocka  och 

bakåt  utstående  utskott ,  hyperapophyser  (Mivart)  ̂ ) ,  som  sträcka 
sig  längre  tillbaka  än  den  bakre  tjocka  ändan  af  den  longitudi- 

nella neuraltaggen.  Dessa  hyperapophyser  äro  dessutom  tydliga 

ofvan  postzygapophyserna  på  3:dje  till  och  med  5:te  halskotorna, 
men  äro  dock  helt  små  på  denna  sistnämnda.  På  hundens  skelett 

hafva  vi  funnit  dem  tydliga  ännu  på  den  6:te  halskotan.  A  den 

4:de  halskotan  förefinnes  ett  hoptryckt  longitudineltutskott  i  yttre 

kanten  af  neuralbågen  och  mellan  prse-  och  postzygapophysen, 
ehuru  närmare  intill  och  sammanhängande  med  den  sednare, 

hvilket  utskott  af  Mivart  ̂ )  blifvit  ansedt  för  en  metapophys. 
Denna  metapophys  förefinnes  äfven  på  de  följande  halskotorna, 
och  är  mest  utbildad  på  de  båda  sista,  der  den  har  dragit  sig 
något  högre  upp  på  neuralbågen,  och  derföre  lätt  skulle  kunna 

förvexlas  med  en  hyperapophys ,  såvida  den  icke  på  éide  och 

5:te  kotorna  förekommit  tillhopa  med  denne  sednare.  Den  före- 
ter samma  förhållande  hos  hunden.  Den  7:de  halskotan  har 

diapophyserna  jemförelsevis  starkare  utbildade  än  hos  hunden, 
och  försedda  med  en  konkav  ända.  —  Af  de  13  bröstkotorna  är 

den  l:sta  utmärkt  derigenom  att  den  framom  och  intill  hvardera 

postzygapophysen  har  en  skarp  uppstående  kant,  hvilken  enligt 
Mivart  är  en  metapophys.    2:dra  bröstkotan  kännes  derigenom 

1)  Se  ofvan  pag.  528. 
2)  Anf.  st.  pag.  574,  fig.  7,  m. 
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att  den  hvarken  har  någon  t3^dlig  metapophys  eller  anapophys. 
Dessa  apophyser  uppträda  bådadera  först  tydliga,  eliuru  sam- 

manbundna, på  den  3:dje  bröstkotans  diapophysor,  i  enlighet 
med  hvad  som  blifvit  anfördt  ofvan  pag.  56,  hvartill  vi  nu  få 
hänvisa  läsaren.  l:sta  och  2:dra  bröstkotorna  förete  med  hän- 

seende till  dessa  utskott  samma  förhållande  hos  hunden.  Denne 

har  stundom  nämnde  utskott  på  ll:te  bröstkotan  icke  så  full- 

ständigt åtskilda  som  hos  vargen,  och  de  3:ne  sista  bröst- 
kotornas äfvensom  de  främre  ländkotornas  anapophyser  äro  hos 

den  förre  mindre  utbildade  än  hos  den  sednare.  På  5:te  och 

6:te  ländkotorna  äro  deremot  dessa  utskott  hos  vargen  mindre 
än  de  stundom  äro  hos  hunden.  Hos  bådadera  saknas  de  å  den 
sista  eller  7:de  ländkotan. 

Extremiteterna:  Skulderbladets  bredd  3  7io  t.  eller  108 

milL,  och  dess  längd  6-/10  ̂ ^^^^  i^i^l-  ̂ ^ess  bredd  inne- 

hålles  således  omkring  1-/3  gånger  i  dess  längd,  då  den  der- 
emot hos  hunden  iunehålles  mera  än  V/^  gånger  i  den  sednare. 

Vargen  har  således  ett  bredare  skulderblad,  och  redan  detta 

tyckes  antyda  en  starkare  byggnad  af  de  främre  extremiteterna 

hos  honom.  Detsamma  visar  sig  äfven  uti  byggnaden  af  öfver- 
armbenet,  som  hos  vargen  har  tuberculum  majus  och  crista 

deltoidea  externa  större  än  hos  hunden.  Längden  af  öfverarm- 

benet  hos  den  förre  är  77io  t.  eller  2M  mill.  Af  de  båda  under- 
armbenen är  armbågbenet  alltid  längre  än  öfverarmbenet ,  men 

strålbenet  hafva  vi  funnit  vara  ungefär  af  samma  längd  som 

detta  sednare.  Hos  hunden  är  strålbenet  mycket  föränderligt  i 
anseende  till  längden :  stundom  längre ,  och  stundom  kortare  än 

öfverarmbenet.  För  öfrigt  är  der  ingen  skillnad  uti  byggnaden 
af  dessa  ben  mellan  vargen  och  hunden ,  nb.  de  hundracer,  som 

närma  sig  något  till  vargen.  Armbågbenets  längd  hos  vargen 

(g.  är  87io  t-  öll^r  '^64  mill.  3:dje  mellanhandbenet  är 
37-20  t-  ̂ ller  92  mill.  långt.  —  A  bäckenet  är  höfthålet  aflångt 
ovalt,  och  något  smalare  än  hos  hunden,  som  har  det  ovalt. 

Lårbenets  längd  är  87io  t.  eller  249  mill.  Skenbenet  är  af 
samma  längd  som  lårbenet.  Så  är  det  äfven  hos  hunden.  3:dje 

mellanfotbenet  är  37-2  t.  eller  105  mill.  långt. 
Tänderna,  öfverkäken:  Hos  den  gamle  S  är  hörntanden 

utom  alveolen  17io  eller  33  mill.  lång,  och  vid  alveolen  är 

dess  longitudinella  diameter  ̂ 720  ̂ ^^^r  17  mill.  Roftanden  är 
proportionsvis  större  än  hos  hunden,  och  med  mindre  häl,  som 
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hos  den  gamle  cf  nästan  är  försvunnen.  Hos  9  är  hälen  mera 

tydlig.  Hos  mycket  gamla  hundar  är  denna  häl  stundom  äfven 
afnött.  Koftandens  longitudinella  diameter  är  hos  den  gamle  ̂  

7io  t.  eller  27  mill.  samt  ungefär  lika  stor  som  den  af  båda 

knöltänderna  tillsamman.  —  Underkäken:  Hörntandens  längd 

utom  alveolen  hos  den  g.  7io  ̂ ^"^  27  mill.  och  dess  longi- 

tudinella diameter  vid  alveolen  ̂ 7>o  ̂ -  koftandens 

longitud.  diameter  hos  densamme  är  ̂ Vao  ̂ Her  29  mill. ,  och  i 
denna  innehålles  den  af  de  båda  knöltänderna  omkring  1  gånger. 

De  uppgifter  om  vargens  förekomst  hos  oss,  som  Olaus 
Magnus  omkring  medlet  af  16:de  seklet  (Histor.  Gent.  septemtr. 

1555),  och  Linné  redan  i  l:sta  upplagan  af  Fauna  Svecica,  tr. 
1746,  lemnat,  utvisa,  att,  vargen  härstädes  äfven  i  äldre  tid 

varit  periodisk  uti  sitt  mer  eller  mindre  talrika  uppträdande. 
På  Olai  Magni  tid  förekom  han  här  så  talrik,  att  det  under 

sträng  vinter  stundom  hände,  att  vargarne  hoptaL  kommo  an- 
löpande  från  alla  håll,  för  att  anfalla  både  de  åkande  och  deras 

hästar  Hvad  Linné  yttrar  å  anförda  stället  ("ante  26  annos 
rarius  animal  in  Suecia")  antyder  deremot,  att  vargen  före  1720 
hos  oss  varit  sällsynt.  Då  dessa  båda  uppgifter  sammanställas, 

är  det  tydligt,  att  det  efter  Olai  Magni  tid  här  inträdt  en  pe- 
riod, under  hvilken  mängden  af  vargar  till  den  grad  aftagit,  att 

de  slutligen  under  början  af  Linnés  tid  blifvit  mycket  fåtaliga. 
Att  de  efter  1720  började  visa  sig  i  Sverige  i  någon  mängd, 

föranleder  den  förmodan,  att  Carl  XILtes  olyckliga  fälttåg  i 
Norge  bidragit  till  att  locka  vargarne  ned  till  de  bebodda  trakterna 

af  Sverige,  liksom  det,  enligt  Pontoppidan,  föranledt  deras  upp- 
trädande i  Norge  vester  om  iQellryggen.  De  skulle  således  förut 

endast  eller  ock  för  det  mesta  hafva  haft  sina  tillhåll  på  eller 

vid  fjellryggen.  Den  under  de  sednare  åren  af  innevarande  tid 
vunna  erfarenheten  gifver  vid  handen,  att  vi  för  närvarande  äro 

i  en  period  för  vargens  försvinnande  eller  aftagande  hos  oss. 
Han  tyckes  för  det  närvarande  endast  i  Norrland  och  Lappland 
hafva  en  allmännare  förekomst.  I  de  mellersta  delarne  af  lan- 

det ,  och  ännu  mera  i  de  sydliga ,  visar  han  sig  sällan ,  och  har 
t.  0.  m.  på  vissa  trakter  helt  och  hållet  försvunnit.  Till  och 

med  i  Öster-Dalarne  och  i  Gestrikland  är  han  sällsynt ,  och  skall 

i  sistnämnda  provins  icke  hafva  något  stamhåll,  enligt  Sv.  Jäg. - 

1)  Se  för  öfrigt  hvad  härom  anföres  i  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra 
uppl.,  pag.  222. 
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förbis  Nya  Tidskr. ,  7:de  arg.,  1869,  pag.  53  o.  55.  Dock  har 

han  under  vintren  1870—1871  visat  sig  så  sydligt  som  i  när- 

heten af  Wexiö  ̂ ).  Uti  Wermland  dödades  under  åren  1866— 

1869  endast  21  vargar^),  och  då  bland  dessa  en  stor  del  sanno- 
likt utgjorts  af  ungar,  är  detta  ett  ringa  antal  för  en  provins  af 

sådan  naturbeskaffenhet.  Vi  vilja  här  anföra  hvad  Redaktören 

af  den  förtjenstfulla  Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tidskrift  i  dess 

7:de  årgång  (1869)  pag.  93  yttrar  om  detta  ämne.  "Vargarnes 
antal  i  södra  och  mellersta  Sverige  har  under  de  tre ,  fyra  sista 

årtiondena  högst  betydligt  aftagit  ̂ ).  Författare,  som  på  sista 
tiderna  sysselsatt  sig  med  vår  däggdjursfauna,  hafva  dock  ej 

fäst  uppmärksamhet  vid  denna  märkliga  förändring  i  vår  djur- 
verld,  utan  uppgifva  fortfarande,  att  vargen  är  allmän.  Den 

mycket  betydande  minskningen  af  hans  antal  är  dock  ett  obe- 
stridligt faktum ,  som  på  det  otvetydigaste  styrkes  af  länsstyrel- 

sernas embetsberättelser.  Sådana  siffror,  som  att  i  Upsala  län 

under  årfemten  1856—1860  dödades  46  vargar,  men  under  år- 
femten  1861 — 1865  endast  12;  i  Linköpings  län  under  förra 
tiderummet  37,  under  det  sednare  endast  2;  i  Kronobergs  län 

under  förra  tidskiftet  65,  men  under  det  sednare  endast  1  — 
sådana  siffror,  säga  vi,  äro  i  sanning  talande.  Vid  tillfälle  skola 
vi  återkomma  till  detta  ämne,  hvarom  jägare  i  flere  landsdelar 

lemnat  upplysningar;  för  närvarande  vilja  vi  anföra  endast  hvad 

en  äldre  jägare,  Herr  Sekreteraren  C.  Wennerström,  härom  med- 
delat från  norra  Södermanland.  Vargen  har,  säger  den  ärade 

Ins.,  pä  de  senaste  20  åren  nästan  alldeles  försvunnit  från  våra 

bygder,  så  att  man  nu  mera  knappast  om  vintrarne  ser  något 
vargspår,  och  märkes  undantagsvis  något  sådant,  så  har  vargen 
alltid  på  den  isbelagda  Mälaren  kommit  öfver  från  Westmanland. 
Det  verksammaste  medlet  till  vargarnes  förföljande,  som  här 

användts,  har  varit  uppletande  af  lyorna." 
Enligt  den  officiella  jagtstatistiken  i  nämnde  tidskrifts  5:te 

årgång  (1867),  pag.  185,  hade  under  femårsperioden  1861—1865 
sex  vargar  blifvit  dödade  inom  Kristianstads  län  i  Skåne,  så- 

ledes sannolikt  inom  norra  delen  af  denna  provins ;  men  de  med- 
delanden om  vildafveln,  som  de  sednare  årgångarne  af  denna 

tidskrift  innehålla,  tyckas  utvisa,  att  ingen  varg  under  de  sista 

1)  Svenska  Jägareförb:s  Nya  Tidskr.,  9:de  årg.  (1871),  pag.  165. 
2)  Ibm  pag.  26. 
3)  I  någon  mån  gäller  detta  också  om  de  nordliga  landskapen. 
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åren  erhållits  inom  Skåne.  För  omkring  30  år  sedan  förekommo 

vargar  icke  sällan  under  vintren  t.  o.  m.  i  de  mellersta  delarne 

af  Skåne,  i  de  vidsträckta  och  då  ännu  ganska  ödsliga  skogs- 
trakterna omkring  gränsen  mellan  Gärds  och  Frosta  härader. 

Vi  hafva  i  dessa  trakter  under  spårsnö-jagt  haft  tillfälle  att 
iakttaga,  huruledes  varg  förföljt  rådjur  långa  sträckor.  I  samma 

trakt  har  den  "bondj ägare",  hvarom  Prof.  F.  Wahlgren  yttrar 
sig  i  27:de  årg.  (1870)  af  Öfversigt  af  K.  Vetensk.Akad:s  För- 
handl.  pag.  539,  enligt  hvad  der  uppgifves  och  enligt  hvad  vi 
hört  nämnde  jägare  sjelf  berätta ,  skjutit  3:ne  vargar  för  omkring 

30—40  år  sedan.  Dessa  trakter  med  omvexlande  skogar  och 
ofruktbara  betesmarker,  bevuxna  med  enbuskar  och  ljung,  äro 

sammanhängande  med  andra  dylika  trakter  i  mellersta  Skåne, 

i  Hörs  och  Hallaryds  socknar,  hvarest,  enligt  S.  Nilsson^), 
vargar  för  omkring  25—30  år  sedan  då  och  då  förekommo  både 
under  vintren  och  sommaren,  och  hvarifrån  de  stundom  under 

stränga  vintrar  ströfvade  ut  på  Skånes  slättbygd.  Detta  var 

vargens  sydligaste  tillhåll  i  Sverige  under  sednare  tiden.  Ett  af 

Prof.  F.  Wahlgren  (anf.  st.)  beskrifvet  skelett  af  en  ung  varg^ 
som  blifvit  funnet  uti  en  mergelgraf  vid  Köpinge  i  trakten  af 
Ystad,  bevisar,  att  vargen  under  en  långt  aflägsen  tidsperiod 

haft  sitt  tillhåll  äfven  i  de  sydligaste  delarne  af  Skåne. 

Enligt  de  underrättelser,  som  E.  Collett  meddelat  ̂ ) ,  har 
vargens  mer  eller  mindre  talrika  förekomst  inom  Norge  äfven 
varit  periodisk ,  samt  öfverensstämmande  med  den  inom  Sverige, 
då  derifrån  undantages  Finmarken,  uti  hvilken  landsdel  denna 

periodicitet  varit  mindre  märkbar.  Liksom  i  Sverige,  har  var- 
gens förekomst  under  den  sednare  tiden  i  Norge  varit  i  starkt 

aftagande,  så  att  under  1860-talet  nästan  alla  inre  distrikt  söder 
om  TrondhjemsQorden  blifvit  qvitt  detta  djur,  och  så  att  det 
under  de  sista  åren  varit  svårt  att  inom  stora  landsträckor  er- 

hålla ett  enda  säkert  bevis  på  dess  dervaro.  Collett  tror  sig 

emellertid  hafva  skäl  till  det  antagandet,  att  vargens  aftagande 
inom  Norge  under  de  sista  årtiondena  redan  kulminerat ,  och  att 

man  inom  kortare  eller  längre  tid  åter  kommer  att  få  en  ny 
period  af  vargens  förökande  och  utbredning,  på  samma  sätt  som 

förr,  och  i  följe  dermed  en  ny  ogynsam  period  för  det  vildbråd, 
som  tjenar  vargen  till  rof.  För  vår  del  kunna  vi  icke  finna,  att 

1)  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.,  pag.  223. 
2)  Svenska  Jägareförb:s  Nya  Tidskr.  9:de  årg.  (1871),  pag.  206. 
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den  i  detta  afseende  inom  Sverige  erhållna  erfarenheten  berät- 

tigar till  antagandet  af  en  sådan  kulmination.  Collett  tror  sig 

snarast  böra  söka  orsaken  till  detta  vargens  försvinnande  "i  nå- 
gon vidt  härjande  farsot,  hvilken  varit  i  stånd  att  öfver  stora 

landsträckor  förgöra  den,  nära  nog  intill  sista  individen."  Vi 
vilja  väl  icke  bestrida  möjligheten  af  en  sådan  farsot  bland 

vargarne;  men  vi  få  dock  säga,  att  den  förefaller  oss  föga 
sannolik.  För  det  första  synes  det  vara  underligt,  om  en  sådan 

farsot  skulle  kunna  fortfara  att  härja  i  många  år  efter  hvarandra, 
och  så  småningom  gradvis  förorsaka  vargens  utrotande;  och  för 
det  andra  synes  det  äfven  mindre  antagligt,  att  den  skulle  kunna 

hafva  varit  af  så  vidsträckt  utbredning,  att  den  sträckt  sig  till 
hela  Sverige  och  Norge,  med  undantag  af  deras  nordligaste 

trakter.  Det  synes  oss  deremot  mera  antagligt ,  att  vargens  för- 
svinnande, åtminstone  under  den  sista  tiden,  bör  sökas  i  den 

förföljelse  och  utrotning  å  menniskans  sida,  för  hvilken  han  den 

sednare  tiden  varit  utsatt,  då  man  dertill  begagnat  mycket  kraf- 
tigare medel,  än  någonsin  förut,  nemligen  åtel  förgiftad  med 

ett  starkt  och  hastigt  dödande  gift  (strychnin) ,  hvars  verkningar 
kunnat  sträcka  sig  till  flera  än  en  generation,  d.  v.  s.  att  den 
derigenom  först  dödade  kunnat  blifva  uppäten  af  en  annan,  som 
derefter  i  sin  tur  genom  giftets  fortfarande  verkan  äfven  blifvit 

dödens  rof,  och  så  vidare^).  Utan  tvifvel  har  den  stigande  kul- 
turen, och  den  tilltagande  anläggningen  af  nybyggen  i  ödemar- 
kerna, och  till  följe  deraf  förökningen  af  jägarnes  antal  äfven 

någon  del  deri.  Är  det  sålunda,  såsom  vi  förmoda,  förgiftning 

med  strychnin  som ,  åtminstone  till  största  delen ,  föranledt  var- 
gens försvinnande  hos  oss  på  orter,  der  han  för  icke  länge  sedan 

ganska  ofta  visat  sig,  så  hafva  vi  icke  framdeles  att  befara  nå- 
gon ny  blifvande  vargperiod,  utan  kunna  snarare  få  hoppas,  att 

den  tid  skall  inträffa,  då  vargen  i  mellersta  och  södra  delarne 
af  landet  blifvit  totalt  utrotad,  liksom  i  Danmark,  England, 

Skottland  och  Irland.  I  Skottland  dödades  den  siste  vargen 

mellan  1690  och  1700"0,  i  Irland  1710^),  i  England  sannolikt 
omkring  300  år  tidigare  än  i  Skottland.  I  Danmark  har  den 

längst  bibehållit  sig  i  Jutland,  der  det  sista  paret  sköts  1772 

1)  Se  Sv.  Jäg.förb:s  Nya  Tidskr.  5:te  årg.  (1867),  pag.  146,  2:dra  noten. 
2)  Sv.  Jäg.förb:s  Nya  Tidskr.,  2:dra  årg.,  pag.  253. 
3)  Lord  Clebmont:  A  Guide  to  the  Quadrupeds  and  Reptiles  of  Eu- 

ropé, pag.  60. 
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vid  Randers  i  norra  delen  af  landet  I  Schleswig  blefvo  de 

siste  vargarne  skjutna  1778  2). 
I  de  nordligare  delarne  af  Sverige  och  Norge,  samt  vid 

Fjellryggen  förekommer  vargen  ännu,  enligt  hvad  ofvan  blifvit 

yttradt,  icke  sällan,  ehuru  man  äfven  här  på  ett  och  annat  ställe 

förmärkt  en  förminskning  af  dess  antal,  förorsakad  på  samma 

sätt  som  i  sydligare  trakter.  Så  har  Öfverjägaren  L.  J.  Hall- 

gren^) uppgifvit  rörande  vildafveln  i  Jemtlands  vestra  fjelltrak- 

ter,  att  "vargarnes .  antal  har  genom  flitigt  begagnande  af  för- 
gift under  förliden  vinter  (1869)  något  minskats."  Från  Fjell- 

ryggen och  de  nordligare  ödsliga  trakterna,  der  vargarne  hafva 
tillfälle  att  ostörda  få  fortplanta  sig,  ströfva  de  under  vintren 
ned  dels  till  låglandet  och  dels  till  sydligare  trakter;  och  vi 

hafva  således  här  den  härd,  som  ständigt  förser  den  öfriga  de- 
len af  landet  med  nya  tillskott  af  detta  farliga  rofdjur.  På 

samma  sätt  erhålla  de  nordligaste  delarne  af  Sverige  och  Norge 

ständigt  nya  bidrag  af  invandrande  vargar  från  Finland  och  Eyss- 
land,  der  detta  djur  af  ålder  varit  och  ännu  alltjemnt  är  ym- 

nigast representeradt.  Huru  talrik  vargen  är  i  Finland,  kunna 

vi  finna  deraf,  att  under  femårsperioden  1861—1865  dödades  i 

Finland,  med  undantag  af  Åbo  och  Björneborgs  län,  2379  var- 
gar, dä  deremot  under  samma  tid  i  hela  Sverige  endast  dödades 

509,  och  i  Norge  581;  således  i  en  del  af  Finland  mera  än 

dubbelt  flera  än  i  Sverige  och  Norge  tillsammantagna  *) ,  och 
det  fastän  sannolikt  en  del  af  de  i  Norge,  och  möjligtvis  äfven 

en  del  af  de  i  det  nordligaste  Sverige  dödade  utgjorts  af  ungar 
af  flellräfven,  enligt  den  af  R.  Collett  uttalade  förmodan. 

Med  undantag  af  den  tid,  då  dess  ungar  äro  små,  d.  v.  s. 
våren  och  sommaren,  förer  vargen  ett  kringströfvande  lif,  och 
detta  är  orsaken  till  att  han  stundom  under  vintren  visar  sig 

på  trakter,  der  han  eljest  icke  anträffas,  och  som  äro  långt  af- 
lägsna  från  den  trakt,  der  han  blifvit  född.  Det  är  en  inne- 

boende vandringsdrift,  som  drifver  honom  till  dessa  ströftåg. 

Genom  detta  kringströfvande  befordras  i  hög  grad  hans  geogra- 

fiska utbredning,  emedan  han  derunder  stundom  vid  propaga- 
tionstidens  annalkande  påträffar  sådane  platser,  der  han  finner 

1)  H.  B.  Melchior:  Den  Danske  Stats  och  Norges  Pattedyr,  pag.  18. 
2)  Ibm. 
3)  Sv.  Jäg.förb:s  Nya  Tidskr. ,  7:de  årg.,  pag.  243. 
4j  Ibm,  pag.  163. 
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för  godt  att  slå  ned  sina  bopålar,  och  der  han  sålunda  för  en 

längre  tid  kan  komma  att  uppehålla  sig.  Denna  utbredning  är 
derföre  en  af  de  mest  vidsträckta.  I  öfverensstämmelse  med 

hvad  ofvan  blifvit  sagdt,  förekommer  han  inom  Sverige  ännu 

någon  gång  i  de  sydligare  delarne  af  Småland,  och  sannolikt, 
ehuru  mycket  sällan ,  i  de  nordligare  delarne  af  Skåne ;  och  mot 
norden  är  han  utbredd  ända  till  de  nordligaste  trakterna  af  Norge. 

Han  förekommer  äfven  någon  gång  i  detta  lands  sydligare  delar, 
t.  ex.  i  trakten  af  Christiania,  euligt  E.  Collett.  För  öfrigt 

finnes  han  i  större  delen  af  Europa,  och  ej  blott  i  dess  östra 

och  mellersta  delar,  t.  ex.  på  Karpatherna  och  Ardennerna,  utan 

äfven  här  och  der  i  dess  sydligare  trakter,  t.  ex.  i  södra  Frank- 
rike ,  norra  Spanien  och  i  Schweitz.  I  Tyskland  är  han  sällsynt, 

och  är  för  det  mesta  inskränkt  till  dess  nordöstra  trakter.  Utom 

Europa  förekommer  han  i  större  delen  af  Asien,  från  Ural  till 
Kamtschatka  och  Ochotska  Hafvet,  och  från  Ishafvets  kuster  till 

Himalaya;  och  då,  såsom  åtskilliga,  t.  ex.  J.  A.  Wagner,  an- 
taga, den  Nordamerikanske  hvite,  grå  och  svarte  m.  m.  vargen 

(Canis  occidentalis ,  Richardson)  sannolikt  blott  är  en  varietet 
af  samma  art,  så  är  han  äfven  utbredd  öfver  större  delen  af 
Norra  Amerika,  från  Mexico  och  Florida  till  Ishafvet. 

Till  vistelseort  väljer  vargen  under  våren  och  sommaren 

från  menniskoboningarna  aflägsna  och  vilda  skogs-  eller  bergs- 
trakter, der  han  undangömmer  sig  i  täta  snår,  under  trädrötter 

och  kullfallna  träd,  på  torfmossar  eller  ock  i  hål  och  skrefvor 

i  bergen.  Det  händer  stundom,  att  han  har  sitt  bo  eller  lya  ej 

långt  från  af  menniskor  bebodda  trakter,  och  vid  sådana  till- 
fällen gifver  han  vanligen  sin  närvaro  tillkänna  genom  den  för- 

ödelse, som]  han  anställer  bland  husdjuren,  för  att  skaffa  föda 

till  sina  ungar.  Eljest  är  han  merendels  under  sommaren 
mindre  bemärkt,  än  under  hösten  och  vintren,  då  han  ofta 

i  större  eller  mindre  flock  stryker  vida  omkring,  för  att  söka 

efter  rof.  Under  dessa  ströftåg  söker  han  under  aftnarne  och 

nätterna  vanligen  sådana  öppna  platser,  som  medgifva  en  fri 

utsigt,  det  vare  sig  slätter  eller  kala  backar  på  landet,  eller 

på  isen  på  tillfrusna  sjöar.  Äfven  under  vintren  ligger  han  van- 
ligen stilla  och  dold  under  dagen.  Då  flera  vargar  åtföljas  på 

ett  fält  eller  en  is,  som  är  betäckt  af  snö,  trampa  de  van- 
ligen i  samma  spår,  så  att  det  ser  ut,  som  om  endast  en  varg 

der  hade  gått  fram.  Så  snart  de  komma  till  banade  vägar,  går- 
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strax  livar  och  en  för  sig.  Detta  omtalas  redan  i  "Svensk  Zoo- 

logi." Det  vittnar  dels  om  slughet  och  dels  om  skygghet.  Var- 
gens spår,  som  äro  stora  som  de  af  en  stor  hund,  äro  mera 

långsträckta  än  dennes.  De  äro  merendels  ställde  i  en  rät  linia, 
liksom  räfvens ;  och  detta  naturligtvis  då  hans  lopp  är  en  lidande 

traf.  Under  starkt  språng  sättas  spåren  annorlunda,  ehuru  äfven 

då  ungefär  på  samma  sätt  som  räfvens  under  enahanda  språng. 

Till  följe  af  sin  storlek  och  betydliga  styrka  har  vargen  starkt 
lidande  och  uthålligt  språng,  och  om  öfverrumpling  misslyckas, 

söker  han  merendels  genom  förföljande  att  upphinna  sitt  rof» 
De  jaga  merendels  flera  i  sällskap,  och  ådagalägga  stundom 
derunder,  när  det  är  frågan  om  att  taga  ett  starksprunget  djur, 

en  icke  obetydlig  grad  af  list,  i  det  en  del  af  dem  på  sidovägar 
söka  att  genskjuta  det.  Vargen  är  så  stark ,  att  han  med  lätthet 

springer  med  ett  får  i  gapet,  sedan  han  först  kastat  det  öfver 
nacken. 

Vargen  är  näst  björnen  vårt  största  rofdjur,  samt  gör  i  all- 
mänhet mera  skada  än  denne ,  och  synes  derföre  med.  skäl  kunna 

betraktas  såsom  det  skadligaste  af  dem  alla.  Ehuru  icke  fullt 

så  blodtörstig  som  vargloen,  är  hans  roflystnad  dock  jemförlig 

med  dennes,  och  hans  betydliga  storlek  gör,  att  hans  till  ord- 
språk blifna  hunger  är  svår  att  mätta.  Då  vargarne  vanligen 

äro  flera  i  sällskap,  såsom  redan  är  nämndt,  så  är  det  tydligt 

att  den  skada,  de  anställa,  är  desto  större.  De  äro  eljest  mer- 

endels' skygga  och  fega,  men  dels  hungern  och  dels  förlitandet 
på  hvarandras  bistånd  göra  dem  modiga  och  djerfva,  och  de 

anfalla  då  äfven  större  djur,  såsom  nötkreatur,  hästar,  elgar, 

hjortar  m.  fl.,  ja  stundom  äfven  menniskor,  isynnerhet  minder- 
årige, Den  störste  och  starkaste  vargen  i  sällskapet  gör  vanligen 

första  anfallet  genom  att  med  ett  starkt  språng  bita  sig  fast  vid 

strupen  på  sitt  rof.  Om  detta  har  tillräcklig  styrka  att  springa 
undan  med  honom,  blir  han  hängande  i  strupen  tills  det  störtar 

af  blodförlust  och  matthet.  Man  har  åtskilliga  gånger  sett  elgar 

springande  med  en  varg  hängande  vid  deras  strupe,  men  också 

har  man  snart  funnit  dessa  elgar  stupade.  På  djup  snö  med 
skare  ertappar  vargen  lätt  dylika  rof.  Man  har  t.  o.  m.  exempel 

på  att  flere  vargar  i  sällskap  öfverväldigat  sjelfve  björnen  i). 
Då  vargens  mordlust  är  ännu  större  än  hans  hunger,  dödar  han, 

då  tillfälle  dertill  erbjuder  sig ,  så  mycket  han  kan  komma  öfver, 

1)  Tidskr.  för  Jägare  och  Naturforskare,  1833,  pag.  548. 
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och  mycket  mera  än  han  strax  förmår  förtära,  och  släpar  bort 

så  mycket  han  kan,  för  att  hafva  i  beredskap  för  en  kommande 

tid.  Jagt-  och  bandhundar  och  äfven  räfvar  äro  för  honom  väl-  : 
smakande  rof,  och  han  förgriper  sig  stundom  t.  o.  m.  pä  sina  ; 
syskon.    För  jagtbanan  i  allmänhet  är  han  det  mest  förderfliga 

rofdjur,  hvars  utrotande  äfven  med  hänsyn  dertill  måste  utgöra  : 
ett  önskningsmål.  Då  han  i  Lappland  är  talrikast,  är  den  skada, 
som  han  der  anställer  bland  lapparnes  renar,  jemförelsevis  störst. 

Han  är  också  af  detta  skäl  en  af  lapparne  ständigt  hatad  och 

förföljd  fiende.  Vid  den  tiden,  då  grksdlen  (Halichoerus  grypus) 
ynglar,  omkring  slutet  af  Februari  månad,  begifva  sig  vargarne 
i  mellersta  och  norra  Sverige  ned  till  hafvet,  för  att  taga  de 

på  isen  liggande  ungarne  af  nämnde  säl.    En  del  af  dem  om- 
komma då  stundom  derigenom  att  isen  bryter  upp,  och  de  så- 

lunda med  den  drifva  ut  till  hafs 

Tagen  såsom  ung  kan  vargen  blifva  ganska  tam,  och  man 

har  haft  exempel  på  att  han  dervid  visat  sin  egare  stor  tillgif- 

venhet.  Vanligtvis  vaknar  dock  hans  grymma  och  obändiga  na-  | 
tur,  då  han  blir  äldre ,  och  han  blir  då  opålitlig  och  farlig ;  och  \ 
en  sådan  löskommen  och  åter  vild  blifven  varg  är  farligare  än  \ 

den  helt  och  hållet  vilde,  emedan  han  är  mera  djerf,  och  an- 

faller menniskor  likaväl  som  husdjur.  —  Vargen  skäller  aldrig ,  | 
utan  hans  läte  är  ett  utdraget  och  groft  tjut. 

Vargen,  liksom  hunden,  lefver  i  polygami,  ehuru  den  vid 
de  mellan  hanarne  under  parningstiden  förefallande  striderna  I 

segrande  hanen  sedermera  skall  följa  honan  under  den  tid,  hon 

är  drägtig,  och  så  länge  hon  daggar  ungarne,  och  han  således  j 

tyckes  egna  familjen  någon  omvårdnad  -).  Huru  det  än  härmed 
förhåller  sig,  så  är  det  dock  säkert ,  att  honan  egnar  den  hufv^ud-  ; 
sakliga,  om  ej  uteslutande  omvårdnaden  åt  ungarne.  Parningstiden 
inträffar  i  Februari,  och  varar  omkring  14  dagar.  Enligt  Svensk  i 

Zoologi  och  J.  A.  Ström  ̂ )  går  honan  drägtig  i  9  till  10  veckor,  i 

Isak  Koman  *)  uppgifver  ungefär  detsamma.    Han  nämner  att 
parningen  inträffar  i  Februari,  och  att  honan  ynglar  i  April  ; 

1)  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl. ,  pag.  226. 
2)  Ibm,  pag.  230.  Äfven  Sv.  Jäg.förb:s  Nya  Tidskr. ,  7:de  årg.,  pag. 

221 ,  hvarest  uppgifves ,  att  lianen  skafiar  föda  åt  honan  under  det  hon  är 
hos  ungarna  i  lyan. 

3)  Tidskr.  för  Jägare  och  Naturforskare  1833,  pag.  512. 
4)  Ibm,  pag.  546. 
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eller  början  af  Maj.  Enligt  Blasius  sker  parningen  under  vin- 
tren  från  December  till  April,  och  honan  gar  drägtig  i  ungefär 

13  veckor.  De  yngre  para  sig  i  allmänhet  något  sednare  än  de 
äldre.  Honan  föder  från  4  till  och  med  9  ä  10  ungar,  som  äro 

blinda  de  10  å  11  första  dygnen.  Som  små  äro  de  mycket  mörka 
eller  svartaktiga  till  färgen.  De  åtfölja  modren  ända  tills  nästa 

parningstid,  och  undervisas  af  henne  i  konsten  att  fånga  rof. 

Med  hunden  alstrar  vargen  fruktsamma  bastarder,  och  In- 
dianerna i  N.  Amerika  och  Eskimåerna  bruka  ofta  croisera  sina 

hundracer  med  vargen ,  för  att  förbättra  dem  Denna  af  komma 

är  vanligen  icke  någon  fullkomlig  mellanform  mellan  hund  och 

varg,  utan  af  samma  kull  kunna  somliga  närma  sig  mera  intill 

vargen,  och  andra  mera  intill  hunden.  En  anmärkningsvärd  be- 
rättelse om  dylika  bastarder,  som  i  Dalarne  blifvit  tagne  i  lyan 

hos  en  vild  varghona,  och  af  hvilka  trenne  blefvo  tillvaratagne, 

och  den  ene  blifvit  så  tam,  att  han  kunnat  användas  till  jagt, 

anföres  i  Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tidskrift  2). 

II.    Slägtet  Yulpes,  Spencer  F.  Baird.  1859. 

Hufvudet  med  nosen  utdragen  och  mer  eller  mindre  starkt 
tillspetsad.  Pupillen  aflång  och  nästan  vertical.  Svansen  med 

håren  längre  än  hal/va  kroppen,  och  dess  hårhetäckning  sär- 
deles yfvig.  Å  craniet  äro  bullce  ossece  längre  än  breda.  Det 

främre  kilbenets  kropp  är  å  undre  sidan  långsåt  starkt  konvex 
eller  kölad ,  och  denna  konvexitet  eller  kol  är  mer  eller  mindre 

sammanhängande  med  den  af  plogbenet  bildade  kolen.  Pann- 
benen äro  föga  konvexa ,  och  deras  postorbitalut  skott  äro  of  van 

konkava ,  med  föga  eller  icke  nedböjd  spets.  Kindbågarne  hafva 

otydliga  eller  inga  postorbitalutskott.  —  De  öfre  roftändernas 
häl  är  väl  utbildad^  och  med  form  af  en  nedslående  spetsig 
knöl.  Knöltändernas  antal  är  det  normala. 

Enligt  J.  E.  GrRAY  räknas  till  detta  slägte  18  arter,  då  man 

derunder  äfven  inbegriper  flellräfven,  hvilken  af  honom  upp- 

ställes såsom  typ  för  ett  eget  slägte ;  och  representanter  för  det- 

1)  Charles  Darwin:  The  variation  of  animals  and  plants  under  dorae- 
stication .  pag.  21 ;  och  AuDUBON  and  Bachman  :  The  viviparous  quadrupeds 
of  North  America,  vol.  II.  pag,  160.  —  1851. 

2)  5:te  årg.  (1867)  pag.  90. 
39 
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samma  förekomma  i  Europa,  Asien,  Afrika  och  Norra  Amerika. 
Af  dessa  tillhöra  2:ne  vår,  och  3:ne  Europas  fauna.  De  hafva 

väl  utbildade  analkörtlar,  och  på  öfre  sidan  af  svansen  en  körtel, 

som  man  kallat  viol-körtel ,  och  som  äfven  förefinnes  hos  en  del 

af  föregående  slägte^). 

1.   Vulpes  vulgaris,  J.  E.  Gkay. 

Bäfven  eller  Slwgsräfven. 

Öronen  tillspetsade  och  stora  ̂   så  att  deras  längd  från 

hasen  af  yttre  kanten  är  ungefär  lika  med  eller  något  längre 

än  hälften  af  hufvudets  D:o ;  och  å  yttre  sidan  är  o  de  från 
spetsen  mot  hasen  till  stor  del  svarta.  Extremiteterna  är  o  å 
nedre  delen  af  främre  sidan  svarta  eller  svartaktiga;  och 
trampknölar  ne  är  o  nakna.  Svansen  med  håren  har  ungefär 

eller  nära  V3  of  kropx^ens  längd.  —  Ä  craniet  är  hjesshenens 
längd  större  än  af  ståndet  mellan  hasen  af  fjällhenets  okhens- 
utskott  och  crista  sagittalis.  Då  craniet  hetraktas  från  sidan, 

är  den  öfre  konturens  sänkning  framom  pannan  tydlig ,  men 
svag.  Mellankäkshenen  sträcka  sig  hakom  midten  af  näshenen. 
Den  horisontella  delen  (kroppen)  af  underkäken  har  sin  största 

höjd  under  den  hakersta  knöltanden  —  Den  hakre  öfre  knöl- 
tandens kronas  longitudinella  dimension  innehålles  icke  2:ne 

gånger  i  den  främre  öfre  knöltandens  D:o. 

Linné:  Systema  Naturse,  edit.  10:ma,  pag.  40.  —  1758. 
Idem:  Fauna  Svecica,  edit.  2:da,  pag.  3.  —  1761. 
A.  J.  Retzius:  Faunae  Suecicae  pars  l:raa,  pag.  14.  —  1800. 
C.  Quensel:  Svensk  Zoologi,  Bd.  1,  pl.  13.  —  1806. 
S.  Nilsson:  Illumin.  figurer  till  Skandin.  Fauna,  pl.  7, 
13  &  14.  —  1829,  1830,  1831. 
C.  U.  Ekström  :  Tidskr.  för  Jägare  och  Naturforsk.  1834, 

pag.  897.  -  1834. 
S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2: dra  uppl,, 

pag.  250.  -  1847. 
J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 
lands,  pag.  191.—  1857. 
A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  146,  med 

fig.  —  1865. 

1)  A.  Retzius:  Kongl.  Vetensk.  Akad:s  Handl.  1848,  sednare  hälften, 

pag.  309. 
2)  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.,  pag.  251. 

Canis  Vulpes, 
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Vulpes  vulgaris ,  J.  E.  Gray  :  Notes  on  the  Skulls  of  the  Species  of  Dogs, 
Wolves  and  Foxes  (Canidce)  in  the  Collection  ot  the 
British  Museum ;  Proceed.  of  the  Zoolog.  Soc.  of  London, 

1868,  pag.  515.  -  1868. 
Canis  Vulpes,  V.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse,  vol.  I,  Hist. 

nat.des  Mamraif.,  pag,  291.  —  1869. 

BesJcr.  ̂ ,  fullvuxen:  Längd  af  kroppen  från  nosspetsen 
till  anus  2  fot  5  tum  eller  750  mill.  L.  af  hufvudet  67io  t.  eller 

ISömill.  L.  af  örat  från  basen  af  j^ttre  kanten  och  utan  håren 
3 Vin  t-  eller  99  mill.  L.  af  främre  extremiteten  från  armbågen 

till  3:dje  eller  4:de  tåns  klospets  87.,  t-  eller  255  mill.  L.  af 
bakre  extremit.  från  hälen  till  2:dra  eller  3:dje  tåns  klospets 

5V2  t.  eller  165  mill.  L.  af  svansen  utan  håren  14  t.  eller  420 

mill.  L.  af  D:o  med  håren  16 \4  t.  eller  495  mill.  —  Q,  full- 
vuxen: Kroppsl.  2  f.  3  t.  eller  690  mill.  L.  af  svansen  utan 

håren  12  t.  eller  360  milL,  och  med  håren  14  t.  eller  420  mill. 

—  Stundom  erhållas  hanar,  som  äro  något  större  än  den  anförde. 
Kroppsbyggnaden  är  spensligare  än  hos  föregående  arten, 

ehuru  den  mer  eller  mindre  yfviga  hårfällen  förlänar  räfven  ut- 
seendet af  att  vara  mera  undersätsig  än  han  verkligen  är.  Hans 

extremiteter  äro  i  förhållande  till  bålens  längd  något  längre  än 

hos  vargen,  och  deras  benbyggnad  är  spensligare.  Hvad  som 

isynnerhet  gifver  räfven  sitt  egendomliga  utseende,  är  hans 

utdragne  och  särdeles  spetsige  nos ,  hans  stora  och  trubbigt  till- 
spetsade öron,  och  hans  långe  och  yfvige  svans,  i  förening  med 

den  ofvantill  och  på  kroppssidorna  förherrskande  gulbrunaktiga 

färgen.  Hufvudet  har  sin  bakre  del  tjock  och  bred.  Nosspetsen 
är  bar,  och  öfverläppen  är  framtill  delad  af  en  vertical  naken 
fåra,  som  fortsattes  öfver  den  förre.  A  hvardera  sidan  af  nosen 
äro  6  sneda  rader  af  svarta  morrhår,  af  hvilka  ett  och  annat  af 

de  bakersta  är  så  långt,  att  det  räcker  bakom  ögonen.  På  kin- 
den bakom  munvinkeln  äro  ett  par  grupper  af  dylika  fåtaliga 

hår,  och  ofvan  hvartdera  ögat  förefinnes  äfven  en  sådan.  Midt 

under  hakan  äro  3:ne  sådana,  som  stundom  äro  hvita,  och  stun- 
dom till  dels  svarta.  Ögonöppningarne  äro  sneda.  Ögonen  äro 

temligen  stora ,  och  större  än  hos  vargen ,  och  detta  samt  deras 

under  ljusets  inflytande  aflånga  och  nästan  verticala  pupill  — 
d.  v.  s.  den  jemförelsevis  starka  rörligheten  i  regnbågshinnan  — 
ådagalägger,  att  dessa  ögon  äro  särdeles  lämpliga  för  syn  under 

39* 
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natten.  Eegnbågshinnan  är  brunaktig.  Afståndet  mellan  ögonen 
och  nosspetsen  är  större  än  det  mellan  dem  och  öronen.  Dessa 

äro  stora,  uppstående,  vid  basen  nästan  tubformade,  derigenom 

att  deras  yttre  och  inre  kanter  der  sammanlöpa,  samt  trubbigt 

tillspetsade,  och  å  yttre  sidan  tätt  hårbeklädda,  och  å  inre  D:o 
endast  vid  kanterna  och  spetsen  med  en  glesare  hårbeklädnad.  Å 

yttre  sidan  emot  spetsen  är  denna  hårbeklädnad  kort  och  fin. 
Örats  längd  från  basen  af  yttre  kanten  är  något  längre  än  afståndet 
mellan  nosspetsen  och  bakre  kanten  af  ögat,  samt  än  hufvudets 

halfva  längd.  Extremiteterna  äro  af  medelmåttig  tjocklek,  de 
främre  med  5,  och  de  bakre  med  4  tår.  Den  l:sta  eller  innersta 

tån  å  de  försnän>nda  är  helt  liten,  och  sitter  ganska  högt  uppe 

på  fotens  inre  sida.  3:dje  och  4:de  tårna  äro  ungefär  lika  långa, 
och  längst.  Klorna  både  å  dessa  och  de  bakre  äro  spetsiga, 
stundom  föga  och  stundom  något  mera  slitna  vid  spetsen,  och 

vid  denne  af  en  hvitaktig  eller  gråhvitaktig  färg,  och  i  vinter- 
drägten  ljusare  än  i  sommardrägten.  Trampknölarne  äro  nakna, 
men  fotsulorna  tätt  hårbeklädda.  De  bakre  extremiteterna  hafva 

2:dra  och  tredje  tårna  ungefär  lika  långa  och  längst.  Svansen, 

som  med  afdrag  af  håren  vid  dess  spets  är  längre  än  halfva  kropps- 
längden, men  något  kortare  än  7.3  af  densamme,  är  lång  och 

yfvigt  hårig ,  och  bäres  rak ,  samt  merendels  något  nedåt  riktad, 
så  att  under  vintren  på  snön  dess  spets  ofta  lemnar  märke  efter 

sig  uti  denne.  Isynnerhet  uti  vinterdrägten  är  hårfällen  yfvig 
och  tät ,  med  undantag  af  nosen ,  nedre  delarne  af  extremiteterna 

och  den  yttre  hälften  af  öronen  å  yttre  sidan.  På  bakre  sidan 
af  extremiteternas  nämnde  delar  är  hårfällen  längre  än  på  främre 
D:o.  På  bakre  delen  af  halsens  öfre  sida  och  på  sidorna  framom 

bogarne ,  isynnerhet  hos  hanen,  äro  de  längre  håren  särdeles  långa. 
Bottenfällen  är  tät,  ullig  och  fin.  Äfven  de  längre  håren  äro 

dock  temligen  fina  och  mjuka.  —  Den  normala  färgen  är  hos 
hanen  i  vinterdrägten  ljusare  än  i  sommardrägten:  ofvan  och  på 

kroppssidorna  gulbrunaktig,  blekast  på  kinderna,  halsen  och 

bakom  bogarne,  och  med  breda  hvitgula  ringar  å  de  längre 

håren  på  länden  och  yttre  sidorna  af  låren  ,  och  dylika  förefinnas 
äfven  pä  pannan  och  kinderna.  Den  nakne  nosspetsen  är  svart. 

Läpparne,  nedre  delarne  af  kinderna,  hakan,  strupen,  bröstet 
och  inre  sidorna  af  låren  äro  mer  eller  mindre  rent  hvitaktiga. 
Inre  sidorna  af  låren  hafva  svarta  hårspetsar  blandade  bland  de 

hvita.   Öronen  på  yttre  sidans  yttre  halfdel,  och  extremiteterna 
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nedtill  på  främre  sidan  och  till  dels  äfven  på  sidorna  äro  svarta, 

hvilken  färg  på  de  främre  extremiteterna  sträcker  sig  högre  upp. 
De  nedre  delarne  af  extremiteterna  för  öfrigt  rostgulaktiga  eller 
gulbrunaktiga,  hos  hanen  å  bakre  sidorna  af  de  främre  till  en  del 
med  inblandning  af  hvitt.  Svansen  har  vid  roten  ofvantill  och 

på  sidorna  samma  färg  som  länden.  Derutom  hafva  dess  längre 

hår  —  med  undantag  af  dem  vid  svansspetsen ,  som  äro  hvita  — 
en  mer  eller  mindre  blek  grågulaktig,  i  rostgult  stötande  färg, 
och  svart  spets.  Dessa  svarta  spetsar  äro  längre  och  talrikare 

på  undre  sidan  af  svansen,  med  undantag  af  denna  sidas  inre 
del,  der  de  saknas.  Ju  äldre  räfven  är,  desto  större  och  renare 

är  den  hvita  svansspetsen.  På  svansens  öfre  sida  ungefär 

en  tvärhand  från  dess  bas  är  en  liten  svart  fläck,  hvilken  ut- 
märker läget  för  den  ofvan  anförde  violkörteln.  En  hona  har 

den  hvita  färgen  på  strupen  och  bringan,  äfvensom  den  svarta 
på  nedre  delarne  af  extremiteterna  mindre  rena,  och  den  förra 
färgen  sträcker  sig  icke  öfver  bröstet.  Buken,  äfvensom  insidorna 

af  låren  till  större  delen,  sakna  hvitt,  och  den  förre  har  en  af 

rostbrunt  och  svart  blandad  färg.  Den  hvite  svansspetsen  och 

färgen  för  öfrigt  antyda,  att  denna  hona,  oaktadt  dessa  afvi- 
kelser,  är  lika  gammal  som  den  beskrifne  hanen.  Den  af  Nilsson 

(lllum.  fig.  t.  Sk.  Fauna,  4:de  häft.  pl.  13)  lemnade  figuren  öfver 

en  räfhona  utvisar  emellertid,  att  äfven  hon  stundom  i  vinter- 

drägten  är  hvitaktig  på  bröstet  och  buken.  —  I  sommardrägten, 
då  hårfällen  till  följe  af  fällning  är  |^are  och  mindre  tät,  är 
färgen  dunklare  på  ryggen  och  kroppssidorna,  ehuru  på  länden 

och  låren  de  längre  hårens  ljusa  ringar  äro  särdeles  tydliga.  — 
De  nyligen  födda  ungarne  hafva  en  ullig  hårfäll,  och  äro  blå- 

aktigt  mörkgi-å.  Derefter  ljusnar  deras  färg,  så  att  en  unge  af 
ungefär  IVa  fo^s  kroppslängd  långs  midten  af  öfre  kroppssidan, 
på  kinderna  och  bogarne  är  gråbrun ,  och  på  sidorna  af  halsen 

och  kroppen,  samt  på  låren  blekt  grågulaktig.  Läpparne,  hakan, 

strupen  och  bringan  äro  gråhvitaktiga.  Extremiteterna  äro  ned- 
till svartaktiga.  Svansen  är  korthårig,  och  har  ofvan  samma 

färg  som  ryggen,  och  saknar  hvit  spets.  Undertill  är  han  mot 
spetsen  svartaktig.    Öronen  hafva  sin  normala  form  och  färg. 

Af  de  individuella  variationer  uti  färgen,  som  räfven  är 

underkastad,  äro  följande  3me  oftast  förekommande: 
1.  Brandräf  (variet.  C.  ferrugineus ^  Lin.  Fn.  Sv.  och  C. 

Alopex,  Idem:  Syst.  Nat.  edit.  10:ma  pag.  40).   Bringan  blå- 
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aktig;  svansen  saknar  livit  spets.  Bakrygg  och  lår  utan  gul- 
hvita  hårringar. 

2.  SvartmagadEäf(C'.  melanogaster^  Bonap.).  Lik  den 
vanlige  räfven,  men  med  de  undre  kroppsdelarne  svartaktiga 
eller  sotgrå,  och  med  eller  utan  hvit  svansspets. 

3.  Silfverräf.  Lik  den  vanlige,  men  håren  på  länden 
och  nedåt  sidorna  med  hvitaktiga  spetsar.  Är  sannolikt  en 

mycket  gammal  vanlig  räf. 
Mera  sällan  förekommande  äro  deremot: 

4.  Kingräf.  Lik  den  vanlige  räfven,  men  har  ett  band 
öfver  halsen,  och  ett  D:o  öfver  nosen,  samt  främre  och  bakre 

fötterna  hvita  (Nilsson). 

5.  Korsräf  (var.  C.cruciatus,  Linné:  Fn.  Sv.).  Mer  eller 
mindre  mörk.  Sidorna  af  halsen  och  kroppen  bakom  bogarne, 

och  ljumskarne  brandgula,  och  sidorna  af  framryggen  stundom 
till  dels  gulbrunaktiga.  Ett  svartaktigt  band  långs  framryggen 
och  ett  D:o  tvärs  öfver  bogarne  bilda  ett  kors.  Stundom  saknas 

bandet  på  framryggen.  Bakryggen,  länden  och  låren  å  yttre 
sidan  mer  eller  mindre  mörkt  silfvergrå.  Den  silfvergrå  färgen 

har  stundom  någon  gulbrunaktig  anstrykning.  Undre  kropps- 
delarne, nosen  och  extremiteterna  svarta,  och  svansen  särdeles 

mörk,  mer  eller  mindre  svartaktig,  med  stor  hvit  spets.  Lis 

rödgul,  enligt  Nilsson. 

G.  Svart  Käf  (var.  C.  nigro-argenteus ^  Nilsson:  lUumin. 
fig.  till  Skand.  Fauna ,  Bd.  L  pl.  7).  Svart  med  stor  hvit  svans- 

spets, och  silfverhvita  hårspetsar  tätt  strödda  öfver  bakryggen 
och  nedåt  sidorna;  vanligen  en  hvit  fläck  i  bringan  (Nilsson). 

7.  Hvit  Käf.  Helt  hvit,  med  svarta  (spetsiga)  öron.  Fås 

en  och  annan  gång  i  Lappland  (Nilsson). 

Skelettet.  Craniet:  Af  gammal  hane:  Längd  från  fram- 
kanten af  mellankäksbenen  till  bakersta  kanten  af  nackekammen 

57io  tum  eller  153  mill.  Största  bredden  öfv^er  kindbågarne 
27io  t.  eller  87  mill.  Afståndet  mellan  framkanten  af  mellan- 

käksbenen och  spetsen  af  posto rbitalutskottet  27io  t.  eller  87 
mill.  Pannans  bredd  mellan  spetsarne  af  postorbitalutskotten 

1  Vao  t.  eller  40  mill.  Craniets  bredd  öfver  kindbågarne  är  för- 
änderlig, och  ofta  mindre  än  afståndet  mellan  framkanten  af 

mellankäksbenen  och  spetsen  af  postorbitalutskottet.  Craniet  är 

ungefär  af  samma  långsträckt  ovala  form,  som  det  af  vargen, 

men  pannan  och  hjesskammen  äro  lägre.   Dess  byggnad  är 
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också  hufvudsakligen  den  samma.  Crist<B  frontales  externcB 

sammansmälta  icke  förr  än  bakom  sutura  coronalis.  Hjernskå- 
len  är  mera  kullrig  än  hos  vargen.  Sutura  coronalis  bildar 

vanligen  en  jemn ,  bakåt  något  konvex  båge ;  sällan  ̂ )  före- 
ter den  i  midten  en  bakåt  riktad  trubbig  vinkel.  Hjessbenen 

äro  långsträckta,  så  att  deras  höjd  eller  bredd  innehålles  mera 
än  1  72  gånger  i  deras  längd.  Bullce  ossece  äro  temligen  smala , 
så  att  deras  bredd  innehålles  mera  än  1  72  gånger  i  deras  längd, 

och  de  tuber,  som  omsluta  de  yttre  öronöppningarne ,  äro  mycket 
korta.  Nackbenets  basilardel  har  en  låg  köl  långs  midten,  men 

har  inga  uppsvällningar  eller  knölar  å  sidorna  vid  hullcB  ossece. 

Processus  paramastoidei  äro  korta,  så  att  de  icke  eller  knap- 
past räcka  längre  ned  än  huUm  ossece.  Kilbenets  stora  vingar 

sammanstöta  med  hjessbenen,  och  skilja  pannbenen  från  fjäll- 
benen. Det  främre  kilbenets  kropp  har  å  undre  sidan  en  långs- 
gående konvexitet  eller  köl,  som  stundom  är  ganska  skarp  och 

stundom  trubbig,  och  nästan  sammanhänger  med  plogbenets  köl. 
Långs  suturen  mellan  pannbenen,  och  äfven  långs  den  mellan 

näsbenen  är  en  grop,  och  de  sednare  benen  rycka  stundom  ungefär 
lika  långt  tillbaka  som  öfverkäksbenen ,  men  äro  stundom  kortare. 

Den  öfre  profilkonturen  företer  framom  pannan  en  tydlig  men  ej 

stark  sänkning  öfver  bakre  ändarne  af  mellankäksbenen.  Pann- 
benens postorbitalutskott  äro  starkt  utstående ,  och  ofvan  konkava, 

och  till  större  delen  horisontella,  ehuru  med  spetsen  något  nedåt 

böjd.  Okbenens  postorbitalutskott  äro  otydliga,  och  j^ällbenens 
okbensutskott  hafva ,  betraktade  ofvanifrån ,  sina  bakre  kanter  vid 

basen  riktade  framåt  och  utåt.  Orhitce  äro  stora,  och  afståndet 

mellan  foramen  lacrymale  och  spetsen  af  postorbitalutskottet 
innehålles  icke  3me  gånger  i  detsamma  mellan  de  bakre  till 
pannbenen  stötande  ändarne  af  öfverkäksbenen  och  framkanten 
af  mellankäksbenen.  Underkäkens  horisontella  del  har  sin  största 

höjd  under  den  bakre  knöltanden,  och  dess  kronutskott  räcker, 

äfven  hos  äldre  individer,  vanligen  icke  öfver  den  mest  upp- 
stående delen  af  kindbågen,  samt  har  sin  bakre  kant  föga  eller 

icke  konkav. 

Balen:  Atlas  har  sidoutskotten  något  mindre  än  hos  var- 
gen, och  deras  sidokanter  äro  sneda  och  föga  eller  icke  böjda. 

Hyperapophyserna  äro  tydliga  på  2:dra— 5:te  halskotorna,  och 

1)  Å  ett  cranium  af  en  yngre  korsräf  hafva  vi  iakttagit  detta. 
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nietapophyserna  på  3:clje— 7:de  D:o.  Bröst-  och  ländkotorna  äro 
af  samma  antal  som  hos  vargen  och  hunden,  och  deras  meta- 

och  anapophyser  förete  samma  förhållande ,  som  hos  dem.  Kors- 
benskotorna  äro,  äfvenledes  såsom  hos  dem,  3;ne  till  antalet. 
Svanskotorna  äro  21. 

Extremitet  erna :  Skulderbladet,  som  är  2  7io  ̂-  eller  87 
mill.  långt,  har  metacromialutskottet  något  tydligare  och  mera 
tillspetsadt  än  hos  vargen.  Öfverarmbenet  äfvensom  underarmens 

ben  äro  långa  och  spensliga,  jemförda  med  dennes.  Det  förra 

är  4  Vi  o  eller  132  mill.  långt,  och  dess  crista  deltoidca  ex- 
terna sträcker  sig  icke  tydligen  ned  till  benets  midt.  Armbag- 

benet  är  5  t.  eller  150  mill.  långt.  3:dje  mellanhandbenet  är 

1  7io  eller  41  mill.  långt.  Lårbenet  äfvensom  underbenet  äro 

äfvenledes  jemförelsevis  spensligare  och  något  längre  än  hos 

vargen.  Det  förra  är  4  7io  t-  eller  144  mill.  långt;  och  sken- 

benet 5  t.  eller  150  mill.  D:o.  2:dra  mellanfotbenet  är  27io  '.t. 
eller  69  mill.  D:o. 

Eäfven  förekommer  allmän  inom  Sverige  och  Norge  från 

dessa  länders  sydligaste  delar  till  Finmarken.  Dessutom  sträcker 
sig  hans  geografiska  utbredning  till  hela  Europa ,  en  stor  del  af 

Asien,  från  Ural  till  Ochotska  Hafvet  med  inbegrepp  af  Kamt- 
schatka,  samt  från  Himalaya  till  Ishafvet  (J.  F.  Brandt),  och 

till  Algeriet  i  norra  Afrika  (J.  A.  Wagner).  Den  sistnämnde 
författaren  har  ansett,  att  den  Nordamerikanske  Canis  fulvus 
Desm.  endast  är  en  varietet  af  samma  art,  och  i  så  fall  skulle 

den  äfven  förekomma  i  en  stor  del  af  Norra  Amerika,  men  Sp. 

Baird  och  J.  E.  Gray  antaga  dem  för  skilda  arter,  och  den  förre 

anför  några  skiljaktigheter  dem  emellan  —  hvaribland  den,  att 
den  Europeiske  räfven  har  längre  nos  —  hvilka  tyckas  utvisa 
riktigheten  af  denna  åsigt. 

Eäfven  söker  diverse  olika  ställen  till  sina  vistelseorter :  än 

skogiga  och  bergiga,  och  än  skoglösa  och  jämna  trakter.  Dock 
tyckes  han  företrädesvis  gerna  välja  sådana  bebodda  trakter,  der 
mindre  skogar  omvexla  med  öppna  fält  och  slätter,  och  hvarest 

han  kan  finna  en  rikligare  tillgång  på  födoämnen.  Särdeles 

gerna  håller  han  sig  i  täta  stånd  af  ungskog  i  närheten  af  nå- 
got öppet  fält.  I  Norge  träffas  han  i  allmänhet  i  dalarne  samt 

på  de  nedre  sluttningarne  af  bergen.  I  bergiga  trakter  upp- 
söker han  gerna  någon  bergskrefva  eller  en  håla  under  en  sten 

till  sin  boning  eller  kula ;  och  i  andra  trakter,  isynnerhet  bland 
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backar  och  jordafsatser,  gräfver  han  sig  hålor  under  jorden  för 
detta  ändamål.  Stundom  händer  det,  att  han  tager  sin  tillflygt 

till  något  gammalt  öfvergifvet  gräflingsbo ;  och  stundom  t.  o.  m. 

under  foten  af  någon  menniskoboning ,  eller  under  någon  bryt- 
stuga  e.  d.  Han  ligger  vanligen  dold  under  dagen ,  och  är  i  rörelse 
under  aftnarne  och  nätterna,  för  att  ströfva  omkring  efter  rof. 

Med  undantag  af  vissa  tillfällen,  t.  ex.  då  han  har  smärre  un- 
gar, eller  under  löptiden,  eller  då  vädret  är  särdeles  ruskigt, 

döljer  han  sig  dock  sällan  i  sina  kulor,  utan  väljer  dertill  andra 

lämpliga  platser,  der  han  har  bättre  tillfälle  att  se  sig  omkring 
och  vara  på  sin  vakt.  Ehuru  han  vid  vissa  tidpunkter,  t.  ex. 

under  vintren  och  vid  parningstiden ,  vandrar  temligen  vidt  om- 
kring i  den  trakt,  der  han  har  sitt  tillhåll,  företager  han  dock 

icke  dylika  vidsträckta  ströftåg,  som  vargens. 

Eäfvens  stora  list  och  slughet  hafva  blifvit  till  ett  ordspråk, 

och  äro  genom  oräkneliga  iakttagelser  konstaterade.  Han  ådaga- 
lägger dessa  såväl  när  han  skall  fånga  sitt  rof,  som  då  han 

söker  undgå  någon  hotande  fara.  Han  är  mycket  vaksam  och 

försigtig,  och  då  han  är  utrustad  med  utmärkt  goda  sinnes- 
förmögenheter,  nemligen  lukt,  syn  och  hörsel,  upptäcker  han 
vanligen  i  god  tid  det  rof,  som  han  vill  fånga,  eller  den  fiende, 

som  han  vill  undvika.  Hans  list  och  slughet  äro  sammanparade 

med  en  betydlig  roflystnad,  och  snabbhet  och  vighet  uti  rörel- 
serna, och  han  är  på  grund  deraf  ett  mycket  skadligt  rofdjur  såväl 

för  det  mindre  vildbrådet  som  för  de  smärre  husdjuren.  Han 

är  dock  icke  uteslutande  skadlig,  emedan  han  derjemte  gör 

ganska  stor  nytta  genom  att  förstöra  en  mängd  skadliga  djur, 
såsom  markmöss  och  sorkar.  De  hafva  derföre  stundom  funnits, 

som  egnat  honom  skydd  såsom  ett  öfvervägande  nyttigt  djur. 
Emellertid  kan  det  med  fog  antagas,  att  han  i  allmänhet  är 

vida  mera  skadlig  än  nyttig,  och  detta  så  mycket  hellre  som 

det  gagn,  han  gör,  mycket  väl  i  stället  kan  fullgöras  af  andra 
djur,  såsom  vesslor,  ugglor  m.  fl. 

Hans  lopp  är  snabbt,  men  han  kan  dock  upphinnas  af 

starksprungna  hundar,  isynnerhet  om  han  jagas  på  djup ,  lös  och 
våt  snö ;  och  fullvuxna  harar  brukar  han  i  allmänhet  icke  kunna 

bemäktiga  sig  på  något  annat  sätt ,  än  genom  att  smyga  sig  på 

dem,  eller  genom  att  ligga  i  försåt  för  dem  tills  de  i  båda 
fallen  äro  honom  så  nära,  att  han  med  ett  eller  några  få  starka 

språng  kan  kasta  sig  öfver  dem.  Hans  spår  i  snön  stå  vanligt- 



608 

vis,  då  han  icke  varit  i  starkt  språng,  i  en  rät  linia,  och  ofta 

har  den  släpande  svansändan  lemnat  märken  efter  sig.  Han 

äger  icke  någon  synnerlig  förmåga  att  klättra,  men  det  har 
dock  stundom  händt,  att  han  klättrat  högt  upp  i  sådana  träd, 

som  haft  god  tillgång  på  grenar,  och  hvars  stam  haft  en  lutande 
ställning.  Hans  vanliga  läte  är  ett  hest  och  kort  tjut,  eller  stundom 
ett  kortare  skällande ,  som  slutas  med  ett  längre  tjut.  Detta  läte 

låter  han  höra  under  ruskiga  höstnätter,  och  för  öfrigt  vanligen 
endast  under  aftnarne  och  nätterna  under  parningstiden ,  eller  då 

han  lockar  sina  ungar  till  sig.  Dessutom  morrar  han,  och  gifver 

ifrån  sig  ett  egendomligt  starkt  fräsande  eller  harklande  ljud. 
Blesserad  kan  han  stundom  låta  höra  höga  klagoskri.  Han  är 

mycket  seglifvad,  och  det  har  ofta  händt  att  han  qvicknat  till, 

och  till  jägarens  öfverraskning.  sprungit  sin  väg,  sedan  han,  fångad 
eller  efter  en  svår  blessur,  några  minuter  legat  såsom  död.  Hans 

slughet  gör,  att  det  ej  är  lätt  att  öfverlista  honom  med  utlagda 
fångstmedel,  men  samma  medel,  som,  enligt  hvad  ofvan  blifvit 
anfördt,  synes  hafva  haft  en  så  förstörande  verkan  på  vargen, 
har  äfven  befunnits  kunna  mäktigt  bidraga  till  räfvens  utrot- 

ning, då  det  med  behörig  försigtighet  och  god  urskillning  an- 
vändes. Härvid  är  dock  den  fördelen  på  räfvens  sida,  att  han 

vanligen,  då  han  icke  är  i  löptiden  eller  har  ungar  hos  sig, 
ströfvar  ensam  omkring,  eller  ock  endast  ett  par  i  sällskap. 

Bland  de  fångstredskap,  som  emot  honom  användas,  intager 
räfsaxen  ett  framstående  rum ,  men  det  händer  stundom ,  då  han 

i  denna  sax  fastnat  med  ena  foten,  att  han  af  biter  denne,  för 
att  komma  lös. 

Fångad  såsom  ung  blir  räfven  tam,  ehuru  ej  pålitlig.  Han 

har  svårt  för  att  lägga  bort  sitt  gamla  r of  begär,  då  han  kom- 
mer i  beröring  med  de  be^ädrade  husdjuren.  Han  är  dessutom 

mindre  behaglig,  till  följe  af  den  fräna  lukt,  som  afsöndringen 

från  hans  analkörtlar  sprider  omkring  honom.  Med  hunden  for- 
merar han  i  fångenskapen  ofta  god  vänskap,  och  vid  sådana 

tillfällen  händer  det  stundom  att  han  parar  sig  med  hunden, 

ehuru  denna  parning,  enligt  vår  egen  och  äfven  A.  E.  Holm- 

grens ^)  iakkttagelse ,  blifvit  fruktlös.  En  fruktbar  parning  mel- 
lan hund  och  räf  anföres  emellertid  i  Skandinavisk  Fauna  2). 

1)  Skandin.  Däggdjur,  pag.  156. 
2)  Däggdjuren,  2:dra  uppl.,  pag.  256. 
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Räfvens  födoämnen  i  fritt  tillstånd  utgöras  företrädesvis  af 

ryggradsdjur,  men  han  förtär  äfven  ryggradslösa  djur,  såsom 
insekter,  kräftor,  sniglar,  musslor  och  daggmaskar,  då  nöden 
dertill  drifver  honom.  Stundom  uppsöker  han  bon  af  humlor, 

för  att  äta  den  deri  befintliga  honungen,  och  i  högsta  nöden 

lär  han  någon  gång  t.  o.  m.  förtära  vegetabilier.  Sjelfva  igel- 
kotten, som  eljest  har  ett  godt  sk3'dd  uti  sitt  taggiga  pansar, 

förstår  han  att  öfverväldiga  på  det  sätt,  att  han  låter  sin  urin 

på  hans  buksida,  då  han  är  hoprullad,  och  har  nosen  der  be- 
lägen, och  derigenom  tvingar  honom  att  öppna  sig. 

Räfven,  liksom  hunden  och  vargen,  lefver  i  polygami,  och 
flere  hanar  närma  sig  honan  under  parningstiden.  Der  uppstå 
då  häftiga  strider  mellan  hanarne,  och  den,  som  dervid  blir 

segrare  ,  blir  den  gynnade  älskaren;  och  denne  lär  sedermera 

lemna  honan  något  biträde  vid  vården  om  ungarne,  och  följ- 

aktligen hålla  sig  i  familjens  grannskap ,  emedan  äfven  han  slä- 
par föda  till  dem,  då  de  äro  i  boet,  och  sedan  de  blifvit  så 

pass  försigkomna,  att  de  jemte  mjölken  kunna  förtära  kött^). 
Parningstiden  inträflar  i  slutet  af  Januari  och  i  Februari,  och 

parningen  verkställes  på  samma  sätt  som  hundarnes,  samt  lär 

ofta  ske  i  kulan.  Honan  går  drägtig  i  9  veckor,  och  föder  van- 
ligen 4 — 5,  men  stundom  8—9  ungar,  kvilka  äro  blinda  de  10— 14 

första  dygnen.  Vid  början  af  digifningen  lemnar  hon  sällan  boet, 
och  hanen  förser  henne  under  denna  tid  med  föda.  Modern  är 

mycket  öm  om  ungarne,  och  vågar  sitt  lif  för  att  skydda  dem 2). 
Då  ungarne  äro  5 — 6  veckor  gamla  gå  de  stundom  ut  ur  boet 
eller  lyan,  för  att  leka  och  sola  sig.  Märka  de  då  någon  fara, 

rusa  de  pilsnabbt  in  igen.  Märker  modern  något  oråd,  bort- 

flyttar  hon  ungarne  till  ett  annat  ställe.  "Redan  i  Juli  månad 
lemnar  hela  familjen  lyan,  och  tager  sitt  sommarnöje  uti  sädes- 

åkrar, hvarest  den  till  tidsfördrif  idkar  jagt  på  unghare,  möss, 

gräshoppor  och  större  skalbaggar  m.  m.  Denna  tid  är  ungarnes 

uppfostringstid"  (Gadamer).  På  senhösten  upplöses  familjen. 
Följande  året  äro  ungarne  fullvuxna,  och  börja  då  para  sig. 

I  afseende  på  räfvens  naturalhistoria  för  öfrigt  och  rä^agten 
hänvisa  vi  till: 

H.  Gadamer:  Räfven  och  räfjagten;  i  Svenska  Jägareförbundets 

Nya  Tidskrift,  l:sta  årgången  (1863),  pag.  88  &  178;  och 

1)  H.  Gadamer:  Sv.  Jäg.förb:s  Nya  Tidskr.,  l:sta  årg.  (1863),  pag.  93. 
2)  Tidskr.  för  Jägare  och  Naturforskare  1833,  pag.  477. 
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C.  U.  Ekström:  Eä^agten;  i  Tidskrift  för  Jägare  och  Natur- 
forskare 1834,  pag.  897. 

2.  Vulpes  lagopus  (Linné). 

Fjellräfven. 

Öronen  af  rundade  och  små,  så  att  deras  längd  från  ba- 
sen af  yttre  Imnten  och  utan  håren  utgör  ej  mychet  mera  än 

en  tredjedel  af  hufvudets  2);ö,  och  deras  såväl  som  extremite- 
ternas  färg  är  liJca  med  ryggens.  TrampJcnölarne  äro  i  vinter- 
drägten  ludna.  Svansen  med  håren  märkhart  hortare  än  V3  of 

kroppslängden.  —  A  craniet  är  hjesshenens  längd  mindre  än 
eller  \  stundom  lika  med  af  ståndet  mellan  basen  af  fjällbenets 
okbensutskoit  och  crista  sagittalis.  Då  craniet  betraktas  från 

sidan.,  är  den  of  re  profilkonturens  sänkning  framom  pannan 
ganska  stark.  Mellankähsbenen  sträcka  sig  i  allmänhet  icke 

bakom  midten  af  näsbenen.  Ben  horisontella  delen  (kroppen) 

af  underkäken  har  sin  största  höjd  under  roftanden.  —  Den 
bakre  öfre  knöltandens  kronas  longitudinella  dimension  inne- 
hålles  2.ne  gånger  i  den  främre  Öfre  knöltandens  D:o. 

Canis  lagopus,    Linné:  Systema  Naturse,  edit.  10:ma,  pag.  40.—  1758. 
,,         „      Idem:  Fauna  Svecica,  edit.  2:da,  pag.  4.  —  1761. 
„         „      A.  J.  Eetzius:  FaunaB  Suecicse  pars  l:ma,  pag.  15.  —  1800. 
„         „      S.  Nilsson:  Illuminerade  figurer  till  Skandinaviens  Fauna, 

Bd.  I,  haft.  1,  pl.  6.  Variet.  Blå  Eäf  —  1829. 
Idem:  ibm,  Bd.  II,  haft.  12,  pl.  28  &  29.  —  1833. 

„         „      J.  A.  Wagner:  Schrebers  Säugethiere,  Supplem.  Bd.  2:te 
Abtheil.  pag.  426.  —  1841. 

„         „      S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.  pag. 
261.  -  1847. 

„         „      A.  E.  Holmgren:  Skandin.  Däggdjur,  pag.  157.  —  1865. 
Leucocyon  lagopus,  J.  E.  Grat:  Notes  on  the  Skulls  of  the  Species  of 

Dogs ,  Wolves  and  Foxes  (Canidce)  in  the  CoUection  of 
the  British  Museum ;  in  Proceedings  of  the  Zoological 

Society  of  London  1868,  pag.  521.  —  1868. 

Beskr.  Längd  af  kroppen  från  nosspetsen  till  anus  2 
fot  eller  600  mill.  L.  af  hufvudet  47^0  tum  eller  144  mill.  L. 

af  örat  från  basen  af  yttre  kanten  och  utan  håren  l^Vao  t.  eller 
55  mill.  L.  af  främre  extremiteterna  från  armbågen  till  spetsen 

af  3:dje  eller  4:de  tåns  klo  7  eller  225  mill.  L.  af  bak- 
foten från  hälen  till  spetsen  af  4:de  tåns  klo  47io  t.  eller  144 
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mill.  L.  af  svansen  med  Mren  från  anus  12  t.  eller  360  raill.^). 
Honan  är  något  mindre  än  lianen. 

Han  är  betydligt  mindre  än  räfven,  och  kännes  dessutom 
i  hvilken  drägt  som  helst  från  denne  genom  sin  kortare  och 

tjockare  nos,  genom  sina  korta  och  afrundade  öron,  och  sin 
kortare  svans.  Nosspetsen  är  bar,  men  den  fåra,  som  framtill 

delar  öfverläppen ,  fortsättes  icke  öfver  den.  Öfverläppen  å  hvar- 
dera  sidan  med  5  sneda  rader  morrhår,  af  hvilka  de  längsta 

räcka  långt  bakom  ögonen,  och  som  hos  den  vanliga  formen 
äro  hvita  i  vinterdrägten.  Afståndet  mellan  nosspetsen  och  ögat 

är  nngefär  lika  med  detsamma  mellan  det  sednare  och  ö^at. 
Öronen  äro  breda  och  afrundade,  samt  korta  och  föga  uppstå- 

ende. Med  undantag  af  sjelfva  öronöppningen  äro  de  utan  och 
innan  täthåriga,  dock  tätast  å  yttre  sidan,  och  vid  kanterna  af 

den  inre.  Extremiteterna  äro  proportionerliga ,  liksom  de  af  före- 

gående ,  och  det  som  hufvudsakligen  skiljer  dem  från  dessa  sed- 
nare, är  det,  att  trampknölarne ,  med  undantag  af  sommardräg- 

ten ,  äro  tätt  ludna.  De  främre  extremiteterna  äro  dessutom  för- 
sedda med  större  och  för  gräfning  mera  dugliga  klor,  isynnerhet 

i  vinterdrägten,  än  hos  räfven.  I  denna  sednare  drägt  är  den  å 

3:dje  eller  4:de  tån ,  hvilka  äro  lika  stora ,  i  rät  linia  Vio  t.  eller 
21  mill.  lång.  Svansen,  som  är  tätt  och  yfvigt  hårig,  med  hår, 

som  äro  gröfre  än  de  på  kroppen ,  är  nästan  af  cylindrisk  form, 
och  har  med  håren  något  mera  än  7-2 1  i^^n  märkbart  mindre  än 

7.-?  af  kroppslängden ,  och  utan  håren  ungefär  7^  af  samma  längd. 

Hårfällen  är  i  vinterdrägten  särdeles  tät  och  yfvig,  och  i  som- 
mardrägten,  såsom  vanligt  kortare  och  mindre  tät.  Den  är  mjuk 
och  fin,  emedan  äfven  de  längre  håren  äro  mjuka,  och  det  i 

högre  grad  än  hos  räfven.  Ju  högre  upp  emot  norden  Qellräfven 
anträffas ,  desto  tätare  och  finare  är  hans  hårfäll.  Äfven  de  håren, 

som  förefinnas  å  fötternes  undre  sida,  äro  mjuka,  men  krusiga. 
Den  hårbeklädnad,  som  betäcker  extremiteternas  nedre  delar 

framtill  och  på  sidorna,  är  kort  och  åtliggande,  men  den,  som 

betäcker  deras  bakre  sida,  är  längre  och  utstående.  —  Färgen  är 
underkastad  åtskilliga  variationer,  dels  beroende  af  årstiden,  dels 

af  åldern,  och  dels  af  individuell  föränderlighet.  De  gamlas 

normala  vinterdrägt  är  snöhvit;  men  på  ryggen  är  hårfällen  vid 
basen  mer  eller  mindre  tydligen  hvitgråaktig.  Hos  något  jngre 

1)  Då  denne  hane  icke  var  riktigt  gammal,  så  antaga  vi,  att  fjell- 
räfven  stundom  blir  något  större  än  dessa  mått  utvisa. 
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individer  är  denna  gråaktiga  färg  dunklare,  och  är  stundom 

tydligare  framstående  under  de  hvita  hårspetsarne  på  öronkan- 
terna,  på  manken  och  på  svansspetsen.  Den  hare  nosspetsen  är 
svart,  och  klorna  äro  vid  basen  brunaktiga,  och  vid  spetsen 

gråhvitaktiga. 
Vi  vilja  här  återgifva  hvad  som  anföres  af  S.  Nilsson  i 

Skandinavisk  Fauna  ̂ )  om  sommardrägten  och  dennas  öfvergång 

till  vinterdrägten.  "Denna  täta  och  yfviga  vinterfäll  aflägges  fram 
på  sommaren.  I  sednare  hälften  af  Juni  är  den  lös,  och  affaller 

eller  upplyftes  lätt  med  handen  (på  ett  skjutet  exemplar),  då 

derunder  befinnes ,  långs  ryggen ,  en  korthårig  gråsvart  sommar- 

fäll.  Fällningen  börjar  på  (nosen)  hufvudet  och  ryggen  och  fort- 
sättes  nedåt  utsidan  af  bakbenen  och  frambenen.  Fotsulornas 

hår  äro  slitna,  så  att  trampknölarne  äro  bara.  —  I  början  af 
Juli  har  fällningen  så  framskridit,  att  de  hvita  långa  vinter- 

håren blott  finnas  på  sidor  och  underdelar  af  hals  och  kropp , 

samt  bakpå  låren  och  hela  svansen.  Alla  andra  delar  äro  svart- 
grå. Fällningen  fortfar,  så  att  den  i  slutet  af  Juli  är  helt  och 

hållet  svartaktig,  med  hvitaktiga  stickelhår  på  hufvud  och  nos. 

Hela  fallen  är  fin  och  ullik."  —  "Mot  vintren  får  han  åter  sin 
rika  hvita  drägt;  och  som  det  synes,  är  det  sommardrägten, 

som  mot  vintren  utblekes  och  troligen  blir  än  tätare;  ty  på 

hösten  (i  September)  är  han  långs  ryggen,  på  bogarna,  utsidan 

af  skenklarna  och  benen  mörkt  gråblå;  öronen  utvändigt  af  ryg- 
gens färg  och  kantade  med  hvitt.  Ögonkretsen  och  sidorna  af 

näsan  hvita.  Halsens  sidor  samt  undre  kroppsdelarna  och  öfver- 
benen  invändigt  hvita,  hvilken  färg  uppåt  sidorna  stöter  i  gult. 

Svansen  med  sträfva  och  temligen  långa  hår,  ofvan  mörkt  grå- 

black med  hvita  stickelhår,  under  hvit."  —  "Sednare  på  hösten, 
i  början  af  Oktober,  är  fallen  längre  och  icke  mera  krusig;  den 
hvita  färgen  har  tilltagit  och  blifvit  renare:  hela  svansen  är  hvit; 
benen  nedtill  hvita.  Öfra  kroppsdelarna,  bogarna  och  skenklarna 

blekt  gråblå."  —  "Än  sednare  på  hösten  äro  dessa  öfra  kropps- 

delar ännu  blekare  och  slutligen  rent  hvita."  —  Enligt  Malm- 
gren -)  har  Qellräfven  på  Spetsbergen  redan  i  slutet  af  Augusti 

anlagt  vinterdrägten.  I  medlet  af  Juli  är  han  derstädes  i  fäll- 

ning till  sommardrägten^).  —  I  sydligare  trakter  anlägger  den 

1)  Däggdjuren,  2:dra  uppl. ,  pag.  262. 
2)  Öfvers.  af  K.  Vet.  Akad:s  Förh.  för  1863 ,  pag.  130. 
3)  Det  synes  oss  troligare,  att  vinterdrägten  anlägges  genom  fällning. 
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sommardrägten  dels  tidigare  och  dels  raindre  reguliert,  liksom 

den  i  samma  trakter  ikläder  sig  vinterdrägten  sednare.  Vi  hafva 

sett  en  i  Skåne  i  April  skjuten  hona,  som  var  ljust  grå  med 
hvita  stickelhår  och  en  otydlig  hvitaktig  ring  omkring  halsen? 

och  sotbrun  på  nosen  och  benen.  En  hane,  skjuten  i  Skåne  nå- 
got tidigare  i  samma  månad,  hade  ännu  vinterdrägten  i  behåll. 
Ungen  är  smutsigt  gråbrun,  stundom  med  hvita  hår  bland 

de  gråbruna  på  ansigtet,  kroppssidorna,  och  den  undre  sidan. 

Något  sednare  (i  Augusti)  är  han  mörkbrun.  —  Enligt  v.  Heug- 
LiN  hafva  de  fullvuxna  ungarne  på  Novaja-Semlja  i  Augusti 
månad  ett  mer  eller  mindre  tydligt  gråbrunaktigt  kors  öfver 

ryggen  och  skuldrorna.  1  Skandinavisk  Fauna  anföres  äfven- 
ledes,  att  ungarne  först  anlägga  den  hvita  vinterdrägten  på  de 

undre  delarne ,  och  den  hvita  färgen  uppstiger  så  småningom  åt 
sidorna,  så  att  de  i  medlet  af  Oktober  hafva  ett  grått  streck  å 

ryggen,  och  ett  dylikt  öfver  skuldrorna. 
Individuella  variationer  äro:  1.  Blåaktigt  mörkbrun;  med 

en  del  spridda  dels  hvitringade  och  dels  hvita  hår,  isynnerhet 

på  hufvudet,  undre  sidan  af  halsen,  ryggen,  nedre  delen  af 
kroppssidorna  och  svansen.  Undre  delarne  af  samma  färg,  dock 

med  mindre  blåaktig  anstrykning.  Hufvudet  och  extremiteterna 
äro  ljusast,  och  svansen  mörkast.  Bottenfällen  blåaktigt  askegrå. 

IHårfällen  är  mycket  fin  och  tät,  men  icke  särdeles  lång.  (Så 

kallad  Blå  FjeUräf).  Från  Spetsbergen;  skjuten  d.  ̂ o/^.  Ett 
nära  liknande  exemplar,  skjutet  i  trakten  af  Lund  i  December, 
beskrifves  i  Skandin.  Fauna. 

2.  Mörkbrun,  på  hufvudet,  ryggen  och  öronen  med  gulgrå 
anstrykning,  som  är  blekast  på  hufvudet  och  öronen.  Svansen 

af  ryggens  färg,  med  en  svart  fläck  öfver  roten.  (Nilsson: 
Skand.  Fauna). 

Skelettet.  Craniet:  Längd  från  framkanten  af  mellankäks- 

benen  till  bakersta  kanten  af  nackekammen  4.^V2o  ̂ -  ̂^^^i' 
mill.  Bredd  öfver  kindbågarne  2  7,^  t.  eller  72  mill.  Pannans 
bredd  öfver  spetsarne  af  postorbitalutskotten  1  1-  ̂^^^^  34  mill. 

Afståndet  mellan  framkanten  af  mellankäksbenen  och  postorbital- 

iitskottets  spets  är  2Vio  t-  ̂^^^^  ̂ 1  i^^ll-  l^^t  är  mindre  än  det 
af  räfven,  men  liknar  detta  eljest  så  mycket,  att  man  knappast 
kan  finna  några  andra  konstanta  skiljaktigheter  dem  emellan  än 
de,  som  blifvit  anförda  i  diagnoserna.  Fjellräfvens  cranium  har 

2)  Petermann's  geogr.  Mittheil.  Bd.  18  (1872)  pag.  221. 
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hjernskålen  något  bredare,  så  att  dess  största  bredd  innehålles 

på  sin  höjd  1 7»  gånger  i  afståndet  mellan  spetsen  af  postorbital- 
utskottet  och  bakersta  kanten  af  nackekammen ,  då  denna  bredd 
deremot  hos  räfvens  cranium  i  allmänhet  innehålles  mera  än  1 

gånger  i  nämnde  afstånd.  Hjessbenen  äro  kortare  och  bredare, 
och  fjällbenen  äro  mindre  än  hos  räfven,  och  de  förras  främre 

kanter  bilda  icke  någon  framstående  vinkel  närmare  intill  kil- 
benets stora  vingar,  såsom  de  vanligen  göra  hos  räfven,  utan 

äro  der  i  allmänhet  tvära  eller  något  litet  konvexa.  Sutura 

coronaJis  bildar  i  midten  en  trubbig  bakåt  utskjutande  vinkel. 

Cristce  frontales  externce  sammansmälta  med  hvarandra  hos  m5'cket 
gamla  individer  vid  sutura  coronalis,  men  hjesskammen  är  låg. 
Craniets  bredd  öfver  kindbågarne  är  mindre  än  afståndet  mellan 
framkanten  af  mellankäksbenen  och  spetsen  af  postorbitalutskottet. 
Kilbensvingarn e  sakna  någon  gång  canales  alisphenoidei.  Den 

köl,  som  förefinnes  ä  undre  sidan  af  främre  kilbenets  kropp,  är 
skarp.  Pannbenens  postorbitalutskott  äro  något  mindre  än  hos 

räfven,  men  ofvan  tydligen  konkava.  Craniets  öfre  profilkoatur 

företer  framom  pannan  en  starkare  sänkning  än  hos  räfven.  Af- 

ståndet mellan  foramen  lacrymale  och  spetsen  af  postorbital- 
utskottet innehålles  hos  de  äldre  i  allmänhet  2f:ne  gånger  i  det- 

samma mellan  framkanten  af  mellankäksbenen  och  de  bakre  till 

pannbenen  stötande  ändarne  af  öfverkäksbenen.  Underkäkens 
horisontella  del  har  sin  största  höjd  under  roftanden,  och  dess 
kronutskott  räcker  vanligen  hos  äldre  individer  öfver  den  mest 

uppstående  delen  af  kindbågen,  samt  har  sin  bakre  kant  ganska 
starkt  konkav. 

Balen:  Halsens,  bröstkorgens,  ländens  och  korsbenets  kotor 
öfverensstämma  med  dem  hos  räfven.  Svanskotornas  antal  är  20. 

Extremiteterna:  Skulderbladet,  som  är  2  7-2  t.  eller  75 
mill.  långt ,  är  något  smalare  än  hos  räfven ,  och  har  i  sin  främre 
kant  upptill  en  tydlig  vinkel,  och  under  denne  en  grund  bugt. 

Öfverarmbenet  är  8^720  eller  113  mill.  långt.  Armbågbenet 
är  47-20  t.  eller  122  mill.  långt.  Lårbenet  är  37io  eller  114 
mill.  och  skenbenet  4  7io     ̂ ller  132  mill.  långt. 

Fjellräfven  tillhör  de  nordligare  och  nordligaste  delarne  af 
Gamla  och  Nya  Verlden.  Inom  Sverige  och  Norge  förekommer 

han  normalt  från  Nord-Cap  så  långt  söder  ut,  som  de  högre, 
öfver  skogsgränsen  uppstigande  fjelltrakterna  sträcka  sig ,  d.  v.  s. 
inom  Sverige  till  Herjedalen  och  nordligaste  Dalarne,  och  inom 
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Norge  ända  ned  till  Kristiansands  stift  ̂ );  men  endast  i  de  nord- 
ligaste delarne  af  Sverige  och  Norge  är  han  något  allmännare 

utbredd,  och  förekommer  stundom  äfven  i  lägre  liggande  trak- 

ter, då  han  deremot  i  de  sj^dligare  delarne  af  sitt  utbrednings- 

område är  inskränkt  till  de  högre,  kala  bergstrakterna,  hvar- 
ifrån  han  då  och  då  gör  utflygter  eller  utvandringar  till  lägre 

och  sydligare  regioner.  Dylika  utvandringar,  som  hafva  sträck^ 

sig  ända  till  de  sydligaste  trakterna  af  Skåne ,  uppgifvas  i  Skan- 
dinavisk Fauna  hafva  ägt  rum  under  vintrarne  1832  och  1841. 

Efter  1860  års  stränga  vinter  kommo  flera  ned  till  Westergöt- 
land  Under  dessa  utvandringar  träffas  den  icke  endast  under 

vintern,  utan  äfven  under  våren,  sommaren  och  hösten,  och 

Philos.  Doct.  K.  Olson  har  för  oss  uppgifvit,  att  den  någon  gång 

stannat  qvar  hela  året  om  på  öarne  i  Wenern.  Man  lär  emel- 
lertid icke  hafva  iakttagit,  att  den  under  sin  vistelse  på  dessa 

från  dess  hembygd  aflägsna  trakter  ynglat.  Enligt  hvad  som 

yttras  i  Tidskrift  för  Jägare  och  Naturforskare  1832,  pag.  164, 

af  L.  M.  Zettervall  synes  det  vara  antagligt,  att  dessa  utvan- 
dringar till  en  början  äro  beroende  af  dylika  utvandringar  af 

fjell-lemlar,  liksom  förhållandet  utan  tvifvel  är  med  en  del  uggle- 
artade  roffoglars  talrikare  uppträdande  i  trakter,  som  ligga  söder 

om  deras  egentliga  utbredningszon.  Fjellräfven  visar  sig  dock 
icke  under  sina  vandringar  i  någon  mängd,  utan  han  anträffas 

vanligen  ensam,  eller  ock  endast  ett  par  tillsamman,  och  han 

stannar  då  på  öppna  och  kala  fält,  eller  i  kanten  af  buskmark 

invid  dessa.  Dessutom  hör  dess  uppträdande  i  de  sydliga  delarne 

af  Sverige  alltid  till  de  sällsyntare  företeelserna.  —  Fjellräfven 
förekommer  dessutom  i  de  nordligaste  delarne  af  Europeiska 

Kyssland,  i  norra  Sibirien,  der  han  isj^nnerhet  är  talrik  på  de 
s.  k.  tundrorna,  i  Kamtschatka,  på  Kurilska  Öarne,  Aleutiska 

Öarne,  Behrings-Ön,  Nya  Sibirien,  Novaja-Semlja,  Spetsbergen, 

Bären  Eiland,  Jan  Mayen^),  Island,  Grönland  och  de  nordligaste 
delarne  af  Norra  Amerika.  I  östra  Asien  går  han  långt  söderut ,  då 

Akthuk  Nordmann  funnit  honom  så  sydligt  som  vid  floden  Amur*). 

1)  R.  COLLETT:  Sv.  Jäg.förbis  Nya  Tidskr.,  7:de  årg.,  pag.  21. 
2)  Ibm,  pag.  158. 
3)  Då  han  stundom  företager  vandringar  på  isen  i  Ishafvet,  kringföres 

han  med  denna.  (AuG.  Quennerstedt  :  Anteckningar  om  Djurlifvet  i  Is- 
hafvet; K.  Sv.  Vet.  Akad:s  Handl.  Bd.  7.  N:o  3.  1868). 

4)  Bulletin  de  la  Soc.  Impér.  des  NaturaHstes  de  Moscou.  1862. 

40 
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Enligt  AuG.  QuENNERSTEDT^)  äi'  haii  på  Spetsbergen  mindre  och 
spensligare  än  på  våra  fjell. 

Fjellräfvens  normala  stamhåll  äro  de  högre  kala  flellen,  ofta 

i  grannskapet  af  den  ständiga  snön ,  på  sådana  ställen  der  han 

har  god  tillgång  på  föda:  sorkar,  fjell-lemlar,  foglar  m.  m.  I 
den  högsta  norden,  der  han  finner  samma  naturförhållanden  i 

låglandet,  träffas  han  äfven  på  detta.  Så  t.  ex.  på  tundrorna  i 

norra  Sibirien.  Till  boning  gräfver  han  djupa  underjordiska  hå- 
lor med  flere  utgångar,  ofta  på  sidan  af  någon  liten  kulle,  eller 

ock  tager  han  sin  tillflygt  till  någon  bergklyfta.  De  bon,  som 

han  en  gång  gräft,  bibehåller  han  en  längre  tid,  och  utvidgar 
dem  efter  hand ,  tills  de  slutligen  kunna  blifva  ganska  vidsträckta 
samt  försedda  med  en  talrik  mängd  utgångar,  och  få  utseende 

af  en  koloni.  Vi  hafva  icke  haft  tillfälle  att  iakttaga,  huruvida 
den  i  dessa  bon  verkligen  lefver  i  koloni,  men  detta  sednare 

uppgifves  af  Richaedson '"^).  Dylika  gamla  bon  med  talrika  ut- 
gångar hafva  vi  iakttagit  på  fjellen  i  Norge,  och  vi  hafva  der- 

städes  funnit  ungarne  qvar  hos  föräldrarne  ännu  i  början  af 

September.  Då  vi  stampade  hårdt  på  marken,  läto  de  höra  ett 

skällande  ljud  från  olika  ställen  i  det  inre  af  boet.  Förfärdigan- 
det af  dessa  bon  fordrar  en  större  förmåga  att  gräfva,  och  der- 

före  har  denne  arten  fått  starkare  klor  å  framfötterna ,  än  den 

föregående.  De  ligga  för  det  mesta  under  dagen  stilla  i  boet, 
och  äro  i  rörelse  under  aftnarne  och  nätterna  för  att  fånga  rof. 
Stundom  får  man  se  dem  utanför  boets  ingångar  under  dagen, 
och  de  taga  då  hastigt  sin  tillflygt  dit  vid  någon  annalkande 

fara.  Eljest  äro  de  i  allmänhet  icke  särdeles  skygga ,  och  tyckas  | 
ofta  icke  hafva  insigt  om  den  fara,  som  hotar  dem  vid  berö-  I 
ringen  med  menniskan,  utan  tvifvel  pä  grund  af  bristande  er-  J 

farenhet.  Fjellräfven  saknar  således  räfvens  slughet,  med  hän- 
syn till  förmågan  att  taga  sig  till  vara.  Ett  tydligt  bevis  härpå 

har  man  deruti,  att  den  stundom  stått  på  ett  litet  afstånd  och 

åsett  när  jägaren  uppsatt  den  fälla,  hvari  den  skulle  fångas, 
samt  strax  sprungit  i  fällan ,  då  jägaren  blott  aflägsnat  sig  några 

få  steg;  och  Richaedson  (anf  st.)  berättar,  att  kapten  Lyon  uti 
en  och  samma  fälla  på  fyra  timmar  fångade  femton  fjellräfvar. 
Fångad  såsom  ung  blir  den  lätt  tam,  ehuru  den  icke  lär  vara 

1)  Några  Anteckningar  om  Spetsbergens  Däggdjur  och  Foglar.  Grad.- 
Disp.   Lund  1862,  pag.  8. 

2)  Fauna  Boreali-Americana,  Part  I,  pag.  87. 
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mycket  trakterad  af  smekningar.  Den  har  dels  ett  skällande  och 

dels  ett  tjutande  läte,  och  det  förra  är  mera  långsamt  än  hun- 
dens, och  slutas  vanligen  med  ett  tjut. 

Fjellräfvens  föda  utgöres  på  våra  fjelltrakter  och  på  de  Si- 
biriska tundrorna  företrädesvis  af  sorkar  och  lemlar.  Derföre 

träffas  han  alltid  talrikast  på  sådana  ställen ,  der  dessa  djur  äro 

ymniga ;  och  derföre  brukar  han  också  åtfölja  de  tallösa  skarorna 

af  utvandrande  fjell-lemlar.  Fångandet  af  dessa  djur  fordrar  icke 
användningen  af  någon  vidare  list  och  slughet;  och  detta  är 

sannolikt  orsaken  till  att  han  i  intelligens  står  långt  efter  räf- 
ven.  Då  han  derjemte  förtär  allt  animaliskt,  som  är  ätbart,  så 

är  det  tydligt,  att  han  förgriper  sig  på  diverse  andra  djur,  som 
förekomma  i  fjelltrakterna ,  t.  ex.  foglar  och  deras  ägg  och  ungar. 
Stundom  uppsöker  han  lemningarne  efter  andra  rofdjurs,  t.  ex. 

isbjörnens,  måltider. 
Fjellräfvens  parningstid  säges  (enligt  Skand.  Fauna)  infalla 

i  Mars  och  i  början  af  April.  Honan  föder  efter  omkring  9 

veckors  drägtighet  vid  medlet  af  Juni  från  fyra  ända  till  tretton  *) 
ungar,  som  redan  till  följande  vinter  äro  i  det  närmaste  full- 

vuxna, och  följande  året  fortplantningsskicklige.  Det  är  att  för- 
moda, att  de  första  året  stanna  qvar  i  föräldrarnes  eller  moderns 

bo,  och  sedermera  följande  året  tillreda  egna  bon  i  dettas  grann- 
skap eller  i  kolonien. 

Fam.  UESID^,  J.  E.  Gray.  1825. 

(Ann.  of  Phil.  XXVI.  1825). 

(Björndjur). 

Stora  rofdjur^  med  gr  of  och  Mumpig  Icroppsform,  med 
mer  eller  mindre  hakåt  sluttande  länd,  oeh  tjocka  extremiteter, 

som  äro  af  medelmåttig  längd  och  plantigrada,  samt  alla  fyra 
försedda  med  5  tår,  beväpnade  med  stora  och  icke  retractila 
Mor.  Nosen  är  temligen  lång  och  tjock,  samt  med  har  spets. 

Ögonen  och  Öronen  äro  små.  Svansen  mycket  kort.  —  Craniet 
är  af  en  mer  eller  mindre  långsträckt  oval  form ,  med  af  stån- 

det mellan  framkanten  af  mellankäkshenen  och  spetsen  af  pann- 
benens postorhitalutskott  i  allmänhet  mindre  än  detsamma  mel- 

1)  Detta  sednare  antal  uppgifves  af  Axel  Cnattingius  såsom  maximum ; 
i  Sv.  Jäg.förb:s  Nya  Tidskr. ,  4:de  årg. ,  pag.  218. 

40* 
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lan  nämnde  utsJcoU  och  balcre  ändan  af  hjessTcammen.  Dess 

öfre  prqfiUiontur  är  framom  pannan  mer  eller  mindre  siarld 
konJcav.  BuUce  ossece  är  o  icke  uppsvällda^  och  den  af  dem 
omslutna  kammaren  är  odelad.  Den  tuh^  som  omsluter  den 

yttre  oronöppningen  ̂   är  undertill  mer  eller  mindre  långt  ut- 
dragen. Foraiuen  caroticum  posterius  har  sitt  läge  i  eller 

omedelbart  intill  den  främre  delen  af  foramen  lacerum  posti- 
cum.  Processtis  paramastoideus  är  stor  och  distinkt ,  men  dock 

betydligt  mindre  än  proc.  mastoideus ,  som  är  långt  skild  från 

den  förre.  Foramen  condyloideum  anterius  är  blottadt.  Fora- 
men glenoideum  är  tydligt.  Canalis  alisphenoideus  förefinnes. 

Canalis  infraorbitalis  är  liten,  och  delar  icke  öfverkäksbenets 

okbensutskott.  Mellankäksbenen  räcka  till  pannbenen.  Fost- 
orbitalutskotten  äro  tydliga,  ehuru  icke  af  någon  synnerlig 
längd.  Bröstkotornas  antal  är  14.  Skulderbladet  har  en  spina 

poster ior,  och  metacromialutskottet  är  otydligt.  Ä  öfverarmbenet 
är  väggen  mellan  fossce  anterior  &  poster ior  i  allmänhet  icke 

genombruten.  Lårbenet  har  diaphysen  rät  eller  nästan  rät.,  och 

halsen  temligen  lång ,  men  sned.  —  Af  kindtänder  förefinnas 
normalt  å  hvardera  sidan  af  den  öfre  och  undre  käken  å 

dentes  prcemolares och  således  å  hvardera  sidan  i  den  öfre 
3:ne  och  i  den  undre  4  mellantändcr,  men  en  del  af  dem 

äro  merendels  hos  äldre  individer  af  fallande^  så  att  man  van- 
ligen hos  dessa  endast  finner  2:ne  å  hvardera  sidan  af  båda 

käkarne.  De  Öfre  mellantänderna  äro  helt  små.  Dentes 

molares  äro  å  hvardera  sidan  i  den  Öfre  käken  2:ne^  och  i 

den  undre  3:ne,  och  således  förefinnas  2:ne  knöltänder  å  hvar- 
dera sidan  af  båda  käkarne.  De  öfre  såväl  som  de  undre 

knöltänderna  äro  longitudinella ,  och  de  förra  äro  mycket  större 
än  de  Öfre  roftänderna.  Dessa  sednare  tänder  hafva  å  kronan 
3:ne  mer  eller  mindre  spetsiga  knölar,  af  hvilka  dock  den 

främre,  som  är  störst,  baktill,  och  hos  yngre  stundom  äfven 

framtill,  har  en  tydlig  skärande  egg.  Den  inre  och  mindre  af 

dessa  knölar  motsvarar  r  of  tandens  häl  hos  de  föregående  rof- 
djuren ,  men  den  har  fått  ett  annat  läge ,  nemligen  å  inre  sidan 
af  tandens  bakre  del.  De  undre  roftänderna  äro  större  än  de 

Öfre,  och  äfven  de  äro  knöliga ,  och  förete  endast  hos  yngre 
individer  ett  svagt  spår  till  skärande  egg  å  den  mellersta  större 

och  spetsigare  knölen.  Dessa  roftänder  hafva  i  allmänhet  unge- 
fär samma  längddimension,  som  de  l:sta  undre  knöltänderna, 
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men  äro  tunnare  än  dessa.  —  Tungan  är  glatt.  Blindtarm 
saknas.  Njurarnes  loher  äro  skilda^  så  att  njurarne  hafva 

ett  drufMaslild  utseende.  Pcnis  har  ett  S-formigt  len.  Tar- 
men är  8  gånger  längre  än  kroppen.    Änalkörtlar  saknas. 

De  rofdjur,  som  vi  räkna  till  denna  familj,  äro  fåtaliga,  och 
utgöra  alla  endast  ett  eller  ett  par  slägten ,  Vrsus  och  Mclursus, 

J.  E.  Gray  har  visserligen  på  sednare  tiden  ̂ )  delat  si.  Vrsus 
i  4 ,  men  de  af  honom  för  dessa  anförda  karakterer,  synas ,  med 

undantag  af  dem  för  si.  Melursus  (=  Ur  sus  lahiatus,  auctor.) 
vara  af  mindre  vigt.  Till  slägtet  Ursus  höra  12  arter  från  Eu- 

ropa, Asien,  Afrika,  Norra  och  Södra  Amerika.  Asien  är  den 

verldsdel ,  som  hyser  de  flesta  af  dessa ,  nemligen  8.  Afrika  och 
Sydamerika  hysa  hvardera  endast  en  art. 

Det  nämnda  si.  Melursus,  Meyer,  som  torde  kunna  be- 

traktas såsom  verkligen  generiskt  skildt  från  si.  TJrsus ,  är  isyn- 
nerhet utmärkt  derigenom  att  läpparne  äro  extensila,  och  i 

öfverkäken  förefinnas  endast  4  framtänder,  emedan  de  2:ue  mel- 
lersta antingen  icke  utbildas,  eller  ock  mycket  tidigt  fallabort. 

Dit  hörer  endast  Vrsus  labiatus,  Desm.  från  Indien.  Dernäst 

företer  isbjörnen,  för  hvilken  Gray  uppställt  slägtet  Thalassarctos, 

mesta  afvikelsen,  derigenom  att  fotsulorna,  med  undantag  af 

några  få  små  trampknölar,  äro  tätt  håriga.  Denna  afvikelse  torde 

dock  knappast  kunna  anses  nog  vigtig,  för  att  derpå  grunda 
ett  slägte. 

Den  grofva  och  klumpiga  kroppsbyggnaden  utvisar,  att  björn- 
djuren icke  äro  några  särdeles  rörliga  eller  snabba  djur,  om  de 

än  äro  mycket  mjuka  och  böjliga  i  sina  rörelser.  Deras  meren- 
dels betydliga  storlek  gör  emellertid,  att  deras  lopp  är  ganska 

lidande,  och  det  kan  ingalunda  kallas  trögt.  Till  ersättning  för 

saknaden  af  ett  snabbare  lopp  äga  de  merendels  förmågan  att 

klättra,  och  de  ådagalägga  dervid  stor  vighet.  Deras  styrka  är 

mycket  stor.  Af  deras  sinnesförmögenheter  är  synen  minst  ut- 
bildad; lukten  och  hörseln  äro  deremot  utmärkta.  Dock  skall, 

enligt  H.  Falck,  äfven  synen  vara  god.  De  föra  i  allmänhet  ett 

ensligt  lif,  med  undantag  af  parningstiden,  och  de  tillfällen,  då 
modern  och  ungarne  äro  tillsamman.  Den  jemförelsevis  ringa 

utvecklingen  af  deras  roftänder,  dessas  knöliga  form,  och  den 

1)  A  Revision  of  the  genera  and  species  of  Ursine  Animals  {Ursidé)  y 
founded  on  the  British  Museum;  in  Proceed.  of  the  Zoolog.  Society  of  Lon- 

don, 1864,  pag.  677. 
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starka  utbildningen  af  knöltänderna ,  allt  detta  ådagalägger,  att 

björndjuren  äro  mindre  rofgiriga  än  de  förut  af  handlade  rof- 
djuren.  Större  delen  af  dem  äro  allätande ,  och  det  händer  stun- 

dom, att  en  och  annan  lefver  nästan  uteslutande  af  vegetabilier. 
Dock  råder  i  detta  afseende  betydliga  skiljaktigheter  icke  endast 
mellan  olika  arter,  utan  äfven  mellan  olika  individer  af  samma 

art.  De  äro  sluga  och  försigtiga  djur,  som  vanligen  frukta  för 

beröringen  med  menniskan,  och  fly  undan  för  henne,  om  de 
icke  genom  blessurer  blifvit  retade  och  tvungne  till  sjelfförsvar. 

De  skola  lefva  i  inskränkt  monogami  eller  ock  i  polj^gami,  och 
endast  honan  har  omvårdnad  om  uugarne,  som  länge  stanna 

qvar  hos  henne.  Hon  har  3  par  spenar.  De  fleste  af  dem,  som 
lefva  i  tempererade  och  kalla  trakter,  ligga  i  vinterdvala. 

Björndjurens  geologiska  förekomst  sträcker  sig  icke  så  långt 

tillbaka  i  tiden,  som  den  af  hunddjuren,  och  enligt  Gtebel  ̂ ) 
uppträda  de  icke  förr  än  vid  slutet  af  tertiärperioden ,  men  en- 

ligt OwEN-)  i  England  vid  midten  af  nämnde  period. 

I.    Slägtet  Ursus,  Linné.  1758. 

Framtänderna  i  ofverlioken  6.  Karaktererna  sammanfalla 

för  öfrigt  med  dem  för  familjen. 
Arter : 

Ursus.    /nakna  1.  arctos,  Linné. 
Fotsulorna.../ 

Itill  större  delen  hårbeklädda  ...  2.  maritimus,  Linné. 

1.   Ursus  arctos,  Linné. 

Björnen  eller  Landthjörnen. 

Fotsulorna  nakna.  Halsen  af  medelmåttig  längd.  Hufvudet 
haTctiU  tjocJct.  Färgen  svartaJctig  ̂   brunaJctig  eller  gråbrunaJctig. 

—  Ä  craniet  är  af  ståndet  mellan  spetsarne  af  pannbenens  post- 
orhitalutsJcott  och  framkanten  af  mellankäksbenen  större  än 
detsamma  mellan  de  bakersta  öfre  knöltänderna  och  nackbenets 

ledknappar.  Mesopterygoidgropen  (fossa  mesopterygoidea)  är 
icke  af  smalnande  framåt.  Af  ståndet  mellan  gombenens  yttre 

1)  Die  Säugethiere  etc,  pag.  738. 
2)  A  History  of  Britisb  fossil  Mammals  and  Birds,  pag.  107. 
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Icanter  midt  för  deras  haJcre  fria  D:o  är  större  än  detsamma 

mellan  de  främre  mynning  ar  ne  af  canales  caroiici.  Under - 
liähen  har  å  undre  hanten  vid  baJcre  delen  af  sin  horisontella 
del  en  stark  konvexitet,  och  proc.  angularis  ligger  högre  än 

dess  undre  kant.  —  Den  öfre  r  of  tandens  längddimension  inne- 

hålles  minst  2:ne  gånger  i  densamma  af  den  bakre  öfre  knöl- 
tanden.  Äf satsen  innanför  den  mellersta  taggen  eller  knölen  å 
den  undre  roftanden  är  tydligen  tvådelad  samt  föga  lägre  än 

nämnde  tagg. 

Ursm  arctos,  Linné:  Systema  Naturae,  edit.  X:raa,  pag.  47.  —  1758. 
„       „      IdeM:  Fauna  Svecica,  edit.  II:da,  pag.  7.  —  1761. 
„       „      A.  J.  Ketzius:  Faunae  Suecicae,  pars  l:ma,  pag.  24. —  1800. 
„      „      Palmstruch,  Quensel  &  SwARTZ:  Svensk  Zoologi,  Bd.  1, 

pl.  31.  -  1806. 
„      „      S.  Nilsson:  Illuminerade  figurer  till  Skandinaviens  Fauna, 

Bd.  I,  haft.  10,  pl.  23.  —  1832. 
„      „      Idem:  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl. ,  pag.  192.— 

1847. 

„      „      J.  H.  Blåsius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutschlands, 

pag.  196.  —  1857. 
„      „      J.E.jGRAY:  A  Kevision  of  the  Genera  and  Species  of  Ursine 

Animals  (Ursidee),  founded  on  the  Collection  in  the  British 
Museum;  in  Proceed.  of  the  Zoological  Society  of  London 

1864,  pag.  682.  —  1864. 
„      „      A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  164,  med 

figurer.  —  1865. 
„      „      V.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse,  vol.  I,  Hist. 

nat.  des  Mammiféres,  pag.  299.  —  1869. 

Anm.  Björnen  företer  betydliga  individuella  vexlingar  både  uti  stor- 
leken, färgen  och  cranieformen ,  dessa  sistnämnda  dock  till  betydlig  del  be- 
roende af  ålder  och  kön.  Man  har  på  grund  deraf  stundom  velat  urskilja  åt- 

minstone ett  par,  tre  arter  bland  våra  europeiska  björnar:  Bruna  Björnen 
(Ursus  arctos)  Svarta  Björnen  {Ursus  niger),  och  Myrbjörnen  (Ursus 
formicarius).  Härom  har  Prof.  Nilsson  i  Skandinavisk  Fauna  lemnat  en 
historisk  framställning,  och  derjemte  anfört  åtskilliga  goda  grunder  för  för- 

kastandet af  dessa  åsigter.  Med  honom  äro  i  detta  afseende  J.  A.  Wagner, 
V.  MiDDENDORFF,  Blasius  och  Fatio  öfverensstämmande ;  och  det  synes 
oss  numera  vara  tillräckligt  ådagalagdt,  att  vi  i  Europa  endast  hafva  en 

art  landtbjörn.  De  upplysningar,  som  fraral.  Hofjägm.  Herm.  Falk  lemnat  ̂ ) 
i  detta  afseende ,  och  som  äro  grundade  på  en  välkänd  erfarenhet ,  föranleda 
till  samma  resultat.  I  öfverensstämmelse  härmed  måste  vi  t.  o.  m.  antaga 
den  form,  som  Nilsson  å  anf.  st.  beskrifvit  under  namn  af  Ursus  euryrhi- 

1)  Tidskr.  för  Jägare  och  Naturforskare,  1834,  pag.  3136. 
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ntis,  härstammande  från  Ungern,  för  att  vara  en  hufvudsakligen  genom 
kön,  ålder  och  fångenskap  uppkommen  afvikelse  från  den  vanliga  i  all- 

mänhet yngre  formen. 

BesJcr,  Å  en  mycket  väl  uppstoppad  gammal  hane,  skju- 

ten af  H.  Falk  d.  '^^/^M  i  Wermland,  och  skänkt  af  Svenska 
Jägareförbundet  till  Zoologiska  Riksmuseum  .i  Stockholm,  der 

den  förvaras ,  hafva  vi  tagit  följande  mått :  Kroppens  längd  om- 
kring 5  fot  5  tum  eller  1,650  métre.  L.  af  hufvudet  15  t.  eller 

4.50  mill.  L.  af  örat  från  basen  af  yttre  kanten  och  utan  håren 

3Vio  t.  eller  102  mill.  L.  af  bakfoten  från  hälen  till  4:de  tåns 
klospets  9  t.  eller  270  mill.  L.  af  svansen  utan  håren  17io^. 

eller  36  mill.  Denna  björn,  som  är  uppstoppad  i  upprätt  ställ- 
ning ,  är  från  planta  till  hjessan  ungefär  5  f .  5  t.  eller  1 ,650  mét. 

hög.  —  Uti  Skandin.  Fauna  uppgifves  kroppslängden  till  något 
mera  än  6  f.  och  höjden  öfver  bogarne  till  omkring  3  f.  — 
Honan  är  mindre  än  hanen.  —  En  fullvuxen  björn  väger  25  å 
30,  ja  någon  gång  t.  o.  m.  40  lispund. 

Kroppsformen  är  tjock  och  grof ,  med  baktill  bredt  hufvud. 
kort  hals,  temligen  kort  och  öfver  länden  bakåt  starkt  sluttande 

kropp,  och  tjocka  extreraiteter,  med  breda  och  stora  fötter  eller 

labbar.  Nosen  är  temligen  starkt  afsmalnande,  men  dock  icke 
spetsig.  Nosspetsen  är  naken,  och  bildar  vid  öfre  delen  af  de 

stora  näsborrarne  ett  något  framstående  hvalf.  Pannan  är  bred 
och  något  stupande.  Öfverläppen  är  framtill  något  litet  extensil, 
samt  delad  af  en  naken  vertical  fåra,  som  fortsättes  öfver  den 

smala  skiljeväggen  mellan  näsborrarne.  Morrhåren  äro  små  och 

och  otydliga,  och  sitta  långt  nere  på  öfverläppen.  Ögonen  äro 
små ,  med  rund  pupill  och  sned  ögonöppning.  Deras  afstånd  från 
nosspetsen  är  ungefär  lika  med  detsamma  mellan  dem  och  öronen. 
Dessa  sednare  äro  äfvenledes  små ,  men  upprätta  och  uppstående 
högt  öfver  hårfällen.  De  äro  af  en  oval  form,  med  höjden  större 

än  bredden,  och  med  spetsen  afrundad.  A  yttre  sidan,  och  å 

den  inre  D:o  €mot  spetsen  äro  de  tätt  ludna,  och  hårbetäcknin- 
gen vid  deras  bakre  kanter  är  längst.  I  stående  ställning  synas 

alla  extremiteterna  ungefär  lika  långa.  Alla  äro  försedda  med  5 
fullständiga  tår.  Å  alla  är  den  innersta  tån  kortare  än  den 

yttersta,  och  3:dje  och  4:de  D:o  ungefär  lika  långa  och  längst. 
Tårna  äro  stora  äfvensom  klorna,  och  dessa  äro  hoptryckta, 

krökta  och  trubbigt  tillspetsade.  De  främre  fötterna  eller  ra- 
marne äro  bredare  men  kortare  än  de  bakre,  då  dessa  mätas 

från  hälen,  men  deras  tår  äro  längre  och  tjockare  samt  beväp- 
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nade  med  större  klor  än  de  å  de  sednare.    Svansen,  som  bär 

långa  här,  är  rudimentär,  samt  dold  i  hårfällen,  och  utan  håren 

är  den  ej  fullt  hälften  så  lång  som  örat  från  pannan  utan  in- 
beräkning  af  håren  vid  dettas  spets.    I  vinterdrägten  är  hår- 

fällen tät  och  yfvig ,  dels  med  tätare  och  mjukare  bottenull ,  och 
dels  med  längre  och  gröfre  ytterhår  eller  ragg.    På  de  undre 

kroppsdelarne  är  den  längre  och  glesare.  På  nosen  och  ansigtet 
är  den  kort  och  åtliggande.    Fötterna  äro  på  öfre  sidan  täckta 
af  långa,  grofva  och  tilltryckta  borsthår,  som  vid  deras  kanter 
och  på  bakfötterna  äro  längst.    I  sommardrägten  är  hårfällen, 

såsom  vanligt,  kortare  och  mindre  tät.  —  Färgen  är  mycket 
vexlande.  Vi  vilja  här  återgifva  hvad  som  derom  anföres  i  Skan- 

dinavisk Fauna:  "a)  Helt  svart.  De,  hvilka  man  träffar  med 
denna  färg,  äro  alltid  stora  och  således  gamla.  Man  anser  dem 

vara  gamla  hanar.  Det  finnes  ingen  ung  björn,  som  är  svart. — 
31örTibrun  eller  svartaJdig  med  eller  utan  hruna  hårspetsar. 

i  Sådana  äro  de  vanligaste  som  skjutas,  och  bland  dem  träffas 

i  äfven  mycket  stora  och  gamla.  —  c)  Brun  med  livita  eller  xjerl- 
\  färgade  hårspetsar^  och  ofta  med  hvitaläig  hottenull.  Denna 

kallas  Silfverbjörn.  —  d)  Bostgul-hrun  ̂   utan  hvita  hårspetsar. 
Öfver  en  sådan  af  ovanlig  storlek,  och  skjuten  vid  Lindheden, 

har  jag  fått  mig  tillsänd  en  beskrifning.  —  e)  Brun  eller  grå- 
brun, med  hvit  ring  Jcring  halsen.    Ofta  födas  björnungar  med 

en  hvit  halsring,  utan  att  detta  märke  antyder  en  särskilt  race 

'  eller  ens  olika  kön ;  af  tre  till  samma  kull  hörande  ungar,  hafva 
I  stundom  de  två  hvit  ring,  den  tredje  icke,  eller  ock  har  den 
ena  halsring ,  de  två  sakna  den.  De  flesta  förlora  ringen  i  andra 

i  eller  tredje  året,  blott  några  få  behålla  den  längre,  och  dessa 
i  kallas  Ringbjörnar.  lUumin.  fig.  till  Skand.  Fauna,  10  h.  pl.  23. 

I  —  /)  Brohig  eller  helt  hvit  Björn.,  Dessa  äro  tillfälliga  varie- 
teter,  liksom  brokiga  och  hvita  råttor,  ekorrar  o.  s.  v  

Hvita  landtbjörnar  äro  ytterst  sällsynta."  Enligt  en  till  oss  lem- 
i  nad  uppgift  af  Stud.  E.  A.  Selberg,  skall  en  hvit  varietet  af 

björn  hafva  blifvit  skjuten  i  norra  Jemtland  i  Ströms  socken 

j  under  våren  1860. 

j  Herm.  Falk  ̂ )  yttrar  om  björnens  färg:  "Björnen  är  till 
färgen  merendels  mörkbrun  eller  svart,  någon  gång  gråaktig, 
nästan  ljusgrå.  Utur  en  och  samma  kull  kan  komma  en  svart, 

en  brun  och  en  grå  Björn.    Ungarne  hafva  någon  gång  hvita 

1)  Tidskr.  för  Jägare  och  Naturforskare  1834,  pag.  1137. 
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större  fläckar  kring  halsen,  som  merendels  försvinna  med  åren. 

Efter  åldern  förändras  färgen  något;  men  den  grundfärg,  de 
hafva  som  ungar,  bibehålles  för  det  mesta.  Gamla  hanar  äro 

merendels  svarta,  och  stöter  färgen  på  de  mycket  gamla  någon 
gång  litet  i  brunt.  Detta  gäller  under  den  tid  af  året ,  då  djuret 
är  fullhårigt ,  det  vill  säga :  månaderna  Januari ,  Februari ,  Mars 

och  April.  Den  öfriga  tiden  är  håret  antingen  i  affallande  eller 

ej  utväxt,  och  under  denna  senare  period  kan  aldrig  dess  rätta 

färg  synas,  ty  efter  hårfällningen  synes  det  korta  utskjutande 

håret  på  alla  Björnar  vara  nästan  svart." 
Den  nakna  nosspetsen  och  klorna  äro  svarta. 

Skelettet.  Craniet :  Af  en  gammal  hane  från  Lappland  har 

det  följande  dimensioner:  Längd  från  framkanten  af  mellankäks- 
benen  till  bakre  ändan  af  hjesskammen  12  7-2  tum  eller  375  mill. 
Största  bredden  öfver  kiudbågarne  7  t.  eller  225  mill.  Bredden 

öfver  pannans  postorbitalutskott  47io  t-  ̂ Uer  126  mill.  Afstån- 
det  mellan  framkanten  af  mellankäksbenen  och  spetsen  af  pann- 

benets postorbitalutskott  67io  t-  eller  186  mill.  D:o  mellan  det 

sednare  och  bakre  ändan  af  hjesskammen  67iot.  eller  204  mill.^). 
—  Af  en  gammal  hona  har  det  längden  lOYa  t.  eller  315  mill. 
och  största  bredden  öfver  kindbågarne  67io  t-  eller  204  mill. 

Bredden  öfver  pannans  postorbitalutskott  3720  t-  ̂ ^^^  100  mill. 

Afst.  mell.  framk.  af  mellankäksb.  och  spets,  af  pannbenets  post- 
orbitalutskott är  57in  t.  eller  159  mill.  D:o  mellan  det  sedn. 

och  bakre  ändan  af  hjessk.  5^7-20  t-  ̂ ^^^^  milL -).  —  Det  är 
mycket  starkt  bygdt,  och  af  en  nästan  oval  form.  Kyggmärgshålet 

1)  Ett  något  ofullständigt  cranium  af  en  vida  yngre  hane  har  detta 
oaktadt  varit  större.  Dess  bredd  öfver  kindbågarne  är  8  tum  eller  240  mill.  : 

2)  Ett  björncranium ,  efter  utseendet  af  en  gammal  hane,  och  funnet  i  i' 
en  torfmosse  på  Fyen,  förvaras  i  Universitetets  i  Köpenhamn  zoologiska  | 
museum.    Genom  Etatsrådet  Steenstrups  benägna  godhet  hafva  vi  fått  j 
tillfälle  att  taga  följande  mått  å  detsamma:  Längd  127io  t.  eller  387  mill. 
Bredd  öfver  kindbågarne  8  7io  eller  261  mill.    Pannans  bredd  öfver  post- 
orbitalutskotten  4^V2o  t*  eller  140  mill.  Underkäkens  höjd  under  roftanden 
1  ̂ 720  eller  56  mill.  Skillnaden  mellan  dessa  mått  och  de  ofvan  uppgifna 
är  ej  större,  än  att  man  mycket  väl  kan  antaga,  att  ännu  lefvande  björnar 
kunna  anträffas,  som  äro  lika  stora,  som  denna  på  Fyen  funna  subfossila 
varit.  Detta  cranium  utmärker  sig  isynnerhet  genom  större  bredd,  hvilket 
naturligtvis  är  en  följd  af  högre  ålder.  V.  Middendorff  har  på  Schantar-Ön 
funnit  ett  björncranium  af  418  milhs  längd,  och  uppgifver  längden  å  ett 
D:o  från  trakten  af  Petersburg  till  391  mill. 
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fir  transverselt.  Pararaastoidutskotten  äro  mycket  mindre  än 

mastoid-  D:o ,  och  räcka  föga  eller  icke  nedom  dessa.  Nackbenets 
basilardel  har  å  hvardera  sidan  en  mer  eller  mindre  stark  knöl 

eller  ansvällning  framom  foramen  lacerum  posticum.  Från  rygg- 
märgshålet sträcker  sig  till  bakre  ändan  af  hjesskammen  en  skarp 

vertical  köl  (den  rätta  crista  occixntalis).  Fjällbenet  är  icke 

stort,  samt  genom  hjessbenet  och  kilbenets  stora  vinge  långt 

skildt  från  pannbenet,  och  dess  öfre  kontur  vid  suUira  squa- 
mosa  är  rät  eller  något  litet  nedåt  konkav.  Bulla  ossea,  som 

icke  är  uppsvälld,  har  i  allmänhet  sin  transversella  dimension 

störst ,  ehuru  denna  är  mindre  än  bredden  af  nackbenets  basilar- 
del. Den  är  af  en  subtriangulär  form,  med  triangelns  bas  vid 

dess  inre  sida.  Foramen  lacerum  medium  är  distinkt,  och  en- 
dast genom  en  tunn  skiljevägg  skildt  från  främre  mynningen  af 

canalis  caroticus  eller  foramen  caroticum  anterius.  Kilbenets 

kropp  är  bred,  och  vid  främre  ändan  tvärt  afsmalnande.  Hjern- 
skålen  är  hos  den  gamle  hanen  af  en  temligen  smal  och  lång- 

sträckt form,  ehuru  mindre  så  än  hos  vargen,  och  dess  bredd 

öfver  basen  af  fjällbenens  okbensutskott  är  mindre  än  pannans 

bredd  öfver  postorbitalutskotten.  Hjessbenens  konvexiteter  (tu- 
lera  xmrietalia)  äro  icke  synnerligen  starka.  Hjesskammen  och 
nackekammen  äro  starka,  och  den  förre  börjar  framom  sutura 
coronalis.  Denna  sutur  går  tvärt  öfver  hjessan,  och  bildar  ofta, 
isjmnerhet  hos  äldre ,  å  midten  en  liten  framåt  böjd  bugt.  Pannan 

är  bred,  och  hos  äldre  hanar  bredt  konkav  mellan  postorbital- 
utskotten. Dessa  äro  hos  dem  vid  basen  starkt  konvexa,  och 

hafva  den  korta  och  trubbiga  spetsen  nedåt  böjd.  Hos  yngre 
hanar  är  pannan  nästan  plan,  och  postorbitalutskotten  äro  icke 
konvexa  vid  basen.  Den  öfre  profilkonturen  företer  hos  äldre  en 

i  allmänhet  stark,  ehuru  icke  tvär  sänkning  eller  konkavering 

framom  pannan.  Hos  mycket  unga  är  denna  konkavering  knappt 
märkbar,  utan  nämnde  kontur  bildar  en  jemn  sluttning  från 
pannan  till  spetsen  af  näsbenen.  Foramen  opticum  är  litet, 

mycket  mindre  än  den  främre  mynningen  af  canalis  alisplienoi- 

deus^  samt  i  allmänhet  längre  aflägset  från  ̂ ^fissura  orhitalis 

superior"  än  detta  hål  är  aflägset  från  nämnde  mynning.  Ett 
stycke  ofvan  är  ett  for.  orbitale  interius.  Tårbenen  äro  små. 
Strax  bakom  foramen  lacrymale  är  ett  elliptiskt  stort  hål. 
Kindbågarne  äro  starka,  och  okbenets  postorbitalutskott  är  starkt 

utbildadt.  Afståndet  mellan  det  lilla  foramen  infraorbitale  och 
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den  yttre  liörselgången  är  mindre  än  detsamma  mellan  fram- 
kanten af  mellankäksbeuen  och  spetsen  af  pannbenets  postorbital- 

utskott.  Hos  ungarne  är  i  början  gombenens  bakre  fria  kant 

nästan  tvär;  hos  något  större  ungar  är  den  djupt  och  vinkel- 

formigt  urringad,  och  hos  dessa  är  till  följe  deraf  mesoptery- 
goidgropen  framåt  afsmalnande;  men  hos  fullvuxna  eller  äldre 
individer  är  denna  kant  grundt  och  jemnt  urringad,  stundom 
med  en  liten  trubbig  utstående  vinkel  i  midten,  och  hos  dessa 

är  mesopterygoidgropen  icke  afsmalnande,  utan  stundom  t.  o.  m. 
bredare  framåt,  och  dess  bredd  närmare  dess  främre  ända  är 

vanligen  större  än  hälften  af  afståndet  mellan  de  bakre  öfre 
knöltänderna.  Näsbenen  räcka  hos  yngre  individer  vanligen  ungefär 

lika  långt  tillbaka  som  öfverkäksbenen ,  och  hos  äldre,  och  stun- 
dom t.  0.  m.  hos  yngre  något  längre  tillbaka,  ehuru  icke  så 

långt  som  midt  för  pannbenens  postorbitalutskott.  Mellankäks- 
beuen räcka  bakom  midten  af  näsbenen,  och  sammanstöta  der 

med  pannbenen.  Underkäkens  längd  är  87io  t.  eller  252  mill. 
Dess  undre  kant  är  starkt  konvex  under  främre  delen  af  kron- 

utskottets  bas,  och  angularutskottet  ligger  vida  högre  än  den 

horisontella  grenens  undre  kant.  —  Mellan  hanens  och  honans 
cranier  råder  en  ganska  betydlig  skiljaktighet,  hvilken  också  af 

S.  Nilsson  ̂ )  blifvit  anförd.  Enligt  de  ofvan  gifna  måtten  är 
honans  cranium  något  bredare  i  förhållande  till  sin  längd ,  hvilket 

kommer  sig  till  stor  del  deraf,  att  nosen  är  något  kortare.  Be- 
traktadt  från  sidan,  har  det  den  öfre  profilkonturen  öfver  bakre 

delen  af  pannan  mera  konvex,  till  följe  deraf  att  denna  del  är 

mera  kullrig.  Postorbitalutskotten  äro  mindre  samt  vid  basen  föga 

konvexa,  och  pannan  är  mera  plattad,  endast  med  en  grund 

grop  långs  midten.  Hjesskammen  är  lägre,  och  räcker  knappt 
till  sutura  coronälis.  Hjernskålens  inknipning  strax  framom 
denna  sutur  är  mindre,  så  att  dess  bredd  här  är  ungefär  lika 

med  pannans  bredd  mellan  orbitce,  då  denna  bredd  deremot  hos 

den  gamle  hanen  är  mindre  än  den  sistnämnda  D:o. 

Balen Atlas,  som  är  öVio*.  eller  156  mill.  bred,  har 

1)  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.,  pag.  211. 
2)  Den  här  meddelade  beskrifningen  grundar  sig  på  ett  skelett  af  en 

yngre  hane ,  som  ej  är  fullvuxen ,  hvars  hj  esskam  är  ofullständig ,  och  hvars 
epiphyser  å  de  långa  benen  ännu  icke  äro  sammansmälta  med  sina  resp. 
diaphyser.  Dess  cranium  är  11  t.  långt.  Endast  mycket  sällan  erhållas 
numera  viktigt  gamla  och  utvuxna  individer  inom  Sverige. 
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de  stora  sidontskotten  utåt  och  bakåt  riktade ,  med  främre  kan- 
ten bildande  en  jemn  båge  ända  till  deras  trubbiga  spets,  och 

med  den  kanten ,  som  egentligen  tillhör  spetsen ,  riktad  bakåt. 
Vid  basen  och  närmare  främre  kanten  äro  de  perforerade  af 
ett  h^.l  för  arteria  vertehralis,  hvarifrån  en  kanal  leder  till  ett 

annat  hål  för  samma  arter  på  den  öfre  bågen  af  atlas.  Para- 

pophysen  är  iyåWg  på  3:dje — 6:te  halskotorna,  och  är  på  den 
sistnämnda  riktad  snedt  nedåt  och  bakåt.  Den  är  äfven  på  denna 

icke  af  någon  synnerligen  betydlig  storlek.  På  3:dje — 5:te  hals- 
kotorna äro  tydliga  hyperapophyser,  men  på  ingen  af  dem  är 

metapophysen  distinkt.  Af  de  14  bröstkotorna  hafva  12:te—14:de 

meta-  och  anapophyserna  åtskilda.  Alla  bröstkotonia  hafva  neu- 
raltaggen  bakåt  riktad,  och  den  är  äfven  på  de  främsta  icke  af 

någon  betj^dligare  längd.  Af  de  6  ländkotorna  sakna  de  2me 
bakersta  anapophyser.  Korsbenskotorna  äro  5,  och  svanskotorna 

äro  9.  Af  refbenen  äro  10  par  costce  verce.  Bröstbenet  består 
af  8  leder,  utom  det  svärdformiga  utskottet,  som  är  helt  och 
hållet  broskartadt. 

Extremiteterna:  Skulderbladet  är  7  7io  t-  ̂ ller  237  mill. 
långt,  och  67]o  t-  eller  186  mill.  bredt  vid  öfre  ändan.  Det  är 
af  en  nästan  rhomboidisk  form.  Spina  är  hög ,  och  vid  acromion 

utbredd ,  men  utan  tj^dligt  metacromialutskott.  Fossa  posts2n- 
nata  är  genom  en  liten  spina  xoosterior  delad  i  tvenne.  Troc. 
coracoideus  är  liten.  Öfverarmbenet ,  hvars  längd  är  11  t.  eller 

330  mill. ,  är  nästan  lika  långt  som  armbågbenet.  Det  är  båg- 
formigt  böjdt  framåt.  Tuherculum  majus  är  ungefär  lika  högt 
som  caput.  Crista  deltoidea  externa  är  låg,  men  sträcker  sig 
nedom  benets  midt.  Den  rygg,  som  nedgår  från  främre  delen 
af  tuherculum  majus ,  och  som  vi  ofvan  pag.  63  identifierat  med 
sinna  tuhercuU  majoris,  och  som  man  äfven  kan  kalla  crista 

deltoidea  interna,  är  här  särdeles  framstående,  och  sträcker  sig 
ned  emot  benets  nedre  ända.  Benet  är  till  följe  deraf  å  midten 

i  transversell  genomskärning  subtriangulärt.  Nedre  ändan  af  be- 

net är  bred,  och  fossa  anconcea  är  icke  perforerad.  Under- 
armens båda  ben  äro  särdeles  rörligt  förenade ,  och  armbågbenet 

är  något  tjockare  än  strålbenet.  Det  förras  längd  är  11  Vin  t. 
eller  336  mill.  Strålbenet  är  fästadt  snedt  öfver  armbågbenet, 

till  följe  deraf  att  fossa  sigmoidea  minor  å  armbågbenet  har 
sitt  läge  till  dels  snedt  utanför  fossa  sigmoidea  major,  liksom 

hos  menniskan.  Capitulum  radii  är  ovalt,  och  har  en  knöl  fvam- 
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till  å  dess  ledyta.  Armbågbenet  är  mycket  starkt  och  föga  böjdt. 
Dess  olecranon  är  utbredd  i  longitudinell  riktning,  och  saknar 

sulcus.  Handlofvens  ben  förete  det  hos  rofdjurcn  vanliga  för- 
hållandet. Mellanhandens  ben  äro  något  kortare  än  sina  resp. 

tår  eller  fingrar,  till  följe  af  dessas  starka  utveckling.  Klopha- 
langerna  hafva  kragen  temligeii  stor  och  kloprocessen  kuifformigt 

hoptryckt  och  lång  i  öfverensstämnielse  med  klornas  starka  ut- 
bildning. 3:dje  tån  är,  med  inbegrepp  af  dess  mellanhaudsben , 

6V,„  t.  eller  189  mill.  lång.  —  Bäckenet  är  10  t.  eller  300  mill. 
långt.  Höftbenet  är  framtill  starkt  utåt  böjdt,  och  å  yttre  sidan 

djupt  konkavt,  samt  är  ganska  bredt  och  jemförelsevis  kort. 
Äcctalmlum  är  stort.  Eöfthålet  är  snedt  ovalt.  Sittbenets  längd 

från  midten  af  acetabulum  innehålles  ungefär  P/a  gånger  i 

höftbenets  D:o.  Lårbenet  är  mycket  längre  än  underbenet,  och 
har  en  form ,  som  ganska  mycket  erinrar  om  den  af  menniskans 

lårben,  ehuru  det  i  förhållande  till  sin  längd  är  mycket  gröfre. 
Dess  längd  är  12  t.  eller  360  mill.  Det  är  nästan  rakt,  endast 

nedtill  något  litet  framåt  böjdt.  Dess  öfre  ända  är  hoptryckt  i 
transversell  riktning,  och  irochanter  major JiX  lägre  än  caput^ 
hvars  hals  är  riktad  snedt  inåt  och  uppåt.  Trochanter  minor 

är  något  litet  synlig  framifrån.  Längden  af  skenbenet  är  9  t. 

eller  270  mill.  Med  undantag  af  båda  ändarne  är  afståndet 
mellan  detta  och  vadbenet  ganska  betydligt.  Vristens  ben  äro 

af  vanlig  beskaffenhet.  Ästragalus  har  den  främre  ändan  (caput) 
kort.  3:dje  tån  är,  med  inbegrepp  af  dess  mellanfotsben ,  5  7io 
t.  eller  168  mill.  lång.  Kloprocesserna  och  kragarne  å  dessa 
tår  äro  mindre  än  de  å  framfötternas. 

Tänderna.  Öfver käken:  Hörntänderna  äro  mycket  stora, 
isynnerhet  den  delen,  som  sitter  i  tandlådan,  något  hoptryckta 

samt  långsåt  mer  eller  mindre  tydligen  gropiga,  ehuru  icke 
refflade.  Baktill  och  å  inre  sidan  framtill  hafva  de  en  skarp  kant. 

Deras  längd  utom  tandlådan  är  hos  den  gamle  hanen  1720 

eller  44  mill.  i  rät  linia,  men  den  delen,  som  sitter  i  tand- 
lådan, tyckes  vara  längre.  Mellantänderna ,  som  alla  äro  mycket 

små,  äro  normalt  3:ne  å  hvardera  sidan,  men  den  mellersta 

faller  merendels  tidigt  bort,  så  att  der  endast  äro  2:ne,  långt 
åtskilda.  Eoftanden,  som  är  den  minsta  af  de  derefter  följande 

tänderna,  och  hvars  längddimension  i  allmänhet  innehålles  om- 
kring 1  V2  gånger  i  densamma  af  den  följande  lista  knöltanden, 

samt  något  mera  än  2:ne  gånger  uti  den  af  den  2:dra  knöltan- 
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deu,  har  3:ne  mer  eller  mindre  spetsiga  knölar,  af  hvilka  den 
främste  är  störst,  och  den  inre,  som  sitter  innanför  den  bakre, 

och  motsvarar  hälen,  är  minst.  Den  främre  knölen  har  sin  bakre 

kant  skärande;  och  den  bakre  är  ofta  hos  yngre  2- till  3-spetsig. 
Den  inre  är  någon  gång  större  samt  2-spetsig.  Den  främre  och 
mindre  knöltanden  har  2:ne  par  knölar,  af  hvilka  de  yttre  äro 

störst.  Denna  tands  längddimension  är  ̂ /j^  t.  eller  24  mill.  Den 
bakre  knöltanden,  som  till  sin  form  och  storlek  är  underkastad 

individuella  vexlingar,  och  som  hos  den  gamle  hanen  är  1  V-^o  t- 
eller  35  mill.  lång,  har  å  yttre  sidan  2:ne  och  å  den  inre  3:ne 
knölar,  samt  är  baktill  mer  eller  mindre  starkt  afsmalnande. 
Stundom  saknas  den  bakersta  af  de  inre  knölarne.    Dess  krona 

är  för  öfrigt  å  tuggytan ,  isynnerhet  baktill ,  gropig.  Båda  knöl- 
tänderna, men  isynnerhet  den  bakre,  hafva  längddimensionen  be- 

I  tydligt  större  än  tvärdimensionen — Underkäk  en:  Af  fram - 
I  tänderna  har  det  nästyttersta  paret  fått  sitt  läge  bakom  de  andre, 

j  Hörntänderna  äro  ej  fullt  så  stora  som  de  öfre,  samt  hafva  kro- 

I  nan  mera  böjd.  Mellantänderna  äro  å  hvardera  sidan  normalt  4, 
:  som ,  med  undantag  af  den  bakersta,  äro  helt  små ,  men  de  2:ne 

j  mellersta  falla  oftast  tidigt  bort,  så  att  man  vanligen  här,  lik- 
I  som  i  öfverkäken,  endast  finner  2:ne  mellantänder.  Dock  händer 

|i  det  ej  så  sällan,  att  den  bakre  af  de  2:ne  mellersta  sitter  qvar. 
Den  bakersta  mellantanden  har  2: ne  rötter,  och  är  vida  större  än 

de  andre.  Roftanden,  som  är  ungefär  lika  lång  som,  men  smalare 
i  än  den  l:sta  knöltanden,  är  vida  större  än  den  öfre  D:o,  men 
har  ändå  mindre  än  denna  utseendet  af  en  roftand.    Den  har  å 

kronan  7 — 8  olikstora  knölar,  af  hvilka  en  del  efter  stark  nöt- 
ning blifva  otydliga.  Den  l:sta  knöltanden,  som  hos  den  gamle 

hanen  är  7io     ̂ ^^^i'  24  mill.  lång,  har  kronan  af  en  subrect- 
angulär  form,  och  är  vida  större  än  den  bakre  D:o.    Den  har 

6—  7  knölar,  af  hvilka  4—5  vid  inre  och  2  vid  yttre  sidan.  Den 
bakre  knöltanden  är  subtriangulär  med  afrundade  hörn,  stundom 

nästan  oval ,  och  bakåt  afsmalnande ,  samt  har  å  kronan  ett  obe- 
stämdt  antal  knölar,  som  äro  störst  och  tydligast  vid  dess  främre 

1)  A  ett  af  Lector  A.  E.  Holmgrkn  till  härvarande  Universitets  zoolo- 
giska museum  föräradt  björncranium  förekommer  den  anomalien,  att  en 

öfvertalig  transversell  knölig  tand  sitter  mellan  roftanden  och  den  främre 
knöltanden  å  båda  sidor  i  öfverkäken.  Då  den  är  betydligt  större  än  mjölk- 

tandsättets knöltand,  och  dessutom  till  formen  är  olik  denna,  så  kan  den 
icke  vara  en  sådan,  som  kommit  att  sitta  qvar. 
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del,  och  vid  dess  bakre  endast  visa  sig  såsom  smärre  ojemn- 
heter.  Dess  längd  är  hos  den  gamle  hanen  Vio     ̂ ^^^r  21  mill. 

Inom  Sverige  förekommer  björnen  i  fritt  tillstånd  numera 

icke  någonstädes  inom  Göta-Land,  dä  Wermland  icke  räknas  dit, 
såvida  icke  något  individ  händelsevis  förirrar  sig  till  de  nord- 

ligaste trakterna  af  Bohuslän  och  Dalsland ;  och  inom  Svea-Land 
förekommer  han  endast  i  norra  Wermland  och  Dalarne,  hvarest 

han  stundom  är  temligen  talrik,  ehuru  den  förföljelse,  för  hvil- 

ken  han  ständigt  är  utsatt,  tyckes  hafva  medfört  en  förminsk- 

ning i  antalet.  Enligt  den  i  Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tid- 
skrift lemnade  officiella  ja gtstatistiken  för  femårsperioden  1861 

— 1865  hade  under  dessa  år  ingen  björn  blifvit  dödad  i  Bohus- 
län, Dalsland,  Nerike,  Westmanland  och  Upland,  eller  i  någon 

provins  söder  om  dessa.  I  Helsingland,  Medelpad  och  de  norr 
om  dessa  belägna  provinserna  förekommer  han  ännu  mer  eller 
mindre  ofta,  men  det  är  att  förutse,  att  han  äfven  inom  dessa 

i  mån  af  kulturens  och  folkmängdens  tilltagande  kommer  att  till 

antalet  förminskas ,  med  undantag  af  de  mest  aflägsna  och  ödsliga 

skogs-  och  fjälltrakterna.  Fordom  förekom  björnen  öfver  hela 
Sveriges  fasta  land,  och  äfven  i  Danmark,  enligt  de  lemningar 
af  honom ,  som  blifvit  uppgräfda  i  torfmossarne.  Ännu  mellan 
1830  och  1840  förekom  han  normalt  t.  o.  m.  i  södra  Dalsland. 

Då  man  tager  i  betraktande  de  i  nämnde  tidskrift  -)  samman- 
ställda uppgifterna  om  de  under  den  anförda  femårsperioden  inom 

Sverige,  Norge  och  Finland  dödade  rofdjur,  så  är  det  tj^dligt, 
att  björnen  är  talrikare  i  Norge  än  i  Sverige.  Inom  det  förra 
hade  under  denna  period  987,  och  inom  det  sednare  532  björnar 
blifvit  dödade.  Inom  Norge,  der  björnen  förekommer  från  de 

sydligaste  till  och  med  de  nordligaste  delarne  af  landet,  har  han 

jemförelsevis  rikare  tillgång  på  passande  tillhåll,  och  bättre  till- 
fälle att  dölja  sig  i  de  vidsträcktare  bergs-  och  fjelltrakterna. 

Han  är  der  talrik  både  "sunnan-"  och  "nordanflells",  d.  v.  s. 
både  söder  och  norr  om  Dovrefjell.  Dessutom  förekommer  björ- 

nen på  Pyrenéerna  och  Alperna,  i  Galizieii,  Polen  och  i  hela 

Kyssland  ända  ned  till  kusterna  af  Svarta  Hafvet  och  till  Cau- 
casien,  i  Ungern,  i  Abruzzerna  och  i  Turkiet,  och  utom  Europa 
i  hela  Sibirien  och  Kamtschatka,  samt  i  Asien  för  öfrigt  ned 

l;  5:te  årg.,  1867,  pag.  185  &  186. 

2)  7:de  årg.,  1869,  pag.  164. 
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till  Persien ,  Altai  och  Amnr.  Han  finnes  äfven  på  öarne  mellan 
nordöstra  Asien  och  Nordamerika,  samt  på  Japan 

Björnen  har  sina  tillhåll  uti  vilda  och  ödsliga  trakter,  dels 
i  mera  jemna  skogstrakter,  och  dels  i  bergstrakter,  och  stundom 

på  fjellen  t.  o.m.  ofvan  björkskogens  gräns  (Dillner:  Tidskr.  för 
Jäg.  och  Naturforsk.).  Hos  oss  tyckes  han  numera  företrädesvis 

gerna  hålla  sig  i  skogiga  bergstrakter,  der  han  bättre  kan  un- 
dangömma sig.   Då  man  undantager  parningstiden  och  de  till- 

fällen, då  honan  åtföljes  af  ungarne,  hvilket  sednare  likväl  ofta 

är  händelsen,  förer  han  ett  ensligt  lif.  Detta  är  således  isynner- 
het förhållandet  med  de  äldre  hanarne,   Han  är  skygg  och  för- 

sigtig ,  och  undflyr  vanligen  menniskan  i  god  tid.  Denna  skygg- 
het eller  rädsla  gör,  att  han  sällan  anfaller  menniskan,  om  han 

icke  på  ett  eller  annat  sätt  blifvit  förfördelad,  ehuru  han  uti 

sin  utomordentliga  styrka  och  sina  farliga  vapen  (betar  och  ra- 

mar) har  en  betydlig  öfverlägsenhet  öfver  den  obeväpnade  men- 
niskan. Då  han  blifvit  öfverraskad  i  närheten  af  sina  ungar,  eller 

vid  ett  fångadt  rof ,  eller  ock  under  det  han  hållit  på  att  samla 
materialier  till  sitt  ide,  har  det  stundom  händt  att  han  gått 
anfallsvis  till  väga.   Ofta  anfaller  han  deremot  den  som  sårar 
honom,  ehuru  det  stundom  händer,  att  han  äfven  då  söker  sin 

räddning  i  flj^kten.  Äldre  hanar  äro  i  allmänhet  nog  modiga  för 
att  försvara  sig  till  det  yttersta;  och  en  hona  med  ungar  skyr 

ej  att  våga  sitt  lif  för  dessas  försvar,  och  anfaller  derföre  nä- 
stan alltid  dem,  som  hota  deras  säkerhet.    Deremot  skall  det 

någon  gång  hafva  händt,  att  hon  låtit  ett  mindre  barn  ligga  i 

fred  och  ro  i  grannskapet  af  sina  små  ungar.  Björnen  är  emel- 
lertid det  största  samt  för  menniskan  farligaste,  om  än  icke  det 

skadligaste  af  alla  våra  rofdjur,  och  dessa  dess  egenskaper  i 

förening  med  det  mod  och  den  utomordentliga  styrka,  som  han 

ofta  ådagalägger,  har  förskaffat  honom  en  viss  högaktning  t.  o.  m. 
af  hans  farligaste  motståndare,  samt  förvärfvat  honom  namn, 

1)  v.  MiDDENDORFF  anser  den  Nordamerikanske  Ursus  Jiorribilis  för  att 
vara  en  varietet  af  den,  och  i  sä  fall  skulle  den  äfven  förekomma  i  de 
vestra  delarne  af  Nordamerika,  men  den  af  Baird  gifna  beskrifningen  på 
den  förre  tyckes  utvisa,  att  den  är  till  arten  skild.  Deremot  anför  Pa- 
CHARDSON  (Fauna  Boreali-Americana ,  Part.  I,  pag.  21)  en  björn  från  de 
nordligaste  trakterna  af  N.  Amerika  under  namn  af  Ursus  arctos?  ameri- 
canus  och  Barren-gronnd  Bear,  hvilken  tjockes  komma  nära  TJ.  arctos, 
och  möjligen  dermed  är  identisk.  Båird  lemnar  ingen  upplysning  härom. 

41 
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heder  och  värdighet  af  våra  nordiska  skogars  drott  eller  konung. 
Björnen  ådagalägger  ofta  en  betydlig  grad  af  klokhet.  Då  en 
björnhona  med  sina  ungar  blir  öfverraskad,  är  vanligen  hennes 
första  göra  att  drifva  ungarne  upp  i  närmaste  träd,  hvarefter 

hon  anfaller  den  som  ofredat  henne.  Större  djur,  såsom  nöt- 
kreatur och  hästar,  anfaller  björnen  merendels  gående  endast  på 

bakfötterna,  och  slår  dem  till  marken  med  någon  af  sina  fram- 
fötter.  Stundom  håller  han  dem  fast  med  ramarne  öfver  man- 

ken,  och  följer  med  deras  lopp  till  dess  han  kommer  till  något 
träd,  då  han  med  den  ena  ramen  fattar  i  detta,  och  med  det- 

samma rycker  sitt  offer  omkull  med  den  andra  D:o  (Herm.  Falk). 
Det  händer  någon  gång  att  en  modig  tjur  eller  oxe  genomborrar 
honom  med  sina  horn,  och  dödar  honom  innan  han  hinner  slå 

till  med  någon  af  sina  ramar.  En  dylik  händelse ,  som  inträffade 

nära  Trondhjem  i  Norge,  har  nyligen  blifvit  omförmäld  i  tid- 
ningarne. Menniskan  anfaller  han  icke  ofta  i  upprätt  ställning , 

och  han  brukar  ej  slå  henne  med  sina  ramar,  utan  griper  och 

kramar  henne  med  dem,  och  använder  för  öfrigt  sina  fruktans- 
värda tänder,  samt  skalperar  henne  dervid  icke  sällan.  Det  är 

sannolikt  fruktan  för  menniskans  öfverlägsenhet,  som  förorsakar 

detta  olika  sätt  att  anfalla  henne.  Enligt  H.  Falk,  kan  björnen 

gående  på  bakfötterna  uti  en  sank  myr  bära  en  ko  i  framföt- 
terna,  och  det  händer,  enligt  densamme,  ej  sällan,  att  då  han 
genom  taket  brutit  sig  in  uti  något  mindre  ladugårdshus  och 

derstädes  dödat  något  nötkreatur,  han  tager  detta  ostyckadt  med 

sig  genom  taköppningen. 

Björnens  roflystnad  är  mycket  olika.  En  del  björnar  till- 
bringa hela  sitt  lif  utan  att  anfalla  husdjuren,  om  än  dessa  beta 

i  deras  grannskap,  och  dessa  björnar  lefva  för  det  mesta  af 
vegetabilier,  samt  för  öfrigt  af  myror,  humlebon  o.  d.  Detta 
är  hos  oss  isynnerhet  förhällandet  med  de  björnar,  som  hålla  sig 
i  de  mera  aflägsna  fjälltrakterna.  I  Norge  händer  det  t.  ex. 
sällan,  att  de  björnar,  som  förekomma  i  grannskapet  af  sätrarne 

på  fjellen,  göra  någon  skada  å  de  getter  eller  nötkreatur,  som 
äro  på  sommarbete  vid  dessa.  Farligare  skola  de  vara,  som 
förekomma  i  dalarne  och  pä  de  nedre  sluttningarne  af  bergen, 

isynnerhet  om  de  någon  gång  fått  smaka  kött.  Sedan  de  gjort 
detta ,  blifva  de  merendels  mycket  rofgiriga ,  och  på  samma  gång 
mera  ilskna  och  farliga  för  menniskan.  Helt  unga  björnar  lefva 

uteslutande  af  vegetabilier  och  myror,  såvida  deras  moder  icke 

slagit  något  större  djur,  och  derigeuom  skaffat  dem  tillgång  till 
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kött.  De  så  kallade  myrbjörnarne  äro  i  allmänhet  yngre  indivi- 
der. De,  hvilka  anställa  mesta  förödelsen  å  husdjuren,  äro  mer- 

endels äldre  hanar.  Stundom  förtär  björnen  äfven  fisk.  Således 
berättar  Pallas,  v.  Kittlitz  och  Arthur  Nordmann,  att  han  i 

Kamtschatka  och  i  trakten  af  Amur  fångar  lax ,  då  denne  i  stora 

massor  vandrar  upp  i  strömmarne  derstädes.  De  vegetabilier, 
som  tjena  björnen  till  föda,  äro:  hvarjehanda  bär,  såsom  blåbär, 

odon,  lingon,  hjortron,  åkerbär,  kråkbär,  m.  11.  samt  saftiga 

rötter  och  stjelkar  af  angelika,  syregräset,  himmelsgräset  {Epi- 

lobkm  angustifolmn'),  fjelltisteln,  m.  fl.  samt  stundom  rofvor  och 
mogen  säd. 

Vintern  tillbringar  björnen  i  sitt  ide  i  en  mer  eller  mindre 

djup  sömn  eller  dvala  (hibernation) ,  uppkommen  genom  kropps- 
temperaturens nedsjunkande ,  men  denna  dvala  är  emellertid  van- 

ligen icke  djupare,  än  att  han  lätt  derur  väckes,  och  stundom 

t.  0.  m.  vaknar  vid  ganska  obetydligt  buller,  eller  ock  af  sig  sjelf. 
Stundom  har  det  deremot  händt ,  att  man  kunnat  skjuta  på  idet, 

utan  att  han  derigenom  blifvit  bragt  i  rörelse.  Falk  säger  i): 

"Midt  i  vintern,  om  snön  är  mycket  djup,  ligger  han  temligen 
fast  i  sitt  ide,  så  att  man  då  stundom  kan  gå  nära  förbi,  ja 
midt  öfver  detta,  utan  att  han  går  upp;  men  vid  litet  snö,  och 
helst  mot  våren,  i  Mars  månad,  är  han  så  skygg,  att  han  vid 

minsta  buller  tager  till  flykten."  —  "Skrämd,  eller  vid  inträff'ande 
töväder,  besvärad  af  vatten ,  går  han  upp  hvilken  tid  som  helst, 

och  väljer  sig,  vanligen  icke  långt  från  förra  stället,  en  annan 
hviloplats.  Någon  gång  har  jag  erfarit,  att  han  gått  upp,  utan 
annan  anledning,  än  för  att  bryta  qvistar,  att  dermed  bättre 

betäcka  öppningen  till  sitt  ide  mot  snöyra  och  regn.  Om  han 
uppskrämd  förföljes,  kan  han  gå  flera  mil,  och  åter  lägga  sig 
till  hvila,  utan  att  han  under  tiden  njutit  den  ringaste  föda, 

eller  sökt  förskaffa  sig  någon  sådan."  —  Såsom  andra  hiberne- 
rande  djur  är  han  under  hösten  före  hibernationens  början,  eller 
innan  han  lägger  sig  i  sitt  ide ,  mycket  fet ;  och  någon  liten  tid 

innan  detta  sker  upphör  han  att  äta,  för  att,  som  man  säger, 

"rensa  tarmarne."  Dessa  och  magen  hopkrympa  derefter,  och 
vid  ändtarmens  slut  samlar  sig  ett  hårdnadt  residnum  af  dennas 

innehåll ,  och  utgör  hvad  jägarne  kalla  "tappen.^'  Denna  består 
till  hufvudsaklig  del  af  kåda  och  tillhårdnade  växtämnen 2).  En- 

1)  Tidskr.  för  Jägare  och  Naturforskare  1834,  pag.  1140. 
2)  Närmare  undersökt  har  den  visat  sig  innehålla  lemningar  af  åtskil- 
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ligt  Falk,  går  björnen  i  ide  i  medlet  af  November;  men  detta 
är  naturligtvis  beroende  af  temperaturen,  så  att  han  under  ett 
år,  då  väderleken  är  blidare,  sednare  går  i  ide  än  under  ett 
annat,  då  den  är  hårdare,  och  så  att  han  i  sydligare  trakter 
t.  ex.  i  Wermland,  gör  det  sednare  än  i  nordligare  D:o,  t.  ex. 

Lappland.  På  fjellryggen  mellan  Jemtland  och  Norge  hafva  vi 
erfarit,  att  han  redan  i  slutet  af  September  hade  börjat  samla 
materialier  till  sitt  ide,  och  det  synes  derföre  troligt,  att  han 

derstädes  går  i  ide  redan  omkring  medlet  af  October.  A.  Hil- 

LEESTRöM  ̂ )  uppgifver,  att  björnen  lägger  sig  i  ide  i  October- 
Idet  tillredes  af  granris,  mossa,  ljung  o.  d.,  och  lägges  stun- 

dom i  en  af  honom  gräfd  fördjupning  i  marken,  stundom  i  en 

bergklyfta  eller  under  en  utstående  berghäll,  och  stundom 
under  roten  af  ett  kullblåst  träd,  och  stundom  t.  o.  m.  uppe 

i  ett  träd,  hvars  stam  delar  sig  i  3—4  grenar.  Under  det 
han  samlar  materialierna  till  idet  kan  man  stundom  få  se  ho- 

nom gående  upprätt  på  bakbenen,  och  bärande  famnen  full  af 
mossa  0.  d.  Innan  han  går  i  idet,  ligger  han  några  dagar  i 
idets  grannskap  på  ett  öppet  ställe,  för  att  utröna,  om  platsen 
är  säker;  och  detta  benämnes  att  ligga  på  hrått.  Det  händer 

någon  gång  att  äldre  hanar,  om  de  blifvit  oroade,  lägga  sig 
utan  ide,  och  låta  öfversnöa  sig.  Merendels  tillredes  idet  på 
något  aflägset  och  undandoldt  ställe,  men  det  har  dock  händt , 
att  det  legat  i  grannskapet  af  en  väg.  Under  hibernationen ,  som 
i  allmänhet  varar  från  October  eller  November  till  i  April  eller 

Maj,  förtär  björnen  ingen  föda,  utan  lefver  på  sitt  eget  hull^ 
d.  v.  s.  den  betydliga  fettmassa,  som  han  under  slutet  af  som- 

maren och  början  af  hösten  anlagt.  Enligt  Falk  magrar  han 
dock  icke  förr  än  efter  Februari  månad ,  och  i  Januari  skall  han 

t.  0.  m.  vara  fetare  än  förut.  Björnhonan  ynglar  i  idet,  enligt 
Falk,  i  slutet  af  Januari  eller  början  af  Februari,  och  oaktadt 

äfven  hon  under  denna  tiden  icke  förtär  någon  föda,  samt  ligger 

med  ungarne  qvar  i  idet  längre  än  hanen  —  i  Wermland  ända 

ut  i  Maj  —  och  derunder  föder  ungarne  så  väl,  att  de  ̂ 'nästan 
likna  fettklumpar",  bibehåller  hon  ändock  någorlunda  sitt  hull. 
När  björnen  lemnar  idet,  släpper  han  den  så  kallade  tappen, 

liga  mossor,  tall-  och  enbarr,  samt  för  öfrigt  vid  kemisk  analys  att  bestå 
af  stärkelse,  trädsjTa,  salt-  och  svafvelsyrade  salter,  jemte  en  grön  flygtig 
olja  och  ett  grönaktigt  färgämne  af  löf.  I  askan  fanns  jernoxid  och  man- 
gansyradt  kali. 

1;  Westmanlands  Björn-  och  Varg-fängc-,  Grad.disp.    Upsala.  1750. 
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hvilket  merendels  sker  nära  idet,  och  då  är  han  mager.  I  bör- 
jan lefver  han  derefter  på  myror  o.  d. ,  men  omkring  Pingsten 

börjar  han  skaffa  sig  mera  födande  spis.  Om  han  under  vintren 

blir  uppskrämd  och  jagad,  så  nödsakas  han  äfven  dä  att  släppa 
tappen,  och  magrar  derefter  starkt. 

Björnens  lopp  är  ganska  starkt,  ehuru  lunsigt,  och  på  nå- 
got oläiidig  och  ojeran  mark  samt  i  skog  springer  han  lätt  fast 

en  häst.  För  öfrigt  brukar  han  gerna  vilja  jaga  sitt  rof  ut  i 
kärr  och  myrar,  eller  in  bland  vindfiillcn  och  stenar.  Hans  spår 
likna  dem  af  en  barfotad  menniska,  men  äro  något  bredare,  och 

hafva  tydliga  märken  efter  klorna.  Han  klättrar  uppåt  "träd- 
stammar, väggar  eller  hvad  som  helst,  men  går  alltid  baklänges 

utföre"  (Falk).  Hans  läten  äro  af  diverse  olika  slag,  dels  brum- 
mande ,  dels  rytande  och  dels  frustande. 

Enligt  Svensk  Zoologi  uppnår  björnen  en  ålder  af  50  år 
eller  mera,  och  både  enligt  hvad  der  namnes  och  enligt  livad  A. 

HiLLERSTRöM  auförcr,  efter  uppgift  af  Hofjägm.  A.  Schönberg,  skall 
han  under  de  åtminstone  20  första  åren  af  sin  lefnad  årligen 

tilltaga  i  storlek.  Man  har  iakttagit,  att  en  björnhona  ynglat 
ännu  i  sitt  30:de  år,  men  vid  så  hög  ålder  lär  hon  icke  få  mera 

än  en  unge  åt  gången.  Då  björnen  hos  oss  i  allmänhet  icke  får 
lefva  till  denna  ålder,  är  detta  orsaken,  att  man  här  så  sällan 

numera  anträffar  riktigt  gamla  och  stora  individer  af  den. 
Fångad  såsom  ung  blir  han  tam  och  läraktig,  men  med 

tilltagande  ålder  blir  han  obändig  och  stundom  vildsint,  samt 

farlig  för  sin  omgifning ,  om  han  då  får  gå  fritt  omkring.  Stun- 
dom ådagalägger  han  både  i  tamt  och  i  fritt  tillstånd  en  slags 

humor,  och  vi  hänvisa  i  detta  afseende  till  hvad  Herm.  Otto 

Falk  och  Kr.  Glöersen  derom  anföra  i  Svenska  Jägareförbundets 

Nya  Tidskrift  i). 
Björnen  lefver  i  polygami  eller  ock  i  en  slags  inskränkt 

monogami,  d.  v.  s.  den  starkaste  hanen  bemäktigar  sig  honan 

eller  honorna,  och  följer  henne  eller  dem  endast  under  parnings- 
tiden, hvarefter  han  öf-.ergifver  henne  eller  dem,  och  deltager 

icke  i  vården  om  ungarne.  Detta  sednare  är  naturligtvis  en  följd 
deraf,  att  han  under  tiden  för  ynglandet  och  då  ungarne  äro 
helt  små  ligger  i  sin  vintersömn.  Björnen  skall  (enligt  Svensk 
Zoologi)  icke  vara  fortplantningsskicklig  förr  än  vid  5  års  ålder. 

1)  2:dra  årg.  (1864)  pag.  143,  och  7:de  årg.  (1870)  pag.  204. 
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Enligt  A.  HiLLEESTRöM  hafva  björnarne  sin  brunst  vid  Bartho- 

lomaei-tiden  (d.  24:de  Augusti),  och  parningen  skall  fortfara 
under  större  delen  af  September  månad;  och  han  säger  dess- 

utom: "somlige  brunsta  förr  och  somlige  sednare."  Enligt  Herm- 
Falk  inträffar  björnens  brunsttid  i  Augusti  -).  Enligt  den  förre 
författaren  varar  honans  drägtighet  i  16  veckor;  och  enligt  den 

sednare  är  hennes  yngletid  i  slutet  af  Januari.  Om  parnings- 
tiden utsträckes  till  större  delen  af  September,  såsom  Hiller- 

sTRöM  uppgifvit ,  öfverensstäram^a  dessa  båda  författare  med  hvar- 
andra  något  så  nära  äfven  i  afseende  på  yngletiden.  Då  ungarne 
födas,  äro  de  helt  små,  endast  omkring  67]o  t™  långa 

(Svensk  ZooL),  och  utan  tänder,  samt  äro  enligt  A.  Brehm  blinda 
i  fyra  veckor.  Ungarnes  antal  är  2  å  3,  stundom  blott  1,  och 

sällan  4.  De  hafva  i  början  glänsande ,  korta  hår  af  en  askegrå, 
eller  gråblack  färg,  samt  ofta  en  hvit  ring  omkring  halsen.  De 
dia  modern  tills  fram  emot  brunsttiden.  Efter  12  månader  ömsa 

de  tänder.  Enligt  Hillersteöm  händer  det  sällan,  att  en  björn- 
hona ynglar  2:ne  vintrar  efter  hvarandra,  men  om  detta  dock 

skulle  hända,  drifver  hon  l:sta  kullens  ungar  ifrån  sig,  då  hon 
blifvit  drägtig  med  den  2:dra,  och  dessa  ungar  tillreda  åt  sig  ett 
ide  i  grannskapet  af  moderns,  och  under  våren  söka  de  strax 
upp  henne,  då  hon  lemnar  idet,  och  båda  kullarne  åtfölja  henne 

under  den  följande  sommaren.  Då  hon  icke  ynglar  3;ne  gånger  å 
rad,  så  blifva  båda  kullarne  hos  henne  i  idet  under  den  derpå 

följande  vintren.  När  ungarne  blifvit  3  å  4  år  gamla ,  skiljer  sig 
modern  från  dem,  enligt  Falk.  Dock  synes  hon  stundom  egna 

dem  någon  omvårdnad  ännu  då  de  äro  3  år  gamla.  Under  vin- 
tren 1853  innehöllo  tidningarne  den  underrättelse,  att  under 

samme  Hofjägm.  Falks  ledning  en  skalljagt  i  Wermland  hade 
hållits,  vid  hvilken  4  björnar,  nemligen  en  gammal  hona  och 
hennes  3:ne  treåriga  ungar  hade  blifvit  skjutne.  Dessa  sednare 

hade  sitt  särskilda  ide  i  grannskapet  af  moderns,  och  der  be- 
fanns en  upptrampad  gång  mellan  dennas  och  deras,  hvilket 

1)  Westmanlands  Björn-  och  Varg-fänge,  pag.  13.  —  1750. 
2)  A.  Brehm  har  iakttagit  björnens  parning  under  fångenskapen  från 

midten  af  Maj  till  midten  af  Juni.  Då  detta  var  förhållandet  med  sådana 
individer,  som  icke  hibernerat,  och  som  lefde  under  inflytelsen  af  ett  mil- 

dare klimat ,  synes  det  icke  kunna  få  någon  giltighet  såsom  regel  för  våra 
nordiska  björnar  med  hänsyn  till  deras  parningstid,  utan  anse  vi  HlLLER- 
STöMS  och  Falks  uppgifter  i  detta  afseende  vara  fullt  tillförlitliga. 
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bevisar  dels  att  moderns  vintersömn  ingalunda  varit  oaf bruten, 
och  dels  att  hon  hade  besökt  ungarnes  ide,  sannolikt  för  att 

undersöka,  huru  de  befunno  sig.  —  Då  björnhonan  åtföljes  af 
2:ne  kullar  ungar,  skola,  enligt  påstående,  de  äldre  göra  tjenst 
såsom  biträden  åt  modern  uti  vården  af  de  yngre,  och  de  skola 

blifva  strängt  bestraffade,  om  de  icke  ordentligt  fullgöra  sitt 

uppdrag.  E.  Eversmann  som  uppgifver,  att  björnhonan  i  all- 

mänhet får  2:ne  ungar  —  en  hane  och  en  hona  —  berättar,  enligt 
de  uppgifter,  som  han  derom  i  Eyssland  och  Sibirien  erhållit, 
att  hon  under  hösten  bortkör  den  feminina  ungen,  och  behåller 

den  masculiue  qvar,  på  det  att  han  det  följande  året  skall  göra 
tjenst  såsom  barnskötare  för  den  då  blifvande  nästa  kullen  af 
ungar,  och  denne  unge  har  af  Kyssarne  fått  namnet  Festun, 
hvilket  betyder  barnskötare. 

Med  afseende  på  björnens  naturalhistoria  för  öfrigt  hänvisa 

vi  till  Herm.  Falk:  Något  om  Björn  och  Björnjagt;  i  Tidskrift 

för  Jägare  och  Naturforskare,  1834,  pag.  1136. 

Ursus  speleeus,  Blumenbach. 

Grottbjörnen, 

G.  CuviER:  Ossements  fossiles,  3:rae  édit. ,  T.  IV:me-,  pag.  345.  —  1825. 
E.  OWEN:  Histoiy  of  British  fossil  Mammals  and  Birds,  pag.  86.  —  1846. 
C.  G.  GlEBEL:  Die  Säugethiere  etc.  pag.  738.  —  1855. 
Alex.  v.  Nordmann:  Palffiontologie  Suedrusslands ,  pag.  1,  tab.  6—12.— 

1858.^ 
A  craniet  är  pannan  hög,  och  öfre  profilkonturens  sänkning  framom 

den  är  stark  och  nästan  tvär.  Mesopterygoidgropen  är  smal  och  läng,  så 
att  dess  bredd  innehålles  mera  än  3  gånger  i  dess  längd  (Nordmann).  — 
De  öfre  mellantänderna  och  de  undre  D:o,  med  undantag  af  den  bakersta, 
saknas  hos  äldre  individer  nästan  alltid.  Den  öfre  bakre  knöltanden  är 
baktill  föga  afsmalnande,  och  har  den  delen  af  kronan,  som  är  bakom  den 
bakre  yttre  knölen,  föga  kortare  än  den  öfriga  delen  af  densamma;  och 
dess  längddimension  är  nära  2  %  gånger  större  än  den  af  den  öfre  roftan- 
dens.  Den  bakersta  mellantanden  i  underkäken  har  innanför  sin  stora  spetsiga 
knöl  eller  tagg  2:ne  tydliga  och  temligen  stora  knölar.  Den  bakre  undre 
knöltanden  har  kronans  längddimension  ungefär  lika  stor  som  den  af  den 
föregående  knöltanden ,  och  är  bredare  än  denna.  —  Craniet  af  ett  gammalt 
individ  stiger  till  460—488  millm:s  längd,  och  den  bakre  öfre  knöltanden 
till  50  millim:s  D:o.  Längden  af  öfverarmen  stiger  till  470  millim.  och 
D:o  af  lårbenet  till  502  mill.  (Nilsson). 

1)  Bulletin  de  la  Société  Impér.  des  Naturalistes  de  Moscou,  année 
1840,  pag.  17. 
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Den  mest  betydande  skiljaktigheten  mellan  den  fossile  grottbj örnen 
och  vår  nu  lefvaude  björn  hemtas  från  tandbyggnaden ,  och  denne  tyckes 
berättiga  till  att  antaga  en  bestämd  artskillnad  dem  emellan.  Skillnaden 
uti  craniiformen  synes  vara  mindre ,  och  torde ,  åtminstone  till  hufvudsaklig 
del ,  kunna  tillskrifvas  högre  ålder  och  starkare  utveckling  hos  den  förre  '). 
Grottbjörnen  har  varit  mycket  större  än  vår  björn,  ehuru  V.  Middendorff, 
efter  jemförelse  mellan  det  största  craniet  af  den  nu  lefvande  björnen,  från 
Schantar-Ön,  af  418  millim:s  längd,  och  ett  af  Schmerling  beskrifvet  cra- 
nium  af  grottbjörnen,  af  468  milhs  1.,  reducerat  skillnaden  i  storlek  der- 
hän,  att  grottbjörnen  endast  varit  Vg  större  än  den  andre.  Prof.  S.  Nils- 

son 2)  har  emellertid  på  grund  af  lårbenets  storlek  beräknat  grottbjörnens 
längd  till  något  mera  än  9  fot ,  och  dess  höjd  till  5  Va  fot. 

Af  denna  fossila  och  utdöda  björnart,  som  tillhör  pliocena  och  quar- 
tära  bildningarne ,  har  enligt  S.  Nilsson  ̂ )  ett  lårben  blifvit  uppgräfdt  på 
Kullaberg  i  Skåne.  Vi  hafva  haft  tillfälle  att  se  platsen  der  det  fanns,  och 
det  låg  i  öfre  delen  af  ett  mergellager,  och  under  ett  lager  af  stenar  och 
torfdy,  samt  på  omkring  2—3  alnars  djup.  Tillsammans  med  det  anträfiades 
flera  ben  och  horn  af  ren*). 

2.   Ursus  maritimus,  Linné. 

Isbjörnen. 

Fotsulorna  med  undantag  af  några  få  små  nakna  tramp- 
knölar, hetäcMa  af  tätt  sittande  liår.  Hufvudet  har  låg  och 

föga  ,  öfver  nosen  upx>liöjd  panna.  Halsen  är  temligen  lång. 
Öronen  äro  mychet  små,  och  Jcorthåriga.  Svansen  är  tydligt 

ehuru  mycket  kort.  Färgen  är  hvit  eller  gulhvit.  —  A  craniet 
är  af  ståndet  mellan  spetsarne  af  pannbenens  postorbitalutskott 
och  framkanten  af  mellankäksbenen  mindre  än  detsamma  mellan 

de  bakre  öfre  knöltänderna  och  nackbenets  ledknappar.  Mesopte- 
rygoidgropen  (fossa  mesopteryqoided)  är  af  smalnande  framåt. 
Af  ståndet  mellan  gombenens  yttre  kanter  midt  för  deras  bakre 

fria  Bio  är  ungefär  lika  med  detsamma  mellan  de  främre 

1)  Vi  hänvisa  i  detta  afseende  till  v.  Middendorff  ;  Untersuchungen 
an  Schädeln  des  gemeinen  Landbäreu  ,  als  kritische  Beleutung  der  Streit- 
frage  ueber  die  Arten  fossiler  Höhlenbären ;  in  den  Verhandl.  der  mineralog. 
Gesellsch.  zu  St.  Petersb.    Jahrg.  1850-51,  pag.  27. 

2)  Öfvers.  af  K.  Vet.  Akad:s  Förh.  för  1861 ,  pag.  46. 
3)  Anf.  st.  pag.  45. 

4)  De  tänder,  som  beskrifvas  i  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppL, 
pag.  213 ,  synas  oss  icke  kunna  med  säkerhet  hänföras  till  här  ifrågavarande 
art,  utan  tillhöra  sannolikt  U.  arctos. 
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mynningarne  af  canales  carotici.  Underkäken  har  å  undre 
kanten  vid  hakre  delen  af  sin  horisontella  del  knappt  någon 

konvexitet,  och  proc.  angiäaris  ligger  ungefär  i  samma  plan 

som  nämnd  ekant.  —  Den  öfre  rof  tandens  kronas  längddimension 
innehålles  icke  2:ne  gånger  i  densamma  af  den  hakre  öfre 

knöltanden.  Äf satsen  innanför  den  mellerste  taggen  eller  knölen 
å  den  undre  roftanden  är  helt  liten.,  samt  enkel  eller  ock  endast 
urnupen. 

Ursus  maritimus ,  Linné:  Systema  Naturse,  edit.  X:ma,  T.  I,  pag,  47.  — 
1758. 

„         „        Erxleben:.  Systema  Eegni  animalis,  Classis  I,  Mamma- 
lia,  pag.  160.  —  1777. 

„         „        SCHHEBER :  Die  Säugthiere ,  Theil  3 ,  pag.  513 ,  tab.  141. 
-  1778. 

„     marinus:  Pallas:  Spicilegia  Zoologica,  fasc.  XIV,  pag.  3.  —  1780. 
„         „        Keyserling  &  Blasius:  Die  Wirbelthiere  Europa's,  pag. 

65.  —  1840. 

„    maritimus  J.  A.  Wagner:  Die  Säugthiere  etc.  von  Schreber,  Sup- 
plementband ,  2:te  Abtheil.  pag.  150.  —  1841. 

„         „        C.  G.  Giebel:  Die  Säugethiere  etc,  pag.  743.  —  1855. 
Thalassarctos  maritimus,  J.  E.  Grat:  A  Kevision  of  the  Genera  and  Spe- 

cies  of  Ursine  Animals  {Ursidce),  founded  on  the 
Collection  in  the  British  Museum ;  Proceed.  of  the 

Zoolog.  Society  of  London  1864,  pag.  680.  —  1864. 
Ursus  maritimus,  A.  E.  Holmgren:  Skandin.  Däggdjur,  pag.  173,—  1865. 

Beskr..  Kroppslängden  från  nosspetsen  till  anus  8 — 8V2 
fot,  och  höjden  öfver  skuldrorna  4—47.2  fot.  Å  ett  yngre,  nå- 

got mera  än  halfvuxet,  och  uppstoppadt  exemplar  hafva  vi  tagit 
följande  mått:  Kroppsl.  5  f.  7  t.  eller  1,710  mét.  Höjden  öfver 
skuldrorna  2  f .  7  t.  eller  810  mill.  Längd  af  örat  från  basen  af 

yttre  kanten  och  utan  håren  27io  t-  eller  81  mill.  Kamarne  eller  de 
främre  fötterna  äro  betydligt  större  än  de  bakre ,  och  deras  längd 
är  9  t.  eller  270  mill.  och  bredd  4  %  t.  dier  135  mill.  Svansen 

utan  håren  är  SVj^  t.  eller  217  mill.  —  Å  ett  skelett  af  en  tem- 
ligen  utvuxen  hane  hafva  vi  funnit  längden  från  framkanten  af 
mellankäksbenen  till  bakre  kanten  af  sittknölen  7  f.  1  t.  eller 

2,130  mét.  Å  detta  skelett  var  lårbenet  16  V-,  t.  eller  495  mill. 
långt. 

Isbjörnen  har  en  mera  långsträckt  kroppsform  än  björnen, 

med  längre  hals,  och  jemförelsevis  något  högre  länd,  ehuru 

-^.enne  äfven  hos  honom  baktill  är  stupande.  Nosen  är  i  propor- 
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ion  till  den  öfriga  delen  af  hufvudet  något  kortare ,  och  pannan 
är  lägre.  Öronen  äro  mindre,  och  svansen  är  längre.  Morrhår 
saknas  helt  och  hållet.  De  små  ögonen  hafva  sitt  läge  ungefär 

midt  emellan  nosspetsen  och  öronen.  Dessa  äro  ovalt-rundade , 
med  afrundad  spets,  och  korthåriga,  och  inuti  endast  vid  nedre 
delen  nakna.  Klorna  å  framfötterna  äro  större  än  de  å  de  bakre. 

I  soraraardrägten  är  hårfällen  kort  och  grof,  men  tät.  Botten- 

fällen  är  finare.  På  nedre  delarne  af  kroppssidorna,  på  buk- 
sidan, på  bakre  sidorna  af  de  främre  extremiteterna,  och  på 

kanterna  af  de  stora  labbarne  förefinnes  något  längre  ragg.  —  1 
nämnde  drägt  är  färgen  vanligen  icke  rent  hvit,  utan  smutsigt 
hvit  eller  hvit  med  svag  gulaktig  anstrykning.  Bottenfällen  är 

rent  hvit.  I  vinterdrägten ,  då  hårfällen  är  längre  —  pä  ryggen 
2 — 3  t.  och  på  buken  4  — 5  t.  lång  —  är  färgen  merendels  snö- 

hvit,  hos  de  äldre  med  någon  silfverglans ,  isynnerhet  på  extre- 
miteterna, enligt  Pallas.  Håret  på  svansen  är  kort.  Iris  mörkt 

gråbrun;  den  nakna  nosspetsen  och  klorna  svarta. 

Shelettet,  Craniet:  Af  en  gammal  hane  med  afnötta  tän- 

der, och  försvunna  suturer.  Längd  från  framkanten  af  mellan- 
käksbenen  till  bakre  ändan  af  hjesskammen  14  tum  eller  420 

mill.  Största  bredden  öfver  kindbågarne  8  Yio  t-  ̂ ller  252  mill. 
Bredden  öfver  pannans  postorbitalutskott  47io  t-  ̂ Uer  144  mill. 
Afståndet  mellan  framkanten  af  mellankäksbenen  och  spetsen  af 

pannbenets  postorbitalutskott  6  Yio  eller  204  mill.  D:o  mellan 

det  sednare  och  bakre  ändan  af  hjesskammen  8  7io  t-  ̂ ^^^^  246 
mill.  Jemfördt  med  craniet  af  den  gamle  björnen  har  det  nosen 

något  kortare,  så  att  afståndet  mellan  framkanten  af  mellan- 
käksbenen och  främre  orbitalkanten  innehålles  nära  2:ne  gånger 

i  detsamma  mellan  sistnämnde,  kant  och  bakre  ändan  af  hjess- 
kammen. Hjernskålen  är  mera  långsträckt.  Pannan  är  märkbart 

lägre  än  hos  denne,  ehuru  den  höjer  sig  något  öfver  nosen,  så 
att  den  öfre  profilkonturen  företer  en  grund  sänkning  framom 

pannan.  Långs  midten'  har  denna  en  grund  grop ,  och  pannbenens 
postorbitalutskott  äro  mindre  upphöjda  än  hos  björnen.  Hjess- 

kammen börjar  långt  framom  kronsömmen,  och,  till  följe  deraf 

att  pannan  är  låg,  sänker  den  sig  föga  bakåt.  Nackbenets  para- 
mastoidutskott  äro  små,  och  mycket  lägre  än  mastoidutskotten. 

JBuJJce  ossece  hafva  längddimensionen  större  än  tvärdimensionen^ 
och  hafva  undre  sidan  något  konkav.  Den  bakre  mynningen  för 

canalis  caroticus  är  tydlig  framom  foramen  lacerum  posticum. 
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Mellanväggen  mellan  den  främre  mynningen  för  nämnde  kanal 

och  foramen  lacerum  medium  är  temligen  tjock.  Foramen  gle- 
noideum  är  stort ,  och  processus  postglenoideus  är  starkt  framåt 

böjd.  Det  bakre  kilbenets  kropp  är  framåt  så  småningom,  icke 

tvärt,  afsmalnande,  och  dess  bredd  mellan  de  främre  mynnin- 
garne af  canaJes  carotici  är  mindre  än  dess  längd,  då  den  der 

emot  hos  björnen  är  lika  med  eller  större  än  denna  sednare. 

Mesopter3^goidgropen  är  temligen  smal,  ock  framåt  afsmalnande, 
och  dess  bredd  undertill  innehålles  mera  än  2  y.,  gånger  i  dess 
längd,  då  den  deremot  hos  björnen  icke  innehålles  2:Re  gånger 
i  den  sednare.  Gommen  är  mellan  de  större  kindtänderna  starkt 

konkav.  De  större  foramina  palatina  äro  belägna  midt  för  de 
bakre  öfre  knöltänderna.  Kindbågarne  äro  särdeles  starka,  och 

bakom  deras  postorbitalutskott  hafva  de  en  djup  bugt.  Fora- 
mina  infraorhitalia  äro  temligen  stora ,  och  af  en  elliptisk  form. 
Den  främre  näsöppningen  är  högre  än  bred ,  då  han  deremot  hos 

björnen  är  väl  så  bred  som  hög.  Näsbenen  sträcka  sig  upp 
nästan  midt  för  pannbenens  postorbitalutskott.  Underkäkens  längd 
är  9  t.  eller  270  mill.  Dess  kronutskott  är  bredt  vid  spetsen, 

och  har  denne  afrundad  och  bakåt  böjd.  A  yttre  sidan  har  det 

en  djup  grop ,  och  denne  begränsas  framtill  af  en  utstående  kant. 
Angularutskottet  ligger  ungefär  i  samma  plan  som  den  undre 
kanten  af  den  horisontella  grenen ,  och  denna  kant  är  föga  bugtig. 

Balen  Halskotorna  äro  tillsammans  15  t.  långa.  Atlas 

är  67io  t.  eller  186  mill.  bred.  Dess  stora  sidoutskott  hafva  i 

det  närmaste  samma  form  som  hos  björnen.  Deras  bakre  kanter 
äro  vid  basen ,  d.  v.  s.  strax  utanför  hålen  för  arterice  vertehrales, 
konvexa,  då  de  deremot  härstädes  äro  konkava  hos  atlas  af 

björnen.  Endast  3:dje  halskotan  har  tydliga  hyperapophyser. 

Bröst-  och  ländkotorna  öfverensstämma  i  anseende  till  antalet, 

och  hufvudsakligen  äfven  uti  formen  med  dem  af  björnen.  Kors- 
benskotorna  äro  6,  och  svanskotorna  äro  9. 

Extremiteterna:  Skulderbladet  är  nedtill  något  bredare 
än  hos  björnen,  och  har  sin  främre  kant  derstädes  ganska  tvärt 

afrundad.  Dess  längd  är  10  t.  eller  300  mill.  och  bredd  8  V.,  t. 
eller  255  mill.    Öfverarmbenet ,  hvars  längd  är  14  t.  eller  420 

1)  Af  det  skelett,  som  här  strax  ofvan  pag.  639  blifvit  omtaladt.  Epi- 
physerna  å  en  del  kotors  kroppar  hade  under  macerationen  lossnat,  hvadan 
skelettet,  ehuru  temligen  stort,  och  ehuru  hjesskammen  å  craniet  är  full- 

ständig, icke  är  af  något  gammalt  individ.    Craniets  längd  är  13  tum. 
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mill. ,  och  periferi  strax  nedanför  ledhufvudet  8 1,  eller  240  mill.,i 

är  mycket  starkt,  och  dess  crista  deltoidea  m/erwa  upptager  10 

t.  af  benets  längd.  Ofvan  condyhis  externus  är  en  starkt  ut- 
stående kam.  Längden  af  armbågbenet  är  14  Vm  t-  ̂ l^^r  441 

mill.  Os  pisifortne  är  P/io  t.  eller  57  mill.  långt,  och  IVio^- 

eller  36  mill.  bredt.  —  Bäckenet  är  13  Ya  t.  eller  405  mill.  långt, 
af  hvilken  längd  höftbenet  utgör  8  t.  eller  240  mill.  Höfthålet 
är  snedt  ovalt.  Lårbenet  är  17  t.  eller  510  mill.  långt,  och  har 

periferien  å  midten  47in  t.  eller  126  mill.  Dess  trochanter  mi- 
nor sitter  sä  långt  inne,  att  den  icke  är  synlig,  då  benet  be- 

traktas rätt  framifrån.  Benets  nedre  ända  är  bredare  än  den 

öfre,  då  ledhufvudet  icke  tages  i  betraktande.  Längden  af  sken- 
benet är  127io  t.  eller  366  mill.  L.  af  hälbenet  är  37io  t. 

eller  114  mill.  och  dess  bredd  27io     eller  78  mill. 
Tänderna,  öfver käken:  Af  mellantänderna ,  som äro  helt 

små,  äro  å  hvardera  sidan  2:ne  tillstädes;  den  främre  nära  in- 
till hörntanden,  och  den  bakre  invid  roftanden.  Denna  har  den 

främre  knölen  hög  och  spetsig,  och  med  skarp  skärande  egg 

baktill,  och  den  inre  D:o  mycket  mindre  än  den  bakre.  Denna 

tands  kronas  längddimension,  som  är  ̂ V^o^-  eller  16  mill. ,  utgör 
ungefär  ̂ 4  af  densamma  af  den  följande  knöltanden,  åh  vilken  den 

är  7in  ̂'  ̂l^^i'  21  mill.,  och  innehålles  icke  2:ne  gånger  i  den 
af  den  bakre  knöltanden ,  hos  hvilken  den  är  7io  ̂-  ̂^^^^  27  mill. 
Den  främre  knöltanden  har  å  kronan  2me  par  knölar,  af  hvilka 
de  2:ne  inre  äro  föga  distinkta,  och  de  2:ne  yttre  äro  höga  och 
spetsiga,  samt  trekantiga,  Den  bakre  knöltanden  har  kronan 
bakåt  afsmalnande,  med  den  yttre  sidokonturen  snedt  bågböjd 
och  på  2me  ställen  inbugtad,  och  med  den  inre  sidokonturen 
nästan  rät.  A  den  yttre  sidan  har  den  framtill  2me  temligen 

höga  och  tydliga ,  och  å  den  inre  2:ne  låga  och  otydliga  knölar. 
Kindtänderna  äro  i  allmänhet,  men  isynnerhet  den  bakersta, 

märkbart  mindre  än  de  hos  björnen.  —  Underkäken:  Äfven 
i  denna  äro  kindtänderna  mindre  än  de  hos  björnen.  A  hvardera 

sidan  äro,  liksom  i  den  öfre,  2:ne  långt  åtskilda  mellantänder, 
af  hvilka  den  bakre  är  vida  större ,  samt  har  dubbel  rot.  Denna 

tand  har  endast  en  tydlig,  hög  och  spetsig  knöl  eller  tagg,  och 

saknar  afsats  å  inre  sidan.  Roftanden  har  kronans  längddimen- 
sion 7io  t-  ̂ ^^^^  21  mill.,  och  ungefär  lika  stor,  som  den  af 

den  främre  knöltanden,  men  den  är  smalare  än  denna.  Den  har 

5  knölar,  af  hvilka  den  ene,  som  sitter  närmare  främre  ändan, 
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är  större  än  de  andre,  och  den  ene  utgör  en  helt  liten  enkel 
eller  urnupen  afsats  innanför  denne.  Den  främre  knöltanden  har 

2:ne  par  större  och  några  små  och  otydliga  knölar.  Den  bakre 

knöltanden  har  kronans  längddimension  -'j^^  t.  eller  15  mill. 
Den  är  subtriangulär,  med  afrundade  hörn,  och  med  knottrig 

tuggyta. 
Isbjörnens  geografiska  utbredning  är  circumpolar,  och  är 

inskränkt  till  de  nordligaste  trakterna  af  Gamla  och  Nya  Verl- 

den,  såsom  Spetsbergen,  Novaja-Semlja ,  de  nordligaste  kusterna 
af  Sibirien,  Grönland  och  de  nordligaste  kusttrakterna  af  Norra 
Amerika,  ungefär  ned  till  55:te  nordliga  breddgraden  derstädes. 
Mot  norden  förekommer  han  så  långt  man  kunnat  framtränga. 

I  norra  Ishafvet  förekommer  han  i  allmänhet  på  och  i  grann- 
skapet af  polarisen,  och  med  denne  drifver  han  stundom  ned 

söder  om  sin  egentliga  zon.  På  detta  sätt  har  han  en  och  annan 

gång  blifvit  nedförd  till  Norges  kuster,  och  oftare  till  de  nord- 
östra kusterna]  af  Europeiska  Ryssland,  till  Beeren-Eiland  och 

till  Island.  N:o  200  af  Svenska  Tidningen  för  1855  meddelade 

den  uppgiften,  att  en  isbjörn  den  18:de  Augusti  samma  år  blif- 

vit skjuten  vid  Skudesnäs  i  Norge ;  A.  J.  Malmgren  anför  ̂ ) , 
efter  uppgift  af  Th.  Fries,  att  en  sådan  sköts  vid  Kjöllefjorden 
i  Norska  Östfinmarken  år  1851;  och  Cand.  A.  Boeck  har  benäget 
meddelat  oss,  att  ett  individ  af  den  dödades  i  Porsangerfjorden 
derstädes  i  Mars  månad  1853. 

Isbjörnen  håller  sig  uteslutande  vid  eller  i  grannskapet  af 

hafvet,  eller  på  isen  uti  detta;  och  han  väljer  i  allmänhet  så- 

dana ställen,  hvarest  finnes  god  tillgång  på  själar,  hvilka  ut- 
göra hans  förnämsta  spis.  Han  föraktar  för  öfrigt  icke  någon 

annan  duglig  aniraalisk  föda,  och  tager  stundom  äfven  sin  till- 
flykt till  vegetabilier,  ehuru  detta  i  mycket  mindre  grad  än 

björnen.  Man  har  emellertid  stundom  funnit  hans  mage  full- 
proppad  af  sådana.  Ehuru  han  således  kan  sägas  vara  mera  rof- 
girig  än  björnen,  och  är  större  än  denne,  har  han  dock  mindre 
mod  än  den.  Han  anfaller  mycket  sällan  menniskan,  och  om 
han  någon  gång  närmar  sig  henne,  sker  det  merendels  blott  af 

nyfikenhet ,  så  vida  han  icke  är  mycket  uthungrad ,  och  af  hun- 
gern drifves  till  anfall.  Äfven  då  han  anfalles  och  blesseras, 

tager  han  vanligen  till  flykten.    Hans  styrka  är  utomordentlig, 

1)  Öfvers.  af  K.  Vet.  Akad:s  Förh.  1863,  pag.  128. 
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och  han  dödar  lätt  de  största  själar  äfvensom  hvalrossen.  Han  fl 

smyger  sig  vanligen  på  sitt  rof  tills  han  kommit  det  så  nära, 
att  han  med  några  få  språng  kan  kasta  sig  öfver  detsamma. 
Emedan  han  simmar  och  dyker  med  stor  skicklighet,  händer 
det  stundom  att  han  simmande  och  dykande  öfverraskar  de  på 

isen  liggande  själarne.  Han  simmar  emellertid  ej  fortare,  än 
att  några  man  i  en  båt  temligen  snart  kunna  ro  fatt  honom.  , 

Pallas  uppgifver,  att  isbjörnen  ligger  i  vinterdvala  från 

September  till  ut  i  Mars  eller  April;  men  enligt  sednare  iakt-  • 
tagelser  är  detta  endast  förhållandet  med  den  drägtiga  honan,  i 
som  under  det  hon  hibernerar  från  December  till  slutet  af  Mars  \ 

eller  i  April  i  en  håla  under  snön  framföder  sina  ungar  vid  : 

Jultiden.  E.  Beown  anser  det  troligt^),  att  de  honor,  som  icke  i 
äro  drägtige,  stryka  omkring  hela  vintren ,  liksom  hanarne ,  utan 

att  hibernera.    Detsamma  uppgifves  af  Audubon  &  Backman  2). 
Ungarnes  antal  är  2:ne.  Då  de  med  modren  lemna  idet,  äro  de 

ungefär  så  stora  som  kaniner,  enligt  Hearne  hos  Kichakdson  ̂ ). 
Enligt  densamme  lär  parningen  ske  under  Augusti  månad,  eme- 

dan hanarne  under  denna  tiden  äro  honorna  mycket  tillgifna. 
Då  en  hona  en  gång  vid  nämnde  tid  blef  skjuten ,  lade  en  hane, 
som  var  i  hennes  sällskap,  sina  framlabbar  öfver  henne,  och 

lät  sig  sjelf  skjutas  förr  än  han  ville  lemna  hennes  döda  kropp. 
Honan  ådagalägger  stor  ömhet  om  sina  ungar,  och  man  tror 

att  de  följa  henne  under  2: ne  år.    Samme  författare  uppgifver, 
att  hanarne  och  de  honor,  som  icke  äro  drägtiga,  under  vintren 

begifva  sig  ut  på  isen  på  hafvet  att  söka  efter  själar,  och  att 
detta  är  orsaken  till  den  iakttagelsen,  att  isbjörnen  försvunnit  i 
från  landet  med  solen,  samt  sedermera  återvändt  med  den.    Det  { 

är  naturligtvis  också  orsaken  till  att  isbjörnen  så  ofta  kringför es  i 
med  drifisen. 

Isbjörnen  är  ett  slugt  djur,  och  han  låter  icke  fånga  sig  i 

några  snaror.  Man  har  iakttagit ,  att  då  han  med  den  ena  fram- 
foten  råkat  i  en  snara ,  han  med  den  andra  öppnat  denna.  Hans 

starkaste  lopp  är  ungefär  lika  snabbt  som  ett  starkt  galopp  af 
en  häst. 

1)  On  the  Mammalian  Fauna  of  Greenland;  in  Proceed.  of  the  Zoolog. 
Society  of  London  1868,  pag.  346. 

2)  The  Viviparous  Quadrupeds  of  North  America ,  vol.  2 .  pag,  287. 
3)  Fauna  Boreali-Americana,  1.  part.  the  Quadrupeds,  pag.  33. 
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Ordningen  PINNIPEDIA,  Illiger.  1811. 

(Prodromus  Systematis  Mamraalium  et  Avium,  pag.  138). 

Själdjur  eller  Säldjur 

Denna  ordning,  som  inom  systemet  är  den  7:de,  är,  liksom 

föregående ,  väl  begränsad ,  men  den  sluter  sig  dock  så  nära  in- 
till den ,  att  den  ofta  blifvit  betraktad  såsom  en  afdelning  af  den. 

Dess  utmärkande  karakterer  äro:  Fostret  är  genom  en  medel- 

måttig^ gördelformig ,  och  med  decidua  försedd  placenta  för- 
enadt  med  modren.  Fötterna  äro  fenlika  och  ungtiiculerade,  och 
hr  öppen  i  allmänhet  mer  eller  mindre  spolformig  och  nedtrycM. 

Näsborrarne  och  öronöppningarne  kunna  tillslutas,  och  ut- 

öronen  äro  små  eller  inga.  Kroppen  är  hetäcld  af  tätt  åMig- 

gande  och  tillplattade  hår.  Hvardera  käken  har  3. 'ne  slag  enkla 
tänder:  f ramtänder,  hörntänder  och  kindtänder.  Af  f ramtän- 

derna, hvilkas  antal  är  vexlande,  äro  de  mellersta  minst. 

Hörntänderna  äro  kägelformiga ,  och  högre  än  de  andre.  Kind- 
tänderna äro  ungefär  af  samma  form ,  och  inga  äro  utmärkta 

sins  emellan  såsom  rof tänder  eller  knöltänder,  och  alla  hafva 
slutna  rötter.  Tandömsningen  är  ofta  foetal,  och  då  den  är 

postfoetal,  inträder  den  strax  efter  födelsen.  Mjölktänderna 
äro  i  allmänhet  mycket  små.  Mjölkkindtändernas  antal  är 
vanligen  3:ne,  men  någon  gång  4  å  hvardera  sidan  i  båda 
käkarne.  De  permanenta  kindtändernas  antal  å  hvardera  sidan 

i  desamma  Öf ver  stiger  icke  6 ,  och  understiger  icke  4 ,  och  företer 
stundom  individuella  variationer.  Craniet  är  bildadt  efter  samma 

typ,  som  hos  rof  djur  en,  och  bland  dem  närmar  det  sig  mest 
till  det  af  vessledjuren ,  men  det  företer  åtskilliga  betydliga 
vexlingar  i  form.  I  allmänhet  utmärker  det  sig  genom  en 
smal  panna,  och  der  igenom  att  tårbenen  salmas,  eller  äro 

otydliga.    Byggraden  är  utmärkt  genom   betydlig   böjlighet  ̂  

1)  I  östra  och  södra  Sverige  benämnas  dessa  djur  af  folket  vanligen 
själar,  hvilken  benämning  kommer  af  den  fornsvenska  siceler  eWei' sicsl,  och 
således  icke  rätteligen  kan  skrifvas  skålar,  såsom  på  sednare  tiden,  efter 
Sam.  Ödman  (1784)  för  det  mesta  varit  brukligt.  I  Halland  och  Bohuslän 
benämnas  de  sälar,  hvilket  namn  utan  tvifvel  härleder  sig  af  den  fornnor- 

diska benämningen  sélr,  och  derföre  torde  kunna  betraktas  såsom  det  rik- 
tigaste. Då  den  förra  benämningen  emellertid  hos  oss  är  den  vanligaste, 

och  derjemte  är  af  hög  ålder,  vilja  vi  föredraga  den,  ehuru  vi  i  det  före- 
gående en  och  annan  gång  begagnat  den  sednare. 
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dels  derigenom  att  kotornas  liropxjar  äro  förenade  genom  tjockt 
hrosk,  och  dels  derigenom  att  der  mellan  deras  bågar  äro  mer 

eller  mindre  stora  'öppningar.  Bröst-  och  ländkotorna  äro  till- 
saminans 20 ,  liksom  hos  rof djuren ,  och  de  förras  antal  vexlar 

mellar  14  och  15^  och  de  sednares  mellan  6  och  5.  Skulder- 

hladet  är  stundom  hal/mcmformigt ,  och  stundom  nästan  sol- 

fjäderformigt.  Öfver-  och  underarmen  äro  korta.,  den  förre 
S-formigt  hÖjd,  och  den  sednares  båda  ben  rörligt  förenade., 
och  strålbenet  nedtill  bredt.  Fossa  olecrani  å  den  förre  är 

obetydlig,  eller  nästan  ingen.,  oaktadt  ar mbågsut skottet  är  stort. 
Handlofven  Öfver  ens  stämmer  med  rof  djurens ,  och  fingrarne  äro 
5.  Fhalangernas  antal  Öfverstiger  icke  3.  Bäckenet  är  litet 

och  smalt,  utan  någon  egentlig  symphysis  ossium  pubis,  och 
med  höftbenet  kortare  än  de  andre  ̂   och  med  aflångt  höfthål. 
Lårbenet  är  mycket  kort  och  hoptryckt  i  transversell  riktning., 
med  dt  något  mera  än  halfsferiskt  ledhufvud,  och  med  otydlig 
eller  ingen  trochanter  minor.  Dess  nedre  ända,  som  är  mycket 
bred,  har  ledknapparne  dragne  tillhaka.  Underbenets  båda  ben 

äro  rörligt  förenade,  och  mycket  längre  än  lårbenet.  Vristen 
består  af  det  vanliga  antalet  ben.  Språngbenet  och  hälhenet 

äro  mer  eller  mindre  olike  dem  hos  rof  djur  en.  Det  förra  ar- 
ticulerar  med  underbenets  båda  ben ,  och  har  stundom  trochlea, 

och  saknar  stundom  sådan.  I  förra  fallet  har  språngbenet 

intet  eller  ock  ett  mycket  litet  utskott  baktill,  och  extremitetens 

rörlighet  är  då  större.  I  sednare  fallet  har  dess  corpus  ̂ :ne 

genom  en  konvex  rygg  åtskilda,  något  konvexa  ledytor,  af 
hvilka  den  yttre  articulerar  med  vadbenct,  och  den  inre  med 
skenbenet.  Corpus  har  då  baktill  ett  stort  utskott,  som  ligger 
intill  den  korte  och  nedåt  böjde  kroppen  af  hälhenet.  Caput 
är  kort  och  konvext,  och  articulerar  med  ossa  scaphoideum  och 
cuboideum,  eller  ock  endast  med  det  förra.  Tårna  äro  5,  och 

längre  än  de  å  f ramfötterna ,  och  af  dem  äro  de  mellersta  i 
allmänhet  de  minsta  och  kortaste.  Sinnesorg anerna  äro  väl 

utbildade,  och  ögonen  hafva  tapetum  samt  blinkhinna,  en  sär- 
deles hård  sclerotica,  och  en  stor  och  klotformig  lins.  Yttre 

öronöppningen  är  liten.  Stora  hjernans  hemisferer  äro  bredare 

än  långa,  med  temligen  talrika  och  djupa  gyri;  och  lilla  hjer- 
nan  är  till  en  del  betäckt  af  den  stora.  Spottkörtlarne  äro 

obetydligt  utbildade.  Tungan  är  slät,  och  i  spetsen  grundt  in- 

skuren.   Magen  är  enkel,  och  tarmkanalen  är  7 — 28  gånger 
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lÖMfjre  än  kroppen.  En  kort  och  vid  blindtarm  forefinnes.  Lej- 
vcrn  är  fijcr flikig^  och  g  allhlåsa  finnes,  lljcrtat  är  till  formen 
något  vexlande ;  i  allmänhet  är  det  bredt ,  stundom  med  rundad 

och  sttmdom  med  khifven  spets  Blodkärlen  bilda  retia  mi- 
rdbilia  på  extremiteterna  ^  och  på  undre  sidan  af  ryggraden. 

Lungarteren  är  något  utvidgad  vid  sin  början,  och  den  undre 
hålvenen  företer  äfvenledes  en  utvidgning  Njurarne  är  o 
drufklasliJca  ̂   och  bildade  af  talriket  lober.  Testiklarne  äro 

valsformiga^  samt  under  parningstiden  indragna  i  bukhålan^ 
och  bitestiklarne  äro  stora.  Sädesblåsor  och  Cowperska  glandier 
saknas.  Fenis  har  i  allmänhet  ett  ben.  Vterus  är  tvåhornad. 

Vagina  och  anus  mynna  i  en  gemensam  säck  eller  en  slags 

kloak.,  ehuru  de  äro  skilda  genom  en  mellanvägg.  Spenarne 

äro  merendels  2,  sällan  4,  dolda  af  hudveck.  I  allmänhet 

föda  de  endast  en  unge,  och  sällan  tvenne  åt  gången,  och  un- 
garne äro  vid  födseln  mycket  stora  och  hafva  Öppna  ögon^ 

samt  fälla  sin  första  ull-lika  hårbeklädnad  strax  efter  födseln , 
eller  ock  någon  gång  strax  innan  densamma. 

Själdjurens  byggnad  utvisar,  att  de  företrädesvis  äro  vatten- 
djur, som  endast  emellanåt  söka  det  torra ,  och  då  alltid  omedel- 
bart eller  nära  intill  vattnet.  Deras  tunge  spolformige  kropp, 

och  deras  feulika  extremiteter,  af  hvilka  de  bakre  äro  deras  för- 

nämsta rörelseorganer,  och  dervid  ve-rka  ungefär  på  samma  sätt, 
som  hvaldjurens  stjertfena ,  göra  dem  skickliga  till  att  med  största 

snabbhet  och  behändighet  röra  sig  i  vattnet,  men  göra  dem 
deremot  oskickliga  för  rörelserna  på  det  torra,  der  de  derföre 

framvältra  sig  på  ett  högst  otympligt  sätt.  Både  för  dessa  rö- 
relser på  det  torra,  der  de  undulära  böjningarne  af  kroppen  få 

söka  att  ersätta  hvad  som  i  detta  afseende  brister  i  extremite- 

ternas  byggnad,  och  för  förmågan  att  vid  rörelserna  i  vattnet 

böja  kroppen  i  diverse  olika  riktningar,  är  den  stora  böiligheten 
uti  ryggraden  för  dessa  djur  af  mycken  vigt.  Sin  föda  söka  de 
alltid  i  vattnet.  Om  de  än  sålunda  äro  utmärkta  vattendjur,  äro 

de  dock  icke  så  uteslutande  byggda  för  detta  element,  som 

hvaldjuren,  och  detta  gör,  att  de  i  sådant  afseende  äro  ofull- 
komligare än  desse,  och  derföre  lätt  blifva  ett  rof  för  de  större 

1)  J.  MuRiE:  Proceed.  of  tlie  Zool.  Soc.  of  Lond.  1870.  pag.  607. 
2)  Foramm  ovale  mellan  båda  hjertöronen  skall,  enligt  Riegels  (Skrivter 

af  Naturhistorie-Selskabet ,  Bd.  2 ,  1  Hefte  pag.  144) ,  lios  ungarne  icke  till- 
slutas förr  än  '/j  år  efter  födseln,  (förmodl.  hos  Phoca  vttuUncf). 
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tan dh valarne  När  de  förföljas  af  dera,  taga  de  på  grund  häraf 

sin  reträtt  upp  på  det  torra.  Uti  förmågan  att  röra  sig  utom 

vattnet  förete  de  betydande  skiljaktigheter.  Hvalrossen  och  öron- 
själarne  kunna  bättre  för  detta  ändamål  begagna  sina  extremi- 
teter  än  de  egentliga  själarne ,  och  öronsjälarne ,  som  kunna  höja 
kroppen  på  alla  fyra  extremiteterna  öfver  marken,  äfvensom 
sitta  upprätta  på  de  bakre,  äro  i  så  fall  af  alla  de  mest  rörliga. 

De  vandra  stundom  högt  upp  på  branta  öar,  t.  ex.  på  Guano- 
Öarne.  Då  man  tager  själdjurens  byggnad  så  väl  i  sin  helhet 
som  uti  dess  enskildheter  i  betraktande,  förefalla  de  såsom  till 

vattendjur  transformerade  rofdjur,  med  några  från  dessa  afvi- 
kande  egenheter,  hvilka  tendera  till  hvaldjuren.  Mjölktändernas 

obetydliga  utveckling,  och  deras  tidiga  fällande  förete  en  ten- 
dens till  tandhvalarne ,  som  blott  hafva  en  dentition. 

Själdjur  förekomma  i  alla  haf,  och  deras  egentliga  stam- 
håll är  hafvet ;  men  man  har  några  exempel  på  deras  förekomst 

i  större  insjöar,  och  i  större  floder  närmare  hafvet.  I  Finland, 

Kyssland  och  Sibirien  förekomma  sålunda  själar  i  Saimen,  La- 
dogan,  Onegan,  Caspiska  Hafvet,  Aral,  Baikal,  Oron,  och  i 

floden  Dwina  närmare  dess  mynning,  och  i  Australien  uti  Ma- 

quariefloden.  Enligt  Wikström  2),  skall  vikaresjälen  hafva  blifvit 
hos  oss  iakttagen  så  långt  in  uti  Mälaren  som  vid  Ekerö  och 

Munsö ;  och  enligt  L.  Lloyd  skall  knubbsjälen  hafva  blifvit 
iakttagen  i  Götaelf  sä  långt  upp,  som  vid  Lilla  Edet. 

Själdjurens  geologiska  ålder  sträcker  sig  tillbaka  till  de 
miocena  och  pliocena  bildningarne  af  tertiärformationen. 

Själdjuren  lefva  af  fisk,  kräftdjur  och  blötdjur,  isynnerhet 
af  de  förstnämnda  djuren.  Stundom  finner  man  i  deras  mage 
smärre  stenar,  som  sannolikt  ditkommit,  då  de  slukat  sin  föda 

vid  hafsbottnen ,  och  kommit  att  stanna  qvar,  till  följe  deraf  att 

den  nedre  magmunnen  {pylorus)  är  helt  trång. 
I  de  kalla  trakterna,  der  under  vintren  is  bildar  sig  på 

vattnet,  bruka  själarne  vid  början  af  isens  daning*)  göra  åt  sig 
så  kallade  andhål ,  och  dessa  underhålla  de  sedermera  genom  sin 

1)  Prof.  S.  Nilsson  har  uppgifvit,  att  man  i  magen  af  Delphinus  orca 
(z=z  Orca  gladiator)  funnit  4  själar.  Förh.  vid  de  Skandin.  Naturforskarnes 

■6:te  möte  i  Stockliolm,  pag.  57.  —  1855. 
2)  Stockholmstraktens  Flora,  pag.  99. 
3)  The  Game  Birds  and  Wild  Fowl  of  Sweden  and  Norway,  pag.  390. 
4)  R.  Bbown:  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1868,  pag.  409. 
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varma  andedrägt.  Dessa  hål  äro  vid  öfre  mynningen  helt  små, 

och  vidga  sig  nedåt.  Uti  skärgården  i  Koslagen  kallas  dessa 
hål  noshliser.  Jemte  dessa  hafva  de  större  hål,  genom  hvilka 

de  krypa  upp  pä  isen,  och  som  de  äfvon  sjelfvo  tilldana,  och 
hvilkas  kanter  derföre  bära  märken  efter  deras  tänder,  och  hvilka 
stundom  äro  alldeles  runda.  Dessa  hål  kallas  i  nämnde  trakt 

'brunnar.  Der  isen  höjer  sig  något  eller  bildar  råkar,  tillreda 
de  stundom  hviloställen  åt  sig,  der  de  andas  genom  de  sprin- 

gor, som  uppkommit  uti  isen.  —  Isj^nnerhet  i  do  kalla  trakterna 
af  jorden  är  själarnes  kropp  under  huden  omsluten  af  ett  mer 
eller  mindre  tjockt  lager  af  späck,  som  väsendtligen  bidrager 
till  deras  förmåga  att  under  lägre  temperaturgrader  bibehålla 
en  hög  och  konstant  kroppstemperatur.  Utan  tvifvel  är  det  också 

för  detta  ändamål ,  som  de  äro  utrustade  med  en  betydlig  rike- 
dom på  blod. 
I  öfverensstämmelse  med  hvad  nedan  anföres  om  Fhoca 

harhata  lära  själdjuren  i  allmänhet  lefva  i  polygami.  Dylika 

iakttagelser  har  man  äfven  gjort  beträffande  öronsjälarne^).  E. 

KosTED^)  uppgifver  dock,  att  "Steen-Kobben"  (FJioca  vikilina) 
lefver  i  monogami.  Såsom  vi  redan  hafva  anfört,  föda  de  i  all- 

mänhet blott  en  unge,  hvilken  är  mycket  stor  och  utbildad,  på 
det  han  må  hafva  förmåga  att  uthärda  de  svårigheter  för  hans 

existens ,  som  nakna  klippor,  oceanens  brusande  vågor,  och  stun- 
dom is  och  köld  medföra.  Han  diar  sin  moder  vanligen  endast 

en  kortare  tid,  men  någon  gång  ledsagar  han  henne  och  åtnjuter 
hennes  vård  under  en  temligen  lång  tid.  Stundom  dröjer  det 
någon  liten  tid  innan  ungen,  sedan  han  blifvit  född,  begifver 
sig  i  vattnet ,  och  stundom  är  han  strax  efter  födseln  färdig  att 
störta  sig  i  detsamma. 

Själarne  äro  intelligenta  djur,  som  hafva  förmåga  af  dressur, 

och  blifva  sina  vårdare  nästan  lika  tillgifna ,  som  hunden.  "De 
följa  sin  herre  simmande,  då  han  seglar  i  båt,  och  stiga  upp, 
och  hålla  vakt  i  båten,  då  han  aflägsnar  sig;  de  fiska  åt  sig 

sjelfva  och  åt  honom ;  de  äro  lekkära ,  mottaga  och  gifva  karos- 

ser 0.  s.  v."  (Skand.  Fauna).  De  ådagalägga  mycken  försigtighet 

1)  G.  A.  Maack:  Der  Zoologische  Garten,  Jalirg.  1870,  pag.  8;  och 
J.  A.  Allén  :  On  the  eared  Seals ;  Bulletin  of  the  Museum  of  comparat.  Zoo- 
logy  at  Harvard  College.    Cambridge,  vol.  II,  N:o  1,  pag.  137. 

2)  Om  Steen-Kobben ;  i  Nye  Samling  af  det  Kongel.  Norske  Videnska- 
bers  Selskabs  Skrifter,  2:det  Bd,  pag.  190.  —  1788. 
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i  trakter,  der  de  äro  utsatte  för  förföljelse,  och  bruka  derstädes 
merendels  utsätta  vaktposter.  De  hålla  sig  vanligtvis  tillsammans 
i  större  eller  mindre  flockar.  De  hafva  mera  eller  mindre  höga 
och  starka  läten. 

Omkring  30  —40  arter  af  lefvande  själdjur  äro  kända.  I 

öfverensstämmelse  med  Theodoke  G  ill  ')  indela  vi  själdjuren  i 
3:ne  familjer  på  följande  sätt. 

Familjer: 
/förefinnas  1.  Otarioidce,  J.  E.  Gray. 

PiNNiPEDiA.  I  (Otariiua,  J.  E.  Gray). 
Utöron  .  .  .  J  saknas,    f har  alisphenoidkanal.  2.  Rosmandce,  Gill. 

I Craniet.  ./saknar  (Tricliechid£e ,  J.  E.  Gray). 
[alisphenoidkanal   .  .  3.  Fhocidce,  J.  E.  Gkay. 

Den  första  af  dessa  familjer  har  sina  flesta  representanter  i 
Stilla  Oceanen,  och  förekommer  äfven  i  södra  delen  af  Atlantiska 

Oceanen,  vid  Australiens  kuster  och  i  de  antarctiska  hafven. 

Utom  det  att  de  dithörande  själdjuren  hafva  utöron,  utmärker 
sig  denna  familj  genom  en  starkare  utveckling  af  extremiteterna, 

och  en  betydlig  rörlighet  i  de  bakre  af  dessa,  antydd  derige- 
nom  att  astragaliis  har  trochlea,  och  saknar  det  bakre  utskott, 

som  den  har  hos  hvalrossen  och  de  egentliga  själarne.  Hvarken 

Europas  eller  vår  fauna  har  någon  representant  af  denna  familj. 

J.  A.  Allén  ̂ )  räknar  till  densamma  endast  6 — 8  arter,  fördelade 

på  5  slägten;  och  W.  Peters^)  räknar  10  arter,  och  upptager 
dessa  uti  ett  enda  slägte ,  Otaria.  *) 

1)  Prodroine  of  a  Monograph  of  tlie  Pinnipedes;  Proceedings  of  the 
Essex  Institute,  vol.  V.  N:o  1.  Communications,  pag.  3.  —  1866—1867. 

2)  Gli  tlie  eared  Seals  (Ofaj-mr/^e);  Bulletin  of  tlie  Museum  of  compara- 
tive  Zoology  at  Harvard  College,  Cambridge,  vol.  II,  N:o  1.  —  1870. 

'  3)  Monatsbericht  der  Königl.  Preuss.  Akademie  d.  Wissenschaften  zu 
Berlin,  1866,  pag.  665. 

4)  Med  afseende  på  litteraturen  för  själdjuren,  isynnerhet  de  hos  oss 
förekommande,  få  vi  hänvisa  till: 

Johan  DAvm  Cneiff:  Berättelse  om  Skäl-Fångst  i  Österbotten;  uti 
Kongl.  Vetenskaps-Acaderaiens  Handlingar,  vol.  XVIII ,  för  år  1757,  pag.  177. 

Schreber:  Die  Säugthiere  etc.  Theil  III,  pag.  285-316.  tab.  82-86. 
-  1778. 

Samuel  Ödman:  Anmärkningar  om  Skäl-Slägtet  i  Öster-Sjön;  Kongl. 
Vetensk.  Acad:s  Nya  Haudl.  T.  V.  pag.  82.  —  1784. 

E.  Hosted:  Om  Steen-Kobben;  i  Nye  Samling  af  det  Kongel.  Norske 
Videnskabers  Selskabs  Skrifter,  2:det  Bd.  pag.  185.  —  1788. 

Otho  Fabricius:  Udförlig  Beskrivelse  over  de  Grönlandske  Saele; 
Skrivter  af  Naturliistorie-Selskabet,  l;ste  Bd.  l:ste  Hefte,  pag.  79.  —  1790. 
-  2:det  Hefte,  pag.  73.  -  1791. 
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Fam.  K0SMAKID7E,  Tii.  GiLL  1866. 

Proccedings  of  the  Essex  Iiistitute,  vol,  V.  N:o  1,  pag.  7. 
{TrichecJiidce,  J.  E.  Gkay:  Ann.  of  Phil.  XXVI.  1825). 

(Hvalrossdjur). 

Inga  ntöron.  Alla  extremiteterna  är  o  ungefär  af  samma 

storJch,  samt  iclce  synnerligen  långa  ̂   och  de  främre  liafva  ru- 

N.  D.  EiEGELS:  Forsög  til  Saelliundens  grand skende  Beskrivelse,  eller 
hvorledes  Sajlliunden  faaer  Liv,  opholder  det,  fortplantor  sin  Art,  döer,  og 
om  hans  Saeder;  Skrivter  af  Naturhistorie-Selskabet,  2:det  Bind,  l:ste  Hefte, 
pag.  137.  —  3792. 

S.  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna;  l:sta  del.  Dilggande  Djuren;  l:sta 
uppl.  —  1820. 

F.  A.  L.  Thienemann:  Naturhistorische  Benierknngen,  gesararaelt  auf 
einer  Eeise  im  Norden  von  Europa ,  vorziiglich  in  Island  in  den  Jahren  1820 
bis  1821,  I:e  Abtheilung.  Säugetliiere,  mit  XXII  illuni.  und  scliwarzen  Kup- 
fertafeln.    Leipzig.  1824. 

EoB.  Hamilton:  Natural  History  of  the  amphibious  Carnivora,  inclu- 
ding  Walrus  and  Seals ,  etc.  in  Naturalisfs  Library,  Mammalia ,  vol.  VIII. 
—  1833. 

K.  E.  v.  Baer:  Anatomische  und  Zoologische  Untersuchungen  iiber  das 
Wallross  {Trichecims  Bosmarus)  und  Vergleichung  dieses  Thiers  mit  andern 
See-Siiugethieren ,  I.  Zoologische  Abtheilung;  in  Mémoires  de  TAcadémie 
Impér.  des  Sciences  de  St.  Petersbourg,  VI:me  serie,  sciences  mathém. phys. 
et  natur.    T.  IV:me,  pag.  97.  —  1836. 

S.  Nilsson:  Skandinaviens  Skäldjur,  jemte  öfversigt  af  de  hittills  kända 
exotiska  Skäldjurens  Naturalhistoria ;  uti  Illuminerade  Figurer  till  Skandi- 

naviens Fauna,  Bd.  2,  häft.  20,  pl.  34,  37  &  38.  —  1840.  Detta  arbete 
kan  med  rätta  anses  grundläggande  för  vår  kännedom  om  dessa  djur. 

Blainville:  Ostéographie  etc.  T.  I,  fasc.  VII,  av.  atlas  pl.  1—10.— 
1841. 

W.  v.  Wright:  Om  hårfällningen  hos  Fhocacea;  i  Förhandl.  vid  de 
Skand.  Naturforskarnes  3:dje  möte,  1842,  pag.  647.  —  1843. 

J.  A.  Wagner:  Die  Säugthiere  etc.  von  Schreber,  fortgesetzt,  VILer 
Theil.  —  1846. 

S.  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna,  l:sta  delen,  Däggdjuren,  2:dra  uppl. 
—  1847. 

J.  E.  Gray:  Catalogue  of  the  specimens  of  Mammalia  in  the  coUection 
of  the  British  museum,  Part  II.  Seals.  —  1850. 

HoRNSCHUCH  und  Schilling:  Kurze  Notizen  Iiber  die  in  der  Ostsee 

vorkommenden  Arten  der  Gattung  Halichocrus  Nilss.  —  Greifswald.  1850. 
C.  G.  GiEBEL:  Die  Säugethiere  etc.  —  1855. 
J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  d.  Säugethiere  Deutschlands  etc.  —  1857. 
Alex.  v.  Nordmann:  Palseontologie  Suedrusslands,  pag.  298—327.— 1860. 
C.  B.  Bruhl:  Mittheilungen  aus  dem  K.  K.  Zoologischen  Institute  der 

Universität  Pest.   N:o  II.  Phoca  holitschensis.  —  1860. 
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dimentära  Mor  a  alla  tårna ,  och  på  de  haJcre  är  den  yttre  lån 

föga  Imirjre  än  de  andre  ̂   och  alla  deras  tår  hafva  Mor,  men 
på  den  yttre  å  hvardera  sidan  är  Jclon  rudimentär.  Honan  har 

4  spenar  på  hiiJcen.  —  Craniet  saJmar  postorhitalutslcott ,  men 

W.  LiLLjEBORG:  Bidrag  till  kännedomen  om  tandömsningen  hos  Otaria 
och  Hcdichoerus;  uti  Årsskrift  utgifven  af  Kongl.  Vetenskaps-Societeten  i 
Upsala,  l:ta  årgången,  pag.  297.  —  1860. 

Jap.  Steenstrup  &  C.  J.  Sundewall:  Om  Hvalrossen;  uti  öfversigt  af 

Kongl.  Vet.- Akademiens  Förhandl.  f(")r  1859,  pag.  441.  —  1860. 
Idem:  Maelketandsssttet  hos  Eeramesselen,  Svartsiden  og  Fjordsaelen 

(Phoca  harhata  O.Fäbr.  ,  Phoca  grönlcmdica  O,  Fabr.,  og  Flioca  Jiispida 
ScHREB.),  og  i  x\nledning  deraf  nogle  Bemserkninger  om  Tandsystemet  hos 
to  fossile  Slasgter  {Hycenodon  og  Pterodon)\  i  Videnskabelige  Meddelelser 
fra  den  naturhistoriske  Förening  i  Kjöbenhavn  for  Aaret  1860,  pag.  254.  — 
1861. 

A.  J.  Malmgren:  Iakttagelser  ocli  anteckningar  till  Finmarkens  och 
Spetsbergens  Däggdjursfauna;  i  Öfversigt  af  Kongl.  Vetenskaps-xikaderaiens 
Förhandl.  för  1863,  pag.  127.  —  1864. 

Idem  :  Om  tandbyggnaden  hos  Hvalrossen  {Odohcemis  rosmarus  L.)  och 
tandorabytet  hos  hans  ofc)dda  unge;  ibm,  pag.  505.  —  1864. 

K.  CiiYDENius:  Svenska  Expeditionen  till  Spetsbergen  år  1861.  —  Tr. 
1865. 

W.  LiLLJEBORG:  Om  utvecklingen  af  tänderna  hos  Plioca  Impidaj 
Erxl.;  Fabricius  (=  Phoca  foetida ,  Fabric;  Phoca  annellata,  NiLSS.); 
uti  Förhandlingar  vid  de  Skandinaviska  Naturforskarnes  9:de  möte  i  Stockh. 
1863,  pag.  387.  —  1865. 

J.  Eeinhardt:  Om  Klapm3-dsens  ufödte  unge  og  dens  Melketandsset :  i 
Videnskabelige  Meddelelser  fra  den  naturhistoriske  Förening  i  Kjöbenhavn 
for  Aaret  1884,  pag.  248.  -  1865. 

J.  E.  Gray:  Catalogue  of  Seals  and  Whales  in  the  British  Museum; 
2:d  edition.  —  1866. 

W.  Peters:  Uber  die  Olirenrobben  (Seelöwen  und  Seebären),  Otarice, 
insbesondere  uber  die  in  den  Sammlungen  zu  Berlin  befindlichen  Arten;  in 
Monatsbericht  der  Königl.  Preussischen  Akademie  der  Wissenschaften  zu 
Berlin,  1866,  pag.  261  &  665.  —  1866—1867. 

Theodoee  Gill  :  Prodrome  of  a  Monograph  of  the  Pinnipedes ;  in  Pro- 
ceedings  of  the  Esséx  Institute,  vol.  V,  N:o  1,  pag.  3.  —  1866. 

AUG.  QuENNERSTEDT :  Anteckningar  om  Djurlifvet  i  Ishafvet  mellan 
Spetsbergen  och  Grönland;  i  Kongl.  Svenska  Vetenskaps- Akademiens  Hand- 

lingar, ny  följd,  Bd.  7,  N:o  3.  —  1868. 
A.  D.  Bartlett:  Notes  upon  the  birth  of  a  Einged  Seal  in  the  So- 

ciety's  Gardens;  in  Proceedings  of  the  Zoological  Society  of  London,  1868, 
pag.  402.  —  1868. 

EoBERT  Brown:  Notes  on  the  History  and  Geographical  Kelations  of 
the  Pinnipedia  frequenting  the  Spitzbergen  and  Greenland  Seas ;  in  Proceed. 
of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1868,  pag.  405,  —  1868. 
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har  alisi)henoidkanäl  samt  en  mychet  stor  och  distinkt  proces- 
sus mastoideus.  Bulla  ossea  är  icke  uppsvälld.  Pannan  är 

icJce  mychet  smal.  Astragalus  har  trochlearish  ledyta  för  ar- 
ticuJationcn  med  tmdcrhcnet,  ocli  har  endast  ett  helt  litet  ut- 

skott vid  sin  hakrc  ända.  —  Tandömsningen  är  postfoetal,  och 

mjölktänderna  äro:  framtänd.  hörnt.  kindt.  jri^)- 

De  permanenta  tänderna  äro:  framtänd.  ̂ -—^ ;  hörnt.  kindt. 
— ,  stundom  Öfre  hörntänderna  äro  titomordentligt  stora, 
och  kindtänderna  äro  enkla. 

Af  denna  familj  känner  man  blott  ett  slägte  och  en  art. 

1.    Slägtet  B.osmarus,  Scopoli.  1777. 

Introductio  ad  liistoriam  iiaturalem,  sistens  genera  lapidum,  plantarum  et 
animalium  liactenus  detecta,  etc.  pag.  490.    Prago).  1777. 

Slägtets  karakterer  sammanfalla  med  familjens. 

Anm.  För  hvalrossen  uppställde  LiNNÉ  uti  l:sta  upplagan  af  sitt  Sy- 
stema Natunc  af  1735  med  rätta  ett  eget  genus,  som  han  kallade  OdohcB- 

nus.  Sedermera  upptog  han  den  i  6:te  och  10:de  upplagorna  af  samma 

S3'stema  uti  slägtet  Phoca  tillsammans  med  de  andre  själarne,  hvilket  på 
den  tiden,  då  man  i  allmänhet  åt  genera  gaf  en  vidsträcktare  omfattning, 

kunde  liafva  skäl  för  sig.    Uti  12:te  upplagan  af  nämnde  S3'^stema  begick 

J.  E.  Gray:  Additionel  Notes  on  Sea-bears  {Otariaäcé) ;  in  Annals  and 
Magazine  of  Natural  History,  4:th  series,  vol.  lY,  pag.  264.  —  1869. 

Idem  :  Notes  on  Seals  {Pliociäcc)  and  the  Changes  in  the  Form  of  their 
Lower  Jaw  during  Growth;  ibni,  pag.  342.  —  1869. 

James  Murie:  Eeport  on  the  Eared  Seals  coUected  by  the  Society's 
Keeper  FRANgois  Lecomte  in  the  Falkland  Islands;  in  Proceed.  of  the 
Zoolog.  Society  of  London,  1869,  pag.  100.  —  1869. 

Idem:  On  Phoca  groenJandica ,  Mull.:  its  Modes  of  Progression  and 
its  Anatomy;  ibm  for  the  year  1870,  pag.  604. 

J.  A.  Allén  and  Charles  Bryant:  On  the  Eared  Seals  (OfariadcB), 
with  detailed  descriptions  of  the  North  Pacific  Species  together  with  an 
Account  of  the  Habits  of  the  Northern  Fur  Seal  (Callorhinus  ursinus)  by 
Charles  Bryant  ;  in  Bulletin  of  the  Museum  of  Coraparative  Zoology  at 
Harvard  College,  Cambridge,  Massach.  vol.  II.  N:o  1.  —  1870. 

Jakob  Melsom:  Der  Seehundsfang  ini  nördlichen  Eismeere)  in  Peter- 

MANN's  geographische  Mittheilungen ,  Bd.  1871,  pag.  340.  —  1871. 
Rob.  Collett:  Oversigt  over  Norges  vigtigste  Hvirveldyr;  i  Statistisk 

Arbog  for  Kongeriget  Norge,  af  D:r  O.  J.  Brogil  —  1871. 
1)  A.  J.  Malmgren:  Om  tandbyggnaden  hos  Hvalrossen  {Odöbcenus 

rosmarus  L.)  och  tandombytet  hos  hans  ofödda  unge;  i  Öfversigt  af  K.  Vet. 
Akad:s  Förh.  för  1863,  pag.  512. 
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han  slutligen  det  stora  felet,  att  tillsammans  med  sirendjuren  upptaga 
^:fn'!l  f  fästet  Tricheclms,  hvilket  af  Artedi  i  "Genera- Piscium'\  af 
1738,  blifvit  för  de  förra  uppstäldt.  Elmru  det  således  är  påtagligt  att ett  sirendjur  bör  vara  typen  för  sl^gtet  Trichechzis ,  hafva  dock  de  flesta  af 
Linnes  efterföljare  begått  det  felet,  att  betrakta  hvalrossen  såsom  typ  för detta  slägte,  derföre  att  Linné  uti  12:te  upplagan  af  sitt  Systema  hade upptagit  den  deri.  En  del,  t.  ex.  Scopoli  och  Pallas,  hafva  emellertid 
icke  begått  detta  fel,  utan  gifvit  åt  det  af  dem  för  hvalrossen  uppställda slagtet  namnet  Eosmams,  hvilket  långt  förut  blifvit  begagnadt  af  Conrad (.ESNER.  Da  således  namnet  Trichechm  bör  återgifvas  åt  sina  rätte  ä-are, nemligen  sirendjuren,  så  måste  hvalrossen  erhålla  ett  annat  slägtnamn;  och da  det  af  Linné  först  gifna  namnet  Odobcenus  tillhör  en  tid,  som  är  före uppfinningen  af  den  binominala  nomenclaturen ,  och  således  före  fastställandet 
al  art-  och  genus-begreppen ,  hafva  vi,  i  öfverensstämmelse  med  hvad  vi ofvan  pag.  144  yttrat,  ansett  oss  böra  antaga  det  namn,  som  först  blifvit gifvet  efter  grunderna  för  närande  nomenclatur,  hvilket  är  det  af  Scopoli glina  namnet  Eosmarus  V- 

1.   Rosmarus  arcticus,  Pallas. 
Hvalrossen. 

Phoca  Mosmarus,  Linné:  Systema  Naturs,  edlt.  X:ma,  pag.  38.  -  1758 Irvchechiis  Mosmarus,  Idem:  ibm,  edit.  12:ma,  pag.  49.  —  1766. A.  J.  Eetzius:  Faunee  Suecic£s,  pars  l:ma,  pa^.  48. 
— 1800.  

^  ̂ 
Mosmarus  arcticus,     Pallas:  Zoographia  Kosso-Asiatica,  vol.  L  pac^  269 

-  1811.  ^  ° 
Trichechus  Mosmarus,  J.  A.  Wagner:  Schreber's  Säugthiere,  fortges.  7:er Theil,  pag.  84.  —  1846. 

"  "         ̂ -  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra 
uppl,,  pag.  318.  —  1847. 
J.  H.  Blasius:  Naturgesch.  der  Säugethiere  Deutsch- 
lands,  pag.  262.  —  1857. 

Odobcenus  rosmarus,    A.  J.  Malmgren:  Iakttagelser  och  anteckningar  till Fmmarkens  och  Spetsbergens  Däggdjursfauna;  i  Öf- 
versigt  af  K.  Vet.  Akad:s  Förh.  för  1863,  pag.  130. -  1864. 

Trichechus  rosmarus,  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  224 med  fig.  115  &  116.  —  1865. 
"  "  E.  Gray:  Catalogue  of  Seals  and  Whales  hi  the 

British  Museum,  2:d  edition,  pag.  36.  —  1866. 

1)  Vi  hänvisa  för  öfrigt  till  hvad  härom  yttras  af  Prof.  C.  J.  Sunde- 
WALL  i  Ofversigt  af  K.  Vet.  Akad:s  Förhand!,  för  1859,  pag.  442,  hvarest 
Etatsr.  J.  Steenstrup  och  äfven  Sundewall  förorda  antagandet  af  namnet Odobcenus. 
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Rosmarus  ohesus,  Th.  Gill:  Prodrome  of  a  Monogi-aph  of  the  Pinni- pedes;  in  Proceedings  of  the  Essex  Iiistitute,  vol.  V, 
N:o  1,  pag.  13.  -  1866. 

Tiicheckus  rosmarus,  Romkt  Brown:  Notes  on  the  History  and  Geogra- phical  Eelations  of  the  Pinnipedia  fiequenting  Spltz- 
bergen  and  Greenlands  Seas;  in  Proceedings  of  the 
Zoological  Society  of  London ,  1868,  pag.  427.  —  1868. 
James  Mujiie:  Eesearches  upon  the  Anatoniy  of  the 
Pinnipedia.  -  Part  L  On  the  Walrus  (TrichecJms 
rosmarus,  Lin.);  in  Transactions  of  the  Zoological 
Society  of  London,  vol.  VII,  Part  6,  pag.  411.  —  1871. 

BesJcr.  Hvalrossen  företer  betydliga  sidljaktiglieter  uti  stor- 
leken. De  gamla  hanarne  äro  betydligt  större  än  honorna,  enligt den  jemförelse  mellan  cranier  af  dem,  som  vi  haft  tillfälle  att 

anställa.    Detta  är  för  öfrigt,  såsom  kändt  är,  det  vanliga  för- 
hållandet så  väl  bland  de  öfriga  själdjuren  som  bland  rofdjuren. 

Den  gamle  hanen  har  kroppslängden  stigande  till  omkring  15  fot 
eller  i^,  met,  och  kroppens  omkrets  till  föga  mindre.   Eink  i) 
uppgifver  hvalrossens  största  längd  till  omkring  16  fot  danskt  m  , 
sannolikt  med  inberäkning  af  de  bakåt  utsträckta  bakre  extre- 
miteterna.  Uti  "Svenska  Expeditionen  till  Spetsbergen  år  1861" 
etc. 2)  uppgifves  hvalrossens  längd  till  12  fot,  och  dess  omkrets ofver  buken  till  nästan  detsamma;  men  denna  är  sannolikt  endast 
den  fullvuxna  honans  längd ,  emedan  Prof.  Malmgren  å  annat  ställe  ̂ ) anför,  att  under  nämnde  expedition  ingen  gammal  hane  erhölls 
De  främre  extremiteterna  äro,  enligt  J.  A.  Wagner,  2-27.,  fot 
langa,  och,  utbredda,  omkring  12-15  tum  breda.  De  bakre 'ex- 

tremiteterna äro  lika  långa,  men  deras  bredd  stiger  till  2  7^—3  fot 
Kroppsformen  af  det  äldre  djuret*)  är  särdeles  tjock  och 

klumpig,  samt  föga  nedtryckt.  Hufvudet  är  litet,  och  halsen  är 
temligen  lång,  och  baktill  betydligt  tjockare  än  hufvudet.  Nosen 
^^^^'^^        ä  sidorna  uppsvälld,  och  framtill  med  en  vertical 

1)  Grönland,  geographisk  og  statistik  beskrevet,  Bd.  1,  pao-  193 2j  Pag.  169. 

3)  Öfversigt  af  K.  Vet.  Akadrs  Förh.  1863,  pag.  134. 
4)  Med  afseende  på  det  äldre  djurets  kroppsform  hänvisa  vi  till  "Svenska 

Expeditionen  till  Spetsbergen  1861"  pag.  168,  hvarest  finnas  goda  figurer ofver  hela  djuret,  tecknade  af  G.  v.  Yhlen,  och  ibm  pag.  308  en  figur ofver  dess  hufvud,  äfvenledes  tecknad  af  densamme;  men  vi  få  dervid  upp- lysa, att  dessa  figurer  äro  tecknade  efter  honor.  Hvad  ungens  kroppsform beträffar  hanvisa  vi  till  "Zoological  Sketches"  by  Wolff  and  Sclatke,  vol.  I, pi.  18,  hvarest  en  lefvande  unge  bhfvit  afbiklad. 
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grop,  som  skiljer  de  nedtill  något  tjockare  öfre  läpparne  eller 
nosens  sidodelar  från  hvarandra,  och  vid  hvilkens  öfre  del  de 

njurformiga  och  upptill  divergerande  näsborrarne  hafva  sitt  läge. 
Vid  yttre  sidan  af  dem  är  deras  hud  täckt  af  fint  hår.  De 

öfre  läpparne,  ända  upp  emot  näsborrarne,  äro  bevuxna  af  12— 15 
sneda  rader  af  2:ne  linier  tjocka  och  upptill  kortare,  och  nedtill 
flera  tum  långa  morrhår  eller  borst,  som  äro  brunaktiga  eller 

gulgråaktiga.  Ögonen  äro  små,  sitta  högt  uppe,  ungefär  midt 
emellan  nosspetsen  och  nacken,  och  hafva  brunaktig  iris  och 

blodsprängt  hvitöga.  Så  väl  på  hufvudets  sidor,  som  på  hal- 
sen och  kroppen  förefiunas  tvärgående  veck  eller  fållor  af  den 

tjocka  huden.  Ett  stycke  bakom  och  något  litet  under  ögonen 

hafva  de  mycket  små  öronöppningarne  sitt  läge,  och  äro  när- 
mare intill  ögonen  än  dessa  intill  näsborrarne.  A  de  främre  så 

väl  som  de  bakre  extremiteterna  räcker  den  tårna  förenande 

simhinnan  något  utom  klorna,  och  företer  derstädes  grunda  in- 
skärningar mellan  de  broskartade  tåspetsarne.  A  de  förra  är 

tummen  eller  yttertån  längre  än  de  andre,  och  dessa  aftaga 
jemnt  i  storlek  till  och  med  den  innersta  eller  5:te.  Alla  äro 

beväpnade  med  små  och  rudimentära  klor  De  bakre  extre- 
miteterna äro  ungefär  af  samma  längd  som  de  främre ,  men  hafva 

dock  tårna  längre  än  dessas.  Den  yttre  tån  å  hvardera  sidan, 
som  är  något  längre  än  de  andre,  slutar  med  en  utskjutande 
simfiik.  Den  innersta  af  dessa  båda  tårna,  eller  den  5:te,  är  den 

tjockaste  och  längsta,  och  på  båda  äro  klorna  rudimentära,  men 
på  de  3me  mellersta  äro  de  väl  utbildade.  Undre  sidan  af  alla 
fötterna,  och  å  de  främre  äfven  främre  kanten,  och  å  de  bakre 

båda  kanterna  äro  hos  ungarne  såväl  som  de  gamla  nakna,  och 

försedda  med  en  ruggig  hud.  Svansen  är  rudimentär,  och  består 

endast  af  en  utstående  tjock  knöl.  Huden  är  nära  1  tum  tjock, 

och  under  den  är  ett  späcklager,  som  på  ryggen  är  hos  de  äl- 
dre 2—3  t.  tjockt,  och  på  buken  något  tunnare.  Gamla  hanar 

hafva  huden  ärrig  och  rispig.  Kroppen  är  öfver  allt,  med  un- 
dantag af  de  nämnda  delarne  å  nosen  och  fötterna,  samt  hud- 

fållarna, betäckt  af  kort  och  mjukt  hår,  som  hos  de  yngre  har 
en  mörkare,  och  hos  de  äldre  en  ljusare  brunaktig  färg. 

SJcelettet.  Craniet:  Af  en  mycket  stor  och  gammal  hane, 
med  försvunna  suturer,  och  nedåt  divergerande  hörntänder.  Längd 

1)  R.  Brown  (Proceed.  of  tlie  Zoolog.  Society  of  London  1868,  pag. 
428)  är  böjd  föjd  för  att  antaga,  att  den  ömsar  klorna. 
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från  framkanten  af  mellankäksbenen  till  den  bakre  D:o  af  näck- 

benets  ledknappar  147io  tum  eller  441  mill.  Bredd  öfver  raa- 
stoidatskotten  11  t.  eller  330  mill.  Bredd  vid  främre  delen  af 

nosen  7  t.  eller  210  mill.  Hörntändernas  periferi  vid  alveolernas 

mynningar  8-/10  ̂ -  ̂ ^^er  246  mill.  —  Af  en  gammal  hona,  som 
hade  unge:  Längd  fr.  framkant,  af  mellank.ben.  till  den  bakre 

kanten  af  nackb:^  ledkn.  lOVio  t-  eller  309  mill.  Bredd  öfver 
mastoidutsk.  8V10  t-  ̂ ll^r  261  mill.  Bredd  vid  främre  delen  af 

nosen  47io  t.  eller  147  mill.  Hörntändrs  periferi  vid  alveolernas 

mynningar  37io  eller  114  mill.  —  Såsom  Steenstrup  och  C.  J, 
SuNDEWALL  anmärkt ,  företer  craniet ,  isynnerhet  det  af  ungen ,  en 
ganska  betydlig  öfverensstämmelse  i  sin  allmänna  form  med  det 
af  Lutra^  och  ännu  mera  med  det  af  Enliydris.  Emellertid  har 

det,  detta  oaktadt,  åtskilliga  vigtiga  egenheter,  hvarigenom  det 
skiljer  sig  från  dessas,  och  deribland  vilja  vi  företrädesvis  fästa 
oss  vid  frånvaron  af  tårbenet,  närvaron  af  alisphenoidkanal,  och 

den  starka  utvecklingen  af  mastoidutskottet ,  som  stöter  intill 

det  lilla  och  föga  distinkta  paramastoidutskottet.  Betraktadt 

ofvanifrån,  är  craniet  ovalt,  med  den  främre  ändan  nästan  af- 
huggen,  och  med  de  bakre  sidodelarne  starkt  utstående,  dels 

till  följe  deraf  att  hjernskålen  här  är  betydligt  bred,  och  dels 
till  följe  deraf  att  mastoidbenen  äro  mycket  stora  och  utstående. 
Liksom  hos  de  nämnda  slägtena  är  ansigtsregionen  mycket  kort, 

men  den  starka  utvecklingen  af  hörntänderna  och  deras  alveoler 
har  gjort,  att  den  är  ovanligt  bred  och  konvex  å  sidorna.  Då 
hjernskålen  är  kortare  än  hos  dem,  är,  oaktadt  ansigtsregionens 

korthet,  hos  det  äldre  djuret  afståndet  mellan  iuknipningen  å 
pannan  och  framkanten  af  mellankäksbenen  betydligt  större  än 
det  mellan  den  förra  och  bakre  kanten  af  nackekammen ,  då  der- 
emot  hos  nämnda  slägten  det  sednare  afståndet  är  större  än  det 

förra.  Hjessbenen  äro  hos  dem  långt  aflägsna  från  nämnde  in- 
knipning,  men  hos  den  äldre  hvalrossen  äro  deras  främre  kanter 

belägna  nära  intill  densamme ,  derigenom  att  de  på  sidorna  om- 
fatta pannbenen  till  en  betydlig  del  af  dessas  längd.  Nackbenets 

pars  ocdpUalis  är  å  craniet  af  den  gamle  hanen  något  stupande 
framåt,  och  å  det  af  den  något  yngre  honan  vertical,  och  midt 
åt  densamma  är  en  skarp  crista  occipitalis.  Crista  lamhdoidea 

är  tydlig,  men  bred.  Intet  spår  till  interparietalben  förefinnes, 
äfven  å  kraniet  af  helt  unga  individer.  Nackhålet  är  nästan  helt 
och  hållet  riktadt  bakåt,  och  är  hos  de  äldre  i  det  närmaste 
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lika  högt  som  bredt.  Foramen  condyloideum  anierius  är  långt  j 

skildt  från  for.  Jacerim  j^osticum,  samt  är  stort,  och  tjenar 
äfvcn  till  genomgång  för  carotis  interna.  Processus  xoarama- 
stoideus  är  helt  liten  samt  föga  eller  icke  distinkt,  och  hos  de 

äldre  sammanvuxen  med  proc.  mastoideus.  A  nackbenets  basi- 

lardel  är  långs  midten  af  undre  sidan  en  skarp  köl,  samt  å  hvar- 
dera  sidan  en  stor  knöl  nära  intill  den  bakre  mynningen  af 
canalis  caroticus.  Denna  basilardel  sträcker  sig  framtill  ungefär 
i  jemnbredd  med  främre  mynningarne  af  canales  carotici.  Af 
tinningbenets  delar  är  os  mastoideum  mest  utbildadt,  och  har  ett 

mycket  stort  mastoidutskott ,  som  är  tjockt,  trubbigt  och  nästan 
trekantigt,  och  räcker  ned  långt  under  craniets  basis.  Bidla  ossea 

är  liten,  samt  icke  uppsvälld,  och  den  af  densamma  omslutna 
kammaren  är  odelad.  Bakre  mynningen  af  canalis  caroticus  är 
utanför,  men  nära  intill  foramen  lacerum  posticum,  och  intill 

den  främre  mjmningen  af  denna  kanal  är  ett  stort  och  distinkt 
for.  lacerum  medium.  Fjällbenets  okbensutskott  är  stort  och 
tjockt,  och  processus  postglenoideus  är  stor,  men  dess  nedre 
kant  är  icke  omböjd  framåt.  Dess  bakre  sida  stöter  omedelbart 

intill  hiäla  ossea.,  hvadan  der  icke  blifvit  plats  för  något  for. 
glenoideum.  Fossa  articidaris  är  snedt  transversell.  For.  ovale 
har  sitt  läge  midt  för  densamma.  Strax  framom  detta  foramen 

är  ett  större  hål,  som  är  den  bakre  mynningen  för  den  korta 

och  vida  alisphenoidkanalen.  Dennas  yttre  vägg  är  mycket  tjock, 
och  framom  denna  vägg  är  ett  tjockt  och  kantigt  utskott  på 

kilbenets  stora  vinge,  från  hvilket  en  med  dess  yttre  samman- 
hängande mer  eller  mindre  tydlig  kant  sträcker  sig  uppåt  pann- 

benets bakre  och  yttre  del  till  sutura  coronalis  Nedanför 

foramen  opticum  är  en  mycket  stor  öppning  {fissura  orhitcdis 
su2)erior).  Ossa  pterygoidea  äro  genom  suturer  länge  skilda 
från  de  angränsande  benen ,  samt  äro  försedda  med  stora  nästan 

trekantiga  liamidi  pterygoidei.  Plogbenet  är  nedtill  skildt  från 

gombenen.  Hjessbenen  äro  stora  och  baktill  starkt  utbredda,  och 
hos  de  äldre  ungefär  af  samma  längd,  som  pannbenen.  Dessa 
sednare  ben  äro  hdkom  orhitcB  starkt  inknipna,  och  sakna  hvarje 

spår  af  postorbitalutskott.  De  hafva  sin  största  bredd  framtill, 

och  bilda  vid  främre  orbitalkanten  i  förening  med  öfverkäks- 
benen  en  starkt  utstående  knöl.  Endast  pannbenen  och  öfver- 

käksbenen  bilda  de  inre  väggarne  af  de  jemförelsevis  små  or- 

1)  Detta  utskott  saknas  både  hos  rofdjuren  och  de  andra  själdjuren. 
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hiUe.  Pannbenen  äro  genom  hjessbenen  och  kilbenets  stora  vin- 

gar afskilde  från  fjällbenen.  Kindbågarne  äro  starka,  och  för- 
sedda med  ett  stort  postorbitalutskott,  som  hos  lielt  unga  indi- 
vider upptill  utgöres  af  ett  särskildt  från  öfverkäksbenets  ok- 

bensutskott  afskildt  ben.  Okbenen  äro  korta  och  höga.  Gom- 
benen äro  temligen  korta  och  breda.  Öfverkäksbenen  äro  tjocka 

och  korta ,  och  framtill  å  sidorna  uppsvällda  till  följe  af  de  stora 

och  nedåt  förlängda  alveolerna  för  hörntänderna.  Foramina  in- 
fraorhitalia  äro  stora,  och  dela  öfverkäksbenens  okbensutskott. 
Hos  hanen  äro  de  dock  icke  så  stora,  derigenom  att  de  blifvit 

förträngda  af  de  hos  honom  större  alveolerna  för  hörntänderna. 

Den  af  öfverkäksbenen  bildade  gommen  är  starkt  konkav.  Mel- 
lankäksbenen  äro  små,  och  räcka  endast  till  näsbenen,  hvilka 

äro  korta  och  jemnbreda.  Underkäkens  båda  sidohälfter  äro 

sammansmälta,  med  en  lång  föreningslinia,  samt  mycket  tjocka, 
isynnerhet  framtill,  der  underkäken  är  hoptryckt  och  å  hvardera 
sidan  konkav.  Ledknappen  är  transversell ,  men  i  denna  riktning 

kort.  Kronutskottet  är  lågt  och  tjockt.  Vinkelutskottet  är  litet 
och  trubbigt. 

Balen:  Ätlas  saknar  hypapophysialutskott ,  och  har  sido- 
utskotten af  medelmåttig  storlek,  med  sidokanterna  tvära  och 

föga  konvexa,  och  baktill  icke  utvidgade,  men  med  bakre  hör- 

net tjockt  och  knölformigt.  Vid  basen  hafva  sidoutskotten  bak- 
till ett  stort  foramen  vertebrale;  och  den  öfre  bågen  har  fram- 
till vid  basen  ett  dylikt  foramen  ̂   som  är  något  mindre.  Denna 

båge  saknar  taggutskott,  men  har  i  dess  ställe  en  transversell 
knöl.  Bredden  af  atlas  å  ett  skelett  af  en  fullvuxen  hona  är  6  t. 

eller  180  mill.  Epistropheus  har  den  longitudinella  neuraltag- 
gen  tjock,  och  framtill  och  baktill  lika  förlängd,  och  framtill 
något  bredare ,  samt  der  med  öfre  sidan  plan.  Halskotorna  sakna 

hyperapophyser,  men  3:dje — 7:de  hafva  rudimenter  af  metapo- 
physer.  6:te  halskotan  har,  såsom  vanligt,  de  största  parapo- 
physerna,  och  7:de  saknar  dem  helt  och  hållet.  Neuraltaggarne 

äro  å  dessa  kotor  af  obetydlig  höjd.  Sidoutskotten  å  den  6:te 

äro  vid  spetsen  verticalt  hoptryckta.  —  Bröstkotorna  äro  till  an- 
talet vanligen  14,  men  vi  hafva  någon  gång  funnit  15;  och  i 

förra  fallet  äro  ländkotorna  6 ,  och  i  det  sednare  5.  Öppningarne 

mellan  bröst-  och  ländkotornas  öfre  bågar  äro  icke  af  någon 
särdeles  betydlig  storlek.  Allas  neuraltaggar,  med  undantag  af 

de  3—4  första  bröstkotornas ,  som  äro  något  högre ,  äro  af  ringa 
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höjd ,  och  å  sistnämnde  kotor  aftaga  de  i  längd  tiil  och  med  den 

12:te,  samt  äro  å  alla  dessa  riktade  bakåt.  Meta-  och  auapo- 
physerna  äro  åtskilda  på  V2:te  och  följande.  Af  ländkotorna 

hafva  alla  tydliga  meta-  och  de  2 — 3  första  äfven  anapophyser. 
Korsbenskotornas  antal  är  3—4 ,  och  svanskotornas  10—11.  Ref- 
benen  äro  starkare  böjde  än  hos  de  egentliga  själarne,  liksom 

vanligen  hos  rofdjuren,  och  äfven  hos  hvaldjuren.  Då  bröst- 
kotornas antal  varit  15,  hafva  ref  benen  af  det  15:de  paret  varit 

mycket  korta  och  starkt  tillspetsade.  Refbensbrosken  äro  långa. 
Bröstbenets  leder  äro  8,  utom  processus  ensifonnis. 

Extremiteterna:  Skulderbladet  är  bredt  halfmånformigt , 
med  yttre  sidan  konvex  och  den  inre  D:o  konkav,  och  med  bakre 
kanten  upptill  nästan  rät.  Frocesstis  coracoideus  är  liten,  och 

fossa  prcBspinata  är  nästan  dubbelt  större  än  /.  postsjnnata. 

Spina  scapulce  är  låg ,  men  acromion ,  som  saknar  metacromial- 
utskott,  höjer  sig  temligen  starkt.  A  en  fullvuxen  hona  är  detta 
ben  11  t.  eller  330  mill.  långt.  Öfverarmbenet ,  som  hos  nämnda 

hona  är  97iot-  eller  294  mill.  långt,  är  kort  och -starkt  samt 
något  S-formigt  böjdt,  samt  skiljer  sig  från  rofdjurens  derige- 
nom  att  tnhercuhim  majiis  uppstiger  högt  öfver  ledhufvudet. 

Den  från  denne  knöl  utgående  spina  eller  crista  deUoidea  in- 
terna är  mycket  stor,  och  betydligt  större  och  längre  än  crista 

deUoidea  externa,  hvilken  sednare  nedtill  slutas  med  en  knöl. 

Benets  nedre  ända  är  bred,  derigenom  att  den  ofvan  condylus 
intermis  har  en  mycket  stor  och  starkt  inåt  utstående  knöl.  Ofvan 
denne  finnes  icke  något  hål  för  arter ia  cuhitalis.  Underarmens 

båda  ben  äro  mycket  starka,  liksom  öfverarmbenet.  De  äro 
korta  och  mer  eller  mindre  hoptryckta  samt  rörligt  förenade 

med  hvarandra.  Längden  af  tdna  är  å  nämnda  skett  d^/.^  t.  eller 
285  mill.  Badius  är  starkt  böjd,  vid  nedre  ändan  tjock  och 

bred ,  och  vid  den  öfre  nästan  trekantig ,  och  med  ett  ovalt 
capitiäimi.  Ulna  är  bakåt  böjd,  har  den  nedre  delen  något 
större  än  den  öfre  delen  af  radius,  och  vid  den  öfre  ändan  en 

mycket  stor  och  hoptryckt  olecranon.  Handlofveus  ben  äro  de 
hos  rofdjuren  vanliga,  derigenom  att,  liksom  hos  dem,  ossa 
naviculare  &  lunatum  äro  sammanvuxna  till  ett  ben.  Af  mellan- 

handens ben  är  det  för  tummen  eller  den  yttersta  framtån  vida 

större  och  längre  än  de  andre ,  och  dess  längd  hos  den  fullvuxna 

honan  är  37iot.  eller  117  mill.  Alla  tårna  bära  vid  yttre  ändan 

en  broskartad  förlängning,  som  ärj  störst  på  den  yttersta,  hvar- 
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igenom  denna  blir  längre  än  de  andre,  ehuru  dess  tåben  till- 
sammans äro  kortare  än  de  af  den  nästa  eller  2:dra  tån.  De  på 

denna  följande,  d.  v.  s.  3:djo  till  och  med  5:te  tårna  aftaga 

jemnt  i  längd.  A  alla  synes  å  öfre  sidan  af  sista  phalangen  ett 
spår  till  fäste  för  den  rudimentära  klon,  under  form  af  en  liten 
perforerad  knöl.  5:te  eller  innersta  tån  har,  liksom  den  l:sta 

eller  yttersta,  endast  2:ne  phalanger.  —  Bäckenet,  ehuru  litet 
och  smalt  samt  utan  symphysis  ossium  puhis,  är  mycket  olikt 

det  af  de  egentliga  själarne,  samt  närmande  sig  till  rofdjurens, 
derigenom  att  höftbenen  äro  temligen  långa,  och  icke  tvärt  utåt 
böjda  vid  deras  främre  ända ,  ehuru  å  yttre  sidan  starkt  konkava. 

Deras  längd  utgör  vida  mera  än  hälften  af  längden  af  sitt-  och 
blygdbenen.  Tuber culum  ileopectincemn  är  tydligt,  och  höfthålet 
är  lancettformigt.  Sittbenet  har  endast  ett  rudiment  af  sittknöl. 

Bäckenets  längd  hos  den  fullvuxna  honan  är  13  t.  eller  390 
mill.  Lårbenet  företer  den  hos  själdjuren  vanliga  formen,  och 

är  mycket  olikt  det  hos  rofdjuren.  Det  är  kort  och  plattadt  i 
transversell  riktning,  samt  jemförelsevis  mindre  utbildadt  än 
öfverarmbenet.  Dess  längd  å  oftanämnda  skelett  är  7  t.  eller  210 

mill.  och  bredd  vid  nedre  ändan  37io  t.  eller  96  mill.  Led- 
hufvudet  sitter  på  en  något  sned  och  temligen  lång  hals,  samt 

uppstiger  högre  än  trochanter  major.  Någon  fossa  trochan- 
ter  ka  finnes  icke.  Trochanter  minor  förefinnes  endast  såsom 

ett  aflångt,  ojemnt  fält,  som  sträcker  sig  temligen  långt  ned 
på  benets  inre  sida.  Benets  nedre  ända  är  sned,  så  att  den 

yttre  ledknappen  sitter  högre  än  den  inre,  och  båda  ledknap- 
parne äro  helt  och  hållet  riktade  bakåt.  Fossa  intercondyloidea 

anterior  är  vid  och  grund.  Underbenets  båda  ben  äro  rörligt 

hopfästade,  med  ett  på  midten  stort  mellanrum,  samt  betydligt 
längre  än  lårbenet.  Längden  af  skenbenet  är  10  72  t.  eller  315 
mill.,  och  vadbenet  är  föga  kortare.  Skenbenet  är  något  litet 

S-formigt  böjdt,  och,  såsom  vanligt,  upptill  trekantigt,  och 
de  yttre  och  bakre  sidorna  af  denna  trekant  äro  djupt  kon- 

kava. Crista  tihm  är  trubbig,  och  något  utåt  böjd.  De 
båda  ledgroparne  vid  skenbenets  nedre  ända  äro  något  sneda, 
grunda  och  föga  distinkta,  och  den  yttre  är  mycket  större  än 

den  inre.  Vadbenet  är  ganska  stort,  trekantigt,  och  vid  båda 
ändarne,  men  isynnerhet  den  nedre,  tjockt.    Dess  capitulum 

1)  Bäckenets  form  öfverensstämmer  i  det  närmaste  med  den  af  bäckenet 
hos  Otaria. 
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sträcker  sig  upp  nästan  i  jemnhöjd  med  den  angränsande  led- 
knappen å  skenbenet,  och  dess  nedre  ända  articulerar  med  den 

inre  sidan  af  astragali  trodilea.  Astrogahis  afviker  betj^dligt 
frän  den  af  de  egentliga  själarne,  samt  närmar  sig  något  uti 
formen  till  den  hos  rofdjuren,  ehuru  den  dock  företer  betydliga 
skiljaktigheter  äfven  från  denne  sednare,  samt  utvisar  en  tendens 

till  anslutning  till  de  förra^).  Dess  form  antyder  en  större  rörlighet 
i  de  bakre  extremiteterna  än  hos  de  egentliga  själarne.  För  ar- 
ticulationen  med  skenbenet  har  den  en  tydlig  trocMea,  men 

denna  är  mycket  grund,  med  endast  en  helt  obetydlig  fördjup- 
ning i  midten ,  och  med  mycket  låga  trochlearryggar.  Vid  bakre 

ändan  har  den  under  trochlean  ett  helt  litet,  utstående  ut- 
skott, såsom  en  antydning  till  det  stora  utskott,  som  derstädes 

förefinnes  hos  de  egentliga  själarne.  Dess  främre  ända,  eller 
caput^  är  kort  och  sned.  Calcaneus  har  sitt  läge  under  och 
innanför  astragahis,  och  icke  blott  det  sednare,  såsom  hos  de 

egentliga  själarne.  Dess  kropp  är  något  kortare  än  hos  rof- 
djuren. De  öfriga  tarsalbenen  äro  tillstädes  i  normalt  antal. 

Dervid  är  att  märka,  att  os  cuneiforme  l:mum  är  vida  större 

än  de  andra  ossa  cuneiformia^  och  ungefär  lika  stort,  som 

o.  cuboideum.  Af  mellanfotsbenen  är  det  yttre  å  hvardera  sidan , 
d.  v.  s.  l:sta  och  5:te,  större  än  de  3:ne  andra.  Alla  tårna 

hafva  här,  liksom  å  framfötterna ,  broskartade  förlängningar 
vid  spetsarne,  hvilka  äro  störst  å  lista  och  5:te,  hvadan  dessa 

tårna  å  djuret  äro  längre  än  de  andre,  ehuru  eljest  den  lista 
tåns  sista  phalang  icke  räcker  till  spetsen  af  den  af  de  andra 
tårna.  Phalangernas  antal  å  dessa  tår  är  det  normala,  lista 
och  5ite  tårnas  klophalanger  hafva  å  deras  öfre  sida  endast 

mycket  små  perforerade  utskott  till  fäste  för  de  å  dessa  båda 
tårna  varande  rudimentära  klorna.  A  de  3ine  mellersta  tårna 
äro  dessa  utskott  väl  utbildade. 

Os  xmiis  är  mycket  stort,  nästan  trindlagt,  på  ena  sidan 

något  plattadt,  vågformigt  böjdt,  samt  genom  en  förtjockning 

och  några  knölar  nära  midten  liksom  afdeladt  i  2ine  afdelnin- 
gar,  af  hvilka  den  yttre  är  något  mindre.  Hos  en  gammal 
hane  stiger  dess  längd  till  20  t.  eller  600  mill. 

Tänderna.  Ofvan,  pag.  653,  hafva  vi  anfört  deras  antal 
uti  båda  dentitionerna.    Vi  få  här  i  detta  afseende  endast  an- 

1)  Den  hos  öronsjälarne  närmar  sig  mera  till  den  lios  rofdjuren,  der- 
igenom  att  den  helt  och  hållet  saknar  det  bakre  utskottet  under  trochlean. 
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märka,  att  hvalrossen  genom  de  individuella  variationer,  hvilka 
dess  kindtänders  antal  ofta  är  underkastadt.  betydligt  afviker 

från  rofdjuren.  De  permanenta  framtänderna ,  hvilka  endast 
förefinnas  i  öfver käken,  äro  af  samma  form,  som  kindtän- 

derna, nemligen  med  enkel,  afnött  krona,  och  de  hafva  sitt  läge 
innanför  de  stora  hörntänderna,  och  framom  kindtänderna.  Hos 

den  lille  ungen,  som  endast  lefvat  af  di,  äro  de  koniska,  med 

trubbig  spets.  Under  den  starka  afnötning,  för  hvilken  både  de 

och  kindtänderna  sedermera  äro  utsatta ,  antager  kronans  tuggyta 
diverse  olika  former.  Både  de  och  kindtänderna  hafva  korta, 

enkla  och  slutna  rötter.  Hörntänderna  i  öfverkäken,  hvars  längd 

stiger  till  2  fot  eller  600  milL,  då  den  i  alveolen  inneslutna 
roten  tages  med  i  räkningen ,  hafva  öppen  rot  och  persistent 

pulpa,  för  att  kunna  ständigt  växa  till  i  mån  af  den  nötning, 
hvilken  de  äro  underkastade  under  deras  trägna  bruk  i  och  för 

födans  insamlande.  Till  formen  och  storleken  förete  de  åtskilliga 

variationer.  Stundom  äro  de  mindre,  och  stundom  mera  böjda 

bakåt,  och  stundom  konvergera  de  med  sina  spetsar,  och  stun- 
dom divergera  de  med  desamma.  De  med  divergerande  spetsar 

äro  vanligen  mindre  böjda.  Hos  de  äldre  hanarne  äro  de  mycket 
tjockare,  om  än  icke  alltid  längre  än  hos  honorna.  Stundom 
träffar  män  äldre  både  hanar  och  honor,  som  hafva  dem  parallela, 
stundom  konvergerande  och  stundom  divergerande,  så  att  dessa 

skiljaktigheter  ingalunda  äro  bundne  vid  något  visst  kön.  De 

äro  ej  heller  bundne  vid  någon  viss  ålder,  och  tyckas  således 
vara  rent  individuella.  De  förete  merendels  mer  eller  mindre 

tydliga  långsgående  gropar  och  fåror.  Å  det  ofvan  anförda  stora 
eraniet  af  en  gammal  hane  förefinnas  4  kindtänder  å  hvardera 

sidan  af  den  öfre  käken,  men  den  4:de  har  blott  omkring  fjerde- 
delen  af  den  närmaste  tandens  storlek.  Den  är  emellertid  något 

för  stor  för  att  kunna  anses  för  en  qvarblifven  mjölktand,  utan 
torde  böra  antagas  vara  en  produkt  af  de  individuella  variationer 

i  tandbildningen ,  som  tillkomma  själdjuren  i  allmänhet.  Härför 

talar  äfven  den  omständigheten,  att  bakom  denna  tand  å  venstra 

sidan  af  öfverkäken  är  en  ytterst  liten  rudimentär  tand.  —  Af  de 
4  tänderna  å  hvardera  sidan  af  underkäken  är  den  l:sta  en 

hörntand,  enligt  W.  Eapp  och  A.  J.  Malmgren,  ehuru  den  till 
sin  form  och  funktion  liknar  kindtänderna.  Den  bakersta  eller 

3:dje  kindtanden  är  mindre  än  de  andre. 43 



664 

Hvalrossens  betydelse  i  ekonomiskt  hänseende,  till  följe  af 

det  värde,  som  dess  hud,  späck  och  betar  eller  hörntänder  äga, 

har  gjort,  att  han  sedan  äldsta  tid  varit  ett  för  kustboarne  i 

de  nordligaste  trakterna  af  Europa  väl  bekant  djur.  Han  tillhör 
emellertid  så  uteslutande  de  delar  af  norra  Ishafvet,  der  stän- 

dig tillgång  på  is  förefinnes,  att  han,  enligt  de  af  v.  Baer  i 
detta  hänseende  anställda  forskningar  ,  så  långt  historien  går 

tillbaka,  aldrig  normalt  förekommit  vid  kusterna  af  det  nord- 
ligaste Norge ,  eller  de  af  Ryska  Lappland.  Längre  åt  öster  går 

han  längre  söderut,  och  förekommer  enligt  samme  författare^), 
ständigt  vid  ön  Matwejew  vester  om  ön  Waigat ,  och  under  våren 

i  förening  med  drifisen  vid  norra  udden  af  halfön  Kanin  i  Eu- 
ropeiska Ryssland,  äfvensom  ändå  längre  österut  ända  ned  till 

Beringsön.  I  dess  vestra  utbredningsområde,  vid  Norra  Amerikas 

nordöstra  kuster,  går  han  äfven  längre  söderut,  till  kusten  af 

Labrador;  detta  allt  naturligtvis  till  följe  af  polarisens  utbred- 
ning längre  åt  söder  i  dessa  trakter.  Fastän  han  i  allmänhet 

förekommer  i  grannskapet  af  isen,  så  väl  den  fasta  som  den 

rörliga,  träffas  han  dock  merendels  icke  vid  drif ismassorna  ute 
i  vida  oceanen ,  utan  närmare  intill  kusterna.  Till  de  vestra  och 

norra  kusterna  af  Norge  förirrar  sig  då  och  då  något  individ, 

sannolikt  med  drifis,  och  detta  föranleder  oss  att  upptaga  ho- 
nom i  vår  fauna,  ehuru  han  egentligen  icke  tillhör  densamma. 

Enligt  hvad  Nilsson  uppgifver  3),  hade  en  hvalross  1816  blifvit 
dödad  vid  Lurön  utanför  Helgeland  i  Norge;  och  enligt  hvad 

Dokt.  J.  Koren  benäget  meddelat  oss  blef  en  sådan  1861  iakt- 
tagen vid  Skudesnäs  i  trakten  af  Stavanger  derstädes.  Den  skall 

under  ebbtiden  hafva  blifvit  sedd  hängande  på  betarne  på  en 

klippa  ofvan  vattnet.  R.  Collett  har  uppgifvit*),  att  en  hval- 
ross blifvit  anträffad  vid  KjölleQord  i  Finmarken  i  November 

1868;  och  densamme  har  i  bref  benäget  meddelat  oss,  att  ett 

individ  af  den  blef  iakttaget  vid  Gjsesvser  nära  Nord-Cap  1869, 
samt  att  ett  sådant  under  flera  veckor  i  Mars  1870  visade  sig 

i  Varangerfjorden.  Detta  hade  af  A.  G.  Nordvi  blifvit  för  honom 

uppgifvet.  Dessa  äro  de  enda  oss  bekanta  exempel  på  dess  före- 

1)  Anat.  u.  Zool.  Untersuch.  iiber  das  Wallross,  etc;  Méraoires  de 
TAcad.  Impér.  des  Sciences  de  S:t  Pétersb.  6  ser.  2:de  partie ,  Sc.  nat. 
T.  2  pag.  210.  —  1836. 

2)  L.  c.  pag.  186. 
3)  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.,  pag.  321. 
4)  Svenska  Jäg.förb:s  Nya  Tidskrift,  7:de  årg.,  pag.  21 
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komst  vid  Norges  kuster  under  sednare  tiden.  Från  äldre  tid 

har  man  uppgifter  derom  af  Leem  och  Pontoppidan.  —  Hvalrossen 
förekommer  deremot,  såsom  redan  blifvit  anfördt,  normalt  i  åt- 

skilliga delar  af  norra  Ishafvet,  men  icke  på  alla  passande  stäl- 
len i  detsamma.  Enligt  v.  Baer,  har  han  derstädes  2:ne  skilda 

utbredningsområden:  ett  östligt  och  ett  vestligt.  Det  förra  sträc- 

ker sig  från  Beringsön  i  söder  norrut  genom  Berings- Sundet  till 
floden  Kolymas  mynning  i  Asien ,  och  till  Cap  Barrow  i  Norra 

Amerika,  och,  enligt  R.  Brown,  vid  nordvestra  kusten  af  sist- 

nämnde verldsdel  söderut  ända  ned  till  50:de  nordliga  bredd- 
graden. Det  sednare  sträcker  sig  åtminstone  från  floden  Cha- 

tangas  mynning  vid  östra  sidan  af  Taimyr-landet  öfver  No- 
vaja-Semlja ,  Spetsbergen  och  Beeren  Eiland  till  Grönland ,  kusten 
af  Labrador,  och  kusterna  af  Baffins-  och  Hudsons-Vikarne  till 
Prince  Regents  Inlet.  Således  skall  en  betydlig  sträcka  så  väl 
af  Sibiriens  som  Norra  Amerikas  norra  kuster  vara  utesluten 

från  hvalrossens  geografiska  utbredningsområden.  Vår  kunskap 
härom  är  dock  ännu  långt  ifrån  tillfredsställande.  På  sednare 
tiden  har  hvalrossen  försvunnit  från  en  del  ställen ,  der  han  förr 

var  talrik,  och  detta  är  naturligtvis  en  följd  af  de  förföljelser, 

för  hvilka  han  varit  utsatt.  Mot  norden  sträcker  sig  hans  ut- 
bredning till  ungefär  80:de  nordliga  breddgraden.  Någon  gång 

har  han  förirrat  sig  så  långt  söderut  som  till  Orkney-Öarne , 
enligt  T.  Bell  1825,  och  enligt  E.  Brown  1857. 

Den  fullvuxne  hvalrossens  tjocke  och  tunge  kropp  inskränker 

i  hög  grad  hans  förmåga  att  röra  sig  på  det  torra,  ehuru  han 
kan  höja  sig  något  på  de  främre  extrerniteterna,  och  böja  de 

bakre  fram  under  kroppen.  Denna  större  rörlighet  i  extremite- 
terna,  som  har  sin  grund  i  dessas  något  större  utveckling  för 
rörelsen  på  land ,  gör  att  hans  sätt  att  röra  sig  på  detta  är  helt 
olika  det  af  de  egentliga  själarne,  och,  liksom  förhållandet  är 

med  öronsjälarne  {Otaridce)^  något  närmande  sig  till  det  af 

landtdäggdjuren.  Enligt  James  Murie^)  skall  han  hafva  större 
rörlighet  i  de  bakre  extremiteterna ,  än  öronsjälarne.  Oaktadt 

detta  har  han  emellertid  svårare  att  på  torrlandet  fortskaffa  sig 
än  de  egentliga  själarne.  Något  större  rörlighet  i  detta  afseende 

1)  F.  SCHMIDT:  Mém.  de  FAcad.  Imp.  des  Sc.  de  St.  Pétersb.  VlLe 
ser.  T.  XVIII,  N:o  1,  pag.  41.  -  1872. 

2)  On  the  Walrus  {Tricheclms  rosmarus,  LiNN.);  Transact.  of  the  Zoo- 
log. Soc.  of  London,  vol.  VII,  part  6,  pag.  415. 

43* 
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synes  ungen  hafva  än  den  fullvuxne  hvalrossen ,  då  hos  den  förre 

kroppen  ännu  icke  är  så  tjock  och  tung,  och  extremiteterna  der- 
före  lättare  kunna  bära  den.  R.  Brown  har  å  en  i  fångenskap 
varande  ung  hvalross  beräknat,  att  den  kunde  röra  sig 

engelska  mil  i  timman.  Wolff  har  lemnat  en  god  teckning 

öfver  en  unge,  framställande  dess  sätt  att  röra  sig  pä  land'). 
I  vattnet  rör  hvalrossen  sig  deremot  med  snabbhet,  liksom  de 

andra  själdjuren.  Han  aflägsnar  sig  i  allmänhet  icke  långt  från 

vattnet,  antingen  han  uppstiger  på  isen  eller  på  stranden,  ehuru 
han  under  hösten  stundom  stannar  flera  veckor  i  land.  Då  han 

uppklättrar  på  isen,  skall  han,  enligt  äldre  uppgifter,  hugga 
tag  i  den  med  sina  långa  betar,  för  att  dymedelst  hjelpa  sig 

upp.  Detta  förnekas  dock  af  Malmgeen,  som  helt  och  hållet  be- 
strider, att  betarne  vid  något  tillfälle  göra  tjenst  såsom  fort- 

skaffningsmedel. 

De  äro  sällskapliga  djur,  som  merendels  hålla  sig  i  större 
eller  mindre  flockar.  Honor  med  små,  nyfödda  ungar  hålla  sig 
ensamma  med  dessa,  tills  de  blifva  något  äldre,  då  äfven  de 

slå  sig  till  flockarne.  De  äro  mera  modige  än  de  fleste  andre 

själdjuren,  och  äldre  hanar  sätta  sig  ofta  till  motvärn,  då  de 

anfallas.  Honor  med  unge  försvara  den,  och  anfalla  med  ra- 
seri, om  ungen  blifvit  angripen.  Någon  gång  har  det  händt,  att 

hvalrossarne  anfallit  och  med  sina  långa  betar  sönderhuggit  bå- 
ten för  de  sjömän,  som  närmat  sig  dem,  utan  att  hafva  ofredat 

dem.  Då  de  ligga  uppe  på  något  isstycke  eller  på  stranden, 
bruka  de  merendels  iakttaga  den  försigtigheten ,  att  en  af 
sällskapet  håller  vakt.  Deras  sömn  är  tung  och  snarkande. 

Stundom  träff'as  de  sofvande  i  vattnet,  med  hufvudet  eller  der- 
jemte  en  del  af  ryggen  öfver  vattnet,  och  öfverrumplas  lätt  i 

denna  ställning.  Deras  läte  är  högt  och  råmande.  De  äro  arg- 
sinta, och  slås  stundom  med  hvarandra,  så  att  ett  klapprande 

ljud  från  betarne  höres.  De  besitta  en  icke  obetydlig  grad  af  in- 
telligens, och  fångade  ungar  liafva  visat  prof  af  ganska  mycken 

tamhet  och  läraktighet.  Enligt  Malmgkens  iakttagelser-),  ut- 
göres  hvalrossens  föda  förnämligast  af  mnsslor  (My a  trtmcata  och 

Saxicava  rugosa),  samt  en  del  andra  hafsdjur,  som  jemte  mus- 
slorna bruka  hålla  sig  i  leran  på  hafsbottnen,  och  till  dessa 

djurs  uppgräfvande  använder  hvalrossen  sina  långa  betar.  Han 

skall  således  icke  förtära  några  Fucaceer,  såsom  man  förut  upp- 

1)  Zoological  Sketches,  vol.  I,  pl.  18. 
2)  Öfvers.  af  K.  Vet.  Akad:s  Förh.  1863,  pag.  131. 
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gifvit.  På  grund  af  detta  antager  Malmgren,  att  ungen  diar 
modern  tills  han  är  ett  par  år  gammal,  emedan  betarne  först 

vid  denna  ålder  skola  hafva  en  sådan  längd  (3 — 4  tum) ,  att  de 
kunna  börja  begagnas  till  uppgräfning  af  de  nämnda  musslorna. 

Dessa  förekomma  på  10—50  famnars  djupt  vatten,  och  3 — 7 
tum  djupt  ned  i  leran.  R.  Brown  har  iakttagit,  att  hvalrossen 

är  plågad  af  ett  par  arter  parasitiska,  lössen  närstående  Hemi- 
pterer  af  slägtet  Hcematopinus  ̂   af  hvilka  den  ena  håller  sig  vid 
basen  af  de  tjocka  morrhåren,  och  den  andra  förekommer  pä 
andra  ställen  af  kroppen. 

Enligt  A.  J.  Malmgren  ,  inträffar  hvalrossens  parningstid  i 

slutet  af  Maj  eller  början  af  Juni,  och  parningen  verkställes  på 
bsfnkarne  eller  grunden  några  mil  från  kusterna.  Sannolikt  är 
den  dock  icke  alltid  bunden  vid  denna  tiden.  Under  sommaren 

efter  parningstiden  lära  könen  vara  skilda  och  icke  uppehålla 
sig  på  samma  ställen.  Honan  går  drägtig  omkring  ett  år,  och 

föder  i  Maj  eller  Juni,  eller  stundom  något  sednare,  blott  en 
unge,  som  lär  vara  mindre  i  förhållande  till  modern  än  den  af 

de  egentliga  själarne,  omkring  3  fot  lång,  enligt  R.  Brown. 
Strax  efter  födseln,  då  han  har  en  ullik  hårbeklädnad,  begifver 

han  sig  icke  i  vattnet.  0.  Torell  har  benäget  uppgifvit  för  oss, 
att  modern  under  den  tiden  simmande  bär  ungen  på  sin  rygg, 
då  hon  vill  förflytta  honom  från  ett  ställe  till  ett  annat.  Hon 
håller  sig  då,  såsom  nämndt  är,  alltid  ensam  med  honom,  och 
man  träffar  derföre  inga  honor  med  späda  ungar  uti  flockarne. 

Hennes  ömhet  om  ungen  är  mycket  stor,  och  hon  vågar  sitt  lif 

för  att  skydda  honom.  Ungens  färg  är  då  något  mörkare  brun- 
aktig,  och  ljusnar  sedermera  efterhand.  Enligt  hvad  vi  ofvan 
anfört ,  antager  Prof.  Malmgren  ,  att  modern  däggar  ungen  under 
en  tid  af  omkring  eller  nära  2:ne  år,  och  nämnde  författare  är 
äfvenledes  böjd  för  alt  antaga,  att  modern  under  denna  tid  icke 

parar  sig,  och  att,  då  drägtigheten  varar  ett  år,  således  3:ne  år 

förflyta  mellan  hvarje  partus. 

Fam.  PHOCID^,  J.  E.  Gray.  1825. 
Ann.  of  Phil.  XXVI. 

(^Egentliga  Själar). 

Inga  utöron^  men  tragus  har  formen  af  en  liten  knöl 

eller  hroskartad  shifva  vid  bronoppiingens  ena  sida^  och  bi- 
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drager  till  dess  tillslutande.  De  främre  extremiteterna  äro 
mindre  än  de  bakre,  och  alla  äro  hlohärande.  Be  bakre  kunna 

icke  böjas  framåt.  Honan  har  2 — å  spenar  på  buken.  —  Cra- 
niet  har  intet  eller  otydligt  postorbitalutskott ,  ingen  alisphenoid- 
kanal,  samt  en  liten  processus  mastoideus ,  men  en  stor  och 

uppsvälld  bulla  ossea.  Fannan  är  mycket  smal.  Ofverarm- 
benet  har  merendels  ett  hål  for  cubitalarterian  ofvan  dess  inre 

ledknapp  Astragalus  har  icke  någon  trochlea  för  articula- 
tionen  med  underbenet,  utan  2:ne  genom  en  konvex  rygg  åt- 

skilda, sluttande  och  något  konvexa  ledytor,  af  hvilka  den  inre 
för  articulationen  med  vadbenet,  och  den  yttre  för  densamma 
med  skenbenet;  och  den  har  vid  sin  bakre  (främre)  ända  ett  stort, 

bakåt  (framåt)  riktadt  utskott ,  som  ligger  intill  och  parallell 
med  kroppen  å  calcaneus.  Tandömsningen  är,  åtminstone  i  de 

flesta  fall ,  foetnJ.  De  permanenta  tänderna  äro :  framtänder 

~,  eller  ~,  eller  ock  j^i/  hörntänder  och  kindtänder 

~,  sällan  ~.  Till  mjölktandsättet  höra  det  vanliga  antalet, 
fram-  och  hörntänder,  samt  3:ne  kindtänder  å  hvardera  sidan 
i  öfre  och  undre  käken. 

De  egentliga  själarne  skiljas  till  det  yttre  lätt  från  före- 
gående familj  derigenom  att  de  bakre  extremiteterna  äro  betyd- 

ligt större  än  de  främre,  och  de  förras  fötter  kunna  icke  böjas 
framåt.  Då  således  de  bakre  extremiteterna  äro  mindre  rörliga, 
och  dessutom  de  främre  i  allmänhet  äro  något  mindre  utbildade, 

så  följer  häraf,  att  de  för  rörelsen  på  land  icke  kunna  göra 
samma  bruk  af  sina  extremiteter  som  hvalrossen ,  och  deras  sätt 

att  röra  sig  på  detta  är  derföre  helt  olikt  det  såväl  af  denne 

som  af  öronsjälarne.  De  förete  emellertid  sig  emellan  ganska 

betydliga  skiljaktigheter  i  detta  afseende,  ehuru  de  alla  öfver- 
ensstämma  deruti,  att  de  vid  denna  rörelse  göra  ringa  eller 
intet  bruk  af  sina  bakre  extremiteter.  En  del  röra  sig  på  det 

sätt,  att  de  framdraga  den  bakre  kroppsändan,  så  att  ryggen 
står  i  en  båge,  liksom  geometralarvernas  kropp,  och  framkasta 
derefter  den  främre  kroppsdelen,  som  på  sidorna  är  något  stödd 
af  de  främre  extremiteterna;  och  genom  att  ganska  hastigt 

vexelvis  utföra  dessa  rörelser  kunna  de  temligen  fort  förflytta 

sig.   Detta  sätt  att  röra  sig  beskrifves  af  Nilsson  2).    Man  har 

1)  Hos  alla  våra  hithörande  former  finnes  det.  Endast  hos  det  ut- 
ländska slägtet  Monaehus  saknas  det. 

2)  Illumin.  fig.  till  Skandiu.  Fauna,  20:de  häft. ,  och  i  Skand.  Fauna, 
Däggdjuren,  2:dra  uppl. 
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exempel  på,  att  en  själ  sålunda  vandrat  4V2  i^i^  pä  landet.  En 

del  andra  förflytta  sig  saktare  och  med  större  svårighet,  der- 

igenom  att  de  endast  framsläpa  sig  med  de  främre  extremite- 
terna,  hållande  de  bakre  samt  den  bakre  kroppsändan  utsträckte 

rätt  bakut ,  stundom  på  ojemn  mark  underlättande  framsläpandet 
genom  åt  sidorna  undulära  eller  vrickande  rörelser  med  kroppen. 
Detta  sätt  att  röra  sig  tillhör  grönlandssjälen,  och  beskrifves  af 

James  Murie^).  Den  mindre  rörligheten  i  de  bakre  extremite- 
terna  beror  dels  deraf,  att  en  jemförelsevis  större  del  af  dem 

är  indragen  inom  den  hud,  som  betäcker  den  bakre  delen  af 
kroppen,  och  dels  deraf,  att  fotledens  articulation  blifvit  något 

inskränkt,  derigenom  att  astragalus  med  sitt  stora  bakre  ut- 
skott blifvit  mindre  rörligt  fästad  vid  calcaneus. 

Hvad  de  yttre  karaktererna  beträffar,  utmärka  de  egentliga 
själarne  sig  vidare  merendels  genom  en  starkare  utveckling  af 

klorna  på  de  främre  extremiteterna ,  hvilka  klor  hos  de  denna 

grupp  tillhörande  själarne  inom  vår  fauna  äro  stora  och  starka. 

De  hafva  äfven  en  mera  nedtryckt  kroppsform  än  de  andra  själ- 
djuren, och  isynnerhet  mera  nedtryckt  än  den,  som  tillkommer 

öronsjälarne. 
1  öfverensstämmelse  dermed,  att  deras  extremiteter  äro 

mindre  utbildade  för  rörelsen  på  land,  än  de  af  hvalrossen,  äro 

de  så  mycket  mera  dugliga  för  rörelsen  i  vattnet,  der  de  i  all- 
mänhet fortskaffa  sig  med  större  snabbhet  och  vighet  än  den 

sednare.  Härtill  bidrager  äfven  en  något  smärtare  kroppsform. 

Under  framskjutandet  i  vattnet  är  det  endast  de  bakre  extremi- 
teterna som  begagnas  såsom  pådrifvande  kraft,  och  de  främre 

hållas  tryckta  till  kroppen. 

Denna  familj  afdelas  af  T.  Gill  uti  3:ne  underfamiljer: 

1.  Fhocince,  2.  Cystopliorince^  och  3.  Stenorliynchinm ,  af  hvilka 
den  sista  icke  har  några  representanter  inom  vår  fauna.  Till 

den  lista  af  dessa  underfamiljer  räknar  han  6,  och  till  den  2:dra 
2me  slägten.  I  öfverensstämmelse  med  Nilsson  anse  vi,  att  af 

de  till  den  första  hörande  6  slägtena  de  4  första:  1.  Fhoca^ 

2.  Fagomys^  3.  FagopMlus,  och  4..  Erignathus,  som  äro  grun- 
dade på  de  4  i  Skandinavisk  Fauna,  och  äfven  här  nedan  i 

samma  ordning  under  si.  FJioca  upptagna  arterna,  med  rätta 

böra  räknas  till  ett  enda  slägte  med  det  sistnämnda  af  Linné 

1)  Pioceed.  of  the  Zoolog.  Soc.  of  London  1870,  pag.  604, 
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gifna  namnet.  Skiljaktigheterna  mellan  slägtena  Flioca  och  Cy- 
stopliora  äro  af  den  betydenhet,  att  desga  med  fog  kunna  be- 

traktas såsom  utgörande  typer  för  2 me  underfamiljer. 

1.    Underfam.  PHOCINA,  J.  E.  Geay. 

Nosen  han  iclcc  upxMåsas.  Framtänderna  of  van  6^  och 

nedan  4,  cllcr  någon  gång  (Monachus)  of  van  och  nedan  4. 

Kindtänderna  omvexlande  ^  men  åtminstone  de  hahersta  i  all- 
mänhet med  dubbel  rot.  MellanMhsbenen  nå  till  eller  nära 

intill  näsbenen. 

De  till  vår  fauna  hörande  representanterna  för  denna  under- 
familj hafva  alla  6  framtänder  i  den  öfre ,  och  4  i  den  undre 

käken,  och  de  2me  slägteu,  som  för  dem  blifvit  uppställda, 
komma  hvarandra  mycket  nära. 

Phocina. 
Af  kindtänderna  hos  det 
fullvuxna  djuret  har.  .  . 

Slägten; endast  den  l:sta 
enkel  rot  ....  1.  PJioca  ,  LiNNÉ. 

de  3:ne  första 
enkel  rot  ....  2.  Halkhoerus,  Nilsson. 

I.    Slägtet  Phoca,  Linné.  1758. 

Ä  djuret  företer  hufvudets  öfre  profilkontur  en  stark  sänk- 
ning framom  ögonen.  Nosen  är  kort,  och  nosspetsen  mellan 

näsborrarne  är  naken.  Alla  tårna  med  väl  utbildade  klor,  och 

ä  framfötterna  är  den  innersta^  d.v.s.5:te,  och  å  bakfötterna 

de  3:ne  mellersta^  d.  v.  s.  2:dra—4:de  tårna  de  minsta. —  Å 

craniet  är  den  bakre  mynningen  af  canalis  infraorbitalis  syn- 
lig ^  då  craniet  betraktas  rätt  ofvanifrån;  och  af  ståndet  mellan 

framkanten  af  mellankäksbenen  och  näsbenen  är  lika  med  eller 
mindre  än  detsamma  mellan  öfre  hörntanden  och  bakre  kanten 

af  den  bakersta  kindtanden.  —  Framtänderna  äro  Alla 
kindtänderna ,  med  undantag  af  den  främsta  å  hvardera  sidan 
i  båda  käkarne.,  hafva  dubbla  rötter,  och  alla  hafva  kronan 

försedd  med  2:ne  eller  flera  i  en  longitudinell  rad  sittande 
taggar,  då  den  icke  är  afnött. 

De  till  detta  slägte  hörande  själarne  hålla  sig  vanligen  mera 
i  grannskapet  af  kusterna,  dels  uti  vikar  och  gärdar,  och  dels 

mellan  öarne  i  skärgårdarne.  Sällan  träffas  de  bland  drifismas- 
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sorna  ute  i  öppna  hafvet  eller  i  oceanen,  såsom  förhållandet  är 

med  grönlandssjälen.  En  del  af  dem  förekomma  ensliga,  och 
andra  äro  sällskapliga,  så  att  man  träffar  dem  tillsammans  i 
större  eller  mindre  skaror.  De  äro  i  allmänhet  utmärkta  genom 

ett  särdeles  tjockt  lager  af  späck  under  huden  vid  vissa  tid- 
punkter, stundom  till  den  grad,  att  deras  döda  kropp  icke  sjunker 

i  vattnet.    Deras  föda  utgöres  af  fisk  och  kräftdjur. 
Till  detta  slägte  höra  åtta  arter  från  norra  hemisferens 

kalla  och  tempererade  trakter. 

De  fyra  till  vår  fauna  hörande  arterna  synas  oss  bäst  på 
följande  sätt  kunna  åtskiljas. 
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1.  Phoca  vitulina,  Fabricius^). 
Knuhhsjälen. 

Ofvan  har  den  på  en  gråhvitahtig  eller  gulgråaktig  botten 
talrika^  mer  eller  mindre  tätt  sittande  smärre  gråsvarta  eller 

mörkt  gråbruna  fläckar^  som  hos  yngre  är  o  sammanlöpande^ 
isynnerhet  långs  midten  af  ryggen^  så  att  färgen  der  stundom 

är  enfärgadt  gråsvart.  En  hvitaktig  ring  omgifver  ögonen 

baktill.  Morrhåren  äro  vågbräddade.  —  Ä  craniet  är  pan- 
nan^ eller  mellanbalken  mellan  orbitce  medelmåttigt  smal,  nä- 
stan trind  å  öfre  sidan,  samt  baktill  hos  äldre  individer 

hopknipen,  och  hos  unga  D:o  starkt  af  rundad,  och  hos  de  förra 
äro  cristce  frontales  externes  sammanlöpande.  Gombenen  äro 

baktill  skilda  från  plogbenet ,  sa^nt  med  en  djupt  ingående  vin- 
kel, och  foramina  palatina  hafva  sitt  läge  framom  suturen 

mellan  dem  och  öfverkäksbenen.  Den  delen  af  näsbenen,  som 
är  inskjuten  mellan  pannbenen,  är  lika  lång  som  eller  längre 

än  den  öfriga  delen  af  dem.  Intet  spår  till  tuberculum  ante- 
orbitale.  Underkäksgrenarne  hafva  kroppen  å  inre  sidan  midt 
för  kindtänderna  konvex,  och  dess  största  höjd  är  under  3:dje 

eller  4:de  kindtanden.  —  I  Öfverkäken  äro  2:dra  och  3:dje, 
och  i  den  undre  2'.dra — 4:de  kindtänderna  snedt  sittande, 

Phoca  vitulina,     O.  Fabricius:  Fauna  Groenlandica ,  pag.  9.  —  1780. 
Steen-Kohhm ,  E.  Eosted:  Om  Steen-Kobben ,  Phoca  vitulina  dentibus 

caninis  tectis ;  i  "Nye  Samling  af  det  Kongel.  Norske  Vi- 
denskabers  Selskabs  Skrifter,  2:detBind'',  pag.  185  —  1788. 

Phoca  vitulina,  O.  Fabicius:  "Udförlig  Beskrivelse  over  de  Grönländska 
Ssele,  2:detStykke;  i  Skrivter  af  Naturhistorie-Selskabet, 
1:ste  Biud,  2:det  Hefte,  pag.  98.  —  1791. 

1)  Såsom  Nilsson  uti  Skandin.  Fauna  anmärkt,  har  Linné  under  art- 
namnet Phoca  vitulina  sammanblandat  alla  de  vid  våra  östra  kuster  före- 

kommande själar,  eller  åtminstone  2:ne  arter  af  dem,  nemligen  vikaresjälen 
och  gråsjälen,  hvilket  tydligen  framgår  deraf,  att  han  omnämner  2:ne  va- 

rieteter,  och  för  dessa  uppgifver  de  båda  betecknande  localnamnen  "Grå- 
Siäl"  och  "Wikare-Siäl",  under  hvilka  de  nämnda  båda  arterna  äro  kända  af 
kustboarne  vid  Bottniska  Viken.  Han  kan  på  grund  deraf  icke  åberopas  såsom 
auctor  för  arten  Phoca  vitulina,  ehuru  han  är  auctor  för  artnamnet.  Den 
förste ,  som  riktigt  bestämt  arten ,  är  O.  Fabricius  ,  och  vi  anse  oss  derföre 
böra  åberopa  honom  såsom  auctor,  med  bibehållande  af  det  Linnéanska  art- 

namnet, af  det  skäl,  att  både  han  och  de  fleste  af  hans  efterföljare  bibe- 
hållit det,  ehuru  vi  påstå,  att  det  varit  bäst  att,  såsom  Nilsson  gjort  i 

l:sta  uppl.  af  Skand.  Fauna,  Dägg.  Djuren,  förkasta  det  gamla  collectiva 
namnet  och  i  dess  ställe  gifva  ett  nytt. 
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Plioca  variegata,  S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna,  l:sta  Del.,  Däggande  Dju- 
ren, l:sta  uppl.,  pag.  359.  —  1820. 

„  littorea,  F,  A.  L.  Thienemann  :  Naturhistorisclie  Bemerkungen  ge- 
samraelt  auf  einer  Reise  im  Norden  von  Europa,  vorzii- 
glich  in  Island  in  d.  Jahren  1820  bis  1821,  pag.  61.  — 
1824. 

„   vitulina^    H.  B.  Melchior:  Den  Danske  Stats  og  Norges  Pattedyr, 

pag.  229.  —  1834. 
„         ,,        S.  Nilsson:  Illuminerade  figurer  till  Skandinaviens  Fauna , 

Bd.  2,  häft.  20.  —  1840. 
„         „        Idem:  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:drauppl. ,  pag.  276. 

—  1847. 

„         „        M.  KöRNER:  Skandinaviska  Däggdjur,  tecknade  efter  na- 
turen, lithographierade  etc.,  pl.  11,  fig.  1.  —  1855. 

„         „        J.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 
lands,  pag.  248.  —  1857. 

„         „        A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  213,  med 
figurer  öfver  craniet.  —  1865. 

Callocephalits  vitiiUnus,  J.  E.  Gråy:  Catalogue  of  Seals  and  Whales  in  the 
British  Museum,  pag.  20.  —  1866. 

BesJcr.  Den  gamle  hanen  uppnår  en  kroppslängd  af  om- 
kring 6  fot  eller  1,800  mét.  Å  en  äldre  hona  hafva  vi  funnit 

längden  från  nosspetsen  till  ändan  af  de  bakåt  utsträckta  bak- 
fötterna vara  omkring  5  f.  8  t.  eller  1,740  mét.  Å  en  yngre 

hane,  skjuten  i  Juli  månad,  och  förmodligen  tvåårig,  hafva  vi 

tagit  följande  mått:  Kroppens  längd  från  spetsen  af  nosen  till 

densamme  af  svansen  4  fot  7io  eller  1,212  mét.  Periferien  å 
midten  af  kroppen  2  f.  9  t.  eller  870  mill.  Hufvudets  längd 

6  7iQ  t.  eller  189  mill.  Afståndet  mellan  nosspetsen  och  basen 
af  framfötterna  127iot.  eller  387  mill.  Längden  af  framfötterna 

6Vio  t.  eller  207  mill.  Bredden  af  D:o  4Vio  t.  eller  132 
mill.  Afståndet  mellan  spetsarne  af  framfötterna  2  f.  2  7io  ̂• 
eller  663  mill.  Längden  af  bakfötterna  ly^^  t.  eller  237  mill., 
och  bredden  af  desamma  10  t.  eller  300  mill.  L.  af  svansen 

2  7,0  t-  eller  69  mill. 

Kroppen  är  icke  synnerligen  nedtryckt,  ehuru  bredare  än 

hög,  samt  tjockast  öfver  bröstet  något  bakom  främre  extremi- 
teterna.  Hufvudet  är  tydligen  begränsadt  från  halsen,  och  denne 

är  temligen  lång,  då  den  är  utsträckt,  samt  längre  än  hos  föl- 

jande art,  och  vid  nacken  af  jemförelsevis  ringare  tjocklek,  så 
att  der  är  en  afsats  eller  intryckning  mellan  hufvudet  och  den. 
Nosspetsen  mellan  näsborrarne  bar,  och  delad  af  en  djup  vertical 
fåra.   Öfre  läppen  är  å  hvardera  sidan  uppsvälld,  och  försedd 
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med  6—7  rader  hoptryckta  och  vågbräddade  morrhår,  af  hvilka 
hos  de  yngre  individerna  de  öfre  kortare  äro  mörka,  brunaktiga, 
och  de  nedre  och  bakre,  samt  längre  äro  gråhvita.  Hos  de  gamla  äro 
alla  gråhvita.  Afståndet  mellan  nosspetsen  och  ögat  är  ungefär 

dubbelt  större  än  detsamma  mellan  ögat  och  öronöppningen. 
Ögonöppningen  är  horisontell,  samt  föga  längre  än  näsborrarne. 
Ofvan  hvartdera  ögat  är  en  hvitgulaktig  fläck,  hvari  sitta  omkring 

5  (2  längre  och  3  kortare)  hoptryckta  och  vågbräddade  borst. 
Öronöppningen  är  liten,  och  den  hud,  som  är  innanför  kanten 
af  densamma,  är  mycket  tunn  och  naken.  Under  denna  är  vid 
öppningens  främre  sida  en  rörlig,  broskartad  skifva  (tragus)^ 
hvilken  i  förening  med  den  densamma  betäckande  huden  genom 
en  särskild  musculatur  kan  tillsluta  öronöppningen.  Framfötterna 
äro  små,  och  tjockare  vid  sin  främre  kant  än  vid  den  bakre. 

Deras  tår  och  de  på  dem  sittande  klorna  aftaga  jemnt  i  storlek 
från  den  2:dra  till  den  5:te,  och  simhinnorna  dem  emellan  äro 

grundt  inbugtade.  Tummen  har  sitt  läge  främst  eller  ytterst. 

Klorna  äro  svarta.  Bakfötterna,  som  äro  betydligt  större  än  de 

främre ,  samt  ständigt  riktade  bakåt,  hafva  starkt  utbildade  sim- 
hinnor,  som  räcka  utom  klorna,  samt  grunda  bugter  mellan  tårna. 

De  båda  sidotårna  äro  längre  och  större  än  de  andre,  och  sins- 
emellan olika,  derigenom  att  den  yttre  eller  l:sta  tån  är  något 

längre  än  den  inre,  eller  5:te  D:o,  samt  bilda  hvardera  en  ut- 
stående flik,  mellan  hvilka  den  bakre  kanten  är  utringad.  Å 

alla  tårna  äro  klorna  stora  och  väl  utbildade.  Alla  fötterna  äro 

ludna  så  väl  under  som  ofvan.  Svansen  är  kort  och  nedtryckt. 

Honan  har  2me  mellan  hudveck  dolda  spenar  långt  tillbaka  på 
buken. 

Färgen  är  något  föränderlig  både  efter  kön  och  ålder.  I 

allmänhet  har  den  på  öfre  sidan  af  hufvudet,  halsen  och  krop- 
pen talrika  och  mer  eller  mindre  sammanlöpande  gråsvarta  eller 

mörkt  gråbrunaktiga  fläckar  på  en  gråhvitaktig  eller  smutsigt 
hvitaktig  botten.  Nedåt  kroppssidorna  blir  den  gråhvitaktiga 

färgen  mera  öfvervägande ,  och  de  gråsvarta  fläckarne  mera  glesa 
och  distinkta,  tills  på  undre  kroppssidan  den  är  den  enda  eller 
nästan  enda  förekommande  färgen,  då  denna  är  utan  mörkare 
fläckar,  eller  endast  har  få  sådana.  Hakan  är  dock  något  mörkare, 

och  stötande  i  grått.  Nilsson  (anf.  st.)  har  hos  hanarne  funnit 

färgen  långs  ryggen  svartaktig,  ofläckad,  och  å  undre  kropps- 
delarna hvitaktig,  äfvenledes  ofläckad,  och  främre  och  bakre 
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oxtremiteterna  utan  fläckar.  Hos  honorna  liar  han  funnit  fär- 

gen spräcklig  långs  ryggen,  och  på  de  undre  kroppsdelarna 
äfvensom  på  extremiteterna  småfläckig.  Vi  hafva  äfvenledes 

hos  de  båda  könen  iakttagit  de  af  Nilsson  anförda  skillnaderna 

i  färgen,  ehuru  vi  icke  haft  tillfälle  att  se  någon  gammal  hane. 

Den  ofvan  anförde  yngre  hanen  afviker  endast  obetydligt  der- 
igenora  att  han  långs  ryggens  raidt  har  några  få,  mycket 
små  och  otydliga  ljusare  fläckar.  Öfre  sidan  af  nosen  är  något 

brunaktig,  och  bakom  hvartdera  ögat  är  en  gråhvitaktig  half- 
ring.  En  del  af  de  gråhvitaktiga  fläckarne  på  öfre  delarne  af 
kroppssidorna  bilda  små  ofullständiga  ringar.  Öfre  sidan  af 
främre  extremiteterna  är  skuggad  af  gråaktigt,  och  samma  sida 

å  de  bakre  är  gråbrunaktig.  —  "Ungen  är  ofvan  svartaktig  och 
fint  spräcklig  af  hvitaktigt,  hvilken  färg  småningom  tilltager 
på  sidorna,  som  derigenom  synas  grå.  Pannan  och  nosen  ofvan 

mörkbruna.  Hufvudets  sidor  ljusgrå.  Kroppen  inunder  hvit." 
(Nilsson).  —  Varierar  individuelt,  och  är  då  stundom  enfärgadt 
rostgul  eller  brungul,  något  brunare  ofvan,  och  gulare  under. 

I  en  viss  dager  ses  den  vanliga  teckningen,  ehuru  svagt.  (Nils- 
son). —  Fostret  är  i  moderlifvet  försedt  med  ullik ,  hvitgul  hår- 

fäll  ,  hvilken  fälles  före  födseln ,  och  efterträdes  af  en  mörkare , 

fläckig,  liknande  den  för  ungen  beskrifna,  hvilken  sednare,  en- 
ligt KosTED,  icke  fälles  förr  än  följande  året,  men  enligt  Eiegels 

redan  6  veckor  efter  födseln  ').  De  gamla  fälla  håret  i  slutet 
af  Juli,  enligt  Rosted. 

Skelettet.  Oraniet:  Af  den  ofvan  anförda  äldre  honan, 

som  dock  icke  är  gammal ,  emedan  epiphyserna  å  en  del  kotor 
under  macerationen  lossnat:  Längd  af  craniet  från  framkanten 

af  mellankäksbenen  till  bakre  kanterna  af  nackbenets  ledknappar 

7-/10  t.  eller  216  mill.  Bredd  öfver  kindbågarne  4Vin  t.  eller 
129  mill.  Bredd  öfver  spendelarne  4  t.  eller  120  mill.  Be- 
traktadt  ofvanifrån ,  är  det  aflångt  ovalt,  och  starkt  afsmalnande 

framtill.  Foramen  niagnum  är  föga  bredare  än  högt  samt  upp- 
till rät-  eller  spetsvinkligt.  Nackbenets  basilardel  är  å  midten 

baktill  icke  genombruten  af  något  hål  hos  de  äldre ,  och  dess 
främre  ända  är  lika  bred  som  bakre  delon  af  det  bakre  kil- 

1)  Eörande  detta  ämne  hänvisa  vi  till  E.  Eosted:  Om  Steen-Kobben , 
i  Nye  Samling  af  det  Kongel.  Norske  Vidensk.  Selskabs  Skrifter,  Bd.  2 , 
pag.  190;  N.  D.  Eiegels:  Forsög  till  Saelhundens  grandskende  Beskrivelse 
etc.  i  Skrivter  af  Naturhistorie-Selskabet ,  Bd.  2,  l:ste  Hefte,  pag.  143; 
och  slutligen  W.  v.  Wright,  i  Skand.  Naturforsk.  Förh.  för  1842,  pag.  647. 
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benets  kropp.  Processus  paramastoidei  saknas.  BuTlce  ossem 
stöta  intill  den  främre  delen  af  nackbenets  basilardel,  och  utåt 

äro  de  tidigt  sammansmälta  med  spendelarne,  och  dessa  med 

^ällbenen.  Uti  en  fördjupning  mellan  spendelen  och  hulla  ossea 

synes  foramen  stylo-mastoideum.  Den  af  hulla  ossea  omslutna 
kammaren  är  odelad,  men  dess  yttre  afdelning  är  dock  distinkt 

från  den  in/e  och  större.  Foramen  glenoideum  är  distinkt.  Kil- 

benets stora  vingar  äro  mindre  än  dess  små  D:o.  Dess  ving- 
formiga  utskott  äro  helt  små,  men  tydliga,  och  utgöra,  äfven 
hos  de  yngre ,  icke  några  särskilda  ben.  De  bakre  perpendiculära 

delarne  af  gombenen  betäcka  de  vingformiga  utskotten  å  yttre 
sidan,  och  gå  med  sina  bakre  ändar  nära  intill /ommwa 
Hjernskålen  är  hos  de  äldre  emot  de  förenade  ögonhålorna  och 

tinninggroparne  starkt  afrundad,  och  här  icke  tvärt  stupande, 
och  den  har  en  genom  de  förenade  cristce  frontales  externes 

bildad  låg  hjesskam.  Den  smala  pannan  eller  mellanbalken  mel- 

lan ögonhålorna  är  visserligen  baktill  tjockare,  men  dock  der- 
städes  å  sidorna  något  urgröpt.  På  sin  smalaste  del  är  den  7io 
t.  eller  12  mill.  tjock.  Dess  öfre  sida  är  konvex.  Gombenens 

bakre  fria  kant  har  en  djupt  ingående  spetsig  vinkel ,  och  deras 
crista  nasalis  är  baktill  långt  skild  från  plogbenet.  Kindbågarne 
hafva  en  starkt  uppstigande  processus  postorbitalis.  Näsbenens 
bakre  mellan  pannbenen  inskjutande  del  är  lika  lång  som,  eller 
längre  än  deras  öfriga  främre  del.  Mellankäksbenen  stöta  intill 
eller  nära  intill  näsbenen.  Öfverkäksbenets  okbensutskott  är  mycket 

snedt ,  och  den  bakre  mynningen  af  den  vida  canahs  infraorhi- 
talis  är  synlig,  då  craniet  betraktas  rätt  uppifrån,  A  gommen 

äro  foramina  palatina  belägna  ett  godt  stycke  framom  suturen 
mellan  gombenen  och  öfverkäksbenens  processus  palatini.  Vid 
främre  kanten  af  orhita  förefinnes  å  öfverkäksbenet  intet  spår 

till  någon  knöl  QHubercuhmi  anteorbitaJc") ,  men  väl  är  der  en 
liten  knöl  upptill  vid  suturen  mellan  öfverkäksbenet  och  pann- 

benet. Underkäkens  kropp  är  framtill  å  båda  sidor  konvex,  och 

har  sin  största  höjd  under  3:dje  eller  4:de  kindtanden.  Angular- 

utskottet  är  tydligt,  och  ungefär  midt  emellan  det  och  ledknap- 
pen är  en  stor  knöl.    Kronutskottet  är  bakåt  böjdt. 
Balen:  Atlas  har  spår  till  neuraltagg,  äfvensom  ett  ringa 

spår  till  ett  hypapophysialutskott.  Dess  sidoutskott  äro  temligen 
små,  med  yttre  kanterna  ojemna  och  snedt  afrundade,  och  med 
en  inskärning  vid  basen  af  främre  D:o.  Dess  bredd  är  3  t.  eller 
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90  mill.  Neural taggen  å  epistropheiis  är  ungefär  lika  långt  ut- 

sträckt' framtill  som  baktill.  3:dje  och  4:de  halskotorna  sakna 
neuraltagg^).  7:de  halskotan  har  en  tydlig  parapophys  fästad 
på  undre  sidan  af  diapophysen.  Bröstkotorna  äro  15,  ländkotorna 

5,  och  korsbenskotorna  3  2).  Alla  neuraltaggarne  å  bröst-  och 
ländkotorna  äro  låga,  och  obetydligt  skiljaktiga  i  anseende  till 
höjden.  De  främre  bröstkotornas  och  de  mellersta  ländkotornas 

äro  litet  högre.  Å  alla  äro  de  riktade  bakåt.  Mellan  neural- 

bågarne  å  alla  hals-,  bröst-  och  ländkotorna  äro  stora  öppningar. 
A  ll:te  och  följande  bröstkotor  äro  meta-  och  anapophyserna 

åtskilda.  l:sta — 4:de  ländkotorna  hafva  spår  till  anapophyserna. 
l:sta  ländkotans  sidoutskott  äro  väl  utbildade,  och  föga  mindre 

än  de  å  2:dra  D:o.  Svanskotorna  äro  11.  Coste  verce  äro  11  par. 
Refbensbrosken  eller  deras  hsemapophyser  äro  långa,  de  främre 
längre  än  ref  benen,  och  de  bakre  ungefär  af  deras  längd,  med 

undantag  af  de  allra  bakersta,  som  äro  kortare.  Bröstbenet  be- 

står af  9  leder,  med  inberäkning  af  den  långe  processus  ensi- 
formis^  som  bär  en  stor  och  utbredd  broskskifva.  Manubrium 

bär  framtill  ett  långt  och  framåt  riktadt,  trindt  och  framåt  af- 
smalnande  brosk. 

Extremiteterna:  Skulderbladet  är  halfmånformigt  eller 
rättare  njurformigt,  med  spina  scapulce  snedt  sittande,  samt 
acromion  och  proc.  coracoideus  små.  Fossa  postspinata  är  större 

är  /.  prcespinata.  Skulderbladets  bredd  är  5  t.  eller  150  mill. 

Öfverarmbenet  är  kort,  S-formigt  böjdt,  och  försedt  med  starka 
utskott  och  kammar,  men  med  en  mycket  grund  eller  nästan 

ingen  fossa  anconcea.  Ledhufvudet  är  halfklotformigt.  Tuber- 
cuhm  minus  är  högre  än  t.  majus,  samt  trubbigt  tillspetsadt. 
Crista  deltoidea  interna  är  mera  framstående  är  cr.  deltoid.  ex- 

terna, och  båda  sluta  uti  en  tvär  och  stark  afsats  på  midten  af 

benets  främre  sida.  Ofvan  condijlus  internus  är  ett  hål  för  cu- 
bitalarterian.  Öfverarmbenets  längd  är  47io  t.  eller  126  mill. 
Underarmens  båda  ben  äro  äfvenledes  korta,  och  äro  utmärkta 

genom  sin  hoptryckta  form,  samt  derigenom  att  strålbenet  ned- 
till och  armbågbenet  upptill  har  en  betydlig  bredd.  De  hafva 

med  hvarandra  en  särdeles  rörlig  articulation.  Strålbenets  led- 

hufvud  är  rundadt  ovalt,  och  har  på  sin  inre  sida  en  med  led- 

1)  A  ett  äldre  skelett  af  hane  hafva  vi  funnit,  att  af  dessa  blott  den 
3:dje  saknat  neuraltagg. 

3)  A  nämnda  äldre  skelett  hafva  vi  iakttagit  4  korshenskotor. 
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yta  försedd  knöU  som  articiilerar  emot  condylus  internus  på 
öfverarmbenet.  Dess  hals  är  temligen  smal.  Bredden  vid  nedre 

ändan  innehålles  något  mera  än  2:ne  gånger  i  benets  längd. 

Armbågbenet  har  en  mycket  stor,  hoptryckt  och  snedt  uppåt 
och  bakåt  riktad  olecranon.  Till  följe  deraf  att  benet  är  tunnt 

är  fossa  sigmoidea  minor  i  transversell  riktning  liten.  Benet 

är  något  böjdt,  och  dess  längd  är  47iot.  eller  144  mil].  Hand- 
lofvens  ben  äro  7,  derigenom  att  ossa  naviculare  é  lunatum 

äro  sammanvuxna  till  ett  ben.  Tummens  första  phalang  är  den 
största,  och  tummen  är  till  följe  deraf  något  längre  än  de  andra 

tårna,  som  jemnt  aftaga  i  längd  inåt  eller  bakåt.  —  Bäckenet 
är,  såsom  i  allmänhet  hos  sjf-ldjuren,  litet  och  smalt,  och  mel- 

lan blygdbenen  är  icke  någon  egentlig  symphysis  Höftbenet 

är  mycket  kort,  och  starkt  utåt  böjdt,  samt  å  yttre  sidan  ur- 

hålkadt.  Bäckenets  längd  är  67io  t.  eller  207  milL,  och  höft- 
benets längd  innehålles  mera  än  2  7i  gånger  i  längden  af  de 

förenade  sitt-  och  blygdbenen.  Både  blygdbenet  och  sittbenet 
äro  smala,. och  det  förra  är  nästan  rakt.  Gränsen  dem  emellan 

baktill  försvinner  mycket  tidigt.  Inga  incisurm  ischiadicce  före- 
finnas, och  icke  heller  någon  egentlig  sittknöl,  men  der  denna 

skulle  hafva  varit,  har  sittbenet  en  uppstående  vinkel,  hvarest 
kanten  af  benet  är  något  tjockare.  Midt  under  acetahulum  är 

ett  tydligt  tuberculum  ileopectincdum.  Höfthålet  är  aflångt  och 

något  snedt  elliptiskt.  Lårbenet  är  mycket  kort  —  dess  längd 

3V2  t-  eller  105  mill.,  och  bredd  vid  nedre  ändan  1  ̂ 7.,^  t.  eller 
53  mill.  —  och  hoptryckt  i  transversell  riktning ,  och  vid  nedre 
ändan  bredare  än  vid  den  öfre.  Trochanter  major  är  högre  än  det 

något  mera  Un  halfklotformiga  ledbufvudet,  hvars  hals  är  di- 
stinkt. Till  trochanter  minor  förefinnes  ett  mycket  obetydligt 

spår.  Den  nedre  ändan  är  sned,  så  att  den  yttre  ledknappen 

sitter  högre  än  den  inre,  och  båda  äro  riktade  bakåt.  Under- 
benet är  mycket  längre ,  och  skenbenet  är  7  7io  t.  eller  222  mill. 

långt.  Skenbenet  är  upptill  hoptryckt,  och  å  inre  sidan  konkavt, 
samt  således  icke  trekantigt.  Derigenom  att  extremiteten  fått 

ett  omvändt  läge,  har  vadbenet  kommit  att  ligga  inåt  och  bakåt; 
och  emot  detta  är  den  konkava  sidan  riktad.  Vid  öfre  ändan  är 

der  ett  stort  inåt  riktadt  utskott,  vid  hvars  undre  sida  den  öfre 

ändan  af  vadbenet  är  fästad.    Tarsalbenen  äro  7.    Till  följe  af 

1)  A  det  ofvan  nämnda  äldre  skelettet  förefanns  en  fullständig,  men 
kort  symj^hysis  ossium  pubis. 

# 
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extremitetens  omvända  läge  ligger  astragalus  utanför  calcaneus. 
Den  förre  är  föga  rörligt  förenad  med  den  sednare.  Den  saknar 

egentlig  trochlea,  och  har  2:ne  genom  en  konvex  rygg  åtskilda 

konvexa,  sluttande  ledytor  i  dess  ställe,  af  hvilka  den  yttre  ar- 
ticulerar  med  skenbenet,  och  den  inre  med  vadbenet.  Den  har 

vid  sin  bakre  (främre)  ända  ett  stort  utskott,  som  ligger  intill 
och  parallelt  med  kroppen  af  calcaneus.  Af  tårna  är  den  yttre 
å  hvardera  sidan  längre  än  de  3:ne  inre,  och  den  yttersta  eller 
l:sta  tån  längre  än  den  innersta  eller  5:te. 

Ett  skelett  af  en  gammal  hane,  förvaradt  å  härvarande 
Universitets  anatomiska  museum,  och  som  vi  genom  Prof.  Fe. 

SuNDEWALLs  bcuägna  medgifvande  fått  tillfälle  att  undersöka,  företer 

följande  dimensioner:  Skelettets  längd  från  framkanten  af  mellan- 
käksbenen  till  spetsen  af  svansen  5  fot  1  tum  eller  1,530  mét., 
och  D:o  till  spetsen  af  bakre  extremite terna  5  f.  7  t.  eller  1,710 

mét.  L.  af  craniet  7^/^  t.  eller  225  mill.  Bredd  af  D:o  öfver 
kindbågarne  4  t  eller  135  mill.  Bredd  af  D:o  öfver  spen- 
delarne  47io  eller  129  mill.  Pannans  minsta  bredd  mellan 

ögonhålorna,  eller  mellanbalkens  mellan  desamma  minsta  tjock- 
lek 7,0  t.  eller  14  mill.  Halsens  längd  7  7,^  t.  eller  219  mill. 

Bredd  af  atlas  3  7io  t.  eller  96  mill.  Bredd  af  skulderbladet 

5  Va  t.  eller  165  mill.  Längd  af  öfverarmbenet  4  t.  eller  120 
mill.  L.  af  armbågbenet  47io  t-  ̂ ller  144  mill.  L.  af  bäckenet 

77io  t.  eller  222  mill.  L,  af  lårbenet  37io  t.  eller  114  mill. 
L.  af  skenbenet  77io  t.  eller  216  mill.  Bakfotens  längd  från 
tuber  calcanei  till  spetsen  af  yttersta  (l:sta)  baktån  97io  t. 
eller  276  mill. 

Tänderna:  Framtän derna ,  som  äro  6  ofvan  och  4  nedan, 

och  af  hvilka  de  mellersta  äro  minst,  hafva  enkel,  spetsig  och 
något  bakåt  böjd  krona.  Af  hörntänderna  äro  de  öfre  större  än 
de  undre.  Kindtänderna,  som  äro  5  å  hvardera  sidan  i  båda 

käkarne,  äro  tjocka  och  tätt  sittande,  och  af  de  öfre  sitta  2:dra 
och  3:die,  och  af  de  undre  2:dra,  3:dje  och  4:de  snedt,  den 
sistnämnda  dock  icke  lika  mycket  som  de  andra.  Den  lista 

kindtanden  både  uppe  och  nere  är  mindre  än  de  andra,  och  har 
enkel  rot.  Alla  de  andra  hafva  dubbel  rot.  Deras  kronor  äro 

flerspetsade ,  men  spetsarnes  antal  är  något  vexlande.  I  allmän- 
het förefinnes  en  större  central  spets,  som  är  böjd  bakåt.  I 

öfre  käken  finnes  vanligen  framom  denne  spets  ingen  annan,  och 

bakom  den  1—2  mindre,  af  tagande  i  storlek  bakåt,  men  det 44 
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liänder  stundom  hos  yngre,  att  de  bakersta  kindtänderna  hafva 

en  tydlig  spets  framom,  den.  I  imdre  käken  deremot  finnes  der 

framom  den  centrala  spetsen  1 — 2  små  spetsar,  och  bakom  den 
i  allmänhet  2me  D:o. 

Från  och  med  norra  delarne  af  Östersjön  förekommer  knubb- 

själen  vid  alla  Sveriges  och  Norges  hafskuster  ända  till  Tana- 
Elfven.  Så  vidt  vi  hafva  erfarit  det,  torde  den  icke  förekomma 

vid  våra  kuster  af  Bottniska  Viken.  Enligt  de  exemplar,  som 

vi  erhållit,  och  enligt  de  uppgifter,  som  vi  fått  af  själskyttar, 
förekommer  den  åtminstone  icke  i  Roslagen,  och  den  själ,  som 
derstädes,  och  sannolikt  på  andra  ställen  vid  Bottniska  Viken, 

kallas  vikaresjäl,  är  följande  arten,  livilken  derföre  bör  erhålla  detta 

namn.  C.  U.  Ekström  har  uti  "Beskrifning  öfver  Mörkö  Socken", 

pag.  19,  uppgifvit,  att  denne  själ  (FJioca  variegata ,  Nilsson^)) 
är  den  "allmännaste"  der  i  trakten,  men  i  Skand.  Fauna,  2:dra 
uppl. ,  har  Nilsson  sedermera,  med  åberopande  af  Ekström,  upp- 

gifvit, att  den  icke  förekommer  i  "Mörköskären."  Endera  af 
dessa  uppgifter  måste  således  vara  oriktig.  Enligt  Doctor  C.  R. 

Sundström-),  har  den  emellertid  blifvit  anträffad  i  skärgården 
utanför  Nyköping  i  Södermanland ,  hvadan  det  således  är  säkert, 

att  den  derstädes  förekommer;  men  den  skall  dock,  enligt  ho- 
nom, der  vara  sällsj^nt.  Enligt  Skand.  Fauna,  2:dra  uppl.,  före- 

kommer den  icke  i  "Östgöta-skären",  och  enligt  oss  benäget 
meddelad  uppgift  af  Jägmästare  C.  W.  Lundborg,  är  den  icke 
anträffad  i  Bråviken.  Vid  Gotland  hafva  vi  sjelfve  sett  den  tagen. 

Enligt  G.  A.  TisELius  förekommer  den  vid  östra  Smålands 
kuster,  och  enligt  H.  D.  J.  Wallengren  finnes  den  vid  kusten 

af  nordöstra  Skåne,  ehuru  sparsamt.  Enligt  Nilsson  och  enligt 
hvad  vi  sjelfve  erfarit ,  är  den  vid  kusten  af  Blekinge  känd  under 
namn  af  inbottensskäl.  Vid  södra  Skånes  kuster  och  vid  kusten 

af  Öresund  är  den  icke  sällsynt,  enligt  de  iakttagelser,  som  vi 

derstädes  haft  tillfälle  att  göra.  Enligt  W.  v.  Wright  ̂ )  och  C. 
U.  Ekström  är  den  allmän  i  Bohuslänska  skärgården ,  der  den 

äldre,  enligt  W.  v.  Wright,  är  känd  under  namn  af  knubbsäl 

1)  Skaucl.  Fauna,  Dilggande  Djuren,  l:sta  nppl.,  pag.  359. 
2)  Bihang  till  K.  Sv.  Vet.  Akad:s  Handl.  Bd.  1,  N:o  4,  pag.  15.  —  1872. 
3)  Bidrag  till  kännedom  om  Östra  Smålands  Vertebratfauna,  pag.  14. 
4)  Öfvers.  af  K.  Vet.  Akad:s  Förh.  för  1866,  pag.  3. 
5)  Förliandl.  vid  Skand.  Naturforskarnes  3:dje  möte,  1842,  pag.  647. 
6)  Götheborgs  Kongl,  Vetenskaps  och  Vitterhets  Samhälles  Handlingar, 

ny  tidsföljd,  l:sta  haft.  pag.  30. 



«81 

eller  endast  sal,  och  den  yngre  nnder  det  af  fjordnacke.  R. 

CoLLETT^)  uppgifver,  att  don  vid  Hvalöarna,  belägna  vid  Norges 
södra  gräns,  är  ytterst  allmän,  ocli  den  samme  har  i  br  ef  täckts 
meddela  oss  en  af  A.  G.  Nokdvi  honom  lemnad  uppgift ,  att  den 

förekommer  vid  kusten  af  Östfinmarken,  och  vandrar  upp  i  Tana- 
Elfven  ända  till  Karasjok  (omkring  24  mil).  I  Bergens  museum 
hafva  vi  sett  skelett  af  den,  samt  af  Doctor  J.  Koren  erhållit 

den  uppgift,  att  den  derstädes  är  allmän.  Enligt  E.  Rosted^), 
förekommer  den  i  temligen  stor  mängd  vid  åtskilliga  ställen  i 

Saltens  fögderi  och  vid  ön  Senjen,  och  benämnes  derstädes 

Steen-Kohhe.  Knubbsjälen  förekommer  dessutom  vid  de  andra 

kusterna  af  Östersjön,  vid  kusterna  af  Danmark,  Holland,  Eng- 
land, Frankrike,  Spanien,  t.  o.  m.  i  Medelhafvet,  vid  Island, 

Grönland  och  nordöstra  kusterna  af  N.  Amerika  ned  till  New- 

York,  och  enligt  F.  ScHMmT^)  vid  norra  kusten  af  Sibirien,  der 
den  går  upp  i  floden  Jenissei  ända  till  ofvan  Turuchansk. 

Den  uppehåller  sig  på  sådana  ställen ,  hvarest  finnas  IQärdar 
och  vikar  samt  skär  och  holmar,  eller  ock  endast  stora  stenar, 

på  hvilka  den  kan  gå  upp,  dels  för  att  hvila  sig  och  bädda  sig 
i  solen,  och  dels  för  att  para  sig  eller  dägga  sin  unge.  Den 
väljer  äfven  gerna  sådana  trakter,  hvarest  god  tillgång  på  fisk 
förefinnes,  isynnerhet  sill,  som  tyckes  vara  dess  älsklingsföda. 

Den  söker  i  allmänhet  sådana  platser,  som  äro  belägne  i  grann- 
skapet af  någon  kust ,  och  träffas  derföre  icke  långt  ute  i  öppna 

hafvet.  Deremot  går  den  stundom  upp  på  land  vid  de  innersta 
vikarne,  och  emellanåt  t.  o.  m.  ganska  långt  upp  i  de  i  hafvet 

utfallande  strömmarne,  enligt  hvad  redan  ofvan  blifvit  anfördt. 
Vi  känna  icke,  att  man  inom  Sverige  iakttagit  dess  uppstigande 

i  någon  ström  på  något  annat  ställe  än  i  Göta  Elf,  der  den, 
enligt  JiLOYD ,  uppstiger  ända  till  Lilla  Edet ,  omkring  5  mil  från 
hafvet.  K.  Collett  har  dessutom  benäget  meddelat  oss,  att  den 

ofta  skjutes  i  Solsvand  i  Namdalen,  ej  långt  från  hafvet,  ehuru 
elfven,  som  från  detta  leder  dit  upp,  forsar  starkt,  och  höjer 

sig  omkring  50  fot  på  1000  alnar;  äfvensom  att  den  i  Glommen 

1)  Zoologisk  botaniske  Observationer  fra  Hvalöerne ,  pag.  5. 
2)  Nye  Samling  af  det  Kongel.  Norske  Vidensk.  Selskabs  Skrifter,  2;det 

Bind,  pag.  187. 
3)  Mémoires  de  TAcad.  Irapér.  des  Sciences  de  St.  Pétersbourg,  Torne 

XVm,  N:o  1,  pag.  41.  -  1872. 

44* 
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stiger  upp  till  Sarpfosseu.  —  Deu  lefver  merendels  enslig  eller 
endast  några  få  tillsammans.  Under  parningstiden,  som,  enligt 
RosTED,  inträffar  i  början  af  September,  slå  de  sig  samman  i 
flockar,  ocb  banarne  slås  då  häftigt  med  bvarandra.  Den  blir 

lätt  tam  ocb  visar  sin  vårdare  stor  tillgifvenbet.  —  Enligt  Rosted, 
sker  parningen  uppe  på  något  skär,  ocb  bönan  ligger  dervid  på 

ryggen.  Både  enligt  Rosted  ocb  W.  v.  Wright,  ocb  enligt  Skan- 
dinavisk Fauna,  samt  enligt  bvad  vi  sjelfve  erfarit,  är  yngle- 

tiden  vid  Midsommar,  ocb  bönan  föder  blott  en  unge.  Dennes 
första  drägt,  som  är  ullig  ocb  bvitgul,  fälles,  såsom  vi  ofvan 

anfört,  enligt  W.  v.  Wright,  i  moderlifvet  under  första  bälften 
af  Juni  månad,  ocb  ungen  framkommer  med  en  bårbeklädnad, 

som  liknar  modrens,  eburu  den  är  något  mörkare.  Rosted  upp- 

gifver,  att  ban  diar  modren  endast  i  8  dagar,  ocb  att  bon  der- 

^fter  kör' bort  bonom.  I  Skandinavisk  fauna  anföres,  enligt  C. 
U.  Ekström  ,  att  ban  skall  följa  modren  till  medlet  af  Augusti. 

2.  Phoca  foetida,  O.  F.  MiJller. 

Viharesjälen. 

Ofvan  har  den  på  en  svartgråaJctig,  eller  mörJchrun ,  eJIer 

mer  eller  mindre  ljust  gråbrun  botten  större  eller  mindre,  ofta 
smnmanflytande  hvitaJctiga  eller  guUwitaläiga  ringar,  eller  ock 
är  den  nästan  enfärgadt  svariaUig ,  med  otydliga  hvitaUiga 

ringar  eller  fläcliar,  Morrhåren  äro  vågbräädade.  —  A  craniet 
är  pannan ,  eller  mellanbalhen  mellan  orbiice  mycket  smal,  och 

å  öfre  sidan  hantig,  samt  baktill  icke  hopknipen ,  utan  der  bred 

ocJi  med  mer  eller  mindre  skarpa  sidokanter;  och  crisice  fron- 
tales  externcB  äro  aldrig  sammanlöpande.  Gombenen  äro  bak- 

till skilda  från  plogbenet,  och  hafva  derdädes  en  djupt  in- 
gående vinkel.  Foramina  palatina  hafva  sitt  läge  i  eller  bakom 

suturen  mellan  gombenen  och  Öfverkäksbenen.  Den  delen  af 
näsbenen,  som  är  inskjuten  mellan  pannbenen,  är  kortare  än 

den  öfriga  delen  af  dem.  Tydligt  spår  till  tubercuhm  ante- 
orbitule.  Underkäkshalfvorna  hafva  kroppen  å  inre  sidan  af 
dess  tandbär atide  del  konkav  eller  platt,  och  dess  största  höjd 

är  under  den  hakersta  {5:te)  kindtanden.  —  Alla  kindtänderna 
sitta  rätt. 
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Phoca  foetida,       O.  F.  Möller:  ZoologiiE  Danica  Prodromus,  pag-.  VIII. —  1776. 

„         O.  Fabricius  :  Fauna  Groenlandica ,  pag.  13.  —  1780. 
JPhoca  Jiispida,      Idem:  Udförlig  Beskrivelse  over  de  Grönlandske  Sale; 

uti  Skrivter  af  Naturhistorie-Selskabet ,  l:ste  Bd.,  2:det 
Hefte,  pag.  74.  -  1791. 

,,    annellata,    S.  Nilsson:    Skandinavisk  Fauna,    Däggande  Djuren, 
l:sta  uppl, ,  pag.  365.  —  1820. 

Callocephalus  discolor,  Fr.  Cuvier:  De  quelques  Espéces  de  Phoques  et 
des  groupes  génériques  entré  lesquels  elles  se  par- 

tagent; Mémoires  du  Museum  d'histoire  naturelle  , 
T.  XI  pag.  186.  —  1824. 

„  hispidus,    Idem:  ibm,  pag.  189,  pl.  12,  fig.  3,  g,  h,  i. 
Phoca  annellataj    F.  A.  L.  Thienemann:  Naturliist.  Bemerkungen ,  gesam- 

melt  auf  einer  Reise  im  Norden  von  Europa,  vorziiglich 
in  Island  in  d.  Jahr.  1820  bis  1821,  I.  Abtli.  Säugeth. 
pag.  83,  tab.  IX— XH.  —  1824. 

„     Jmpida,      H.  B.  Melchioe:  Den  Danske  Stats  och  Norges  Patte- 
dyr,  pag.  234.  —  1834. 

„     annellata,  Idem:  ibm,  pag.  237. 
„         „         S.  Nilsson:  lUumin.  figurer  till  Skandin.  Fauna,  20:de 

häft.  pl.  38.  —  1840. 
„      foetida,     Keyserling  &  Blasius  :  Die  Wirbelthiere  Europa's,  pag. 

70.  —  1840. 
,,    annellata,    S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl., 

pag.  283.  —  1847. 
„      foetida,     J.  H.  Blasius :  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 

lands,  pag.  251.  —  1857. 
„     Jmpida,     A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  215,  med 

figur.  —  1865. 
Pagomys  foetidus ,  J.  E.  Gray:  Catalogue  of  Seals  and  Whales  in  the 

British  Museum,  pag.  23.  —  1866. 
„  „  E.  Brown:  Notes  on  the  History  and  geographical  re- 

lations of  the  Pinnipedia  frequenting  the  Spitzbergen 
and  Greenland  Seas;  Proceedings  of  the  Zool.  Soc.  of 

London  1868,  pag.  414.  —  1868. 
Phoca  Jiispida,  W.  H.  Flower:  On  the  occunence  of  the  Einged  or 

Marbled  Seal  (Phoca  hispida)  on  the  coast  af  Norfolk, 
with  remarks  on  the  synonymy  of  the  Species;  Proceed. 
of  the  Zool.  Soc.  of  London  1871,  pag.  506.  —  1871. 

JBesJcr.  ,  gammal.  Längd  af  kroppen  från  nosspetsen  till 
svansspetsen  5  fot  2  tum  eller  1,560  mét.;  och  D:o  D:o  till 

spetsen  af  de  bakre  extremiteterna  5  f.  7  t.  eller  1 ,710  mét.  i), 

1)  A.  J.  Malmgren  CÖfvers.  af  K.  Vet.  Akad:s  Förh.  1863,  pag.  143) 
uppgifver  dess  längd  till  nära  6  fot  från  spetsen  af  nosen  till  spetsen  af  der 
bakre  extremiteterna. 
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och  kroppens  största  bredd  något  bakom*  de  främre  extremite- 
terna  omkring  13  t.  eller  390  mill.  L.  af  hufvudet  GV-,  t.  eller 
195  mill.  L.  af  främre  extremiteten  långs  främre  kanten  och  till 
spetsen  af  den  lista  tåns  klo  7  t.  eller  210  mill.;  och  bredden 
af  densamma  4  t.  eller  120  mill.  L.  af  bakre  extremiteten  9  72 

t.  eller  285  mill.  'L.  af  svansen  5  t.  eller  150  mill.  —  Q, 
gammal,  hafvande.  L.  af  kropp,  till  svansspets.  4  f.  6  t.  eller 
1,380  mét. ;  och  D:o  D:o  till  spets,  af  de  bakre  extrem.  4  f.  9  t. 
eller  1,470  mét.;  och  kroppens  bredd  omkring  12  t.  eller  360 

mill.  L.  af  Imfvudet  57io  t.  eller  159  mill.  L.  af  främre  ex- 
tremitet, långs  främre  kanten  till  spetsen  af  lista  tåns  klospets 

t.  eller  195  mill.;  och  bredd  af  Dio  Sy^^  t.  eller  96  mill. 
L.  af  bakre  extremit.  77.2  t.  eller  225  mill.  L.  af  svansen  4 7io 
t.  eller  144  mill. 

Kroppsformen  är  något  mera  tjock  och  undersätsig,  än  den 
af  föregående  art,  med  jemförelsevis  något  bredare  och  tjockare 
extremiteter,  och  tjockare  hals,  så  att  gränsen  mellan  den  och 
hufvudet  är  otydlig,  och  ingen  afsats  vid  nacken  förefinnes. 
Nosen  är  något  kortare ,  men  nosspetsen  är  bar  och  försedd  med 
en  vertical  fåra ,  liksom  hos  den.  Läpparne  äro  starkt  uppsvällde, 

och  hafva  5—6  rader  nedtill  och  baktill  längre  vågbräddade 
smala  morrhår  af  en  brunaktig  färg.  Afståndet  mellan  nosspetsen 
och  ögat  är  betydligt,  men  icke  dubbelt  längre  än  det  mellan 
ögat  och  örat.  Ofvan  hvartdera  ögat  äro  5  borst,  liksom  hos 
föregående.  Hufvudets  öfre  profilkontur  företer  en  temligen  stark 

sänkning  framom  ögonen.  Klorna  äro  tjocka  och  starka,  is3^n- 
nerhet  hos  de  äldre ,  samt  gröfre  än  hos  föregående ,  och  af  svart 
färg.  Håret  är  gröfre,  längre  och  mera  uppstående,  än  hos 

föregående.  —  Färgen  är  föränderlig  dels  efter  kön  och  ålder, 
och  dels  efter  localen,  samt  stundom  äfven  individuelt.  Den 

gamle  hanen  utmärker  sig  genom  en  slags  marmorering  af  gul- 
hvitt  på  en  mörkbrun  eller  svartbrun  botten ,  derigenom  att  han 

på  nämnde  bottenfärg  har  både  på  öfre  och  undre  kroppssidan 

större  och  mindre,  merendels  sammanlöpande  ringar  samt  våg- 
formiga  band  af  en  gulhvitaktig  färg.  På  halsen  äro  de  minst, 
och  långs  midten  af  ryggen  saknas  de  nästan  helt  och  hållet. 

På  öfre  sidan  af  hufvudet  och  svansen,  samt  öfre  och  yttre  si- 

dorna af  extremiteterna  är  färgen  enfärgadt  mörkt  brunaktig  *).  — 

1)  Den  gamle  hanen  erhålles  sällan.  Den,  som  F.  CuviER  afbildat  i 
Histoire  Naturelle  des  Mammiferes  T.  I;  livrais.  9,  under  namn  af  Fkaque 
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Eu  något  mindre  och  yngre  hane  visar  en  tydlig  öfvcrgång  till 
den  gamle  hanens  fiirg.  På  en  bottenfärg,  som  till  större  delen 

är  ljusare  brunaktig,  men  till  dels  äfven  har  svartaktiga  flam- 
mor, äro  nugot  mindre  hvitaktiga  samma#löpande  ringar  och 

bugtiga  band ,  som  äro  smalare  än  hos  den  gamle.  —  En  annan 
helt  ung  hane ,  skjuten  i  Maj ,  och  sannolikt  född  under  året,  är 

mycket  olik  de  andra  2me.    Ofvan  är  den  mörkt  gråaktig,  med 
små  och  mindre  tydliga  hvitaktiga  ringar  och  smärre  fläckar, 

och  undertill  är  den  gråhvitaktig  med  under  denna  färg  framskym- 
tande gråaktiga  fläckar;  och  dessutom  har  den  både  ofvan  och 

under  en  del  spridda  mörkbruna  fläckar.  —  Den  gamla  honan  är 
mycket  olik  den  gamle  hanen.  Ofvan  är  den  svartgrå  med  tal- 

rika och  temligen  små  och  till  dels  sammanlöpande  hvitaktiga 

ringar,  vågformiga  streck,  och  fläckar,  och  under  är  den  gul- 
hvitaktig,  med  få  och  till  dels  mindre  tydliga  svartgrå  fläckar. 

Långs  midten  af  ryggen  är  den  endast  svartgrå.  De  främre  ex- 
tremiteterna  äro  ofvan  på  en  gulhvitaktig  botten  skuggade  af 
grått,  och  de  bakre,  liksom  svansen,  äro  ofvan  svartgrå,  med 

undantag  af  den  mellersta  delen  af  sjelfva  foten,  som  är  grå- 
hvitaktig. En  yngre  hona  liknar  denna  i  det  närmaste,  men  den 

är  ofvan  något  blekare  gråaktig,  på  hvilken  färg  do  vanliga 

ljusa  ringarne  förefinnas*).  —  Ett  exemplar  från  Spetsbergen, 
ännu  icke  fullvuxet,  är  ofvan  blekt  gråaktigt  med  små  och 

mindre  tydliga  gulhvitaktiga  ringar,  och  undertill  samt  på  ex- 
tremiteterna  enfärgadt  gulhvitaktigt.  —  En  med  denna  färg varietet 
närmast  öfverensstämmande  hafva  vi  erhållit  i  Archangel,  tagen 

i  floden  Dwina  nära  dess  mynning  -).  —  De ,  som  förekomma  i 
en  del  af  Finlands  och  Kysslands  insjöar,  äro  ofta  af  en  afvi- 
kande  färgteckning.    Ett  par  sådana  beskrifvas  i  Skand.  Fauna. 

Den  ena  är  "svartgrå,  sidorna  och  undre  kroppsdelarne  tecknade 
med  ovala  hvita  ringar  af      — ^  tums  (vkm.)  längd;  dessa 

commun  gris,  tyckes  vara  en  sådan,  och  den  öfverensstämmer  i  det  när- 
maste med  den  liär  beskrifne  gamle  hanen.  Denna  figur  har  af  E.  Håmilton 

blifvit  reproducerad  uti  Naturalist^s  Library,  Mammalia  vol.  VIII,  pag.  142, 
under  namn  af  Fhoca  discolor  or  Marhled  Seal.  Den  som  blifvit  afbildad 

i  "Illuminerade  Figurer  till  Skandinaviens  Fauna",  Bd.  2,  pl.  38,  syneö 
vara  en  mycket  ung  hane,  och  den  tyckes  stämma  närmast  öfverens  med 
den  här  beskrifno  yngste  hanen. 

1)  Alla  dessa  exemplar  äro  från  Koslagen,  och  förvaras  i  Upsala  Uni- 
versitets zoologiska  museum. 

2)  Vi  hänvisa  för  öfrigt  till  K.  Vet.  Akad:s  i  Stockh.  Handl.  för  1850, 
pag.  266. 
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äro  mindre  och  tätare  på  halsen  och  briDgan,  samt  upplösa  sig 

i  små  hvita  fläckar  på  hufvudet.  Långs  ryggen  hafva  flera  rin- 

gar hoplupit  till  en,  af  inemot  Vj.,  fots  längd.  Framben  grå- 

bruna, bakben  mörkgrå,  ofläckade.  Hona.  Längd  4  fot."  Den 

andra  är  "rent  svart,  pä  sidorna  med  otydliga  bleka  fläckar. 
Magsidan  svartaktig,  med  otydliga  bleka  fläckar,  som  otydligt 

och  oredigt  bilda  ringar.  Morrhåren  svartbruna.  Från  Ladoga- 

sjön  i  Eyssland."  Den  förra  var  från  Saimen  i  Finland'.  Vi  hafva 
haft  tillfälle  att  iakttaga,  att  den  i  sjön  Ladoga  är  mycket  för- 

änderlig uti  färgen,  och  att  denna  varierar  från  svart  till  grå, 
med  mer  eller  mindre  tydliga  ljusare  ringar  på  kroppssidorna. 
Uti  Universitetets  i  Köpenhamn  zoologiska  museum  hafva  vi 
haft  tillfälle  att  se  en  svartaktig  varietet  från  Grönland.  Den 

är  öfver  allt  svartaktig,  något  ljusare  under,  med  små  otydliga 

hvitaktiga  fläckar,  som  här  och  der  förete  en  antydning  till  rin- 
gar. En  sådan  derifrån  beskrifves  äfven  i  Illum.  Fig.  till  Skand. 

Fauna.  Derstädes  beskrifves  äfven  en  enfärgad,  smutsigt  hvit- 
aktig  varietet  från  samma  land,  och  förvarad  i  samma  mu- 

seum. En  annan  enfärgadt  gråbrun  varietet  från  sjön  Baikal  i 
Sibirien  anföres  äfvenledes  derstädes  samt  i  Skand.  Fauna. 

Craniet:  Det  af  den  ofvan  beskrifne  gamle  hanen  har 
längden  från  framkanten  af  mellankäksbenen  till  bakre  kanten 

af  nackbenets  ledknappar  6-/10  t.  eller  186  mill.,  och  bredden 
öfver  kindbågarne  37io  ̂ -  annat  cranium  af 
ett  ännu  äldre  individ,  med  mycket  afnötta  tänder,  är  dock  af 
samma  dimensioner.  Betraktadt  ofvanifrån,  är  craniet  utmärkt 

genom  mellanbalken  mellan  ögonhålorna,  hvilken  framtill  är 

mycket  smal,  och  baktill  är  bredare  och  ofvan  nästan  plattad? 
samt  der  försedd  med  mer  eller  mindre  skarpa  sidokanter.  A 
skallar  af  äldre  individer  äro  dessa  kanter  mera  trubbiga,  och 

å  de  af  helt  unga  är  mellanbalken  jemförelsevis  något  tjockare. 
För  öfrigt  är  den  något  kantig  ofvan,  och  dess  minsta  bredd 

eller  tjocklek  är  ungefär  7io  ̂ Uer  6  mill.  Dess  bakre  sido- 
kanter fortsättas  hos  äldre  individer  hvardera  uti  en  bakåt  och 

utåt  böjd  crista  f rontalis  externa ,  hvilka  båda  således  äro  långt 
åtskilda,  och  bakåt  divergera  samt  aldrig  förena  sig.  Betraktadt 

från  sidan,  har  det  den  öfre  profilkonturen  bakom  pannan  in- 

bugtad,  och  vid  näsbenen  något  sluttande.  Nackbenets  basilar- 
del  är  å  midten  baktill  genombruten.  Crista  lamhdoidea  är  hos 

de  äldre  märkbar,  men  låg,  och  i  midten  af  bruten,  liksom 

hos  föregående.    Processus  paramastoideus  är  föga  eller  icke 
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tydlig.  Den  halftub,  som  undertill  begränsar  den  yttre  öron- 
öppningen,  är  ganska  starkt  framstående.  Den  inskjutande 

vinkel,  som  finnes  i  bakre  kanten  af  gombenen,  är  något  vex- 
laude  efter  åldern.  Hos  yngre  bildar  gomkanten  en  båge,  i 
midten  af  hvilken  vinkeln  är.  Hos  äldre  saknas  denna  båge 

merendels ,  eller  är  endast  svagt  antydd.  Foramina  palatina 

hafva  sitt  läge  vid  eller  nära  intill  (då  merendels  bakom)  sutu- 
ren  mellan  gom-  och  öfverkäksbenen.  Foramina  incisiva  äro 

små,  stundom  ovala,  och  stundom  aflånga.  Den  delen  af  näs- 
benen, som  inskjuter  mellan  pannbenen,  är  mycket  kortare  än 

den  andra  delen  af  dem.  Tiiberculim  anteorhitale"  visar  sig 
såsom  en  liten  spetsig  knöl  på  öfverkäksbenet  vid  öfre  delen  af 
ögonhålans  framkant 

Tänderna:  Kindtänderna  äro  merendels  litet  skilda  från 

hvarandra,  och  äro  mindre  samt  icke  så  tjocka,  som  hos  före- 
gående art.  Deras  kronor  äro  flerspetsade.  De  hafva  en  större 

midtelspets,  och  i  öfre  käken  1  eller  ingen  spets  framom  denne, 
samt  1  eller  2  bakom  den ;  och  i  underkäken  antingen  1  eller  2 
framom,  och  1  eller  2  bakom  densamme.  Den  l:sta  kindtanden 

har  ingen  spets  framom  midtelspetsen. 
Vikaresjälen  tillhör  mera  de  östra  än  vestra  kusterna  af 

vår  halfö.  Från  de  nordligaste  trakterna  af  Bottniska  Viken 

förekommer  den  åtminstone  till  Öresund,  och  tyckes  emot  sö- 
dern blifva  allt  mindre  och  mindre  allmän.  Enligt  vår  erfarenhet 

är  den  talrikast  i  Bottniska  viken,  der  den  kallas  ViJcaresjäl 

eller  Viksjäl,  och  det  är  sannolikt  den  gamle  hanen,  som  stun- 

dom kallas  Hafsvikare.  Wikström*-^)  uppgifver  den  såsom  före- 
kommande i  trakten  af  Stockholm,  och  omnämner,  att  den,  så- 

som redan  ofvan  blifvit  anfördt,  stundom  går  ett  stycke  in  i 

Mälaren.  Enligt  C.  U.  Ekström^)  finnes  den  i  trakten  af  Mörk- 
ön,  ehuru  den  derstädes  icke  skall  vara  allmän.  Jägmästaren 
C.  W.  Lundborg  har  benäget  underrättat  oss,  att  den  blifvit 
I  skjuten  i  den  innersta  delen  af  Bråviken ,  och  Tiselius  har 

upptagit  den  såsom  tillhörande  hafvet  vid  östra  kusten  af  Små- 

1)  Vi  hafva  haft  tillfälle  att  jemföra  inhemska  cranier  af  denna  art 
med  andra  från  Spetsbergen  och  Grönland,  och  funnit  alla  så  fullkomligt 
öfverensstämmande ,  att  artidentiteten  dem  emellan  är  påfallande. 

2)  Stackholms  Flora,  pag.  97. 
3)  Beskrifning  öfver  Mörkö  Socken  i  Södermanland,  pag.  19. 
4)  Bidrag  till  kännedom  om  Östra  Smålands  Vertebratfauna,  pag.  14. 
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land.  H.D.  J.  Wallengren  liar  anfört  den  såsom  sparsam  vid 

nordöstra  Skånes  kust.  Enligt  C.  P.  Åstköm  -)  förekommer  den  i 
Öresund.  C.  U.  Ekström^)  har  icke  upptagit  den  såsom  före" 

kommande  i  trakten  af  Tjörn  i  Bohuslän,  och  Lloyd*)  har  upp- 
gifvit,  att  han  af  W.  v.  Wright  fått  den  underrättelse,  att 

vikaresjälen  icke  förekommer  i  Bohuslänska  skärgården.  Enligt 
de  underrättelser,  som  vi  i  Bergen  i  Norge  erhållit,  skall  den 
icke  förekomma  der  i  trakten.  Sannolikt  förekommer  den  vid 

kusterna  af  Östfinmarken,  då  den  finnes  i  Hvita  Hafvet.  Då 

den  således  sannolikt,  åtminstone  för  det  mesta,  saknas  vid  våra 
vestra  kuster,  samt  är  talrikast  i  Bottniska  viken,  och  äfven 

förekommer  i  Hvita  Hafvet,  och  dessutom  finnes  i  åtskilliga 

sjöar  mellan  Finska  Viken  och  Hvita  Hafvet,  samt  är  en  riktig 
glacialform,  som,  enligt  Malmgren,  af  alla  själarter  går  längst 

upp  emot  nordpolen,  så  synes  det  vara  antagligt,  att  den  in- 
kommit till  Bottniska  Viken  och  Östersjön  under  en  tid,  då 

detta  haf  stod  i  direkt  samband  med  Hvita  Hafvet  eller  med 

Ishafvet,  eller  med  andra  ord  under  isperioden  Den  torde 

derföre  kunna  åberopas  såsom  ett  bevis  för  detta  samband.  — 
Utom  Sverige  och  Norge  förekommer  vikaresjälen  vid  de  andra 
länderna,  som  hafva  kuster  vid  Östersjön  och  Bottniska  Viken, 

vid  England  och  norra  kusten  af  Frankrike,  vid  Island,  Grön- 
land, Labrador  och  Spetsbergen.  Vid  Grönland  skall  den  isyn- 

nerhet vara  talrik  vid  Nord-Grönland.  Parry  fann  den  norr  om 

Spetsbergen  ännu  vid  S2^/^  nordl.  breddgrad.  I  Finland  och 
Kyssland  förekommer  den  dessutom  i  sjöarne  Saimen,  Ladoga 

och  Onega,  och  i  Sibirien  i  sjön  Baikal^).  Vid  Ladogan  kallas 
den  på  ryska  Thulén.  Sannolikt  äro  de  själar,  som  blifvit  funna 
i  Aral  och  Oron  i  Sibirien  af  samma  art. 

1)  Öfvers.  af  K.  Vet.  Akad:s  Förh.  1866,  pag.  3. 
2)  Några  iakttagelser  rörande  de  Vertebrerade  Djur,  som  förekomma  i 

trakten  af  Lomma,  pag.  8. 
3)  Göteborgs  K.  Vetenskaps  och  Vitterhets  Samhälles  Handl.,  ny  tids- 

följd, Lsta  häft.  pag.  30. 
4)  The  Game  Birds  and  wild  Fowl  of  Swedeu  and  Norwa}^  with  an 

accomit  of  the  Seals  and  Salt-V\^ater  Fishes  of  those  couutries,  pag.  396. 
5)  Enligt  TURNER  (Journal  of  Anatomy  and  Physiology,  1870,  pag.  260) 

hafva  ben  af  den  funnits  i  åtskilliga  glacialbäddar  i  sydöstra  Skottland. 
6)  G.  Eadde  har  jemfört  craniet  af  den  i  Baikal  förekommande  själen 

med  det  af  FJioca  foetida,  och  funnit  dem  öfverensstämmande ,  så  att  art- 
identiteten dem  emellan  tyckes  vara  säker.  (Bullet.  de  TAcad.  Lnpér.  des 

Sciences  de  St.  Pétersb.  T.  IV.  1862,  pag.  55). 



689 

Denna,  liksom  föregående  arten,  håller  sig  i  skärgårdarne 

och  i  grannskapet  af  kusterne,  i  flärdar  och  bugter,  och  äfven 
den  går  stundom  in  i  floderna,  t.  ex.  i  Dwina.  Sannolikt  är 

det  de  j^ngre,  som  gå  längst  in  i  fjärdarne,  då  dereraot  de  gamle 
hanarne,  och  äfven  de  gamla  honorna  under  yngletiden ,  hålla 

sig  i  grannskapet  af  de  mera  aflägsna  skären^).  Enligt  Skand- 
Fauna  kallas  den  i  Blekinge  Inshärsshäl  och  Shärfving.  Vi 
hafva  derstädes  hört  benämningen  SJcärfsMl,  och  förmoda,  att 

dermed  åsyftats  denna  arten.  Den  lefver  af  samma  slags  födo- 
ämnen, som  föregående  arten,  och  i  den  högre  norden  utgöra 

kräftdjur  för  den,  liksom  för  de  flesta  af  de  andra  själdjuren 

derstädes,  en  väsendtlig  del  af  dess  föda.  Enligt  de  underrät- 
telser, vi  erhållit,  lefver  den  dock  äfven  hos  oss  i  Bottniska 

Viken  till  icke  obetydlig  del  af  kräftdjur,  då  man  i  dess  mage 
funnit  Idothea  entomon  i  stor  myckenhet.  Den  äldre  hanen  har 
en  stinkande  lukt,  hvilken  gifvit  anledning  till  artnamnet. 

Enligt  A.  J.  Malmgken^)  inträffar  denne  själs  yngletid  i 
Bottniska  Viken  mellan  slutet  af  Februari  och  slutet  af  Mars, 

och  i  Skandinavisk  Fauna  uppgifves  den  oftast  inträffa  i  Mars  och 

April.  Någon  gång  har  den  emellertid  befunnits  ynglande  sed- 
nare,  så  att  tiden  derför  tyckes  vara  något  vexlande.  Uti  Zoo- 
logical  Garden  i  London  ynglade  en  hona  den  8:de  Juni.  Den 

hade  erhållits  d.  23:dje  föregående  Maj  Enligt  Thienemann*), 
parar  den  sig  vid  Island  i  September,  och  ynglar  i  Mars  och 
April.  Enligt  Skandin.  Fauna,  parar  den  sig  i  Juni.  Den  får 

blott  en  unge.  Denne  är  vid  födseln  försedd  med  en  ullik  hår- 
beklädnad, som  ofvan  är  af  en  gråhvitaktig ,  och  under  af  en 

nästan  rent  hvit  färg.  Öfre  sidan  af  hufvudet  och  ryggen  äro 
skuggade  af  mer  eller  mindre  mörk  gråaktig  färg  Enligt 
Bartletts  iakttagelse  vid  nu  nämnda  tillfälle  i  Zoological  Garden, 

befriade  sig  ungen  från  denna  ulldrägt  några  minuter  efter  föd- 

1)  Det  är  sannolikt  dessa  äldre  individer,  hvilka  hålla  sig  vid  längre 
ut  i  hafvet  liggande  skär,  och  isynnerhet  de  äldre  haname,  som  vanligen 
kallas  Hafsvikare. 

2)  Öfvers.  af  K.  Vet.  Akad:s  Förh.  1863,  pag.  143. 
3)  A.  D.  Bartlett:  Proceed.  of  the  Zoolog.  Society  of  London  1868, 

pag.  403. 
4)  Naturhistor.  Bemerkungen  etc.   I.  Abtheil.  Säiigethiere,  pag.  94. 
5)  Vi  hänvisa  för  öfrigt  till  den  beskrifning  öfver  en  ofödd  unge,  som 

vi  meddelat  i  Förhandlingarna  vid  de  Skandinaviske  Naturforskarnes  9:de 
möte  i  Stockholm  1863,  pag.  388. 



690 

seln,  derigenom  att  han  rullade  och  vältrade  sig  så  länge  tills 

han  helt  och  hållet  hade  afgnidit  den,  och  han  hvilade  seder- 
mera en  eller  ett  par  timmar  på  densamma  liksom  på  en  matta. 

Han  var  då  mycket  rörlig  och  liflig,  samt  begaf  sig  efter  3:ne 
timmar  i  vattnet,  der  han  simmade  och  dök  såsom  en  gammal 

själ.  Den  ofödde  unge,  till  hviirs  beskrifning  vi  här  ofvan  hän- 

visat, togs  ur  en  hona,  som  blef  skjuten  d.  12:te  Januari  — 
densamma  gamla  hona ,  som  ofvan  blifvit  beskrifven  ~  och  hans 
längd  var  redan  då  2  fot  5  tum.  Möjligen  skulle  den  hafva 

blifvit  född  redan  i  början  af  Februari ,  såsom  den  själskytt  för- 
modade, som  sköt  honan. 

3.  Phoca  groenlandica,  O.  F.  Muller. 

Grönlandssjälen. 

Ofvan  JwitaUig,  med  en  stor,  a/lång^  svartbrunaldig  eller 
svartaJdig  fläck  å  hvardera  sidan  af  ryggen ,  eller  och  mer  eller 

mindre  ljust  gråaJäig  med  eller  utan  glesa  och  mindre  svart- 
aldiga  fläclcar.  Morrliåren  våghräddade.  —  Ä  craniet  är  pan- 

nan eller  mellanhalhen  mellan  orhitce  medelmåttigt  smal  och 

Jcantig,  och  haldill  jjlattad  eller  Jconkav  sand  icke  hopknipen^ 
men  derstädes  med  sidokanterna  afskurna.  Cristce  frontales 

externce  divergera  bakåt  ̂   och  äro  långt  åtskilda.  Spår  till  tu- 
hercidtmi  anteorhitale  förefinnes.  Gombenens  bakre  fria  kant 
är  nästan  tvär.,  och  de  äro  baktill  förenade  med  plogbenet. 
Foramina  palatina  hafva  sitt  läge  i  eller  framom  suturen 
mellan  gombenen  och  öfverkäksbenen.  Ben  främre  näsöppningen 

från  mellankäksbenens  framkant  är  längre  än  näsbenen. 

Frocessiis  paramastoidei  äro  väl  utbildade  och  distinkta.  — 
Kindtänderna  äro  rätt  sittande,  och  mer  eller  mindre  glesa. 

Fhoca  groenlandica,     O.  F.  Muller:  Zoologi»  DanicjB  Prodromus',  pag. 
VIII.  —  1776. 

„   oceanica,  J.  Lepechin  :  Phocarum  Species  descriptfe ;  Acta  Aca- 
demijE  Scientiarura  Imper.  Petropolitanae ,  pro  Anno 

1777,  pag.  259,  tab.  VI.  -  1778. 
„   groenlandica,     O.  Fabricius:  Fauna  Groenlandica,  pag.  11.  —  1780. 
„  „  Idem:  Om  de  Grönlandske  Stele;  Skrivter  af  Natur- 

historie-Selskabet,  l:ste  Bind,  listeHefte,  pag.  87. —  1790. 

„   dorsata,  Pallas:  Zoographia  Kosso-Asiatica,  vol.  I,  pag.  112. -  1811. 
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Phoca  groenlandiea ,    H.B.Melchior:  Den  Danske  Stats  og  Norges Patte- 
dyr,  pag.  225.  -  1834.  (God  beskr.) 

J'hoca  groenlandica,    S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl, 
pag.  288.  -  1847. 

,,  „  J.  H.  Blasius:  Naturgesch.  d.  Säugethierc  Deutsch- 
lands,  pag.  253.  -  1857. 

„         „  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  216. -  1865. 

I'a(jophihis  Groenlandicus ,  J.  E.  Gray:  Catalogue  of  Seals   and  Whales 
in  the  British  Museum,  pag.  25.  —  1866. 

Phoca  groenlandica,    AUG.  Quennerstedt :  Anteckningar  om  Djurlifvet  i 
Isliafvet  mellan  Spetsbergen  och  Grönland;  Kongl. 
Svenska  Vetenskaps- Akademiens  Handlingar,  Bd.  7, 
N:o  3,  tafl.  1,  fig.  1.  —  1868. 

Pagophilus  groenlandicus ,  R.  Brown:    Notes  on  the  History  and  geogr. 
relations  of  the  Pinnipedia  frequenting  Spitzbergen 

I  and  Greenland  seas;    Proceed.  of  the  Zoolog.  Soc. 
I  of  London ,  1868,  pag.  416.  —  1868. 
Phoca  groenlandica,  J.  Murie:  On  PJioca  groenlandica,  Mull.;  its 
I  Modes  of  Progression  and  its  Anatomy;  Proceed.  of 

the  Zoolog.  Society  of  London  1870,  pag.  604,  pl. 
32.  —  1870. 

Bcshr.  Efter  A.  Quennerstedts  uppgifter  anföra  vi  följande 

mått.  ef,  gammal:  Längd  af  kroppen  från  nos-  till  svansspetsen 
5  fot  47.7  tum  eller  1,635  mét.  Afståndet  mellan  nosspetsen 

och  ögat  37io  tum  eller  111  mill.  D:o  mellan  ögat  och  örat 
lYio  tum  eller  39  mill.  Nosens  bredd  bakom  morrhåren  27io 
eller  84  mill.  Kroppens  omkrets  bakom  framfötterna  3  f.  9  t. 
eller  1,170  mét.  Längd  af  framfoten  i  främre  kanten  8  t.  eller 
240  mill.    L.  af  bakfoten  1  f.  1  t.  eller  330  mill.  -  En  annan 

I  gammal  cf  hade  kroppsl.  frän  nos-  till  svansspetsen  5  f.  8  t. 
I  eller  1,740  mét.    K.  Brown  uppgifver,  att  hanen  sällan  når  till 

6  fots  längd.  —  Den  gamla  honan  är  betydligt  mindre,  och 
hinner,  enligt  Brown  ,  sällan  till  5  fots  längd.  En  sannolikt  om- 

kring 3  veckor  gammal  unge  var  redan  3  f.  1 7o  t.  eller  945 
mill.  lång,  enligt  Quennerstedt. 

Kroppsformen  liknar  den  af  nästföregående  art,  och  är  tjock, 

samt  något  nedtryckt,  och  med  största  tjockleken  nära  bakom 
de  främre  extremiteterna.  Halsen  är,  isynnerhet  hos  de  äldre, 

tjock,  och  gränsen  mellan  den  och  hufvudet  är  derföre  otydlig. 
Nosen  är  längre  än  hos  föregående  arten,  och  afståndet  mellan 

nosspetsen  och  ögat  är  mera  än  dubbelt  längre  än  det  mellan 
det  sednare  och  örat.  Nosspetsen  är  bar,  med  en  vertical  fåra, 
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och  hårbeklädnaden  pä  nosens  öfre  sida  går  ned  med  en  spets 
mellan  öfre  delarne  af  näsborrarne.  öfre  läpparne  äro  starkt 
uppsvällde,  och  hvardera  har  6  rader,  temligen  små  vågbräddade 
och  ljust  brunaktiga  morrhår.  Ofvan  hvartdera  ögat  är  ett  knippe 
af  några  mindre  borst.  A  främre  extremiteterna  är  den  l:sta 

eller  främsta  tån  längre  än  den  2:dra ,  och  klorna  hafva  afrundad 

rygg,  och  den  å  l:sta  tån  är  föga  längre  än  den  å  2:dra.  Å 
bakre  extremiteterna,  hvars  klor,  såsom  vanligt,  äro  smalare, 

är  den  flik,  som  bildas  af  den  yttre  eller  l-.sta  tån,  något  längre 
än  den  af  5:te  D:o.  Klorna  äro  svarta  eller  svartbruna. —  Färgen 
är  i  hög  grad  föränderlig  efter  kön  och  ålder.  Den  gamle  hanen 

är  hvit,  med  någon  gulaktig  anstrykning,  och  undertill  med  silfver- 
glans,  med  hufvudet,  åtminstone  till  större  delen,  svartaktigt 

eller  svartbrunt  —  nosen  mera  svart ,  och  bakre  delen  af  hufvudet 

stötande  i  svartbrunt  —  och  med  en  stor  och  lång,  nästan  ore- 
gelbundet halfmånformig  svartbrun  eller  svartaktig  fläck  å  hvar- 

dera sidan  af  ryggen,  hvilka  båda  på  framryggen  vanligen  sam- 
manlöpa, och  baktill  sträcka  sig  ut  öfver  den  främre  delen  af 

extremiteterna,  och  ofta  förena  sig  framom  basen  af  svansen, 

och  äfven  sträcka  sig  ut  ett  stycke  öfver  den.  Stundom  är  den 
stora  fläcken  mindre,  och  hos  något  yngre  är  den  företrädd  af 

en  blekt  gråaktig  färg,  som  är  beströdd  med  mindre  svarta 
fläckar.  Långs  hakan  är  ofta  ett  hvitaktigt  band ,  och  på  halsen 
undertill  och  på  nedre  kroppssidorna  förefinnas  ofta  spridda 
svartaktiga  eller  svartbruna  fläckar.  De  främre  extremiteterna 

hafva  samma  färg,  som  kroppens  undre  sida^).  A.  Quenneestedt 
har  (anf.  st.)  gifvit  följande  beskrifning  å  den  gamle  hanens 

färg:  "Hvit;  nosen,  pannan  och  hufvudets  sidor  svarta;  pä  hvar- 
dera kroppssidan  en  stor  svart,  halfmånformig  och  oregelbundet 

begränsad  fläck,  som  bakåt  sträcker  sig  ända  till  svansroten, 
och  framtill  löper  tillsammans  öfver  ryggen.  Svansen  med  en 

aflång  svart  fläck."  —  "Utbredningen  och  formen  af  den  stora 
sidofläcken  temligen  varierande.  Hos  somliga  var  kroppen  dessutom 

beströdd  med  en  mängd  smärre  svarta  fläckar."  —  Den  gamla 
honan  är,  enligt  E.  Brown,  ofvan  dunkelt  hvit  eller  strågul aktig, 

med  en  gulbrunaktig  anstrykning  på  ryggen;  och  under  är  hon 

af  samma  färg,  som  hanen,  endast  möjligen  något  ljusare.  Så- 
som sannolikt  något  yngre  har  hon  på  ryggen  en  blåaktigt  eller 

mörkt  grå  färg,  med  ovala  fläckar  af  en  mörk  färg,  liksom 

1)  Denna  beskrifning  å  färgen  är  grundad  på  uppstoppade  exemplar. 
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inpressade  på  en  gulaktig  eller  rödbrunaktig  botten.  Dessa 
fläckar  äro  mer  eller  mindre  talrika  hos  olika  individer.  En 

ung  hona,  i  2:dra  året,  är,  enligt  Quennerstedt,  "gråaktig, 
undertill  ljusare,  beströdd  med  smärre  glesa  svarta  fläckar."  — 
Den  nyfödde  ungen  är  beklädd  med  en  mjuk,  gulhvit  ull,  och 
denna  drägt  aflägges  inom  förloppet  af  ungefär  3:ne  veckor, 
eller  högst  en  månad.  Enligt  R.  Brown,  varar  fällningen  7  å  10 

dagar  från  dess  början  till  dess  slut.  Efter  fällningen  är  han 

på  alla  öfre  kroppsdelar  grå,  i  mån  af  olika  belj^sning  mörkare, 
eller  med  skiftande  silfverglans ,  och  undertill  livitaktig.  Öfver  hela 

kroppen  är  han  beströdd  med  svarta  fläckar  (Quennerstedt). 
Mellan  denna  drägt  och  den  fullt  utbildade  hanens  och  honans 

förefinnas  åtskilliga  öfvergångsdrägter,  åt  hvilka  man  på  Grrön- 
land  gifvit  särskilta  namn.  Under  dessa  öfvergångar  ljusnar  den 

gråaktiga  färgen  på  de  öfre  kroppsdelarne  så  småningom,  och 
de  svartaktiga  fläckarne  blifva  vanligen  glesare,  tills  de  hos 
honan  slutligen  försvinna,  och  tills  der  i  deras  ställe  hos  hanen 

börja  framkomma  allt  tydligare  spår  af  den  mörka  färgen  på 
hufvudet  och  sidorna  af  ryggen.  Hos  somlige  äro  fläckarne  större 
och  talrikare  än  hos  andra,  och  hos  en  del  gamla  sitter  en  och 

annan  svart  fläck  ännu  qvar  på  halsen  och  nedre  kroppssidorna. 

Man  har  på  Grönland  antagit,  att  5  år  skulle  åtgå  för  utbild- 
ningen af  den  fullbildade  drägten,  och  detta  har  äfven  blifvit 

framstäldt  i  Skandinavisk  Fauna ,  men  R.  Brown  anser,  att  dertill 

endast  åtgå  3 me  år,  hvilket  sednare  synes  vara  det  sannolikaste. 

Craniet:  (-^,  gammal.  Längd  från  mellankäksbenens  fram- 
kant till  bakre  kanten  af  nackbenets  ledknappar  7  t.  eller  210mill. 

Bredd  öfver  kindbågarne  ̂ V-io  ̂ -  ̂ ^^cr  121  mill.  Dess  allmänna 
form  är  i  det  närmaste  lik  den  af  craniet  af  föregående  arten , 

men  mellanbalken  mellan  orhitce  är  betydligt  tjockare,  och  om- 

kring 7io  t-  ̂ l^^i'  14  mill.  tjock.  Craniet  är  dessutom  mera 
tjockt  och  starkt.  Då  det  betraktas  från  sidan,  bildar  dess 

öfre  kontur  en  svag  båge,  vanligen  med  en  grund  bugt  mellan 
pannan  och  hj essän.  Pannan  eller  mellanbalken  mellan  orhitce 

är  ofvan  framtill  plattad  eller  grundt  konkav,  och  baktill  van- 
ligen något  djupare  konkav,  och  dess  sidokanter  äro  suedt  af- 

skurna.  Nackbenets  basilardel  är  stundom  i  midten  baktill 

genombruten,  och  stundom  icke,  detta  sednare  dock  mera  sällan. 

Frocessus  paramastoidei ,  ehuru  icke  stora,  äro  distinkta  och 

utstående  från  hullce  ossece,  då  de  deremot  hos  föregående  art 



vanligen  saknas^).  Den  yttre  öronöppningen  är  tubformad, men 
tuben  är  snedt  framåt  riktad ,  och  den  delen  af  os  tympanicimi, 
som  utgör  dess  bakre  vägg,  har  formen  af  en  tjock  knöl.  Gom- 

benens bakre  fria  kant  är  tjock  och  mj^cket  grundt  konkav  (stundom 
bikonkav),  eller  ock  nästan  tvär,  och  deras  crista  nasalis  går 
derstädes  upp  och  förenar  sig  med  plogbenet.  Gommen  är  baktill 

mera  bred,  än  hos  föreg.  art,  och  bredden  öfver  proc.  ptery- 
goidei  är  betydligt  större  än  afståndet  mellan  hullce  osscce. 

Foramina  palatina-)  ligga  stundom  vid  och  stundom  något 
framom  suturen  mellan  gom-  och  öfverkäksbenen.  Det  sednare 
tyckes  vara  det  vanligaste  förhållandet.  For.  incisiva  äro  små 
och  atlånga.  Den  främre  näsöppningen  är  något  större  än  hos 

föreg.  art,  så  att  afståndet  mellan  framkanten  af  mellankäks- 
benen  och  näsbenen  är  större  än  näsbenens  längd.  Underkäken 

har  kronutskottet  smalt  och  långt,  samt  starkt  bakåt  böjdt,  och 
dess  kropp  är  under  de  bakre  kindtänderna  starkt  utvidgad  inåt, 
så  att  båda  underkäksgrenarhes  undre  kanter  under  tänderna 

vanligen  sammanstöta,  eller  nästan  så,  vid  något  mera  än  Vs 
underkäkens  längd. 

Tänderna:  Kindtänderna  äro  rätt  sittande,  åtskilda  genom 

mellanrum ,  samt  något  vexlande  uti  storleken ,  men  i  allmänhet 
små.  Å  ett  exemplar  från  Grönland  hafva  vi  funnit  dem  något 

större  än  å  sådana  från  Island.  Framom  midteltaggen  hafva  de 

i  öfverkäken  ingen  eller  ock  en  m5^cket  liten  tagg ,  och  de  i  den 
undre  D:o  en  tagg;  och  bakom  midteltaggen  hafva  de  öfre  en, 
och  de  undre  en  till  tre  taggar. 

Grönlandssjälen  förekommer  numera  sannolikt  icke  vid  nå- 
gon svensk  kust,  men  deremot  är  det  antagligt,  att  den  ofta 

besöker  de  nordvestra  kusterna  af  Norge,  och  K.  Collett  har 

benäget  meddelat  oss,  att  han  af  Noiidvi  erhållit  den  underrät- 
telsen, att  den  under  alla  årstider  förekommer  i  Varangerfjorden. 

Att  den  under  den  så  kallade  isperioden  funnits  äfven  vid  ku- 
sterna af  Sverige ,  bevisas  deraf  att  skeletter  af  den  blifvit  funna 

i  glacialleran  vid  gräfningar  dels  i  Kungsträdgården  i  Stock- 

1)  Endast  ä  ett  cranium  af  ett  mycket  gammalt  individ  af  FJioca  foe- 
tida  från  Grönland  hafva  vi  funnit  spår  dertill.  Tänderna  å  detta  cranium 
äro  något  mindre  och  glesare  än  vanligen  hos  denna  art  hos  oss. 

2)  Ofta  kallade  for.  palatina  posteriora,  då  nemligen  for.  incisiva 
kallas  for.  paJat.  anteriora. 
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holm,  o*^!!  dels  vid  Hästefjorden  i  södra  delen  af  Dalsland  ̂ ) , 
och  slutligen  i  raergel  i  Halland Den  har  för  öfrigt  en  vid- 

sträckt geografisk  utbredning,  samt  tillhör  företrädesvis  norra 
Ishafvet.  Den  förekommer  periodiskt  i  norra  delarne  af  Atlantiska 

Oceanen  så  längt  söderut  som  till  Island  och  New-Foundland , 

och  en  och  annan  förirrar  sig  ned  till  Shetlandsöarne  och  Eng- 
lands och  norra  Frankrikes  kuster.  Pallas  och  v.  Middendorff 

anföra  dess  förekomst  i  hafvet  vid  Kamtscliatka  och  i  Ochotska 

Hafvet,  så  vida  icke  den  der  förekommande  är  Fhoca  nchardi 

(J.  Gray)  =  Halicyon  Bichardiy  J.  E.  Gkay,  såsom  Geay  för- 
modat. I  Ishafvet  har  den  sannolikt  sin  norra  gräns  vid  Spets- 

bergen. Enligt  Lepechin  och  Pallas  finnes  den  äfven  i  Hvita 

Hafvet  och  vid  Novaja-Semlja.  Talrikast  förekommer  den  vid 
yngletiden  på  sådana  ställen  i  Oceanen,  hvarest  större  massor 
af  drifis  vid  denna  tiden  bruka  ligga  samlade,  på  hvilka  den 

framföder  och  daggar  sin  unge.  Dylika  platser  äro  t.  ex.  ön  Jan 

Mayen,  bankarne  utanför  New-Foundland  och  mynningen  af  Hvita 
Hafvet.  Den  vid  ön  Jan  Mayen  i  stor  skala  bedrifna  fångsten 
har  å  anf.  st.  blifvit  beskrifven  af  Quennerstedt.  Den  aflägsnar 

sig  vid  denna  tid  från  de  större  kusterna,  t.  ex.  dem  af  Grön- 
land och  Island. 

Grönlandssjälen,  som,  enligt  Quennerstedt,  af  de  Norske 
Spetsbergsfararne  kallas  Snulryg,  och  af  Jan  Mayensfararne 

Sälesäl^  samt  på  danska  Svartsiden,  är  mycket  sällskaplig,  och 
håller  sig  tillsammans  i  större  eller  mindre  flockar,  och  de  båda 
könen  träifas  stundom  åtskilda  i  olika  skaror.  Malmgren  såg 

dem  simmande  uti  en  viss  sluten  ordning,  och  alla  upplyftande 

hufvudet  öfver  vattnet  i  och  för  ut-  och  inandningen  på  samma 

gång.  Grönlandssjälen  är  migratorisk,  och  förer  ett  kringflyt- 
tande lif,  och  dess  vandringar  äro  dels  beroende  på  årstiderna, 

och  dels  på  fortplantningen ,  samt  äfven  på  ismassornas  rörelser. 
Vid  Grönlands  kuster  aflägsnar  den  sig  dels  i  Mars,  livarefter 
den  återvänder  i  slutet  af  Maj,  och  dels  i  slutet  af  Juli,  då  han 

sedermera  återkommer  i  September.  Den  håller  sig  gerna  bland 
drifisen  eller  vid  sönderbruten  is,  icke  inne  på  gammal  fast  is, 

1)  J.  G.  H.  KiNRERG:  Om  arktiska  Phocaceer  uti  nielleista  Sveriges 
glaciallera;  Öfversigt  af  K.  Vet.  Akad:s  Förli.  1869,  pag.  13;  -  och 
A.  Erdmann:  Bidrag  till  kännedomen  om  Sveriges  Quartära  Bildningar, 
pag.  158. 

2)  Öfvers.  af  K.  Vet.  Akad:s  Förli.  1871,  pag.  532. 
45 
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och  drager  sig  derföre  ut  till  kanten  af  isen,  ifall  hafvet,  der 

den  förekommer,  skulle  blifva  belagdt  med  sammanhängande  is. 
Deraf  följer  ock,  att  den  icke  åt  sig  tillreder  några  andhål. 

Den  uppträder  ofta  i  mycket  betydliga  massor,  ehuru  den  för- 
följelse, för  hvilken  den  en  längre  tid  varit  utsatt,  tyckes  hafva 

förminskat  tillgången  på  den.  De  stora  massorna  härleda  sig 
derifrån,  att  den  till  vissa  ställen  samlas  från  både  närmare  och 

fjermare  håll.  Den  är  liflig  och  munter,  och  man  får  stundom 

se  den  lekande  i  vattnet ,  dels  stående  upprätt  med  halfva  krop- 

pen öfver  vattnet,  och  dels  farande  upp  och  ned  i  vattnet,  lik- 
som i  en  dans.  Dess  sätt  att  röra  sig  på  marken  beskrifves 

af  J.  MuRiE^),  och  tillgår  ofta  på  det  sättet,  att  den  fram- 
släpar sig  endast  med  främre  extremiteterna.  Derjemte  sker  det 

med  vågformiga  rörelser  på  det  vanliga  sättet. 
Fabricius  antager,  att  tiden  för  dess  parning  inträffar  i 

Augusti ,  och  Thienemann  ,  att  den  inträffar  i  slutet  af  Augusti 
eller  början  af  September;  men  Quennerstedt  är,  på  grund  af 

erhållna  uppgifter,  böjd  för  att  antaga,  att  den  parar  sig  strax 

efter  det  honan  framfödt  ungen,  således  i  April,  och  att  par- 
ningen sker  i  vattnet.  Fabricius  anför  äfvenledes,  att  den  skall 

para  sig  i  vattnet,  enligt  uppgifter  af  Grönländare.  Tiden  för 
ungens  framfödande  är  enligt  både  Quennerstedt  och  K.  Brown 
i  Mars  och  April,  enligt  den  förstnämnde  de  sista  dagarne  af 
Mars  eller  i  början  af  April,  och  enligt  den  sednare  mellan 
midten  af  Mars  och  midten  af  April.  Fabricius  förmodar  äfven, 

att  partus  inträffar  i  Mars  månad.  Den  föder  i  allmänhet  blott 
en  unge,  men  Fabricius  nämner,  att  han  en  gång  sett  en  hona 

drägtig  med  2me  ungar.  Hanungen  är,  enligt  Quennerstedt,  vid 

något  mera  än  1  månads  ålder  något  öfver  3^2  fot  lång.  En- 
ligt densamme  lär  ungen  icke  dia  modern  längre  än  ungefär  en 

inänad.  Så  länge  ungen  har  sin  gulhvitaktiga  ulldrägt  går  han 
icke  i  vattnet,  och  det  är  under  denna  period,  som  de  fleste 

dödas  af  själfängarne.  Dess  ullhär  är  fint,  vågigt,  och  af  30— 40 
mil1:s  längd. 

2)  Proceed.  of  tlie  Zool.  Soc.  of  Lond.  1870,  pag.  605,  pl.  XXXII. 
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4.  Phoca  barbata,  O.  F.  Muller. 

Storsjälen^). 

Morrhårcn  äro  lielhräddade ,  gro/va  och  talriJca.  Af  fram- 

fötternas  tår  är  den  mellersta  längst  och  de  yttersta  Iwrtast,  — 
Craniet  har  mellanhalhen  mellan  orhitce  tjoch ,  och  craniets  öfre 

profilTcontur  företer  en  jemn  håge^  som  framtill  är  starkast 
böjd.  Vid  hvardera  sidodelen  af  sutura  coronalis  är  långs 

denna  en  rygg.  Cristce  frontales  externce  äro  föga  märJchara^ 
och  divergerande  hahåt.  Långsåt  fjällhenets  öfre  gräns  är  en 

sJcarp  rygg.  Tuberculum  anteorbitale  är  starJct  utstående.  Gom- 
benens bakre  fria  kant  bildar  en  jemn  inböjd  båge.,  som  stundom 

i  midten  är  inskuren^  och  de  äro  här  långt  skilde  från  plogbenet. 

Fossa  pterygopalatina  är  djup.  Foramina  lacera  postica  fort- 
sättas icke  framåt  af  några  öppningar  m,ellan  dervarande  ben. 

Den  delen  af  näsbenen^  sam  är  inskjute^i  mellan  pannbenen^ 

är  mycket  kortare  än  den  öfriga  delen.  Processus  paramastoidei 
äro  starka  och  utstående.  Underkäken  har  en  knöl  å  corpus 

under  4:de  kindtanden ,  och  corpus  har  der  sin  största  höjd.  — 
Kindtänderna  äro  rätt  sittande.,  och  hos  äldre  individer  starkt 

afnötta. 

Fhoca  barbata,    O.  F.  Muller:  Zoologiae  Danicae  Prodroraus,  pag.  VIII.  — 
1776. 

„  leporina,  J.  Lpjpechin:  Phocarum  species  descriptse;  Acta  Acade- 
miaj  Scientiarum  Imperialis  PetropolitanjB  pro  anno  1777, 

pars  prior,  pag.  264,  tab.  VIII.  —  1778. 
,,   barbata,    O.  Fabkicius:  Fauna  Groenlandica ,  pag.  15.  —  1780.. 
„  „       Idem:    Udförlig  Beskrivelse   over  de  Grönlandske  Sasle; 

Skrivter  af  Naturhistorie-Selskabet,  I  :ste  Bind ,  2:det  Hefte, 

pag.  139.  —  1791. 
„  albigenaj  Pallas:  Zoographia  Rosso-Asiatica ,  vol.  I,  pag.  109.  — 

1811. 

„  barbata j  S.Nilsson:  Skandin.  Fauna ,  Däggande  Djuren,  l:stauppL, 

pag.  374.  —  1820. 
„         ,,        Idem  :  ibm,  2:dra  uppl. ,  pag.  294.  —  1847. 

„  „  A.  J.  Malmgren:  Iakttagelser  och  anteckningar  till  Fin- 
markens och  Spetsbergens  Däggdjursfauna;  Öfvers.  af  K. 

Vet.  Akad:s  i  Stockh.  Förh.  1863,  pag.  135.  —  1864. 

1)  Detta  namn  är  härledt  från  dess  Norska  namn  Storkobbe,  i  hvilket 

kobbe  är  synonymt  med  själ.  Det  begagnas  af  de  Norska  spetsbergs- 
fararne.  I  Norge  gifver  man  den  äfven  namnet  Hav-JErt,  och  till  följe 
häraf  har  den  i  Skandinavisk  Fauna  blifvit  kallad  Haf-ert  Skäl. 

45* 
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PÄocrt  harbata,   A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  218.  — 1865. 
„         „      J.  E.  Geay:  Catalogue  of  Seals  and  Whales  in  the  British 

Museum,  2:d  edit.  pag.  31.  —  1866. 
„         „      A.  QUENNERSTEDT:    Anteckningar  om  Djurlifvet  i  Ishafvet 

mellan  Spetsbergen  och  Grönland;  Kgl.  Svenska  Vetensk. 
Akad:s  Handl.  Bd.  7,  N:o  3 ,  pag.  10,  tafl.  I,  fig.  2.  — 1868. 

„         „       R.  Beown  :  Notes  on  the  History  and  Geogr.  Relations  of 
the  Pinnipedia  frequenting  Spitzbergen  and  Greenland  Seas ; 
Proceedings  of  the  Zoolog.  Society  of  London,  1868,  pag. 
424.  1868. 

Beshr.  Enligt  Fabricius,  kan  kroppslängden  af  en  fullvuxen 

storsjäl  —  förmodligen  hanen  —  uppgå  till  10  fot  eller  3  mét. 
A.  J.  Malmgren  har  (anf.  st.)  meddelat  följande  mått  å  en  hona , 
som  säkerligen  kan  betraktas  såsom  fullvuxen :  Längd  af  kroppen 

från  nosspetsen  till  spetsen  af  bakre  extremiteterna  8  fot  17io 
tum  eller  2,440  mét. ,  och  längden  af  D:o  till  spetsen  af  svansen 

7  f.  3Vio  t-  ̂1^61'  2,202  mét.  Kroppens  omkrets  tätt  bakom  främre 
extremit.  57»  f-  eller  1,650  mét.  och  D:o  öfver  buken  6  f.  iVio 
t.  eller  1,840  mét.  Det  tjockaste  späcklagret  pä  ryggen  3  t. 

eller  90  mill.  —  A  ett  annat  exemplar  af  omkring  8  fots  total- 
längd, hafva  vi  funnit  de  främre  extremiteternas  längd  i  främre 

kanten  vara  omkring  9  t.  eller  270  mill. ,  och  de  bakres  D:o  D:o 

127-2  t.  eller  375  mill.,  samt  1.  af  svansen  omkring  5  t.  eller 
150  mill. 

Den  är  af  en  något  mera  långsträckt  och  mindre  nedtr5^ckt 
kroppsform  än  föregående  art,  med  största  tjockleken  öfver  buken. 
Halsen  är  tjock,  och  gränsen  mellan  den  och  hufvudet  är  otydlig. 
Hufvudet  ofvan  något  plattadt,  och  sänkningen  framom  pannan 

grund.  Nosen  är  bred  och  kort.  Nosspetsen  mellan  näsborrarne 
till  en  del  bar,  men  bårbeklädnaden  går  ned  med  en  trubbig 

spets  mellan  öfre  delarne  af  de  sednare.  Nosspetsen  har  en  djup 
vertical  fåra,  och  den  ligger  i  en  fördjupning  mellan  de  starkt 

uppsvällde  öfre  läpparne.  Dessa  hafva  hvardera  omkring  9  rader 

hoptryckta ,  tätt  sittande ,  släta  och  i  spetsen  böjda,  samt  gulhvit-  i 
aktiga  morrhår,  af  hvilka  de  undre  och  bakre  äro  långa  och 
stora.  Öronöppningen,  omkring  hvilken  huden  är  naken,  är  till 
dels  omgifven  af  en  uppstående  hudkant.  Främre  extremiteterna 
äro  temligen  breda,  men  korta,  och  afrundade,  derigenom  att 
l:sta  och  5:te  tårna,  som  med  hvarandra  äro  nästan  lika,  äro 

kortare  än  de  andra,  af  hvilka  den  mellersta,  eller  3:dje  tån 
är  den  längsta.  Klorna  äro  grofva ,  svarta,  och  med  rygg  å  öfre 
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sidan,  samt  med  böjd  spets,  och  af  dem  är  den  å  5:te  tån  den 
minsta.  Bakre  extremiteterna,  som  å  ett  fullvaxet  individ ,  då  de 

utbredas,  liafva  bredden  omkring  17  tura  eller  510  milL,  hafva 

smala,  räta  mörkbruna  klor,  och  af  de  flikar,  som,  såsom  vanligt, 
bildas  af  l:sta  och  5:te  tårna,  är  den  å  den  sistnämnda  väl  så 

lång,  som  den  å  den  lista.  Honan  har  4  spenar  på  buken.  — 
Färgen  är  hos  de  äldre,  medan  den  gamla  hårfällen  ännu  sitter 

qvar,  under  sommaren  öfverallt  blekt  grägulaktig,  mörkast  på 
ryggen,  ocli  ljusast  under.  Sedan  det  gamla  håret  blifvit  fäldt, 

hvilket  sker  under  sommaren ,  är  hårfällen  öfverallt  stålgråaktig , 

stötande  i  blågrått,  mörkast  långs  öfre  sidan  af  halsen  och  fram- 

rj^ggen.  Under  fällningen  är  färgen  irreguliär,  derigenom  att  de 
gamla,  grågulaktiga  håren  fläckvis  äro  qvarsittande ,  och  der- 

.  emellan  synas  de  nya  bilda  mörkare  gråaktiga  fläckar,  isynnerhet 

på  framryggen.  —  Ett  yngre  individ,  dock  icke  årsunge,  med 
den  gamle  hårfällen  för  det  mesta  qvarsittande,  är  dunklare 

gulgråaktig ,  på  ryggen  med  en  och  annan  stor  gulhvitaktig  fläck, 
och  med  en  del  otydligt  begränsade  svartgråaktiga  fläckar  derstädes 
och  på  sidorna  af  kroppen,  och  med  en  större  svartaktig  fläck  på 
öfre  sidan  af  halsen  och  på  framryggen ,  hvilken  fläck  vid  nacken 

är  skarpt  begränsad,  men  eljest  har  otydlig  gräns.  Längs  mid- 
ten  af  hufvudets  öfre  sida  är  en  svartgråaktig  fläck,  som  på 
hjessan  korsformigt  utbreder  sig,  men  icke  når  till  nacken, 
hvilken  är  gulhvitaktig.  Under  ögat  är  en  mindre  sådan,  men 

blekare  fläck,  och  svansen  ofvan  och  öfre  sidan  af  bakre  extremi- 
teternas  bas  äro  svartaktiga.  Undre  kroppssidan  är  gulhvitaktig. 
Uti  Skandinavisk  Fauna  beskrifves  en  dylik  drägt ,  förmodligen  af 
ett  yngre  djur,  som  var  blekt  blågrå,  nedåt  sidorna  än  blekare, 
och  under  buken  hvit.  Hufvudet  och  halsen  ofvan  svartaktiga,  och 

derifrån  ett  smalt  svartaktigt  streck  långs  midten  af  ryggen.  — 
FABRicms  uppgifver,  att  de  ungas  färg  är  på  ryggen  blåaktig, 
och  mycket  ljus,  och  på  buken  hvit.  Med  stigande  ålder  blifva 
de  nästan  öfverallt  svartblå.  Sedan  blir  ryggen  återigen  ljus, 
och  buken  svartblå.  De  allra  äldsta  förlora  nästan  helt  och  hållet 

hårbetäckningen ,  så  att  den  svarta  huden  ses  naken ,  med  undan- 
tag af  några  öfverblifna  hår  på  bröstet.  Ungens  ulldrägt,  som 

enligt  BoRTHEN  och  Collett  *)  icke  fälles  förr  än  1—3  veckor 
efter  födseln,  är  enligt  de  samme  i  början  ljusgul,  och  snart 

1)  Se  nedan  pag.  705. 
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derefter  mera  rent  hvitgul.  Efter  fällningen  får  den  en  mörk 

färg,  som  något  när  liknar  de  gamles,  ehuru  den  tyckes  vara 
något  mörkare  än  dessas  vanligen  är.  På  en  mörk  botten  har 
den  då  svartaktiga  molnfläckar,  och  den  är  någon  gång  rent 
svart.  Sällan  är  bottenfärgen  något  ljusare  med  mörkare  fläckar. 
Thienemann  uppgifver,  att  ulldrägten  är  gul.  Fabricius  säger,  att 
årsungen  är  så  stor  som  en  grönlandssjäl. 

Cranict:  Af  det  ofvan  auförda  exemplaret  af  8  fots  kropps- 

längd, samt  frän  Spetsbergen.  Längd  frän  framkanten  af  mellan- 

käksbenen  till  bakre  kanten  af  nackbenets  ledknappar  7*/io  t. 

eller  222  mill.  Bredd  öfver  kindbågarne  4-/10  t.  eller  126  mill. 
Det  är  tjockt  och  kullrigt,  och  utmärker  sig  genom  mellanbal- 
kens  betydliga  tjocklek ,  i  hvilket  hänseende  så  väl  som  uti  stor- 

leken af  processus  paramastoidei  samt  den  ringa  längden  af 

mesopterygoidgropen  det  mest  öfverensstämmer  med  det  af  blås- 
själen. Betraktadt  från  öfre  sidan,  är  det  af  en  oval  form,  med 

kindbågarne  måttligt  utstående,  men  jemförelsevis  högt  sittande. 

Sedt  frän  sidan,  har  det  den  öfre  konturen  bågböjd,  med  böj- 
ningen framtill  starkare ,  derigenom  att  näsbenen  äro  starkt  slut- 
tande. Nackbenets  basilardel  är  icke  genombruten,  och  nackhålet 

är  bredare  än  högt  Froc.  paramastoidei  äro  temligen  stora, 
och  utstående  från  ossa  mastoidea.  BuUce  ossece  äro  vid  den 

bakre  mynningen  för  canalis  caroticus  tätt  slutne  intill  nack- 
benets basilardel.  Foramina  lacera  piostica  äro  små  och  smala. 

Den  yttre  öronöppningen  är  icke  tubformad.  Sutura  squamosa 

är  rät  och  horisontell,  och  långs  densamma  är  en  skarp  köl, 

som  framtill  sträcker  sig  nästan  fram  till  en  på  ala  magna  va- 

rande knöl.  Foramen  glenoideum  är  icke  synligt.  Fossa  meso- 
pterygoidea  är  kortare  än  gombenen  till  deras  bakre  fria  kant. 
Ifrån  ala  magna  sträcker  sig  ett  stycke  uppåt  sutura  coronalis 

en  tydlig ,  ehuru  mindre  skarp ,  rygg.  Cristce  temp)orales  externce 

eller  linece  semicirculares  äro  knappt  märkbara.  Pannbenen  ut- 
skjuta baktill  uti  hjessbenen  med  2me  bakåt  divergerande  flikar. 

Mellan  orhitce  bilda  de  en  ̂ Vao  ̂-  ̂ ^^^^  ̂ i^^-  ̂ j^^^  mellanbalk, 
och  denne  är  ofvan  föga  konvex,  och  har  temligen  skarpa  sido- 

kanter, samt  är  baktill  ej  mycket  tjockare  än  å  midten.  Kind- 
bågens postorbitalutskott  är  starkt.    Gombenen  äro  stora  och 

1)  I  Skand.  Fauna  uppgifves,  att  det  är  ungefär  lika  högt  som  bredt. 
Dess  form  torde  således  vara  föränderlig.  Sannolikt  har  det  derstädes  be- 
skrifna  exemplaret  varit  från  Grönland. 
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breda,  så  att  deras  bredd  är  betydligt  större  än  deras  längd 
långs  suturen  dera  emellan.  Foramina  palatina  hafva  sitt  läge 
närmare  gombenens  yttre  kanter,  och  stundom  uti,  och  stundom 
bakom  suturen  mellan  dem  och  öfverkäksbenen.  Foramina  inci- 

siva  äro  små  och  aiiånga^),  och  mellan  dem  är  en  ränna,  som 
dock  icke  sträcker  sig  till  deras  bakre  delar.  Tubcrndum  ante- 
orhitale  är  temligen  starkt  utbildadt.  Foramen  infraorhitah  är 
stort  och  ovalt  i  vertical  riktning.  Öfverkäksbenets  alveolardel 

är  något  S-formigt  böjd,  hvadan  äfvenledes  den  öfre  kindtand- 
raden är  detta.  Den  delen  af  näsbenen,  som  inskjuter  mellan 

pannbenen ,  är  blott  ungefär  hälften  så  lång  som  deras  öfriga  del. 

Den  främre  näsöppningen  är  stor,  och  afståndet  mellan  fram- 
kanten af  mellankäksbenen  och  näsbenen  är  betydligt  större  än 

näsbenens  längd.  A  livardera  underkäkshalfvan  är  kroppen  fram- 
till å  undre  delen  inåt  utvidgad,  och  har  der  en  stark  knöl 

ungefär  midt  under  4:de  kindtanden,  hvilken  knöl  gör  att  den 

liär  har  sin  största  höjd.  Dess  uppstigande  gren  har  mellan 

angular-  och  articularutskotten  en  stor  inåt  riktad  knöl,  som  är 
sammanhängande  med  det  förra  utskottet. 

^  Tänderna:  Hörntänderna  äro  mycket  små,  samt  föga  längre 
än  de  närmaste  framtänderna.  Kindtänderna  äro  äfven  små,  och 

mer  eller  mindre  glesa ,  jemförelsevis  mindre  och  glesare  hos  yngre 
individer.  Hos  dessa  sednare  förete  de  den  vanliga  flertaggiga 
formen.  I  öfverkäken  hafva  de,  med  undantag  af  den  första 

och  sista,  framom  midteltaggen  en  liten,  och  bakom,  densamme 
2:ne  taggar,  och  den  första  och  sista  hafva  framom  midteltaggen 
ingen,  och  bakom  den  en  eller  ett  par  knölar.  I  underkäken 

har  den  första  kindtanden  äfvenledes  ingen  tagg  framom  midtel- 
taggen, men  en  bakom  den.  De  öfriga  hafva  en  tagg  framom 

och  en  bakom  den,  med  undantag  af  den  sista,  som  har  2me 

D:o  derstädes.  A  äldre  individer  äro  alla  tänderna  mycket  slitna 
och  trubbiga,  och  å  kindtänderna  äro  alla  taggarne  bortnötte. 

Storsjälen,  som  är  den  största  arten  inom  slägtet,  är  en 

högnordisk  och  circumpolar  art ,  som  har  sitt  egentliga  hem  i 
norra  Ishafvet.  Dock  är  den  icke  uteslutande  inskränkt  till  detta. 

Herr  Rob.Collett  i  Christiania  har  benäget  meddelat  oss  följande 
intressanta  underrättelser  om  dess  förekomst  vid  Norges  vestra 

och  norra  kuster,  samt  om  dess  lefnadssätt  2) :  ''FJioca  harhata 

1)  Uti  Skand.  Fauna  uppgifves,  att  de  äro  breda  och  runda. 
2)  Vi  hafva  öfversatt  dessa  underrättelser  från  det  norska  till  det 

svenska  språket. 
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kallas  i  Norge  Siorkohhe^  Hcw-Eri  eller  blott  Ert^  och  är  en 

vestlig  och  nordlig  form,  som  först  uppträder  vid  Stat  (62^),  och 
derefter  i  större  eller  mindre  antal  bebor  kusten  ända  upp  till 

Varangerfjorden.  Öfverallt  tyckes  den  hafva  vissa  yngleplatser,  till 
hvilka  individerna  samla  sig  ofta  från  flera  mils  omkrets,  ehuru 

aldrig  i  något  betydligt  antal.  Norr  om  polcirkeln  är  den  känd  i 

hela  skärgården  från  Lofotens  yttersta  öar  till  fjordarne  i  Öst- 
Finmarken.  Öfverallt  förekommer  den  dock  i  jemförelsevis  ringa 

antal ,  och  den  har  möjligtvis  förr  varit  talrikare  än  nu,  hvilket, 
enligt  hvad  Herr  Nokdvi  sagt  mig ,  också  skall  vara  händelsen  i 

Öst-Finmarken.  Sjelf  iakttog  jag  i  slutet  af  Juni  d.  å.  (1872) 
vid  Gjsesvser,  alldeles  intill  Nord-Cap,  flera  gånger  i  hafvet  en 
stor  FJioctty  som,  enligt  min  öfvertygelse ,  var  denna  art;  och 

man  har  knappast  tillräckligt  skäl  att  antaga  med  Prof.  Malm- 
gren*), att  denna  arten  endast  under  senhösten  och  vintern 

skulle  visa  sig  i  Finmarken ,  sedan  den  vandrat  dit  från  Novaja- 
Semlja  långs  kusten  af  Kyssland.  Det  på  samma  ställe  om- 

nämnda individet  från  Tromsö  uppgifves  vara  skjutet  i  slutet  af 
October  18G1,  hvilken  tid,  enligt  livad  längre  ned  skall  visas, 

infaller  strax  efter  dess  yngleperiod;  och  resor  af  en  sådan  ut- 
sträckning företager  knappast  denna  art,  som  bland  själarne  är 

en  kustform."  —  '^En  af  storsjälens  mest  bekanta  yngleplatser 
äro  de  nordligaste  holmarne  vid  Froöarne  utanför  inloppet  till 

Trondhjemsfjorden,  och  denne  plats  är  utan  tvifvel  den  märk- 
ligaste ,  ehuru  knappast  den  ende  söder  om  den  store  Folden- 

fjorden.  Egaren  af  dessa  öar,  Herr  Borthen  drifver  jagten  efter 
dem  rationelt,  och  har  under  en  läng  följd  af  år  haft  tillfälle 
att  iakttaga  denna  art  under  de  olika  perioderna  af  individernas 

lif.  Det  är  hans  iakttagelser,  som  ligga  till  grund  för  hvad  här 

nedan  anföres.  I  midten  eller  slutet  af  September  samlas  indi- 

viderna flockvis  söder-  och  norrifrån  till  Froöarne  för  att  yngla^). 
I  slutet  af  October  begifva  sig  en  del  af  dessa  ankomlingar  till- 

baka, men  ungefiir  hälften  af  dem  stannar  qvar  mellan  öarne 

under  vintren.  Ynglandet  försiggår  på  de  yttersta  och  nordligaste 

1)  Öfvers.  af  K.  Vet.  Akad:s  Förh.  1863,  pag.  139. 

2)  Fabricius  uppgifver  dess  yngletid  till  slutet  af  April  eller  början  af 
Maj;  och  Malmgren  anför,  att  man  vid  Spetsbergen  d.  31  Maj  erhöll  en 
hona  med  fullgånget  foster.  Således  tjockes  det  som  yugletiden  i  den 
högre  norden  skulle  Tara  en  annan  än  den  vid  Norges  kuster.  Möjligen 
kunna  de  äldre  uppgifterna  bero  på  något  misstag.  (Lillj.) 
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skären,  livilka  åtminstone  behöfva  vara  så  stora,  att  de  endast 

vid  ovanligt  hög  sjögång  öfversköljas  af  böljorna.  Om  oväder 
under  dagarne  för  ynglandet  inträffar,  draga  storsjälarne  sig 
längre  in  i  skärgården;  men  om  vädret  är  godt,  lägger  honan 
stundom  ungen  på  ett  så  litet  skär,  att  den  bortsköljes  af  en 

påkommande  stark  sjögång,  eller  oväder.  Någon  tid  innan  yng- 
landet skall  försiggå  får  man  se  dem  simmande  omkring  parvis, 

men  äktenskaplig  trohet  är  en  bland  dem  fullkomligt  okänd  sak. 
Den  störste  och  starkaste  hanen  drifver  bort  alla  andra  hanar 

från  skäret,  och  lefver  derefter  i  fullständig  polygami.  Om  blott 

ett  enda  par  har  slagit  sig  ned  på  ett  skär,  kunna  dessa  möj- 
ligtvis vara  hvarandra  trogna,  men  endast  så  länge  tills  der 

kommer  en  starkare  hane,  som  drifver  den  förste  på  flygten. 

Härunder  uppstå  häftiga  slagsmål,  hvarom  deras  sönderrifna  skinn 
bära  vittne.  Stundom  saknas  hela  stycken  deraf,  isynnerhet  på 
nacken  och  omkring  halsen.  Dessa  spår  efter  striderna  äro  så 

allmänna,  att  det  till  följe  häraf  t.  o.  m.  är  svårt  nog  att  an- 
skaffa en  gammal  och  felfri  hane  till  museerna.  Storsjälen  är 

ytterst  häftig  i  sin  könsdrift.  Så  snart  honan  har  ynglat,  börja 

strax  de  äktenskapliga  omfamningarne,  och  dessa  tyckas  ofta 
blifva  upprepade ,  emedan  man  kan  få  se  dem  i  parning  t.  o.  m. 

sedan  ungen  har  blifvit  två  till  tre  veckor  gammal.  Om  ho- 
nan ,  sedan  ungen  blifvit  framfödd ,  icke  af  sig  sjelf  kommer 

ned  i  sjön,  så  går  hanen  upp  och  jagar  henne  ned,  hvarefter 
parningen  städse  föregår  i  vattnet.  Härunder  intager  paret  samma 
ställning,  som  hundarne  och  de  flesta  däggdjuren Honan  är 
likvisst  aldrig  helt  och  hållet  under  vattnet,  utan  nosseptsen 
ses.  alltid  ofvan  detta,  liksom  förhållandet  är  med  hanens  hela 

hufvud.  Att  honan  å  sin  sida  är  lika  häftig  i  sin  parningsdrift, 

är  tydligt  af  det  märkliga  factum,  att  man  flera  gånger  har  sett 
hanen  så  hårdt  ansatt  af  flera  parningslystna  honor,  att  han  har 

varit  nödsakad  till  att  fly  upp  på  land,  tvärs  öfver  ett  skär, 
samt  söka  vattnet  på  den  andra  sidan,  för  att  komma  undan. 
Detta  häntyder  på  att  honornas  antal  stundom  kan  vara  det 

öfvervägande.  Dock  dröjer  det  sällan  länge  innan  en  ny  make 
anmäler  sig,  ifall  den  gamle  blifvit  bortskjuten.  Företrädesvis 

1)  Enligt  Kapt.  Charles  Bryant  parar  sig  Otaria  (Callorhinm)  ursina 
några  få  dagar  efter  partus,  och  äfvenledes  i  vattnet,  men  bröst  emot  bröst; 
Bulletin  of  the  Mus.  of  Compar.  Zool.  at  Harvard  College,  vol.  II,  N:o  1, 
pag.  100.  (LiLLJ.) 
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under  parningstiden,  men  ofta  äfven  under  andra  årstider  kan 
man  locka  hanarne  till  sig  genom  att  efterhärma  deras  vrålande 

läte.  Storsjälen  ynglar  icke  förr  än  den  är  i  3:dje  året,  och  den 
föder  aldrig  flera  än  en  mige.  Den  går  drägtig  ett  helt  år, 
och  yngJar  endast  under  hösten.  De  flesta  yngla  i  den  sista 

veckan  af  September.  Ända  från  den  äldsta  tid  har  jagten  efter 

de  3me  veckor  gamla  ungarne  börjat  på  en  bestämd  dag,  nem- 

ligen  17:de — 18:de  October,  vid  hvilken  tid  alla  migarne  äro 
lika  utvecklade.  Ungen  tillbringar  de  3me  första  veckorna  af 
sitt  lif  hufvudsakligen  på  land ,  ofta  uteslutande  på  samma  ställe, 
der  den  kommit  till  verlden,  och  endast  sysselsatt  med  att  dia 
och  sofva.  Men  stundom  drifva  föräldrarne  strax  omkring  med 
ungen  på  sjön,  t.  o.  ra.  innan  han  fällt  ulldrägten.  Häri  afviker 
den  således  helt  och  hållet  från  Fhoca  groenlandlca^  Halichoerus 

o.  a.,  hvilkas  ungar  aldrig,  såvidt  hittills  kändt  är,  frivilligt 

begifva  sig  ned  i  sjön,  då  de  äro  i  sin  ulldrägt.  Starka  hagel- 
byar  drifva  äfvenledes  ungarne  ned  i  sjön,  och  de  hålla  också 

icke  af  den  is,  som  stundom  kan  lägga  sig  på  de  små  vatten- 
pölar,  hvilka  förefinnas  på  skären,  och  i  hvilka  de  finna  ett 
stort  nöje  att  vältra  sig.  När  det  stundom  händer,  att  oväder 

eller  våldsam  sjögång  sköljer  den  nyfödde  ungen  ut  i  vattnet, 
eller  denne  på  något  annat  sätt  kommer  bort  från  modern,  går 

den  vanligen  sin  undergäng  till  mötes,  emedan  den  icke  så  ti- 
digt har  förmåga  att  sjelf  förskafla  sig  sin  föda;  men  om  den 

blott  ernått  en  ålder  af  8  dagar,  kan  den  nog  med  plats  genomgå 
detta  missöde,  ehuru  den  derunder  blir  ytterst  mager,  då  den 
på  ett  så  tidigt  stadium  blifvit  nödsakad  att  undvara  modrens 

mjölk.  Såsom  regel  kan  man  antaga,  att  ungen  har  svårt  föi* 
att  föda  sig  sjelf  innan  den  är  3:ne  veckor  gammal.  Likväl  kan 
den  lefva  länge  utan  föda,  och  den  dör  knappast  af  svält  förr 
än  allt  det  späck  är  förtärdt,  hvari  den  är  inhöljd.  Sålunda  har 

man  stundom  funnit  ungar,  som  rullat  ned  i  fördjupningar,  hvar- 
ifrån  de  icke  hafva  kunnat  komma  upp  igen,  och  till  hvilka 

modern  icke  kunnat  komma,  och  att  döma  efter  åtskilliga  om- 
ständigheter, hafva  de  här  tillbragt  ända  till  IV2  vecka  utan 

föda.  Modern  gifver  sin  unge  di  på  land,  men  ligger  icke  länge 

hos  honom  hvarje  gång.  Möjligen  försiggår  digifningen  för  det 
mesta  under  natten,  emedan  storsjäleu  under  denna  tid  oftast 

höres  tjuta,  hvilket  den  aldrig  gör  i  vattnet,  och  modern  ses  alltid 

hos  ungen  tidigt  om  morgonen.   Mjölken  är  hvit  (icke  såsom 
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hos  Ceté)  och  utomordentligt  fet  och  tjock,  liknande  grädde. 
När  ungen  födes,  har  den  obetydligt  kött,  och  nästan  intet 

späck  pä  sig,  men  den  tillväxer  hastigt,  oaktadt  den  icke  förtär 
något  annat  än  moderns  mjölk.  Då  den  är  omkring  3:ne  veckor 

gammal  (den  tidpunkt,  då  den  blir  föremål  för  jagt),  kan  den 
hafva  37>,  4.,  ja  ända  till  5  lisp.  späck,  utom  2ä3  lisp.  kött. 

Särdeles  feta  exemplar  hafva  vägt  öfver  10  lisp.  Den  blir  så- 
ledes 4  å  5  skålp.  tyngre  för  hvarje  dag.  Men  denna  hastiga 

växt  afstannar,  när  den  är  färdig  att  börja  med  hårfällningen. 
Nu  lemna  föräldrarne  honom ,  och  han  får  sjelf  sörja  för  sin  föda. 
När  ungen  födes,  är  den  i  början  ljusgul,  men  blir  snart  hvitare, 

eller  af  en  renare  hvitgul  färg.  Efter  8  dagars  förlopp  börjar 
den  att  fälla  ullhåren,  och  vid  3me  veckors  ålder  har  den  fått 

samma  färg,  som  de  gamla.  En  del  äro  då  mycket  mörka ,  eller 

rent  svarta.  Vid  en  ålder  af  3:ne  veckor  inträder  ungen  i  ett 
helt  och  hållet  nytt  stadium.  Sålänge  den  ännu  icke  har  fällt 

håret ,  är  den  ytterst  dum ,  och  alls  icke  skygg ,  och  gör  sällan 
något  försök  att  fly,  om  den  ser  menniskor.  Härifrån  göra  dock 
de  få  ungar  undantag,  hvilka,  enligt  hvad  redan  blifvit  sagdt, 
strax  följa  sina  mödrar  i  sjön.  Dessa  blifva  aldrig  så  feta  som 

de,  hvilka  ligga  stilla  på  skären,  men  deras  förståndsförmögen- 
heter  blifva  deremot  mera  utbildade.  Så  snart  hårömsningen  är 

förbi,  och  modern  har  lemnat  ungen,  blir  denne  lika  så  skygg 
som  de  gamle,  Nu  samla  de  sig  i  flockar,  och  stryka  omkring 

i  hafvet,  hvar  och  en  dragande  försorg  för  sig;  men  denna  för- 
ändring i  dieten  har  till  följd ,  att  ungarne  hastigt  afmagra,  och 

om  våren  återstår  der  endast  föga  späck,  och  de  hafva  icke 

heirer  tilltagit  synnerligen  i  storlek  sedan  den  föregående  hösten. 
Då  ungarne  hafva  kommit  ifrån  moderomvårdnaden,  draga  de  i 
sällskap  med  de  gamle  ut  till  de  yttersta  skären.  Alla  sprida 
sig  nu  hvar  till  sitt  tillhåll,  och  de  visa  sig  under  vintren  i 

ringare  mängd  i  skärgården.  Om  de  härunder  komma  simmande 
intill  de  större  eller  mindre  öarne ,  eller  om  de  visa  sig  i  trånga 

sund,  der  de  eljest  icke  bruka  stryka  fram,  så  anses  detta  så- 
som tecken  till  oväder.  De  gamle  äro  starkt  medtagna  vid  den 

tid,  då  de  lemna  ungarne,  och  då  parningen  är  förbi,  och  de 
tilltaga  icke  i  hull  förr  än  ut  på  sommaren  följande  året,  då 
de  börja  att  blifva  feta.  Under  rötmånaden  hafva  de  ernått  sin 

största  fetma,  men  då  äro  de  derjemte  mest  skygga.  En  full- 

vuxen hane  väger  omkring  29—33  lisp.,  och  har  i  allmänhet 
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8—9  lisp.  späck,  och  en  och  annan  särdeles  stor  har  ända  till 
12  lisp.  D:o.  Honorna  väga  21—25  och  t.  o.  m.  29  lisp.  Under 
parningstiden  förlora  alla  den  största  delen  af  sitt  späck.  Ha- 

narne aftaga  under  denna  tid  6 — 8  lisp. ,  och  honorna  4 — 6  lisp. 
i  vigt.  Hvad  honorna  förlora  går  genom  den  feta  mjölken  direkte 

öfver  på  ungarne."  —  "Fångsten  af  denna  art  bedrifves  på  Fro- 
öarne ,  såsom  ofvan  nämn  dt  är,  pä  en  bestämd  dag  nära  medlet 

af  October.  Vid  denna  tid  äro  ungarne,  som  utgöra  det  egent- 
liga föremålet  för  jagten,  3:ne  veckor  gamla,  samt  uti  sitt  fetaste 

tillstånd.  De  dödas  genom  ett  slag  pä  nosen  med  ett  trädstycke 
af  omkring  1  alns  längd.  De  vuxna  skjutas,  men  sparas  dock 
merendels,  hvilket  alltid  är  händelsen  med  honorna.  Ehuru 

fångsten  i  någon  mån  är  beroende  af  väderleken,  har  dock  ut- 
bytet ända  från  den  äldsta  tid  varit  ungefär  sig  likt,  nemligen 

40 — 60,  och  ett  och  annat  år  70  ungar.  En  del  ungar,  som 
antagas  hafva  mindre  än  2  lisp.  späck,  skonas.  Likväl  har  man 

de  sednare  åren  varseblifvit  ett  aftagande  i  de  ynglande  indivi- 
dernas antal,  hvilket  utan  tvifvel  får  tillskrifvas  den  förföljelse, 

för  hvilken  de  gamla  individerna  under  sommaren  äro  utsatta 
både  i  Eomsdalen  och  i  de  öfriga  ytterkanterna  af  yngledistriktet. 
I  allmänhet  födas  på  Froöarne  knappt  flera  än  100  ungar  årligen. 

Att  skjuta  den  vuxne  storsjälen  på  djupt  vatten,  tjenar  till  ingen- 
ting, emedan  den  då  alltid  sjunker  till  botten.  De  böra  antin- 

gen skjutas  på  skären ,  eller  också  —  hvilket  är  det  vanligaste  — 
pä  grundt  vatten  nära  land,  hvarest  de  kunna  upptagas.  Un- 

garne flyta  alltid,  med  undantag  af  dem,  som  äro  särdeles 

magra.''  —  "I  afseende  på  storsjälens  lefnadssätt  under  annan  tid 
än  yngleperioden ,  så  är  härom  mindre  att  säga.  Om  våren  och 
försommaren  kunna  de  ligga  i  så  stort  antal  på  ett  skär,  att 
detta  är  helt  och  hållet  betäckt  af  dem.  Om  sommaraftnarne 

gå  de  vanligen  upp  på  skäret  ungefär  vid  solnedgången,  och 
blifva  liggande  der  natten  öfver,  samt  vråla  och  tjuta,  och  allt 
flera  tillkomma.  I  allmänhet  lägga  de  sig  upp,  då  sjön  börjar 
falla,  och  de  blifva  derefter  liggande  till  dess  sjön  åter  lyfter 
dem  af  skäret.  En  och  annan  kryper  så  högt  upp,  att  den  blir 

qvarliggande  i  12  timmar  och  deröfver.  Ofta  kan  man  få  se 
samma  skär  flera  dagar  å  rad  betäckt  med  själar.  Storsjälen  har 

en  fin  näsa,  och  vädrar  menniskor  på  långt  afstånd;  men  den 

liter  mindre  på  sin  syn.  Om  sommaren  sofver  den  helst  i  sjön, 

och  sticker  dervid  halfva  hufvudet  upp  öfver  vattenytan.  Ofta 
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komraer  den  upp  alldeles  intill  båten,  och  simmar  lugn  omkring, 
men  märker  den  att  den  förföljes ,  så  blir  den  skygg.  Den  sätter 

sig  aldrig  till  motvärn,  då  den  kan  fly  undan,  och  försvarar 
aldrig  sin  ungo.  Den  kan  göra  bruk  af  sina  extremiteter  nästan 
lika  bra,  som  Otarierna,  och  den  rör  sig  derföre  på  land  så  raskt 
och  lätt,  att  man  måste  anstränga  sig,  för  att  upphinna  den. 
Hvad  dess  föda  angår,  så  består  den,  utom  af  kräftdjur,  äfven 

af  fisk.  Hälleflundror  (Hipxooglossus)  uppgifvas  vara  dess  älsk- 
lingsföda, men  den  tager  äfven  mindre  fiskar.  Att  den  hemtar 

sin  föda  från  ganska  stora  djup,  framgår  deraf,  att  man  vid 
Froöarne  för  ett  par  år  sedan  fann  en  unge  af  storsjälen,  som 

hade  fastnat  på  en  af  krokarne  på  en  "skrejlina",  hvilken  låg 
på  70—80  famnars  djup,  och  man  har  dessutom  sett  individer 

af  den  komma  upp  med  längor  i  munnen,  tagna  på  80 — 90 
famnars  djup.  Storsjälens  ålder  kan  icke  uppgifvas,  men  man 
antager,  att  den  blir  särdeles  gammal.  Ungarnes  kött  och  späck 

ätes  saltadt,  och  smakar  icke  så  illa,  då  de  ju  blott  hafva  för- 
tärt mjölk.  Det  har  hittills  icke  lyckats  att  uppföda  ungarne  i 

fångenskap  med  komjölk."  —  I  Varangerflorden  förefinnes  den,  men 
icke  talrik,  enligt  meddelande  af  Nordvi.  Enligt  Malmgren,  är  den 
skjuten  i  trakten  af  Tromsö.  Numera  finnes  den  icke  vid  någon 

Svensk  kust,  men  enligt  Kinberg*)  har  en  kota  af  den  blifvit  funnen 
i  glacialleran  vid  Hästefjorden  i  södra  Dalsland ,  till  bevis  på  att 

den  under  istiden  funnits  vid  Sveriges  kuster.  —  Dessutom  före- 
kommer den  fåtaligt,  enligt  Thienemann,  vid  Island,  der  yngre 

individer  anträff'as  hela  året  om,  men  de  gamla  endast  visa  sig 
under  vintren  -).  Enligt  Malmgren,  är  den  talrik  vid  Spetsbergen, 
äfven  vid;  norra  delarne  af  dessa  öar,  och  den  träffas  derstädes 

under  sommaren  isynnerhet  vid  sådana  kuster,  der  jemn  drifis 
ligger,  samt  förekommer  derföre  under  nämnde  årstid  oftare  vid 

Nordostlandet  än  vid  Spetsbergens  vestkust.  Enligt  Lepechin, 

Pallas,  v.  Baer  och  J.  F.  Brandt,  förekommer  den  i  Hvita  Haf- 

vet,  vid  Ryska  Lappland,  vid  Novaja-Semlja ,  vid  mynningarne 
af  floderna  Ob  och  Jenissei,  och  i  hafvet  vid  Kamtschatka  och 

Behrings-Sundet,  och  äfven  i  Ishafvet  inom  detta  sund,  samt 
således  sannolikt  långs  hela  norra  kusten  af  Sibirien.  Enligt 

1)  Öfvers.  af  K.  Vet.  Akad:s  Förh.  1869,  pag.  16. 
2)  Enligt  E.  Brown  (Proceed  of  the  Zoolog.  Soc  of  Lond.  1868,  pag. 

424)  bero  uppgifterna  om  dess  förekomst  vid  Shetlands-  och  Orkney-Öarne 
på  en  förvexling  med  Halichoerus  grypus. 
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Fabricius  och  R.  Brown  ,  förekommer  den  både  vid  södra  och 

norra  Grönland,  och  Th.  Gill  uppgifver^),  att  den  vid  nord- 
östra kusten  af  N.  Amerika  går  ned  till  S:t  Lorenzo-Bugteu. 

Danskarne  på  Grönland  benämna  den  Itenimescel. 
I  afseende  på  dess  lefnadssätt  i  den  högre  norden  få  vi 

nämna,  att  man  iakttagit,  att  den  håller  sig  ofta  ensam,  och 
företager  i  allmänhet  icke  några  andra  längre  vandringar,  än  att 
den  följer  med  drifisen.  Den  brukar  gerna  ligga  på  den,  men 
stundom  äfven  på  fast  is,  och  det  t.  o.  m.  nära  intill  kusten. 
I  sednare  fallet  underhåller  den  en  öppning  på  isen,  genom 

hvilken  den  stiger  upp  och  ned,  enligt  Malmgren.  R.  Brown 
säger  deremot,  att  den  icke  sjelf  tillreder  någon  sådan  öppning, 

utan  uppsöker  hål  uti  lös  och  sönderbruten  is,  och  derföre  van- 

ligen håller  sig  bland  sådan,  eller  ock  bland  så  kallad  "pack-is." 
I  vattnet  är  den  dumdristig  och  nyfiken,  och  kommer  nära  intill 

båtarne,  men  på  isen  är  den  mycket  skygg.  De  gamla  skola, 
enligt  Fabricius  ,  vara  tröga  simmare.  Dess  föda  utgöres ,  enligt 

Malmgrens  iakttagelser,  vid  Spetsbergen  förnämligast  af  blöt- 
och  kräftdjur. 

IL    Slägtet  Halichoerus,  S.  Nilsson.  1820. 

(Skand.  Fauna,  Däggande  Djuren,  l:sta  uppl.,  pag.  376.  —  1820). 

Hos  det  fullvuxna  djuret  hafva  de  3:ne  första  hindtän- 
derna  enkel  rot^  och  dessa  kindtänders  kronor  äro  enkelt  ko- 
niska,  eller  ock  med  föga  märkbara  sidotaggar.  Nosen  är 
lång,  så  att  af  ståndet  mellan  nosspetsen  och  ögat  är  hctydligt 

mera  än  2:ne  gånger  längre  än  det  mellan  ögat  och  öronöpp- 
ningen;  och  nosspetsen  är  mer  eller  mindre  hårig.  Framom 

pannan  företer  hufvudet^  hetraktadt  från  sidan,  stundom  in- 
gen^ och  stundom  en  grund  sänkning.  —  Bå  craniet  betraktas 

från  öfre  sidan,  synes  icke  den  bakre  mynningen  af  canalis 

infraorbitalis ,  till  följe  der  af  att  den  Öfre  grenen  af  öfverkäks- 
benets  okbensutskott  helt  och  hållet  betäcker  densamma  ofvantil. 

Af  ståndet  mellan  framkanten  af  mellankäksbenen  och  näsbenen 

är  större  än  detsamma  mellan  öfre  hörntanden  och  bakre  kan- 
ten af  den  bakersta  kindtanden.  Öfver  ens  stämmer  för  öfrigt  i 

tändernas  antal  m.  m.  med  föregående  slägte. 

1)  Proceed.  of  the  Essex  Institute,  vol.  V,  N:o  1,  Communications, 

pag.  12. 
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Till  detta  slägte  liörer  endast  en  art  som  i  sin  bygg- 
nad, med  undantag  af  de  anförda  karaktererna ,  öfverensstämmer 

med  dem  af  si.  Fhoca.  Ungarne  förete  en  närmare  anslutning 

till  det  seduare  än  de  äldre,  så  väl  i  hufvudets  som  tänder- 

nas form.  Craniet  undergår  med  den  stigande  åldern  bety- 
dande formförändringar,  och  äfven  de  båda  könen  förete  i  cranii- 

formen  ansenliga  skiljaktigheter,  hvilka  ligga  till  grund  för  olik- 
heter dem  emellan  i  hufvudets  form. 

1.  Halichoerus  grypus  (0.  Fabricius). 

Gråsjäl. 

Der  grmte  Seehund,  Schkeber : 'J)ie •  Säugthiere  etc,  3:erThQil,  pag.  309. 

—  1778.  
"•' 

Fhoca  grypus,  O.  Fabricius:  Udförlig  Beskrivelse  over  de  Grönland- 
ske  Ssele,  2:den  Art  ;  Skrivter- af  Naturhistorie-Sel- 
skabet,  l:ste  Bd.,  2:det  Hefte,  pag.  167.  —  1791. 

Haliclioerus  griseus,  S.  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna,  Däggande  Djuren, 
l:sta  uppl,,  pag.  377.  —  1820. 

Vhoca  Halichoerus,    F.  A.  L.  Thienemann:  Naturhist.  Beraerkungen  etc. 
I.  Abth.  Säugethiere,  pag.  142.  —  1824. 

„  grypus ,  H.  B.  Melchior  :  Den  Danske  Stats  och  Norges  Patte- 

dyr,  pag.  219.  —  1834. 
Halichoerus  grypus,  S.  Nilsson:  Illumin.  figurer  till  Skand.  Fauna ,  Bd.  2, 

pl.  34.  —  1837;  text.  i  häft.  20.  —  1840. 
„  „  Idem:  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.,  pag. 

299.  -  1847. 

M  „         J.  H.  Blasius  :  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 
lands,  pag.  256.  —  1857. 

1,  „         A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  220, 
med  figur.  —  1865. 

„  „         J.  E.  Gray:  Catalogue  of  Seals  and  Whales  in  the 

British  Museum,  pag.  34.  —  1866. 

BesJcr.  Gammal  hane:  Längd  af  kroppen  från  spetsen  af 

nosen  till  den  af  svansen  6  7-2  fot  eller  1,950  mét.  L.  af  hufvudet 

1)  Doctorerna  HORNSCHUCH  och  SCHILLING  hafva  velat  urskilja  3:ne  i 
Östersjön  förekommande  arter  af  Halichoerus  —  H.  macrorhynchus ,  H, 
grypus  och  H.  pachyrhynchus  —  grundade  på  skiljaktigheter  i  hufvudets 
form.  Dessa  skillnader  äro  påtagligen  endast  beroende  af  individuella  och 
köns-variationer,  och  deras  arter  hafva  derföre  icke  visat  sig  hållbara. 
(Kurze  Notizen  iiber  di.e  in  der  Ostsee  vorkommenden  Arten  der  Gattung 
Halichoerus,  Nilss.    Greifswald.  1850J). 
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9  Vin  t-  öller  291  raill.  L.  af  främre  extremiteten  7  7in  t.  eller 
237  mill.  L.  af  bakre  D:o  11 1,  eller  330  mill.  Afståndet  mellan 

anus  och  främre  ändan  af  den  indragne  penis  9  7io  t.  eller  288 

mill.  —  Gammal  hona:  Längd  af  kroppen  från  spetsen  af  nosen 

till  den  af  svansen  5  fot  8  7io  ̂ ^^^^  1,160  mét.  L.  af  huf- 
vudet  87io  t-  6ller  249  raill.  L.  af  främre  extremiteten  7  Vi  t. 
eller  225  mill.  L.  af  bakre  D:o  10  t.  eller  300  mill.  Afstån- 

det mellan  anus  och  de  båda  spenarne  127io  t.  eller  387  mill. 

—  L.  af  en  nyfödd  unge,  som  ännu  icke  diat,  från  spetsen  af 
nosen  till  den  af  svansen  3  fot  IVm  tum  eller  951  mill.  Dess 
vigt  var  26  skålp. 

Kroppsformen  är  tjock ,  och  något  nedtryckt ,  med  kort  och 
tjock  hals,  och  med  föga  märkbar  gräns  mellan  hufvudet  och 
denne.  Hufvudet  är  stort,  och  har  temligen  lång  nos.  Den  öfre 

läppen  är  å  hvardera  sidan  uppsvälld,  men  ej  så  starkt  som 
hos  föregående  slägte,  och  nosspetsen  med  näsborrarne  ligger 

derföre  icke  uti  någon  fördjupning  mellan  dessa  uppsvällnin- 
gar.  Mellan  näsborrarne  är  en  vertical  fåra.  Då  hufvudet  be- 

traktas ofvanifrån,  bildar  derföre  nosens  främ^re  ända  en  jemn 

båge,  å  midten  endast  af  bruten  af  den  nämnda  fåran.  Näs- 
borrarne äro  temligen  långt  åtskilda,  och  divergera  föga  bakåt. 

Nosspetsen  mellan  näsborrarne  är  hårbevuxen,  ehuru  hos  gamla 
individer  håren  derstädes  till  större  delen  äro  afslitne,  då  de o 
deremot  hos  unga  tätt  bekläda  den  dervarande  huden.  A  hvar- 

dera sidan  af  öfverläppen  äro  6  rader  af  morrhår,  som  äro 

hoptryckta  och  vågbräddade,  och  af  hvilka  de  öfre  smärre  till 
dels  äro  bruna,  och  de  nedre  större  gråhvita.  Ofvan  livartdera 

ögat  äro  5  dels  större  och  dels  mindre  borst.  Till  följe  af  no- 
sens längd  är  afståndet  mellan  nosspetsen  och  ögat  betydligt 

mera  än  2me  —  hos  den  äldre  hanen  omkring  3:ne  —  gånger 

längre  än  detsamma  mellan  ögat  och  öronöppningen.  Extremi- 
teterna  äro  jemförelsevis  korta  och  breda,  och  alla  tårna  med 
väl  utbildade  klor  af  svartaktig  eller  svartbrun  färg.  Klorna  å 

de  främre  extremiteterna  äro  större,  ofvan  ryggade,  och  böjde, 

och  med  spetsen  något  längre  än  hos  äldre  individer  af  före- 
gående slägte.  De  främre  extremiteterna  äro  snedt  af  huggna, 

ehuru  lista  och  2:dra  tårna  och  deras  klor  äro  ungefär  lika 

långa.  De  följande  tårna  och  deras  klor  aftaga  i  storlek  inåt. 

Å  bakre  extremiteterna  äro  de  flikar,  som  bildas  af  den  å  hvar- 

1)  Alla  dessa  mått  äro  tagna  ä  friska  exemplar  från  Roslagen. 
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dera  sidan  j^ttersta  tån,  ungefär  lika  stora.  Dessa  extremiteters 
Mor  äro,  såsom  vanligt,  långa,  syllika  och  föga  böjda,  och  de 
å  de  mellersta  3:ne  tårna  räcka  utom  hudkanten.  Svansen,  som 

är  ungefär  5  tum  eller  150  mill.  lång,  är  kort  och  bred  emot 

basen.  Hårfällen  är  tilltryckt.    Spenarne  äro  2:ne. 
Den  äldre  hanen,  som,  enligt  ofvan  meddelade  mått,  är 

betydligt  större  än  honan,  är  tjockare  än  hon,  och  med  jem- 
förelsevis  längre  nos,  och  hufvudets  öfre  profilkontur  företer 

ingen  sänkning  framom  pannan,  och  nosen  synes  något  böjd 

nedåt,  derigenom  att  dess  öfre  profilkontur  är  böjd,  och  nos- 
spetsen  räcker  ett  godt  stycke  framom  spetsen  af  underkäken  — 
Hos  honan  såväl  som  hos  den  unge  gråsjälen  har  hufvudets  öfre 

profilkontur  en  svag  sänkning  framom  pannan,  och  nosen  är 
något  kortare  än  hos  den  äldre  hanen,  så  att  afståndet  mellan 

nosspetsen  och  ögat  icke  är  3me  gånger  längre  än  det  mellan 
ögat  och  öronöppningen. 

Färgen  är  något  olika  hos  de  båda  könen.  Den  gamle  hanen 
är  mörkare  än  honan.  Han  är  ofvan  mörkt  grå  med  silfverglans, 

och  med  smärre  spridda  svarta  fläckar.  Den  grå  färgen  sträcker 

sig  ned  åt  sidorna  af  kroppen ,  på  undre  sidan  af  halsen ,  på 

bringan,  samt  öfver  öfre  sidan  af  främre  och  bakre  extremite- 
terna.  På  halsen  och  bringan  äro  en  del  smutsigt  gulhvitaktiga 
fläckar,  som  på  strupen  och  bringan  äro  större  och  talrikare. 

På  öfre  sidan  af  de  främre  och  bakre  extremiteterna  är  den  grå- 
aktiga färgen  blekare,  och  på  de  förra  blandad  med  flammor  af 

en  dunklare  smutsigt  gulhvitaktig  färg.  Hufvudet  är  enfärgadt 
smutsigt  gulhvitaktigt  ända  till  och  med  nacken  och  hakan,  och 

samma  färg  är  utbredd  öfver  den  undre  kroppssidan,  med  un- 
dantag af  halsen  och  bringan,  samt  sträcker  sig  upp  på  nedre 

delarne  af  kroppssidorna,  hvarest  färggränsen  icke  är  skarp. 

Iris  är  brun.  —  Honan  är  äfvenledes  ofvan  grå  med  silfverglans, 
men  denna  färg  är  ljusare,  askegråaktig,  samt  sträcker  sig  icke 
ned  öfver  kroppssidorna,  eller  sidorna  af  halsen.    Dessa  så  väl 

1)  Det  synen  således  egentligen  vara  den  äldre  hanen,  som  i  Bohuslän 
utmärkes  med  det  i  SKand.  Fauna  anförda  namnet  Krumnos ;  äfvensom  det, 

enligt  den  gifna  teckningen,  sannolikt  är  denne,  som  beskrifves  af  Fabri- 
Cius,  och  af  honom  kallas  den  Krurasnudede  Ssel,  och  för  hvilken  han  på 
grund  af  denna  karakter  bildade  artnamnet  Grypus,  enligt  hvad  äfvenledes 

i  Skandin.  Fauna  uppgifves,  då"  ordet  grypus  i  Codex  Justinianeus  betj-der kroknäsa ,  eller  höknäsa. 

46 
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som  den  undre  kroppssidan,  äfven  med  inbegrepp  af  den  undre 
sidan  af  halsen,  och  af  bringan,  och  öfre  sidan  af  de  främre 

extreraiteterna,  äro  smutsigt  gulhvitaktiga,  med  talrika  askegrå- 
aktiga fläckar.  På  öfre  kroppssidan  äro  blott  högst  få  och  små 

svartaktiga  fläckar.  Hufvudet  är  fläckigt  af  smutsigt  gulhvit- 
aktigt  och  blekt  gråaktigt,  och  öfre  kroppssidans  gråaktiga  färg 
sträcker  sig  äfven  öfver  nacken,  hjessan  och  pannan,  ehuru  den 

här  är  blekare  och  öfvergående  i  grägulaktigt.  —  Den  nyfödde 

ungen  har  en  temligen  yfvig  ullik  hårbeklädnad  af  en  ren  hvit- 

gulaktig  färg.  Morrhåren  äro  svartgrå.  Klorna  äro  ofvan  blå- 
grå,  och  undertill  och  vid  spetsen  hvita.  Deras  undre  sida  är 
mjuk  och  något  uppsvälld,  och  deras  spetsar,  isynnerhet  de  på 
bakre  extrem iteterna,  äro  starkt  krökte.  Uti  denna  drägten  går 

den  icke  i  vattnet.  Den  första  ungdrägten  fälles  efter  ett  par 

dagar,  för  att  efterträdas  af  en  annan  sådan,  enfärgadt  hvit- 
aktig ,  med  svagare  gulaktig  anstrykning ,  och  med  något  kortare 
hårfäll,  ehuru  denne  äfven  i  denna  drägten  är  tät  och  något 

ullik.  Uti  denna  2:dra  ungdrägt  går  den  någon  gång  i  vattnet, 
och  denna  drägt  bibehålies  nära  3:ne  veckor.  Den  derefter  genom 

fällning  vanligen  under  April erhållna  3:dje  drägten  är  å  öfre 
kroppssidan  marraorerad  af  talrika  och  stundom  sammanflytande 

svartaktiga  fläckar  på  en  gulhvitaktig  botten,  och  på  den  gul- 
hvitaktiga färgen  å  undre  kroppssidan  synas  äfven  här  och  der 

några  mörkare,  otydliga  fläckar.  På  öfre  sidan  af  hufvudet  och 
extreraiteterna  är  en  svartgråaktig  färg  förherrskande.  Morrhåren 

äro  ljusare  bruuaktiga -).  Uti  denna  drägt  kan  den  förvexlas 
med  Phoca  vitulina^  men  de  mörka  fläckarne  äro,  isynnerhet 

långs  midten  af  ryggen,  färre,  samt  icke  så  sammanflytande, 
som  hos  en  yngre  af  denna  sednare  arten.  De  drägter,  som  ligga 

emellan  denna  fläckiga  ungdrägt,  och  de  äldres  drägt,  äro  be- 

tydligt vexlande,  stundom  mörkare,  och  stundom  ljusare,  stun- 
dom med  flera  och  sammanlöpande,  och  stundom  med  färre  och 

1;  J.  D.  Cneiff  (anf.  st.  pag.  178)  uppgifver,  att  efter  8  dagar  efter 
födseln  börjar  den  hvita  drägten  afläggas,  och  att  efter  14  dagar  hufvudet 
och  främre  extremiteterna  äro  svartgrå. 

2)  De  här  meddelade  beskrifningarne  öfver  så  väl  de  äldres  som  ungar- 
nes drägter  grunda  sig  på  iakttagelser  å  från  Roslagen  till  härvarande  Uni- 

versitets zoologiska  museum  inköpta  exemplar,  och  tiden  för  ungarnes  drägt- 
förändringar  har  blifvit  oss  benäget  meddelad  af  en  erfaren  själjägare,  Fyr- 
mästaren  E.  O.  Alm  ä  Örskärets  Fyr  på  Gräsön  i  Roslagens  skärgård. 



spridda  mörka  fläckar  på  en  raer  eller  mindre  ljust  grålivitaktig , 
gulhvitaktig  eller  gulgråaktig  botten.  Den  gamle  gråsjälen  fäller, 
enligt  uppgift  i  Skandinavisk  Fauna,  i  Juli  månad,  men  enligt 
de  underrättelser,  som  Fyrmästaren  E.  O.  Alm  meddelat  oss, 

lärer  den  i  Koslagen  fälla  håret  redan  i  slutet  af  April  eller 
början  af  Maj. 

Skelettet.  Craniet :  Af  en  gammal  hane :  Längd  från  fram- 
kanten af  mellankäksbenen  till  bakre  kanten  af  nackbenets  led- 

knappar 8  7io  t.  eller  264  mill.  Bredd  öfver  kindbågarne  5Vio 

t.  eller  168  mill.  —  Betraktadt  ofvanifrån,  är  det  af  en  aflångt 
oval  och  framtill  afsmalnande  form,  och  det  liknar  mycket  cra- 

niet af  ett  äldre  individ  af  Fhoca  vitnJhm.  Frän  detta  skiljes 
det  dock  lätt  genom  den  större  storleken,  den  temligen  tjocka 

mellanbalken  mellan  orhitce^^  den  mycket  stora  främre  näsöpp- 
ningen, hvars  sneda  hc)jd  är  ungefär  IVo  gånger  större  än  af- 

ståndet  mellan  hörntanden  och  den  bakre  kanten  af  den  bakersta 

kindtanden;  samt  å  undre  sidan  derigenom  att  den  bakre  fria 

gomkanten  bildar  en  afrundad  bugt,  eller  ock  har  i  midten  en 
trubbig,  bakåt  utstående  vinkel,  samt  således  saknar  ingående 
vinkel  derstädes.  Både  nackekammen  och  hjesskammen  äro  höga, 
och  den  förre  är  icke  af  bruten  å  midten,  ehuru  den  derstädes  är 

starkt  framåt  böjd,  samt  öfvergående  i  hjesskammen.  Hjernskå- 
lens  sidor  äro  starkt  stupande.  Då  craniet  betraktas  från  sidan, 

företer  dess  öfre  kontur  en  något  ojemn  båge ,  och  ansigtsregio- 
nens  höjd  öfver  främre  delen  af  näsbenen  är  ungefär  lika  med 

eller  föga  mindre  än  hjernskålens  D:o  öfver  hiälce  ossece.  An- 
sigtsregionens  bredd  vid  främre  ändarne  af  okbenen  är  ungefär 

lika  stor  som  hjernskålens  bredd  vid  basen  af  fjällbenens  ok- 
bensutskott.  Mellanbalken  mellan  orhitce  är  upptill  nästan  trind, 
stundom  å  sidorna  något  gropig,  och  dess  minsta  bredd  är 

omkring  7io  t-  ̂ ^^^^  27  mill.,  stundom  något  större,  och  stun- 
dom något  mindre  Baktill  är  den  å  sidorna  starkt  urgröpt, 

eller  hopknipen.  Nackhålet  är  mycket  bredare  än  högt,  och  af 
en  transverselt  oval  form.  Nackbenets  basilardel  är  baktill  stun- 

dom genombruten  och  stundom  hel.  Foramen  lacerum  posticum 

sträcker  sig  framåt  endast  ungefär  till  den  bakre  mynningen  af 
canalis  caroticus.  Foramen  glenoideimi  är  icke  synligt.  Cristce 

frontales  externce  äro  på  den  bakre  delen  af  mellanbalken  tem- 

1)  Vi  hafva  sett  ett  cranium ,  hvars  meliaribalk  mellan  orbrftE  var  nå- 
sret  mera  än.  1  '/,o  t.  tjock. 
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ligen  starkt  utstående.    Vid  nedre  delen  af  sutura  coronalis  är 

en  spetsigt  utstående  kam.  Den  yttre  öronöppningen  är  undertill 
tubformad.  Näsbenen  äro  korta ,  och  deras  längd  innehålles  nära 

2:ne  gånger  i  den  främre  näsöppningens  sneda  höjd.  Gombenens 
bakre  fria  kant  är  skild  från  plogbenet ,  och  deras  crisia  nasalis 

förenar  sig  med  detta  sednare  ben  ett  stycke  in  uti  näshålan. 

Foramina  palatina  hafva  sitt  läge  vid  suturen  mellan  gom-  och 
öfverkäksbenen.  Afståndet  mellan  gombenens  fria  kant  och  fram- 

kanten af  mellankäksbenen  är  ungefär  lika  stort  som  detsamma 
mellan  den  förre  och  bakre  kanterna  af  nackbenets  ledknappar. 
Öfverkäksbenen  äro  vid  och  framom  de  öfre  grenarne  af  deras 

okbensutskott  starkt  utåt  böjda  eller  konvexa,  för  att  å  inre  sidan 

lemna  utrymme  för  de  särdeles  stora  näsmusslorna.  Tuberculum 
anteorbitale  saknas  helt  och  hållet.  Foramina  infraorhitalia  äro 

snedt  elliptiska.    Mellankäksbenen  räcka  i  allmänhet  upp  till 
näsbenen.    Den  främre  näsöppningen  är  subrectangulär,  endast 

föga  smalare  nedtill,  och  med  sidokanterna  något  litet  bugtiga. 
Silbenets  förbenade  perpendiculära  skifva  är  särdeles  hög  och 
stor,  och  sträcker  sig  framom  näsbenen.    Dess  crista  galli  är 
tjock  och  distinkt,  A  underkäkens  sidohälfter  är  den  horisontella 
delen  framtill  vid  tänderna  konvex  äfven  på  den  inre  sidan,  och 

dess  undre  kant  är  bakom  hakvinkeln  nästan  rät,  och  har  fram- 
till under  tänderna  icke  någon  vinkel  eller  utvidgning  inåt.  Den 

knöl,  som  är  emellan  angular-  och  ledknappsutskotten,  är  liten. 

—  Af  en  gammal  hona:  Längd  från  framkanten  af  mellankäks- 
benen till  bakre  kanten  af  nackbenets  ledknappar  8  tum  eller 

240  mill.  Bredd  öfver  kindbågarne         t.  eller  138mill.  Till 

formen  är  det  betydligt  olikt  detsamma  af  den  gamle  hanen. 
Betraktadt  ofvanifrån,  är  det  smalare  framtill,  tillfölje  deraf  att 
öfverkäksbenen  framom  ögonhålorna  äro  mindre  utstående ,  och 

ansigtsregionens  bredd  härstädes  är  mycket  mindre  än  h]ern- 
skålens  bredd  vid  basen  af  fjällbenens  okbensutskott.  Cristce 

frontales  externce  äro  nästan  förenade,  och  bilda  följaktligen 

icke  någon  fullständig  crista  sagittalis      Nackekammen  är  full- 
ständig samt  till  dels  dubbel.    Hjernskålen  är  å  sidorna  mera 

kullrig.    Betraktadt  från  sidan,  har  det  den  öfre  konturen  rät, 

med  undantag  af  den  delen  af  denna  kontur,  som  bildas  af  näs- 

henen ,  hvilka  sänka  sig  ganska  märkbart  framåt  Ansigts- 

1)  Möjligen  äro  de  fullständigt  förenade  hos  mycket  gamla  honor. 
2)  Denna  sänkning  antyder  den  pä  sjelfva  djuret  varande  bugten  fram- 
om pannan.    Det  exemplar,  som  vi  haft  tillfälle  att  undersöka,  företedde 
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regionens  höjd  vid  främre  delen  af  näsbenen  är  betydligt  mindre 

än  den  af  hjernskålen  vid  huTlce  ossece.  Mellanbalken  mellan  or- 
hitce  är  baktill  å  sidorna  starkt  urgröpt  och  hopknipen,  liksom 
hos  hanen.  Nackbenets  basilardel  är  alltid  genombruten.  Den 

främre  näsöppningen  är  mindre  än  hos  hanen,  och  längden  af 

näsbenen  innehålles  på  långt  när  icke  2:ne  gånger  (knappt  17? 

gånger)  i  den  sneda  höjden  af  den  förre.  —  Af  jngve  individer: 
Liknar  mycket  det  af  den  gamla  honan,  men  skiljes  dock  lätt 
från  detta  derigenom  att  mellanbalken  mellan  orhitce  baktill  å 

sidorna  är  afrundad,  eller  föga  urgröpt,  samt  icke  hopknipen, 
och  cristce  frontales  externce  äro  helt  obetydliga,  samt  långt 
skilda  från  hvarandra.  Den  främre  näsöppningen  är  mindre. 
Hos  helt  unga  individer  är  mellanbalken  mellan  orhitce  kort  och 

mycket  tjock. 

Det  öfriga  skelettet  liknar  det  hos  slägtet  Thoca.  Bröst- 
kotorna äro  15,  ländkotorna  5,  och  korsbeuskotorna  4,  af  hvilka 

sistnämnda  dock  endast  den  l:sta  är  fästad  vid  höftbenen.  A 

atlas  äro  de  vingformiga  sidoutskotten  å  yttre  kanten  utringade. 
Skulderbladet  är  bredare  bhalfmånformigt. 

Tänderna.  Tandömsningen  är  foetaP).  Tändernas  antal: 

Framtänd.  hörntänd.  ̂ \  kindtänd.  ̂   =.34,  men  icke  sällan 
finnas  6  kindtänder  å  hvardera  sidan  af  öfverkäken,  af  hvilka  då 

den  bakersta  är  den  minsta ,  ehuru  för  stor  för  att  vara  en  qvar- 
sittande  mjölktand.  Af  kindtänderna  äro  sannolikt  de  3:ne  första 

å  hvardera  sidan  af  båda  käkarne  dentes  prcBmoJares.  Hos  äldre 
individer  äro  kindtänderna  åtskilda  genom  större  eller  mindre 
mellanrum.  —  Öfverkäken:  Då  kronan  ä  kindtänderna  icke  är 

afnött,  är  den  af  en  mer  eller  mindre  hoptryckt  konisk  form:, 

med  en  något  skarp  kant  fram-  och  baktill,  och  litet  bakåt 
böjd,  samt  spetsig.  Den  bakersta  kindtandens  spets  är  mycket 
kort  och  mer  eller  mindre  trubbig.  I  allmänhet  hafva  dessa 

tänder  icke  någon  sidotagg  i  främre  kanten.  3:dje  och  4:de  kind- 
tänderna hafva  hos  yngre  individer  ofta  en  eller  någon  gång 

en  temligen  stark  sådan  bugt,  men  dess  hiifvud  hade  blifvit  krossadt  å 

nosen,  eller,  såsom  det  benämnes  i  Eoslagens  skärgärd,  "klubbadt",  så  att 
dess  form  derstädes  sannolikt  blifvit  något  förändrad,  och  bugten  något, 

djupare  än  den  eljest  är.  Det  var  dock  påtagligt,  att  en  bugt  der  före- 
funnits äfven  före  klubbningen, 

2)  W.  LiLLJEBORG:  Årsskrift  atgifven  af  K.  Vetcnsk.-Societ.  i  Upsala. 
l:sta  årg.  1860,  pag.  300. 
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tvenne  små  taggar  eller  afsatser  i  bakre  kanten.  Den  5:te  D:o 

saknar  merendels  dylika.  De  2:ne  bakersta  D:o  af  de  5  normala 
hafva  dubbla  rötter.  Då  en  6:te  kindtand  förefinnes,  har  denna 

enkel  rot,  ehuru  vi  någon  gång,  då  denna  tand  varit  temligen 
stor  och  haft  lång  rot,  iakttagit,  att  denna  genom  en  grop  långs 
midten  å  hvardera  sidan  visat  spår  till  delning  i  2:ne.  Äfven 
2:dra  och  3:dje  kindtänderna  förete  genom  en  mer  eller  mindre 

tydlig  dylik  grop  spår  till  rotens  delning  i  2:ne  Hörntänderna 
äro  stora,  och  af  framtänderna  är  den  yttersta  mycket  större  än 
de  andre.  —  Underkäken:  Uti  denna  hafva  vi  icke  funnit 

någon  öfvertalig  kindtand.  Kindtändernas  kronor  hafva  samma 
form,  som  den  af  de  öfre,  men  de  2  å  3  bakersta  hafva  äfven 

hos  äldre  en  eller  2:ne  tydliga  sidotagg"^  i  främre  kanten,  och 
stundom  en  dylik  äfven  i  den  bakre  D:o;  och  hos  de  unga  fin- 

ner man  en  ganska  stark  sådan  sidotagg  både  i  främre  och  bakre 

kanten  hos  de  3me  bakersta  kindtänderna,  samt  äfven  spår  der- 
till  hos  de  2:ne  främsta.  Hörntänderna,  ehuru  mindre  än  de 

öfre,  äro  betydligt  högre  och  större  än  de  angränsande  tänderna, 
men  den  yttre  framtanden  är  föga  större  än  den  inre,  och  denna 

sednare  sitter  något  längre  tillbaka  än  den  förra.  —  Tänderna 
hos  mycket  gamla  individer  äro  vanligen  starkt  afnötta. 

Gråsjälen  förekommer  i  alla  de  haf,  som  omgifva  våra 
kuster,  från  de  nordligaste  trakterna  i  Bottniska  Viken  rundt 

omkring  till  och  med  Norska  Finmarken,  hvarest  vi  sjelfve  iakt- 
tagit den.  Ingenstädes  torde  den  dock  vara  så  talrik,  som  i 

Bottniska  Viken  och  Östersjön,  hvarest  den  är  föremål  för  en 

ofta  särdeles  indrägtig  själfångst-).  Dess  geografiska  utbredning 
är  för  öfrigt  ganska  vidsträckt,  och  sträcker  sig  söderut  till 
kusterna  af  England  och  Irland  och  sannolikt  Frankrike,  i  nordost 

till  kusterna  af  Novaja-Seralja  och  möjligen  längre  österut,  och 
i  vester  och  nordvest  till  kusterna  af  N.  Amerika  och  Grönland ; 

1)  Vi  hafva  således  häruti,  såsom  Thiknemann  anmärkt,  en  stark  an- 
tydning till  öfvergång  till  föregående  slägte. 

2)  J.  D.  Cneiff:  Berättelse  om  Skäl-Fänget  i  Österbotten;  i  K.  Vet. 
Akad:s  Handl.  1757,  pag.  177.  —  Samuel  Ödman  :  K.  Vet.  Akad:s  Nya  Handl. 
T.  V.  1784,  pag.  86.  —  G.  Holmers:  Anteckningar  om  sättet  att  skjuta 
och  fånga  Skälar  uti  norra  Skärgården  af  Stockholms  Län.  Stockholm  1828. 
—  P.  G.  Broman:  Anteckningar  öfver  jagt  och  skjutkonst.  Stockholm  1855, 
pag.  67.  —  S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl. ,  pag.  304, 
307  och  följ.  —  B.  Fr.  Nordblad:  Säljagterna  vid  Korsnäs  i  Finland;  uti 
Sv.  Jägareförfe:s  Nya  Tidskr,    8:de  årg. ,  pag.  193. 



717 

meii  så  långt  i  norr,  som  vid  Spetsbergen,  bar  den  icke  blifvit 

iakttagen.  W.  Thompson  uppgifver,  att  den  förekommer  rundt 
omkring  kusterna  af  Irland  V ;  v.  Baer  uppräknar  den  bland  de 

vid  Novaja-Semlja  förekommande  djuren-);  Schrenk  anför  dess 
förekomst  vid  kusterna  af  Hvita  Hafvet,  och  i  Ishafvet  så  väl 

vid  halfön  Kanin  som  längre  österut  i  Kariska  Hafvet^);  T.  Gill 
upptager  den  såsom  förekommande  vid  Sable  Island  vid  östra 

kusten  af  N.  Amerika  *) ;  och  R.  Brown  har  funnit  den  vid  ve- 

stra  kusten  af  Grönland  ända  uppe  vid  Disco-Bugten  "'^).  —  Då 
den  hos  oss  talrikast  förekommer  i  Bottniska  Viken  och  Öster- 

sjön, och  den  derjemte  finnes  i  Hvita  Hafvet  och  Ishafvet  norr 

om  Europeiska  Ryssland,  synes  det  vara  sannolikt,  att  den,  lik- 
som vikaresjälen,  uti  de  förstnämnda  till  Sverige  angränsande 

hafven  är  en  qvarlefva  från  isperioden,  och  att  den  följaktligen 
ursprungligen  dit  invandrat  från  norra  Ishafvet  under  det  att 
detta  med  nämnde  haf  stod  i  direkt  förbindelse. 

Gråsjälen  företer  uti  sitt  lefnadssätt  åtskilliga  öfveronsstäm- 
melser  med  grönlandssjälen.  Liksom  den  är  han  sällskaplig,  och 

liksom  den  håller  han  sig  gerna  vid  eller  på  isen,  men  så  väl 
den  fasta  som  drifisen;  liksom  den  föder  han  sin  unge  på  isen, 
der  denne  i  början  blir  liggande,  utan  att  gå  i  vattnet;  och 

liksom  den  lär  han  på  viss  tid  företaga  vandringar,  t.  ex.  i 

slutet  af  Mars  från  Bottniska  Viken  till  Östersjön  ̂ ) ,  hvarifrån 
han  då  mot  vintren  återvänder  till  Bottniska  Viken.  Denna  upp- 

gift afser  naturligtvis  de  till  Bottniska  Viken  angränsande  de- 
larne af  Östersjön,  emedan  gråsjälen  året  om  träffas  längre  sö- 
derut i  Östersjön,  utan  att  företaga  några  märkbara  utvandrin- 
gar. Utvandringen  från  Bottniska  Viken  sker,  enligt  Cneiff,  då 

imgarne  blifvit  så  stora,  att  de  sjelfve  söka  sin  föda,  och  följ- 
aktligen upphört  att  dia.  Ofvannämnde  Fyrmästare  E.  O.  Alm 

har  för  oss  uppgifvit,  att  gråsjälen  i  Roslagens  skärgård  i  början 
af  Februari  börjar  vandra  norrut,  för  att  uppsöka  is,  påhvilken 

han  gerna  vill  yngla.  När  isen  på  våren  tagit  slut  vid  de  syd- 
ligare kusterna,  vandra  de  qvarblifna  norrut,  äfvenledes  för  att 

1)  The  Natural  History  of  Irelancl ,  vol.  IV.  pag.  38.  —  1856. 
2)  Bullet.  de  TAcad  Imp.  des  Sciences  de  St.  Pétersb.  T.  III,  pag.  343. 
3)  Keise,  vol.  I,  pag.  292,  351  och  643. 
4)  Proceed.  of  the  Essex  Institute,  vol.  V.  pag.  12. 
5)  Proceed.  of  the  Zoolog.  Society  of  London  1868 ,  pag.  427. 
6)  J.  D.  Cneiff:  K.  Vet.  Akad:s  Haadl.  1757,  pag.  180. 
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uppsöka  is.  Sedan  denne  under  sommaren  försvunnit  i  de  nordligare 

delarne  af  Bottniska  Viken ,  återkomma  gråsjälarne  till  sina  gamle 
platser.  De  skola  företrädesvis  uppehålla  sig  på  sådane  ställen, 
hvarest  är  godt  om  strömming,  livilken  utgör  en  hufvudsaklig  del  af 
deras  föda.  Under  början  af  vintren,  då  hafsisen  börjar  bildas, 
hålla  de  sig  vid  denne ,  och  då  istäcket  hunnit  utbreda  sig  mera 

vidsträckt  öfver  hafvet,  tillreda  de  åt  sig,  med  tillhjelp  af  sin 
varma  andedrägt,  andhål  å  isen.  Dessa  hafva  en  konisk  form, 

äro  vid  mynningen  å  öfre  ytan  af  isen  så  små,  att  man  genom 
dem  nätt  och  jemnt  kan  nedsticka  ett  par  fingrar,  men  nedåt 

så  stora,  att  själarne  beqvämligen  kunna  sticka  upp  hufvudöt  uti 
dem.  Uti  Roslagens  skärgård  kallas  dessa  andhål  noshliser,  enligt 

hvad  vi  redan  ofvan  uppgifvit  (pag.  649).  Jemte  dessa  tillreda 

de  åt  sig  större  hål,  genom  hvilka  de  kunna  uppstiga  på  isen, 
och  som,  enligt  hvad  vi  äfvenledes  ofvan  uppgifvit,  i  nämnde 
trakt  kallas  hnmnar.  Dessa  äro  stundom  alldeles  runda,  samt 

hafva  rispor  och  märken  efter  klor  och  tänder,  och  på  kanterna 

af  dem  träffas  under  härfällningstiden ,  i  slutet  af  April  och  början 

af  Maj  en  stor  mängd  afnött  hår  (E.  O.  Alm).  Cneiff  uppgifver, 

att  hårfällningen  för  de  gamle  inträffar  i  slutet  af  Mars  ("Vårfru- 
dags-tiden"). Sedan  gråsjälen  under  viutrens  början  åt  sig  utsett 

ett  visst  isfält,  håller  den  sig  allt  framgent  vid  detta,  och  om 

det  efter  isens  rubbning  kommer  i  drift,  utan  att  sönderbrytas 

allt  för  mycket,  följer  gråsjälen  med.  Massor  af  gråsjälar  kunna 
under  slutet  af  vintren  på  detta  sätt  med  drifisen  komma  till 
trakter,  som  äro  långt  aflägsna  från  dem,  der  de  förut  under 

vintren  uppehållit  sig;  och  när  den  så  kallade  hafsisen  närmar 

sig  skärgårdarne  under  nämnde  tid  med  större  sammanhängande 

isfält,  få  själskyttarne  vanligen  tillfälle  att  göra  en  rik  fångst. 
E.  O.  Alm  såg  en  gång  omkring  300  gråsjälar  församlade  vid 
en  öppning  i  isen,  som  var  så  stor,  att  han  der  kunde  ro  fram 
en  båt.  Gråsjälen  (de  äldre)  håller  sig  merendels  långt  ute  till 

hafs,  dels  i  öppna  hafvet  och  dels  vid  de  yttersta  och  lägsta 
skären,  och  denna  omständighet  förskaffar  honom  vid  våra  kuster 
ofta  benämningen  af  Hafs  själ.  Han  (den  äldre  hanen)  kallas 

äfven  ibland  Ståt- Själ  i  Roslagen.  Den  hvite  eller  hvitgule 
ungen  kallas  vid  östra  kusten  af  mellersta  Sverige  Ktd,  och 

stundom,  enligt  Sam.  Ödman,  SjältoJc,  till  följe  af  dess  dumhet 
att  icke  fly  undan  i  vattnet.  Stundom  förekomma  de  i  mängd 
vid  skären ,  samt  slås  med  hvarandra  om  platsarue  på  desamma, 
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och  låta  dervid  höra  tjutande  och  vrålande  läten,  som  kunna 

höras  på  långt  afstånd.  De  yngre  närma  sig  mera  till  kusterna, 
och  dessa  träffas  derföre  mera  ofta  inne  uti  skärgårdarne  samt 

inne  i  vikarne.  Det  har  någon  gång  händt ,  att  ett  yngre  individ 

begifvit  sig  upp  på  land  och  företagit  en  längre  vandring.  Det 
var  nemligen  en  ung  gråsjäl,  som,  enligt  hvad  ofvan  pag.  669 

blifvit  anfördt,  hade  i  Upland  vandrat  4  7-2  niil  på  landet^). 
Gråsjälen  är  i  allmänhet  skygg,  och  flyr  undan  i  god  tid.  Oak- 
tadt  denna  skygghet  kunna  de  genom  lockning,  d.  v.  s.  efter- 
härmning  af  deras  läte,  eller  ock  genom  musicerande  på  jägar- 

horn m.  m.  stundom  förmås  att  komma  inom  skotthåll  -).  Uti 
Sv.  Jäg.förbundets  Nya  Tidskr. ,  2:dra  årg.,  pag.  235,  berättas, 
huruledes  hafstruten  (Larus  marinus)  stundom  varnar  själen, 
då  någon  fara  hotar  honom.  Gråsjälen  lefver  hos  oss  uteslutande 

af  fisk ,  och  hans  starka  tänder  utvisa,  att  han|  är  ett  glupskt  rof- 
djur.  Under  hösten  och  vintren  tilltager  han  i  fetma  så  länge 

dagarne  aftaga,  och  han  är  fetast  strax  före  Julhelgen.  Då  da- 
garne sedermera  tilltaga,  aftager  deremot  fetman.  Denna  är 

emellertid  icke  så  stor,  att  han  flyter  på  vattnet,  då  han  blir 

skjuten,  såsom  förhållandet  är  med  vikaresjälen.  Enligt  Cneiff, 
stiger  en  fullvuxen  gråsjäls  vigt  till  18  lisp.,  och  häraf  utgöres 
hälften  af  späck,  då  han  är  fetast.  Holmers  uppgifver  späckets 
vigt  af  en  stor  gråsjäl  till  10  å  12  lisp.  J.  E.  Wellander 

uppgifver  en  stor  gråsjäls  vigt  till  25  å  30  lisp.  De  gamle 
hanarne  äro  modige  och  ilskne,  och  försvara  sig,  då  de  blifva 
anfallne,  samt  gå  stundom  dervid  t.  o.  m.  anfallsvis  till  väga, 

och  kunna  tillfoga  själskyttarne  svåra  bett,  om  desse  icke  i  tide 
draga  sig  undan.  De  kunna  dervid  med  ganska  stor  hastighet 

framvältra  sin  tunge  kropp,  samt  resa  sig  högt  upp. 
Cneiff  uppgifver,  att  parningen  sker  vid  midsommartiden, 

och  samma  uppgift  återgifves  i  Skand.  Fauna;  men  Holmers 

säger,  att  parningstiden  är  i  slutet  af  Augusti  och  i  September. 

Dessa  uppgifter  stå  i  strid  med  hvarandra,  och  ingendera  af 
dem  synes  öfverensstämma  med  verkliga  förhållandet.  Af  en 

själskytt  från  Koslagen  hafva  vi  en  gång  erhållit  den  uppgiften, 

1)  Tidskr.  för  Jägare  och  Naturforskare  1832,  pag.  246;  och  Skand. 
Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  nppl.  pag.  273. 

2)  Holmers,  anf.  st.  pag.  9;  och  Sv.  Jäg.förb:s  Nya  Tidskr.,  6:te  årg. 
pag.  43. 

3)  Sv.  Jäg.förb:s  Nya  Tidskr.,  3:dje  årg.  pag.  38. 
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att  gråsjälen  parar  sig*  strax  efter  det  honan  ynglat,  således  i 
Mars.  Genom  Doctor  Kud.  Sundströms  benägna  medverkan  hafva 

vi  sedermera  af  erfarne  själskyttar  från  Åland  fått  bekräftelse  på 
denna  uppgift.  Då  E.  O.  Alm,  enligt  benäget  meddelande,  flera 
gånger  under  yngletiden  träffat  en  gammal  och  stor  hane  i 

grannskapet  af  en  hona,  som  ynglat,  synes  detta  äfven  gifva 
stöd  åt  denna  uppgift.  Ett  ytterligare  stöd  får  den  dessutom  af 

de  ofvan  anförda  iakttagelserna  öfver  parningen  af  Öronsjälarne, 
och  Fhoca  groenlandlca  &  harhata.  Parningen  skall  ske  på  isen 
eller  på  ett  skär.  Yngletiden  är,  enligt  Cneiff,  slutet  af  Februari, 
och,  enligt  S.  Ödman,  omkring  d.  25:te  i  samma  månad.  Vi  hafva 
emellertid  erhållit  ungar,  som  varit  födda  dels  omkr.  d.  listeMars 

och  dels  d.  13:de  D:o.  Häraf  synes  således  framgå,  att  yngle- 
tiden inträffar  mellan  d.  25:te  Februari  och  15:de  Mars.  Honan 

föder  en  enda  unge,  som  skall  dia  modern  under  3me  veckor 

eller  en  månad  (Alm).  Sedan  han  upphört  att  dia,  magrar  han 

starkt.  Dessförinnan  kan  en  sådan  unge  hafva  3  '/^  lisp.  ä  3  lisp. 
15  skålp.  späck.  Strax  efter  födseln,  då  ungen  icke  går  i  vatt- 

net, bäres  den  af  modern  i  munnen  från  ett  ställe  till  ett  annat 

och  säkrare,  då  någon  fara  hotar,  och  hon  aktar  sig  dervid  för 

att  lägga  honom  i  vattnet  (S.  Ödman). 

2.    Underfam.  CYSTOPHORINA,  J.  E.  Gkay. 

Nosen  har  hos  hanen  ett  hihang,  som  Jean  uppblåsas. 

Framtänderna  ofvan  4,  och  nedan  2.  Kindtänderna  små  och 

glesa.  Mellanhäkshcnen  nå  på  långt  när  icke  till  näsbenen. 
Af  de  till  denna  underfamilj  hörande  slägten  är  blott  ett, 

som  tillhör  de  arctiska,  och  äfven  våra  haf.  Det  andra  slägtet, 
Macrorhinus,  F.  Cuvier,  af  hvilket  hanarne  kunna  blåsa  upp 
nosen,  så  att  den  får  formen  af  en  kort,  tubformad  snabel, 

omfattar  2me  arter,  af  hvilka  den  ena,  M.  leoninus  (Ia^.')  eller 
Elephantsjälen ,  tillhör  antarctiska  Oceanen,  och  den  andra,  M, 

angustirostris  ̂   Gill  ,  förekommer  vid  vestra  kusten  af  N.  Amerika. 

III.  Slägtet  Cystophora,  S.  Nilsson.  1820. 
fSkand.  Fauna,  Däggande  Djuren,  l;sta  uppl.  pag.  382.  —  1820). 

Hufvudet  stort ,  med  hårbeJclädd  nosspeis.  Alla  tårna  be- 
väpnade med  väl  utbildade  hlor^  och  bakre  extremiteterna  hafva, 
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såsom  vanligt,  den  yttre  tån  å  hvardera  sidan  längre  än  de 

andre,  och  bildande  en  utstående  fliJc.  —  Craniet  Icort  och  hredt, 
med  tjocJc  panna  eller  mellanbaJk  mellan  orhitce,  och  å  den 
med  spår  till  postorhitalutshott.  Processus  paramastoidei  äro 

distinkta  och  utstående.  Gombenens  crista  nasalis  baktill  för- 
enad med  plogbenet.  Foramina  incisiva  ytterst  små ,  och  bakom 

dem  ett  litet  foramen.  Den  bakre  mynningen  af  canalis  infra- 
orbitalis  är  synlig,  då  craniet  betraktas  ofvanifrån.  Fossa 
mesopterygoidea  är  mycket  kortare  än  gombenen  till  dessas 

fria  kant.  —  Kindtänderna  med  hoptryckt  och  strierad  krona, 
och  alla,  med  undantag  af  den  bakersta  i  underkäken,  med 
enkel  rot,  ehuru  de  bakre  med  antydning  till  delning. 

Till  detta  slägte  hörer  endast  en  art^): 

1.   Cystophora  cristata  (Erxleben). 

Blåssjälen. 

JPhoca  cristata y   Erxleben:  Systeraa  Kegni  animalis  etc.  Mammalia,  pag. 
590.  —  1777. 

„    leonina,     O.  Fabricius:  Fauna  Groenlandica ,  pag.  7.  —  1780. 
„    cristata,    Idem:    Udförlig  Beskrivelse  over  de  Grönlandske  Saele; 

Skrivter  af  Naturhistorie-Selskabet,  l:ste  Bd.,  2:det  Hefte, 
pag.  120.  —  1791. 

Cystophora  borealis,  S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna,  Däggande  Djuren,  l:sta 

uppl.,  pag.  382.  -  1820. 
JPhoca  leucopla ,  F.  A.  L.  Thienemann  :  Naturhistorische  Bemerkungen  etc. 

]:ste  Abtheil.  Säugethiere,  pag.  102.  —  1824. 
„   mitrata,    G.  Cuvier:  Eecherches  sur  les  Ossements  fossiles.    T.  V, 

l:re  partie,  3:me  édit. ,  pag.  210.  —  1825. 
Cystophora  cristata,  S.  Nilsson:    Illuminerade  figurer   till  Skandinaviens 

Fauna,  20:de  häftet,  text.  —  1840. 
1       „         „      Idem:  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:drauppl.,  pag.  312. — 

1847. 
„         „      J.  H.  Blasius:  Naturgesch.  d.  Säugethiere  Deutschlands , 

pag  258.  —  1857. 
„         „      A.  E.  Holmgren:  Skandin.  Däggdjur,  pag.  222.  —  1865. 
„         „      J.  E.  Gray:  Catalogue  of  Seals  and  Whales,  pag.  41. — 

1866. 

„  „  AuG.  Quennerstedt:  Anteckningar  om  Djurlifvet  i  Ishaf- 
vet  mellan  Spetsbergen  och  Grönland;  K.  Sv.  Vet.  Akad:s 
Handl.,  Bd.  7,  N:o  3,  tafl.  2.  —  1868.  (Den  bästa  af  bildning). 

1)  Den  af  J.  Grat  (Proceed.  Zool.  Soc.  1849,  pag.  93)  beskrifna  Cy- 
stoph.  Äntillarum  är  icke  någon  Cystophora. 
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Cystophora  cristata,  R.  Brown:  Notes  etc.  of  the  Pinnipedia  frequentiug 
•  Spitzbergen  and  Greenland  seas;  Proceed.  of  the  Zoolog. 
Soc.  of  London,  1868,  pag.  435.  —  1868. 

BesJcr.  A.  Quennekstedt  har  å  anförda  stället  meddelat  föl- 

jande mått.  Gammal  hane:  Längd  från  spetsen  af  nosen  till  den  : 
af  de  bakre  extremi  te  terna  8  fot  eller  2,400  mét.  L.  från  D:o 

till  spetsen  af  svansen  7  f.  3  t.  eller  2,190  mét.  L.  af  främre 
extremiteten  framtill  1  f.  6  t.  eller  480  mill.  L.  af  bakre  ex- 

tremitet, i  yttre  kanten  1  f.  4  t.  eller  420  mill.  L.  af  svansen 

5Vio  t-  öller  1(^5  mill.  Afståndet  mellan  ögonen  4Yio  eller 
132  mill.  Afst.  mellan  ögat  och  örat  2  t.  eller  60  mill.  L. 

af  hufvudet  1  f.  5  t.  eller  450  mill.  —  Gammal  hona:  Längd 
fr.  spets,  af  nos.  till  D:o  af  svans.  6  f.  6  t.  eller  1,980  mét.  L. 

af  hufvudet  9  t.  eller  270  mill.  Afståndet  mellan  ögonen  3"Yio  t. 
eller  99  mill.  —  En  ett  par  dagar  gammal  unge:  Längd  från 
spetsen  af  nosen  till  D:o  af  svansen  3  f.  4  t.  eller  1,020  mét. 

Jemte  storsjälen  är  denne  den  störste  af  våra  till  denna 

familj  hörande  själar.    I  anseende  till  kroppsformen  utmärker 

den  sig  isynnerhet  genom  sitt  stora  och  breda  hufvud,  med 
kort,  bred  och  tjock  nos,  och  med  ögonen  riktade  till  större 

delen  uppåt.  Kroppen  är  temligen  långsträckt,  och  föga  nedplattad,  i 

med  största  tjockleken  framom  midten,  och  baktill  starkt  af-  ' 
smalnande.  Halsen  är  kort  och  tjock,  men  hufvudet  är  å  sidorna,  ] 

till  följe  af  sin  stora  bredd ,  tydligen  begränsadt  från  den.  Näs- 
borrarne äro  upptill  divergerande,  och  nosspetsen  hårbeklädd, 

men  med  en  vertical  fåra.  Öfverläppen  är  framtill  hög  och  utan 
fåra,  och  å  hvardera  sidan  uppsvälld  och  försedd  med  6  rader  i 

hoptryckta  och  vågbräddade  samt  brunaktiga  morrhår.  Ofvan 
hvartdera  ögat  äro  äfven  några  dylika  borst.    Hos  den  äldre  ; 
hanen  är  huden  och  den  under  densamma  varande  bindväf^en 

ofvanpå  nosen  och  bakre  hufvudet  ända  till  midten  af  hjessan 

lös  och!  slapp,  och  kan  uppblåsas  till  en  blåsa  eller  så  kallad 
mössa,  som  är  aflång,  på  sidorna  kullrig,  och  långs  midten 

ryggad ,  samt  framtill  utsträckt  nästan  till  ett  slags  kort  snabel, 

och  der  har  ett  par  särskilta  öppningar,  som  leda  till  näsbor- 

rarne.   Enligt  Dekay^)  var  denna  blåsa  hos  en  hane  af  7  fots 
kroppslängd  12  t.  (eng.  mått)  lång,  och  9  t,  hög.    Hos  honan 
kan  huden  på  öfre  sidan  af  nosen  och  hufvudet  icke  uppblåsas, 

1)  Annals  of  tlie  Lyceum  of  Natural  History  of  New-York ,  vol.  I,  l:rst 
Part,  pag.  94.  —  1824. 
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raen  den  har  der  en  långsgående  köl.  Främre  extremiteterna 
äro  af  medelmåttig  storlek,  samt  snedt  afskurna,  sä  att  den 

yttersta  eller  lista  tån  är  den  längsta,  och  do  andra  aftagande 
i  längd  inåt,  och  tårna  hafva  vid  spetsen  en  temligen  långt 

framstående  flik.  Klorna  äro  starka,  men  långsträckta,  grå- 
hvitaktiga,  och  räcka  föga  utom  tåflikarne.  De  bakre  extremi- 

teterna äro  längre  än  hos  de  båda  föregående  slägtena ,  och  den 

flik,  som  bildas  af  den  yttersta  eller  l:statån,  är  något  längre 
än  den  af  den  innersta  eller  5:te  tån.  Den  mellersta  tån  är, 

såsom  vanligt,  den  minsta.  Fötterna  äro  å  undre  sidan  håriga. 
Svansen  är  kort  och  bred  vid  basen.  Hårfällen  är  tät,  temligen 

lång  och  något  uppstående ,  samt  grof.  —  Den  äldre  hanen  har 
färgen  ofvan  och  nedåt  sidorna  ljust  askegrå,  med  större  och 

mindre  oregelbundna  svartaktiga  fläckar  och  med  blåsan  på  huf- 
vudet  svartbrunaktig  med  grå  stickelhår.  Undertill  är  den  gul- 
hvitaktig  med  glesare  och  mindre  skarpt  begränsade  dylika 
fläckar.  På  hufvndet  och  halsen  äro  fläckarne  smärre  och  tal- 

rikare. Dj^lika  fläckar  förefinnas  äfven  på  öfre  sidan  af  extremi- 

teterna, som  äro  mj^cket  mörka.  Enligt  Fabricius,  äro  de  äldsta 
svarta  på  öfre  sidan  af  hufvndet,  extremiteterna  och  svansen. 

Iris  är  brun,  och  pupillen  har  en  blågrönaktig  färg,  till  följe 

af  tapetum.  —  Honan  har  ofvan  en  ljusare,  nästan  hvitaktig 
bottenfärg ,  men  äfven  hon  har  de  svartaktiga  fläckarne.  —  Ungen 

är  ofvan  enfärgadt  grå,  med  längre  silfvergrå  hår,  och  svart- 
aktig  bottenfäll.  Nosen  och  framdelen  af  hufvndet  under  ögonen 

mörkare:  öfverläppen  och  hela  buksidan  hvitaktiga,  utan  skarp 

färggräns  (Quennerstedt)  —  Något  äldre  (i  andra  året)  är 
den  ofvan  mörkgrå  med  oregelbundna  svarta  fläckar.  Sidor  och 

undre  kroppsdelar  hvita,  de  förra  med  bruna  fläckar,  isynnerhet 

små  och  talrika  på  halsen.  Nosen  och  pannan  svarta  med  grå 
stickelhår  (Nilsson). 

1)  Enligt  QuENNERSTEDT,  saknar  ungen  den  ulldrägt,  som  tillkommer 
ungarne  af  de  2:ne  föregående  slägtena,  eller  ock  aflägger  han  denna  drägt 
redan  långt  före  födseln.  Fnligt  J.  Eeinhardt  (Vidensk.  Meddelelser  fra 
den  Naturhist.  Foren.  i  Köbenh.  1864,  pag.  250)  saknar  ungen  säkerligen 
äfven  i  moderlifvet  denna  ulldrägt.  E..  Brown  (anf.  st.)  har  emellertid 
uppgifvit,  att  ungen  i  början  är  rent  hvit;  och  den  skulle  således  hafva 
en  ulldrägt.  Då  Quennerstedt  gjort  sina  iakttagelser  å  ungar,  som  voro 
så  små,  att  de  ännu  hade  en  del  af  nafvelsträngen  qvar,  förefaller  Browns 
uppgift  endast  antaglig  i  det  fall,  att  ungen  omedelbart  vid  födseln  fäller 
håret ,  liksom  den  af  Flioca  foetida. 
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Skelettet.  Craniet:  Af  en  äldre,  dock  icke  stor  hane :  Längd 
9  t.  eller  270  mill.  Bredd  öfver  kindbågarne  6V,o  t.  eller  201 
mill.  Mellanbalkens  mellan  orhitce  minsta  tjocklek  1 Y..^  t.  eller 
37  mill.  Betraktadt  ofvanifrån,  är  det  bredt  ovalt,  med  nosen 

skarpt  afsatt  derigenom  att  kindbågarne  framtill  äro  rätt  ut- 
stående. Mellankäksbenen  äro  temligen  långt  framstående  framom 

öfverkäksbenen.  Craniets  öfre  profilkontur  är  något  bågböjd. 
Foramen  magnum  är  transverselt.  Processus  paramastoidei  äro 

distinkta  och  starkt  utstående.  Den  främre  fortsättningen  af 

foramina  lacera  postica  sträcker  sig  icke  längre  än  till  de  bakre 

mynningarne  af  canales  carotici.  Från  tuhercidum  articulare  å 
fjällbenets  okbensutskott  utgår  en  kam,  som  sträcker  sig  upp 

långs  sutura  squamosa.  Bnllce  ossece  hafva  ä  yttre  sidan  en 

tydlig  sned  rygg ,  som  utmärker  gränsen  mellan  deras  yttre  och 
inre  afdelningar.  Den  tub,  som  undertill  omsluter  den  yttre 

öronöppningen,  är  mycket  kort,  och  dess  främre  kant  stöter 
intill  eller  nästan  intill  processus  postglenoideus.  Nackekammen 

är  å  sidorna  hög,  men  i  midten  af  bruten  af  en  knöl.  Denne 
saknas  stundom,  och  då  är  den  oaf bruten.  Cristce  frontales 

externcB  sammanlöpa  hos  gamla  hanar  på  bakre  delen  af  pann- 
benen, men  divergera  omedelbart  derefter,  så  att  å  hjessan  icke 

finnes  någon  fullständig  crista  sagittahs.  De  utgå  från  en  knöl 
å  hvardera  sidan  af  pannan  eller  mellanbalken  framtill,  hvilka 

knölar  äro  antydningar  processus  postorhitales.  Mellanbalken 
är  baktill  å  sidorna  urgröpt.  Sidorna  af  den  bakre  delen  af 

gommen,  bakom  öfverkäksbenens  okbensutskott  äro  starkt  kon- 
vexa.  Den  delen  af  gommen,  som  bildas  af  gombenen  och  de 
bakre  sidodelarne  af  öfverkäksbenen,  ligger  långt  tillbaka,  så 

att  suturen  mellan  öfverkäksbenens  processus  palatini  och  gom- 
benen är  bakom  de  bakersta  kindtänderna ;  och  afståndet  mellan 

spetsarne  af  proc.  pterygoidei  och  hullce  ossece  är  icke  hälften 
så  stort  som  afståndet  mellan  båda  proc.  pterygoidei.  Afståndet 
mella  bakre  kanterna  af  nackbenets  ledknappar  och  midten  af 
den  bakre  fria  kanten  af  gombenen  är  kortare  än  detsamma 
mellan  den  sednare  och  mellaukäksbenens  framkant.  Gommen 

är  långs  midten,  isynnerhet  framtill,  konkav.  Gombenens  bakre 
fria  kant  bildar  en  eller  ock  2:ne  framåt  böjda  grunda  bugter, 

och  deras  crista  nasalis  sammanstöter  äfven  baktill  med  plog- 

benets perpendiculära  köl ,  så  att  skiljeväggen  mellan  båda  näs- 
hålorna äfven  baktill  är  fullständigt  förbenad.  Gombenens  bakre 
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perpendiculära  delar  sträcka  sig  nästan  ända  till  hiälcp-  assece. 
Foramina  palatina  hafva  sitt  läge  vid  eller  framom  suturen 
mellan  gombenen  och  öfverkäksbenen.  Foramina  incisiva  äro 

ytterst  små,  och  bakom  dem  är  ett  3:dje  foramen.  Okbenen  äro 
både  å  öfre  och  undre  sidorna,  men  isynnerhet  å  den  förra, 
konkava,  och  de  äro  upptill  breda,  derigenom  att  deras  öfre 
kant  är  utåt  riktad.  Kindbågarne  äro  mycket  starkt  utåt  böjde, 

så  att  de  nästan  bilda  en  halfcirkel,  och  öfverkäksbenens  ok- 
bensutskott  äro  tvärt  utstående.  Vid  öfre  delen  af  främre  or- 

bital kanten  är  ett  starkt  och  något  hoptryckt  tiiberculum  ante- 
;  orhitale.  Foramen  infraorbitale  är  stundom  litet  och  nästan 

rundt,  och  stundom  något  större  och  snedt  ovalt.  Mellankäks- 
benen,  som  framtill  äro  något  uppsvällda  och  framstående,  räcka 

baktill  ungefär  i  jemnhöjd  med  öfre  kanten  af  kindbågarne,  och 
afståndet  mellan  deras  bakre  ändar  och  näsbenen  är  ungefär  lika 
stort  som,  eller  större  än  deras  gemensamma  bredd  vid  deras 

främre  ändar.  Näsbenen  äro  korta,  och  den  främre  näsöppningen 

är  mycket  stor,  sä  att  näsbenens  längd  innehålles  mera  än  1^/^ 
gånger  i  afståndet  mellan  dem  och  framkanten  af  mellankäks- 

i  benen.  Silbenets  perpendiculära  skifva  har  hos  den  äldre  hanen 
en  lång  broskartad  förlängning,  som  inskjuter  i  den  honom 

tillhörande  blåsan  på  hufvudet.  Underkäkens  båda  sidohalfvor 

!  äro  förenade  genom  en  mycket  kort  sutur.  Deras  uppstigande 

del  är  lång,  och  utvändigt  föga  konkav.  Kronutskottet  är  tem- 
ligen  litet,  och  snedt  bakåt  och  uppåt  riktadt.  Deras  horison- 

tella del  är  nästan  rät ,  och  å  inre  sidan  under  tänderna  konvex. 

—  Honans  cranium  har  den  främre  näsöppningen  mindre  än  den 
å  hanens,  så  att  afståndet  mellan  framkanten  af  mellankäks- 

benen  och  densamme  af  näsbenen  ej  är  I'/-,  gånger  längre  än 
längden  af  näsbenen.  I  öfverensstämmelse  dermed  är  nosen  af 

I  craniet  af  honan  kortare  än  den  å  det  af  hanen.  Cristce  fron- 
tales  externes  äro  å  det  af  henne  föga  märkbara. 

Balen:  AtJas  har  sidoutskotten  breda,  och  med  tvära 

sidokanter.  På  dess  neuralbåge  är  framtill  en  dubbel  knöl.  Den 

3:dje  halskotan  har  parapophyserna  ungefär  lika  stora  som  de 
på  den  6:te  D:o,  och  större  än  de  på  4:de  och  5:te.  Den  7:de 

halskotan  har  parapophyser,  som  äro  fullständigt  skilde  från 

diapophyserne ,  och  hafva  sitt  läge  vid  sidorna  af  kroppen  under- 

I  till.  —  Bröstkotornas  antal  är  L6,  ländkotornas  4,  korsbens- 
kotornas  4,  och  svanskotornas  14.  Först  på  12:te  bröstkotan 

äro  meta-  och  anapophyseme  skilde ,  och  de  sednare  äro  dereftei* 
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knappt  tydlige  på  flera  än  den  13:de  D:o.  De  saknas  helt  och 
hållet  på  ländkotorna. 

Extremiteterna:  Skulderbladet  är  irreguliert  halfmånfor- 
migt,  bredare  än  hos  föregående  slägten,  och  med  den  främre 
delen  mera  utstående ,  så  att  fossa  prcespinata  är  obetydligt 
mindre  än  /.  postspinata.  Dess  främre  kant  är  upptill  nästan 
rät.  Öfverarmbenet  är  likt  det  af  föregående.  Crista  deltoidea 

interna  är  mycket  framstående,  och  ofvan  den  inre  ledknappen 
är  ett  foramen  supracondyloidemn.  Tuberculum  minus  är  högt 

uppstående.  Underarmen  är  lik  den  af  föregående,  men  knölen 
på  midten  af  främre  kanten  af  strålbenet  är  mera  spetsig  och 
utstående.  Os  pisiforme  är  helt  litet,  lista  fingret  är  det  längsta, 

och  5:te  är  knappt  kortare  än  det  4:de.  —  Bäckenet  och  de 
bakre  extremiteterna  för  öfrigt  likna  dem  af  de  föregående  båda 

slägtena.  Längden  af  höftbenet  innehålles  mera  än  2me  gånger 
i  den  af  sittbenet  och  blygdbenet,  och  höftbenet  är  starkt  utåt 

böjdt,  och  å  yttre  sidan  konkavt.  Lårbenet  är  mycket  kort  och 

bredt,  och  utan  spår  till  trochanter  minor.  Dess  längd  inne- 
hålles mera  än  2:ne  gånger  i  den  af  skenbenet.  Astragalus  och 

calcaneus  äro  bildade  på  samma  sätt,  som  hos  de  båda  före- 
gående slägtena,  men  deras  bakre  utskott  äro  icke  af  någon 

synnerlig  längd  —  Skelettbyggnaden  af  denne  själ  är  således 
i  allmänhet  öfvereusstämmande  med  den  af  våra  andra  Ph^cider. 

Tänderna:  Framtänd.  j^i?  hörntänd.  kindtänd.  =  30. 
De  yttre  framtänderna  i  öfverkäken  äro  mera  än  dubbelt  större 
än  de  mellersta,  och  ungefär  af  samma  form,  som  hörntänderna, 

blott  något  mera  hoptryckta.  De  undre  framtänderna  äro  mycket 
små.  Hörntänderna  äro  stora  och  krökta,  men  kindtänderna  äro 

små  och  glesa,  och  alla  ungefär  af  samma  form.  Den  främsta 
och  den  bakersta  äro  något  mindre  än  de  andre.  Kronan  är 

hoptryckt  i  longitudinell  riktning,  med  en  mer  eller  mindre 
crenulerad  egg  långs  midten,  som  midt  på  är  högst,  och  med 

ifrån  denne  utgående ,  mot  yttre  kanten  divergerande  fina  ryggar. 
Endast  den  bakersta  kindtanden  i  underkäken  har  dubbel  rot. 

Blåssjälen ,  som  vid  Norges  vestra  och  norra  kuster,  der  den 

en  och  annan  gång  visar  sig,  kallas  stundom  Kik-Nebh,  stun- 

dom Kabbuts-Kohbe ,  och  stundom  Klahhehal ,  samt  af  Dan- 

1)  Genom  Prof.  F.  A.  Smitts  godhet  hafva  vi  haft  tillfälle  att  taga 
kännedom  om  ett  skelett  af  en  hane  af  denne  själ,  förvaradt  i  Zoologiska 
Eiksmuseum  i  Stockholm. 
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skarne  på  Grönland  benämnes  Klapmydse^  och  af  Grönländarna 

Neitsersoak  ̂   är  uti  sin  geografiska  utbredning  nordlig  och  vest- 
1ig,  och  förekommer  blott  undantagsvis  vid  de  nämnda  kusterna 

af  Norge ,  samt  aldrig  vid  någon  svensk  kust  Eosted  om- 
talar dess  förekomst  vid  Nordland  eller  södra  delen  af  Norska 

Vestfinmarken,  och  S.  Nilsson  har,  enligt  hvad  som  uppgifves  { 

Skand.  Fauna,  erfarit,  att  den  visar  sig  någon  gång  vid  ön 
Tränen  utanför  kusten  af  Helgeland  i  Norge.  R.  Collett  har  i 

bref  benäget  för  oss  uppgifvit,  att  den  för  nå  graår  sedan  blifvit 
dödad  vid  Lofoten,  samt  att  den  en  och  annan  gång  visar  sig 
så  långt  söderut,  som  vid  kusten  utanför  Bergen.  Den  skall, 

enligt  densamme  2),  en  gång  t.  o.  m.  hafva  blifvit  anträffad  vid 
gården  Fornebo  nära  Christiania.  Enligt  v.  Baer^),  har  den 
någon  gång  visat  sig  vid  mynningen  af  Hvita  Hafvet  samt  vid 
Timaniska  kusten,  och  den  har  sannolikt  här  sin  östra  gräns, 

då  den  icke  af  honom  blifvit  iakttagen  vid  Novaja-Semlja. 

Malmgren*)  har  icke  anträffat  den  vid  Spetsbergen,  så  att  den 
uti  dessa  delarne  af  Ishafvet  förmodligen  icke  utbreder  sig  så 

långt  emot  norden.  Enligt  Quennerstedt  förekommer  den  un- 

der våren  på  isen  vid  ön  Jan-Mayen,  mellan  70:de  och  71:sta 
nordl.  breddgraderna,  nordost  från  Island,  men  icke  i  någon 

större  mängd,  och  det  är  grönlandssjälen,  som  utgör  det  hufvud- 
sakliga  föremålet  för  den  derstädes  bedrifna  fångsten.  Vid  Is- 

land träffas  den,  men  sällan,  emedan  Thienemann  derstädes  blott 

iakttagit  ett  yngre  individ.  En  och  annan  gång  förirrar  den  sig 
ned  till  kusterna  af  England.  Oftast  förekommer  den  i  hafvet 
både  vid  östra  och  vestra  kusterna  af  Grönland,  och,  enligt  R. 

Brown,  både  vid  Syd-  och  Nord-Grönland,  t.  o.  m.  i  de  nordligaste 
delarne  af  Baffins- Viken,  ehuru  talrikare  vid  det  förra,  och  ingen- 

städes allmän.    A.  S.  Packard  ̂ )  uppgifver,  att  den  icke  är  säll- 

1)  Den  i  Skand.  Fauna  (pag.  316)  förekommande  uppgiften  om  en  be- 
rättelse i  Danmarks  Eiges  Historie  af  HoLBERG  om  ett  i  Öresund  1549 

fångadt  märkvärdigt  djur,  som  skulle  kunna  vara  en  blåssjäl,  har,  enligt 
Jap.  Steenstrup,  afseende  på  en  gigantisk  bläckfisk,  och  icke  på  någon 
blåssjäl. 

2)  Sv.  Jäg.förb:s  Nya  Tidskr. ,  7:de  årg.,  pag.  21. 
3)  Bullet.  de  TAcad.  Imp.  des  Sc,  de  St.  Pétersb.,  vol.  III,  pag.  343. 
4)  Öfvers.  af  K.  Vet.  Akad:s  Förh.  1863,  pag.  135. 
5)  Anf.  st. 
6)  List  of  Vertebrates  observed  at  Okak,  Labrador,  Proceed.  of  Boston 

Society  of  Natural  History,  1866,  vol.  X,  pag.  271. 
47 
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synt  under  våren  vid  kusten  af  Labrador,  hvarest  då  en  betydlig 
mängd  dödas.  Den  har  således,  såsom  Quennerstedt  yttrar,  sitt 

egentliga  hemvist  vid  den  Amerikanska  sidan  af  norra  Atlanten. 
Blåssjälen  är  sällskaplig,  migratorisk  och  periodisk  samt 

pelagisk,  liksom  grönlandssjälen,  ehuru  den  icke  förekommer  i 
så  betydliga  massor,  som  den.  Den  håller  sig  helst  på  drifisen, 
men  förekommer  äfven  på  den  fasta  isen  i  bugterna,  der  den 

då  lär  hafva  andhål.  Liksom  grönlandssjälen,  och  ungefär  sam- 
tidigt med  den,  begifver  den  sig  under  våren  från  kusternas 

grannskap,  för  att  uppsöka  aflägsna  drifismassor,  på  hvilka  den, 
enligt  Quennerstedt,  ynglar  i  Mars  månad.  I  slutet  af  April 
och  början  af  Maj  återvänder  den  i  allmänhet  från  de  pelagiska 

drifisfälten  till  sina  förra  uppehållsställen  i  närheten  af  kusterna. 

Den  stannar  qvar  der,  enligt  Kink  ̂ ) ,  till  slutet  af  Juni ,  hvar- 
efter  den  i  början  af  Juli  åter  vandrar  bort,  och  återkommer  i 

Augusti,  då  den  är  mycket  mager.  Sannolikt  står  den  sista 
vandringen  i  samband  med  parningen.  Liksom  de  andra  själarne 

föder  den  endast  en  unge.  Den  är  modig  och  ilsken,  och  an- 
faller ofta  den  som  blesserat  den.  Då  den  derjemte  är  mycket 

stor  och  stark,  är  den  icke  sällan  farlig  för  dem,  som  söka 
fånga  den.  Hanarne  äro  stridsinta,  och  anställa  blodiga  strider 

med  hvarandra  under  parningstiden,  och  de  äldre  hanarnes  hud 
företer  ofta  rispor  och  märken  efter  dessa  strider.  Derunder 

låta  de  höra  ett 'starkt  vrålande  läte,  som,  enligt  Rink,  skall 
kunna  höras  på  7-2  dansk  mils  afstånd.  Då  hanen  blir  skrämd 

eller  retad,  blåser  han  upp  den  ofvan  anförda  blåsan  på  hufvu- 
det,  hvilken  sannolikt,  i  öfverensstämmelse  med  den  af  R.  Brown 

yttrade  förmodan,  för  honom  är  ett  slags  skyddsmedel,  tjenande 
till  att  göra  nosen  mindre  ömtålig  för  hårda  stötar.  Att  den 
under  sina  strider,  eller  vid  andra  tillfällen ,  är  utsatt  för  dylika, 
sluta  vi  till  deraf,  att  ett  å  härvarande  Universitets  zoologiska 

museum  befintligt  cranium  af  en  hane  utvisar,  att  det  individ, 

af  hvilket  detta  cranium  är,  under  lifstiden  på  nosen  erhållit  en 
så  häftig  stöt,  att  näsbenen  och  främre  delarne  af  pannbenen 

till  en  del  blifvit  instötta,  ehuru  den  deraf  uppkomna  skadan 

sedan  hade  blifvit  läkt.  Dess  föda  består,  enligt  Fabricius,  före- 
trädesvis af  stora  fiskar,  men  dessutom  äfven  af  kräftdjur.  En- 

ligt RiNK,  får  man  i  allmänhet  7.2  tunna  späck  af  en  blåssjäl. 

1)  Grönland,  geographisk  og  statistisk  beskrevet,  l:ste  Bd.,  pag.  187. 
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Anm.  Här  torde  böra  nämnas,  att  Professor  N.  P.  Angelin  i  Kongl. 
Vetenskaps-Akademien  i  Stockholm  anfört  ,  att  ett  fragment  af  en  stöt- 
tand  af  Mammuth  blifvit  funnet  i  Skåne,  och  skänkt  till  Kongl.  Natur- 

historiska Riksmuseum  af  Riksdagsmannen  Per  Nilsson  i  Espö,  och  att 
detta  djur  således  tillhör  vår  fossila  fauna.  Flera  tänder  af  Mammuth  hafva 
blifvit  funna  i  Danmark. 

Ordningen  PERISSODACTYLA,  E.  Owen.  1858. 

(Journal  of  the  Proceed.  of  the  Linnean  Society  of  London.  Vol.  2,  pag.  27). 

Hofdjur. 

Denna  ordning,  som  inom  det  ofvan,  pag.  82,  anförda  sy- 
stemet är  den  10:de,  omfattar  endast  ett  ringa  antal  i  allmänhet 

stora  eller  temligen  stora  däggdjm-,  och  ntmärkes  genom  följande 
karakterer:  Fostret  är  genom  en  stor.,  lil^formigt  spridd  (diffus) 
och  decidua  saknande  placenta  förenadt  med  modren.  Fötterna 

är  o  försedda  med  hofvar,  och  hafva  en  eller  tre  tår,  åtminstone 

på  de  baJcre  extremiteterna.  —  Tandsättet  är  stundom  fullstän- 
digt och  stundom  ofullständigt.,  och  Mndtänderna ^  som  å  hvar- 

dera  sidan  i  båda  JiäJcarne  är  o  6  till  7,  är  o,  åtminstone  efter 

afnötning,  mer  eller  mindre  tydligen  sammansatta  eller  strecJc- 
tecJcnade,  och  en  till  tre  af  dentes  prcemolares  hafva  kronan 

lika  utbildad,  som  den  af  d.  molares.  —  Craniet  har  alisphe- 
noidkanal.  Bröst-  och  ländkotorna  äro  tillsammans  22— 2å, 

Ä  öfverarmbenet  är  tuber ctdum  majus  föga  eller  icke  högre  än 
t.  minus  ,  och  crista  deltoidea  är  mycket  stor.  Nedre  ändan  af 
strålbenet  har  2:ne  rätt  ställda  ledytor.  Lårbenet  har  en  långt 
ned  sittande  trochanter  tertius.  Skenbenet  har  å  nedre  ändan 

2:ne  sneda  ledgropar.  Språngbenet  har  endast  trochlea  vid  sin 
öfre  ända  eller  corpus ,  och  denna  trochlea  är  mer  eller  mindre 

sned.  Tålederna  äro  symmetriska.  —  Magen  är  enkel,  och  blind- 
tarmen är  stor  och  säckformig.    Gallblåsa  saknas. 

Denna  ordning  utgöres  endast  af  slägtena  Equus ,  Bhino- 
ceros  och  Tapirus,  och  de  dithörande  lefvande  arterne  äro  icke 
talrika:  af  det  förstnämnda  slägtet  10,  af  det  andra  10,  och  af 

det  tredje  6,  således  tillsammans  26.  Un^er  tertiär-  och  quar- 
tär-perioderna  har  den  deremot  varit  representerad  af  tal- 

rikare former,  hvilka  bilda  öfvergångar  mellan  de  nu  vidt  åt- 

1)  Öfvers.  af  K.  Vet.  Akad:s  Förh.  1867,  pag.  81.  ... 

47* 
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skilda  3:ne  slägtena,  af  hvilka  hvartdera  utgör  typen  för  en 

särskilt  familj.  Af  de  båda  första  slägtena  (Eqims  och  BJiino- 
ceros)  har  Amerika  ingen  lefvande  vild  art,  då  tame  hästen, 

som  till  Amerika  blifvit  importerad  och  der  förvildad,  icke  kan 
räknas  såsom  någon  sådan,  men  uti  Norra  Amerika  har  man, 

enligt  J.  Leidy  ̂ ) ,  funnit  fossila  lemningar  från  tertiär-  och 
quartär-perioderna  af  icke  mindre  än  8  arter  af  si.  Equus , 
och  3:ne  D:o  af  si.  Rhinoceros.  Af  si.  Tapirus  har  Amerika 

deremot,  enligt  Gray,  5  lefvande  arter  i  Syd-  och  Central- 
Amerika,  då  blott  en  sådan  förefinnes  i  Gamla  Verlden,  neml. 

i  de  sydligare  delarne  af  Asien. 

De  3:ne  hithörande  familjerna  kunna  karakteriseras  på  föl- 
jande sätt: 

Familjer: 
eudast  1  tå   1.  Equidce,  J.  Gray. Perissodactyla 

Fötterna  med  . 
3:ne  utbildade  tår 

på  alla  extremitet:a 2.  BhinocerotidcR ,  ViCQ.  d'Azyr. 
(Rhinoceroti ,  ViCQ.  d'Azyr). 

2) 

4  utbildade  tår  å 

främre,  och  3:ne  D:o 
D:o  å  bakre  extre- 

miteterna   3.  TapiridcB,  ViCQ.  d'Azyr. 
(Tapirii,  ViCQ.  d'Azyr).. 

1)  The  Extinct  Mammalian  Fauna  of  Dakota  and  Nebraska  etc. ;  Jour- 
nal of  the  Academy  of  Natural  Sciences  of  Philadelphia,  2:d  series,  vol. 

VII,  pag.  390  &  399.  —  1869. 

2)  I  afseende  på  litteraturen  rörande  de  till  denna  ordning  hörande 
däggdjuren  få  vi  hänvisa  till: 

d' Alton:  Naturgeschichte  des  Pferdes.  Th.  i— 2.  Weimar  1812—1816. 
G.  Cuvier:  Recherches  sur  les  Ossemens  fossiles,  3:me  édit.  T.  2:d, 

l:re  partie.  —  1825. 
KuNZ:  Abbildungen  sämmtlicher  Pferde-Racen ,  mit  Bemerkungen  von 

d' Alton.    Karlsruhe.  —  1827. 
J.  A.  Wagner:  Die  Säugthiere  etc.  von  Schreber,  fortgesetzt;  6:ter 

Th.    Erlangen.  —  1835. 
Blainville:  Ostéographie.  T.  III  &  IV, 
J.  E.  Gray;  Catalogue  of  the  specimens  of  Mammalia  in  the  Collection 

of  the  British  Museum.»  Part  III.  Ungulata  Furcipeda,  pag.  262.  Fara. 
Equidce.  —  1852. 

H.  C.  B.  Bendz:  Haandbog  i  den  physiologiske  Anatoraie  af  de  al- 
mindehgste  Danske  Huuspattedyr.  l:ste  og  3:die  Deel.  Kjöbenh.  1853  & 
1869.    (För  hästens  anatomi). 
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Fara.  EQUID^,  J.  E.  Gray.  1825. 

(Ann.  of  Phil.  XXVI.  —  1825). 

{Hästdjur). 

Nosen  af  vanlig  form,  med  temligen  bred,  och  mer  eller 
mindre  hårheMädd  nosspets  eller  mtde,  samt  stora  näsborrar. 

Ögonen  medelmåttiga ,  och  öronen  stora  eller  medelmåttiga,  till- 
spetsade samt  uppstående.  Halsen  ofvan  och  svansen  med 

längre  och  gr  bfr  e  hår  (tagel).  Fötterna  med  endast  en  tå  hvar- 

dera,  med  sista  tåleden  innesluten  uti  en  stor,  tjock  och  sym- 

mttrish  hof.  Spenarne  2:ne,  och  inguinala.  —  Å  craniet  hafva 

Charles  Hamilton  Smith  :  The  Naturalisfs  Library,  edit.  by  W.  Jardine. 

'    Mammalia,  vol.  VI.   Horses.  —  1854. 
W.  Jardine,  Bart:  Ibm,  vol.  IX.  Thick-Skinned  Quadrupeds,  —  1855? 

}  C.  G.  GiEBEL:  Die  Säugethiere.    Leipzig.  —  1855. 
I  L.  J.  FiTZiNGER:  Versnch  iiber  die  Abstammimg  des  zabraen  Pferdes 

und  seiner  Eacen;  Sitzungsberichte  der  Kais.  Akad.  der  Wissenschaften  zu 
Wien,  mathem.  naturwiss.  Classe,  B.  XXXI,  pag.  131,  Bd.  XXXII,  pag. 
391,  Bd.  XXXV,  pag.  273  &  593.  —  1858-1859. 

R.  OwEN:  On  the  Classification  and  geographical  Distribution  of  the 
Mammalia,  pag.  38.  —  1859. 

E.  Blyth;  On  the  different  animals  known  as  Wild  Åsses;  Journal  of 
Asiatic  Society,  vol.  28,  pag.  229.  —  1860. 

E.  F.  GURLT :  Handbuch  der  Vergleich.  Anatomie  der  Haus-Säugethiere, 
4:rte  Aufl.    Berlin  1860.    (För  hästens  anatomi). 

Hensel:  iiber  Hipparion  mediterraneum;  Abhandl,  der  Kön.  Akademie 
I   der  Wissenschaften  zu  Berlin  aus  d.  Jahre  1860,  pag.  27.  --  Tr.  1861. 
I         Phil.  L.  Sclater  :  The  Species  of  Wild  Asses ;  in  Proceed.  of  the  Zool. 

Society  of  London  1862 ,  pag.  163. 
E.  OWEN:  On  the  Anatomy  of  Vertebrates,  vol.  II,  pag.  283  &  444 

etc.  &  vol.  III.  —  1866  &  1868. 

J.  E.  Gray:  Notice  of  a  New  Species  of  American  Tapir,  with  Obser- 
vations on  the  Skulls  of  Tapirus ,  Bhinochoerus ,  and  Elasmognatlius  in  the 

CoUection  of  the  British  Museum ;  Proceed.  of  the  Zoolog.  Society  of  Lon- 
don 1867,  pag.  876. 
Idem:  Observations  on  the  Preserved  Specimens  and  Skeletons  of  the 

Rhinocerotidse  in  the  Collection  of  the  British  Museum  and  Royal  College 
of  Surgeons,  including  the  Descriptions  of  Three  New  Species;  ibm,  pag. 
1003. 

liö»  L.  Frank:  Handbuch  der  Anatomie  der  Hausthiere.    Stuttgart  1871. 

'a»     (För  hästens  anatomi). 
J.  E.  Gray:  Notes  on  a  New  Species  of  Tapir  (Tapirus  leucogenys) 

i-     from  the  Snowy  Eegions  af  the  Cordilleras  of  Ecuador,  and  on  the  Toung 
)3i     Spotted  Tapirs  of  Tropical  America;  Proceed.  of  the  Zoolog.  Society  of 

London  1872,  pag.  483. 
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pannbenen  stora  postorhitaJutsJcott ,  som  är  o  förenade  med  Mnd- 
hågarne  (med  fjällhenens  okbcnsutsJcott) ,  och  sålunda  haktill 
omsluta  ögonJiålorna  ̂   hviJka  till  dels  undertill  äfven  begränsas 
af  fjällhenens  okbensut skott.  Hj esskammen  är  mer  eller  mindre 

fullständig.  Fjällbenen  sträcka  sig  ned  bakom  ossa  tympanica 

med  sina  processus  posttympanici.  Fartes  mastoidece  äro  syn- 
liga å  ytan  af  craniet.  Näsbenen  äro  långa ^  baktill  breda, 

och  framtill  tillspetsade  och  något  nedåt  böjda  ̂   samt  åtskilda 
genom  en  permanent  sutiir.  Mellankäksbenen  räcka  upp  till 
näsbenen^  och  de  bilda  med  dessa  sednare  å  hvardera  sidan 

en  djupt  ingående  spetsig  vinkel.  Halskotorna  äro  långsträckta^ 

med  kroppen  framtill  konvex,  och  baktill  konkav^  och  neur al- 
taggen är  nästan  otydlig^  med  undantag  af  den  på  2:dra  och 

7:de.  BröstJwtorna  äro  vanligen  18  ̂   sällan  17  eller  19,  och 

ländkotorna  5  eller  6.  Den  större  delen  af  bröstbenet,  fram- 
ifrån räknad^  är  hoptryckt  och  framtill  med  en  broskartad 

förlängning^  och  endast  den  bakerste  delen  af  detsamma  är 
plattad.  Skulderbladet  är  mer  eller  mindre  aflångt^  med  bred 
hals,  och  låg  spina.  Ofverarmbenet  har  tub  er  ctdum  minus  lika 

högt  uppstående  som  t.  majus ,  och  förstnämnde  knöl  har  å  sin 
främre  sida  en  långsgående  djup  sulcus ,  som  delar  den  i  2:ne 
af  delningar^  af  hvilka  den  yttre  är  tjockare,  samt  slät  och  konvex. 

Både  Öfver  denne  och  i  sidci  —  så  väl  i  den  å  tid),  minus  som 

i  den  mellan  båda  tubercula  —  glider  en  stark  sena  af  musculus 
flexor  longus  antibrachiiy  hvilken  motsvarar  caput  longum  af 

muscidus  biceps  hos  menniskan  (Bendz.).  Armbågbenet  är 
ofullständigt.  Dess  öfre  del  är  sammanvuxen  med  strålbenet) 

och  dess  nedre  del^  som  är  skild  från  den  öfre.,  är  helt  och 
hållet  sammansmalt  med  det  sednare,  och  visar  sig  vanligen 

endast  distinkt  hos  nyfödda  föl  Handlofven  består  i  all- 

mänhet af  7  ben,  nemligen  de  vanliga  å  i  den  Öfre  eller  när- 
mare raden ,  och  3:ne  i  den  undre  eller  aflägsnare  D:o ,  då  os 

muUangulum  majus  vanligen  saknas,  och  endast  undantagsvis 

förefinnes  i  rudimentärt  tillstånd.  Mellanhanden  består  af  ett 
aflångt,  nästan  jemnbredt  och  halftrindt  ben  (kanonben)  med 
blott  en  ledknapp  vid  dess  nedre  ända,  och  med  ett  par  smala 

och  nedtill  af  smalnande,  och  vanligen  vid  spetsen  något  upp- 

1)  Se  Hensel:  tiber  Hipparion  mecUterraneum;  Abhandl.  d.  Königl. 
Akad.  d.  Wissensch.  zu  Berlin,  1860,  pag.  32.    Både  enligt  Hensel  och 
Gaudey,  var  armbågbenet  hos  Hipparion  fullständigt,  ehuru  sammanvuxet 
med  strålbenet. 
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svällda  hen  (stiletthen)  mer  eller  mindre  siarU  fastlödda 

upptill  vid  dess  hahre  sida.  Kanonhenet,  som  å  midten  har 
sin  transverseUa  dimension  störst,  motsvarar  det  mellersta 

eller  3:dje  mellanhandbenet  hos  mennishan ,  oeh  de  båda  stilett- 

benen^  som  normalt  aldrig  bära  någon  phalang  vid  spetsen^), 
motsvara  2:dra  och  4:de  mellanhandbenen  hos  densamma.  Kanon- 

benet bär  vid  spetsen  blott  en  tå,  med  3:ne  symmetriska  och 

något  plattade  phalanger,  af  hvilha  den  sista  är  bredast,  med 

dess  främre  hänt  bildande  nästan  en  halfcirhel.  Ä  bäckenet 

bildar  den  bakre  delen  af  symphysis,  som  är  uppkommen  ge- 
nom båda  sittbenens  sammanväxning ,  ungefär  en  rät  linia 

med  den  främre  delen  af  samma  symphysis;  och  sittknölen  är 
icke  trehörnig ,  utan  transverselt  hoptryckt  och  inåt  tjockare^ 

Afståndet  mellan  midten  af  acetabulum  och  bakerste  kanten  af 
sittknölen  innehålles  mera  än  IVa  gånger  i  detsamma  mellan 

förstnämnda  ställe  och  främre  kanten  af  höftbenets  yttre  hörn. 

Lårbenet,  som  är  rakt  och  tjockt,  är  ej  mycket  längre  än  sken- 
benet., och  utmärker  sig  derigenom,  att  framom  trochanter 

major,  som  är  betydligt  högre  än  caput,är  en  något  lägre  pro- 
cessus auricularis.  Trochanter  3:tius,  som  har  sitt  läge  vid 

bakre  kanten  af  benets  yttre  sida,  är  stor  och  starkt  utstående. 

Underbenet  har  ett  ofullständigt,  eller  ock  någon  gång  intef^j 
vadben,  fästadt  vid  yttre  sidan  af  skenbenets  öfre  ända,  och 
detta  sednare  bens  nedre  ända  har  ledgroparne  mycket  djupa 

och  särdeles  sneda  Vristen  består  af  6  ben,  derigenom  att 
ossa  cuneiformia  l:mum  <&  2:dum  sammansmält  till  ett  ben, 

Ästragalus  har  sin  främre  eller  undre  ända  (caput)  mycket 

kort ,  och  tvärt  af  huggen  jemnt  med  frä^nre  delen  af  dess  mycket 

1)  Hos  det  utdöda  slägtet  Hipparion,  med  flera  arter  från  midten  af 
tertiärperioden ,  buro  dessa  stilettben  på  både  främre  och  bakre  extremite- 
terna  små  och  rudimentära  tår.  Hos  hästen  händer  detta  ytterst  sällan 
såsom  en  monstrositet ,  och  då  endast  på  de  främre  extremiteterna.  Något 
oftare  har  det  bändt,  att  en  inre  rudimentär  öfvertalig  tå  på  främre  extre- 

miteterna hos  honom  förekommit.  (Hensel:  anf.  st.  pag.  72 — 75). 
2)  M.  J.  Weber  (Die  Skelette  der  Haussäugethiere  und  Hausvögel,  pag. 

15)  anför,  att  han  2 me  gånger  hos  åsnan  iakttagit  vadbenets  frånvaro. 
Blainville  har  emellertid  afbildat  det  (Ostéographie)  både  hos  åsnan  och 
hos  Equns  burchellii 

3)  Enligt  Hensel  (anf.  st.  pag.  35) ,  är  det  samma  förhållande  med 
vadbenet  som  med  armbågbenet ,  att  dess  mellerste  del  saknas ,  och  dess 
nederste  del  har  så  sammansmält  med  skenbenet,  att  man  svårligen  kan 
skönja  gränsen  dem  emellan.  Hos  nyfödda  föl  är  dess  nedre  del  distinkt. 
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sneda  och  med  höga  trochlearryggar  försedda  trochlea.  Calca- 
neus  har  kroppen  temVgen  kort,  hoptryckt  och  hÖg,  samt  upp- 

till något  tunnare.  Dess  tuber  är  å  undre  sidan  knappt  kon- 
kav. Ossa  scaphoideum  é  cuneiforme  3:tium  äro  mycket  breda, 

och  det  sednare  upx)tager  större  delen  af  Öfre  ändan  af  hakre 
extremitetens  kanonhen,  hvilket  är  bildadt  på  enahanda  sätt 

med  det  uti  främre  extremiteten  (dock  nästan  helt  trindt),  och 

utgöres  af  ett  melJanfotshen  motsvarande  det  3:dje  eller  mel- 
lersta i  foten  hos  menniskan^  och  här  ande  på  öfre  delen  af 

sin  hakre  sida  ett  par  stiletthen,  liknande  dem  å  det  främre 
kanonhenet.  Den  enda  tån  å  dessa  extremiteter  är  af  samma 

hyggnad  som  den  å  de  främre.  —  Tandsättet  är  hos  hankönet  i 
allmänhet  fullständigt^  men  hos  honkönet  vanligen  såvida  of  ull- 
ständigt,  att  hos  detta  kön  hörniänderna  vanligen  icke  genom- 

tränga tandköttet.  Då  de  hos  honan  förefinnas,  äro  de  mycket 

små.  Det  fullständiga  permanenta  tandsättet  är  följande: 

Framtänd.^^;  hÖrntänd.  prcemoh  mol.^^^;  -  40. 
De  permanenta  f ramtänderna  hafva  kronan  bred  och  tjock  samt 

snedt  af  skuren ,  och  till  en  början  utmärkt  genom  en  af  emalj 
omsluten  grop  i  midten ,  hvartill  länge  synas  spår.  Kindtänderna 
äro  sammansatta,  och  å  kronorna  tecknade  med  osymmetriska, 

slingriga  emaljveck ,  som  å  de  öfre  bilda  öar  af  irregulier  form, 
dock  med  tendens  till  half månfor  men.  De  Öfre  kindtänderna, 
som  äro  tjockare  än  de  undre,  äro  utmärkta  derigenom,  att 

de  å  yttre  sidan  hafva  2:ne  (den  främsta  3:ne)  verticala  gro- 
par, åtskilde  genom  cn  mer  eller  mindre  utstående  rygg.  De 

undre  kindtänderna,  som  äro  longitudinelt  hoptryckta,  hafva 
å  yttre  sidan  1,  och  å  den  inre  2:ne  (den  främsta  3:ne)  dylika 

men  otydliga  gropar,  då  cementet  är  påsittande.  Med  undan- 
tag af  den  l:sta  i  öfverkäken,  äro  de  långa,  men  hafva  korta 

och  merendels  öppna  rötter,  och  de  Öfre,  den  l.-sta  dock  undan- 
tagen, äro  tydligen  böjda.  Mellan  hörntänderna  och  kind- 

tänderna är  en  lång  lucka.  Till  mjölktandsättet  höra,  enligt 
OwEN,  å  kindtänder  å  hvardera  sidan  af  båda  käkarne,  och 

den  l:sta  af  dessa  efterträdes  icke  af  någon  dens  prcemolaris^ 
samt  är  mycket  liten,  men  sitter  merendels  länge  qvar,  framom 

de  permanenta  kindtänderna.  Till  samma  tandsätt  höra  dess- 

utom det  normala  antalet  fram-  och  hörntänder. 
De  till  denna  familj  hörande  10  lefvande  arterna  visa  nära 

gfverensstämmelse  med  hvarandra  såväl  uti  den  allmänna  kropps- 
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formen  som  uti  skelettbyggnaden,  och  de  kunna  med  anledning 

deraf  med  allt  skäl  betraktas  såsom  tillhörande  en  enda  slägt- 
typ:  Equus,  Linné.  Man  har  emellertid  detta  oaktadt  för  dem 

uppställt  3:ne  särskilta  slägten:  Eqtms  Linné,  med  hästen  så- 
som typ,  och  med  Tarpan  såsom  vild  stam;  Asinus  J.E.Geay, 

med  åsnan  såsom  sådan,  och  A.  onager  (Pallas)  såsom  vild 

stam,  samt  dessutom  med  arterna^,  hemionus  (Pall.),  A.he- 

mippus  (Geoffroy)  och  A.  tceniopus  Heuglin  ̂ ) ;  och  slutligen 
Hippotigris  H.  Smith,  med  zebran  {E.  zebra  Lin.)  såsom  typ, 

och  dessutom  arterna  if,  antiquorum  H.  Smith -^),  H.  hurchellii 
J.  E.  Geay,  H.  qiiagga  (Gmelin),  och  H.  chapmanni  (E.  L. 
Layard). 

Familjens  geologiska  ålder  sträcker  sig  tillbaka  till  midten 

af  tertiärperioden  (den  miocena),  uti  hvilken  slägtet  Hipparion 

uppträder.  Slägtet  Eqtms  är  af  yngre  geologisk  ålder,  och  upp- 
träder i  slutet  af  tertiärperioden,  i  de  pliocena  och  quartära 

bildningarne  tillsammans  med  de  för  dessa  karakteristiska  djuren: 

Mammuth,  Mastodonterna,  Grott-tigern,  Grott-hyenan,  Grott- 
björnen,  BMnoceros  ticJiorJiinus ,  m.  fl, 

L    Slägtet  Equus,  Linné.  1758. 

Såsom  det  enda  slägtet  inom  familjen  har  det  samma  ka- 
rakterer,  som  denna. 

1.  Equus  caballus,  Linné. 
Hästen. 

Mer  eller  mindre  hängande  man^  och  svansen  härande 

länga  hår  (tagel)  merendels  ända  från  basen.  Öronen  räcJca, 
då  de  böjas  nedåt  ̂   icke  öfver  midten  af  hufvudet.  Främre  och 
bakre  extremitet  er  na  försedda  med  en  hornartad  knöl  eller  vårta 

å  inre  sidan,  på  de  förra  belägen  ofvan  carpus,  och  på  de  sednare 
under  tar  sus.  Främre  hofvarne,  sedda  från  undre  sidan,  rundade. 

1)  Det  är  dock  möjligt,  och  äfven  troligt,  att  en  eller  annan  race  af 
åsnan  härstammar  från  A,  heynippus  och  A.  tcenioptts. 

2)  Denna  formen  anses  af  J.  E.  Gray  såsom  en  varietet  af  H.  sehra. 
Skillnaden  dem  emellan  synes  oss  dock  vara  ganska  betydlig. 
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—  Å  craniet  innehålles  näsbenens  största  bredd  bahtill  2:ne  gånger 
eller  mera  i  deras  längd.  Foramina  palatina  ha/va  sitt  läge 

innanför  de  Ö/re  ländtänderna  af  sista  paret.  Nackbenets  ba- 
silardel  är  lioptrycht  och  nedåt  smal,  samt  med  undre  sidan 

nästan  plan.  Underkäkens  kropp  eller  horisontella  del  framom 

den  afrundade  angulardelen  har  sin  undre  profilkontur  rät 

eller  nästan  rät.  —  Ben  l.-sta  öfre  oäkta  kindtanden  har  å  yttre 
sidan  2:ne  tydliga  verticala  ryggar.  Kronan  å  den  bakersta 
öfre  äkta  kindtanden  har  längddimensionen  lika  stor  som^  eller 
större  än  densamma  å  den  närmast  föregående  kindtanden. 

Det  å  öfre  kindtändernas  kronor  från  inre  sidan  och  bakre 

hörnet  framåt  djupt  ingående  emaljvecket  är  i  allmänhet  vid 
sin  inre  del  slingrigt  och  något  utbredt. 

De  här  uppgifna  kärinemärken  hafva  för  ändamål  att  lemna 

någon  ledning  vid  skiljandet  af  hästen  från  åsnan.  Vi  anse,  att 

en  beskrifning  af  alla  de  särskilta  hästracerna  ligger  utom  om- 
rådet af  här  ifrågavarande  arbete,  och  vilja  derföre  endast  an- 

föra de  af  FiTziNGEK  uppställda  stamformerna.  Han  har  å  ofvan 
anförda  ställe  beskrifvit  145  särskilta  hästracer,  utom  de  som 
förekomma  i  Norra  och  Södra  Amerika  samt  i  Australien.  Dessa 

14.5  hästracer  härledas  af  honom  från  5  stamformer  ̂ ) ;  nemligen 
1  från  den  nakne  hästen  {Equus  nudus);  68  från  den  orienta- 

liske vilde  hästen  eller  Tarpan  (Equus  caballus);  34  från  den 
lätte  eller  snabbe  hästen  (Equus  velox);  36  från  den  tunge 

hästen  (Equus  robustus) ;  och  slutligen  6  från  dverghästen  eller 
Koomrah  (Equus  nanus). 

Den  nakne  hästens  ursprungliga  hemland  är,  enligt  Fitzinger, 
okändt,  men  nämnde  författare  håller  det  sannolikt,  att  den 

härstammar  från  Asien;  men  om  det  derstädes  skall  sökas  i 

det  inre  af  Arabien,  i  Indien,  eller  i  mellersta  Asien,  är  ännu 

oafgjordt.  Då  den  uti  kroppsbyggnaden  kommer  närmast  den 
Arabiska  racen,  och  dess  hårlöshet  utan  tvifvel  häntyder  på  ett 

land  med  ett  mycket  varmt  klimat,  tyckes  den  mesta  sannolik- 
heten tala  för  det  inre  af  Arabien. 

Den  orientaliske  vilde  hästen  eller  Tarpan  är  utbredd  öfver 
en  stor  del  af  mellersta  Asien,  der  den  går  upp  i  södra  Sibirien 

till  den  54:de  nordl.  breddgraden.    Vesterut  sträcker  sig  dess 

1)  Äfven  Hamilton  Smith  Canf.  st.  pag.  208)  antager  5  "mera  primi- 
tiva former",  men  dessa  äro,  åtminstone  till  hufvudsaklig  del,  grundade 

på  fårgen. 
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utbredningsområde  åtminstone  till  sjön  Aral,  och  österut  öfver 
öknen  Gobi.  I  äldre  tid  lär  den  söderut  hafva  varit  utbredd 

ända  till  Indien.  För  mindre  än  100  år  sedan  var  den  vesterut 

utbredd  till  sydöstra  delarne  af  Europeiska  Ryssland:  till  floden 
Don  och  till  östra  kusterna  af  Svarta  Hafvet.  Såsom  Fitzinger 

antager,  är  denne,  efter  all  sannolikhet,  en  ursprungligen  vild 

liästart,  och  icke  blott  en  förvildad  hästrace,  såsom  en  och  an- 
nan förmodat,  och  åtminstone  de  flesta  af  de  Europeiska  och 

Arabiska  hästracerna  härstamma  troligtvis  från  den.  Enligt 

Fitzinger,  förekomma  2:ne,  af  skiljaktigheter  i  klimatet  fram- 
kallade, varieteter  af  den.  Den  ena  af  dessa  kallas  af  honom 

den  korthårige  eller  brune  orientaliske  hästen  (Equus  caballus 
hrevipilis),  och  den  andre  den  lurfvige  eller  hvite  orientaliske 

hästen  (Equus  cahallus  hirsuUts).  Den  förre  är  af  medel- 
storlek, snarare  liten  än  stor,  och  temligen  korthårig,  med 

undantag  af  hakan  och  trakten  kring  munnen,  der  hårfällen  är 

lång.  Hufvudet  är  något  tjockt,  och  ej  synnerligen  litet,  med 
pannan  temligen  starkt  konvex,  med  något  långa,  spetsiga  och 
vid  spetsen  framåt  böjda  öron,  samt  med  små  och  eldiga  ögon, 

som  uttrycka  ilska.  Halsen  är  temligen  lång  och  tunn,  ryggen 

föga  nedböjd,  och  länden  af  lika  höjd  med  manken  eller  bogarne. 
Extremiteterna  äro  temligen  höga  och  smala,  men  starka,  med 

långa  karleder,  och  små,  smala  och  trubbigt  tillspetsade  hof- 
var.  Håret  i  manen  och  svansen  är  temligen  starkt  krusigt. 
Manen  sträcker  sig  bakom  manken,  men  svansen  är  kort, 
och  räcker  ej  nedom  hälleden.  Under  vintren  är  hårfällen 

tätare  och  längre,  och  under  sommaren  är  den  något  krusig, 

isynnerhet  på  den  bakre  delen  af  kroppen.  Hornvårtorna  äro 
jemförelsevis  små,  och  af  ovalt-rund  form.  Den  vanlige  färgen 

är  enfärgadt  brun,  ljusbrun,  gulaktig,  isabellfärgad ,  eller  bran- 
aktigt  musgrå,  under  vintren  ljusare,  t.  o.  m.  hvit,  men  aldrig 

med  något  spår  till  apelkastad  teckning.  Manen  och  svansen 
äro  svartaktiga  eller  svarta.  Denna  varietet  har  en  vidsträckt 

utbredning  inom  det  ofvan  uppgifna  området  (Fitzinger).  —  Den 
andra  varieteten  (Equus  caballus  Jiirsutus)  är  något  större  än 
den  korthårige  eller  brune  orientaliske  hästen,  och  utmärker  sig 

från  den  genom  kraftigare  byggnad  och  gröfre  extremiteter,  samt 
isynnerhet  genom  sin  längre,  nästan  lurfviga  hårbeklädnad,  sin 

något  tätare  man,  och  sin  med  något  rikligare  hårväxt  utrustade 
svans.  Dess  färg  är  i  allmänhet  gråaktig  eller  hvit,  med  en 

svartaktig  apelkastad  teckning,  och  med  manen  och  extremite- 
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terna  svartaktiga.  Ej  sällan  träffar  man  af  denna  varietet  albi- 
nos,  med  köttfärgad  hud  och  blå  iris.  Den  förekommer  i  de 
vestra  delarne  af  mellersta  Asien,  och  öfverensstämmer  i  sitt 

lefnadssätt  med  den  föregående  varieteten  (Fitzinger).  —  Tarpan 
förekommer  i  sitt  hem  —  mellersta  Asiens  stora  stepper  —  stun- 

dom i  större  skaror,  bildade  af  smärre,  som  bestå  af  sto'n  och 
föl ,  hvilka  hvardera  anföras  af  en  hingst ,  som  går  framför  ska- 

ran. De  vandra  derunder  från  en  trakt  till  en  annan,  för  att 

söka  tjenligt  bete.  Mot  sommarens  annalkande  gå  de  norrut, 
och  vid  vintrens  inbrott  återvända  de  söderut.  Under  vintren 

begifva  de  sig  upp  på  bergshöjderna,  för  att  söka  sådana  plat- 
ser, der  vinden  bortsopat  snön.  De  äro  mycket  skygga,  men 

stridslystna  emot  hvarandra,  och  mycket  lifliga,  samt  löpa  med 
dubbelt  större  snabbhet  än  den  tame  hästen ,  då  de  märka  någon 

fara.  Isynnerhet  den  anförande  hingsten  utmärker  sig  för  stor 
styrka  och  ett  skarpt  och  gällt  läte.  Mot  vargar  försvara  de 
sig  modigt ,  och  hingstarne  resa  sig  pä  bakfötterna ,  och  slå  ned 
dem  med  framfötterna.  Om  vargarne  i  trupp  närma  sig  dem, 

bilda;  de  äldre  stona  en  krets  omkring  fölen,  och  hingstarne 

förena  sig  om  ett  gemensamt  anfall  på  vargarne,  hvilka  då  i 
allmänhet  taga  till  flygten.  Då  de  påträffa  tama  hästar,  blifva 

dessa  tätt  omslutna  af  skaran,  samt  tvungne  att  följa  med. 
Deu  skada,  som  de  sålunda  åstadkomma,  och  äfven  den,  som 

de  anstifta,  då  de  utplundra  de  höförråd,  som  af  de  nomadiska 

folken  här  och  der  på  stepperna  blifvit  upplagde,  ådrager  dem 

en  stark  förföljelse ,  och  gör  att  de  äro  lika  mycket  hatade  som 

vargarne.  Tarpan  är  mycket  svår  att  tämja,  och  har  han  hunnit 
en  viss  ålder,  så  är  detta  omöjligt.  T.  o.  m.  fölen,  om  de  än 

fångas  helt  unga,  kunna  blott  bringas  till  en  ringa  grad  af 
tamhet,  och  förlora  aldrig  helt  och  hållet  sin  medfödda  vildhet. 
De  tyckas  icke  länge  kunna  uthärda  fångenskapen,  och  de  flesta 
dö  redan  i  2:dra  året. 

Den  lätte  Mstm  (Eqmis  velox)  skall,  enligt  Fitzinger,  vara 
utbredd  öfver  en  stor  del  af  norra,  mellersta  och  södra  Asien, 

såväl  som  öfver  östra  och  norra  Europa ,  men  nämnde  författare 

har  icke  beskrifvit  någon  ursprungligen  vild  race  af  denna  stam- 
form, hvilken  derföre  för  oss  synes  mindre  säker  än  den  före- 

gående     Bland  de  af  honom  uppräknade ,  från  denna  stam  ut- 

1)  Fitzinger  uppgifver  emellertid ,  att  den  i  många  trakter  ännu  före- 
kommer i  vildt  tillstånd,  men  han  nämner  dock  ej  någon  viss  trakt,  der 

detta  är  händelsen. 
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gångna  hästracerna  upptages  först  ''den  Svenske  hästen"  (Equus 
velox  suecicus)  ̂   som  tillhör  norra  Europa,  och  är  utbredd  öfver 

både  Sverige  och  Norge.  Såsom  typ  för  den  Svenske  hästen 

uppställer  han  den  Lappländske  hästen ,  och  den  så  kallade  pudel- 
hästen, hvars  höjd  i  allmänhet  endast  är  4  fot  3  tum  (Tyskt 

mått),  stundom  något  mera  och  stundom  något  mindre.  Färgen 
är  merendels  gråbrun  eller  musgrå,  med  mörkare  extremiteter, 

och  med  en  mörk  "ål"  eller  streck  långs  ryggen;  men  för  öfrigt 
är  färgen  föränderlig. 

Den  tunge  hästen  (Equus  rohustus),  som  är  utmärkt  genom 

mycket  grof  byggnad ,  och  vanligen  genom  betydlig  storlek  (5 — 6 
fots  höjd  och  deröfver),  och  för  hvilken  den  Franske  Ardenner- 
hästen,  den  Normandiske  hästen  och  den  Engelske  kärrhästen 

(den  störste  af  dem  alla)  kunna  betraktas  såsom  typer,  före- 
kommer icke  i  vildt  tillstånd,  och  äfven  denne  synes  oss  derföre 

svårligen  kunna  betraktas  såsom  någon  ursprunglig  stamform. 

Dverghästen  eller  Koomrah  (Equus  nanus)  är  den  minsta 
af  alla  formerna ,  och  förekommer  ännu  i  vildt  tillstånd  i  skogiga 

bergstrakter  uti  en  icke  obetydlig  del  af  norra  och  mellersta 
Afrika,  dock  i  allmänhet  mera  vesterut  i  denna  verldsdel;  och 

torde  derföre  möjligen  kunna  betraktas  såsom  en  ursprungligen 

skild  art  eller  stamform.  Dess  höjd  är  3  fot  4—6  tum  (Tyskt 
mått).  Dess  hufvud  är  kort  och  tjockt,  med  bred  panna,  höga 

kinder,  något  litet  koTikav  näsrygg  och  afsmalnande  samt  till- 
spetsad nos.  Öronen  äro  jemförelsevis  stora  och  breda.  Manen 

är  ojemn  och  föga  tät,  men  dock  lång.  Kroppen  är  undersätsig 

och  tjock,  med  föga  sänkt  rygg,  och  låg  manke,  men  högre 

och  bredare  länd.  Halsen  är  kort  och  hög,  men  tunn.  Extre- 
miteterna  äro  korta  och  starka,  men  smala,  med  små  aflånga 
hornvårtor,  korta  karleder  och  små  och  något  aflånga  hofvar. 

Håret  är  glatt  åtliggande,  men  det  på  pannan  är  ända  till  ögo- 
nen ulligt.  Svansen  är  från  basen  flera  tura  långt  försedd  med 

kort  hår.  Färgen  är  enfärgadt  rödbrunaktig ,  eller  askegrå,  eller 

hvit.  Manen  och  det  långa  svanshåret  äro  svartaktiga,  då  krop- 

pens färg  är  rödbrunaktig.  Iris  är  Ijusbrun^).  Ännu  under  slutet 
af  Komerska  väldet  synes  Koomrah  hafva  haft  en  vida  större 

1)  Den  beskrifves  af  Hamilton  Smith  CJarcline's  -Naturalisfs  Library, 
Mammalia,  vol.  VI,  pag.  294,  pl.  16)  under  namn  af  Koomrah  och  Equus 
hippagrus.  Denne  författare  uppgifver  för  den  vilde  Koomrah  endast  den 
rödbrunaktiga  färgen. 
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geografisk  utbredning  än  för  närvarande ,  och  hafva  varit  utbredd 
öfver  en  stor  del  af  Afrika  ända  till  Arabien.  Den  vilde  Koom- 

rah  håller  sig  endast  i  bergiga  trakter  och  uti  skuggrika  skogar, 

livarifrån  den  stundom  begifver  sig  ned  i  dalarne  till  källor  och 
bäckar.  Den  visar  sig  ej  i  större  skaror,  utan  träffas  ensam  eller 

i  smärre  föreningar.  Den  är  mycket  skygg  och  försigtig.  Då  det 

behöfs,-  försvarar  den  sig  modigt.  Infödingarne  jaga  den,  och 
fånga  den  stundom  i  snaror,  för  att  tämja  den.  Då  den  blifvit 

fångad,  är  den  i  början  mycket  skygg,  och  vill  gerna  bitas, 

men  blir  dock  snart  tam,  och  visar  i  allmänhet  ett  godt  tem- 

perament. De  Arabiska  Beduinerna  och  Shelhih's  hafva  den  ofta 
såsom  husdjur.  Dess  läte  är  olikt  både  hästens  och  åsnans, 
och  står  ungefär  midt  emellan  bådas.  Namnet  Koomrah  lär 

vara  härledt  från  Köomri-Bergen,  eller  de  snöberg,  som  utbreda 

sig  söder  om  Niger-Floden ,  och  hvarest  den  äfven  förekommer. 
(Fitzinger).  Bland  andra  racer  af  dverghästar,  som  Fitzinger 

härleder  från  Koomrah,  är  den  Sardiniske  hästen,  och  den  på 

Shetlands-Öarne  förekommande  Pony.  Den  hos  oss  bekanta  dverg- 
racen,  som  förr  var  allmän  på  Öland,  och  derföre  benämnes 

Öländning,  är  utan  tvifvel  blott  en  förkrympt  ö-form  af  vår 
vanliga  äldre  inhemska  hästrace,  och  sannolikt  är  äfven  Pony 

en  dylik  förkrympt  form.  Enligt  Skandinavisk  Fauna  förekommer 
en  sådan  dverghäst  äfven  på  Norska  öarne  Wärö  och  Röst  i  Ishafvet. 

Uti  Skandinavisk  Fauna  ̂ )  uppgifves,  att  hästtänder  i  det 
södra  Skånes  torfmossar  blifvit  funna  ̂ 'under  sådana  förhållan- 

den, att  de  påtagligt  synas  hafva  tillhört  denna  djurart  i  vildt 

skick."  Det  är  icke  omöjligt,  att  vilda  hästar  kunnat  förekomma 
i  Skåne  samtidigt  med  ur-  och  bisonoxarne  samt  vildsvinet. 
Under  en  sednare  period  hafva  förvildade  hästar  der  förekommit. 

Skåne-Lagen  omtalar  sådane.  J.  A.  Wagner^)  och  A.  Muller^) 
anföra,  att  dylika  hästar  äfven  funnits  i  Preussen.  Enligt  de 
staten  tillhörande  zoologiska  och  arch^ologiska  samlingarne  i 

Köpenhamn,  hafva  ben  och  skeletter  af  hästar  funnits  i  torf- 
mossar i  Danmark  tillsammans  med  ridtyg,  hvilken  omständighet 

utvisar,  att  dessa  hästar  varit  tama.  De  tänder,  som  blifvit 

funna  på  bottnen  i  torfmossarne  i  södra  Skåne ,  i  mergeln  under 

torflagret ,  äro  dock  utan  tvifvel  af  vida  högre  ålder  än  de  nämnda 

1)  Däggdjuren,  2:di-a  uppl. ,  pag.  468  &  469. 
2)  Schreber's  Säugthiere,  fortges. ,  6:er  Theil,  pag.  26. 
3)  Fauna  (Preussens)  höherer  Thiere  (Paläontologisches) ,  pag.  153. 
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benen  och  skeletterna,  och  tillhöra  sannolikt  en  tidsperiod  (den 

äldre  stenåldern),  som  är  äldre  än  både  jernet  och  bronzen,  och 
under  hvilken  hästen,  åtminstone  här  i  norden,  ännu  icke  varit 
doraesticerad.  Detta  öfverensstämmer  äfven  med  det  af  Rutimeyer 

gjorda  antagandet  att  de  lemningar  af  hästar,  som  funnits 
vid  platserne  för  de  äldre  pålbyggnaderna  i  Schweiz,  äro  så  få, 

att  det  derigenora  är  ådagalagdt,  att  hästen  hos  dessa  byggna- 
ders invånare  icke  varit  domesticerad.  De  bekanta  i  Danmark 

gjorda  iakttagelserna  öfver  de  stora  samlingarne  af  urinvånarnes 

köksaffall  ("Kjökkenmöddinger")  ådagalägga  likaledes,  att  hästen, 
lika  såväl  som  de  andra  husdjuren,  med  undantag  af  hunden, 

då  ännu  icke  här  i  norden  var  domesticerad  2).  Den  således  i 
södra  Sverige  sannolikt  ursprungligen  vilde  och  småväxte  hästen 
har  förmodligen,  i  öfverensstämmelse  med  det  af  Nilsson  gjorda 

antagandet^),  hit  inkommit  söderifrån  under  den  tid,  då  södra 

Sverige  var  sammanhängande  med  norra  Tyskland*).  Det  har 
emellertid  genom  de  sednare  archaeologiska  forskningarne  hos 

oss  blifvit  utrönt,  att  hästen  —  såväl  som  de  flesta  af  våra 

andra  vigtigaste  husdjur  —  såsom  sådant  i  Sverige  förefunnits 

redan  före  stenålderns  slut  ̂ ).  Uti  Skandinavisk  Fauna  uppgifves 
af  Nilsson,  att  ben  af  häst  hos  oss  funnits  i  grafvar  jemte  bet- 

seltyg  af  brons.  Ett  dylikt  betseltyg  förvaras  i  Lunds  Universi- 

tets archjBologiska  museum  ̂ ). 
SJceJettet.  Craniet:  Detta,  med  frånräkning  af  underkäken, 

är  af  en  långsträckt  elliptisk  form,  derigenom  att  ansigtsregionen 
är  långt  utdragen,  och  till  storleken  betydligt  öfvervägande  öfver 

hjernskålsregionen.  Betraktadt  ofvanifrån,  är  det  fi-amtill  vid 
nosen  inknipet  och  starkt  afsmalnande,   samt  företer  största 

1)  Die  Fauna  der  Pfahlbauten  der  Schweiz;  Neue  Denkschriften  der 
allgem.  Schweizer.  Gesellsch.  fiir  die  gesammt.  Naturwissensch.  Bd.  XIX, 
pag.  123.  —  1862. 

2)  Japetus  Steenstrup:  Torvemosernes  Bidrag  till  Kundskab  om  Lan- 
dets forhistoriske  Natur  og  Kultur;  Beretning  om  Landmandsforsamlingen  i 

Kjöbenhavn  1869,  pag.  346.  —  1870. 
3)  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl. ,  pag.  XVII. 
4)  Se  ofvan  pag.  87. 
5)  Oscar  Montelius:  Svenska  Fornsaker  ordnade  och  förklarade.  I. 

Stenåldern  och  Bronsåldern.  Det  bör  emellertid  här  anmärkas,  att  Nilsson 
visat,  att  stenåldern  sträckt  sig  långt  in  uti  jernåldern. 

6)  Det  har  förut  tillhört  Prof.  Nilsson  ,  som  benäget  meddelat  oss ,  att 
han  antager,  att  det  förskrifver  sig  från  jernåldern. 
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bredden  öfver  bakre  orbitalkanterna.  Betraktadt  från  sidan,  har 

det  den  öfre  profilkonturen  baktill  konvex,  framom  pannan  van- 
ligen något  konkav,  och  vid  främre  delen  af  näsbenen  åter  något 

litet  konvex.  Dess  undre  eller  basallinie  är  från  undre  kanten 

af  foramen  magnum  till  framtändernas  alveolarkanter  nästan  rät. 

—  Nackbenets  pars  occipitalis  sträcker  sig  med  sin  interparie- 
taldel  upp  på  öfre  sidan  af  hjernskålens  bakre  del,  och  har  en 
hög  och  på  midten  mer  eller  mindre  bred  och  bakåt  utskjutande 
crista  lamhdoidea.  Nackbenets  ledknappar  äro  starkt  utstående 

bakåt.  Kyggmärgshålet  är  ungefär  lika  högt  som  bredt.  Pro- 
cessus paramasto/dei  äro  långa,  räckande  ned  under  ledknap- 
parne, i  bakre  kanten  tjocka,  samt  föga  inåt  böjda.  Nackbenets 

basilardel,  som  är  lång,  och  vid  sin  främre  ända  har  ett  par 
tillspetsade  knölar,  är  temligen  hög,  samt  å  sidorna  konkav,  och 
med  den  undre  sidan  nästan  plan  och  å  sidorna  begränsad  af 

mer  eller  mindre  skarpa  kanter.  Foramina  condyhidea,  ofvan 
ledknapparnes  undre  delar,  äro  mycket  stora.  Basilardelen  är 

skild  från  klippbenen  genom  stora  öppningar,  med  hvilka  fora- 

mina lacera  postica  é-  media  samt  for.  ovalia  hafva  samman- 
flutit. —  Af  tinningbenen  är  fjällbenet,  os  squamosum  eller  pars 

squamosa^  jemförelsevis  mest  utbildadt.  Fi-amtill  sammanstöter 
det  med  pannbenet,  och  afskiljer  derigenom  det  bakre  kilbenets 

stora  vinge  från  hjessbenet.  Det  gränsar  baktill  till  nackbenet  och 

spendelen  eller  spenbenet,  och  nedgår  med  sin  processus  post- 
ty  mpanicus  mellan  detta  sednare  benet  och  tympanalbenet  eller 

trumbenet.  Dess  okbensutskott  är  mycket  stort,  har  ofvan  bak- 

till en  hoptryckt  bågformig  kant,  framom  hvilken  det  är  för- 

enadt  med  pannbenets  postorbitalutskott,  och  sträcker  sig  der- 
efter  framåt  på  inre  sidan  af  okbenet  ända  till  öfverkäksbenet, 
samt  bidrager  sålunda  till  en  del  att  bilda  den  undre  och  yttre 

väggen  för  ögonhålan,  hvilken  inåt  och  bakåt  ej  är  skild  från 

tinninggropen.  Den  transversella  ledgropen  för  underkäken  (fossa 

articularis)  har  2me  afdelningar,  af  hvilka  den  främre  (troclilea 
articularis)  är  starkt  konvex  framifrån  bakåt,  och  den  bakre 

{fovea  articularis)  utgöres  af  en  grop.  Bakom  den  inre  delen 
af  den  sednare  är  en  temligen  stor  proc.  postghnoideus.  Mellan 

denne  och  tympanalbenet  är  ett  stort  foramen  glenoideum.  Spen- 
delen, som  framtill  är  sammansmält  med  klippdelen,  är  inklämd 

mellan  flällbenets  proc.  po stty mpanicus  och  nackbenets  parama- 
stoidiitskott,  samt  mellan  flällbenet  och  nackbenet.  Bulla  ossea 
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är  icke  uppsvälld,  men  mycket  ojeran  af  spetsiga  utskott  och 

skarpa  och  ojemna  ryggar.  Ett  af  de  spetsiga  utskotten,  som 
man  kallat  processus  styliformis^  är  längre  än  de  andre,  och 
har  sitt  läge  vid  främre  delen  af  bullans  undre  sida,  och  är 

riktadt  snedt  framåt  och  nedåt  Den  yttre  öronöppningen  är 
tubformad.  Å  undre  sidan  af  bulla  ossea  är  en  af  skarpa  ryggar 

omgifven  fördjupning,  i  hvilken  den  korte,  nästan  trinde  och 

spetsen  ojemnt  afhuggne  xwocessus  styloideus  ("tympanohyal" 
Flower)  förefinnes,  vid  hvilken  tungbenets  långa  os  stylohyoldeum 
förmedelst  ett  brosk  är  fästadt.  Mellan  spenbenet  och  bulla  ossea 

är  ett  distinkt  foramen  stylomastoideum. —  Hjessbenen,  som  bilda 

större  delen  af  hjernskålens  öfre  hvalf,  äro  isynnerhet  å  midten  — 
Yiåtuher  parietale  —  konvexa,  och  deras  längd  är  mer  än 
dubbelt  större  än  deras  bredd.  De  sammanstöta  med  hvarandra 

å  hjessans  midt  efter  nästan  hela  deras  längd,  och  långs  den 

dem  emellan  varande  sutura  sagittalis  är  baktill  hos  äldre  in- 
divider en  mer  eller  mindre  lång  och  skarp  cristct  sagittalis, 

hvilken  framtill  är  förenad  med  de  båda  cristce  frontf^les  externce, 
och  baktill  öfvergår  i  den  derstädes  breda  nackekammen —  Det 
bakre  kilbenets  kropp  är  af  en  långsträckt  form ,  och  är  hos  äldre 
individer  utan  suturer  sammansmält  dels  med  nackbenets  basilar- 

del,  och  dels  med  det  främre  kilbenets  kropp.  Vid  dess  bakre 

ända  strax  framom  dess  förening  med  nackbenet  har  den  ett 

par  ojemna  knölar.  Den  stora  vingen  sträcker  sig  mellan  nämnde 

kropp  och  fjällbenet  tillbaka  till  den  stora  öppningen  mellan 
den,  klippbenet  och  nackbenets  basilardel,  och  uppåt  har  den 
en  kort  skifva ,  som  upptill  begränsas  af  fjällbenet ,  och  framtill 
af  kilbenets  lille  vinge,  och  der  dessutom  har  en  fri  kant,  som 
utåt  betäcker  den  gemensamma  öppningen  dels  för  foramen 
rotundum  och  främre  mynningen  af  canalis  alisphenoideus  , 
och  dels  för  fissura  orbitalis  eller  foramen  interspJienoidale , 
samt  stundom  till  dels  äfven  foramen  opticum.  Nedtill  har  denne 

vinge  ett  stort  utskott ,  som  stundom  kallas  ala  pterygoidea,  och 

som  utgår  från  den  delen,  hvilken  utåt  omsluter,  canalis  ali- 
sphenoideus^ samt  sträcker  sig  nedåt  och  något  framåt,  och 

betäcker  utåt  dels  os  pterygoideum  och  dels  gombenets  bakre 

1)  Endast  den  delen  af  bulla  ossea,  som  är  utanför  proc.  styloideus, 
synes  vara  bildad  af  os  tympanicum,  och  den  andra  större  delen  synes, 
liksom  hos  katten,  böra  hänföras  till  os  opisthoticum. 

2)  Denna  kanal  kallas  stundom  canalis  pterygoideus. 
48 
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perpendiculära  del,  hvilken  inskjuter  mellan  detta  utskott  och 

os  pterygoideum.  Den  lille  vingen  sträcker  sig  mycket  högre 

upp  än  den  store,  och  är  der  något  böjd,  och  inskjutande  mel- 
lan pannbenet  och  flällbenet,  och  öfverst  endast  uti  det  förra, 

samt  bidrager  till  någon  liten  del  att  bilda  den  bakre  delen  af 

ögonhålans  inre  vägg.  Mellan  den  lille  vingen  och  pannbenets 
nedre  och  bakre  orbitala  del  är  ett  temligen  stort  hål  {for, 

ethmoidale).  —  Ossa  pterygoidea,  som  stundom  (Bendz.)  kallas 

o.  pterygo-pdlatina ,  äro  ständigt  distinkta  ben,  samt  tunna  och 

smala,  och  bredast  vid  båda  ändarne.  De  gå  snedt  nedåt  och 

framåt,  och  gränsa  vid  sin  bakre  ända  intill  kroppen  af  både 
bakre  och  främre  kilbenen,  vid  suturen  mellan  båda,  samt  med 

sin  främre  ända,  å  hvilken  är  en  böjd  Jiamulus  pterygoideus, 

intill  den  bakre  delen  af  gombenens  fria  kant,  och  den  inre  si- 

dan af  dessa  sednare  bens  perpendiculära  delar.  —  Pannbenen 
äro  breda,  och  framtill  jemna,  samt  der  å  midten  nästan  plana. 

De  upptaga  omkring  eller  nära  halfva  afståndet  mellan  näsbenen 

och  nackekammens  bakre  kant.  Deras  postorbitalutskott  äro  stora 

och  breda  och  nedåt  bågböjda ,  samt  å  sin  orbitala  sida  konkava. 

Vid  basen  äro  dessa  utskott  genomborrade  af  foramma  super- 

ciliaria ,  och  från  deras  bakre  kanter  utgå  de  inåt  bågböjda  och 

temligen  skarpa  cristw  frontaJes  externce.  Pannbenen  bilda  större 

delen  af  ögonhålornas  inre  väggar.  —  Silbenets  lamina  crihrosa 

är  mycket  stor,  och  crista  galli  är  helt  låg.  —  Den  bakre  näs- 

öppningen är  lång  och  vid,  och  plogbenet  är  derföre  till  en 

betydlig  del  af  sin  längd  blottadt.  Dess  förening  med  gombenens 
crista  nasalis  sträcker  sig  nära  intill  dessa  bens  bakre  fria 

Ifanter.    På  yttre  sidan  af  öfverkäksbenet  är  en  starkt  fram- 
stående kam  (crista  mälaris),  som  framtill  slutar  tvärt,  och 

baktill  fortsättes  af  en  liknande  å  okbenet.  Öfverkäksbenets  ok- 

bensutskott  bidrager  till  att  bilda  en  liten  del  af  ögonhålans 

undre  vägg,  och  sammanstöter  med  det  långa  okbensutskottet 

å  gällbenet.  Å  midten  af  öfverkäksbenets  yttre  sida,  och  ofvan 

3:dje  kindtanden ,  samt  framom  okbensutskottet  är  foramen  in- 

fraorhitale,  hvilket  är  temligen  litet.  Den  bakre  mynningen  för 

canalis  infraorhitalis  har  sitt  läge  i  det  öfre  och  yttre  hörnet 

af  den  stora  grop  (fossa  palatino-maxUlaris) ,  som  finnes  mel- 
lan bakre  ändan  af  öfverkäksbenet  och  gombenet.  Uti  denna 

grop  förefinnas  2:ne  andra  foramina ,  af  hvilka  det  understa  och 

minsta  är  den  bakre  mynningen  af  canalis  palatino-maxillaris 



745 

anterior,  och  det  innersta  och  största,  som  leder  till  den  bakre 

delen  af  näshålan ,  är  faramen  naso-palatinum ,  som  är  omslutet 
dels  af  gombenet,  och  dels  af  silbenets  processus  maxillaris. — 
Mellankäksbenen  sammansmälta  med  hvarandra  framtill  så,  att 

suturen  dem  emellan  försvinner,  och  deras  främre  kontur  bildar 

ungefär  en  halfcirkel.  Vid  gränsen  dem  emellan  äro  de  genom- 
borrade af  en  canalis  incisivus ,  och  vid  sidorna  af  deras  tunna 

processus  palatini  äro  aflånga  öppningar  {fissurce  palatince). 

Deras  näsutskott  räcka  upp  till  näsbenen.  —  Gombenens  hori- 
sontella del  är  liten  och  smal,  och  sträcker  sig  ej  längre  fram 

än  ungefär  midt  för  de  nästsista  kindtänderna.  Foramma  pala- 
tina  hafva  sitt  läge  ungefär  midt  för  de  bakersta  kindtänderna. 

—  Tårbenen  äro  stora,  och  hafva  en  ansigtsdel,  som  är  utbredd 

framom  ögonhålan,  och  ligger  mellan  öfverkäksbenet  och  pann- 
benet, och  en  ögonhålsdel,  som  sträcker  sig  långt  ned  i  ögon- 

hålan mellan  pannbenet,  okbenet  och  öfverkäksbenet,  och  stun- 
dom ända  ned  till  gombenet.  Foramen  lacrymale  är  intraorbi- 

talt.  —  Okbenets  främre  ända  är  stor  och  utbredd,  och  bidrager 
till  bildningen  af  sidan  af  ansigtet.  Detta  ben  bildar  större  delen 

af  ögonhålans  undre  och  yttre  vägg  framtill.  Dess  processus 

temporalis  ligger  utanpå  fjällbenets  okbensutskott,  och  är  kort. 

Det  saknar  helt  och  hållet  postorbitalutskott.  —  Näsbenen  äro 
stora  och  långa,  å  yttre  sidan  släta  och  transverselt  konvexa. 
Baktill  äro  de  breda ,  så  att  deras  gemensamma  bredd  derstädes 

är  väl  så  stor  som  craniets  halfva  bredd,  och  pannbenen  in- 
skjuta der  mellan  dem  med  en  mer  eller  mindre  lång  spets. 

Framtill  äro  de  starkt  afsmalnande ,  och  utifrån  snedt  och  långt 

tillspetsade.  Deras  längd  är  nära  lika  stor  som  hälften  af  cra- 
niets D:o.  De  äro  åtskilda  genom  en  permanent  sutur,  och  långs 

midten  af  denne  förete  de  merendels  en  grund  grop.  Betraktade 

från  sidan,  äro  de  å  midten  grundt  konkava,  och  vid  spetsen  nå- 
got nedåt  böjda.  Mellan  dem  och  mellankäksbenen  är  å  hvardera 

sidan  en  djupt  ingående ,  spetsig  vinkel.  —  Underkäken  är  baktill 
stor  och  hög,  men  tunn.  Dess  uppstigande  del  (ramus  adscen- 
dens)  är  hög,  och  uppåt  afsmalnande.  Dess  bakre  kant,  som 
är  tjockare ,  är  afrundad ,  och  utan  vinkelutskott.  Å  undre  sidan 

är  denne  kant  genom  en  afsats  begränsad  från  kroppens  undre 
kant,  hvilken  merendels  är  nästan  rät.  Kronutskottet ,  som  är 

temligen  smalt  och  i  spetsen  afrundadt,  samt  nästan  rätt  upp- 
stigande, är  mycket  högre  än  det  låga  ledknappsutskottet.  Båda 

48* 



746 

underkäkshalfvorna  äro  framtill  hopsmälta,  så  att  sutiiren  för- 
svunnit. Å  hvardera  sidan  framtill  hafva  de  ett  foramen  mentdle^ 

nästan  midt  för  hakvinkeln. 

Tungbenets  kropp  har  genom  sammanväxning  med  de  bakre 
hornen  ett  gaffelformigt  utseende.  De  främre  hornen  äro  af  en 

betydlig  längd,  och  bestå  ursprungligen  af  3:ne  ben,  af  hvilka 

det  främre ,  som  är  helt  kort  (cornu  minus  eller  os  ceratohyoi- 
demi)  är  fästadt  på  en  knöl  vid  gränsen  mellan  kroppen  och 
det  bakre  hornet.  Mellan  detta  och  det  bakersta  benet  är  ett 

mycket  kort  os  epihyoideum.  Det  bakersta  benet  (os  styJoliyoi- 
deum)  är  långt,  hoptryckt,  och  baktill  med  2:ne  utskott,  af 
hvilka  det  längre  och  tjockare  med  ett  brosk  är  fästadt  vid 

proc.  styloideus  å  bulla  ossea.  O.  siyloJiyoideum  är  något  längre 
än  den  öfre  kindtandraden. 

Bålen:  Halskotorna,  med  undantag  af  atlas ^  äro  af  en 

temligen  långsträckt  form,  samt  opisthocoeliana,  d.  v.  s.  med 
kroppens  främre  ända  konvex,  och  med  den  bakre  konkav. 

Långs  undre  sidan  af  kroppen  hafva  de  en  köl,  som  baktill 
ändar  uti  ett  hypapophysialutskott.  På  6:te  och  7:de  är  denne 
köl  mindre  utbildad,  och  saknar  nämnde  utskott.  Atlas,  som 

saknar  neuraltagg,  har  sidoutskotten  medelmåttigt  stora,  och  i 
yttre  kanten  tvärt  och  något  snedt  afrundade,  och  vid  basen 

med  2me  foramina  —  af  hvilka  det  ena  fram-  och  det  andra 
baktill  —  samt  å  undre  sidan  konkava.  Från  det  främre  foramen 
går  en  kanal,  som  genomborrar  den  öfre  bågen.  Den  undre 
har  närmare  sin  bakre  kant  ett  hypapophysialutskott.  Epistropheus 

har  särdeles  långsträckt  kropp,  och  en  lång  men  icke  hög  neural- 
tagg, som  baktill  har  bred  och  konkav  kant.  Tandutskottet 

är  icke  långt,  men  bredt,  och  upptill  med  en  skarp  uppstående 
kant  å  hvardera  sidan,  och  mellan  dessa  kanter  är  det  icke 

konkavt,  utan  nästan  plant,  eller  något  uppstående.  De  följande 
3:ne  halskotorna  hafva  i  stället  för  neuraltagg  en  långsgående, 

baktill  något  utbredd  kam,  men  på  6:te  och  7:de  hals- 
kotorna är  denne  utbildad  till  en  låg  neuraltagg,  som  på  den 

förra  är  rudimentär,  och  har  sitt  läge  nära  bågens  främre  kant. 

6:te  och  7:de  hafva  kroppen  kortare  än  de  föregående,  och 

den  förre  är,  såsom  vanligt,  utmärkt  genom  sina  stora  parapo- 
physer,  samt  den  sednare  genom  saknaden  af  dessa  såväl  som 
af  hålet  för  arteria  vertehralis.  Denna  sednare  har  vanligen  å 

öfre  sidan  af  sina  postzygapophyser  tydliga  spår  till  metapo- 
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physer.  —  Bröstkotorna  äro  i  allmänliet  18,  ländkotorna  6,  kors- 
benskotorna  5,  och  svanskotorna  16.  Bröstkotornas  neuraltaggar 

äro  temligen  smala,  och  de  främsta  och  bakersta  äro  bredast. 
Dessa  sednare  äro  ungefär  lika  höga  som  de  å  ländkotorna. 
De  8  ä  9  främre  bröstkotornas  D:o,  med  undantag  af  den  främste, 

äro  långa,  och  de  på  3:dje— 6:te  äro  längst.  På  de  14  främre  af 
dessa  kotor  är  neuraltaggen  riktad  bakåt ,  ehuru  obetydligt  på  den 
14:de.  På  15:de  och  16:de  är  den  riktad  rätt  upp,  och  på  17:de 
och  18;de  något  litet  framåt.  På  de  5  bakre  bröstkotorna  är  den 

nästan  lika  bred,  som  på  ländkotorna.  De  längre  neuraltaggarne 
å  de  förra  hafva  i  bakre  kanten  2:ne  långsgående  och  genom  en 

köl  åtskilda  fåror.  Med  undantag  af  den  l:sta,  hafva  alla  bröst- 
kotorna tydliga  meta  pophyser,men  till  anapophyser  finnas  endast 

mycket  svaga  spår  på  2:dra— 10:de  af  dessa  kotor,  och  de  öfriga 
af  dem,  såväl  som  ländkotorna,  sakna  dessa  sednare  utskott.  — 
Blott  den  l:sta  ländkotan  har  tydliga  metapophyser.  3:dje  och 

4:de  ländkotorna  hafva  de  längsta  diapophyserna.  —  Korsbens- 
kotorna  hafva  neuraltaggarne  vid  spetsarne  mer  eller  mindre 

långt  åtskilde,  och  de  främre  äro  ungefär  lika  höge  som  länd- 
kotornas.  Höftbenen  äro  endast  fästade  vid  de  2:ne  främstas 

sidoutskott,  hvilka  å  den  l:sta  äro  af  en  betydlig  längd.  —  Af 
de  18  paren  ref  ben  äro  de  8  främre  äkta.  —  Bröstbenet  består 

af  7  leder,  utom  processus  ensiformis^  och  2:dra — 4:de  af  dessa 
äro  starkt  hoptryckta,  och  5:te  och  6:te  å  undre  sidan  kölade. 

Extremiteterna;  Skulderbladet  är  af  en  långsträckt  sub- 
triangulär  form,  med  halsens  bredd  utgörande  mera  än  Yj  af 
samma  bens  D:o.  Dess  kam  är  låg,  samt  högst  något  ofvan 

midten,  der  den  är  bakåt  böjd.  Vanligen  saknas  acromion^  men 
stundom  förefinnes  en  liten  sådan.  Fossa  prcespinata  är  mindre 

än  postspinata.  Processus  coracoideus  förefinnes  under  form  af 
en  starkt  framstående  knöl,  som  väsendtligen  bidrager  till  att 

öka  halsens  bredd.  Öfverarmbenet  är  kort  och  tjockt,  samt  ut- 
märkt derigenom  att  tuberculum  minus ,  som  framtill  genom  en 

sulcus  eller  bred  fåra  är  deladt,  är  högre  uppstående  än  tub. 

majus ,  hvilket  äfven  är  tvådeladt.  Då  en  liknande,  men  djupare 
sulcus  åtskiljer  båda  tubercula,  så  har  der  i  främre  kanten  af 

benets  öfre  ända  uppkommit  3me  framstående  knölar,  af  hvilka 

2:ne  tillhöra  tub.  minus,  och  1  tub.  majus.  Den  yttre  af  de 
förre,  som  är  den  störste,  har  fått  namnet  bönutskottet,  och 

den  inre  af  desamma  det  af  kamutskottet.  Den  ytterste  knölen, 
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tillhörande  tub.  majus,  har  man  kallat  kägelutskottet.  Från 
tub.  majus  nedgår  en  starkt  utstående  crista  deltoidea,  som 
något  ofvan  benets  midt  har  en  utstående  ojemn  och  bakåt  böjd 

knöl  {processus  curvatus).  Den  starkt  utstående  crista  deltoidea 

gör  att  benets  främre  sida  upptill  är  särdeles  bred.  Fossa  an- 
concea  är  mycket  djup,  och  trochlearryggarne  å  benets  nedre 

ledknappar,  äfven  de  å  den  yttre ,  är  o  låga  och  trubbiga.  Under- 
armens båda  ben  äro  starkt  sammanvuxna,  och  armbågbenet  är 

ofullständigt.  Strålbenet,  som  är  längre  än  öfverarmbenet ,  är 
temligen  bredt  vid  båda  ändarne,  och  har  vid  den  öfre  3:ne 

och  vid  den  undre  2:ne  rätt  ställda  ledytor.  Af  de  å  den  förra 

ändan  äro  de  2:ne  yttre  tillsammans  lika  eller  nästan  lika  breda, 
som  den  inre,  och  den  mellersta  är  ej  synnerligen  djup.  De 
båda  ledytorna  vid  den  undre  ändan  äro  framtill  konkava,  och 

baktill  konvexa.  A  armbågbenet  är  armbågsutskottet  stort,  men 
den  öfrige  delen  af  benet  är  starkt  reducerad.  Denne  är,  som 

nämndt,  sammanvuxen  med  strålbenet,  och  kan  följas  till  nedom 
midten  af  detta  bens  bakre  sida,  der  den  slutar  med  en  smal 

spets.  Derefter  är  der  en  lucka,  hvarest  intet  spår  till  benet 

förefinnes ,  men  vid  yttre  sidan  af  den  nedre  ändan  af  strålbenet 
kan  den  nedre  ändan  af  armbågbenet  tydligen  uppspåras,  ehuru 
den  är  sammansmält  med  det  förra.  På  yttre  delen  af  den  yttre 

ledytan  å  denna  ända  synes  nemligen  i  allmänhet  en  tydlig  fåra, 
som  går  snedt  bakifrån  framåt  och  utåt,  hvilken  fåra  utmärker 

gränsen  för  den  delen  af  armbågbenets  nedre  ända,  som  bidra- 

ger till  att  bilda  den  nämnda  ledytan.  Här  förefinnes  emeller- 
tid intet  spår  till  någon  processus  styloideus  ulnce.  Bakom 

och  ofvan  fåran  är  der  i  allmänhet  en  mer  eller  mindre  djup 

grop,  som  utgör  en  fortsättning  af  fåran,  och  å  bakre  sidan  af 

underarmens  nedre  ända  tydligen  utvisar  gränsen  härstädes  mel- 
lan dess  båda  ben.  Härifrån  afsmalnar  denna  del  af  armbåg- 

benet starkt  uppåt ,  men  sträcker  sig  ett  stycke  ofvan  den  knöl, 

som  förefinnes  å  yttre  sidan  af  strålbenets  nedre  ända,  och 

gränserna  för  dess  uppstigande  del  äro  ofta  temligen  tydliga, 
och  den  slutar  stundom  med  en  tydligen  afsatt  spets,  liknande 
den ,  hvarmed  den  öfre  delen  af  armbågbenet  ofta  nedtill  ändar. 

Handlofven  består  merendels  af  7  ben,  hvaraf,  såsom  vanligt, 

4  i  den  öfre,  och  3:ne  i  den  undre  raden,  emedan  os  multan- 
gulim  majus  vanligen  saknas.  Då  det  finnes,  är  det  helt  litet 

och  rundadt.   Ärtbenet  är  hoptryckt  i  vertical  riktning,  bredt 
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ovalt,  å  yttre  sidan  konvext,  och  å  den  inre  konkavt,  framtill 
med  2:ne  ledytor,  och  med  den  öfre  kanten  i  midten  konkav, 

och  den  undre  derstädes  konvex.  Os  capitatum,  som  upptager 

större  delen  af  kanonbenets  öfre  ända ,  är  det  största  af  hand- 
lofvens  alla  ben.  Mellanhanden  utgöres  till  större  delen  af  det 
främre  kanonbenet  eller  3:dje  metacarpalbenet ,  som  kännes  från 

det  bakre  dels  derigenom  att  det  är  kortare ,  så  att  det  är  föga 
eller  icke  mera  än  hälften  så  långt  som  underarmen,  och  dels 

derigenom  att  det  är  bredare,  eller  något  hoptryckt  i  transver- 
sell  riktning,  så  att  dess  transversella  diameter  är  större  än 
dess  longitudinella  (icke  efter  benets,  utan  efter  djurets  längd). 
Vid  nedre  ändan  har  det  endast  en  ledknapp ,  som  å  midten  har 

en  konvex  trochlearrygg.  A  hvardera  sidan  af  dess  bakre  sida 

upptill  är  fästadt  ett  upptill  tjockare,  och  nedtill  smalt tillspet- 
sadt ,  och  närmare  intill  nedre  ändan  räckande,  samt  vid  nedersta 

spetsen  mer  eller  mindre  knappformigt  uppsväldt  så  kalladt 
stilettben  eller  griffelben,  hvilka  båda  äro  rudimenter  af  2:dra 
och  4:de  metacarpalbenen.  Vid  bakre  delen  af  leden  mellan 

kanonbenet  och  l:sta  phalangen  äro  ett  par  stora  sesamoidben. 
Tåbenen,  eller  phalangerna,  äro  symmetriska,  och  af  dem  är 
det  l:sta  det  längsta  (något  mera  än  dubbelt  längre  än  bredt 

å  midten),  och  det  3:dje,  eller  hof-phalangen,  det  bredaste.  De 
äro  i  allmänhet  mer  eller  mindre  tydligen  bredare  än  de  på  de 

bakre  extremiteterna.  Hof-phalangen  är  halfmånformig ,  framtill 
afrundad,  och  under  nästan  plattad.  Vid  bakre  delen  af  leden 

mellan  denna  och  den  mellersta  phalangen  är  ett  stort,  half- 

elliptiskt  sesamoidben  (hof-senbenet).  —  Bäckenet  kännes  från 
det  af  boskapsdjuren  derigenom  att  den  bakre  delen  af  syin- 
physis,  som  är  bildad  genom  sittbenens  sammanväxning,  be- 

traktad från  sidan,  utgör  nästan  en  rät  linie  med  den  främre 

delen  af  samma  symphysis^  eller  ligger  nästan  i  samma  plan, 
som  den;  och  derigenom  att  sittknölen  icke  är  trekantig,  utan 

transversellt  hoptryckt,  ehuru  inåt  tjockare.  Afståndet  mellan 
midten  af  acetabulum  och  bakerste  kanten  af  sittknölen  inne- 

hålles  ungefär  1 7^  gånger  i  detsamma  mellan  förstnämnde  ställe 

och  främre  kanten  af  höftbenets  yttre  hörn.  Höftbenet  är  fram- 
till starkt  utvidgadt,  och  dess  inre  hörn  är  spetsigt,  och  dess 

yttre  snedt  af  hugget,  samt  nästan  trehörnigt.  Höfthålet  är  ovalt. 

Lmea  arcuata  interna  är  skarp,  och  tuber culum  ileopectincBum 

är  tydligt,  men  lågt.   Lårbenet  är  rakt,  tjockt  och  stort,  samt 
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längre  än  öfverarmbenet ,  och  äfven  något  längre  än  skenbenet. 

Halsen  är  mycket  kort,  och  trochanter  major  är  mycket  högre 
än  caput ,  och  den  ser  ut  att  vara  tvådelad ,  derigenom  att  framom 
den,  ehuru  med  den  sammanhängande,  är  en  stor,  hoptryckt 
processus  auricularis  ̂   som  är  lägre  än  den.  Från  trochanter 

minor  går  en  skarp  utstående  kant  upp  till  caput.  Trochanter 

3:tius^)  har  sitt  läge  något  ofvan  benets  midt,  och  benet  är 
baktill  öfver  troch.  minor  &  Sitius  mycket  bredt.  Vid  benets 

nedre  del ,  och  ofvan  condylus  externus  är  en  stor  och  djup  grop. 
Fossa  intercondyloidea  anterior  är  föga  sned,  ehuru  den  knöl, 

som  begränsar  den  intill  är  mycket  större  än  den  yttre.  Under- 
benet är  utmärkt  derigenom  att  skenbenet  vid  yttre  sidan  af 

condylus  externus  bär  ett  litet  ofullständigt  vadben,  som  är 

nedtill  tillspetsadt ,  och  i  allmänhet  icke  räcker  nedom  det  förras 
midt ,  samt  derigenom  att  skenbenet  vid  nedre  ändan  har  2:ne 

mycket  djupa  och  sneda  ledgropar.  Den  nedre  ändan  af  vadbenet 
är  skild  från  den  öfre  af  samma  ben  på  samma  sätt,  som  den 

af  armbågbenet  är  skild  från  dettas  öfre  D:o,  och  på  samma 
sätt  som  den  nedre  ändan  af  detta  sednare  är  sammansmält 

med  strålbenet,  är  densamma  af  vadbenet  sammansmält  med 

skenbenet.  Då  man  nedifrån  betraktar  ledgroparne  på  nedre 

ändan  af  skenbenet,  ser  man  lätt,  att  der  vid  yttre  delen  af 

den  yttre  ledgropen  förefinnes  en  sned  fåra.  Denna  är  visser- 
ligen mer  och  mindre  tydlig ,  men  torde  dock  alltid  vara  märk- 

bar; och  den  utmärker  gränsen  för  den  med  skenbenet  samman- 
smälta nedre  ändan  (malleolus  externus)  af  vadbenet.  Den  knöl, 

som  denna  del  sålunda  bildar  på  yttre  sidan  af  skenbenets 

nedre  ända,  är  dock  obetydlig,  och  tvärt  afrundad,  och  sträcker 

sig  knappt  så  långt  ned,  som  den  inre  knölen  (malleolus  in- 
ternus).  Ofvan  den  förre  kan  man  vanligen  se  en  med  sken- 

benet sammansmält  kort  och  uppåt  tillspetsad  skifva,  hvilkeu 
är  den  uppstigande  delen  af  vadbenets  nedre  ända.  Afståndet 
mellan  spetsen  af  denna  och  spetsen  af  vadbenets  öfre  del  är 

betydligt,  och  vanligen  längre  än  detsamma  mellan  de  båda 
delarne  af  armbågbenet.  Till  hvad  som  ofvan  pag.  733  &  734 
anförts  om  vrist  en  få  vi  endast  tillägga,  att  calcaneus  af  viker  från 

den  hos  svinen  och  boskapsdjuren  derigenom  att  den  har  kroppen 
kortare  och  högre,  samt  å  undre  sidan  af  dess  tuher  saknar 

långsgående  ränna.    Det  bakre  kanonbenet,  hvars  längd  utgör 

1)  Den  kallas  stundom  processus  curvatus. 
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nära  7*  densamma  af  skenbenet,  är  nästan  trindt  å  midten, 

och  har  derstädes  de  transversella  och  longitudinella  diame- 

trarne  ungefär  lika.  Det  har  vid  sin  nedre  ända  en  liknande  led- 
knapp, med  den  å  det  främre  kanonbenet,  och  bär  å  bakre  sidan 

upptill  likadana  stilett-  eller  grilfelben,  som  det  har,  utgörande 
rudimenter  af  2:dra  och  4:de  mellanfotsbenen.  Af  dessa  är  det 

yttre  vanligen  något  större  än  det  inre.  Tå-phalangerna  likna 
i  det  närmaste  dem  å  de  främre  extremiteterna ,  och  äro  endast 

vanligen  något  litet  smalare ,  och  hof-phalangen  är  något  mindre 
samt  ofta  framtill  smalare  afrundad.  Vid  lederna  mellan  kanon- 

benet och  den  lista  tåphalangen,  samt  mellan  de  2me  sista  pha- 
langerna  äro  likadana  sesamoidben,  som  å  framtårna. 

Tänderna:  Hanen  eller  hingsten  har  väl  utbildade,  trubbigt 

tillspetsade  och  något  hoptryckta  hörntänder,  som  icke  äro  längre 
än  framtänderna ,  men  honan  saknar  hörntänder,  eller  ock  har  hon 
dem  små  och  rudimentära.    Oftast  förekomma  de  hos  henne  i 

underkäken.  De  öfre  kindtänderna ,  med  undantag  af  den  främsta, 

äro  af  en  aflång,  fyrkantig  och  mer  eller  mindre  böjd  form,  med 
ett  par  verticala  gropar  å  yttre  sidan.  De  äro  särdeles  stora,  och 
deras  längd  är  stundom  3  tum  eller  90  mill.   Å  kronan  märkas 

2me  irreguliera  och  slingriga,  till  halfmänformen  tenderande 

emalj  öar,  ett  från  bakre  hörnet  framåt  djupt  ingående,  och  van- 
ligen inåt  utvidgadt  och  slingrigt  emaljveck,  samt  å  inre  sidan 

en  inåt  utvidgad  halfö  af  emaljen,  hvilken  motsvarar  en  på  inre 
sidan  af  tanden  befintlig  vertical  och  långsåt  fårad  och  plattad 
upphöjning.    Den  främsta  kindtanden  är  kortare,  och  har  den 

longitudinella  dimensionen  (d.  v.  s.  efter  craniets  längdaxis)  större, 

samt  den  främre  kanten  vinkligt  utdragen,  så  att  dess  longi- 
tudinella genomskärning  nästan  är  triangulär.  —  De  undre 

kindtänderna  äro  äfvenledes  långa,  men  hoptryckta,  och  der- 
igenom  betydligt  mindre  än  de  öfre.    De  slingriga  emaljvecken 

å  kronan  förete  ingen  tendens  till  halfmånfigurer,  och  bilda  inga 

öar,  utan  endast  halföar.   Ett  sådant  halföbildande  och  inåt  ut- 
vidgadt emaljveck  ingår  å  den  inre  sidan  från  både  den  främre 

och  den  bakre  vinkeln.    Ett  annat  enkelt  veck  ingår  ungefär 

från  midten  af  både  yttre  och  inre  sidorna,  samt  ett  D:o  från 
den  bakre  yttre  vinkeln.    Af  dessa  är  det,  som  ingår  från  den 

yttre  sidan,  det  djupaste.    Den  främsta  kindtanden  är  framtill 
och  den  bakersta  baktill  afsmalnande,  och  de  hafva  nästan  samma 

form,  som  den  främsta  kindtanden  i  öfverkäken,  med  undantag 
deraf  att  de  äro  tunnare. 
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Hästens  naturliga  parningstid  är  under  våren,  och  stoet 
går  drägtigt  något  olika  tid:  stundom  11  månader  och  8  ä  10  ; 

dagar,  och  stundom  12  månader,  men  stundom  ej  mera  än  10  7-. 
månader.    Vanligtvis  föder  det  blott  ett  föl ,  men  någon  gång 
två  ä  tre. 

2.  Equus  asinus,  Linné. 
Åsnan, 

Manen  Jcort  och  icJce  hängande.  Den  öfre  delen  af  svansen 

långt  ned  på  densamma  betäckt  af  Jcorta  hår,  och  den  nedre  . 
delen  bärande  längre  D:o ,  som  vid  svansändan  bilda  en  qvast.  i 

Öronen  räcka ^  då  de  höjas  nedåt,  öfver  midten  af  hufvudet. 

Endast  främre  extremiteterna  äro  försedda  med  en  hornartad  | 
knöl  eller  vårta,  å  inre  sidan  ofvan  carpus.  Främre  hofvarne  \ 
å  undre  sidan  bredt  ovala.    Färgen  gråblack  med  ett  mörkt  \ 

streck  långs  ryggen,  och  ett  annat  tvärs  öfver  skuldrorna.  —  | 
Å  craniet  innehålles  näsbenens  största  bredd  baktill  icke  2:ne  \ 

gånger  i  deras  längd.    Foramina  palatina  hafva  sitt  läge  in- 
nanför de  öfre  kindtänderna  af  nästsista  paret.    Nackbenets  \ 

basilardel  är  låg  och  grundt  konka,v  eller  snedt  plan  å  si-  \ 
dorna,  och  å  undre  sidan  med  en  långsgående  grund  ränna, 
samt  icke  smal  nedåt.   Underkäkens  kropp  eller  horisontella  \ 

del  framom  den  afrundade  angulardelen  har  sin  undre  profil- 

kontur konvex.  —  Ben  l:sta  öfre  oäkta  kindtanden  har  å  yttre  ̂  
sidan  blott  1  tydlig  vertical  rygg.    Kronan  å  den  bakersta  \ 

öfre  äkta  kindtanden  har  längddimensionen  mindre  än  den- 
samma å  den  närmast  föregående  kindtanden.   Det  å  öfre 

kindtändernas  kronor  från  inre  sidan  och  bakre  hörnet  framåt  j 
djupt  ingående   emaljvecket  är  i  allmänhet  inåt  mer  eller 
mindre  snedt  vinkligt,  men  icke  slingrigt. 

Åsnan  har  sedan  uråldrig  tid  varit  tam,  både  i  Asien  och 

Afrika,  från  hvilka  länder  den  till  Europa  blifvit  införd.  Möj- 
ligen går  dess  tämjande  ändå  längre  tillbaka  i  tiden  än  hästens.  ; 

Bådas  är  emellertid  äldre  än  både  historia  och  tradition.  De  ; 

flesta  äldre  författare  öfverensstämma  uti  att  anse  den  i  Stora 

Tatariet  förekommande  vilda  åsnan,  Eqims  onager  Pallas,  så- 
som stam  för  den  tama.  Tvenne  andra  vilda  arter,  som  komma 

nära  tama  åsnan,  hafva  dock,  enligt  flere  sednare  författares 

antagande,  utan  tvifvel  äfven  bidragit  till  bildandet  af  en  och 
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annan  af  de  olika  racerna  af  den.  Dessa  arter  äro  Equus  he- 

mippus  Geoffroy'),  och  Equ.  tceniopus  Heuglin'-),  den  förre 
från  Syrien  och  Persien,  och  den  sednare  från  Abyssinien. 
De  vilda  arterna  äro  i  allmänhet  större  och  resligare,  samt 

med  mindre  öron,  och  vida  vackrare  än  de  tama  racerna.  De 

äro  ock  mycket  snabba  och  skygga,  samt  fly  undan  redan  på 
långt  afstånd,  och  äro  derföre  svåra  att  skjuta  eller  fånga.  En 
och  annan  race  af  tama  åsnan,  t.  ex.  den  Persiska  ridåsnan, 

närmar  sig  dem  genom  en  resligare  och  vackrare  kroppsform. 
Åsnan  trifves  bäst  i  sydliga  länder,  och  erhåller  der  en  bättre 
växt  och  större  rörlighet  än  i  de  nordliga.  Hon  är  ömtåligare 

för  köld  än  hästen,  och  har  derföre  en  mot  norden  mera  in- 
skränkt geografisk  utbredning  än  denne.  I  afseende  på  födan 

är  hon  mera  tarflig  och  lättfödd.  Hon  är  uthållig  och  härdig 
till  arbete  eller  såsom  lastdjur,  och  hvad  som  brister  henne 

uti  snabbhet  har  hon  fått  ersatt  genom  den  säkerhet ,  hvarmed 

hon  kan  gå  på  slipprig  och  ojemu  mark.  Hennes  parningstid 
inträffar  om  våren,  och  honan  går  drägtig  i  11  månader  och 

några  få  dagar,  och  föder  vanligen  ett,  sällan  2  föl.  —  Mul- 
djuret  är  bastard  af  åsnehingst  och  sto  af  häst,  och  har  moder- 

'  djurets  storlek  och  växt ,  med  undantag  af  öronen,  länden  och 
svansen,  som  hafva  någon  likhet  med  dem  af  fadren;  och  Mul- 

åsnan är  bastard  af  hingst  af  häst  och  åsnesto,  samt  har, 
liksom  den  föregående,  hufvudsakligen  moderdjurets  storlek 
och  växt,  med  undantag  af  det  längre  och  smalare  hufvudet, 

de  kortare  öronen ,  den  tjockare  länden ,  och  den  ända  till  roten 
med  långa  hår  försedda  svansen,  i  hvilka  karakterer  den  liknar 
fadern,  och  den  är  således  af  en  liten  och  oansenlig  växt.  Den 

sednare  är  derjemte  trög,  lat  och  tung,  liksom  modern,  och 
den  blir  derföre  endast  sällan  uppdragen.  Muldjuret  användes 

deremot  ofta  i  de  sydliga  länderna,  och  anses  bättre  än  åsnan. 
Båda  bastarderna  äro  icke  produkter  af  naturlig  eller  frivillig 

croisering ,  och  äro  derföre  att  anse  såsom  konstprodukter.  Mul- 
djuret har  åsnans  skrik,  men  mulåsnan  hästens  gnäggande. 

1)  Man  har  på  sednare  tiden  antagit ,  att  denna  är  den  vilda  åsna , 
hvarom  talas  i  den  Hel.  Skrift,  äfvensom  den ,  hvilken  anföres  af  Xenophon 
(ScLATER;  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  London  1862,  pag.  163  &  164). 

2)  ScLATER  är  böjd  för  att  antaga,  att  denna  är  stammen  för  den 
tama  åsnan  (å  sist  anf.  st.). 
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Såvidt  man  har  sig  bekant,  hafva  individer  af  dessa  ba- 
starder icke  förmågan  att  fortplanta  sig  med  hvarandra,  men 

deremot  antagas  de  kunna  fortplanta  sig  med  endera  af  stam- 
arterna; och  man  har  åtskilliga  exempel  pä  att  sto  af  muldjuret 

fortplantat  sig  med  hingst  af  häst,  äfvensom  det  någon  gång 
händt,  att  en  hingst  af  muldjuret  fortplantat  sig  med  sto  af 

häst.  J.  A.  Wagner,  som  af  handlat  detta  ämne  med  sin  van- 

liga grundlighet  ̂ ) ,  och  som  antagit  möjligheten  af  en  fruktbar 
sammanparning  mellan  sto  af  mulåsna  och  hingst  af  häst  eller 
åsna ,  har  emellertid  icke  anfört  någon  bestämd  iakttagelse  öfver 

något  sådant  fall,  och  han  har  icke  heller  kunnat  anföra  någon 
säker  iakttagelse  öfver  fruktbar  sammanparning  mellan  hingst 
af  åsna  och  sto  af  muldjur.  Med  afseende  på  dessa  bastarders 

fruktsamhet  säger  han  slutligen:  "I  alla  hänseenden  är  det  dock 
visst,  att  alla  dessa  bastarder  hafva  en  stark  tendens  till  steri- 

litet ,  och  att  de  endast  i  få  och  högst  sällsynta  fall  äro  i  stånd 

att  forcplanta  sig." 

Ordningen  BELLUiE,  Linné.  1758. 

(Systema  Naturas,  edit.  X:ma,  pag.  73). 

Svindjur. 

Denna  ordning,  som  inom  systemet  är  den  ll:te,  omfattar 

numera  liksom  föregående ,  blott  ett  obetydligt  antal  däggdjur, 

af  hvilka  de  flesta  arterna  äro  af  temligen  betydande,  och  en- 
dast ett  par  af  mycket  betydande  dimensioner.  Dess  utmärkande 

karakterer  äro:  Fostret  är  genom  en  stor,  likformigt  spridd 

(^diffus)  och  decidua  saknande  placenta  förenadt  med  modren. 
Fötterna  äro  försedda  med  klöfvar^  och  hafva  vanligen  fyra 
tår.,  af  hvilka  de  bakre  eller  låter ala  äro  mindre ,  och  blott  ett 

slägte  har  å  bakre  extremiteterna  endast  tre  tår.  —  Tandsättet 
är  fullständigt^  men  framtänderna  äro  någon  gång  mer  eller 

mindre  af  fallande.,  och  kindtänderna  äro  knöliga,  ehuru  knö- 
larne efter  af  nötning  någon  gång  förete  emaljveck,  och  dentes 

prcemolares  äro  mindre  än  d.  molares.  —  Craniet  saknar  ali- 
sphenoidkanal.  Gombenens  fria  bakre  kant  är  bakom  de  bakersta 

kindtänderna.  Orbitm  äro  merendels  baktill  öppna ,  och  pann- 

benets postorbitalutskott  sammanstöter  icke  med  fjällbenets  ok- 
bensutskott.    Underkäkens  båda  sidohälfter  äro  framtill  sam- 

1)  Scheeber's  Säugthiere;  fortges.,  6:er  Theil,  pag.  192  och  följ. 
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mansmälta.  Skulderbladet  är  subtriangulärt.   Å  öfverarmhenet 

är  tuherculum  majus  högre  och  större  än  t.  minus.  Nedre 
ändan  af  underarmen  har  3:ne  snedt  ställda ,  och  densamma  å 

ikenhenet  2:ne  rätt  ställda  ledgropar.  Både  armhåg-  och  vad- 
benen  äro  fullständiga.    Språngbenet^  som  är  något  snedt,  är 
ntrochlearisJct  ̂   eller  har  trochlea  vid  båda  ändarne  (cor2ms 

och  caput).  Tålederna  äro  osymmetriska.  —  Magen  är  oftast 
)tydligt  af  delad,  och  är  ej  ijenlig  till  idislande.  Blindtarmen 

\är  liten,  eller  ock  saknas  den  någon  gång.  Gallhlåsa  förefin- 
nes hos  de  flesta,  och  saknas  hos  några  få. 

Denna  ordning  omfattar  4  familjer,  som  kunna  karakteriseras 

på  följande  sätt: 
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Till  den  l:sta  af  dessa  familjer  hör  slägtet  Hippopotamus 
Linné,  från  Afrika,  med  2:ne  säkert  kända  arter;  H.  amphihius 
Lin.  och  H.  lihtriensis  Morton  ; 

till  den  2:dra  slägtet  Phacochoenis  F.  Cuvier,  äfvenledes 

från  Afrika,  med  arterna  Ph.  aetliiopicus  (Pallas)  och  P/^.  ae-  \ 
liani  Cretzschmar; 

till  den  3:dje  slägtena  Sus  Linné,  från  Europa  och  Asien, 

Forcula  Hodgson,  från  Nya  Guinea,  Nepal,  Sikkim  och  Tarai, 
Fotamochoerus  J.  Gray,  och  Bahirussa  J.  Gray  eller  Porcus 

Wagler,  från  Celebes,  Buru,  och  Xnlli-Öarne  2); 
och  till  den  4:de  slägtet  Bicotyles  G.  Cuvier,  från  Amerika. 

Under  slägtet  Sus  upptagas  af  J.  Gray  41  arter  af  vilda 
svin,  under  si.  Forcula  2:ne  D:o,  under  si.  Fotamochoerus 

säkra  och  1  osäker,  och  under  si.  Bahirussa  1  art;  och  under  ̂  
si.  Bicotyles,  som  af  honom  delas  i  2me  slägten,  upptagas  2 me 
arter  Då  den  särdeles  distinkta  tama  arten /S^^s  (Centuriosus) 
pliciceps,  och  S.  madagascariensis  Grandidier  tilläggas,  blir 
således  antalet  af  kända  lefvande  arter  inom  denna  ordning  23. 

Under  tertiärperioden,  isjmnerhet  dess  eocena  och  miocena 
afdelningar,  har  denna  ordning  haft  talrikare  representanter,  och 

  j  1 
1)  Journal  of  the  Acaderay  of  Natural  Sciences  of  Philadelphia,  2:d 

series ,  vol.  1.  —  1849.  —  Alph.  Milne  Edwards  :  Reclierches  pour  servir  t 
ä  rhistoire  natur,  des  Mararaiféres,  pag.  43.  —  1868.    Denna  art  har  blifvit  [ 
uppställd  såsom  typ  för  ett  särskildt  slägte ,  Chceropsis ,  af  M.  Leidy,  i  ,  , 
samma  Journal,  vol.  II,  pag.  207.  —  1852.  —  Desmoulins  och  Duvernoy  ! 
hafva  sökt  ådagalägga,  att  under  namnet  H.  amphihius  2:ne  arter  blifvit  , 
förblandade,  den  ena  från  mellersta,  och  den  andra  från  södra  Afrika,  af 
den  förre  benämnda  H.  senegalensis  (S;  capensis ,  och  af  den  sednare  H.  ; 

typus  &  australis;  den  förre  i  Journal  de  Physiologie  par  Magendie,  T.  5,  ̂ 
pag.  354,  —  1825,  och  den  sednare  i  Comptes  Eendus  de  TAcademie  des  ' 

Sciences  å  Paris,  T.  23,'  1846,  pag.  641,  och  T.  28,  1849,  pag.  681;  - 
men  dessa  arter  hafva  dock  ännu  icke  blifvit  antagna,  ehuru  en  del  ej  ' 
ovigtiga  karakterer,  isynnerhet  hemtade  från  craniet  och  tänderna ,  af  dessa 
författare  blifvit  anförda. 

2)  J.  Gray  upptager  dessutom  si.  Centuriosus,  hvilket  dock  endast  är 
grundadt  på  en  domesticerad  form  C.  pliciceps  J.  Gray,  från  Japan  och 
China  (Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  1862,  pag.  17,  &1868,  pag.  40),  och  der- 
före  svårligen  kan  antagas  vara  bygdt  på  säker  grund.  FiTzlNGER  har  för 
samma  form  uppställt  si.  Ptychochoerus ,  och  kallat  den  Pt.  pUcifrons 
(Sitzungsber.  d.  math.  naturwiss.  Cl.  d.  Akad.  d.  Wiss.  zu  Wien.  Bd.  50. 
Abth.  1,  pag.  408). 

3)  Synopsis  of  the  Species  of  Pigs  (Suidcs)  in  the  British  Museum 
Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  London  1868,  pag.  17. 
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en  del  af  dessa  bilda  tydliga  öfvergångar  mellan  den  och  de 

3:ne  följande  ordningarne.  Exempel  derpå  lemna  de  fossila  och 
utdöda  slägtena  Choeropotamus ,  Anthracotherkm  ,  Hyopotamus^ 

Entelodon,  DicJiodon,  Merycopotamus ,  X^pliodon^  Dichohune^ 

Änoplotherium^  Microtherium  etc,  enligt  R.  Owen  (Classific. 

and  geogr.  Distrib.  of  Mammalia,  pag.  41)*). 

Af  de  ofvan  anförda  4  familjerna  hafva  vi  här  endast  att 
sysselsätta  oss  med 

1)  I  afseende  på  litteraturen  för  denna  ordning  få  vi  hänvisa  till: 

G.  CuviER:  Kecherches  sur  les  Ossements  fossiles,  3:me  édit.  T.  1,  & 
T.  2,  l:re  Partie.  —  1825. 

J.  A.  Wagner:  Die  Säugthiere  von  Schrkber,  fortgesetzt;  6:ter  Th. 
—  1835. 

DE  Blainville  :  Ostéographie ,  T.  IV  &  Atlas ,  vol.  IV.  —  1845—1854. 
R.  OwEN:  On  the  Classification  and  geographical  Distribution  of  the 

Mammalia,  —  1859. 

Ph.  L.  Sclater  :  Note  on  the  Skull  of  the  Red  River-Hog  (Potamochoe- 
rus  penicillatus);  Proceed.  of  the  Zool.  Societ}'  of  Lond.  1860,  pag.  301. 

Jap.  Steenstrup  :  Framställning  af  skillnaden  mellan  urinvånarnes  kul- 
tur här  i  Norden  och  i  Schweitz ;  Forhandl.  ved  de  Skand.  Naturforskeres 

8:de  Möde  i  Kjöbenh.  pag.  593,  hvarest  af  handlas  förhållandet  mellan  Sus 
scrofa  fems  é  palustris  Rijtimeyer.  —  1861. 

J.  E.  Gray:  On  the  Skull  of  the  Japanese  Fig  (Sus  pliciceps):  Proceed. 
of  the  Zool.  Soc.  of  London  1862,  pag.  13. 

L.  Rutimeyer:  Die  Fauna  der  Pfahlbauten  der  Schweiz;  Neue  Denk- 
schriften  der  allgemeinen  Schweizerischen  Gesellschaft  fiir  die  gesammten 
Naturwissenschaften.    B.  XIX.  —  1862, 

Hermann  von  Nathusius:  Vorstudien  fiir  Geschichte  und  Zucht  der 
Hausthiere  zunächst  am  Schweineschädel.    Berlin.  1864. 

L.  J.  Fitzinger:  Revision  der  bis  jetzt  bekannt  gewordenen  Arten  der 
Borstenthiere  oder  Schvsreine  (Setigera);  Sitzungsberichte  der  mathem. -natur- 
wiss.  Classe  der  Kais.  Akad.  der  Wissensch.  zu  Wien.  Bd.  L.  Abtheil.  1, 

pag.  383.  —  1865. 

P.  Gratiolet:  Becherches  sur  TAnatomie  de  THippopotame.  —  1867. 
J.  E.  Gray:  Synopsis  of  the  Species  of  Pigs  (Suidce)  in  the  British 

Museum;  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  London  1868,  pag.  17. 

Alph.  Milne-Edwards:  Observation  sur  THippopotame  de  Liberia;  Re- 
cherches  pour  servir  å  Thistoire  naturelle  des  Mammiféres,  pag.  43.  —  1868. 

Giebel,  Gurlt,  Bendz  m.  fl. 
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Fam.  SUIDiE,   J.  E.  Gray.  1825. 

(Suina,  J.  E.  Gray,  Ann.  of  Phil.  XXVI.  -  1825. 

(Egentliga  Svin). 

Hufviidet  med  mer  eller  mindre  tillspetsad  nos^  som  vid 

spetsen  har  ett  afstympadt  och  rörligt  tryne ,  hvari  näshorrarne 

öppna  sig.  Alla  fötterna  med  4  tär  hvardera^  af  hvilka  de 
haJcre  äro  mindre  och  högre  sittande.  Kropiwn  är  hos  de  vilda 

merendels  letächt  af  borst.  —  Framtänderna  merendels  6  i 
hvardcra  Icähen någon  gång  endast  4  i  den  öfre.  Hörntän- 

derna äro  merendels  trekantiga.  Kindtände^^na ,  som  äro  JcnÖ- 
liga,  äro  6  eller  7  å  hvardera  sidan  i  båda  käJcarne^  och  nå- 

gon gång  ej  flera  än  5 ,  och  af  dessa  äro  merendels  4,  någon 

gång  endast  2:ne,  oäkta  (prcemolares)  och  permanenta.  Spe- 
narne  äro  10,  sällan  8. 

I.    Slägtet  Sus,  Linné.  1758. 

Öronen  medelmåttiga  eller  stora,  ovala  och  trubbigt  till- 
spetsade samt  håriga.,  men  utan  hårpensel.  Änsigtet  slätt  eller 

nästan  slätt.  Svansen  af  måttlig  längd  och  med  hårqvast  vid  ändan. 

Ingen  körtel  på  bakryggen.  Långs  midten  af  ryggen  merendels 

långa  och  styfva  borst.  Sidotårna  stödja  vid  gåendet  föga  eller 

icke  emot  marken.  —  Ä  craniet  äro  processus  pterygoidei  väl 
och  mer  eller  mindre  långt  skilde  från  bullce  ossece.  Ofver- 
käksbenens  okbensutskott  äro  mer  eller  mindre  riktade  bakåt , 

och  icke  rätt  utstående,  så  att  hufvudets  bredd  öfver  kindbå- 
garne  är  störst  vid  midten  eller  bakre  delen  af  kindbågarne. 
Nosen  är  of  van  konvex ,  och  å  öfre  delen  af  sidorna  af  rundad 
och  slät.  Konkaveringen  å  nosens  sidor  baktill  räcker  nära 

intill  kanten  af  orbita.  Hos  hanen  har  den  af  alveolen  bildade 

slidan  för  den  öfre  hörntanden  å  öfre  sidan  vid  basen  en  emot 
alveolen  transversell  rygg.  Framom  främre  ändan  af  silbenets 
lamina  perpendicularis  är  ett  eget]  af  2:ne  sammansatt  ben, 

os  prcenasale.  —  Framtänderna  äro  6  i  hvardcra  käken.  Hörn- 
tänderna äro  mer  eller  mindre  tydligen  trekantiga,  samt  hos 

de  äldre  hanarne  af  betydlig  längd  och  storlek.  —  Kindtänder- 
nas antal  är  å  hvardera  sidan  af  båda  käkarne  7,  hvaraf  de 

4  främsta  äro  dentes  prcemolares  samt  mindre ,  och  den  bakersta 
af  d.  molares  är  den  största. 
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1.   Sus  scrofa  aper,  Erxlbben.  1777. 

Vildsvinet. 

Kroppens  längd  5  fot  5  tum  eller  1,650  mét. ,  och  dess  höjd  framtill 
2  f.  9V,o  t-  eller  876  mill.  Längd  af  hufvudet  1  f.  3V,o  t.  eller  399  mill. 

Öronen  något  litet  kortare  än  '/a  af  hufvudets  längd,  och  tätt,  och  invän- 
digt långt  håriga.  Ögonen  små.  Hufvudet  långsträckt,  och  med  utdragen 

nos  och  låg  panna.  Under  hvartdera  ögat  en  liten  vårta.  Halsen  kort. 
Kroppen  framtill  hög  och  hoptryckt,  samt  med  lång,  tät  och  grof  borst- 

beklädnad, som  från  pannan  till  öfver  framryggen  bildar  en  man,  och  på 
den  öfre  kroppssidan  för  det  mesta  är  riktad  bakåt,  samt  på  den  undre 
sidan  af  halsen  och  under  buken  framåt.  Svansen  räcker  till  hälen,  och 
är  ungefär  af  hufvudets  längd,  samt  bär  vid  spetsen  en  lång  hårqvast. 
Färgen  på  kroppen  är  en  blandning  af  rostbrunt  och  svart;  den  främre  de- 

len af  hufvudet  är  brunsvart  med  blandning  af  hvitt,  och  öronen,  fötterna 
och  svansen  äro  brunsvarta.  Ungarne  äro  ljusare  brunaktiga,  med  långs- 
gående  hvitaktiga  eller  rostgulaktiga  och  svartbrunaktiga  band  på  sidorna 
af  kroppen. 

Craniet:  Dess  längd  hos  en  gammal  hane  från  framkanten  af  mel- 
lankäksbenen  till  den  mest  utstående  delen  af  nackekammen  är  14  Vi  o  tura 
eller  426  mill.  —  Det  har  formen  af  en  långsträckt  pyramid  med  sned  bas, 
och  nackbenets  'pars  occipitalis  sträcker  sig  med  sin  öfre  del  eller  crista 
lamhdoidea  bakom  foramen  magnum  och  condyli  occipitales.    Craniets  öfre 

profilkontur  är  nästan  rät,  och  har  endast  en  helt  liten  sänkning  eller  kon- 
kavering  vid  främre  delen  af  pannbenen.    Craniets  höjd  baktill ,  med  in- 

begrepp af  underkäken,  utgör  ungefär,  eller  foga  mera  än  hälften  af  dess 

längd  från  framkanten  af  mellankäksbenen  till  den  längst  bakåt  utstående 
kanten  af  nackekammen.    Dess  största  bredd  öfver  bakre  delen  af  kindbå- 

garne  innehålles  2  Vj  gånger  eller  mera  i  dess  största  längd,  samt  är  unge- 
fär lika  med  afståndet  mellan  främre  orbitalkanten  och  bakersta  kanten  af 

nackekammen.    Tårbenen  räcka  med  sin  öfre  främre  spets  nära  intill  näs- 

benen, och  deras  längd  är  ungefär  dubbelt  så  stor  som  deras  bredd  fram- 
till.   Mellankäksbenen  räcka  tillbaka  öfver  den  3:dje  öfre  kindtanden.  Byg- 

gen öfver  basen  af  alveolarslidan  för  den  öfre  hörntanden  är  hos  den  gamle 
hanen  särdeles  hög  och  skarp.    Den  bakevste  kanten  af  den  bakersta  öfre 
kindtanden  är  framom  den  verticala  linie,  som  dragés  öfver  den  främre 
orbitalkanten.  Då  craniet  betraktas  från  sidan,  liggande  i  sitt  naturliga 

läge  på  underkäken,  är  processus  paramastoideus  helt  och  hållet  dold  af 
denne  sednare.    1  underkäken  bildar  den  uppstigande  delen  en  trubbig 

vinkel  med  kroppen,  derigenom  att  den  är  temligen  starkt  bakåt  riktad.— 
Skillnaden  uti  craniiformen  mellan  båda  könen  är  icke  betydlig,  och  in- 

skränker sig  för  det  mesta  till  den  olikhet  uti  beskaffenheten  af  hörntän- 
dernas alveoler,  som  är  en  följd  af  den  betydliga  olikheten  uti  dessa  tänders 

utveckling  hos  dem.    Nosen  är  å  hanens  cranium  något  mera  utdragen. 
Den  emot  alveolen  transversella ,  och  efter  craniet  longitudinella  ryggen, 
som  å  öfre  sidan  af  hörntandens  alveolarslida  hos  hanen  är  hög  och  skarp, 

49 
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är  endast  svagt  antydd  hos  honan.  Hörntändernas  alveoler  äro  hos  honan 
af  föga  betj^denhet,  men  hos  hanen  särdeles  stora,  och  de  för  de  undre 
hörntänderna  hafva  hos  henne  sm  bakre  gräns  mellan  l:sta  och  2:dra  kind- 

tänderna, eller  på  sm  höjd  under  den  sednare,  då  de  deremot  hos  den  äldre 
hanen  (i  3:dje  året)  sträcka  sig  tillbaka  under  de  nästsista  kindtänderna 

Tänderna:  De  äro  föga  skiljaktiga  från  dem  af  det  vanliga  tarasvinet, 
isynnerhet  den  race,  som  kommer  vildsvinet  närmast,  ehuru  hörntänderna 
hos  hanen  vanligen  äro  något  större  än  de  hos  den  af  det  sednare.  — 
Öfverkäken:  De  mellersta  eller  främsta  framtänderna  äro  de  största,  och 
de  yttersta  eller  bakersta  äro  de  minsta,  och  de  förra  äro  inåt  böjda,  så  att 
de  beröra  hvarandra  med  spetsarne.  Hörntänderna  äro  hos  hanen  stora  och 
tjocka,  nästan  trekantiga,  utåt  och  uppåt  böjda,  och  med  undre  sidan  kon- 
vex  samt  starkt  refflad,  och  med  spetsen  snedt  afslipad  genom  nötningen 
emot  de  undre  hörntänderna,  samt  med  roten  öppen.  Hos  honan  äro 
hörntänderna  små  och  hoptryckta,  och  utåt  och  nedåt  riktade,  samt  å  undre 
sidan  föga  konvexa  och  föga  refflade.  De  få  med  tiden  en  dubbel  och  mer 
eller  mindre  sluten  rot.  Kindtänderna  tilltaga  i  storlek  bakåt,  och  den 
bakersta  är  något  längre  hos  hanen,  än  hos  honan.  Den  l:sta  oäkta  (prae- 
mol.)  kindtanden  är  helt  liten  och  hoptryckt ,  och  saknas  stundom  å  endera 
sidan.  Denna  tand  är,  enligt  Nathusius,  icke  underkastad  vexling.  De 
följande  oäkta  kindtänderna  tilltaga  i  tjocklek  bakåt,  och  den  3:dje  och  4:de 
äro  å  sin  inre  sida  försedda  med  en  stor  häl  eller  knöl ,  och  å  yttre  delen 
af  kronan  hafva  de  en  skärande  egg,  som  på  den  4:de  genom  en  incisur  är 
delad.  En  dylik  egg  har  kronan  äfven  å  den  l:sta  och  2:dra.  Den  4:de 
oäkta  kindtanden  är  lika  tjock  som  den  l:sta  äkta  D:o,  och  sträcker  sig 
med  sin  inre  kant  lika  långt  inåt,  som  den.  De  3:ne  äkta  kindtänderna 
utmärka  sig  dels  genom  betydligare  storlek ,  och  dels  deiigenom  att  kronan 
har  2:ne  mer  eller  mindre  sneda  par  af  större  knölar,  hvartill  ä  den  bakersta 
betydligt  längre  och  baktill  afsmalnande  tanden  komma  vid  bakre  ändan 
vanligen  3me  ej  mycket  mindre,  irreguliera  knölar,  jemte  en  och  annan 
mindre  sådan.  Den  l:sta  af  dessa  kindtänder  är  den,  som  tidigast  afnötes. 

Genom  afnötningen  blifva  knölarne  naturligtvis  mindre  tydliga-  —  Under- 
käken: Framtänderna  äro  riktade  framåt  och  något  litet  uppåt,  och  äro 

refflade  på  sin  öfre  sida.  Af  dem  äro  äfvenledes  de  mellersta  störst.  Hörn- 
tänderna äro  hos  hanen  mycket  stora  och  långa,  och  sträcka  sig  med  sin 

rot  ända  till  den  nästsista  kindtanden.  De  äro  fullständigt  trekantiga  och 
spetsiga ,  och  deras  inre  kant  är  mycket  skarp ,  och  den  yttre  sidan  smalast. 
Det  emot  de  öfre  hörntänderna  afslipade  fältet  på  bakre  sidan  sträcker  sig 
hos  äldre  nära  intill  alveolarkanten.  Hos  honan  äro  dessa  tänder  mycket 
mindre,  och  sträcka  sig  med  roten  på  sin  höjd  till  kindtänderna  af  2:dra  paret, 
samt  äro  icke  så  fullständigt  trekantiga ,  som  hos  hanen ,  derigenora  att  deras 
främre  kant  är  trubbig  och  nästan  afrundad.    Deras  yttre  sida  är  lika  bred 

1)  Jap.  Steenstrup:  Forhandlinger  ved  de  Skand.  Naturforskeres  8:de 
Möde  i  Kjöbenh.  1860,  pag.  596.  Steenstrup  visade  vid  samma  tillfälle ,  att 
EuTiMEYERS  torfsvin  [Sm  scrofa  palustris)  ej  är  något  annat  än  honan  dels 
till  vildsvinet  och  dels  till  tamsvinet. 
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som  den  bakre,  och  afslipningen  på  denna  sednare  sträcker  sig  icke  nedom 
midten  af  tandens  blottade  del.  De  oäkta  kindtänderna  äro  olika  dem  i  den 
öfre  käken ,  derigenora  att  de  sakna  knölar  å  inre  sidan ,  och  äfven  de  bakre 
äro  hoptryckta.  Mellan  l:sta  och  2:dra  af  dessa  tänder  är  en  lång  lucka, 
och  den  l:sta  är  helt  liten.  De  undre  äkta  kindtänderna  likna  mycket  de 
motsvarande  Öfre,  men  de  äro  icke  så  tjocka,  och  den  bakersta  är  längre, 
samt  har  ofta  3:ne  par  större  knölar.  Den  l:sta  äkta  kindtanden  är  märk- 

bart smalare  än  den  2:dra,  och  denna  sednare  har  en  tydlig  större  5:te 
knöl  baktill  å  kronan.  Den  bakersta  (3:dje)  äkta  kindtanden,  som  ofta  är 
mera  än  dubbelt  längre  än  den  l:sta  D:o,  har  ofta  bakerst  2—3  smärre 
knölar,  dä  den  framom  dessa  har  ett  3:dje  par  större  D:o,  Liksom  i  den 
öfre  käken,  är  den  l:sta  äkta  kindtanden  hemfallen  åt  den  tidigaste  afnöt- 
ningen.  —  Med  afseende  på  kindtänderna  förefinnes  knappt  någon  annan 
skillnad  mellan  vildsvinet  och  det  nämnda  tamsvinet,  än  den  som  förhål- 

landet mellan  den  bakersta  oäkta  och  den  främsta  äkta  kindtanden  i  öfver- 
käken  företer.  Hos  tamsviuet  sträcker  sig  nemligen  den  inre  kanten  af  den 
förra  icke  så  långt  inåt,  som  den  .af  den  sednare, 

Vildsvinet  —  som  sannolikt  är  stammen  ^ )  för  vår  äldsta  inhemska  tama 
svinrace,  eller  det  så  kallade  skogssvinet,  med  temligen  höga  ben,  hop- 

tryckt och  hög  kropp,  med  uppåt  böjd  rygg  och  stupande  länd,  samt  stort 
och  spetsigt  hufvud  och  uppstående  och  temligen  små  öron,  riklig  borst- 

beklädnad ,  och  randiga  ungar  eller  grisar  —  förefinnes  numera  icke  i  fritt 
tillstånd  i  Sverige  eller  Norge.  Enligt  Skandinavisk  Fauna,  hafva  i  torf- 
mossar  och  äfven  i  tuffkalk  i  Skåne  lemningar  af  vildsvin  blifvit  funna, 
som  ådagalägga,  att  denna  djurart  fordora,  och  förmodligen  under  en  för- 

historisk tid,  funnits  vild  inom  nämnde  provins.  Universitets  i  Lund  zoologiska 
museum  förvarar  talrika  dylika  lemningar,  ofta  utvisande,  att  de  djur,  som 
de  tillhört,  varit  af  betydande  dimensioner,  och  större  än  de  nu  äro.  Ett 
af  de  derstädes  förvarade  cranierna  från  Skånska  torfmossar  är  lö^io 
eller  474  mill.  långt,  med  pannans  bredd  4V2  t.  eller  135  mill.  Zoologiska 
museum  vid  Universitetet  i  Köpenhamn  innesluter  en  ännu  större  mängd 
dylika  lemningar,  funna  i  torfmossar  på  Danska  Öarne,  utvisande  att  vild- 

svinet i  dessa  trakter  fordom  haft  en  allmän  och  vidsträckt  utbredning. 
Uti  Skandinavisk  Fauna  yttras  den  förmodan,  att  de  vildsvin  på  Öland, 
med  hvars  jagande  Erik  XIV  såsom  prins,  enligt  en  alfrescomålning  uti 
Kalmare  slott  och  en  dermed  förenad  folksägen,  sysselsatte  sig,  bibehållit 
sig  derstädes  sedan  uråldrig  tid  i  ursprungligen  vildt  tillstånd.  Enligt  Kon. 
Carl  XLs  dagbok  för  September  1688  funnos  då  ännu  vildsvin  på  Öland. 
Sedermera  hade  de  förmodligen  der  blifvit  utrotade,  emedan  Kon.  Fredeik  I 
lät  1723  från  Tyskland  hemta  och  på  Öland  utplantera  en  ny  uppsättning 
af  dessa  djur.  Dessa  trifdes  godt,  samt  bibehöllo  sig  ända  till  omkring 

1770  2) ,  ehuru  de ,  på  grund  af  klagomål  vid  riksdagen  1752  öfver  den 

1)  En  och  annan  betviflar  emellertid  tamsvinets  härledning  från  Euro- 
peiska vildsvinet. 

2)  Dels  enligt  Persson:  Beskrifning  öfver  Öland,  besynneiiigen  norra 
Mötet ,  Ups.  1768 ,  och  dels  enligt  Ahlquist  :  Ölands  Historia  och  Beskrif- 

ning, 1  del.,  hvari  omkring  1822  nämnes,  att  vildsvin  icke  funnits  på 
Öland  på  de  sednaste  50  åren. 

49* 
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skada,  som  de  anställde  å  böndernes  åkrar  och  ängar,  långt  förut  blifvit 
till  spillo  gifna  af  Kon.  Fredkiks  efterträdare  i  regeringen.  —  Vildsvinet 
förekommer  ännu  i  flere  trakter  af  Tyskland  ,  t.  o.  m.  i  det  nordliga ,  i 
Frankrike,  Spanien,  Italien,  Ungern,  södra  Ryssland,  Grekland,  Turkiet, 
och  i  hela  mellersta  Asien,  från  Kaukasien,  Syrien  och  Persien  ända  till 
Baikal,  Altai  och  Amur  i),  och  söderut  till  Himalaya,  och  eriligt[BLASius  och 
FiTziNGER,  äfven  i  norra  Afrika.  I  mellersta  Europa  går  det  upp  till  55:te 
nordliga  breddgraden. 

De  hålla  sig  i  täta  skogssnår  och  bland  buskar  i  skogiga ,  och  ofta  i 
sumpiga  trakter.  De  ändra  ej  sällan  vistelseort  i  mån  af  tillgången  på  föda. 
Om  dagen  ligga  de ,  isynnerhet  bönorna  och  grisarne ,  dolda  i  en  gemensam 
uppbökad  håla  i  något  skogssnår,  som  är  bäddad  med  mossa,  löf  och  qvistar. 
De  äro  ilskna ,  och  de  äldre  fargaltarne  och  stundom  äfven  suggorna  äro 
ganska  farliga,  då  de  blifva  förfördelade.  De  rusa  då  ej  sällan  blindt  till 
anfall ,  och  hugga  till  höger  och  venster  med  sina  stora  betar,  samt  tillfoga 
djupa  och  stundom  dödliga  sår.  Honor  och  ungar  träffas  ofta  i  flock ,  men  de 
äldre  hanarne  merendels  ensamme.  De  para  sig  i  December  och  Januari  2), 
och  lefva  i  polygami,  och  de  äldre  hanarne  äro  under  denna  tid  i  häftig 
strid  med  hvarandra  om  honorna.  Dessa  gå  drägtiga  i  17  veckor,  och  föda 
i  slutet  af  Mars  eller  i  April  4—12  ungar  eller  grisar,  som  hafva  den  ofvan 
anförda  färgteckningen.  —  Deras  födoämnen  utgöras  för  det  mesta  af 
vegetabilier,  såsom  säd,  ollon,  gräs,  örter  och  rötter  af  diverse  växter, 
men  äfven  af  animaliska  ämnen,  såsom  insekter,  maskar,  sniglar,  m.  fl. 
Deras  förmåga  att  böka  i  jorden  är  utomordentlig,  och  trynbenet  är  derföre 
af  betydlig  storlek.  I  samband  dermed  står  utan  tvifvel  äfven  den  starka 
utsträckningen  bakåt  af  pars  occipitalis  å  nackbenet.  Deras  läten:  grym- 

tande och  skrikande,  likna  fullkomligt  tamsvinets. 

Sus  scrofa  domesticus,  Erxleben.  1777. 

Tamsvinet. 

Craniets  öfre  profilJcontur  företer  en  mer  eller  mindre 
stark  sänJcning  vid  främre  delen  af  pannbenen.  Den  baJcerste 

kanten  af  nackekammen  sträcker  sig  icke  bakom  foramen  ma- 

gnum  eller  condyli  occipitales.  Craniets  höjd  baktill  ̂   med  in- 
begrepp af  underkäken ,  utgör  betydligt  mera  än  hälften  af  dess 

största  längd.  Den  bakersta  öfre  kindtanden  liar  sin  bakre 

kant  under  eller  bakom  den  f  rämre  orbitalkanten.    Då  craniet 

1)  G.  Rådde:  Bullet.  de  TAcad.  Imp.  des  Sc.  de  St.  Pétersb.  1862, 
pag.  54;  och  Th.  W.  Atkinson:  Travels  in  the  reg.  of  the  Upper  and 
Lower  Amoor,  pag.  500,  501  &  522. 

2)  Linné  anförer  i  sin  Öländska  Resa,  pag.  49,  att  en  jägare  på  Öland 
för  honom  uppgifvit,  att  vildsvinen  derstädes  para  sig  i  October,  och  gå 
drägtiga  i  16  veckor. 
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betraktas  från  sidan ,  liggande  i  sitt  rätta  läge  på  underJmJcen, 
si/nes  en  del  af  processus  paramastoideus  haJcom  underkäken. 

—  Den  4:de  öfre  oäkta  kindtanden  sträcker  sig  med  sin  inre 
sida  icke  så  långt  inåt^  som  den  följande  l:sta  äkta  D:o. 

FiTziNGER^)  har  beskrifvit  54  olika  racer  af  tamsvin,  som 
han  anser  böra  härledas  från  det  vanliga  vildsvinet.  Dertill 
höra,  enligt  honom,  de  äldre  Europeiska  och  de  Nordasiatiska 

racerna.;  De  Sydasiatiska,  Australiska  och  Afrikanska  tamsvinen 
härledas  deremot  från  fem  andra  skilda  arter,  och  enligt  den 
framställning  af  de  vilda  Sydasiatiska  svinarterna,  som  J.  E.  Gray 

lemnat,  böra  de  sannolikt  härledas  från  ännu  flera.  Då  de  sär- 

skilta  arterna  hafva  förmågan  att  tillsammans  alstra  en  aflings- 
duglig  af  komma,  och  denna  åter  blifvit  croiserad  på  diverse 
olika  sätt,  så  har  deraf  blifvit  en  följd,  att  de  ursprungligen 
olika  arterna  och  racerna  af  tamsvin  blifvit  hoptrasslade  till  en 

gordisk  knut.  En  och  annan  race ,  som  stundom  bibehållits  tem- 
ligen  ren,  kan  emellertid  igenkännas.  Så  är  t.  ex.  förhållandet 
med  det  redan  för  Brisson  och  Linné  bekanta  s.  k.  Chinesiska 

svinet,  utmärkt  genom  sitt  lilla  hufvud  med  små  öron,  sin 

tjocke,  trindlagde  och  tunnhårige,  eller  ursprungligen  nästan 

nakne  kropp ,  med  bred  och  något  nedböjd  rygg ,  och  små  korta 

ben.  Denna  race  har  ett  kort  och  litet  cranium ,  med  korta  tår- 
ben och  starkt  uppstigande  och  bred  panna,  och  med  nackhålet 

utskjutande  bakåt;  och  de  svin,  som  äro  uppkomna  genom  en 

croisering  med  den,  kännas  merendels  från  de  hos  oss  äldre  ra- 
cerna genom  karakterer  å  craniet,  som  mer  eller  mindre  starkt 

tendera  till  dess  cranieform,  och  vanligen  visar  der  sig  en  så- 
dan tendens  äfven  i  den  yttre  kroppsformen.  Vår  äldsta  race, 

eller  det  så  kallade  skogs  svinet-),  som  vi  redan  ofvan  kortligen 
karakteriserat,  och  som  för  30 — 40  år  sedan  hos  oss  var  det 
allmännaste  svinet ,  och  ännu  i  en  del  skogstrakter  är  det,  visar 

en  märkbar  tendens  både  i  formen  af  kroppen  och  af  craniet  till 

vildsvinet,  samt  afviker  i  flera  delar  betydligt  från  den  race, 
som  af  FiTziNGER  beskrifves  under  namn  af  Sus  Scrofa  macrotis 

suecica.  Det  har  t.  ex.  en  kort  och  hoptryckt  kroppsform,  och 

korta  och  alldeles  upprätt  stående  öron,  och  stundom  hafva  vi 

1)  Sitzungsber.  der  Kais.  Akad.  d.  Wiss.  zuWien,  mathem.  naturwiss. 
Classe,  XXIX.  Bd.  pag.  361.  -  1858. 

2)  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl. ,  pag.  452. 
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sett  det  med  en  färgteckning,  som  starkt  erinrade  om  vildsvi- 
nets. Ej  sällan  erhålla  dessa  svin,  enligt  vår  egen  erfarenhet, 

och  enligt  hvad  som  äfven  nämnes  i  Skandinavisk  Fauna,  ungar 
med  en  randig  färgteckning,  i  det  närmaste  liknande  den  af 
vildsvinets  ungar.  De  ungar,  som  blefvo  födda  under  det  svinen 

en  längre  tid  under  vintren  höllos  ute-  i  bokskogarne  i  Skåne, 
för  att  underhållas  med  boknötter  eller  bokollon,  blefvo  stun- 

dom förvildade.  Det  är  utan  tvifvel  denna  svinrace ,  som  redan 

under  den  nj^are  stenåldern  tillhörde  våra  äldsta  skandinavers 
husdjur. 

I  öfverensstämmelse  med  hvad  vi  ofvan  yttrat  i  afseende 

på  hästen  anse  vi,  att  en  beskrifning  af  de  särskilta  svinracerna 
ligger  utom  vårt  föresätta  ämne ,  och  vi  öfvergå  derföre  härmed 
till  det,  som  vi  anse  här  vara  hufvudsaken,  nemligen  en  kort 
beskrifning  af 

Skelettet.  Craniet:  Det  kännes,  med  inbegrepp  af  under- 
käken, genom  sin  pyramidala  form,  med  pyramidens  bas, 

som  är  föga  sned,  bildad  af  craniets  bakre  ända;  genom  sina 

långa,  nästan  jemnbreda  näsben,  hvars  från  yttre  sidan  till- 
spetsade spets  i  det  närmaste  sträcker  sig  lika  långt  fram, 

som  framkanten  af  mellankäksbenen ;  genom  det  af  pann-  och 
hjessbenen  bildade  jemna  öfre  hjessplanet,  som  vid  hjessbenen 
å  sidorna  är  starkt  utringadt ,  och  i  snedt  bakåt  och  uppåt  gående 

riktning  sträcker  sig  ända  till  den  baktill  tvärt  stupande  och  i 
midten  framåt  böjda  nackekammen;  etc.  Betraktadt  från  undre 

sidan,  utmärker  det  sig  genom  sitt  mycket  långa  gomhvalf, 
som  sträcker  sig  tillbaka  bakom  kindtänderna,  sina  uppsvällda 

och  i  vertical  riktning  förlängda  bulJce  ossece,  sine  mycket  långe 
processus  paramastoidei^  etc.  Hos  nyfödde  grisar  har  craniet, 
hvars  ansigtsregion  är  kort,  och  hvars  hjernskålsregion  deremot 
är  stor  och  hvälfd  samt  saknande  kammar,  ännu  icke  erhållit 

den  pyramidala  formen,  men  denna  framträder  dock  tidigt.  — 
Nackbenets  basilardel,  som  sträcker  sig  med  sin  främre  ända 
till  midten  af  buUce  ossece^  har  långs  midten  af  dess  undre  sida 

en  låg  köl,  och  stundom  har  den  å  hvardera  sidan  framtill  en 
knöl.  Nackbenets  sidodelar  äro  närmade  intill  hvarandra  ofvan 

nackhålet,  och  hvardera  är  utrustad  med  en  mycket  lång,  hop- 
tryckt och  något  böjd  proc.  paramastoideus.  Innanför  dennes 

bas  är  foramen  condyloideum  anterius.  Nackbenets  öfre  del  är 

stor  och  hög  samt  med  bakre  sidan  upptill  djupt  konkav,  och 
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endast  den  bildar  den  öfre  framåt  böjde  delen  af  nackekammen. 

Sidodelarne  af  denne,  som  äro  skarpa,  bildas  af  fjällbenen.  — 
Af  tinningbenen  är  fjällbenet  stort,  samt  sammanstötande  med 

pannbenet,  och  försedt  med  ett  stort  okbensutskott,  som  dock 
icke  berör  öfverkäksbenets  D:o.  Det  förra  är  å  öfre  sidan  kon- 

kavt, och  har  utanför  denna  konkavering  en  skarp  uppstående 
kant,  och  dess  yttre  sida  är  vertical  och  nästan  plan.  Baktill 

och  upptill,  ofvan  den  yttre  öronöppningen  har  det  en  trubbig 
spets.  Ledgropen  för  underkäken  är  framtill  konvex  och  baktill 
konkav  och  uppstigande,  samt  begränsas  icke  der  af  någon 

processus  postglenoideus.    Fjällbenet  har  baktill  en  lång  pro- 
cessus posttympanicus  ̂   som  långs  nackbenets  sidodel  sträcker 

sig  nedåt,  och  slutar  med  en  spets,  som  har  sitt  läge  på  yttre 

sidan  af  paramastoidutskottets  bas.    Den  yttre  örongången  (me- 
atus  auditorius  externus)  är  mycket  lång,  med  yttre  öronöpp- 

ningen riktad  uppåt  och  något  utåt,  samt  inklämd  mellan  fjäll- 

benets okbens-  och  posttympanal utskott.    Bulla  ossea  är  stor 
och  uppsvälld,  samt  något  hoptryckt,  och  inuti  uppfylld  af  en 

lucker  benmassa,  och  sträcker  sig  ned  nästan  till  midten  af  para- 
mastoidutskottet.    Mellan  en  utstående  kant  af  os  tympanicum, 
bulla  ossea  och  paramastoidutskottet  2.x  foramen  stylomastoideum 

synligt.  Processus  styloideus  är  mycket  liten ,  samt  är  synlig  uti 
den  öppning,  som  leder  till  nämnde  foramen.    Mellan  bulla 
ossea  ̂   nackbenets  basilardel,  och  det  bakre  kilbenets  kropp  och 

stora  vinge  är  en  öppning,  som  i  sig  upptagit  foramina  lacera 

postica  och  media ,  for.  carotica  &  ovale.    Spendelen  är  rudi- 

mentär, och  är  icke  synlig  utanpå  craniet.  —  Hjessbenen  äro  ut- 
märkta derigenom  att  deras  öfre  plana  och  horisontella  delar 

genom  från  postorbitalutskotten  utgående  och  inåt  böjda,  skarpa 
och  till  nackekammen  sig  sträckande  kanter  äro  afskilda  från 

deras  verticala  sidodelar.  Dessa  ben  äro  tjocka  och  inuti  cellu- 
lära.   Mellan  det  bakre  kilbenets  kropp  och  stora  vingar  före- 
finnas å  detta  bens  undre  sida  något  konvergerande  fåror. 

Nämnde  vingar  äro  små,  men  de  från  dem  utgående  processus 
pterygoidei  äro  stora  och  utstående,  och  mellan  deras  yttre 

kanter  och  ossa  pterygoidea  äro  vida  fossce  pterygoidece.  De 

stora  vingarnes  öfre  del  är  liten,  och  de  sakna  canalis  alispJie- 
noideus.    Fissura  orbäalis  super  ror  eller  intersphenoidalis  är 

stor.    Ossa  pterygoidea  äro  distinkta,  upptill  åtskilda  genom 
plogbenet,  och  vid  sin  nedre  ända  utbredda  och  försedda  med 

en  afrundad  hamulus  pterygoideus.  De  små  vingarna  sträcka  sig 
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högre  upp  än  de  stora,  och  bidraga  till  någon  liten  del  att 
bilda  de  inre  väggarne  för  orhitm.  Deras  nedre  del  sträcker  sig 

nedåt  och  framåt  mellan  stora  vingens  proc,  pterygoideiis  och 

gombenets  proc.  orhitalis ,  och  slutligen  intill  öfverkäksbenet.  — 
Pannbenen,  som,  liksom  hjessbenen,  äro  tjocka  och  cellulära, 

och  som  hos  äldre  individer  växa  tillsamman,  hafva  ett  tem- 
ligen  litet  utåt  och  nedåt  riktadt  postorbitalutskott ,  som  är 

långt  skildt  från  kindbågen,  så  att  ögonhålan  baktill  är  full- 
ständigt öppen.  Pannan  är  bred  och  nästan  plan  och,  betraktad 

från  sidan,  mer  eller  mindre  konkav  framtill.  På  pannbenens 
främre  del  är  på  hvartdera  vanligen  ett,  eller  stundom  2  eller 

3  temligen  stora  hål,  hvilka  äro  mynningarne  för  canales  su- 
perciliares^  och  hafva  blifvit  kallade  foramina  supraorhitalia  ̂  
och  från  dessa  gå  gropar  nedåt  pannbenen  och  näsbenen.  I  öfre 

delen  af  ögonhålans  inre  vägg  är  å  hvartdera  ett  foramen.  — 
Öfverkäksbenen  äro  långa ,  och  bilda  större  delen  af  gomhvalfvet. 

A  yttre  sidan  äro  de  långsåt  konkava,  och  denna  konkavering 
sträcker  sig  öfver  tårbenen  till  nära  orbitalkanterna.  Foramina 

pälatina  eller  de  främre  mynningarne  för  canales  paJatino- 
maxillares  anteriorcs  hafva  sitt  läge  i  dem  framom  suturen 

mellan  dem  och  gombenen.  Deras  okbensutskott  hafva  å  yttre 
sidan  en  stark  köl  (crista  mälaris),  och  under  denna  baktill 
en  knöl.  Något  framom  den  förre  är  det  temligen  stora  foramen 
infraorbitale ,  som  leder  in  uti  en  vid  och  temligen  lång  canalis 

infraorhitalis ,  hvilken  icke  genomborrar  okbensutskottet.  Deras 

proc.  palatini  äro  framtill  ojemna  å  sin  undre  sida  af  talrika 
låga  och  i  transversella  och  något  böjda  rader  ställda  knölar, 

samt  hafva  2:ne  från  for.palatlna  utgående  och  till/or.  incisiva 
sig  sträckande  grunda  gropar.  Alveolen  för  hörntanden  är  å 
craniet  af  den  gamle  hanen  starkt  utstående,  och  å  öfre  sidan 
försedd  med  en  efter  craniets  riktning  longitudinell,  och  efter 

alveolens  D:o  transversell  stark  kam,  som  dock  ej  är  så  hög, 

som  hos  vildsvinet.  Öfverkäksbenets  bakre  ända  ligger  utanpå 
gombenets  näsdel,  och  har  å  yttre  sidan  en  mer  eller  mindre 

fritt  utstående ,  tunn  och  spetsig  skifva.  —  Mellankäksbenen  räcka 
bakom  midten  af  näsbenen,  men  äro  dock  långt  skilde  från 

pannbenen.  —  Gombenens  horisontella  del  har  baktill  ett  nedåt 
utåt  och  bakåt  riktadt  starkt  utskott  {processus  pyramidalis), 

som  stöter  intill  stora  vingens  proc.  pterygoideus  och  os  ptery- 
goideum.   Denna  dels  främre  ända  sträcker  sig  något  framom 
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gränsen  mellan  den  sista  och  nästsista  kindtanden.  Deras  proc. 

orbiialis,  som  från  foramen  naso-palatinum  vidgar  sig  bakåt, 
visar  sig  till  en  början  uti  en  djupt  ingående  inskärning  mellan 
den  inre  och  yttre  delen  af  öfverkäksbenets  bakre  ända,  och 

har  *  derefter  sitt  läge  mellan  pannbenets  orbitala  del  och  den 
nedstigande  delen  af  lilla  vingen,  samt  sträcker  sig  med  sin 
bakre  ända  ungefär  midt  under  ögonhålan.  Detta  orbitala  utskott 
är  å  yttre  sidan  konvext,  samt  har  egentligen  sitt  läge  under 

orhita^  ehuru  det  utgör  en  fortsättning  af  den  vägg,  som  bil- 
das af  pannbenets  orbitala  del.  Hos  äldre  individer  är  det  mera 

inklämdt  mellan  de  omgifvande  benen,  samt  upptill  samman- 
smält med  den  sistnämnde  delen,  men  å  cranier  af  dem,  som 

äro  1—1  Vi  är  gamla,  är  det  större  och  tydligare.  Den  stora 

och  djupa  fossa  palatino-maxillaris  utgör  en  fortsättning  af 
canalis  infraorhitalis.  Uti  den  synes  under  och  strax  utanför 

foramen  naso-palatinum  ett  mindre  foramen,  som  är  den  bakre 

mynningen  för  canalis  palatino-maxillaris  anterior.  —  Tår- 
benen, som  äro  särdeles  vigtiga  för  distinktionen  mellan  de  olika 

arterna,  äro  hos  vår  vanliga  äldre  tarasvinsrace  större  och  längre, 

än  hos  de  indo-chinesiska  racerna,  der  de  äro  mycket  korta, 
och  de  af  den  förra  racen  äro  temligen  lika  dem  af  vildsvinet, 

samt  betydligt  längre  än  höga.  Efter  denna  race's  uppblandning 
med  de  sednare  visa  de  sig  märkbart  kortare,  och  de  kunna 

nästan  begagnas  såsom  en  gradmätare  vid  bedömandet  af  denna 

uppblandnings  verkan  på  den  förstnämnda  racen.  Ehuru  dessa 
ben  sträcka  sig  med  sin  främre  öfre  vinkel  ett  godt  stycke  fram 
på  ansigtet,  skilja  de  dock  icke  helt  och  hållet  öfverkäksbenen 
från  pannbenen ,  och  sammanstöta  följaktligen  icke  med  näsbenen. 
Dels  framom  och  dels  på  sjelfva  orbitalkanten  hafva  de  2me 

foramina  lacrymalia^  hvars  kanaler  snart  sammanlöpa  inåt. 
Deras  yttre  sida  är  konkav,  och  konkaveringen  begränsas  upptill 
af  en  starkt  framstående  kam  eller  hoptryckt  knöl,  hvilken  hos 

tamsvinet,  isynnerhet  de  indo-chinesiska,  är  skarpare  än  hos 
vildsvinet.  A  tårbenets  orbitala  del,  vid  gränsen  mellan  den, 

pann-  och  öfverkäksbenen  är  en  djup  grop,  hvarifrån  den  nederste 
af  musculi  ohliqui  utgår.  —  Okbenen  äro  hoptryckta  och  höga, 
och  hafva  i  öfre  kanten  framtill  en  djup  bugt,  samt  endast  ett 

svagt  spår  till  postorbitalutskott.  —  Näsbenen ,  som  äro  mycket 
långa,  så  att  deras  längd  är  ungefär  lika  med,  eller  något  längre 

än  halfva  eraniet,  äro  nästan  jemnbreda,  ofvan  mer  eller  mindre 
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konvexa,  samt  vid  spetsen  utifrån  snedt  tillspetsade,  och  nå 

nästan  lika  långt  fram,  som  mellankäksbenen.  —  Underkäkens 
båda  sidohälfter  äro  tidigt  framtill  sammansmälta.  Deras  hori- 

sontella del  är  tjock  samt  konvex  både  å  yttre  och  inre  sidorna. 
Deras  uppstigande  del  är  mycket  tunnare,  och  bildar  en  föga 
trubbig  vinkel  med  den  förre.  Angulardelen  är  afrundad,  och 

kronutskottet  är  litet,  samt  höjer  sig  föga  öfver  ledknappen.  — 
Tungbenet,  som  är  mycket  olikt  det  af  de  andra  klöfdjuren,  har 

de  främre  hornen  långa  och  smala,  samt  bestående  af  2:ne  le- 
der, af  hvilka  den  första  är  väl  ossifierad,  men  den  andra  (os 

stylohyoideuni)  är  främst  broskartad ,  och  derefter  förbenad ,  samt 
med  den  något  tjockare,  men  enkla  bakre  ändan  af  benet  genom 
ett  kort  brosk  fästad  vid  processus  styloideus  på  tinningbenet. 

De  bakre  hornen  äro  kortare,  men  mycket  bredare,  och  sam- 
mansmälta med  tungbenskroppen ,  och  bära  i  spetsen  hvartdera 

ett  kort  brosk. 

Balen :  Halsens  kotor  såväl  som  bröstregionens  och  en  del 

af  ländens  äro  utmärkta  derigenom  att  deras  neuralbåge  å  hvar- 
dera  sidan  har  ett  häl,  hvarigenom  går  en  öfre  afdelning  af 
spinalnerverna.  På  halskotorna  har  detta  hål  sitt  läge  närmare 

främre  kanten  af  bågen,  och  på  den  7:de  af  dem  finnas  stun- 
dom 2:ne  sådana  hål :  ett  närmare  främre,  och  ett  närmare  bakre 

kanten.  På  de  främre  och  mellersta  bröstkotorna  är  det  beläget 

å  bågens  midt,  .men  på  de  bakre  bröstkotorna  och  på  länd- 
kotorna  finnes  det  nära  bågens  bakre  kant.  Alla  halskotorna, 

med  undantag  af  atlas,  hafva  neuraltagg,  som  på  denna  dock 

är  antydd  genom  en  stark  knöl,  och  som  på  den  7:de  är  sär- 
deles hög.  Atlas  är  utmärkt  från  den  af  Vecora  dels  derigenom 

att  den  är  kortare ,  dels  derigenom  att  dess  sidoutskott,  som  hafva 

yttre  kanterna  starkt  divergerande  bakåt,  hafva  i  bakre  kanten 
ett  hål  för  arter ia  vertehralis^  och  slutligen  dels  derigenom  att  den 

har  ett  starkt  utbildadt  hj^papophysialutskott.  Epistropheus  ut- 
märker sig  derigenom  att  dess  neuraltagg  höjer  sig  betydligt 

baktill,  och  derigenom  att  dess  tandutskott  är  koniskt.  3;dje 

— 6:te  halskotornas  parapophyser  äro  stora ,  och ,  såsom  vanligt, 
allra  störst  på  den  6:te,  der  de  hafva  en  nästan  oval  form. 

Spår  till  dem  förefinnas  någon  gång  äfven  på  den  7:de.  Dessa 

kotors  neuralbågar  äro  smala  upptill,  så  att  der  äro  stora  öpp- 

ningar dem  emellan,  för  att  underlätta  halsens  böjning  uppåt.— 
Bröstkotorna  äro  vanligen  14,  och  ländko torna  5,  men  någon 
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gång  äro  de  förra  13  eller  15,  och  de  sednare  6  eller  4.  De 
främre  bröstkotornas  neuraltaggar  äro  särdeles  höga,  och  de  å 

lista— 10:de  äro  riktade  bakåt,  ehuru  på  den  sistnämnda  ytterst 
obetydligt.  På  den  ll:te  är  neuraltaggen  riktad  rätt  upp,  och 
på  de  följande,  äfvensom  på  de  främre  ländkotorna  något  framåt. 

Bröstkotornas  kroppar  äro  breda  och  något  nedtryckta.  På  3:dje 

bröstkotan  börja  spår  till  de  förenade  meta-  och  anapophyserna 
att  visa  sig  ofvan  på  diapophyserna;  på  den  6:te  börja  de  visa 
antydning  till  åtskiljande,  och  på  den  10:de  äro  de  så  vida  åtskilda, 

att  metapophyserna  blifvit  förflyttade  till  pra^zygapophyserna, 
och  anapophyserna  till  bakre  delen  af  neuralbågens  nedre  sida, 
utanför  det  karakteristiska  hålet  för  den  öfre  afdelningen  af 

spinalnerverna,  men  der  är  en  rygg,  som  förenar  båda  utskotten. 

Anapophyserna  äro  emellertid  både  här  och  på  de  närmast  föl- 
jande 2me  kotorna  helt  obetydliga.  På  ll:te  och  följande  äro 

nämnde  utskott  fullständigt  åtskilda  genom  en  temligen  djup 
bugt.  På  de  2:ne  sista  bröstkotorna  uppträda  anapophyserna 
under  form  af  nedplattade  och  utstående  sidoutskott  bakom,  men 

sammanhängande  med  de  egentliga  diapophyserna,  och  på  den 

sista  äro  dessa  anapophyser  af  temligen  betydlig  längd,  samt 
företeende  en  tendens  till  likhet  med  ländkotornas  sidoutskott.  — 

Ländkotorna  hafva  inga  tydliga  spår  till  anapophyser,  men  der- 
emot  hafva  alla  metapophyser,  som  äro  tydligast  på  de  bakre. 
Med  undantag  af  den  bakersta,  hafva  alla  ungefär  lika  höga 

neuraltaggar,  som  äro  af  samma  höjd,  som  de  bakre  bröst- 
kotornas. Deras  sidoutskott  äro  af  medelmåttig  längd,  samt 

något  framåt  och  nedåt  böjda.  —  Korsbenskotorna  äro  4 ,  någon 

gång  5  eller  6.  De  utmärka  sig  genom  saknaden  af  neuraltag- 
gar, så  att  endast  de  2  främsta  hafva  spår  dertill,  samt  genom 

stora  öppningar  mellan  deras  neuralbågar.  —  Svanskotornas  antal 
är  vexlande,  vanligen  20—23,  men  någon  gång  endast  19.  — 
De  främre  ref  benen  äro  nedåt  breda  och  tunna ,  samt  föga  böjda. 

Costce  verce  äro  7  par.  Bröstbenet  består  ursprungligen  af  5  le- 

der, utom  manuhrkim  och  processus  ensiformis.  Mellan  manu- 
hrium  och  den  närmaste  leden  är  en  permanent  ledgång,  men 

de  följande  suturerna  försvinna  med  tiden ,  och  tidigast  samman- 
smälter proc.  ensiformis  med  den  föregående  leden.  Manubrium 

är  hoptryckt,  något  framskjutande  med  en  trubbig  spets,  och  å 
sin  öfre  sida  med  en  af  2:ne  sammansmälta  bildad  ledknöl,  vid 

hvilken  refbensbrosken  eller  haemapophyserna  till  l:sta  paret 
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refben  äro  fastade.  Den  derefter  följande  närmaste  och  i  början 
skilde  leden  är  något  hoptryckt,  och  upptill  försedd  med  en 
skarp  kant.  De  derpå  följande  lederna  äro  breda,  men  proc. 
ensiformis  är  bakåt  afsmalnande,  och  bär  i  spetsen  ett  litet 
brosk. 

Extremiteterna:  Skulderbladet  är  subtriangulärt,  med 

det  främre  öfre  hörnet  afskuret,  med  spina  scapulce  saknande 
acromion ,  om  än  stundom  företeende  spår  dertill ,  samt  å  midten 
försedd  med  ett  starkt  bakåt  riktadt  utskott.  Dess  hals  är  tem- 

ligen  smal  och  lång ,  och  proc.  coracoideus  är  liten ,  och  fossa 
prcespinata  är  mindre  än  /.  postspinata.  Öfverarmbenet  liknar 
mycket  det  hos  Fccora,  men  kännes  från  detta  derigenom  att 
dess  öfre  ända  såväl  som  corpus  äro  hoptryckta,  och  den  förra 
har  sin  främre  sida  tvärt  afrundad,  och  på  sidorna  begränsad 
af  både  crista  dcltoidea  externa  och  interna.,  af  hvilka  den 

sednare  sträcker  sig  längst  ned,  samt  slutligen  derigenom  att 

tuhercuJum  majus  upptill  har  2:ne  genom  en  vid  bugt  åtskilda 

knölar.  Fossa  anconcea  är  mycket  djup,  och  skiljeväggen  mellan 
den  och  fossa  anterior  är  ej  sällan  genombruten.  Tuber culum 

majus  är  mycket  högre  än  både  caput  och  t.  minus.  Under- 
armens båda  ben  äro  ungefär  lika  mycket  utbildade  samt  fullt 

distinkta,  om  de  än  hos  äldre  individer  äro  hoplödda  vid  båda 
ändarne.  De  äro  båda  jemförelsevis  korta.  Strålbenet  är  mycket 

kortare  än  armbågbenet,  samt  starkt  böjdt  och  något  vridet. 
Dess  bakre  sida  är  långsåt  snedt  och  grundt  konkav  der  den 
är  tryckt  intill  armbågbenet.  På  dess  öfre  ända  har  det  3:ne 
ledytor  för  articulationen  med  öfverarmbenet,  och  af  dessa  äro 

de  2  yttre  tillsammans  ungefär  lika  stora  som  den  innersta. 

Underarmen  har,  liksom  hos  Pecora,  3:ne  sneda  och  något  sling- 
riga  ledytor  på  sin  nedre  ända,  men  af  dessa  förefinnas  nästan 
endast  de  2:ne  inre  på  strålbenet,  och  på  detta  blott  en  ytterst  liten 

del  af  den  3:dje  eller  yttersta,  som  nästan  hel  och  hållen  har  sitt 

läge  på  armbågbenet,  då  deremot  hos  Pecora  omkring  hälften 
af  denna  sistnämnda  ledyta  tillhör  strålbenet.  Detta  ben  är  hos 

här  ifrågavarande  djur  (svinet)  mycket  tjockt  vid  sin  nedre  ända. 
På  bakre  sidan  af  dess  öfre  ända  är  en  hoptryckt  knöl,  som  passar 

in  uti  en  grop  på  armbågbenet,  motsvarande  fossa  sigmoidea  minor ^ 
och  hvarest  båda  benen  med  tiden  hoploddas.  Å  armbågbenet,  som 

är  starkt  böjdt,  och  nedåt  något  vridet,  är  armbågsutskottet  mycket 

stort  och  långt,  samt  baktill  tjockt.  Handlofven  består  af  8  ben, 
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men  i  den  nedre  raden  är  os  muUangulum  majus  raj^cket  litet  och 
rudimentärt.  Det  är  fästadt  vid  nedre  ändan  och  bakre  sidan 

af  os  muUangulum  minus.  Mellanhandens  ben  äro  4 ,  emedan 
både  tummen  och  dess  mellanhandben  saknas.  Alla  äro  fria, 

och  de  2  mellersta,  motsvarande  3:dje  och  4:de  hos  raenniskan, 
äro  mycket  större  än  de  andre,  som  motsvara  2:dra  och  5:te 
hos  D:o.  De  båda  förstnämnda  äro  sinsemellan  ej  fullt  lika  stora, 
samt  kortare  än  de  motsvarande  på  de  bakre  extremiteterna,  och 

af  en  osymmetrisk,  trekantig  form.  Det  inre ,  eller  det  som  mot- 
svarar det  3:dje  hos  menniskan,  är  något  längre  och  bredare 

än  det  yttre ,  och  det  har  på  främre  sidan  af  öfre  ändan  en 
knöl,  och  denna  ända  är  utåt  temligen  starkt  utvidgad,  så  att 

den  här  lägger  sig  öfver  en  liten  knöl  på  inre  sidan  af  öfre 
ändan  af  det  yttre  stora  mellanhandbenet.  Hvartdera  af  dessa 
båda  har  vid  sin  nedre  ända  en  väl  utbildad,  men  osymmetrisk 
trocMea.  De  båda  mindre  mellanhandbenen,  som  äro  både  smalare 

och  kortare  än  de  andre,  samt  sinsemellan  ungefär  af  samma  storlek, 

hafva  en  outbildad  trochlea  vid  sin  nedre  ända,  blott  intagande 
:  bakre  delen  af  densamma,  då  den  främre  delen  af  den  är  enkelt 

konvex.  Det  yttre  kännes  från  det  inre  derigenom  att  dess  öfre 

ända  är  snedt  afskuren,  så  att  den  baktill  är  uppstigande.  Vid 

I  bakre  sidan  af  ledgångarne  mellan  dessa  mellanhandben  och  tå- 
benen  äro  sesamoidben.  Tålederna,  isynnerhet  de  2:ne  mellersta 
tårnas,  äro  äfvenledes  osymmetriska,  och  äfven  på  de  båda 
mindre  tårna  äro  de  3me  till  antalet.  Den  3:dje  är  omsluten  af 

den  hornartade  beklädnad,  som  benämnes  klöf.  Bakom  ledgån- 
gen mellan  2:dra  och  3:dje  tåbenen  på  de  båda  mellersta  tårna 

,  förefinnes  ett  sesamoidben ,  men  icke  på  de  båda  yttre  tårna.  — 
'  Bäckenet  liknar  i  det  närmaste  det  af  Fccora,  och,  liksom  detta, 
har  det  sittknölen  trehörnig,  derigenom  att  från  dennes  yttre 
sida  utgår  ett  starkt  utskott.  Den  karakter,  som  mest  utmärker 

det,  är  den,  att  den  öfre  från  sittbenet  utgående  kanten  å  höft- 
I  benets  kropp,  eller  hals,  såsom  den  stundom  kallas,  fortsätter 

sig  såsom  en  temligen  hög,  ehuru  trubbig  rygg  öfver  nämnde 
I  bens  vinge  ända  till  dess  främre  kant.  Dertill  kan  läggas,  att 
den  grop,  som  finnes  å  höftbenets  kropp  strax  framom  acetabulum, 

och  mellan  de  båda  kanter,  som  utgå  från  acetabulum  och  blygd- 
benet, är  mycket  grund,  då  den  deremot  är  djup  hos  Pecora. 

Kroppen  är  tydligare  trekantig  än  hos  dessa.  Lårbenet  utmärker 

sig  derigenom  att  från  de  kanter,  som  på  sidorna  begränsa  fossa 
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intercondyloidea  anterior  för  knäskålen,  äfvensom  baktill  från 

båda  condyli^  gå  mer  eller  mindre  skarpa  kanter  ett  stycke 
uppåt  benet,  så  att  nedre  delen  af  dess  kropp  derigenom  är 
fyrkantig.  Trochanter  major  är  föga  eller  icke  högre  än  caput. 
På  öfre  delen  af  dess  främre  sida  är  ett  foramen  nutrithim. 

Af  underbenets  båda  ben  är  äfven  vadbenet  fullständigt,  och 
skildt  från  skenbenet.  Detta  sednare  liknar  det  hos  Fecora^  och 

har,  liksom  det,  på  sin  nedre  ända  2:ne  rätt  ställda  och  djupa 
ledgropar  för  articulationeu  med  språngbenets  öfre  trocMea^  men 

det  kännes  dock  från  detsamma  derigenom  att  det,  till  följe 
deraf  att  vadbenet  är  fullständigt,  icke  utanför  den  yttre  af  de 

nämnda  ledgroparne  har  någon  ledyta  för  något  malleolarben. 
Vadbenet  är  litet,  och  upptill  bredare  och  tunnare,  samt  å  yttre 
sidan  konkavt ,  och  nedtill  mer  eller  mindre  tydligen  bakåt  böjdt. 

Språngbenet,  ehuru  det,  liksom  hos  Fecora,  är  bitrochleariskt , 
kännes  dock  lätt  från  det  af  dessa  derigenom  att  det  är  snedt 

och  något  inåt  böjdt ,  samt  har  den  yttre  trochlearryggen  å  dess 

nedre  trochJea  snedt  afplattad  för  articulationeu  emot  tärning- 
benet, hvilken  afplattning  inåt  är  begränsad  af  en  skarp  kant. 

Hälbeuet  liknar  nästan  fullständigt  det  af  Pecora,  men  har  väl 

så  lång  kropp,  som  detta,  samt  utmärker  sig  för  öfrigt  derige- 
nom att  det  utskott  eller  knöl,  som  articulerar  med  vadbenets 

malleolus,  har  en  enkelt  konvex  ledyta,  då  denna  deremot  hos 

Pecora  framtill  har  en  djup  grop.  De  öfriga  benen  i  vristen 
eller  tarsen  äro  tillstädes  i  normalt  antal,  och  os  cuneiforme 
l:mum  är  större  än  os  cuneif.  2:diim.  Mellanfotbenen  äro  5, 
emedan  vid  inre  sidan  af  nedre  ändan  af  os  cun.  l:mmn  samt 

vid  den  bakre  ändan  af  det  bakåt  utskjutande  utskottet  vid  öfre 

ändan  af  den  inre  större  (egentligen  3:dje)  tåns  mellanfotben 
är  fästadt  ett  litet  triangulärt  ben,  som  är  ett  rudimentärt  1: sta 
mellanfotben.  De  öfriga  af  dessa  ben  äro  i  allmänhet  af  samma 

form,  som  mellanhandens,  men  de  äro  något  längre,  och  de 
2 me  mellersta  och  största  af  dem,  samt  det  yttersta  af  de  små 
äro  dessutom  utmärkta  derigenom,  att  de  å  bakre  sidan  af  sin 

öfre  ända  hafva  ett  bakåt  riktadt  utskott,  som  på  det  yttre  af 
de  båda  stora  mellersta  är  något  större  än  på  det  inre  af  dessa. 

Af  de  båda  stora  är  dessutom  det  yttre  något  litet  längre  än 
det  inre,  och  de  äro  skilda  från  hvarandra,  på  samma  sätt  som 
motsvarande  ben  å  främre  extremiteterna.  Tå-  och  sesamoid- 
benen  förete  samma  förhållande ,  som  de  å  nämnde  extremiteter, 
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och  de  förra  å  de  större  tårna  skilja  sig  endast  från  dem  der- 
igenora  att  de  äro  något  längre.  De  yttersta  tålederna  äro  på 
samma  sätt  inneslutna  i  klöfvar. 

Tänderna  hos  de  racer,  som  komma  vildsvinet  närmast, 

och  isynnerhet  hos  det  så  kallade  skogssvinet,  likna,  såsom  re- 

dan är  sagdt,  i  det  allra  närmaste  dem  af  vildsvinet ;  och  mel- 
lan könen  är  der  samma  skillnader  i  detta  afseende ,  som  hos 

det.  —  Till  mjölktänderna  å  hvardera  sidan  i  båda  käkarne  höra 
3  framtänder,  1  hörntand  och  4  kindtänder,  men  härvid  är  att 

märka,  att  den  l:sta  af  mjölkkindtänderna,  som,  enligt  Nathusius, 
icke  framkommer  förr  än  i  6:te  månadens  ålder,  icke  vexlas. 

Vid  samma  tid,  eller  ock  tidigare,  framkommer  den  l:sta  äkta 

kindtanden.  Den  3:dje  äkta  kindtanden  framkommer  vid  ungefär 
18  månaders  ålder,  och  den  mellersta  permanenta  framtanden  å 

hvardera  sidan  icke  förr  än  vid  16  månaders  D:o,  eller  stun- 
dom flera  månader  sednare 

Honan  eller  suggan  går  drägtig  ungefär  lika  lång  tid,  som 

den  af  vildsvinet,  eller  16 — 17  veckor,  och  föder  stundom  ända 
till  14  ungar  eller  grisar.  Vanligen  ynglar  hon  2:ne  gånger 
under  året.  Svinen  växa  till  5:te  eller  6:te  året,  och  antagas 
kunna  lefva  till  20:de  D:o.  De  äro  redan  vid  8  månaders  ålder 

fortplantningsskicklige. 

Ordningen  PECORA,  Linné.  1735. 

(Systema  Naturse,  edit.  I:ma). 

Boskapsdjur. 

Denna  ordning  är  inom  systemet  den  14:de,  och  omfattar 

ett  ganska  stort  antal  växtätande  däggdjur  från  alla  verldsdelar, 

med  midantag  af  Australien ,  och  många  af  dem  äro  af  betydlig, 
och  en  del  af  medelmåttig  storlek,  och  blott  ett  ringa  antal 
kunna  sägas  vara  små,  ehuru  de  dock  icke  kunna  räknas  bland 

de  mindre  däggdjuren.  De  äro  utmärkta  genom  följande  karakterer: 

Fostret  är  genom  en  stor,  olil^formigt  spridd  —  cotyJedonal 

eller  polycotyledonal  —  och  decidua  salmande  placenta  förenadt 

1)  Med  afseende  härpå  hänvisa  vi  till  H.  Nathusii  intressanta  iakt- 
tagelser öfver  mjölktänderna  och  tandsättningen  hos  svinet;  Vorstudien  zur 

Geschichte  und  Zucht  der  Hausthiere,  zunsechst  am  Schweineschsedel,  pag. 
15  och  följ. 
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med  modren.  Fötterna  äro  försedda  med  MÖfvar  och  osymme- 
triska taleder^  samt  digitigrada,  eller^  om  man  så  vill^  unguli- 

grada.  Af  tårna  äro  3:dje  och  4:de  väl  utbildade,  den  l:sta 
saknad,  och  2:dra  och  5:te  merendels  tillstädes  i  mer  eller 

mindre  utbildade  rudimenter^).  —  Tandsättet  är  ofullständigt: 

de  'of re  fra^nt  änder  na  ̂   och  merendels  äfven  de  of  re  hörntän- 
derna saknas.  Den  normala  tandformeln,  enligt  K.  Owen-)  är: 

Framtänd.—^',  hörntänd.  oäkta  kindtänd,  (prcemol.) 

äkta  kindtänd.  (mol.)  |^  =  32.  Kindtänderna  äro  samman- 
satta^ eller  med  strecktccknade  kronor,  och  emaljvecken  bilda 

å  desamma  mer  eller  mindre  tydligen  halfmånformiga  öar, 
som  å  de  äkta  kindtänderna  äro  2:ne.  Be  öfre  kindtänderna 

hafva  å  yttre  sidan  och  de  undre  å  den  inre  JD.o  verticala 
gropar  eller  refflor,  och  de  förra  äro  tjockare  än  de  sednare. 
Be  äkta  kindtänderna  äro  i  allmänhet  större  än  de  oäkta, 

och  framtänderna  äfvensom  de  undre  med  dem  Öfverensstäm- 
mande  hörntänderna  äro  nästan  spadformade ,  med  skarp, 
skärande  egg.  Mellan  framtänderna  eller  hörntänderna  och 
kindtänderna  är  en  lång  lucka.  I  stället  för  framtänder  i 

öfverkäken  hafva  de  en  broskartad  valk.  —  Craniet  saknar 

alisphenoid-  ock  carotidkanal,  men  har  processus  postglenoideus 
och  foramen  glenoideum.  Gombenens  fria  bakre  kant  sträcker 

f^y^  ̂ ^^^^  ̂ ^^^^  bakom  de  bakersta  kindtänderna.  Inga 

fossce  pterygoidece  förefinnas.  Fossa  mesopterygoidea  är  hög 
och  smal.  Orbitce  äro  baktill  omslutna  af  de  med  hvarandra 

förenade  postorbitalutskotten  å  pann-  och  okbenen.  Öfverkäks- 
benen  äro  genom  tårbenen  af  skilda  från  pannbenen.  Under- 

käkens båda  sidohälfter  äro  framtill  förenade  genom  en  per- 
manent verklig  sutur,  och  således  icke  sammansmälta.  Skulder- 

bladet är  triangulärt  med  väl  utbildad  spina,  som  är  högst 

nedtill,  och  nästan  alltid  har  tydlig  acromion.  Å  öf ver  arm- 

benet är  tuber culum  majus  högre  och  större  än  t.  minus.  Under- 
armens båda  ben  äro  sammanvuxna,  men  distinkta,  och  arm- 

bågbenet  är  fullständigt,  ehuru  smalare  än  strålbenet;  och  vid 
underarmens  nedre  ända  äro  3:ne  sncdt  ställda  ledytor  för 

1)  Hos  några  utländska  former,  hvaribland  giraffen,  saknas  de. 
2)  Anatora}^  of  Vertebrates,  vol.  3.  pag.  348.  Man  räknar  vanligen  8 

framtänder  i  underkäken ,  och  ingen  hörntand  i  densamme ;  men  OwLN  an- 
tager det  yttersta  paret  af  dessa  tänder  för  att  vara  hörntänder. 



Till  sidan  776. 
ett  beuartadt  rudiment,  som  är  bekliidt 
med  hårig  hud ,  eller  ock  saknas  de  ... .  Chkvicornia  ,  C.  J, 

Pecora. 
Hornen  utveck- 

las från  .  .  . 

l:sta  Underiprdn. 
SONDEVALL, 

ett    hornartadt,  blottadt 
rudiment,  samt  omsluta  så- 

som slidor  benartade  ut-    2:dra  Ui 
skott  (qvickar)  från  pann- benen  Cavicornia, 

Hornen  .  . 

Hornens  ursprungli<  ja  hudbeklädnad 

ffällas. 

fällas  icke. 
Öfverläp  pen . 

är  persistent,  och  hornen  fällas  icke. 

Familjer: 
 1.  Camelopardalidä; ,  J.  E.  Gray. 

(Camelopardina ,  J.  E.  Gray). 
är  försvinnande ,  och  hornen  fiillas,  eller  ock  saknas  de.  2.  CervicUe ,  J.  E.  Gray. 

(Cervina,  J.  E.  Gray). 
 .3.  Antiloeaprida: ,  Sclater. små,  spetsiga,  och  fotsulan 

icke  utstående  baktiU  4.  SyMcapridm,  C.  J.  Susdevall. 
(Sylvicaprina,  C.  J.  Sundevall). temligen  stora,  hoptryckta, 

och  fotsulan  baktill  ut- 
stående  5.  AnUlopidm,  C.  J.  Sondevall. 

(Antilopina,  C.  J.  Sunde  vall). 
stora  och  klotforraigt  uppsvällda  6.  Capridm,  Ogilby. 

icke  fårad,  samt  stor  och  bred.    Klöfvarne  stora,  konvexa,  bredare 
än  höga,  och  tjockare  än  tårna.    Lättklöfvarne  stora,  transversella.  7.  Bovida,  Ham.  Smith. 

fsmå,  plattade  eller  hop- tryckta, eller  ock  inga. 
fårad.     Lätt- 1  Klöfvarne  
klöfvarne  . . .  .< 
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articiäationen  med  handlofven.  Uti  denne  äro  hlott  2:ne  hen  i 

den  undre  raden^  emedan  os  miätangidum  majus  sahias,  och 
ossa  midtangulum  minus  &  capitatum  liafva  sammanvuxit  till 

ett  len.  S:dje  och  4:de  metacarpalbenen  äfvensom  motsvarande 
hen  i  metatarsen  äro  sammansmälta  till  ett  så  hdlladt  kanon- 

hen,  som  vid  sin  nedre  ända  har  2:ne  sJcilda  trochlearisJca  led- 

knappar  Den  yttre  konkava  sidan  af  höftbenets  vincjc  sak- 
nar långsgående  rygg^  och  å  nämnde  bens  kropp  strax  framom 

acetabulum  är  en  djup  grop.  Sittknölen  är  trehörnig.  Lårbenet 
har  trochanter  major  högre  än  caput,  och  saknar  troch.  3:trus^ 
samt  har  kroppen  nedtill  trindlagd.  Af  underbenets  båda  hen 

är  vadbenet  merendels  endast  representeradt  af  ett  uti  en  sär- 
skilt ledyta  å  yttre  delen  af  skenbenets  nedre  ända  fästadt 

litet  ben,  som  motsvarar  vadbenets  nedre  ända ,  eller  malleolus 

externus ,  och  der/öre  kallas  malleolarben.  Skenbenet  har  å  sin 

nedre  ända  2:ne  rätt  ställda  ledgropar  för  articulationen  med 

språngbenet,  och  detta  sednare  är  bitrochleariskt,  samt  icke 

snedt.  A  hälbenet  är  den  kant  eller  knöl,  med  hvilken  det- 

samma articiderar  emot  malleolarbenet,  framtill  genom  en  djup 

grop  delad  i  2:ne  afdelningar.  Af  vristens  öfriga  ben  sak- 
nas os  cuneiforme  l:mum,  och  os  cun.  2:dum  är  helt  litet,  och 

ossa  scaphoideum  é  cuboideum  äro  sammanvuxna.  —  Magen 
är  delad  i  fyra  afdelningar  (våmben,  nätmagen,  bladmagen 
och  löpmagen),  och  är  tjenlig  till  idi siande.  Tarmkanalen  är 

22 — 28  gånger  längre  än  kroppen,  och  blindtarmen  är  stor 
och  lång.  Gallblåsa  saknas  blott  hos  hjortfamiljen.  Spenarne 
äro  till  antalet  2  eller  4,  samt  inguinala.  Uterus  är  bicornis. 

Be  flesta  f  öda  endast  en  unge ,  och  denne  är  väl  utbildad  och 
seende ,  då  han  framkommer. 

BoskapGdjnren  lefva  endast  af  vegetabilisk  föda,  och  tillfölje 
deraf  liafva  de  merendels  ett  sinnelag ,  som  är  utmärkt  genom 

fromhet  och  skygghet.  Endast  en  del  af  de  större  formerna  visa 
ilska,  och  gå  stundom  anfallsvis  till  väga,  då  de  blifva  ofredade. 

De  ådagalägga  föga  list,  och  äro  icke  i  besittning  af  någon 
högre  grad  af  intelligens.  De  lefva  i  polygami,  och  förekomma 
ofta  tillhopa  i  större  eller  mindre  skaror.  Man  känner  en  art 

(Hydropotes  inermis)  inom  hjortfamiljen,  som  föder  normalt  5 

å  6  ungar  hvarje  gång.  Representanter  för  denna  ordning  före- 

1)  Hos  kameldjuren  äro  dessa  ledknappar  blott  troclileariska  baktill. 50 
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finnas  i  vildt  tillstånd  i  alla  trakter  af  jorden,  med  undantag 
af  Australien. 

De  fossila  Anoplotherierna ,  som  kunna  betraktas  såsom 

boskapsdjurens  stamform,  ehuru  de  äro  utrustade  med  fullstän- 
digt och  slutet  tandsätt,  uppträda  t,  o.  m.  redan  i  tertiärperio- 

dens  första  afdelning.  Egentliga  boskapsdjur  --  af  familjen  Cer- 
vidce  —  visa  sig  något  sednare ,  nemligen  i  den  miocena  afdel- 
ningen  af  tertiärperioden ,  och  sådana  af  fam.  Bovidm  ej  förr  än 

i  den  pliocena  afdelningen  af  nämnde  period 
Omkring  170  arter  af  lefvande  boskapsdjur  äro  kända,  och 

af  dessa  23  från  Amerika. 

Hufvudsakligen  i  öfverensstämmelse  med  C.  J.  Sunuevall-) 
indela  vi  boskapsdjuren,  enligt  den  här  bifogade  tablåen,  i  7 

familjer:  Camelopardalidce ,  Cervidce,  ÄntUocapridce ,  Syhica- 
pridce,  Antilopidce,  Capridce  och  Bovidce.  Till  de  af  nämnde 
författare  upptagna  har  fam.  Antilocapridce  blifvit  lagd,  på 
grund  af  sednare  iakttagelser,  och  i  öfverensstämmelse  med  de 

åsigter,  som  blifvit  framställda  af  Ph.  L.  Sclater^)  och  J.  E. 

Gray*)  m.  fl.  Denna  familj  omfattar  endast  en  art,  Äntilocapra 
americana,  Ord,  eller  Bicranoccros  furcifer  (Ham.  Smith)  från 
Norra  Amerika,  hvilken  uti  sin  inre  byggnad  företer  åtskilliga 

egenheter  ̂ ) ,  och  derjemte  i  afseende  på  sina  horn  visar  det 
egendomliga  förhållandet,  att,  oaktadt  den  har  dessa  bildade  på 
samma  sätt  som  hos  de  andra  Cavicornia:  såsom  slidor  omslutande 

benartade  qvicken,  fäller  den  dem  dock  årligen  normalt,  liksom 

hjortarne  ̂ ) ;  och  hornen  äro  dessutom  utmärkta  derigenom  att  de 
äro  greniga ,  samt  hafva  i  början  en  lösare  konsistens,  och  äro  då 
betäckta  af  hår,  som  frän  det  inre  passera  genom  hornmassan, 

och  som  äfven  förefinnas  på  den  nedre  delen  af  fullbildade  horn^). 

1)  E.  OWEN:  Palaeontology  or  a  systematic  Summary  of  extinct  Ani- 
mals  and  their  geological  Kelations. 

2;  Methodisk  öfversigt  af  Idislande  Djuren,  Linnés  Pecora-,  Kongl. 
Vet.  Akad:s  Handl.  1844  &  1845. 

3)  Eeport  of  the  Biitish  Association  1866. 
4)  Annals  and  Magaz.  of  Nat.  Hist.,  3:d  ser.,  vol.  XVIII,  1866,  pag.  326. 
5)  J.  Murie:   Anatomy  of  the   Prongbuck,  Äntilocapra  americana; 

Proceed.  of  the  Zool  Soc.  of  London  1870,  pag.  334.  , 
6)  Se  Bartlett:  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  London  1865,  pag.  719.  [ 
7)  I  afseende  på  litteraturen  för  denna  ordning  få  vi  hänvisa  till: 
Pallas:  Miscellanea  Zoologica.  1766 
Idem:  Spicilegia  Zoologica.  Fasc.  I,  XI,  XII  &  XIIL  -  1767,  1776,  \i 

1777  &  1779.  I 



777 

1.    Underordn.  CERVICORNIA,  C.  J.  Sundewall. 

Benhornsdjur. 

Hornen  utvecklas  frän  ett  af  Jiårhevuxen  hud  omslutet 

henartadt  rudiment^  eller  och  saknas  de;  samt  är  o  nästan  all- 
tid underkastade  årlig  fällning. 

A.  J.  Retzius:  Några  i  Skåne  fundna  fossila  Horn  och  Skallar;  Kongl. 
Vet.  Akadis  Nya  Handl.  T.  23.  —  1802 ,  pag.  275. 

Adam  Afzelius:  De  Antilopis  in  genere  et  speciatim  Guineensibus 
commentatio ;  Nova  Acta  Regise  Societatis  Scientiarum  Upsaliensis,  vol.  VII, 
pag.  195.  -  1815. 

Pander  &  d'Alton:  Die  Skelete  der  Wiederkäuer,  abgebildet  imd  ver- 
glichen.    Bonn.  1823. 

G.  CuviER :  Eecherches  sur  les  ossements  fossiles ,  3:me  édit.  T.  IV.  1825. 
L.  H.  Bojanus:  De  Uro  nostrate  ejusque  sceleto  Commentatio;  Nova 

Acta  Physico-Medica  Acad,  Csesar.  Leop.  Carol.  nat.  Cur.  T.  XIII ,  Pars 
2:da,  pag.  413.  —  1827. 

Hamilton  Smith:  Griffith's  Aniraal  Kingdom.  —  1827. 
Herman  von  Meyer:  tiber  fossile  Resten  von  Ochsen,  deren  Arten 

nnd  das  Vorkommen  derselben;  Nova  Acta  Phys.  Med.  Acad.  Caes.  Leop. 
Carol.  nat.  Cur.  T.  XVII.  Pars  1,  pag.  101.  —  1835. 

Ogilby:  On  the  generic  cbaracters  of  Ruminants-,  Proceedings  of  the 
Zoological  Society  of  London  1836,  pag.  131. 

Idem  :  Monograph  of  the  hollowhorned  Ruminants  (inledning) ;  Transact. 
of  the  Zool.  Society,  vol.  III ,  part  1.  —  1842. 

J.  A.  Wagner:  Schreber's  Säugthiere,  fortges.  5:er  Theil,  Bd.  1  &  2; 
Supplement,  4:te  und  5:te  Abtl.  -  1836,  1838,  1844  &  1855. 

P.  Flourens:  Experiences  sur  le  Mécanisme  de  la  Rmiiination;  Mé- 
moires  d'Anatomie  et  de  Physiologie  comparées.    Paris.  1844,  pag.  30. 

C.  J.  Sundevall:  Methodisk  öfversigt  af  Idislande  Djuren,  Linnés 
Fecora\  Kongl.  Vetenskaps-Akademiens  Handlingar  för  1844  och  1845  (tr. 
1846  &  1847),  pag.  121  &  265. 

S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna ,  Däggdjuren,  2:drauppl.  —  1847. 
H.  N.  TURNER:  On  the  evidences  of  affinity  afforded  by  the  Skull  in 

the  Ungulate  Mammalia ;  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1849,  pag.  147. 
J.  E.  Gray:  Catalogue  of  the  Specimens  of  Mammalia  in  the  CoUec- 

tion  of  the  British  Museum.  Part.  III.  Ungulata  Furcipeda.  —  1852. 
J.  S.  Gaskoin:  On  some  Defects  in  the  Growth  of  the  Antiers,  and 

some  results  of  Castratien  in  the  Cervidae;  Proceed.  of  the  Zool.  Society 
of  London  1856,  pag.  151. 

T.  S.  COBBOLD :  Artide  "Ruminantia",  in  Todd's  Cyclopsedia  of  Anatomy 
and  Physiology,  Supplement.  1859,  pag.  506. 

J.  L.  FiTZlNGER:  Untersuchungen  iiber  die  Racen  der  Hausziege;  Sit- 
zungsberichte  der  Kaiserl.  Akademie  der  Wissensch.  zu  Wien,  math.-natur- 
wissensch.  Classe.  Bd,  XXXVI,  pag.  469;  Bd.  XXXVH,  pag.  289.  -  1859. 

50* 
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Hos  giraffen  {Camehpardalis  gir  af  a)  äro  hornen  ständigt 
omslutna  af  hud,  och  fällas  icke,  samt  hafva  formen  af  korta 

stumpar-  Den  bildar  en  särskilt  familj  under  denna  under- 
ordning. 

Fam.  CERVID^,  J.  E.  Geay.  1825. 

{Cervina ,  J.  E.  Gray  :  Ann.  of  Phil.  1825). 

(Hjortdjur). 

Hornen^  som  bestå  af  en  Jcärlrik  benväfnad,  utvechlas  på 

ändarne  af  2:ne  af  hud  omslutna  utsliott  från  pannbenet  (rosen- 
stockar), och  från  rudimenter,  som  äro  behJädda  med  hårbevuxen 

hud,  eller  och  sahnas  de;  och  hornen  fällas  årligen,  och  den 

hud,  hvarmed  de  under  deras  utveckling  äro  beklädda,  förtorkar 

och  afrifves,  sedan  de  äro  fuUbildade  Klöfvarne  äro  mer- 
endels smala,  och  spetsiga,  samt  med  intryckt  fotsula,  som 

icke  är  utstående  baktill.  Lättklöfvarne  äro  temligen  stora, 

hoptryckta  och  tillplattade,  I  åt)  g  sträckta,  och  med  tillspetsad 
eller  afnött  spets.    Sinus  sebacei  eller  så  kallade  tårsäckar 

Idem:  tiber  die  Racen  des  zahraen  Schafes ;  ibm  Bd  XXXVIII,  pag.  141, 
Bd.  XXXIX,  pag.  343  &  767;  Bd.  XLI,  pag.  151.  -  1859  &  1860. 

L.  EUTIMEYER:  Fauna  der  Pfahlbauten;  Neue  Denkschriften  der  all- 
gemeinen  Schweizerischen  Gesellschaft  fiir  die  gesammten  Naturwissenschaf- 
ten,  Bd.  XIX,  pag.  1.  —  1862. 
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förefinnas  merendels  framom  'ögonen.    Håren  äro  merendels 
tjocka,  trinda  och  vågformigt  höjda  samt  sköra.  —  Ä  craniet 
höjer  sig  den  bakre  delen  af  pannan  med  en  mer  eller  mindre 
stark  konvexitet  långs  sutura  f rontalis.,  och  pannan  är  mellan 

Ögonhålorna  mer  eller  mindre  konkav.    Hjesshenen  samman- 

smälta tidigt.  Ofvan  den  tuhformade  yttre  Öronöppningen,  mel- 
lan den  och  basen  af  fjällbcnets  okbensutskott ,  är  ett  stort  hål. 

Naclibenets  pars  occipitalis  sträcker  sig  upp  på  hjernskålens 

öfre  sida,  och  företer  här  ett  i  början  distinkt  interparietalben. 
Foramina  lacrymalia  äro  dubbla,  och  hafva  sitt  läge  på  sjelfva 

orbitalkanten.  Mellan  tårbenet,  pannbenet,  näsbenet  och  öfver- 
käksbenet  är  en  merendels  stor  öppning,  som  är  betäckt  af  en 
hinna,  och  den  främre  delen  af  tårbenet  har  å  yttre  sidan 

vanligen  en  mycket  djup  grop.    Underkäkshalfvans  kropp  är 
långsträckt,  och  tilltager  föga  i  höjd  baktill,  och  dess  af  rundade 
angulardel  är  starkt  utstående.    Stundom  förefinnes  ett  litet 
och  ofullständigt  vadben ,  fästadt  vid  yttre  sidan  af  öfre  ändan 

af  skenbenet.  —  I  af  seende  på  tänderna ,  utmärka  de  sig  der- 
igenom  att  de  ofta  hofva  öfre  hörntänder,  och  derigenom  att 

kindtänderna  äro  korta  och  tjocka,  så  att  de  öfres  transver- 
sella  dimension  är  lika  med  eller  större  än  deras  verticala 

dimension  utanför  alveolerna.    Deras  yttre  och  inre  ytor  kon- 
vergera starkt  emot  tuggytan.  De  äkta  kindtändernas  halfmån- 

formiga  emaljöar  sammanlöpa  ofta  med  hvarandra,  samt  gå 
ojta  ut  till  tändernas  kanter,  om  ej  tänderna  äro  mycket  starkt 
afnötta.  De  öfre  äkta  kindtänderna  hafva  ofta  i  den  bugt,  som 
å  deras  inre  sida  af  delar  dem  i  2:ne  af  delningar,  en  liten  låg 

knöl,  som  sällan  står  så  högt  tipp,  att  den  afnötes;  och  de 

undre  äkta  kindtänderna  hafva  ofta  en  dylik  knöl  i  en  mot- 

svarande bugt  å  deras  yttre  sida.  Emaljen  bildar  på  kindtän- 
dernas tuggytor  mer  eller  mindre  starkt  uppstående  spetsiga 

kanter.    Gallblåsa  saknas  ofta. 

Hjortfamiljens  mest  utmärkande  karakter  är  den,  som  hemtas 

från  deras  horn,  såväl  med  hänsyn  till  dessas  byggnad,  som 
deras  utveckling  och  fällande  eller  ömsning.  Enligt  F.  Leydig: 
Lehrbuch  der  Histologie  des  Menschen  und  der  Thiere,  pag.  90, 

utgöras  hjortarnes  horn,  sedan  de  blifvit  befriade  från  hud- 
betäckningen ,  endast  af  en  mycket  kärlrik  bensubstans.  De  äro 

således  homologa  med  hornqvicken  hos  Cavicornia,  och  den  hud, 

hvaraf  de  under  deras  utveckling  äro  betäckta,  motsvarar  horn- 
slidan hos  dessa  sednare. 
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Det  är  merendels  endast  hanen ,  som  är  försedd  med  horn ; 

och  blott  honan  af  renen  är  hornbärande.  Hos  de  unge  hanarne 

börja  hornen  ofta  fraaikomma  under  första  vintren,  eller  innan 
de  ännu  äro  ett  år  gamla,  ehuru  dessa  horn  stundom  icke  äro 
fullbildade  förr  än  sedan  de  fyllt  ett  år.  Tiden  för  de  särskilta 

horugenerationernas  stigande  utveckling  är  ofta  olika  för  olika 
arter.  Så  t.  ex.  äro  hornen  fullbildade  hos  råbocken,  då  han  är 

omkring  3  år  gammal,  om  de  än  då  ännu  icke  fått  sin  största 
storlek;  och  hos  kronhjorten  äro  de  icke  fullt  utbildade  eller 
hafva  erhållit  sin  fulla  storlek  och  fulla  antalet  taggar  förr  än 

vid  12 — 15  års  ålder,  eller  möjligen  i  fritt  tillstånd  ändå  sed- 
nare.  Den  betydliga  storleken  af  de  subfossila  hjorthornen  talar 
för  detta  sednare,  emedan  hjortarne  under  den  långt  aflägsna 
tiden  fingo  lefva  tills  de  ernådde  sin  fulla  utveckling,  hvilket 

deremot  sällan  numera  är  händelsen  i  Europa.  Hornen  förete 

för  öfrigt,  såsom  kändt  är,  en  mängd  vexlingar  både  i  form  och 

storlek  hos  olika  arter  inom  hjortfamiljen,  så  att  i  allmänhet 
hvarje  art  har  sin  egna  hornform.  Hos  en  del  bibehålla  de 

ständigt  formen  af  enkla  taggar,  men  hos  de  flesta  har  endast 
den  första  horngenerationen  denna  form. 

Hornen  utvecklas  på  ändarne  af  2:ne  utskott  från  pann- 
benen, som  benämnas  rosenstockar,  och  som  motsvara  de  ut- 

skott ,  med  hvilka  hornqvickarne  hos  de  boskapsdjur,  hvars  horn 
hafva  hornslidor,  äro  sammanvuxna.  Eosenstockarne  börja  visa  sig 

såsom  ett  par  små  knölar  på  pannbenet  (tuhera  frontalia)^  och 

höja  sig  så  småningom  till  dess  de  fått  sin  tillbörliga  höjd, 
hvilken  för  olika  arter  kan  vara  ganska  olika.  De  äro  alltid 

omslutne  af  huden.  Till  deras  ändar  gå  långs  deras  yta  och 
under  den  dem  betäckande  huden  flera  betydliga  arterer,  som, 
till  större  delen  åtminstone,  komma  från  de  yttre  grenarne  af 
carotis  externa nemligen  arteria  temporalis  enligt  Berthold, 

och  som  tillföra  det  material,  hvaraf  hornen  bildas.  Dessa  ar- 

terer beledsagas  af  vener.  Hornbildningen  börjar  ej  förr  än  ro- 

senstockarne  erhållit  sin  fulla  längd  2).  Första  anlaget  till  hornet 
visar  sig  på  rosenstockens  ända  såsom  en  mjuk  och  mörk  kärl- 

rik valk  eller  dyna,  som  är  betäckt  af  en  tunn  och  i  början 

naken,  och  sedermera  något  fastare  och  hårbevuxen  hud.  Från 
denne  valk  eller  dyna  utvecklas  sedermera  hornet  med  betydande 

1)  Enligt  BONSDORFF  och  SOEMMERRING. 
2)  Enligt  Max  Schmidt. 
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hastighet.  De  större  hornen  blifva  fullbildade  under  4  ä  5  må- 
naders tid,  och  de  första  små  och  enkla  fortare.  Under  utveck- 

lingstiden äro  hornen  beklädda  med  hud,  ?om  är  betäckt  af  fina, 
korta  och  rätt  utstående  hår,  och  har  en  massa  små  hudkörtlar. 

Denna  hud  innesluter  talrika  blodkärl  af  en  ovanlig  storlek, 
hvilka  gå  långs  efter  hornet,  men  öfver  allt  anastamosera ,  och 
artererna  mötas  i  centrum  af  den  nya  hornändans  hud,  och  till 

följe  deraf  visar  alltid  denna  en  hvirfvel  af  blodkärl,  som  fort- 
sättas tillbaka  rätt  ned  uti  det  inre  af  hornet  Då  tillväxten , 

åtminstone  till  hufvudsaklig  del,  sker  från  ändan  af  hornet, 

komma  de  kärl,  som  ursprungligen  ingingo  i  hornmassan  tätt 

vid  hornändans  medelpunkt,  snart  att  befinna  sig  ett  st3^cke  der- 
ifrån,  och  slutligen  att  ligga  på  hornets  omkrets.  På  ytan  af  det 

färdiga  hornet  förmärkas  en  mängd  ojemnheter  och  fördjupnin- 
gar, som  äro  impressioner  efter  de  ytliga,  försvunna  blodkärlen. 

Under  hornets  tillväxt  "intränga  derjemte  från  dessa  kärl  öfver 
allt  i  dess  substans  fina  kärl  till  de  Haverska  kanalerna,  och 

bilda  det  rika  kärlnät,  som  observeras  vid  transversell  genom- 
skärning af  hornet,  och  hvilka  på  mångfaldigt  sätt  kommunicera 

med  de  blodkärl,  som  från  rosenstocken  intränga  genom  basen 

af  hornet  i  de  longitudinellt  löpande  Haverska  kanalerna"  -). 
Jemte  kärlen  gå,  enligt  Berthold,  talrika  nervgrenar,  som  äro 

ganska  tjocka,  och  komma  frän  rami  frontales  af  nervus facialis 
och  af  den  främre  grenen  af  nervus  trigeminus.  Hornen  äro  under 

tillväxten  mjuka  och  något  böjliga  men  sköra,  så  att  de  tem- 
ligen  lätt  brytas.  De  hårdna  nedtill  först.  Om  någon  del  af  dem 
under  denna  tid  blir  bruten,  faller  vanligen  efter  några  dagar 
det  stycke,  som  är  utanför  brottet,  bort,  och  ersättes  icke  af 

något  nytt.  Om  någon  skada  å  den  hornen  betäckande  huden 
förorsakar  en  lokal  inflammation  i  densamma,  så  blir  hornets 

vidare  utveckling  på  detta  ställe  störd,  och  hornet  får  derige- 
nom  ofta  en  abnorm  böjning.  Genom  dylika  åkommor  under 
hornens  tillväxt  åstadkommes  icke  sällan  afvikande  hornbild- 

ningar. Sedan  hornen  blifvit  fullbildade,  och  efter  hand  hafva 

hårdnat  nedifrån,  atrophieras  de  i  den  dem  betäckande  huden 
varande  kärlen,  och  denna  hud  förtorkas  eller  vissnar  bort, 

1)  Berthold  enligt  C.  J.  Sundevall:  K.  Vet.  Akad:s  Handl.  1844, 
pag.  136. 

2)  E.  J.  BoNSDORFF:  Årsskrift,  utgifven  af  K.  Vet.  Societ.  i  Upsala, 
l:sta  årgången,  1860,  pag.  133. 
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hvarvid  den  under  densamma  varande  benhuden  {periosteum) 
förbeuas,  och  bildar  således  hornens  yttersta  lager  Dervid 
inträder  sannolikt  i  ytan  af  hornen  en  häftig  kläda,  emedan 

hjortarne  då  börja  ifrigt  gnida  hornen  emot  buskar  och  smärre 
träd,  tills  den  förtorkade  huden  på  dem  helt  och  hållet  blifvit 

afgnideu.  I  början  äro  de  af  en  ljus,  hvitaktig  färg ,  och  stun- 
dom något  blodiga :  och  de  blifva  sedermera  vanligen  mer  eller 

mindre  mörkt  brunaktiga ,  hvartill  utan  tvifvel  saften  af  de  träd 

och  buskar,  emot  hvilka  de  gnidas,  i  betydlig  mån  bidrager. 
Den  iunerste  delen  af  dem  är  mer  eller  mindre  lucker  och 

spongiös,  och  den  yttre  kompakt  och  hård.  Vid  deras  bas  äro 
de  omslutna  af  en  krans  af  smärre  mer  eller  mindre  samman- 

hängande och  utstående  knölar  eller  knottror  {rosenkrans)^  hvilken 

saknas  eller  är  otydlig  å  den  första  horngenerationen,  och  vid  sti- 
gande ålder  blir  mera  utbildad,  och  har  sitt  läge  just  vid  deras 

nedre  ända,  och  här  utmärker  gränsen  mellan  dem  och  rosenstoc- 
karne.  De  fullt  utbildade  hornen  sitta  så  fast  förenade  med  rosen- 

stockarne  ,  att  vid  användandet  af  våld  dessa  sednare  snarare  sön- 
derbrytas ,  än  hornen  lossna  från  dem  på  det  ställe ,  der  de  med 

dem  äro  förenade.  Man  har  antagit,  att  uti  hornen,  sedan  de 

blifvit  fullbildade ,  ämnesomsättningen  upphör,  och  att  de  seder- 
mera kunna  betraktas  såsom  döda.  Enligt  Bonsdorffs  iakttagel- 

ser-) oblitereras  visserligen  en  del  af  blodkärlen  i  hornens  sub- 
stans, då  den  beklädande  huden  förtorkat,  nemligen  de,  som 

taga  sitt  ursprung  från  blodkärlen  uti  denna,  och  dervid  för- 
minskas ämnesomsättningen  i  hornens  väfnad ;  men  de  kärl,  som 

komma  från  rosenstockarne ,  och  som  gå  longitudinellt  genom 

dem,  samt  de,  som  utgå  från  dessa  kärl,  oblitereras  icke  helt 
och  hållet  förr  än  vid  tiden  för  hornfällningen,  och  deraf  följer 

naturligtvis,  att  hornen  icke  upphöra  att  vara  lefvande  förr  än 

strax  innan  de  fällas.  Gaskoin^)  säger  också,  att  blodcirkula- 
tionen fortfar  i  hornen  äfven  sedan  den  dem  beklädande  huden 

försvunnit.  När  den  sedermera  så  småningom  aftager,  sker  detta 

från  hornspetsarne  nedåt.  Med  den  i  hornen  minskade  blodcir- 
kulationen följer  äfven  en  förminskning  af  den  på  rosenstockarne. 

Ej  långt  efter  det  hornen  blifvit  färdigbildade,  börjar  parnings- 

1)  Enligt  Berthold  hos  C.  J.  Sundevall,  anf.  st.  pag.  138. 
2)  Anf.  st. 

3)  Proceed.  of  tlie  Zool.  Soc.  of  London  1856,  pag.  156. 
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driften  vakna,  och  blodcirkulationens  riktning  mot  könsorga- 
nerna  blir  då  följaktligen  förhöjd.  Det  tillflöde  af  blod,  som 
förut  varit  riktadt  på  hornbildnningen,  synes  emellertid  ännu 
någon  tid  fortfara  åt  samma  håll,  och  det  är  sannolikt  detta 
som  gör  att  hanarnes  hals  vid  denna  tiden  sväller  upp,  att 

deras  man  reser  sig ,  att  deras  ögon  blitva  blodsprängda  och  få 
ett  vildt  uttryck,  och  att  de  under  loppet  blifva  upphettade 

och  räcka  ut  tungan.  Med  den  vaknade  parningsdriften  upp- 
kommer ett  oroligt,  stridslystet  och  ilsket  temperament,  och 

hanarne  rusa  derunder  bölande  och  skrikande  omkring,  dels 

för  att  söka  upp  honorna,  och  dels  för  att  bekämpa  och  bort- 
drifva  sina  medtäflare.  Det  händer  då  stundom,  att  de  i 
blindt  raseri  äfven  anfalla  menniskor.  Häraf  är  det  således 

tydligt,  att  parningsdriften  står  så  tillvida  i  sammanhang  med 
hornbildningen,  att  den  förre  icke  vaknar  förr  än  den  sednare 
blifvit  fullbordad,  och  de  öfverflödiga  näringsvätskorna  således 

kunna  användas  på  fortplantningen.  Samma  samband  visar  sig 

äfven  deruti,  att  hornfällningen  icke  inträffar  förr  än  efter  par- 
ningen, och  sedan  den  förhöjda  vitaliteten  i  könsorganerna  af- 

stannat.  Man  har  emellertid  iakttagit,  huruledes  ett  mera  direkt 
samband  mellan  könsorganerna  och  hornbildningen  äger  rum,  så 
att  åkommor  å  de  förra  haft  inflytande  på  den  sednare.  Gaskoin 

tyckes  vara  den,  som  bäst  utredt  detta  samband  Då  en 
hjort  blir  partielt  kastrerad,  så  att  den  ene  testikeln  borttages, 
utvecklas  och  fällas  båda  hornen  det  oaktadt  såsom  vanligt.  Om 
han  blir  kastrerad  innan  han  fått  horn,  får  han  dem  aldrig. 

Om  sjélfva  testiklarne  borttagas,  men  bitestiklarne  (epididymides) 

lemnas  qvar,  så  utvecklas  och  fällas  hornen  årligen,  ehuru  horn- 
fällningen inträffar  sednare,  och  hornens  hudbeklädnad  qvarsitter 

längre  än  vanligt,  och  hornen  få  en  smalare  stam,  och  äro  inuti 
mera  porösa.  Dessa  halfkastrerade  hjortar  blifva  brunstiga,  men 
deras  hals  blir  ej  uppsvälld,  och  de  falla  icke  af,  och  kunna 

icke  åstadkomma  någon  befruktning.  Om  en  fullvuxen  hornbärande 

hjort  blir  kastrerad,  så  fällas  hornen  snart  derefter,  och  nya  upp- 
växa i  deras  ställe ,  men  dessa  sednare  behålla  ständigt  sin  hud- 

betäckning ,  och  fällas  aldrig.  Dessa  permanenta  horn  blifva  ofta 
större  än  de  på  okastrerade.  Om  ettdera  eller  båda  hornen  under 

1)  On  some  Defects  in  the  Growth  of  the  Antiers,  and  some  results 
of  Castration,  in  the  Cervidce;  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  London  1856, 
pag.  151. 
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tillväxten  blifva  skadade  och  derigenom  få  en  abnorm  bildning, 

så  föranleder  detta  icke  fortplantningsförmågans  npphörande. 

Det  händer  någon  gång,  att  hindar  eller  honor  få  ett  eller  
ett 

par  små  horn ,  och  man  har  antagit ,  att  detta  skulle  vara  et
t 

bevis  på  sterilitet;  men  Gaskoin  anför  exempel  på  att  dylika 

hindar  det  oaktadt  varit  aflingsdugliga,  hvaraf  således  följer,  att 

denna  masculina  attribut  för  hindarne  åtminstone  icke  alltid  i 

utmärker  sterilitet.  ' 

Fällningen  af  hornen  inträftar  vanligtvis  på  något  olika  tid  j 

för  olika  arter  och  åldrar,  och  för  renhonan  på  en  annan  tid  än  < 

för  den  gamle  renhanen.    Enligt  hvad  vi  redan  yttrat,  upphör  ] 

ämnesomsättningen  i  hornen  strax  innan  de  fällas,  men  denna  , 

omständighet  är  dock  icke,  såsom  man  förut  förmodat,  orsaken  , 

till  hornfällningen;  dertill  är  en  direkt  verkande  kraft  af  nöden.  i 

Fällningen  inträffar  icke  förr  än  flera  månader  efter  parnings-  | 

tiden,  då  en  förnyad  förhöjning  uti  tillflödet  af  blod  till  halse
n 

och  hufvudet  hunnit  inträda,  eller,  med  andra  ord,  då  uti  blo- 

dets cirkulation  till  halsen  och  hufvudet  en  förändring  försig-  ! 

gått,  som  åsyftar  den  nya  hornbilduingen.  Det  är  således  börja
n  , 

till  de  nya  hornens  daning,  som  föranleder  de  gamlas  fall.  På 

roseustocken  uppstår  härvid  en  förhöjd  blodcirkulation,  och  tal
- 

rika blodkärl  uppstiga  till  densammes  ända.  Deras  vidare  fram- 

trängande hindras  här  af  hornen,  och  vid  gränsen  för  den  hud, 

som  betäcker  rosenstocken,  och  strax  under  rosenkransen,  bilda 

de  då  en  sammanhängande  ring  af  utvidgningar  (sinus),  som  , 

fräta  på  den  innanför  dem  varande  benväfnaden  dels  på  rosen-
  < 

stockens  ända  och  dels  pä  hornets  bas,  sannolikt  derigenom  att  , 

blodet  här  undergår  en  förvandling,  och  från  detsamma  ex
su-  , 

deras  en  tunn  brunaktig  vätska,  som  verkar  upplösande  på  ben- 

väfnadens  kalkjord På  detta  sätt  alltjemnt  frätande  på  ben- 

väfnaden utvidgar  sig  denna  ring  allt  mer  och  mer  inåt,  tills 

den  upplöst  och  genomfrätt  benmassan,  der  hornet  och 
 rosen- 

stocken äro  förenade,  och  hornet  sålunda  förlorat  sitt  fäste,  samt  1 

genom  sin  egen  tyngd,  eller  ock  vid  ringaste  stöt 
 faller  af. 

Här  hafva  vi  således  den  direkt  verkande  orsaken  till  h
ornens 

fall.  Enligt  SoEMMERRiNGs  iakttagelse visar  der  sig  vid  hornets 

fall  på  ändan  af  rosenstocken  en  massa  af  stelnad  
blod  och 

1)  Ett  sådant  exsudat  har  blifvit  iakttaget  både  af  Gaskoin  oc
h  MaX 

ScHMmT,  enligt  hvad  de  å  de  anförda  ställeoa  uppgifvit. 

2)  Dev  Zoologische  Garten ,  7:er  Jahrg.  1866,  pag.  43,  tab.  I,  fig.  2. 
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lymplia,  men  denna  är  redan  då  utomkring  omgifven  af  en  upp- 
svälld ring  af  svartaktigt  violett  färg,  och  innehållande  blodkärl 

och  bildningsämnen.  Denne  ring  är  första  begynnelsen  till  det 

nya  hornet,  som  således  börjat  bildas  innan  ännu  det  gamla 
fallit.  Den  utbreder  sig  snart  öfver  hela  ändan  af  rosenstocken, 
och  frän  den  afsättes  rosenkransen,  och  bildas  till  en  början 
hornets  nedre  ända,  efter  hvilken  de  öfrige  delarne  af  hornet 

med  en  förundran  svärd  hastighet  utvecklas.  Vid  hvarje  horn- 

fällning går  en  del  af  rosenstockens  öfre  ända  förlorad,  och  rosen- 
stockarne  blifva  derföre  med  djurens  stigande  ålder  och  tillväxt 
kortare  och  vidare.  Med  rosenstockarnes  tilltagande  i  vidd  följer 

naturligtvis  hornens  tilltagande  i  tjocklek.  Dermed  följer  äfven 
en  starkare  utveckling  af  rosenkransen,  en  större  längd  eller 
bredd  af  hornen ,  och  vanligen  ett  större  antal  af  utskott  eller 

taggar  i). 
Hjortdjuren  hafva  i  allmänhet  en  vacker  och  proportioner- 

1ig,  ehuru  något  kort  kroppsform,  med  rät  och  jemn  rygg,  och 
rund  länd,  och  med  smärta  och  höga  extremiteter.  Nosen  har 

oftast  ett  naket  rliinarium,  eller  nosspets:  mule.  Ögon  och 
öron  äro  vanligen  stora,  och  strax  framom  hvartdera  ögat  är 
merendels  en  grop,  som  leder  till  en  så  kallad  tårsäck  (sinus 

sehaceus).  Halsen  är  medelmåttig  eller  kort.  Svansen  är  kort, 
och  stundom  saknas  tydlig  sådan. 

De  lefva  i  polygami.  Honan  har  4  spenar,  och  föder  1,  ehuru 
ej  sällan  2:ne,  och  stundom  3  å  4,  eller  t.  o.  m.  någon  gång, 
såsom  ofvan  blifvit  anfördt,  5å6  ungar.  De  äro  lifliga,  skygga 

och  snabba  djur,  och  hålla  sig  merendels  i  skogiga  trakter, 
stundom  i  bergstrakter,  och  stundom  på  gräsbevuxna  slätter. 

Då  hanarne  hafva  fällt  sina  horn,  gömma  de  sig  i  början  un- 
dan, och  undvika  hvarje  tillfälle  till  strid,  och  ådagalägga  m^od- 

löshet,  och  i  allmänhet  ett  nedstämdt  temperament  2).  Deras 
föda  består  af  löf ,  qvistar,  bark ,  lafvar,  ollon ,  blommor,  gräs 

m.  m.  Denna  familj  har  en  mycket  vidsträckt  utbredning,  och 
är  representerad  i  alla  verldsdelar,  med  undantag  af  Australien. 

1)  Max  ScHMmT  omnämner,  att  det  någon  gång  händer,  att  det  gamla 
hornet  icke  faller  af,  då  det  nya  börjar  bildas,  och  att  basen  af  det  förra 
till  dels  ömsintes  af  det  sednare,  samt  upplyftes  af  detta  och  blir  fästad 
vid  detsamma. 

2)  EnUgt  benägen  uppgift  af  Herr  Carl  Möller  skall  råbocken,  då 
han  fällt  hornen,  nedtrampa  dem  i  jorden  så,  att  de  blifva  dolda. 
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Såsom  ofvan  är  anfördt,  uppträder  den  redan  i  den  miocena  af- 

delningen  af  tertiärperioden,  och  ett  betydligt  antal  fossila  for- 
mer äro  kända. 

De  till  denna  familj  hörande  arterna  hafva  af  Sclater  ̂ ) 
blifvit  fördelade  på  3:ne  underfamiljer:  Cervince,  Cervulince  och 

fl 

«.  <. 
g-  p- 

i  ? 

CD  < ?  3 

"  b:  M 

CD,  ̂  

1  i. cn5 

(K3 

,  
-Hl  o- 

o  ̂  

^ : p  . 

f 

-i 

o  ct> 
P^  ̂   £i 
p°  ̂   g,  ̂  

?  Z 

^  3 

to  w 

1)  Transact.  of  the  Zool.  Soc.  of  London,  vol.  VII,  Part  5,  och  i  Pro- 
ceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  London  1870,  pag.  114. 
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Moschince;  samt  8  slägten:  Bangifer  ̂   Älccs,  Dama^  Cervus^ 

Capreohis,  Cervidus,  Hydropotes  och  Moschus.  De  den  Euro- 
peiska faunan  tillhörande  arterna  hafva  hvardera  blifvit  upptagna 

såsom  typer  för  särskilta  slägten.  Ehuru  vi  icke  vilja  bestrida, 

att  dessa  hafva  skäl  för  sig.  då  det  är  frågan  om  att  systema- 
tiskt anordna  alla  till  familjen  hörande  arter,  om  de  än  äro  af 

mycket  olika  .betydelse,  vilja  vi  dock  uti  här  ifrågavarande  ar- 
bete endast  upptaga  2:ne,  och  antyda  de  andra  för  våra  inhemska 

arter  uppställda  slägtena  såsom  subgenera  eller  underslägten,  på 
sätt  tablåen  å  nästförestående  sida  utvisar. 

I.    Slägtet  Cervus,  Linné.  1758. 

Bhinariet  är  merendels  nästan  helt  och  hållet  hart,  ehuru 

det  någon  gång  endast  har  en  liten  bar  fläclc.  Klbfvarne  äro 
merendels  smala  och  tillspetsade.  Hornen  äro  Jcnottriga  och 

med  väl  utbildad  rosenkrans ,  och  honan  saJcnar  horn.  —  Ä 
craniet  har  Ö/verkäksbenet  intill  näsbenet  icke  någon  å  yttre 

sidan  genom  sutur  af  skild  del.  Öppningen  mellan  tårbenet^ 
pannbenet^  näsbenet  och  öfverkäksbenet  är  stor.  Plogbenet  är 
icke  förenadt  med  gombenens  crista  nasalis,  eller  ock  endast 

med  dess  främre  del ,  och  baktill  räcker  det  icke  så  långt  till- 
baka som  os  sa  pterygoidea ,  och  det  slutar  der  framom  bakre 

kilbenets  kropp.  Bredden  öfver  ossa  pterygoidea  eller  öfver 
processus  pterygoidel  är  mindre  än  densamme  öfver  de  bakre 
knölarne  å  nackbenets  basilardel.  Bosenstockens  bas  är  närmare 

intill  orbita  än  intill  nackekammen  (crista  lambdoidea).  Den 

grop.,  som  förefinnes  långs  bakre  sidan  af  kanonbenen ^  är  ej 

mycket  djup.  —  De  mellersta  franitänderna  hafva  merendels 
kronan  mycM  mer  utbredd  än  den  af  de  andra. 

Underslägt.  CERVUS.  Lm. 

Nosspetsen  helt  och  hållet  bar.  Svansen  tydlig ,  men  mycket  kort,  och 
korthårig.  Hornen  äfven  emot  öfre  ändan  trindlagda.  —  Mellankäksbenen 
nå  upp  till  näsbenen.  De  mellersta  framtänderna  mycket  större  än  de  andra. 

Sclater')  har  upptagit  40  ärtor  för  detta  underslägte,  och 
deraf  23  för  den  Gamla,  och  17  för  den  Nya  Verlden. 

1)  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1870,  pag.  115, 
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L   Cervus  elaplius,  Linné. 

1  Kronhjorten. 

Svansen  räcJcer  knappt  till  låren ,  och  är  ungefär  af  örats 

halfva  längd,  och  den  samt  en  stor  fläch  omkring  denpåhakre 

delen  af  länden  äro  ljust  rödbruna.  —  Ä  craniet  äro  näsbenen 

ungefär  3:ne  gånger  eller  mera  läyigre  än  breda  baktill.  Ofver- 
käksbenen  äro  i  beröring  med  näsbenen  till  bakom  dessa  sed- 

nares  midt.  Craniets  bredd  innehålles  mera  än  ̂ ^/.,  gånger  i 
dess  längd.  Tårbenets  ansigtsdel  är  triangulär,  och  nära  2:ne 

gånger  längre  än  hÖg.  —  Hanen  och  äfven  honan  med  öfre 
hörntänder. 

Cervus  Elaphus,  Linné:  Fauna  Svecica,  edit.  2;cla,  pag.  13.  —  1761. 
„         „       A.  J.  Retzius:  Faunas  Suecicse.  Pars  I:ma,  pag.  42.  — 1800. 
„  „  C.  J.  Sundevall:  Om  Kronhjorten,  med  särskilt  afse- 

ende  på  dess  förekommande  i  Skäne;  Tidskrift  för  Jä- 
gare och  Naturforskare,  1834,  pag.  993.  —  1834. 

M  „  Idem:  Methodisk  öfversigt  af  Idislande  djuren,  Linnés 
Fecora;  K.  Vet.  Akad:s  Handl.  för  1844,  pag.  177.  -  1846. 

M  >>  S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl, 
pag.  513.  —  1847. 

>»         „       J.H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 
lands ,  pag.  439.  —  1857. 

„         „       A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  303,  — 
1865. 

Beskr.  En  fullvuxen  hane  med  horukrona,  eller  .en  kron- 
hjort i  inskränktare  bemärkelse,  har,  enligt  Blasius,  ungefär 

följande  dimensioner:  Kroppens  längd  från  nosspetsen  7  fot  3 

t.  eller  2,205  mét^).  Kroppens  höjd  öfver  bogen  4  f.  Q^/^n  ̂ ^ 
eller  1,398  mét.  Längd  af  hufvudet  1  f.  SViot-^Her  549  milL 

L.  af  örat  87in  ̂ -  ̂^l^i'  249  raill.  L.  af  svansen  4Vio  eller 
132  mill. — C.  J.  Sundevall  (anf.  st.)  uppgifver  följande  mått  å 

en  "utväxt"  hane:  Höjd  öfver  bogen  3  f.  7  7»  t.  1,125  mét. 
Kroppens  längd  från  bringan  räknad  3  f.  57]ot-eller  1,071  milL 

Svansen  (sannolikt  med  håren)  nära  5  t.  eller  nära  150  mill. — 
Honan  är  mycket  mindre,  och  dess  höjd  öfver  bogen  omkring 

37»  f-  eller  1,050  mét.  —  En  stor  och  fet  hane  stiger  till  en 

vigt  af  20  lisp.  och  deröfver,  och  honan  har  ungefär  2/3  af  denna 

1)  V.  Fatio  uppgifver  kroppslängden  af  en  tiotaggare  till  2,480  mét  ̂ 
och  höjden  öfver  ryggen  till  1,450  mét. 
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vigt.  Prof.  F.  Sundevall  har  täckts  underrätta  oss,  att  han 

sjelf  vägt  en  vid  Baldringe  i  Skåne  skjuten  åttataggig  kronhjort, 
sora,  sedan  alla  inelfvorna  voro  uttagna,  vägde  27  lisp.  vict.vigt. 

Då  kroppens  längd  från  bringan  är  något  mindre  än  dess 

höjd,  är  det  tydlig';,  att  den  har  en  kort  kroppsform ,  men  dock 
är  den  icke  så  korö,  att  den  är  oproportionerlig.  Hufviidet  är 
litet  och  halsen  är  hos  den  äldre  hanen  tjock,  ehuru  icke  hög. 

Ansigtets  öfre  profilkontur  är  rät.  Det  nakna  rhinariet  afsmalnar 

nedåt  öfverläppen  ,  emedan  nosspetsens  sidor  under  näsborrarne 
äro  håriga.  Framom  hvartdera  ögat,  hvars  iris  är  gråbrun  och 

utåt  ljusare,  c  r  grågulaktig,  visar  sig  tårsäcken  eller  tårgro- 

pen (sims  '-'eus)  såsom  ett  tumslångt  smalt  veck  i  huden, 
men  den  är  ;jup,  att  den  rj^mmer  en  fingerända.  Enligt  C. 
J.  SuNDEwy       r  den  sega  och  slutligen  hartslika  massa  (hjort- 
hesoar),  /ifsöndras  från  denne  grop,  på  lijortarne  hos  oss 

mindre  -.y  än  på  dera  i  Tyskland.    Öronen  äro  ungefär  så 
ånga  .ilfva  hufvudet,  och  utom  midten  något  bredare,  samt 

emot  pu   tillspetsade;  och  de  äro  mycket  rörliga  på  det 

lefv  .ret.  Halsen  bäres  af  hanen  mera  och' af  honan  mindre 

up^  ,d,  eller  krumböjd,  så  att  dess  öfre  sida  är  konkav  och 
jd  '  konvex,  och  vid  basen  af  den  förra  är  en  mer  eller 

j  '   •    stark  bugt  mellan  den  och  öfre  delen  af  bogen.  Hanen 
^     ̂ alseu,  isynnerhet  under  parningstiden,  betydligt  tjockare 

honansj,  samt  med  längre  hårbeklädnad,  isynnerhet  å  undre 

^idan.  Den  är  hos  båda  könen  temligen  lång.  Ryggen  är  nästan 
vågrät,  och  bogen  är  blott  obetydligt  högre  än  den  afrundade 
länden.  Främre  och  bakre  extremiteterna  äro  nästan  lika  långa, 
samt  vackra  och  smärta,  men  starka.  De  främre,  från  armbågen 

itill  klöfvarnes  spetsar  äro  betydligt  längre  än  sjelfva  kroppens 

'  verticala  tjocklek.   Klöfvarne  äro  något  hoptryckta  och  tillspet- 

1'  Isade,  med  skarpa  kanter,  och  af  svart  färg.  Lättklöfvarne  hafva 
^  afrundad  spets.  Spåret  efter  dem  å  fullvuxna  individer  är  ungefär 

2  7-.  tum  långt.    På  yttre  sidan  ofvan  midten  och  nära  bakre 

jkanten  af  metatarsen  är  ett  utstående  parti  (^'borste")  af  ljusare 

'  färgade  och  annorlunda  riktade  hår.   Långs  midten  af  buksidan 
I  äro  håren  ända  fram  till  bröstet  riktade  framåt,  och  hos  hanen 

äro,  isynnerhet  under  parningstiden,  en  del  längre  hår  framom 

^  penis.    Den  korte  svansen  är  i  allmänhet  tätt  åtliggande,  mot 
spptsen  något  afsraalnande,  och  dess  härbetäckning  räcker  ett 

'  stycke  utom  spetsen.  —  Färgen  är  vexlande  efter  årstiderna. 
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Under  soniinaren  är  den  mörkt  rödbrunaktig,  och  vid  sidorna 

af  bröstet  och  buken,  äfvensona  på  nosen  och  sidorna  af  huf- 
vudet  blekare,  grågulaktig.  Halsen  och  benen  äro  mörkare 

brunaktiga,  med  blandning  af  grågult.  Bröstat  och  buken  midt- 
åt,  med  undantag  af  den  bakerste  delen  af  (en  sednare,  mörkt 

brunaktiga.  Inre  sidan  af  låren  och  den  bakf^ 
äro  smutsigt  hvitaktiga.  På  bakre  delen 

svansen  en  omkring  7 — 8  tum  bred  fläck  ( 
rödbrun  eller  rostgulaktig  färg,  hvilken  äfvci 
svansen.  Midt  på  hvardera  sidan  af  underl; 

aktig  fläck.  Från  nacken  sträcker  sig  öfver 

ryggen  ett  mer  eller  mindre  tydligt  mörkbrunr 
vintren  blifva  de  rödbrunaktige  delarne  gråa 

att  den  dä  mycket  förlängda  hårfällen  emot  y. 
De  små  ungarne  eller  kalfvarne  äro  gulrödaktig 
strödda  med  smärre  hvita  fläckar,  som  under  höst 

Hanen  kännes  från  honan ,  äfven  då  han  fällt 

nom  sin  resligare  växt,  samt  derigenom  att  han  u 
vid  främre  ändan  af  prseputialslidan  har  en  tofs  af  L 

Hornen,  som  gifvit  anledning  till  kronhjortens  n 

ste  delen  af  buken 
länden  omkring 

egeF')  af  ljusare 
'räcker  sig  öfver 

;?n  är  en  s  vart- 

en  och  fram- 
band.  Under 

derigenom 
lir  urblekt, 
"h  tätt  be- 
^orsvinna. 

nen ,  ge- buken 

L     e  hår. 

,  ut- 

göra dess  förnämsta  prydnad.  Då  kronhjorten  springe.  lom 
täta  snår,  har  han  hufvudet  och  halsen  sträckta  frama  )ch 

hornen  liggande  bakåt,  nästan  parallelt  med  halsen.  D.  o 

knottriga  och  mer  eller  mindre  trinda,  och  såsom  fullt  utv.  • 
af  en  betydlig  längd,  samt  försedda  med  flera  tillspetsade  gren.  . 
och  äro  af  en  svartbrunaktig  eller  bruuaktig  färg.  Då  unghjortei. 

fyllt  ett  år,  d.  v.  s.  i  Maj  månad ,  eller  ock  något  förr,  börja  hans 
första  horn  bildas,  bestående  af  en  enkel,  föga  böjd  spets,  med 

otydlig  rosenkrans,  och  dessa  horn  äro  fullt  utbildade  i  Augusti/ 
Kosenstocken  har  deremot  redan  under  vintren  förut  bildats.  En 

dylik  unghjort  benämnes  pigghjort.  —  Dessa  horn  fällas  i  April 
eller  början  af  Maj  följande  året.  De  horn ,  som  näst  efter  dessa 
erhållas,  äro  större  och  längre  samt  med  en  böjning  nedtill, 
från  främre  sidan  af  hvilken  utgår  en  uppåt  riktad  tagg.  Denne 

tagg,  som  är  den  förste,  benämnes  ögontagg,  och  en  kronhjort 

med  sådana  horn  kallas  gaffelhjort.  Med  den  h^tigande  åldern 
och  efter  förnyade  hornfällningar  förändras  ögontaggens  läge  och 
riktmng,  så  att  den  dels  får  sin  plats  allt  närmare  intill  hornets 

bas,  och  dels  slutligen  blir  riktad  något  nedåt  och  framåt.  — 
Efter  den  derpå  följande  fällningen,  enligt  C.  J.  Sundevall,  för 
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de  yiigi'G  inträffande  i  April,  och  sedan  kronhjorten  har  fyllt 
3:ne  år 'och  är  i  det  4:de,  erhåller  han  något  större  horn,  som 
ett  godt  stycke  ofvan  ögontaggen  hafva  en  2:dra  höjning,  på 
främre  sidan  af  hvilken  utgår  en  2:dra  uppåt  riktad  tagg,  som 
henämnes  midteltagg.  Med  inheräkning  af  sjelfva  spetsen  af 

hornet  har  kronhjorten  nu  3:ne  taggar  å  hvarje  horn,  och  så- 
ledes å  båda  hornen  tillsammans  6 ,  och  han  kallas  derföre  sex- 

taggare.  —  Efter  den  följande  fällningen ,  då  kronhjorten  har  fj^llt 
4  år,  och  är  i  det  5:te ,  erhåller  han  horn ,  som  närmare  spetsen 
förete  en  3:dje  böjning,  från  främre  sidan  af  hvilken  utgår  en 

3:dje  framåt  och  uppåt  riktad  tagg,  som  kan  kallas  krontagg. 
Hvartdera  hornet  har  då  4  taggar,  som  ligga  ungefär  i  samma 

plan,  och  båda  tillsammans  8,  och  kronhjorten  kallas  då  åtta- 
taggare.  —  Efter  sedermera  inträffande  hornfällningar,  som,  en- 

ligt Sundevall,  för  de  äldre  bruka  försiggå  omkring  midten  af 
Mars,  erhålla  hornen  antingen  från  främre  sidan  af  den  3:dje 

eller  öfversta  böjningen  2:ne  krontaggar,  hvarigenom  kronan  blir 

färdig,  och  hjorten  på  grund  deraf  erhåller  benämningen  Tcron- 
hjort  i  inskränktare  bemärkelse,  eller  ock  erhålla  de  strax  of- 

van ögontaggen  en  mindre  tagg ,  som  kallas  istagg ,  utan  tillägg 
af  någon  annan  tagg;  och  då  hornen  i  båda  dessa  fall  hvartdera 
hafva  5  taggar,  och  således  tillsammans  10,  brukar  man  äfven 

benämna  en  sådan  kronhjort  tiotaggare.  Vid  något  högre  ut- 
veckling än  denna ,  vanligen  vid  7  å  8  års  ålder,  erhålla  hornen 

både  fullständig  tretaggig  krona  och  istagg,  och  äro  då  till- 
sammans tolftaggiga,  och  kronhjorten  kallas  då  tolftaggare -> 

0.  s.  v.  Enligt  C.  J.  Sundevall  ̂ )  erhålla  kronhjortarne  hos  oss 
sällan  flere  än  12  taggar.  För  Öfrigt  går  icke  utvecklingen  af 
taggarne  alltid  på  det  nu  beskrifna  normala  sättet.  Enligt  Blasius, 
händer  det  ofta,  att  både  gaffelhornen  och  de  åttataggiga  hornen 
öfverhoppas.  Det  händer  ock  icke  sällan,  att  horn  med  samma 

antal  af  taggar  kunna  återkomma  en  eller  ett  par  gånger  efter 
hvarandra.  De  äldre  och  mera  utbildade  hornen  utmärka  sig 

dock  alltid  från  de  yngre  genom  större  tjocklek  och  oftast  äfven 

genom  större  längd,  samt  genom  en  större  rosenkrans.  Kron- 
hjortens helsotillstånd  och  tillgången  på  föda  inverka  mycket  på 

hornbildningen ,  och  föranleda  diverse  variationer.  Så  länge  kron- 
hjortens växtkraft  ännu  icke  är  bruten  —  enligt  hvad  man  å 

kronhjortar  i  fångenskap  har  iakttagit,  till  12  å  15  års,  och  i 

1)  Anf.  st.  p.  1000. 
51 
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fritt  tillstånd  sannolikt  till  högre  ålder  —  fortfara  hornen  att 
tilltaga  både  i  storlek  och  i  taggarnes  antal.  Kronan  förlänges, 

så  att  den  kan  blifva  tredubbel,  med  7  taggar,  och  hornet  så- 
ledes, med  tillägg  af  ögontagg,  istagg  och  midteltagg,  far  10 

normala  taggar.  Då  härtill  läggas  en  del  abnorma,  från  sidorna 

af  sjelfva  hornstammen,  eller  från  sidorna  af  de  normala  tag- 
garne utgående  secundära  taggar,  så  kan  hela  antalet  af  taggar 

på  äldre  hjortars  horn  stundom  blifva  betydligt^).  Ar  1696  skall 
kurfursten  Fredrik  III  i  Sachsen  hafva  skjutit  en  kronhjort,  som 

hade  66  taggar  å  hornen-).  Hornen  af  en  i  Skåne  skjuten  tio- 
taggare  hafva  vi  funnit  vara  2  fot  3  tum  i  rät  linia  långa,  och 

47io  t.  i  omkrets  ofvan  rosenkransen.  I  allmänhet  erhöllo  kron- 
hjortarne i  forntiden  vida  större  och  med  flere  taggar  utrustade 

horn  än  numera  är  händelsen,  och  detta  i  retrograd  progression. 
De  sub fossila  horn  af  dem ,  som  uppgräfvas  i  torfmossarne  eller 
i  mergeln  under  dessa,  äro  ofta  af  kolossala  dimensioner.  Uti 

National-Musei  i  Stockholm  archseologiska  afdelning  förvaras  ett 
par  dylika  horn,  uppgräfda  i  en  torfmosse  vid  Hammarlöf  i 
Skåne ,  och  som  äro  de  största ,  som  vi  haft  tillfälle  att  se.  Det 

högra  hornet  är  af  brutet,  men  det  venstra  är  helt,  och  har  8 — 9 
taggar,  och  ögontaggen  har  en  liten  sidotagg.  Herr  Doktor  H. 
HiLDEBRAND  har  haft  godheten  meddela  oss  följande  af  honom 

tagna  mått  å  detsamma:  Längd  "vid  inre  sidan  till  periferien 
af  rosenkransen"  3  fot.  Omkretsen  strax  ofvan  rosenkransen  i 

det  närmaste  i  fot,  och  ungefår  å  midten  8  tum.  Uti  Köpen- 

hamns Universitets  zoologiska  museum  hafva  vi  genom  Etats- 
rådet  Steenstrups  benägna  godhet  haft  tillfälle  att  se  alldeles 

fullständiga  subfossila  horn  af  kronhjort,  uppgräfda  i  en  torf- 
mosse på  Seland.  Deras  längd  i  rät  linia  är  2  fot  5  tum,  och 

deras  omkrets  vid  basen  77^  t.  Det  ena  har  8,  och  det  andra 

10—11  taggar.  K.  Owen^)  uppgifver  måtten  på  ett  kronhjorts- 
horn, fannet  i  tuflkalk  i  England  till  3  fot  372  tum  eng.  mått 

i  längd,  och  9Vg  t.  D:o  i  omkrets  vid  basen,  och  längden  af 

1)  Med  afseende  på  de  efter  ålder  och  utveckling  vexlande  lioriien  hän- 
visa vi  till  Blasii  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutschlands,  pag.  444 

och  följ.  Denna  framställning  är  öfversatt  i  Skandinaviens  Däggdjur  af 
A.  E.  Holmgren. 

2)  Enligt  Blasius,  pag.  451,  skola  dessa  horn  ännu  förvaras  på  slottet 
Moritzburg. 

3;  British  fossil  Mammals  and  Birds,  pag.  474. 
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dess  ögontagg  till  1  fot  och  2  t.  Han  afbildar  ett  annat  fossilt 

kronhjortshorn ,  som  är  något  mindre  (30  tum  eng.  m.  i  längd), 

men  dock  har  15  taggar.  Denna  de  subfossila  eller  fossila  kron- 

hjortshornens betydligare  storlek  har  man  vanligen  satt  i  sam- 
band med  en  större  kroppsstorlek  hos  de  kronhjortar,  som  burit 

dessa  horn,  än  hos  de  nu  lefvande,  och  det  är  väl  möjligt  att 

de  kronhjortar,  hvars  funna  fossila  horn  äro  af  den  äldsta  geo- 
logiska åldern,  t.  ex.  de  anförda  från  England,  varit  något  större ; 

men  F.  W.  (vi  få  upplysningsvis  tillägga  Prof.  F.  Wahlgren) 

har  nyligen^)  visat,  att  åtminstone  de  kronhjortar,  hvars  ovan- 
ligt stora  horn  uppgräfvas  i  torfmossarne  i  Skåne,  varit  föga  eller 

icke  större  än  de  största  i  Tyskland  nu  lefvande  kronhjortarne. 

Den  hos  de  fordom  lefvande  kronhjortarne  starkare  hornbildningen 
får  derföre  tillskrifvas  en  annan  orsak  än  större  kroppsstorlek, 

och  dervid  tyckes  det  vara  påtagligt,  att  den  bör  sökas  deruti, 

att  kronhjortarne  fordom  i  de  vidsträckta  och  folktomma  skogs- 
trakterne,  utan  något  intrång  å  menniskans  sida,  och  under 

gynsamma  temperaturförhållanden,  dels  hade  tillgång  till  en 

rikligare  näring-),  och  dels  fingo  ostörda  fortlefva  ända  till  dess 
deras  utvecklingskraft  hade  nått  sin  gräns  —  Hårfällningen  in- 

träffar i  April  och  Maj,  och  för  de  äldre  något  tidigare  än  för 

de  yngre. 

Skelettet.  Craniet:  Dess  längd  stiger  till  13—14  t.  eller 
399 — 420  mill.  Det  är  af  en  långsträckt  form,  så  att  dess  bredd 

innehålles  något  mera  än  2  7-2  gånger  i  dess  längd.  Froc.  pa- 
ramastoidei  äro  långa,  och  räcka  långt  nedom  condyli  occipi- 
tales^  samt  äro  något  inåt  böjde.  Nackbenets  basilardel,  mätt 
från  nackhålet,  är  ungefär  lika  lång  som  bred  baktill  öfver  de 
dervarande  knölarne,  och  den  är  framåt  starkt  afsmalnande. 

BuUce  ossece  äro  starkt  hoptryckta,  och  vid  deras  främre  hörn 

försedda  med  ett  långt  och  spetsigt  utskott.  Gropen  å  yttre 
sidan  af  tårbenet  är  lång  och  djup,  och  öppningen  mellan  det, 

1)  Sv.  Jäg.förb:s  Nya  Tidskr. ,  9:de  årg.  (1871),  pag.  198  och  följ. 
2)  Man  har  äfven  under  sednare  tid  iakttagit,  huruledes  brist  på  föda 

verkar  hämmande  på  hornbildningen. 
3)  Med  afseende  på  de  subfossila  kronhjortarnes  afvikelser  från  de  lef- 

vande få  vi  nämna,  att  S.  Haughton  uppgifvit  (Journal  of  the  Geological 
Society  of  Dublin,  vol.  X,  1863-1864,  pag.  126),  att  han  å  2:ne  på  Ir- 

land under  torfven  i  mergeln  funna  skeletter  af  Cervus  elaphus  iakttagit 
14  bröstkotor  i  stället  för  13,  som  är  det  vanliga. 

61* 



794 

pannbenet,  näsbenet  och  öfvevkäksbenet  är  mycket  stor.  Näs- 

benen äro  särdeles  långa  och  smala ,  så  att  deras  längd  är 
ungefär  3me  gånger  större  än  deras  största  gemensamma  bredd, 
och  baktill  inskjuta  de  djupt  mellan  pannbenen.  Pannan  är  framtill 

mellan  ögonhålorna  konkav.  Dess  största  bredd  öfver  bakre 
orbitalkanterna  är  ungefär  lika  stor  som  längden  af  näsbenen. 

Proc.  postgJenoideus  sammanstöter  icke  med  hulla  ossea.  Af- 
ståndet  mellan  den  främsta  kindtanden  och  foramen  incisivmn  är 

ungefär  lika  med  gommens  bredd  mellan  de  bakersta  kindtänderna. 
Mellankäksbenen  nå  väl  upp  till  näsbenen ,  så  att  den  kant,  med 

hvilken  de  med  dem  sammanstöta,  är  temligen  lång.  A  under- 
käken förefinnes  icke  något  foramen  under  de  främsta  kind- 

tänderna. 

Bålen :  Halskotorna  äro  långsträckta ,  och  epistropheus  är 

betj^dligt  längre  än  atlas.  Bröstkotorna  äro  13,  läudkotorna  6, 
och  korsbenskotorna  4.  De  främre  bröstkotornas  neuraltaggar 
äro  icke  starkt  bakåt  riktade.  Den  13:de  bröstkotan  har  tem- 

ligen stora  diapophyser,  och  bildar  i  detta  afseende  en  öfver- 
gång  till  ländkotorna. 

Extremiteterna :  Skulderbladets  bredd  är  betydligt  större 
än  hälften  af  dess  längd,  då  brosket  icke  räknas  med.  Dess 

längd  är  8—9  tum  eller  240—270  mill. ,  eller  något  mera. 
Dess  främre  kant  är  upptill  afrundad  eller  konvex.  Öfverarm- 
benets  längd  är  ungefär  lika  med  skulderbladets.  Tubtrculum 

majus  är  starkt  inåt  böj  dt.  Underarmens  båda  ben  äro  hoplöd- 
da ,  men  icke  hopsmälta.  Strålbeuet  är  något,  men  icke  mycket 

längre  än  öfverarmbenet,  samt  äfven  något  längre  än  det  främre 
kanonbenet.  Detta  har  å  midten  sin  genomskärning  framifrån 

bakåt  ungefär  lika  med  den  träns versella.  Långs  dess  främre 

sida  har  det  en  fin  fåra,  och  långs  dess  bakre  en  grund  kon- 
kavering  eller  grop.  A  ett  skelett  af  en  yngre  hane  hafva  vi 

vid  bakre  sidan  af  detta  bens  öfre  ända  funnit  ett  par  rudimen- 
tära sidometacarpalben ,  men  deremot  saknades  dylika  vid  dess 

nedre  ända.  —  Höftbenets  vinge  är  sned,  och  genom  en  grund 
bugt  i  främre  kanten  delad  i  2:ne  afdelningar.  Detta  ben  är 

föga  längre  än  sittbenet.  Lårbenet,  som  är  något  böjdt  framåt, 

stiger  till  en  längd  af  omkring  107in  ̂ Her  324  mill.  Sken- 
benet är  något  längre  än  lårbenet.  Det  bakre  kanonbenet  är 

deremot  något  kortare  än  lårbenet.  Det  är  hoptryckt,  samt  har 

en  temligen  djup  ränna  långs  dess  främre  sida,  och  långs  dess 
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bakre  en  grund  grop.  Prof.  F.  Sundevall  ̂ )  har  å  bakre  sidan 
af  detta  kanonbens  öfre  ända  funnit  ett  par  långa  och  smala 
rudinienter  af  2:dra  och  5:te  metatarsalbenen ,  men  vid  den  nedre 

ändan  förekomma  inga  dylika. 
Tänderna:  Hanens  öfre  hörntänder  äro  mycket  större  än 

honans.  Af  de  öfre  kindtänderna  är  den  nästsistas  longitudinella 

dimension  bel^^dligt  större  än  dess  transversella  D:o.  De  mel- 
lersta undre  framtänderna  hafva  kronan  mycket  bredare  än  den 

å  de  nästintill  varande. 

Kronhjorten  förekommer  numera  hos  oss  i  vildt  tillstånd 

endast  på  några  fä  ställen,  der  den  en  längre  tid  varit  föremål 

för  ett  särskilt  skydd  af  enskilta  personer.  Den  skulle  eljest 
utan  tvifvel  för  länge  sedan  hos  oss  hafva  varit  fullständigt  ut- 

rotad. Uti  Sverige  förefinnes  kronhjorten  endast  i  södra  Skåne, 
der  den  varit  och  är  fredad,  nemligen  uti  de  skogstrakter,  som 

tillhöra  egendomarne  Högestad,  Baldringe,  Krageholm,  Söfde- 

borg,  Öfvedskloster  och  Heckeberga^).  På  Kållandsö  och  Spårön 
i  Wenern  förefanns  kronhjorten  ända  till  början  af  1840-talet, 
dä  det  sista  individet  blef  skjutet  Sannolikt  var  den  här  ur- 

sprungligen införd,  och  hade  sedermera  blifvit  förvildad.  Under 

Gustaf  ni:s  tid  blef  vården  om  den  härstädes  noga  vidmakt- 
hållen; och  Gustaf  HLs  broder,  Hertig  Fredrik  Adolf  hade  på 

Kållandsö  låtit  bygga  ett  jagtslott,  hvaraf  ruiner  ännu  skola 

förefinnas.  Fridlysningstiden  för  kronhjortarne  i  denna  trakt  ut- 
gick med  år  181 8,.  och  derefter  blefvo  de  snart  hemfallne  åt 

utrotningen.  Härtill  skola  äfven  vargar  i  väsen dtlig  män  hafva 

bidragit.  Den  omständigheten,  att  Vestgöta-lagen  icke  har  nå- 
gon upplysning  om  kronhjorten  att  meddela,  ökar  sannolikheten 

deraf,  att  detta  djur  icke  är  Vestergötland  ursprungligt  till- 
hörande. Af  de  underrättelser,  som  i  Svenska  Jägareförbundets 

Nya  Tidskrift  *)  meddelas  rörande  vildbrådet  och  jagten  m.  ra. 
i  Ydre  Härad  i  Östergötland ,  framgår,  att  kronhjorten  för  denna 

trakt  varit  en  ursprunglig  tillhörighet,  och  att  den  derstä- 

des  var  allmän  i  början  och  medlet  af  1600-talet.  Den  skall 
der  hafva  förefunnits  ända  till  1770-talet,  då  den  siste  kron- 

1)  Om  Foten  och  dess  fuiictiuiier  hos  Menniskan  och  Däggdjuren;  akad. 
afh.,  pag.  46,  pl.  4,  fig.  30.  -  1845. 

2)  Sv.  Jäg.förb:s  Nya  Tidskr.,  9:de  årg.  (1871),  pag.  198. 
3)  Sv.  Jäg.förb:s  Nya  Tidskr. ,  9:de  årg.  pag.  5,  och  10:de  arg.  pag.  145, 
4)  4:de  årg.,  pag.  65. 
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hjorten  derstädes  blef  skjuten.  —  I  Norge  förefinnes  kronhjorten 
ännu  i  vildt  tillstånd  på  några  få  ställen  i  vestra  delarne  af 

landet,  enligt  Robert  Collett^).  Således  finnes  den  i  ganska 
betydlig  mängd  (omkring  1000  individer)  på  ön  Hitteren  utan- 

för Trondhjemsfjorden ,  och  på  flera  andra  öar  i  närheten,  såsom 
Tusteren  och  Ertvågö.  Den  skall ,  enligt  densamme ,  äfven  finnas 

här  och  der  på  fastlandet  i  dessa  trakter  ända  ned  till  Hardan- 
ger,  på  sistnämnde  ställe  t.  o.  m.  i  icke  obetydligt  antal.  Förr 
skall  den  emellertid  här  hafva  varit  utbredd  ända  från  Nedenses 

och  upp  till  Nordland.  Jägare  och  vargar  hafva  sedermera 
under  slutet  af  förra  seklet  och  i  början  af  detta  förorsakat 

en  stark  förminskning  af  deras  antal,  så  att  de  hufvudsak- 
ligen  blifvit  inskränkte  till  Komsdals  Amt  och  de  närmast  utan- 

för detta  liggande  större  Öarne.  Det  är  genom  den  totala 

fredlysningen  inom  ett  par  distrikt,  som  kronhjorten  nu  på  sista 
tiden  i  dessa  trakter  har  tilltagit  i  antal.  Den  skall  här  vara 

af  jemförelsevis  mindre  storlek  än  den  normala  -).  R.  Collett 
anser  det  oafgjordt,  huruvida  kronhjorten  såsom  vild  ursprung- 

ligen tillhör  Norge,  eller  om  den  dit  blifvit  införd.  Redan  1632 
skall  den  hafva  varit  känd  såsom  vild  derstädes,  enligt  Peder 

Claussöns  "Norrigis  Beskriffuelse."  —  För  öfrigt  förekommer 
kronhjorten  här  och  der  i  hela  mellersta  och  södra  Europa,  dock 

knappast  i  Ryssland,  med  undantag  af  Krim  och  möjligen  Cau- 
casien.  Uppgifterna  om  dess  förekomst  i  Asien  äro  ej  tillförlit- 

liga, och  bero  sannolikt  på  förvexlingar  med  andra  närstående 

arter,  t.  ex.  Cerviis  maral,  Mc  Neill;  Ph.  L.  Sclater')  från 
Caucasien,  Persien  och  angränsande  länder,  Cervus  xanihopygus^ 
Alph.  Milne-Edwards  ,  från  norra  China  och  sannolikt  flera  trakter 
i  mellersta  delarne  af  östra  Asien,  såsom  landet  omkring  floden 

Amur  m.  fl.  st.  Den  på  Atlas  och  i  norra  Afrika  förekom- 
mande hjort,  som  någon  gång  varit  ansedd  för  en  varietet  af 

kronhjorten,  är  en  annan  art,  Cervus  harharus^  Bennett.  På 

Corsica  är  den,  på  grund  af  ringa  tillgång  på  föda ,  vida  mindre 

1)  Statistisk  Årbog  for  Kongeriget  Norge,  af  O.  J.  Broch.  1871;  och 

Ornithologiske  Bemserkninger  till  Norges  Fauna;  Nyt  Magazin  for  Natur- 
videnskaberne  1871. 

2)  Sv.  Jäg.förb:s  Nya  Tidskr. ,  9:de  årg.  pag.  198. 

3)  Transact.  of  the  Zool.  Soc.  of  London,  vol.  VII,  part  5,  pag.  336. 

4)  Recherches  pour  servir  ä  Thistoire  naturelle  des  Mararaiféres ,  tab. 

XXI,  pag.  181.  -  1871. 
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än  eljest.  Samma  förhållande  skall  det  vara  med  kronhjortarne 

på  Hebriderna,  enligt  Blasius 

Kronhjorten  är  en  af  de  Europeiska  skogarnes  största  pryd- 
nader inom  djurverlden.  Dess  resliga,  smärta  och  proportioner- 

liga  växt,  och  de  stora  och  vackra  hornen  gifva  åt  den  gamle 
hanen  ett  särdeles  ståtligt  utseende.  De  äga  en  utmärkt  styrka 
och  snabbhet,  och  de  gamle  hanarne  ådagalägga  stundom  ett 
oförskräckt  mod,  då  de  under  parningstiden  blifvit  retade,  eller 

då  de  blifvit  satte  i  nödvändighet  att  försvara  sig.  Eljest  äro 

de  i  allmänhet  skj^gge  och  rädde,  och  undvika  beröringen  med 
menniskan.  Der  de  icke  blifvit  ofredade  visa  de  ofta  föga  rädsla. 

Deras  spetsige  och  skarpkantade  klöfvar  gifva  dem  förmågan  att 
klättra  och  springa  med  säkerhet  på  ojemn  och  bergig  mark. 
De  hålla  sig  i  allmänhet  under  dagen  i  mer  eller  mindre  täta 

skogar  och  snår,  och  uppsöka  vid  solens  upp-  och  nedgång  och 
under  natten  mera  öppna  ställen,  såsom  betesmarker,  ängar, 
åkrar  o.  s.  v.,  för  att  derstädes  söka  föda.  De  hafva  merendels 

sina  bestämda  vistelseorter,  som  deraf  fått  benämningen  hjort- 
stånd. De  älska  icke  ensligheten ,  och  man  träfiar  dem  derföre 

merendels  flera  tillsammans.  De  yngre  hanarne,  honorna  eller 
hinderna  och  ungirne  gå  under  våren,  sommaren  och  vintren 

tillsammans  i  störie  flockar,  och  de  gamle  hanarne  eller  kron- 
hjortarne i  andra  flockar  för  sig  sjelfve.  Under  parningstiden 

om  hösten,  då  desst  sednare  ligga  i  fejd  med  hvarandra,  tåla 

de  naturligtvis  icke  hvarandras  sällskap ,  och  hvarje  gammal  hane 

går  då  i  spetsen  för  en  flock  af  honor,  som  han  drifvit  till- 
sammans, och  som  itgöra  hans  seralj.  Deras  föda  består  af 

gräs,  säd  (såväl  vinter-  som  sommarsäd),  örter,  löf,  svampar, 
t.  0.  m.  giftige  sådane,  lafvar,  bok-  och  ekollon,  knoppar,  qvi- 
star  och  bark  af  yngrt  skott,  m.  m.  d.  Af  säden  förtära  de 

halmen ,  då  den  är  saft  g  och  grön ,  men ,  då  säden  är  mogen , 
blott  kärnan.  De  äro  isynnerhet  begifne  på  hafre.  Då  djup  snö 

under  vintren  betäcker  niarken,  äro  de  i  bryderi  för  föda,  eme- 
dan de  icke  skola  hafva  x)rmågan  att  undanskrapa  snön,  såsom 

renarne.  Uti  sina  spetsiga  och  långa  horn  hafva  hanarne  starka 

försvarsvapen  emot  varga^ne,  men  i  enlighet  med  hvad  som 
uppgifves  i  Sv.  Jägareförbmdets  Nya  Tidskrift,  10:de  årg.,  pag. 
145,  blifva  de  dock  merencels  af  dem  öfvermannade  och  tagne. 

4)  H.  B.  TKiSTRAMliar  funiit  fossila  lemningar  af  kronhjorten  i  Pale- 
stina, uti  en  brecciaj  Proceed.  olthe  Zool.  Soc.  of  London  1866,  pag.  86, 
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Honorna  är  o  för  dem  ett  lätt  rof.  Sannolikt  böra  vi  häri  söka 

orsaken  till  bristen  på  kronhjortar  i  Ryssland.  Kronhjorten  har 
utmärkta  sinnesförniögenheter,  och  dä  vinden  ligger  åt  honom, 
kan  han  på  längt  håll  vädra  sin  fiende.  Han  simmar  väl,  och 
man  har  exempel  på  dem,  som  simmat  från  Kållandsö  till 
Kinnekulle. 

Tiden  för  parningen,  eller  brunsten,  eller,  såsom  det  i  södra 

Skåne,  enligt  C.  J.  Sundevall  benämnes,  bröt-tiden,  inträffar 

hos  oss  i  början  af  September,  och  varar  till  denna  månads  slut'). 
För  de  äldre  hanarne  börjar  brunsten  något  tidigare  än  för  de 

yngre,  och  detta  gör,  att  de  förre  börja,  och  de  sednare  sluta 
parningen.  De  gamle  hanarne  äro  under  denna  tiden  vid  ett  mycket 

upphetsadt  och  ilsket  lynne,  och  anställa  häftiga  strider  med 
hvarandra  om  honorna.    Det  händer  ej  sällan ,  att  dessa  strider 
sluta  med  endera  partens  död.  Någon  gång  har  det  då  inträffat, 
att  de  t.  0.  m.  anfallit  menniskor.  Under  aftnarne ,  nätterna  och 

morgnarne  låta  de  gamle  hanarne  då  höra  sin  starka  bölande 

stämma.  "Den  är  gröfre  och  starkare  än  af  någon  tjur,  rosslande 
och  alldeles  oföränderligen  entonig ,  temligen  uthållig ,  samt  hos 

oss  vanligen  på  slutet  något  stönande,  eller  ett  par  gånger  af- 
bruten.  Ju  större  och  starkare  hjorten  är,  desto  djupare  baston 

tager  han"  (Sundevall).   Under  denna  tiden  ̂ ruka  hanarne  ofta 
bada  sig  i  smutsigt  vatten,  eller  nedsöla  sig  i  träsken,  och  de 
taga  då  föga  eller  ingen  föda  till  sig,  mea  dricka  dess  mera. 
De  tillåta  icke  honorna  att  aflägsna  sig  från  den  plats,  som  de 

åt  dem  utsett,  samt  behandla  dem  med  tyrannisk  hårdhet.  En 

hane  sammanför  10—20  eller  möjligen  flera  hinder  eller  honor 

i  seraljen.  Efter  8—9  månaders  drägtighec  föder  honan  i  slutet 
af  Maj  månad  vanligen  en  kalf.    Högst  sällan  får  hon  tvenne. 
Efter  få  dagar  kan  kalfven  följa  modern,  hvilken  endast  under 
brunsten  på  en  liten  tid  drifver  honom  .från  sig.    Förr  än  vid 

7 —8  års  ålder  är  hanen  icke  fullt  utvuxen ,  men  honan  deremot 
vid  3—4  års  D:o 

1)  I  sydligare  länder  iiiträiFar  brunsten  sjdnare,  t.  o.  m.  i  October  och 
November. 

2)  Med  afseende  på  kronhjortens  lefnadisätt  m.  m.  hänvisa  vi  för  öfrigt 
till  C.  J.  Sundevall:  Om  kronhjorten,  iiud  serskildt  afseende  på  dess 
förekommande  i  Skåne;  Tidskr.  för  Jägare  »h  Naturforskare  1834,  pag.  993. 
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Underslägtet  Dama^  Hamilton  Smith. 

Nosspetsen  helt  och  hållet  bar.  Svansen  temligen  lång,  och  långhårig. 
Hornen  långsträckta,  emot  öfre  ändan  plattade  och  breda,  och  der  med 
taggar  i  spetsen  och  bakre  kanten;  samt  vid  basen  med  ögontagg.  Mellan- 
käksbenen  nå  upp  till  näsbenen.  De  mellersta  framtänderna  mycket  större 
än  de  andra.    Inga  öfre  hörntänder. 

2.    Cervus  dama,  Linné. 

Dofhjorten. 

Svansen^  som  med  frånräkning  af  håren  är  något  längre 

än  öronen  samt  räcker  ungefär  till  lårens  midt^  här  vid  än- 
dan en  mer  eller  mindre  lång  hårqvast,  och  är  of  van  svart 

och  under  hvit.  Omkring  sidorna  af  anus  är  en  hvit  fläck  eller 

spegel.  —  A  crantet  är  o  näsbenen  icke  3:ne  gånger^  utan  blott 

något  mera  än  2^/.,  gånger  längre  än  breda  tillsammans.  Cra- 
niets  bredd  innehålles  icke  2  V-j  gånger  i  dess  längd.  Ofverkäks- 
benen  äro  i  beröring  med  näsbenen  ungefär  till  dessa  sednares 

midi.  Tårbenets  ansigtsdel  har  undre  kanten  mer  eller  mindre 

konkav,  och  den  är  ungefär  2:ne  gånger  längre  än  hög.  — 
Båda  könen  sakna  öfre  hörntänder. 

Gervm  Dama,  Linné:  Fauna  Svecica,  edit.  2;da,  pag.  14.  —  1761. 
„      „       A.  J.  Retzius:  Faunae  Suecicae.  Pars  Lraa,  pag.  43.  —  1800. 
„  C.  J.  Sundevall:  Methodisk  öfversigt  af  Idislande  djuren  , 

Linnés  Pecora;  K.  Vet.  Akad:sHandl.  1844,  pag.  181.  -  1846. 
„      „       S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.,  pag. 

499.  —  1847. 
Dama  viilgaris,  J.  E.  Gray:  Catalogue  of  the  Specimens  of  Mammalia  in 

the  CoUection  of  the  British  Museum,  pag.  200.  —  1852. 
Cervus  Dama,  J.  H.  Blasius  :  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutsch- 

lands ,  pag.  453.  —  1857. 
„      ,,       A.  E.  Holmgren:    Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  316.  — 

1865. 

Beskr.  Kroppslängden  af  en  gammal  och  stor  hane  om- 
kring 4  Va  fot  öller  1,350  mét.,  och  höjden  af  densamme  öfver 

bogarne  omkring  3  f.  eller  900  mill.  Svansen  utan  håren  om- 
kring 5—6  t.  eller  150—180  mill.  Honan  är  mycket  mindre. 

Äfven  hanarne  nå  icke  ofta  till  den  uppgifna  storleken. 

Enligt  de  uppgifna  dimensionerna  är  den  betydligt  mindre 

än  föregående,  men  större  än  följande  arten.    Kroppsformen  är 
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något  mindre  smärt  och  högrest  än  den  af  kronhjorten,  med 

jemförelsevis  något  kortare  extremiteter.  Kyggen  är  nästan  våg- 
rät, och  med  en  sänkning  vid  halsens  bas.  Hufvudet  är  jemfö- 

relsevis  kortare  och  baktill  tjockare  än  hos  kronhjorten ,  och  de 
långa  och  tillspetsade  öronen  äro  längre  än  halfva  hufvudet. 
Framom  ögonen  äro  distinkta  tårgropar.  Det  nakna  rhinariet 
ungefär  likt  det  af  föregånde.  På  nacken  äro  håren  framåt  rik- 

tade. Klöfvarne  äro  hoptryckte  och  spetsige.  A  yttre  sidan  af 
metatarsen,  ofvan  dess  midt  och  närmare  bakre  kanten  är  en 

borste  af  annorlunda  riktade  hår.  Svansen,  som  med  håren 

räcker  nedom  bukkanten,  har  temligen  lång  hårbeklädnad,  som 

vid  dess  spets  bildar  en  tydlig  hårqvast.  Hären  på  kroppen  äro 

finare  och  icke  så  spröda  som  hos  föregående.  ~  Färgen  är  under- 
kastad åtskilliga  vexlingar.  Under  sommaren  är  den  ofvan  och 

på  sidorna  gulbrunaktig  eller  rödbrunaktig,  med  ett  mörkt 

svartaktigt  eller  brunaktigt  band  frän  skuldrorna  långs  midten 

af  ryggen  ända  till  svansen,  och  på  hvardera  sidan  infattadt  af 

en  rad  hvitaktiga  fläckar.  Öronen  äro  inuti  hvitaktiga.  På  kropps- 
sidorna äro  långsgående  rader  af  hvitaktiga  fläckar,  och  långt 

nere  ett  ljust,  hvitaktigt  långsgående  och  bugtigt  band,  som 
baktili  böjer  sig  uppåt  låret.  Under  detta  äro  sidorna  ljust 
rostgulaktiga.  Öfre  sidan  af  nosen  och  pannan  mörkt  brunaktiga. 
Undre  sidan  af  halsen,  bröstet  och  buken  hvitaktiga.  Svansen 

ofvan  svart  och  under  hvit.  På  sidorna  af  anus  en  hvit  spegel, 
som  framtill  är  begränsad  af  ett  svart  band.  Under  vintren  är 

den  ofvan  och  på  sidorna  gråaktig,  med  rostbrun  anstrykning 

på  ryggen,  stundom  med  otydliga  hvitaktiga  fläckar.  En  gam- 
mal hane,  skjuten  i  December,  och  från  Öland,  har  sidorna  af 

hufvudet ,  halsen  ofvan  och  på  sidorna ,  bogarne  och  nedre  delarne 

af  kroppssidorna  gråaktiga.  Ryggen  är  gulbrun  med  svag  grå- 
aktig anstrykning,  med  det  svarta  bandet  och  de  hvita  fläck- 

raderna tydliga.  Extremiteterna  äro  å  yttre  sidan  blekt  grågul- 
aktiga, och  hårborsten  på  de  bakre  är  gulhvit.  Ett  brunt  band 

tvärs  öfver  nosen  bakom  näsborrarne.  De  unge  hafva  det  mörka 

bandet  långs  ryggen  mindre  tydligt.  —  Den  varierar,  och  är 
stundom  svartbrunaktig  eller  svartaktig,  och  stundom  nästan 
rent  hvit,  med  eller  utan  någon  isabellfärgad  anstrykning. 

Hornen,  som  hos  de  gamla  hanarne  äro  stora  (hos  en 

mycket  stor  hane  1  fot  9  t.  långa  i  rät  linia,  och  med  basen 
ofvan  rosenkransen  6  t.  i  omkrets)  äro  utmärkta  derigeuom  att 
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de  å  sin  nedre  del  äro  trinda  och  knottriga,  och  å  den  öfre 

skofvelformigt  utbredda,  med  en  ögontagg,  en  midteltagg,  och 
åtskilliga  taggar  i  öfre  och  bakre,  och  sällan  i  främre,  kanterna 
af  den  utbredda  delen,  och  stundom  en  tagg  baktill  midtemot 

midteltaggen.  Han-kalfven  erhåller  under  våren  följande  året  efter 
det,  då  han  blifvit  född,  en  enkel  spets.  Efter  den  derpä  föl- 

jande fällningen,  d.  v.  s.  då  han  är  i  3:dje  året,  erhåller  han 

horn  med  ögontagg,  och  efter  den  2:dra  fällningen  (i  4.:de  året) 
sådana  med  midteltagg,  och  då  börjar  vanligen  en  antydning 
till  den  öfre  hornändans  utbredning  visa  sig,  med  en  eller  ett 

par  smärre  taggar  i  bakre  kanten  nära  spetsen.  Efter  5:te  året 

visar  sig  kronan  utbredd,  och  tilltager  sedermera  efter  hvarje 

fällning  alltjemnt  i  storlek  och  taggarnes  antal.  Den  ofvan  om- 
nämnde gamle  hanen,  frän  Ottenby  på  Öland,  har  8  taggar  å 

hvartdera  hornet,  och  hornens  nedre  del  är  något  kantig.  Det 
venstra  hornets  ögontagg  har  2:ne  spetsar,  och  samma  horn  har 

baktill  midtemot  midteltaggen  en  lång  tagg,  som  är  skild  från 
den  utbredde  delen.  A  båda  hornen  är  der  ofvan  ögontaggen 

en  utstående  knöl,  såsom  en  antydning  till  en  istagg.  Hornen 

äro  af  brunaktig  färg,  och  af  betydlig  tjocklek,  enligt  ofvan 
anförda  mått.  Stundom  saknas  ögontaggen,  och  vi  hafva  icke 

sett  någon  uppgift  om  någon  istagg,  så  att  den  torde  alltid 
saknas.  Hornen  fällas  i  April  eller  Maj 

Skelettet.  Craniet:  Det  af  den  store  hanen  har  längden 

97io  t™  eller  294  mill. ,  och  bredden  4Vio  t-  eller  141  mill. 

Dess  form  är  ej  så  långsträckt  som  den  af  craniet  af  kronhjor- 
ten, och  det  kännes  lätt  från  dennes  dels  derigenom,  och  dels 

genom  de  bredare  näsbenen.  Processus  paramastoidei  äro  vis- 

serligen stora  och  breda  mot  basen,  men  icke  af  någon  synner- 
lig längd,  och  de  äro  något  framåt  böjde.  Nackbenets  basilar- 

del  har  längden  mindre  än  bredden  baktill  öfver  de  dervarande 
knölarne,  och  den  är  föga  eller  icke  afsmalnande  framåt,  samt 

har  icke  någon  tydlig  köl  långs  midten  af  sin  undre  sida.  Fo- 
ramen magnuni  är  något  bredare  än  högt.  Bullce  ossem  äro 

rundade,  och  icke  hoptryckta,  och  vid  deras  främre  hörn  med 
ett  kort  och  obetydligt  utskott.  Processus  postglenoideus  stöter 

intill  eller  nästan  intill  basen  af  den  tubformade  yttre  öron- 

öppningen,  och  omsluter  här  en  kanal,  som  går  utåt  och  myn- 

1)  Se  härom  Max  Schmidt  i  "Zoologische  Garten",  VII:er  Jahrg.  (1866), 
pag.  51. 
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nar  i  det  stora  foramen  glenoideum^  eller  den  öppning,  som 

är  ofvan  den  yttre  öronöppningen.  Gropen  å  yttre  sidan  af  tår- 
benet är  djup,  och  sträcker  sig  till  tårbenets  främre  spets.  Detta 

bens  undre  kant  å  dess  ansigtsdel  är  urbugtad,  och  det  har 

derföre  icke  någon  regulier  subtriangulär  form.  Öppningen  mel- 
lan det,  pannbenet,  öfverkäks-  och  näsbenen  är  mycket  stor. 

Näsbenen  inskjuta  mellan  pannbenen,  och  deras  gemensamma 

bredd  baktill  innehålles  2^/.,  gånger  eller  något  mera  i  deras 
längd.  Den  sutur,  der  näsbenet  är  i  beröring  med  öfverkäks- 
benet,  sträcker  sig  ungefär  endast  till  midten  af  näsbenets  längd, 
hvadan  den  sidokant  af  näsbenet,  som  gränsar  intill  den  stora 

öppningen,  är  lång,  och  utgör  Vs  ̂l^er  något  mindre  af  näsbe- 
nets längd.  Pannan  är  framtill  mellan  ögonhålorna  hos  honan 

och  den  yngre  hanen  konkav,  men  hos  den  gamle  hanen  blott 

konkav  närmare  intill  hvardera^  ögonhålan,  och  konvex  långs 

midten,  med  en  högst  obetydlig  konkavering  vid  den  bakre  än- 
dan af  näsbenen.  Dess  största  bredd  öfver  bakre  orbitalkanterna 

är  mycket  större  än  näsbenens  längd.  Afståndet  mellan  den  främsta 

kindtanden  och  foramen  Incisivum  är  mycket  mindre  än  gommens 
bredd  mellan  de  bakersta  kindtänderna.  Den  ingående  bugt,  som 

förefinnes  vid  gombenens  bakre  fria  kanter,  är  djup,  men  trub- 

big, och  inskjuter  icke  med  någon  skåra  i  suturen  mellan  gom- 
benen. Suturen  mellan  gombenen  ochr  öfverkäksbenens  gomdelar 

är  framåt  konkav,  och  sträcker  sig  ungefär  till  bakre  kanten 
af  den  l:sta  äkta  kindtanden.  Mellankäksbenen  nå  väl  upp  till 

näsbenen ,  och  suturen  dem  emellan  är  temligen  lång.  A  under- 
käken är  ett  eller  ett  par/omwma  under  de  främsta  kindtänderna. 

Balen  Atlas  har  sidoutskotten  i  yttre  kanterna  kon- 

kava, och  ett  starkt  hypapophysialutskott.  Spår  till  metapophy- 
ser  å  4:de — 7:de  halskotorna  å  yttre  kanterna  af  deras  neural- 
bågar  förefinnas.  7:de  halskotan  har  diapophyserna  i  spetsen 

konkava.  -  Bröstkotorna  äro  13.  Med  undantag  af  de  2:ne  sista, 

hafva  de  alla  neuraltaggen  riktad  bakåt.  Anapophysen  är  di- 
stinkt från  metapophysen  å  de  2:ne  sista  bröstkotorna,  och  på 

den  sista  står  den  förre  så  starkt  ut  åt  sidorna,  att  den  har  ut- 

seende af  diapophys.  Ländkotorna  sakna  anapophj^ser,  och 
deras  sidoutskott  äro  knappt  riktade  nedåt.  Deras  antal  är  6. 
Korsbenskotorna  äro  4,  och  svanskotorna  äro  12. 

1)  Beskrifningen  grundad  på  ett  skelett  af  en  hane ,  förmodligen  i  5.te 
eller  6:te  året. 
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Extremiteterna:  Skulderbladet  har  den  öfre  främre  vin- 

keln afskuren  i  en  riktning  nästan  rätt  nedåt.  Dess  längd  är 

6  Va  t.  eller  195  niill.  —  Öfverarmbenet  är  07,^  t.  eller  186  mill. 
långt.  Det  är  något  S-formigt  böjdt,  tjockt,  men  upptill  hop- 

tryckt. Tiiherculum  majus  är  tvådeladt,  och  den  inre  större 

afdelningen  af  det  är  starkt  inåt  böjd.  På  bakre  sidan  ett 
stycke  ofvan  fossa  anconcea  och  närmare  yttre  sidan  är  ett 

foramen  nutritium.  —  Underarmen  är  8  t.  eller  240  mill.  lång. 

Armbågbenet  är  upptill  ej  synnerligen  starkt  fästadt  vid  strål- 
benet,  och  detta  sednare  är  GVio  t.  eller  186  mill.  långt,  och 

7in  e^lf^r  24  mill.  bredt  å  midten.—  Metacarpalbenet  är  6  t. 
eller  180  mill.  långt  Den  fåra,  som  finnes  långs  dess  främre 

sida,  är  å  midten  mycket  obetydlig,  och  upptill  är  benet  på 
inre  sidan  af  den  mera  konvext,  och  baktill  är  den  kant,  som 

utåt  begränsar  den  der  varande  rännan,  mera  utstående.  Vid 

bakre  sidan  af  den  öfre  ändan  af  det  högra  metacarpalbenet 

äro  2:ne  rudimentära  sidometacarpalben,  och  å  samma  ställe  vid 
inre  sidan  å  det  venstra  D:o  1  sådant  fästade.  De  bakre  tårna 

hafva  3:ne  phalanger,  af  hvilka  den  l:sta  är  uppåt  afsmalnande. 

Inga  nedre  rudimentära  sidometacarpalben  förefinnas.  —  Bäckenet 
är  8  ^- eller  249  mill.  långt.  Höftbenets  vinge  har  2:ne  genom 

en  temligen  djup  bugt  i  främre  kanten  åtskilda  afdelningar,  af 
hvilka  den  inre  är  starkt  afsmalnande  uppåt.  Kroppens  bredd 

å  midten  är  något,  men  ej  mycket  mindre  än  den  af  höfthålet. 
Framom  acetabidum  är  å  undre  sidan  af  kroppen  en  djup  grop. 
Höfthålet  är  kortare  än  afståndet  mellan  det  och  bakre  kanten 

af  sittknölen.  —  Lårbenet  är  7  7io  ̂-  eller  228  mill.  långt,  och 
något  böjdt.  Nedtill  och  baktill  vid  yttre  kanten  är  en  temligen 

djup  och  lång  grop  frän  hvilken  går  en  skarp  kant  upp  till 

trocJianter  major.  —  Skenbenet  är  87,^  t.  eller  243  mill.  långt. 
Vid  yttre  sidan  af  dess  yttre  ledknapp  är  ett  smalt  rudimentärt 
vadben  fästadt,  som  räcker  ungefär  till  skenbenets  midt,  och 

detta  sednare  är  nedtill  nästan  fyrkantigt.  —  Metatarsen  är6  7io 
t.  eller  198  mill,  lång,  och  af  en  hoptryckt  form.  Framtill  har 

den  en  djup  ränna,  och  innanför  den  är  den  upptill  mera  kon- 
vex.    Rännan  baktill  är  föga  djup,  och  båda  sidokanterna  äro 

2)  Metacarpalbenet  af  den  ofvan  beskrifne  gamle  hanen  från  Öland  är 

6  7,0  t.  eller  201  mill.  långt,  och  'V^o  t.  eller  20  mill.  bredt  å  midten. 
Metatarsalbenet  af  densamme  är  7  7io  eller  228  mill.  långt,  och  t. 
eller  18  mill.  bredt  å  midten. 
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nästan  lika  utstående.  De  bakre  tårna  å  dessa  extreraiteter  hafva 

3:ne  phalanger;  och  några  sidometatarsalben  förefiunas  icke. 

Tänderna:  Inga  spår  till  öfre  hörntänder  förefinnas.  Af  de 

öfre  kindtänderna  har  den  nästsista  kronans  longitudinella  di- 
mension ungefär  lika  med  densammas  transversella  D:o.  De 

mellersta  framtänderna  hafva  kronan  mycket  bredare  än  den  å 
de  nästintill  varande. 

Dof  hjorten  förekommer  hos  oss  endast  i  dj  ur  gårdarne ,  och 

har  härstädes  aldrig  varit  vild.  En  och  annan  gång  har  man 

uti  skogarne  anträffat  sådana  individer,  som  händelsevis  kommit 

ut  från  någon  djurgård.  Uti  Sv.  Jägareförbundets  Nya  Tidskrift , 
10:de  årg.,  pag,  100,  omnämnas  5  sådana,  som  blifvit  skjutna 
i  Stenestads  skogstrakter  i  Skåne;  och  redan  Linné  antyder  i 
Fauna  Svecica  sådana  fall.  Uti  torfraossarne  i  Skåne  hafva  al- 

drig några  lemningar  af  dofhjorten  blifvit  funna.  Enligt  utdrag 

ur  ett  bref  från  Kon.  Johan  IILdje  till  Ståthållaren  i  Vester- 
götland  Ekik  Gustafsson  Stenbock  af  d.  13:de  Juni  1579,  blefvo 

dofhjortar  redan  då  hit  införde  till  Elfsborg  från  England.  Uti 

samma  bref  omnämnes  äfven,  att  der  redan  förut  funnos  dof- 

hjortar vid  Elfsborg^).  Såvidt  vi  hafva  oss  bekant,  förefinnas  för 
närvarande  dofhjortar  uti  de  Kongliga  djurgårdarne  vid  Stock- 

holm och  Gripsholm,  uti  parken  vid  Ottenby  på  Öland,  vid 
Adelsnäs  i  Östergötland,  och  vid  2  å  3  egendomar  i  Skåne. 
Den  förekommer  vild  eller  förvildad  uti  en  del  af  länderna  om- 

kring Medelhafvet,  hvaribland  äfven  norra  Afrika,  samt  på  Sar- 

dinien. C.  J.  Sundevall  ̂ )  förmodar,  att  den  härstammar  från 

Numidien  eller  södra  Algeriet.  J.  E.  Gray''^)  antager  deremot, 
att  den  ursprungligen  är  från  Persien,  och  omnämner,  att  den 

är  af  bildad  på  sculpturarbeten  från  Nineveh.  Tristram  *)  upp- 
gifver,  att  den  finnes  i  Palestina,  och  att  man  funnit  tänder  af 

den  i  en  breccia  derstädes,  hvilket  sednare  factum  tyckes  be- 
visa, att  den  der  är  ursprunglig. 

Dofhjorten  är  icke  så  skygg,  som  kronhjorten,  och  träffas 
derföre  ofta  under  dagen  ute  på  öppna  ställen  i  de  skogar,  der 

1)  Öfvers.  af  K.  Vet.  Akad:s  Förh.  1849,  pag.  199. 
2)  Die  Thierarten  des  Aristoteles  von  den  Klassen  der  Säugethiere, 

Vögeln,  Eeptilien  und  Insekten,  pag.  69.  —  1863. 
3)  Catalogue  of  the  specimens  of  Mammalia  in  the  Coll.  of  the  British 

Museum,  pag.  201. 
4)  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1866,  pag.  86. 
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han  förekommer  såsom  vild.  Bnmsttiden  infaller  omkring  medlet 
af  October,  eller  något  sednare.  Hinden  föder  i  Juni  eller  Juli 
en,  sällan  två  kalfvar. 

Underslägtet  Capreolus,  Hamilton  Smith. 

Nosspetsen  helt  och  hållet  bar.  Ingen  yttre  svans,  utan  blott  i  dess 
ställe  en  liten  i  hårfällen  dold  naken  spets.  Hornen  små,  med  få  grenar, 
utan  ögontagg,  och  nedtill  knottriga.  Tårsäckarne  otydliga.  Mellankäks- 
benen  nå  vanligen  icke  upp  till  näsbenen.  De  mellersta  framtänderna  större 
än  de  andra.    Inga  öfre  hörntänder 

3.  Cervus  capreolus,  Linné. 

Eädjuret;  hanen  BåbocJc,  och  honan  Råget. 

UnderJcäken  framtill,  och  en  fläck  å  hvardera  sidan  af 

öfverläppen  under  näsborren  hvita,  och  of  van  och  bakom  den 

hvita  fläclccyi  under  näsbenen  är  en  svart  D:o,  och  en  annan 

svart  sådan  under  midten  af  underläppen.  —  Gropen  å  yttre 
sidan  af  tårbenet  grund^  och,  bpxmingen  mellan  pannbenet,  tår- 

benet^ näsbenet  och  öfverkäksbenet  af  mindre  storlek.  Nack- 
benets basilardel  med  en  långsgående  kÖl.  Suturen  mellan 

gombenen  och  öfverkäkshenens  gomdelar  är  konvex  framåt och 

sträcker  sig  nästan  lika  långt  fram  som  framkanten  af  den 
lista  äkta  kindtanden. 

Cervm  Capreolus-,  Linné:  Fauna  Svecica,  edit.  2:da,  pag.  14.  —  1761. 
„  ,,         A.  J.  Retzius:   Faunie  Suecicie.  Pars  l:ma,  pag.  43.  — 

1800. 

Capreolus  europceus,  C.  J.  Sundevall:  Method.  öfvers.  af  Idisl.  djuren, 
Linnés  Pecora;  K.  Vet.  Akad:s  Handl.  1844,  pag.  184. 
—  1846. 

Cervus  Capreolus,  S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2: dra  uppl.,  pag. 
519  -  1847. 

Capreolus  Caprcea,  J.  E.  Gray:  Catalogue  of  the  specimens  of  Mararaalia 
in  the  Collection  of  the  British  Museum,  pag,  222.  — 
1852. 

„    Capreolus,  J.  H.  Blasius:  Naturgesch.  d.  Säugethiere  Deutschlands, 

pag  457.  -  1857. 
„   vulgaris,    A.  E.  Holmgren  :  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  318,  med 

figur.  — 1865. 
Cervus  Capreolus,  V.  Fatio:  Faune  des  Vertébrés  de  la  Suisse;  Hist.  nat. 

des  Maramiféres,  pag,  393.  —  1869. 

2)  Uti  Skandinavisk  Fauna  anföres  ett  exempel  på  förekomsten  af  en 
öfre  hörntand  på  ena  sidan  hos  en  hane. 
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Beshr.  Kroppslängden,  enligt  S.  Nilsson,  af  en  hane  (för- 
modligen gammal)  4  fot  eller  1,200  mét.  Höjden  öfver  bogarne 

27,  f.  eller  750  mill.  L.  af  hnfviidet  7  7,  t.  eller  225  mill. — 
Hos  en  annan  hane ,  troligen  i  3:dje  året,  hafva  vi  funnit  kropps- 

längden vara  3  f.  8  7io  ̂-  ̂ Her  1,149  mét.  Höjden  öfver  bo- 
garne 2  f.  iVio  t.  eller  651  mill.  L.  af  örat  5V,o  eller  162 

mill.  L.  af  svansrudimentet  Vm  ̂ ^^^^  1'^  ~  Honan  är 
något  mindre. 

Kroppsformen  är  i  det  närmaste  lik  den  af  föregående  art, 

och  extremiteterna  äro  jemförelsevis  något  kortare  än  de  af  kron- 

hjorten, men  de  äro  fina  och  smärta,  och  djm^ets  bj^ggnad  är 
utmärkt  vacker  och  proportionerlig.  Hufvudet  är  temligen  kort, 

och  baktill  högt.  Ögonen,  som  hafva  mörkbrun  iris,  och  de 

tillspetsade  öronen  äro  stora,  och  de  sednare  mycket  längre  än 
hälften  af  hufvudet.  Hornen ,  som  sitta  ungefär  1 7»  t.  ofvan 
och  bakom  ögonen,  äro  vid  basen  så  närmade  till  hvarandra, 
att  rosenkransarne  stundom  hos  äldre  beröra  hvarandra.  Framom 

ögonen  är  en  liten,  nästan  vertical  och  föga  märkbar,  samt  icke 

naken  tårgrop.  Håren  på  pannan  äro  upprätt  stående.  Halsen 

är  temligen  kort,  och  något  kortare  än  hos  föregående.  Klöf- 
varne  äro  smala  och  spetsiga,  och  biklöfvarne  hafva  afrundad 

spets,  men  äfven  de  äro  smala  och  temligen  långa.  A  yttre 
sidan  af  metatarsen  ofvan  midten  är  en  stor  hårborste  eller  tofs 

af  annorlunda  riktade  hår,  som  sträcker  sig  tvärs  öfver  benet- 
Hanen  har  vid  främre  delen  af  prseputialslidan  en  längre  hårtofs. 
Hårfällen  är,  isynnerhet  under  vintren,  tät,  och  vinterhåren  äro 

vågformiga  och  spröda.  —  Färgen  är  under  sommaren  ofvan  och 
på  sidorna  rödbrunaktig,  och  undertill  och  på  nedre  delarne  af 
extremiteterna ,  äfvensom  på  hufvudets  sidor  och  ofvan  och  bakom 

ögonen  gulbrunaktig.  På  pannan  är  den  något  mörkare.  De 

svarta  fläckar,  som  finnas  bakom  den  nakna  nosspetsen  och  näs- 
borrarne ,  bilda  der  ett  mer  eller  mindre  sammanhängande  svart 

tvärband,  bakom  de  der  varande  hvita  fläckarne.  Under  vin- 
tren är  den  ofvan  och  på  sidorna  gråbrunaktig ,  med  mer  eller 

mindre  gulbrunaktig  anstrykning,  och  nedre  delarne  af  extre- 
miteterna gulbrunaktiga.  Nosen  ofvan  och  på  sidorna  gråaktig, 

och  med  en  grålivit  fläck  bakom  det  svarta  tvärbandet.  Strupen 
och  buken  rostgulaktiga.  Hårfällen  är  mot  basen  askegrå.  I 
alla  drägter  har  den  baktill  omkring  anus  en  stor  hvit  fläck  eller 

spegel,  och  kroppen  är  der  liksom  af  huggen.  -  Ungen  är  ofvan 
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och  på  sidorna  rödbrunaktig  med  långsgående  rader  af  hvita 

fläckar.  —  Den  varierar,  ehuru  sällan ,  och  är  någon  gång  svart- 
aktig,  eller  ock  hvitaktig. 

Hornen,  som  nästan  äro  upprätta,  stiga  till  en  längd  af 

9  t.  eller  möjligen  något  mera,  och  äro  hos  äldre  vanligen  blott 
försedda  med  3:ne  taggar  hvartdera,  och  sakna  ögontaggen. 

Någon  gång  händer  det,  att  de  få  4  taggar  derigenom  att  den 
öfverste  förlänges  och  böjes  bakåt,  och  får  en  ny  tagg  på  sin 
främre  sida.  Blasius  har  sett  horn  från  Syrmien  och  Croatien 

med  5  taggar,  derigenom  att  hvardera  af  de  båda  öfre  taggarne 

i  det  tretaggade  hornet  delat  sig  i  2me.  De  äro  nedtill  mer- 
endels starkt  knottriga  och  knöliga,  och  hafva  stora  rosenkran- 

sar. Deras  öfre  del  är  slät,  eller  nästan  slät.  —  Ungbocken  er- 

håller redan  under  första  vintren  enkla  spetsiga  horn  med  obe- 

tydlig rosenkrans,  och  kallas  då-  spetshocJc.  Efter  dessa  horns 
fällning  erhåller  han  tvåtaggiga,  och  kallas  då  gaffeTbock.  Det 

händer  stundom ,  att  detta  stadiet  öfverhoppas  i).  Efter  dessas 
fällning,  d.  v.  s.  då  råbocken  är  i  sitt  3:dje  år,  erhåller  han 

horn  med  3:ne  taggar,  och  är  då  sextaggare.  Detta  är  vanligt- 

vis det  högsta  antalet  taggar  hos  oss.  Hornen  förete  ofta  oregel- 

bundenheter i  formen.  Hornfällningen  inträffar  vanligen  i  No- 
vember eller  December,  och  hos  de  äldre  tidigare  än  hos  de 

yngre  2). 
Skelettet.  Oraniet:  Af  en  äldre  hane:  Längd  7  tum  eller 

210  mill.  Bredd  3V20  ̂ l^er  100  mill.  Det  är  således  tem- 
ligen  kort ,  så  att  bredden  innehålles  icke  mycket  mera  än  2:ne 

gånger  i  längden.  Det  af  honan  är  något  smalare.  Nackbenets 
basilardel  är,  mätt  från  nackhålet,  kortare  än  bred  baktill,  och 

framåt  afsmalnande,  och  har  å  sin  undre  sida  en  långsgående 
köl,  som  hos  mycket  unga  är  mindre  märkbar.  Den  är  ungefär 
af  samma  längd  som  bakre  kilbenets  kropp.  Suturen  mellan 

den  sednare  och  den  förre  försvinner  tidigt,  men  är  sedermera 
antydd  genom  transversella  ojämnheter,  som  hafva  sitt  läge 

ungefär  midt  för  hålen  för  tuhce  Eustachii.    Processus  para- 

1)  A.  KUECK:  Anteckningar  om  Rådjuret;  Svenska  Jägareförb:s  Nya 
Tidskr.,  l:sta  årg.  pag.  34. 

2)  Enligt  benägen  uppgift  af  Herr  C.  Möller,  har  han  en  gång  iakt- 
tagit en  råbock  i  Skåne ,  som  ömsade  hornen  2:ne  gånger  på  ett  och  samma 

år,  nemligen  i  Augusti  och  October,  och  sista  gången  erhöll  han  fullstän- 
diga horn  med  3:ne  taggar  hvartdera. 

52 
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mastoiäei  räcka  ned  under  condyli  occipitahs^  äro  hoptryckte, 
lancettformade ,  och  nästan  räte.  Bullce  ossece  äro  små,  ojemna, 

och  försedda  med  ett  långt  utskott ,  som  utåt  och  undertill  om- 
sluter hålet  för  tuba  Eustachii.  Från  supraorbitalkanten  går  en 

temligen  skarp  rygg  till  basen  af  tiiber  frontale  eller  rosen- 
stocken. Hos  gamla  honor  äro  tubera  frontalia  vanligen  ganska 

starkt  uppstående,  och  någon  gång  utvecklas  der  på  dem  ett 
par  små  enkla  hornspetsar.  Siitura  coronalis  är  å  midten  nästan 

rät,  och  bildar  der  icke  någon  framåt  utskjutande  vinkel.  Tår- 

benet är  litet,  och  har  en  grund  grop  å  sin  yttre  sida.  Öpp- 
ningen mellan  tårbenet ,  pannbenet ,  näsbenet  och  öfverkäksbenet 

är  ungefär  af  tårbenets  längd ,  eller  stundom  kortare.  Näsbenen 
äro  å  sin  öfre  sida  framtill  starkt  konvexa,  och  de  äro  vanligen 

kortare  än  pannans  största  bredd  mellan  ögonhålorna.  De  äro 
vanligen  baktill  trubbiga  och  föga  inskjutande  mellan  pannbenen, 
men  hos  en  äldre  hona  hafva  vi  funnit  dem  här  tillspetsade  och 

temligen  långt  inskjutande.  Deras  största  gemensamma  bredd 
innehålles  hos  de  äldre  hanarne  i  allmänhet  föga  eller  icke  mera 

än  2:ne  gånger  i  deras  längd,  men  hos  de  yngre  hanarne  och 
hos  honorna  något  mera.  Mellankäksbenen  nå  stundom  upp  och 

stundom  icke  upp  till  näsbenen.  Gombenens  bakre  fria  kanter 
bilda  med  hvarandra  en  spetsig  vinkel ,  som  inskjuter  uti  sutura 

palatina.  Suturen  mellan  gombenen  och  öfverkäksbenens  gom- 
delar är  framåt  konvex,  och  sträcker  sig  midt  för  eller  föga 

bakom  framkanten  af  den  l:sta  äkta  kindtanden.  Underkäken 

har  bakom  den  bakersta  kindtanden  i  öfre  kanten  en  temligen 

djup  grop. 
Bålen:  Atlas  har  å  sin  öfre  båge  en  långsgående  kam, 

såsom  en  antydning  till  neuraltagg ,  och  å  den  undre  bågen  bak- 
till en  knöl,  såsom  ett  litet  hypapophysialutskott.  I  främre 

kanten  af  sistnämnde  båge  är  en  incisur.  Epistropheus  har  hå- 
len för  arterice  vertebrales  belägna  nära  främre  kanten  af  neu- 

ralbågen,  och  dess  sidoutskott  äro  icke  genomborrade.  3:dje — 
7:de  halskotorna  hafva  kroppen  framtill  konvex ,  och  baktill  kon- 

kav. 2:dra — 7:de  D:o  hafva  neuraltagg,  som  är  minst  på  den 

3:dje,  och  högst  på  den  7:de.  4:de— 7:de  D:o  hafva  spår  till 
metapophyser  på  neuralbågens  yttre  kanter.  6:te  halskotans 
parapophyser  äro  mycket  stora  och  långa,  samt  ungefär  af  samma 
längd  som  kroppen ,  och  framtill  kort  tillspetsade.  7:de  saknar 

parapophyser,  och  har  diapophyserna  i  ändan  utvidgade  och  kon- 
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kava.  —  Bröstkotorna  äro  14,  och  ländkotorna  5.  Eedan  på  den 

2:dra  bröstkotan  märkas  spår  till  meta-  och  anapophyser.  På 
de  3:ne  sista  bröstkotorna  äro  de  fullständigt  åtskilda ,  ehuru 

föga  utbildade,  metapophysen  såsom  en  liten  knöl  på  prsezyg- 
apophysen ,  och  anapophysen  såsom  en  knöl  eller  kam  på  nedre 
delen  af  neuralbågen  bakom  ledytan  för  refbenet.  Dessa  3me 
kotor  äro  äfven  utmärkta  från  de  föregående  derigenom  att  deras 

prsezygapophyser  äro  uppstående,  och  hafva  en  konkav  ledyta  å 
inre  sidan.  Deras  neuraltaggar  äro  nästan  rätt  uppstående,  då 

deremot  de  föregåendes  äro  riktade  bakåt.  —  Alla  ländkotorna 
sakna  anapophyser,  men  hafva  långa  sidoutskott.  Korsbensko- 
torna  äro  4,  och  svanskotorna  8  eller  9. 

Extremiteterna:  Skulderbladet  är  4Viot.  eller  141  mill. 

långt ,  utan  inberäkning  af  brosket.  Dess  form  är  triangulär,  och 

dess  hals  är  smal.  Det  skiljes  från  det  af  Capra  och  Ovis  der- 
igenom, att  det  främre  af  dess  båda  öfre  hörn  är  af  hugget  i 

en  riktning  nedåt  och  framåt.  Öfverarmbenet  är  5  7io  t.  eller 
162  mill.  långt.  Det  skiljes  från  detsamma  af  Capra  och  Ovis 

genom  en  mera  långsträckt  och  starkare  S-formigt  böjd  form, 
samt  derigenom  att  tuherculum  majus  är  starkt  inåt  böjdt,  så 
att  det  med  sin  inre  spets  närmar  sig  intill  spetsen  af  t.  minus. 
Det  har  å  bakre  sidan  ett  stycke  under  midten  ett  foramen 

nutritium.  Underarmen  är  7  t.  eller  210  mill.  lång,  längre, 
smalare  och  mera  böjd,  än  hos  de  nämnda  slägtena.  Bredden 

af  strålbenet  å  midten  är  ̂ V^o  ̂ ^l^r  17  mill.  Armbågbenet 
är  upptill  temligen  löst  fästadt  vid  strålbenet.  Af  de  3me  sneda 
ledgropar,  som  förefinnas  vid  benets  nedre  ända,  är  den  inre, 

ehuru  störst,  temligen  smal,  och  begränsad  af  skarpa  ryggar. 
Den  främre  mellanfotens,  eller  metacarpens  kanonben  är  5  t. 

eller  166  mill.  långt,  och  ^-  ̂^^^^  1^  ̂ ill-  ̂ ^^^^  ̂   midten. 
Dess  transversella  dimension  är  något  större  än  den  framifrån 

bakåt.  Genom  sin  betydligare  längd,  och  den  upptill  ganska 
djupa  långsgående  rännan  å  dess  bakre  sida  är  det  mycket  olikt 
samma  ben  af  Capra  och  Ovis.  Långs  åt  benets  främre  sida 

är  en  smal  och  grund  fåra ,  på  inre  sidan  af  hvilken  benet  upp- 
till är  något  mera  konvext,  hvarigenom  man  således  kan  be- 

stämma hvilket  som  är  det  högra  eller  venstra  kanonbeuet.  Den 
kant  af  benet,  som  innantill  begränsar  rännan  långs  dess  bakre 

sida,  är  något  mera  utstående,  och  kan  således  äfven  tjena  till 
benets  bestämning.   De  båda  rudimentära  metacarpalbenen  äro 

52* 
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smala  och  upptill  tillspetsade,  samt  ungefar  af  Icanonbenets 

halfva  längd,  och  hafva  en  tydlig  ledknapp  vid  sin  nedre  ända, 

för  articulationen  med  de  bakre  små  tårnas  l:sta  phalang.  Dessa 

tår  hafva ,  såsom  vanligt ,  3me  phalanger.  —  Bäckenet  är  6  t. 
eller  195  mill.  långt.  A  höftbenet  är  kroppen  kortare  och  bre- 

dare än  hos  Capra  och  Ovis ,  så  att  dess  bredd  är  ungefär  lika 

med  bredden  af  höfthålet.  Vingen  är  särdeles  sned,  derigenom 
att  den  delen  af  den ,  som  är  belägen  ofvan  fästet  vid  korsbenet, 

är  bakom  den  yttre  delen,  och  kanten  af  vingen  företer  mellan 
båda  dessa  delar  en  tydlig  bugt.  Undre  sidan  af  höftbenets 

kropp  har  framom  acetahulum  en  djup  grop.  Symphysis  ossium 
ptibis  är  lång,  och  höfthålet  är  litet,  så  att  dess  längd  är  mycket 
mindre  än  afståndet  mellan  det  och  bakre  kanten  af  sittbenet. 

Lårbenet  är  6Vio  ̂ -  ̂ ller  201  mill.  långt.  Det  är  ganska  starkt 
böjdt,  och  har  nedtill  och  baktill,  ofvan  den  yttre  ledknappen 

och  nära  yttre  sidan  en  djup  grop,  och  från  denna  går  till  tro- 
chanter  major  en  skarp  linia  Qinea  asperä),  som  nära  gropen 
är  hög,  men  nära  troclianter  major  är  nästan  omärklig.  Något 

längre  upp  är  en  annan  sådan,  som  går  till  trochanter  minor. 

På  benets  främre  sida  är  upptill  ett  foramen  nutriUum.  Sken- 
benet är  8Vio  t-  249  mill.  långt.  Vid  bakre  delen  af  yttre 

sidan  af  dess  yttre  condylus  har  det  ett  litet  rudiment  af  vad- 
benets öfre  ända.  Det  är  1 7io  t-  eller  38  mill.  långt,  och  företer 

2me  afdelningar,  som  genom  brosk  äro  förenade,  och  af  hvilka 

den  öfre  kortare  är  fastvuxen  vid  skenbenet,  och  har  en  ned- 
skjutande spets.  För  öfrigt  kännes  det  från  skenbenet  af  Capra 

och  Ovis  derigenom,  att  det  nedtill  är  nästan  fyrkantigt.  Mal- 
leolarbenet  är  litet,  och  har  en  spetsig  knöl  å  sin  yttre  sida. 
Calcaneus  har  kroppen  hoptryckt,  och  med  den  öfre  kanten 

temligen  skarp.  Det  bakre  mellanfotsbenet  eller  metatarsen  företer 
samma  skiljaktigheter  frän  det  af  Capra  och  Ovis,  som  det 

främre.  Dess  längd  är  67io  t.  eller  198  mill.  Det  är  något 
hoptryckt,  så  att  dess  transversella  dimension  är  mindre  än  den 

framifrån  bakåt.  Detta  ben  kännes  från  metacarpalbenet  dess- 
utom derigenom,  att  det  långs  sin  främre  sida  har  en  ganska 

djup  ränna.  Den,  som  finnes  långs  dess  bakre  sida,  är  deremot 
något  grundare  än  den  å  metacarpalbenet.  Liksom  förhållandet 
är  med  detta  sednare,  kan  det  bestämmas  hvilket  som  är  höger 

eller  venster  metatarsalben ,  derigenom  att  benet  å  främre  sidan 

innanför  rännan ,  och  å  den  bakre  utanför  densamma  är  mera  ut- 
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stående.  Benet  är  härigenom  något  snedt.  De  bakre  små  tårna 
hafva  3:ne  phalanger,  af  hvilka  den  lista  är  liten  och  smal, 
men  här  förmärkes  icke  något  sidometatarsalben. 

Kådjuret  har  hos  oss  sitt  egentliga  hem  i  södra  och  mel- 
lersta Skåne,  der  det  genom  enskiltes  omvårdnad  fått  tillfälle 

att  föröka  sig,  och  hvarifrån  det  på  sednare  tiden,  och  stundom 

genom  utplantering ,  spridt  sig  dels  till  norra  Skåne  och  dels 
till  de  andra  landskapen  i  Götaland,  hvarest  det  dock,  med 

undantag  af  de  sydligare,  endast  visar  sig  såsom  en  tillfällig 
gäst,  eller  ock  såsom  en  från  djurgårdar  utkommen  flykting. 

Enligt  C.  Wacklin  har  det  fått  ett  stamhåll  i  en  fredad  jagt- 
mark  i  närheten  af  Wexiö  i  Småland.  Uti  ̂ 'Årsberättelse  för 
1871—1872,  afgifven  af  Styrelsen  för  Södra  Smålands  Jagtför- 

ening"-)  uppgifves,  "att  rådjuren  fortfarande  äro  i  stark  tillväxf^ 
derstädes,  och  man  kan  således  antaga,  att  der  i  södra  Småland 

numera  bildat  sig  en  god  stam  för  deras  vidare  utbredning  emot 

norden.  I  öfverensstämmelse  dermed  har  H.  Gadamer  ungefär 

vid  samma  tid  gjort  den  iakttagelsen  ̂ ) ,  att  rådjuren  tyckas  vilja 
fatta  fast  fot  äfven  i  norra  Småland.  Enligt  G.  A.  Tiselius*) 
visar  sig  rådjuret  stundom  i  de  sydligare  delarne  af  Kalmar  län 
i  trakten  af  Kalmar,  ehuru  det  derstädes  numera  icke  lär  hafva 

något  fast  stamhåll.  För  något  öfver  40  år  sedan  skulle  det  der 
hafva  varit  talrikt.  Uti  Sv.  Jägareförbundets  Nya  Tidskrift,  5: te 

årgången  (1867)  pag.  41,  omnämnes,  att  rådjur  blifvit  iakttagne 
i  norra  delarne  af  Kalmar  län,  nemligen  i  Södra  Tjusts  härad. 

Uti  samma  tidskrift,  4:de  årg.  pag.  55,  har  Osc.  Dickson  lemnat 

den  uppgiften ,  att  han  "uti  Aspereds  dälder,  midt  emot  Jonsered", 
i  trakten  af  Göteborg,  1864  och  1865  utplanterat  en  del  rå- 

djur, och  uti  tidn.  Nya  Dagligt  Allehanda,  1871,  N;o  263,  an- 
föres,  att  rådjuren  derstädes  förökat  sig  så,  att  i  skogarne  der- 

omkring  då  skulle  hafva  förefunnits  ett  antal  af  60 — 70.  Man 
har  således  skäl  till  den  förmodan,  att  äfven  på  detta  ställe  är 

ett  godt  stamhåll  för  rådjuren,  hvarifrån  de  vidare  kunna  ut- 
breda sig  till  de  mellersta  delarne  af  landet,  om  de  endast  få 

1)  Sv.  Jäg.förb:s  Nya  Tidskr.>  6:te  årg.  pag.  221.  —  1869. 
2)  Sv.  Jäg.förb:s  Nya  Tidskr.,  10:de  årg.  pag.  179. 
3)  I  samma  tidskr.  samma  årg.  pag.  26. 

4)  Bidrag  till  kännedom  om  Östra  Smålands  Vertebratfauna ,  Akad. 
Afh.,  pag.  15.  ~  1868. 
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åtnjuta  behörigt  skydd  ̂ ).  Enligt  de  enskilta  underrättelser,  som 
vi  erhållit,  förekommer  rådjuret  åtminstone  i  södra  delarne  af 

Halland,  ehuru  i  ringa  mängd.  Från  de  sydliga  orterna  förirra 

sig  rådjuren  stundom  långt  upp  emot  norden.  Så  t.  ex.  uppgif- 
ves  i  Sv.  Jägareförbis  Nya  Tidskr. ,  lista  årg.  pag.  38,  att  1859 

en  råbock  blef  tagen  simmande  i  Mälaren  nära  Arnö  gård  i  Up- 

land^).  Under  äldre  tid  har  rådjuret  varit  mera  utbredt  i  de 
norra  delarne  af  Götaland  än  nu.  Å  sist  anförda  ställe  anföras 

ett  par  bevis  på  att  det  under  Gustaf  Iis  och  Carl  IXis  tid  var 

talrikt  förekommande  i  Vestergötland  och  i  trakten  af  Jönkö- 

ping; och  uti  nämnde  tidskrifts  4ide  årg.,  pag.  68—70  upp- 
gifvas  åtskilliga  säkra  bevis  på  att  rådjuret  inom  Östergötland 
varit  ymnigt  ända  till  slutet  af  förra  seklet.  Att  rådjuret  är  en 

ursprunglig  tillhörighet  för  Sverige,  och  särskilt  för  Skåne,  be- 
visas af  de  subfossila  horn  och  ben  af  detsamma,  som  stundom 

finnas  i  Skånes  torfmossar  -  Inom  Norge  har  rådjuret,  enligt 

KoB.  CoLLETT*),  knappast  någonsin  förekommit  i  vildt  tillstånd 
såsom  en  ursprunglig  tillhörighet,  men  ett  och  annat  individ 

har  förirrat  sig  dit  från  Sverige.  —  Utomdess  förekommer  rå- 
djuret i  hela  Europa,  med  undantag  af  mellersta  och  norra 

Kyssland.  Enligt  G.  Belke  •^),  förekommer  det  emellertid  i  Kiewska 

guvernementet. ■  En  närstående  men  skiljaktig  art,  Cervus  py- 
gargus  Pallas  ,  som  är  större  och  har  längre  horn ,  förekommer 
i  mellersta  Asien  och  Sibirien,  och  det  är  en  förvexling  med 

denna,  eller  rättare  dess  upptagande  såsom  en  varietet  af  rå- 
djuret, som  har  föranledt  uppgifterna  om  dettas  förekomst  i 

Asien. 

Kådjuret  älskar  sådane  trakter,  hvarest  löfskog  finnes,  men 

icke  sammanhängande  och  oafbruten  högstammig  skog,  utan  så- 
dan som  är  omvexlande  med  ungskog,  busksnår  och  öppna  fålt 

1)  Ett  sådant  skydd  har  rådjuret  t.  ex.  erhållit  i  södra  Småland,  då 
K.  Maj:t  genom  kungörelse  af  d.  23:dje  Febr.  1872  förbjudit  all  jagt  efter 
rådjur  inom  Kronobergs  län  under  fem  års  tid. 

2)  Sedan  vargen  numera  blifvit  sällsynt  i  mellersta  delarne  af  Sverige, 
äfvensom  i  de  södra,  är  det  antagligt,  att  rådjuret  här  skall  komma  att 
utbreda  sig. 

3)  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl. ,  pag.  521. 
4)  Oversigt  over  Norges  vigtigste  Hvirveldyr;  Statistisk  Arbog  for 

Kongeriget  Norge,  af  O.  J.  Broch,  pag.  16. 
5)  Bullet.  de  la  Société  Imp.  des  Naturalistes  de  Moscou;  année  1866, 

N:o  2,  pag.  492. 
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och  ängar.  Frih.  A.  v.  Kurck*)  yttrar  härom:  "Kådjuren  älska 
nämligen  icke  den  höga  och  oaf brutna  skogen ,  utan  snarare  det 

öppna  slättlandet,  här  och  der  omvexlande  med  begränsade  sko- 
gar, grupper  af  ungskog,  ängar  med  al  och  hassel,  omgifna  af 

odlade  fält."  I  allmänhet  äro  de  sk3^gga  och  undvika  beröringen 
med  menniskan,  ehuru  de  stundom  ådagalägga  en  viss  nyfikenhet, 

men  på  sådana  ställen ,  der  de  en  längre  tid  varit  fredade,  bort- 
lägga de  en  del  af  sin  naturliga  skygghet,  och  komma  stundom 

nära  intill  menniskoboningarne.  De  hafva  mycket  god  syn  och 
hörsel.  Liksom  i  allmänhet  de  andra  hjortartade  djuren,  hafva 

de  ett  mycket  snabbt  lopp,  och  detta,  på  grund  af  deras  spetsiga 
och  skarpkantade  klöfvar,  äfven  på  stenbunden  och  ojemn  mark. 

Vi  hafva  sjelfve  sett  dem  förföljde  långa  stycken  af  vargen,  utan 
att  det  lyckats  denne  att  taga  dem,  ehuru  de  dock  ej  sällan 
falla  ett  rof  för  honom  i  de  trakter,  der  de  finnas  tillsammans 

med  honom.  Om  dagen  ligga  de  ofta  stilla  i  täta  buskmarker, 

och  gå  ut  derifrån  på  aftonen,  för  att  söka  sin  föda.  Denna  be- 
står om  sommaren  af  gräs,  blad  och  många  slags  örter,  och 

bland  sädesslagen  företrädesvis  af  hafre ,  och  om  vintren  af  knop- 
par och  finare  qvistar  af  åtskilliga  träd  och  buskar,  samt  af  den 

gröna  vintersäden,  och  af  bokollon,  då  sådana  finnas  att  tillgå. 
Under  vintren  afmagra  de  vanligen  betydligt,  isjmnerhet  om 

djup  snö  länge  blir  qvarliggande  i  skogarne.  Om  snön  är  be- 
täckt af  hård  skorpa,  hindrar  dock  denna  merendels  icke  att 

rådjuren  med  sina  spetsiga  klöfvar,  då  de  springa  på  den,  tränga 

igenom  den,  och  i  så  fall  söndersargas  deras  fina  ben  af  skor- 

pan eller  skaren ,  och  de  blifva  då  icke  sällan  ett  rof  för  räf- 
varne.  Rådjuren  träffas  icke  tillsammans  i  större  flockar,  utan 

3—4  är  i  allmänhet  det  största  antalet,  som  kan  förefinnas  på 

ett  och  samma  ställe.  Under  den  tiden,  då  huden  på  de  full- 
bildade  hornen  afrives,  förråder  råbocken  sin  närvaro  derigenom 

att  han  med  hornen  afsliter  barken  på  buskar  och  unga  träd. 

Vanligen  brukar  han  äfven  på  samma  ställen  uppsparka  små 
hålor  i  marken. 

Tiden  för  rådjurens  parning  inträffar  i  slutet  af  Juli,  och  i 

Augusti.  De  lefva  i  polygami,  liksom  kronhjorten,  men  rå- 
bockens  harem  består  efter  all  sannolikhet  blott  af  2  ä  3  rå- 

getter. Utvecklingen  af  embryo  går  efter  befruktningen  i  början 

mycket  sakta ,  och  det  V12  liiiio  stora  ägget  börjar  icke  undergå 

1)  Sv.  Jäg.förb:s  Nya  Tidskr.,  l:sta  arg.  (1863),  pag.  33. 
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någon  betydligare  förändring  förr  än  omkring  midten  af  De- 

cember i).  Eågeten  föder  vanligen  i  Maj  1,  ofta  2:ne,  och  någon 
gång  3:ne  ungar  eller  killingar.  Under  deras  spädaste  ålder 
bruka  de,  vid  minsta  tecken  till  någon  fara,  dölja  sig,  eller 

"trycka",  i  högt  gräs  eller  under  någon  buske,  och  de  ligga 
då  äfven  på  detta  sätt  orörliga  under  det  modren  betar,  eller 

tillfälligtvis  är  frånvarande.  Snart  erhålla  de  dock  förmågan 

att  följa  modren,  och  ett  par  veckor  efter  födseln  börja  de 
redan  att  afbeta  fint  gräs  och  blommor,  samt  upphöra  under 

den  följande  vintren  att  dia  2). 

Underslägtet  Alces^  Hamilton  Smith. 

Mulen  mycket  stor  och  böjd,  och  nosspetsen  hårig,  samt  endast  med 
en  hten  naken  fläck,  från  hvilken  ett  smalt  naket  band  nedgår  till  kanten 
af  öfverläppen.  Ögonen  små.  Hornen  hafva  kort  skaft,  och  äro  hos  de 
äldre  handlikt  utbredda.  Tårsäckarne  små.  Under  strupen  mer  eller  mindre 
långt  skägg.  Svansen  kort  och  korthårig.  Näsbenen  äro  mycket  korta,  och 
mellankäksbenen  nå  icke  upp  till  dem.  De  mellersta  framtänderna  föga 
större  än  de  närmaste.   Inga  öfre  hörntänder. 

Härtill  blott  en  art: 

4.  Cervus  alces,  Linné. 

Elgen. 

Cervus  Åkes,  Linné:  Fauna  Svecica,  edit.  2:da,  pag.  13.  —  1761. 
„       „      A.  J.  Eetzius:  Faunse  Suecicae.  Pars  l:ma,  pag.  41. —  1800. 
„       „      C.  QUENSEL:  Svensk  Zoologi,  Bd.  I,  N:o  1,  —  1806. 
„      „      S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppL,  pag.  487. -  1847. 

Åkes  MalchiSy  J.  E.  Gray  :  Catalogue  of  the  Specimens  of  MammaHa  in  the 
Collection  of  the  British  Museum,  pag.  187.  —  1852. 

„  palmatm,  J.  H.  Blasius:  Naturgesch.  d.  Säugethiere  Deutschlands, 

pag.  434.  —  1857. 
„  „  A.  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  324,  med 

figurer.  — 1865. 
Anm.  J.  F.  Brandt  har  visat  att  den  Europeiskt- Asiatiske  elgen 

är  af  samma  art,  som  den  från  Norra  Amerika. 

1)  Sv.  Jäg.förb:s  Nya  Tidskr. ,  6:te  årg.  pag.  32. 
2)  Rörande  rådjurets  lefnadssätt  hänvisa  vi  för  öfrigt  till  Frih.  A.  KUECK : 

Anteckningar  om  Rådjuret;  Sv.  Jäg.förb:s  Nya  Tidskr.,  1: sta  årg.,  pag.  33. 
3)  Beiträge  zur  Naturgeschichte  des  Elens  in  Bezug  auf  seine  morpho- 

logischen  und  paläontologischen  Verhältnisse ,   so  wie  seine  geographische 



815 

BesJcr.  Elgen  är,  möjligen  med  undantag  af  bisonoxen,  det 

största  af  Europas  vilda  landtdjur.  Den  gamle  hanens  höjd  sti- 

ger, enligt  J.  AF  Darelli^),  till  nära  7  fot  öfver  veka  ryggen^ 
och  således  säkerligen  till  fulla  7  fot  öfver  bogarne;  och  enligt 

Skand.  Fauna,  Däggdj.,  2:dra  uppl.  pag.  488,  "har  man  ännu  i 
mannaminne  skjutit  elg  här  i  Sverige,  som  varit  7  fot  hög  och 

9  fot  lång"  2).  —  Enligt  hvad  vi  sjelfve  erfarit,  erhållas  numera 
sällan  elgar,  hvars  höjd  öfver  bogarne  är  större  än  617^  fot. 
Å  en  elghane,  hvars  tvågreniga,  13  tum  i  rät  linia  långa 

horn  i  förening  med  storleken  tyckas  utvisa  en  ålder  af  mellan 

3  och  4.  år^),  få  vi  meddela  följande  mått:  Kroppens  längd 
8  fot  4  tum  eller  2,520  mét.  Höjden  öfver  bogarne  6  f.  3  t. 
eller  1,890  mét.  D:o  öfver  länden  6  fot  eller  1,800  mét.  L. 
af  hufvudet  2  fot  3  tum  eller  690  mill.  Afståndet  mellan  nos- 

spetsen  och  ögat  147-2  ̂ -  ̂ll®*"  435  mill.  Nosens  bredd  öfver 
näsborrarne  5  t.  eller  150  mill.  Ögats  diameter  17io  t-  ̂ ller 

39  mill.  L.  af  örat  1  f.  1  t.  eller  330  mill.  Höjden  af  skinn- 
lappen under  strupen  utan  håren  7  t.  eller  210  mill. ,  men  håren 

på  densamme  blott  omkring  2  t.  eller  75  mill.  långa.  Sjelfva 
kroppens  verticala  diameter  å  midten  omkring  2  f .  6  t.  eller 

780  mill.  L.  af  främre  extremiteten  från  armbågen  4  f.  eller 
1,200  mét.  L.  af  bakre  extremiteten  från  knäleden  4  f.  7  t.  eller 

1,410  mét.  L.  af  svansen  utan  håren  P/a  t.  eller  45  mill.  L. 

af  håren  vid  spetsen  af  den  omkring  272  t.  eller  75  mill.  — 
Honan  är  något  mindre. 

Förhållandet  mellan  höjden  och  längden  af  kroppen  utvisar, 

att  elgen  är  oproportionerligt  hög.  Kroppen  är  något  hoptryckt, 

Verbreitung,  etc;  Mémoires  de  TAcad.  Imp.  des  Sciences  de  St.  Pétersb. 
VII  serie,  T.  XVI,  N:o  5.  —  1870. 

1)  K.  Vet.  Acad:s  Handl.  för  år  1819,  pag.  235. 

2)  Man  har  skjutit  elgar,  hvars  vigt  varit  mellan  60  och  70  lispund. 

I  3)  J.  AF  Darelli  (Berättelse  om  Elgar;  K.  Vet.  Alrad:s  Handl.  1819, 
i  pag.  226)  har  iakttagit ,  att  elghanens  både  2:dra  och  3:dje  horngenerationer, 
åtminstone  stundom,  äro  tvågreniga.  Vi  hafva  dessutom  sett  elghanar  med 
i3:ne  taggar  å  hornen,  som  icke  varit  större,  utan  stundom  t.  o.  m.  mindre 
än  den  här  ifrågavarande.  Vi  hafva  äfven  iakttagit  2:ne  taggar  å  det  ena 
hornet,  och  3:ne  D:o  å  det  andra  hos  ett  och  samma  individ.  A  härvarande 
Universitets  zoologiska  museum  förefinnes  dessutom  ett  cranium,  af  hvars 
; påsittande  horn,  af  ungefär  1  fots  längd,  det  ena  är  enkelt  och  det  andra 
jtvåtaggigt.  Dimensionerna  tyckas  utvisa ,  att  dessa  horn  tillhöra  den  2:dra 
horngenerationen. 
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hufvudet  stort,  med  nedåt  böjd  nos,  och  stor  och  något  öfver- 
hängande  mule.  Nosspetsen  är  luden,  med  undantag  af  en  liten 

naken  subtriangulär  och  upptill'  tvär  fläck  midt  på  densamme, 

från  hvilken  går  ett  naket^  band  till  kanten  af  öfverläppen.  Pä 
nosen  äro  en  del  mycket  glesa  långa  hår.  Dylika  långa  hår  äro 
talrikare  på  hakan.  Näsborrarne  äro  stora.  Ögonen  äro  små,  och 

iris  är  kastanjebrun.  Öronen  äro  stora  och  vanligen  utstående, 
vid  basen  tubformade,  och  der  ofvan  lancettformade ,  samt  med 

trubbig  spets.  Pannan  är  baktill  konvex,  och  framtill  mellan 

ögonen  konkav.  Hornen  sitta  nära  intill  ögonen  på  mycket  korta 
rosenstockar,  och  äro  riktade  utåt.  Skinnlappen  under  strupen 
med  lång  bas,  och  den  bär  längre  hår,  som  bilda  ett  baktill 

tillspetsadt  skägg,  som  hos  de  gamle  hanarne  är  af  betydlig 
längd.  Honorna  sakna  denna  skinnlapp,  men  hafva  dock  ett  litet 

skägg.  Halsen  är  kort  och  tjock,  och  långs  dess  öfre  sida  till 
bakom  manken  eller  bogarne  är  en  hos  gamla  hanar  6  till  7  t. 

hög  man  af  grofva  borstlika  hår,  hvilken  man  hos  honorna  är 

låg.  Extremiteterna  äro,  enligt  de  ofvan  angifna  måtten,  sär- 
deles höga,  och,  ehuru,  såsom  hos  hjortdjuren  i  allmänhet,  smärta, 

dock  jemförelsevis  gröfre  än  hos  kronhjorten.  Klöfvarne  äro 
snedt  tillspetsade,  men  ej  smala,  som  hos  denne,  och  deras 

kanter  äro  afrundade  och  icke  skarpa.  Lättklöfvarne  äro  hop- 
tryckta, och  temligen  långa  samt  trubbiga.  På  inre  sidan  af 

häl-  eller  hasleden  är  en  tofs  eller  "borste"  af  uppresta  och 
något  längre  hår,  men  ingen  sådan  på  yttre  sidan  af  metatarsen. 
Svansen  är  mycket  kort,  tillspetsad  och  korthårig.  Håret  få 

kroppen  groft  och  unduleradt,  men  på  extremiteterna  finare, 

kort  och  åtliggande.  —  Färgen  är  efter  hårfällningen,  som  in- 
träffar i  Augusti,  hos  de  äldre  särdeles  mörk  på  kroppen.  Den 

ofvan  anförde  hanen  (skjuten  d.  ̂ Yg)  var  mörkt  gråbrun,  der- 
igenom  att  håren  emot  basen  voro  askegrå,  och  vid  spetsen 

svartaktiga  eller  svartbruna.  En  del  af  dem  voro  mot  basen 

hvita,  mot  spetsen  blekt  gulaktiga,  och  vid  yttersta  spetsen 

svarta.  På  nosen ,  omkring  ögonen ,  på  öfre  delen  af  främre  ex- 
tremiteternas  yttre  sida,  på  bröstet,  främre  delen  af  buken,  på 

ljumskarne ,  och  yttre  och  bakre  sidorna  af  låren  var  den  svart- 
brunaktig.  Sjelfva  nosspetsen  var  ljusare,  gråbrunaktig.  Manen 
emot  hårspetsarne  svartaktig.  Extremiteterna,  de  främre  från 

och  med  carpalleden,  och  de  bakre  ungefär  från  och  med  knä- 
leden, eller  strax  under  denne  ljusare  gråbrunaktiga.  Bakre 
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delen  af  buken ,  inre  sidan  af  låren ,  och  undre  sidan  af  svansen 

gråhvitaktiga.  —  Under  vintren  är  färgen  på  kroppen  något 
ljusare,  och  gråaktig,  och  denna  hårfäll  är  under  sommaren 
före  fällningen  urblekt. 

Ungen  är  innan  sin  första  fällning  rödbrunaktig,  med  finare, 
nästan  ullikt  hår. 

Den  äldre  ungen,  efter  hårfällningen,  (9^  skjuten  d.  ̂ V») 
är  ofvan  och  på  sidorna  gråaktig,  men  mörkare  eller  stålgrå- 

I  aktig  på  nosen  bakom  munvinklarne ,  på  hakspetsen,  omkring 
I  ögonen ,  på  yttre  sidan  af  öfre  delarne  af  främre  extremiteterna , 
i  på  nedre  delarne  af  kroppssidorna ,  på  lårens  yttre  sidor  nedtill, 
och  på  deras  bakre  sidor.    Håren  på  öfre  sidan  af  halsen  och 

'    på  framryggen  bilda  en  tydlig  man,  och  äro  vid  spetsarne  rost- 

'   gulaktiga.    Samma  förhållande  är  det  med  en  del  längre  hår 
'   under  strupen,  som  bilda  ett  litet  skägg,  samt  med  en  del 
'   längi*e  och  vid  spetsarne  nästan  ullika  hår  på  midten  af  bak- 

'   ryggen  och  på  länden.  Öfre  sidan  af  nosen,  pannan  och  hjessan 

■  j  grågulaktiga.  Extremiteterna  nedtill  ljusare,  liksom  hos  de  äldre. 
'  i  Klöfvarne  något  smalare  än  hos  desse.  Denna  qviga  hade  krop- 

'  I  pens  höjd  öfver  bogarne  3  f.  1  t.  eller  930  mill. 
^  I       Hornen  utmärka  sig,  såsom  redan  är  anfördt,  derigenom 

'■  "att  de  hafva  ett  kort  skaft,  utan  någon  ögontagg,  och  en  hand- 
^  likt  utbredd,  flertaggig  krona,  samt  i  allmänhet  numera  icke 

^  äro  af  någon  betydlig  längd,  och  sitta  på  korta  rosenstockar, 
^'  samt  äro  riktade  nästan  rätt  ut  åt  sidorna.  Eosenkransen  är  väl 

'  utbildad,  och  hornens  yta  är  knottrig,  liksom  å  dem  af  kron- 
hjorten.  Den  unge  elghanen  börjar  vid  ungefär  9  månaders  ålder 

^' !  att  få  horn ,  som  i  början  se  ut  som  små  ludna  knappar,  och 
som  sedermera  få  formen  af  enkla ,  något  trubbiga  och  böjda 

spetsar  af  4—5  tums  längd.    Dessa  befrias  från  sin  hudbekläd- 
nad  och  äro  färdiga  i  slutet  af  Augusti.    De  fällas  under  föl- 

^ijjande  Februari,  och  efterträdas  af  andra  horn,  som  äro  större, 
fi"^  och,  enligt  J.  af  Daeellis  iakttagelse,  äro  tvåspetsiga,  men, 

enligt  andra  ̂ ) ,  stundom  äfvenledes  lära  vara  enkla ,  ehuru  unge- 
f  far  af  en  fots  längd.   Efter  den  derpå  i  Januari  följande  horn- 

it' I  fällningen,  och  då  elghanen  är  i  é-.de  året,  erhåller  han  horn, 
lei  !  som  stundom  hafva  2 me  (af  Darelli),  och  stundom  3 me  taggar, 
in  och  man  kan  då  i  sednare  fallet  se  början  till  kronans  utbred- 

il-  I  ̂   

^"  I      1)  Se  Svensk  Zoologi,  Bd.  I,  N:o  1,  pag.  3. 
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ning.  Den  tagg ,  som  på  det  tvåtaggiga  hornet  har  bildat  sig  å 

dess  främre  sida,  har  ungefär  samma  plats,  som  ögontaggen 
intager  å  det  tvåtaggiga  hornet  af  den  unge  kronhjorten,  och 

den  anses  derföre  af  J.  F.  Brandt  ̂ )  för  en  ögontagg.  Då  den 
emellertid  vid  hornets  vidare  utveckling  sammansmälter  med 
den  utbredda  kronan,  samt  icke  visar  någon  tendens  till  att 

förflytta  sig  närmare  intill  rosenkransen,  såsom  hos  kron-  och 
dof hjortarne,  utan  fastmer  ofta  aflägsnar  sig  derifrån,  kan  den 

dock  svårligen  anses  homolog  med  en  ögontagg,  och  vi  antaga 
derföre,  att  elgens  horn,  liksom  rådjurets,  sakna  sådan.  Efter 

fällningen-)  af  de  2-  eller  3-taggiga  hornen,  d.  v.  s.  i  4:de 
eller  5:te  lefnadsåret,  erhåller  elgen  3-  eller  4- taggiga  horn  af 
större  storlek  och  utbredning  än  de  föregående,  samt  af  mellan 
1  och  2  fots  längd  i  rät  linia.  Derefter  tilltaga  hornen  efter 

hvarje  fällning  i  storlek,  utbredning  och  taggarnes  antal  ända 
till  18  å  20  års  ålder;  men  då  mängden  af  taggar  är  mycket 
föränderlig ,  och  deras  antal  ofta  är  olika  på  de  samtidiga  hornen 
å  samma  individ,  kan  man  icke  derefter  med  någon  säkerhet 

beräkna  åldern,  ehuru  stora  och  starkt  utbredda  horn  med  många 

taggar  alltid  utmärka  högre  och  mogen  ålder.  Då  elgarne  nu- 
mera ,  isynnerhet  hanarne ,  sällan  få  lefva  till  någon  högre  ålder, 

är  det,  såvidt  vi  erfarit  det,  mycket  sällsynt  att  någon  elghane 
anträffas  hos  oss  med  horn,  som  hafva  flera  än  4  å  5  taggar 
hvartdera.  Vi  hafva  emellertid  haft  tillfälle  att  se  horn  af  på 

sednare  tiden  skjutna  elghanar,  som  haft  6  å  7  taggar,  i  kronan 

af  hvarje,  och  kronans  längd,  med  inberäkning  af  taggarne, 
öfver  2  fot  eller  600  mill.,  samt  skaftets  omkrets  strax  ofvan 
rosenkransen  7  tum  eller  210  mill.  Vi  hafva  emellertid  hört 

omtalas  horn  från  sednare  tiden ,  som  haft  flera  taggar,  nemligen 
10  å  12.  Uti  Sv.  Jäg.förb:s  Nya  Tidskr.,  ll:te  årg.  pag.  15, 

omnämnes  i  Norge  1871  skjuten  elg,  som  å  ena  hornet  hade  9 
taggar.  Ofta  får  man  se  å  stora  horn,  att  kronan  utgöres  af 

2:ne  afdelningar :  en  främre  och  en  bakre ,  af  hvilka  den  främre 
är  bildad  af  den  delen,  med  hvilken  den  af  Brandt  så  kallade 

ögontaggen  har  sammansmält,  samt  i  allmänhet  är  mindre  än 
den  bakre.   Någon  gång  får  man,  såsom  en  abnormitet,  se  att 

1)  Beitr.  z.  Naturgesch.  des  Elens;  Mém.  de  TAcad.  Imp.  des  Sciences 
de  St.  Pétersb.    VIl:e  ser.    T.  XVI.    N.o  5. 

2)  De  gamle  elghanarne  skola  fälla  hornen  i  December,  enligt  O.  VON 
LOEWIS  (Der  Zoologische  Garten,  1867.  pag.  222). 
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dessa  afdelningar  äro  skilda  ända  till  nära  rosenkransen,  och 
att  hornet  således  nästan  är  tvåklufvet.  —  Liksom  förhållandet 

varit  med  kronhjortarne  under  en  aflägsen  forntid,  hafva  äfven 

elgarne  fordom  haft  mycket  större  horn  än  dem ,  som  de  numera 

erhålla,  ehuru  de  då,  enligt  hvad  Prof,  F.  Wahlgren^)  visat, 
uti  kroppsstorleken  icke  varit  större  än  nu.  Denne  författare 
uppgifver  å  anförda  stället,  att  hornen  å  ett  i  en  torfmosse  i 

södra  Skåne  uppgräfdt  elgskelett,  hvars  dimensioner  äfven  an- 
föras, hafva  den  utbredda  skifvan,  utan  inberäkning  af  taggarne, 

som  äro  17  å  18  å  hvarje,  2  fot  5  tum  eller  750  mill.  i  längd 

framifrån  bakåt.  Genom  Etatsrådet  J.  Steenstrups  benägna  god- 
het hafva  vi  varit  i  tillfälle  att  uti  Köpenhamns  Universitets 

zoologiska  museum  bese  flera  i  torfmossar  i  Danmark  funna, 

mycket  stora  och  väl  bibehållna  elghorn.  Ett  dylikt  horn  der- 
städes  från  torfmosse  på  Seland  har  den  utbredda  skifvan,  utan 

inberäkning  af  taggarne,  2  fot  7 — 8  tum  eller  810 — 840  mill. 

i  längd  framifrån  bakåt,  och  skaftets  omkrets  6Vio  t-  ̂ll^J*  201 
mill.  Taggarnes  antal  på  detta  horn  var  ej  betydligt  (10 — 14), 
derföre  att  skifvans  kant  på  långa  stycken  saknade  taggar,  och 
endast  var  något  bugtig,  med  svaga  spår  till  taggar.  Ett  annat 

sådant  horn  derstädes  har  2:ne  tydliga  afdelningar  å  skifvan, 
åtskilda  genom  en  bugt,  af  hvilka  den  främre  är  särdeles  starkt 
utbredd,  men  har  blott  2me  distinkta  taggar.  Ett  annat  horn 

derstädes ,  funnet  i  torfmosse  pä  Jutland ,  har  skifvan,  utan  tag- 
garne, som  äro  endast  10,  2  f.  4  t.  eller  720  mill.  lång,  och 

skaftets  omkrets  vid  basen  9  t.  eller  270  mill.  Denna  skaftets 

betydligare  tjocklek,  ehuru  skifvan  är  mindre,  antyder  något 

större  storlek  hos  djuret ,  som  burit  hornet ;  och  i  öfverensstäm- 
melse  dermed  täcktes  Etatsrådet  Steenstrup  meddela  oss,  att 

han  gjort  den  iakttagelsen,  att  de  i  torfmossar  på  Seland  och 

Jutland  funna  skelettdelar  af  elg,  kronhjort  och  rådjur  ådaga- 
lägga, att  dessa  djur  varit  större  på  det  sednare  stället  än  på 

det  förra,  och  att  detta  lemnar  ett  godt  skäl  för  antagandet, 

att  Seland  var  en  ö  äfven  då  de  ifrågavarande  djuren  drunknade 

i  de  sjöar  eller  träsk,  som  sedermera  förvandlats  till  de  torf- 
mossar, uti  hvilka  lemningarne  af  dem  nu  finnas.  Vi  hafva  å 

Lunds  Universitets  zoologiska  museum  iakttagit,  att  de  i  Skånes 

torfmossar  funna  lemningarne  af  elgar  och  kronhjortar  öfverens- 

1)  Sv.  Jägareförb:s  Nya  Tidskr.,  9:de  årg.,  pag.  196-197. 
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stämma  i  sina  dimensioner  med  dem  från  Jutland,  och  således 

tyckas  vara  af  continental  natur. 
SJcelettet.  Oraniet:  Af  den  ofvan  beskrifne  hanen  af  mellan 

3  och  4  års  ålder.  Craniets  längd  från  framkanten  af  mellan- 
käksbenen  till  bakerste  kanten  af  nackekammen  2  fot  1  t.  eller 

630  mill.  D:o  från  D:o  till  främre  kanten  af  nackhålet  1  fot 

87-2  t.  eller  555  mill.  Dess  bredd  öfver  de  undre  orbitalkan- 
terna  TVo  t.  eller  225  mill.  L.  af  näsbenen  4  t.  eller  120  mill. 

Det  är  af  en  långsträckt  form ,  och  kännes  strax  från  alla  andra 

genom  nosens  betydliga  längd,  den  utomordentligt  store  främre 
näsöppningen  och  näsbenens  korthet,  så  att  afståndet  mellan  dem 
och  framkanten  af  mellankäksbenen  är  större  än  V.i  craniets 

längd.  A  nackbenet  är  nackekaramen  stor  och  utskjutande  bakåt 

bakom  ledknapparne.  Tillfölje  deraf  är  pars  occipitalis  djupt 
konkav.  Paroccipitalutskotten  ellerproc.  paramastoidei  äro  långa, 
och  inåt  böjda.  Nackbenets  basilardel  är  framåt  afsmalnande,  och 

försedd  med  stora  knölar  såväl  intill  främre  delen  af  ledknap- 
parna, som  vid  gränsen  mellan  den  och  bakre  kilbenets  kropp. 

Dess  bredd  öfver  de  bakre  knölarne  är  ungefär  lika  med  dess 
längd.  BullcB  ossecB  äro  små,  och  å  sin  undre  sida  ojemna  af 

gropar  och  utskott,  och  ett  långt  sådant  förefinnes  vid  deras 
inre  ända,  utåt  omslutande  hålet  för  tuba  Eustachii.  Processus 

styloideus  sitter  i  en  betydlig  fördjupning,  som  baktill  är  be- 
gränsad af  basen  af  proc.  paramastoideus ,  och  framtill  och  på 

sidorna  af  höga  utskott  å  bulla  ossea,  och  nära  intill  den  är 

foramen  stylomastoideum.  Den  yttre  öronöppningen  är  under- 
till tubformad.  Froc.  postglenoideus  har  en  inre  och  en  yttre 

afdelning,  åtskilde  genom  en  bugt.  Foramen  glenoideum  är 
hos  äldre  föga  eller  icke  distinkt.  De  yttre  delarne  af  hjessbenen 

och  de  öfre  delarne  af  flällbenen  stupa  starkt  nedåt,  och  der- 
igenom  är  hjessan  starkt  konvex,  samt  jemförelsevis  smal.  Hjess- 

benen, som  tidigt  sammansmälta,  hafva  hos  hanen  å  sin  öfre 
sida  baktill  2:ne  knölar,  som  nästan  äro  förenade.  De  hafva 
äfvenledes  framtill  vid  sutura  coronalis  å  sidorna  och  i  för- 

ening med  pannbenen  ett  par  knölar  hos  båda  könen,  som 
dock  äro  små.  Deras  främre  del  är  å  midten  starkt  konvex, 

och  bidrager  jemte  pannbenen  till  att  bilda  den  starkt  upp- 

stående konvexitet' eller  köl,  som  förefinnes  långs  midten  af  den 
bakre  delen  af  pannan  mellan  tuhera  frontalia  eller  rosenstoc- 
karne  hos  hanen,  och  som  äfven  är  der  hos  honan.  Framom 
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denne  är  der  å  midten  af  pannan  en  djup  grop.  Afståndet  mel- 

lan basen  af  tubera  frontalia  och  orhitce  är  mindre  än  de  sed- 
nares  diameter,  och  de  förra  äro  riktade  nästan  horisontelt  utåt. 

Honorna,  äfven  de  gamla,  hafva  inga  spår  till  tubera  frontalia. 
Tårbenet  är  jemförelsevis  mindre  än  hos  kronhjorten,  längre  än 

högt,  framåt  afsmalnande,  men  ej  tillspetsadt ,  utan  trubbigt ^ 

och  gropen  å  dess  yttre  sida  är  temligen  djup,  men  kort.  Ok- 
benets  främre  del  sträcker  sig  hos  hanen  nästan  lika  långt  fram 

som  tårbenet,  och  har  en  skarp  rygg.  Hos  honan  är  den  kortare. 

Öppningen  mellan  tårbenet,  pannbenet,  näsbenet  och  öfverkäks- 
benet  är  temligen  stor,  men  kortare  än  tårbenet.  Näsbenen  hafva 

sina  bakre  ändar  afrundade,  och  icke  inskjutande  mellan  pann- 
benen, utan  tvärtom  dessas  främre  och  inre  hörn  bilda  en  liten 

spets,  som  inskjuter  mellan  näsbenen.  Dessa  sednare  hafva  sina 
öfre  delar  långs  suturen  dem  emellan  nästan  plattade  eller  grundt 

konkava,  och  deras  yttre  sidor  äro  starkt  stupande.  Deras  ge- 
mensamma bredd  är  mera  än  hälften  så  stor  som  deras  längd. 

Den  främre,  broskartade  delen  af  silbenets  perpendiculära 

skifva  är  mycket  stor,  samt  har  sin  öfre  kant  framtill  bågböjd 
nedåt.  Mellankäksbenen ,  ehuru  mycket  långa,  räcka  dock  icke 

upp  till  näsbenen,  och  deras  jproce^^^^s  palatini,  som  inåt  be- 
gränsa de  stora  och  långa  foramina  incisiva,  äro  långa  och 

smala.  Afståndet  mellan  framkanten  af  mellankäksbenen  och  den 

främsta  kindtanden  innehålles  ej  fullt  3:ne  gånger  i  craniets  längd. 
Gombenens  horisontella  del  är  skild  från  plogbenet,  och  deras 
bakre  fria  kanter  bilda  en  djupt  ingående  och  spetsig  vinkel. 
Underkäken  är  utmärkt  genom  det  betydliga  afståndet  mellan 
den  främsta  kindtanden  och  framkanten  af  underkäken,  samt 

derigenom  att  dess  undre  kant  är  vågformigt  böjd,  d,  v.  s.  fram- 
till temligen  starkt  konkav.  Det  nämnda  afståndet  innehålles 

hos  den  äldre  hanen  icke  2^/^  gånger,  och  hos  honan  något 
mera  än  detta  i  underkäkens  längd. 

Bälen:  Bredden  af  atlas  är  t.  eller  165  mill.  Denna 

kota  har  sidoutskotten  i  yttre  kanten  tjocka  och  bugtiga,  och 
mera  utstående  baktill.  Den  öfre  bågen  har  en  kam  framtill, 

den  undre  ett  starkt  hypapopliysialutskott  baktill,  samt  en  in- 
cisur  framtill.  De  följande  halskotorna  hafva  vanlig  form.  Para- 
pophyserna  å  den  5:te  äro  smala,  men  långa.  Höjden  af  6:te 

halskotan  från  spetsen  af  neuraltaggen  till  undre  kanten  af  pa- 



822 

rapophysen  är  5  Va  t.  eller  165  mill.  Diapophyserna  å  den 
7:de  äro  korta,  och  icke  konkava  i  ändan.  —  Bröstkotorna  äro 
13,  ländkotorna  6,  korsbenskotorna  5,  och  svanskotorna  8.  Med 

undantag  af  de  2:ne  sista ,  hafva  alla  bröstkotorna  neuraltaggarne 

riktade  bakåt.  De  främre  bröstkotorna  hafva  långa  neuraltaggar 
och  de  längsta  äro  7      t.  eller  225  mill.  långa. 

Extremiteterna:  Skulderbladet  är  137iot.  eller  408  mill. 

långt,  med  undantag  af  brosket-),  samt  S^m  t.  eller  24.9  mill. 
bredt  upptill.  Det  är  af  en  irregulier  triangulär  form,  derigenom 
att  dess  främre  öfre  hörn  är  afskuret  nästan  rätt  ned,  och  der 

är  en  tydlig  afsats  der  den  nästan  rätt  nedstigande,  nedtill  något 
konvexe  kanten  öfvergår  i  den  andre  delen  af  framkanten 

Öfverarmbenet  är  14 Va  t.  eller  435  mill.  långt,  med  inberäk- 
ning  af  tuherculum  majus^  och  utom  detta  13Vio  t-  ̂ H^^ 
mill.  D:o.  Dess  omkrets  på  midten  är  5  t.,  eller  150  mill.  Det 

är  af  en  mycket  mera  långsträckt  form  än  det  af  Bos.  Liksom 
hos  sistnämnda  slägte,  böjer  sig  tuherculum  majus  in  öfver 
sulcus  intertuhercuJaris,  men  dess  inre  ända  är  trubbig,  då  den 
deremot  är  spetsig  hos  Bos.  Crista  deUoidea  externa  är  låg, 
och  sträcker  sig  blott  ungefär  till  benets  midt.  Längden  af 

armbågbenet  i  rät  linia  är  18 V:  t.  eller  555  mill.,  och  längden 
af  strålbenet  är  i  rät  linia  15  t.  eller 450  mill.,  och  dess  bredd 

å  midten  är  1  Vi  o  ̂ller  51  mill.  Underarmen  är  således,  lik- 
som öfverarmen,  mycket  mera  långsträckt  än  hos  Bos.  Arm- 

bågbenet är  upptill  ganska  löst  fästadt  vid  strålbenet.  Meta- 
carpalbenet,  eller  det  främre  kanonbenet,  är  12  t.  eller  360  mill. 

långt,  och  å  midten  P/ao  t.  eller  35  miU.  bredt.  Det  har  tvär- 
diametern större  än  den  framifrån  bakåt,  och  är  således  icke 

hoptryckt.  Den  fåra,  som  finnes  långs  dess  främre  sida,  är  helt 
liten  och  grund,  och  upptill  har  nämnda  sida  innanför  den 
en  mera  framstående  konvexitet.  Nära  benets  nedre  ända  är 

der  vid  denna  fåra  ett  hål,  som  går  in  till  dess  märgkanal. 
På  motsatta  sidan  finnes  ett  likadant  hål.    Den  bakre  sidan  af 

1)  Å  ett  subfossilt  elgskelett  med  mycket  stora  horn  uti  Köpenhamns 
Universitets  zoologiska  museum  hafva  vi  funnit  denna  kotas  höjd  från  spet- 

sen af  neuraltaggen  till  undre  kanten  af  parapophysen  vara  67io  ®1^^^ 
204  mill. 

2)  Ä  ett  annat  individ  är  det  14 7,^  t.  eller  426  mill.  långt,  och  9  % 
t.  eller  285  mill.  bredt  upptill. 

3)  Hos  helt  unga  märkes  detta  mindre. 
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benet  är  långsåt  konkav,  mcå  undantag  af  den  nederste  delen; 

och  den  kant,  som  utåt  begränsar  denna  konkavering,  är  föga 
mera  utstående  än  den  inre,  och  vid  konkaveringens  öfre  ända  är 

ett  litet  hål.    Vid  bakre  sidan  nedtill  af  detta  ben  äro  ett  par 
sidometacarpalben  eller  främre  stilettben  fästade,  som  med  sin 
öfre  tillspetsade  ända  räcka  ofvan  benets  midt,  och  hvartdera 

vid  sin  nedre  ända  bär  en  bakre  liten  tå  (lättklöf)  med  3me  pha- 
langer.  Äfven  vid  öfre  delen  af  bakre  sidan  liafva  vi  funnit  ett 

par  rudimenteraf  sidometacarpalbenen,  men  dessa  äro  ytterst  små. 

A  foster  hafva  vi  sett  dem  tj-dliga,  men  nedtill  ofullständiga 

och  förenade  med  de  nedre  genom  ligamenter.  —  A  bäckenet 
äro  kropparne  af  höft-  och  sittbenen  ungefär  i  samma  räta  linie. 
Bäckenets  längd  är  17  t.  eller  510  mill.    Höftbenets  vinge  är 

särdeles  sned,  och  dess  inre  afdelning,  som  är  fästad  vid  kors- 
benet ,  är  bredare  än  den  yttre.  Den  främre  kanten  af  den  bakre 

uppstigande  delen  af  sittbenet  med  sittknölen  bildar  en  nästan 

rät  vinkel  med  dess  kropp.   Långs  symijhysis  ossiimi  pubis  är 
å  undre  sidan  en  ojemn  kam.    A  undre  delen  af  den  bakre 

apertura  pelvis  ̂   d.  v.  s.  bakom  sympliysis,  är  en  djup  och  smal 

bugt.  Det  bakre  hörnet  af  den  trehörnige  sittknölen  är  mj^cket 
långt.  Lårbenet  är,  med  inberäkning  af  trochanter  major,  1 6  Yio 
t.  eller  489  mill.,  och  utan  inberäkning  af  densamme  15  7io  ̂' 

eller  453  mill.  långt.    Dess  omkrets  å  midten  är  47io  t.  eller 

138  mill.    Det  är  jemförelsvis  långt,  något  böjdt,  och  temligen 
starkt  hoptryckt  å  midten.    Trochanter  major  är  mycket  högre 
än  caput,  och  utåt  och  bakåt  strax  ofvan  condylus  externns  är 

en  lång  och  ruggig,  men  icke  särdeles  djup  grop.  Skenbenet 
är  längre  än  lårbenet,  och  I7V2  t-  ̂ ller  525  mill.  långt.  Det 
har  nedtill  å  sin  bakre  sida  2:ne  långsgående  grunda  fåror.  Till 

vadbenet  finnes  icke  något  annat  spår  än  malleolarbenet.  Meta- 
tarsalbenet  eller  det  bakre  kanonbenet  är  147io  t-  ̂^^^^ 
mill.  långt.    Det  är  å  midten  hoptryckt,  så  att  dess  diameter 
framifrån  bakåt  derstädes  är  större  än  dess  tvärdiameter.  Långs 

dess  främre  sida  är  en  temligen  djup  och  stor  fåra ,  och  upptill 
är  benets  konvexitet  innanför  den  mera  framstående,  och  vid 
nedre  ändan  af  denna  fåra  är  ett  stort  hål.    A  bakre  sidan  är 

det  uppåt  långsåt  konkavt,  och  den  kant,  som  utåt  begränsar 
denna  konkavering,  är  mera  utstående,  och  vid  öfre  ändan  af 
den  sednare  är  ett  stort  hål.   Vid  detta  ben  finnas  nedtill  inga 

.  sidometatarsalben  eller  bakre  stilettben ,  såsom  vid  det  främre 

53 
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kanonbenet,  men  de  bakre  tårna  eller  lättklöfvarne  hafva  3:ne 

phalanger,  af  hvilka  den  lista  är  liten  och  uppåt  afsmalnande. 
Vid  bakre  delen  af  den  öfre  ändan  hafva  vi  emellertid  någon 

gång  sett  temligen  tydliga  spår  till  de  öfre  delarne  af  sido- 
metatarsalbeuen  (2:dra  och  5:te),  som  här  sammansmält  med 
kanonbenet. 

Tänderna:  De  öfre  äkta  kindtänderna  hafva  å  yttre  sidan 

särdeles  starka  ryggar,  och  å  inre  D:o  nedanför  roten  uti  den 
dervarande  gropen  en  tydlig  knöl.  En  sådan  knöl  finnes  å  yttre 
sidan  af  de  undre  äkta  kindtänderna  uti  en  motsvarande  grop. 

De  öfre  äkta  kindtänderna  äro  mycket  mera  breda  än  de  äro 
höga  utanför  alveolerna.  Till  öfre  hörntänder  finnes  intet  spår. 
De  vid  framtänderna  varande  yttersta  tänderna,  hvilka  Owen, 

enligt  hvad  vi  ofvan  pag.  774  yttrat,  antager  för  hörntänder, 
äro  emot  kronan  mera  trindlagda,  och  med  smalare  krona,  än 
de  rätta  framtänderna,  och  af  dessa  sednare  hafva  de  mellersta 

kronan  icke  mycket  mera  utbredd,  än  den  af  de  nästintill  dem 
varande. 

Elgens  geografiska  utbredning  inom  Sverige  sträcker  sig 
från  gränsen  mellan  Småland  och  Östergötland,  vid  ungefär 
58:de  nordliga  breddgraden,  till  Öfverkalix  i  Norrbottens  län,  i 
grannskapet  af  norra  polcirkeln,  mellan  6(r.te och  67:de  nordliga 
breddgraderna.    Uti  Skandinavisk  Fauna  uppgifves  den  58:de 

nordliga  breddgraden  såsom  den  sydliga  gränsen  för  dess  ut- 
bredning hos  oss;  och  i  Svenska  Jägareförbrs  Nya  Tidskr.,  4:de 

årg.  pag.  68,  omnämnes,  att  elg  på  sednare  tiden  anträffats 
inom  Ydre  härad  i  södra  Östergötland.    Uti  samma  tidskrifts 

3:dje  årg.  (1865)  pag.  94,  uppgifves  af  C.  W.  Lundborg,  att 

elgen  i  trakten  af  Norrköping  tilltagit  i  antal.   Det  händer  nå- 
gon gång,  att  något  individ  från  dessa  trakter  förirrar  sig  långt 

söderut,  och  t.  o.  m.  visar  sig  i  Skåne.    I  nämnde  tidskrifts 

3:dje  årg.  pag.  35,  berättas,  huruledes  en  elgko  i  October  må- 
nad 1864  blef  dödad  i  Ifösjön  i  nordöstra  Skåne.    På  samma 

ställe  omnämnes  af  Kedaktioneu,  att  elgar  årligen  förekomma  i 

norra  Smålands  skogar,  men  att  den  förföljelse,  hvarför  de  der- 
städes  äro  utsatte,  förhindrar  dem  från  att  der  kunna  välja  nå- 

gon ständig  uppehållsort ,  eller  bilda  något  elgstånd.  Uti  samma 
tidskrifts  7:de  årg.  pag.  156,  och  9:de  årg.  pag.  4,  uppgifves, 
att  en  eller  annan  elg  visar  sig  i  Vestergötland ,  men  att  inom 
denna  provins  icke  finnes  något  stadigt  elgstånd,  ehuru  elgen 
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derstädes  fordom  varit  sä  talrik,  att  den  enligt  Vostgötalagen 
t.  0.  m.  betraktades  såsom  skadedjur.  Philos.  Cand.  Sam.  Högman 

har  emellertid  täckts  meddela  oss,  att  i  trakten  af  Alingsås  elg- 
stånd  förefinnes.    Enligt  de  uppgifter,  som  meddelas  i  nämnde 

tidskrift,  7:deårg. ,  pag.  247,  och  9:de  årg.  pag.  51,  synes  elgen 
i  trakten  af  Wenersborg  och  i  Dalsland  icke  vara  sällsynt,  och 

sannolikt  förefinnas  derstädes  elgstånd  på  flere  ställen.  Med  af- 
seeiide  på  den  uppgifna  norra  gränsen  för  elgens  utbredning 
inom  Sverige,  anföres  af  O.  R.  Hedehström  i  samma  tidskrifts 

7:de  årg.,  pag.  51,  att  elgen,  efter  många  års  frånvaro^),  1867 
åter  visade  sig  på  Laxforsberget  i  Öfverkalix  inom  polcirkeln, 
och  befanns  qvar  derstädes  följande  året,  ehuru  några  individer 
under  första  året  blifvit  skjutna.  Det  är  således  att  förmoda,  att 

inom  Öfverkalix  fast  elgstånd  uppkommit.  Uti  de  större  skogs- 
trakterna i  åtskilliga  af  de  provinser  (Nerike,  Wermland,  West- 

manland,  Upland,  Dalarne,  Jemtland),  som  ligga  mellan  de  södra 
och  norra  gränserna  för  elgens  utbredning  inom  Sverige,  är  den 

ingalunda  sällsynt,  och  har,  enligt  förhandenvarande  uppgifter, 

på  sednare  tiden  återigen  något  tilltagit  i  antal,  hvilket  lyck- 
liga förhållande  påta  gligen  är  en  följd  dels  af  det  strängare  be- 

ifrandet  af  oloflig  jagt,  och  dels  af  jagttidens  förkortning.  Uti 

Norge  är  elgen,  enligt  R.  Collett-),  allmän  i  landets  alla  större 
skogstrakter,  och  förekommer  i  ringa  antal  t.  o.  m.  i  Finmar- 

ken. —  Elgen  förekommer  dessutom  i  Ryssland ,  der  han  är  ut- 
bredd söderut  till  Estland,  Lifland,  Curland,  Moskauska,  Kasanska 

och  Permska  gouvernementen ,  samt  till  Lithauen  i  Bialowesher- 

Skogen      och  i  Ost-Preussen,  hvarest  år  1870  omkring  300 
individer  skulle  hafva  förefunnits  (J.F.  Bkandt),  och  hvarest  den 
är  fredad.  För  öfrigt  finnes  elgen  i  hela  Sibirien  ända  till  kusten 
af  Ochotska  Hafvet,  från  Altai  och  gränsen  af  China  i  söder 

till  polcirkeln  i  norr;  och  i  de  nordliga  delarne  af  Norra  Ame- 
rika, från  nedre  hälften  af  Lorenzoflodens  område,  samt  det  af 

öfre  Mississippi  och  Columbiafloden  i  söder  till  69:de  ä  70:de 

breddgraderna  i  norr.  —  len  aflägsen  forntid  har  elgen ,  liksom 

1)  För  50  år  sedan  skulle  der  varit  god  tillgång  på  elg  i  Öfverkalix. 

2)  Oversigt  over  Norges  vigtigste  Hvirveldyr-,  Statistisk  Arbog  for 
Korgeriget  Norge  af  N.  G.  Broch,  pag.  16  (1871). 

3)  J.  F.  Brandt;  Beiträge  zur  Naturgeschichte  des  Elens  etc;  Mém- 
de  1'Acad.  Imp.  des  Sc.  de  St.  Pétersb.  VII:e  série,  T.  XVI,  N:o  5,  pag- 
56-59.  —  1870. 

53* 
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bäfveni  och  renen,  haft  en  mycket  vidsträcktare  geografisk  ut- 

bredning än  nu.  Då  var  han  talrik  i  Skåne  enligt  de  lem- 
ningar  af  honom,  som  ofta  uppgräfvas  i  torfmossarne  inom 
nämnde  provins,  äfvensom  i  Danmark,  der  enahanda  fynd  äfven 
ofta  blifvit  gjorda.  Subfossila  lemningar  af  honom  dels  från 

qvartärperioden  och  dels  från  yngre  lager  hafva  dessutom  blifvit 
funna  i  England,  Frankrike,  norra  Italien,  Schweiz,  Tyskland, 

Galizien,  Ungern,  södra  Ryssland,  så  sydligt  som  vid  norra  slutt- 

ningen af  Caucasus  2),  och  i  Palestina  De  äldsta  subfossila 
lemniugarne  hafva  blifvit  funna  tillsammans  med  Mammuth, 

Grotthysenan,  Ehinoceros  tichorhimis,  Hippopotamus  major  etc. 

Enligt  RuTiMETER ,  hafva  talrika  lemningar  af  elgen  blifvit  funna 

vid  pålbyggnaderna  i  Schweitz. 

Elgen  söker  i  allmänhet  vidsträckta  och  aflägsna  skogstrak- 
ter, ehuru  den  stundom  .gifver  sig  ut  på  öppna  fält  mellan  dessa, 

då  den  vandrar  från  en  trakt  till  en  annan.  Under  den  mildare 

årstiden  väljer  den  gerna  lågländt  och  sumpig  mark,  hvarest  finnes 

god  tillgång  på  löfskog  och  buskar,  såsom  sälg,  vide,  asp,  ab 

rönn,  björk,  m.  m.,  samt  äfven  lingon-  och  blåbärsris,  orm- 
bunkar, squattra  (Ledum  palustre),  och  ljung  (då  den  blommar). 

På  de  ställen,  der  den  brukar  uppehålla  sig,  och  som  deraf 

kallas  elgstånd,  träffar  man  under  sommaren  vanligen  fiera  till- 

sammans ,  utgörande  en  slägt.  C.  Quensel  säger  härom :  "Öf- 
ver  sommaren  lefva  flera  tillsamman,  och  efter  sättiden,  eller 
då  honorna  kalfvat  om  våren,  träffas  merendels  hvar  och  en 

slägt  tillhopa,  bestående  af  en  gammal  elghona,  2  färdiga  elgar, 
som  nästa  höst  skola  brunsta,  2  andra,  som  äro  yngre,  och 
2:ne,  som  äro  födda  samma  år.  Mot  brunsttiden  eller  om  hösten 

samla  sig  stundom  flera  sådana  slägtdrifter,  och  utgöra  en  trupp, 

som  högst  består  af  15  till  20  stycken.  Under  brunsten  aflägsna 

sig  för  en  kort  tid  de  yngste  kalfvarne,  som  sedan  af  modern 

uppsökas.    De  unge  hanarne  öfverge  henne  icke  helt  och  hållet 

1)  Till  Skåne  hade  han  sannolikt  invandrat  söder  ifrån  under  den  tid, 
då  Skåne  var  landfast  med  Tyskland.  —  Enligt  hvad  som  anföres  i  Skand. 
Fauna,  skall  elgen  ännu  omkring  medlet  af  förra  seklet  haft  stamhåll  i 
Småland,  och  då  stundom  kommit  nedstrykande  till  Skåne  derifrån. 

2)  J.  F.  Brandt  å  anf.  st.  pag.  49. 
3)  H.  B.  TristkäM;  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1866,  pag.  86. 

Tänder  och  ben  hafva  af  honom  funnits  i  en  breccia  på  Libanon,  tillsam- 
znans  med  flintredskaper. 

4)  Svensk  Zoologi,  Bd.  1,  N:o  1,  pag.  5. 
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förr  än  på  3:dje  året  mot  sättideii  eller  våren.  Om  vintern  sö- 
ker hvar  och  en  för  sig  skygd  mot  storm  och  oväder.  De  be- 

gifva  sig  då  till  högländta  ställen,  träffas  ofta  i  barrskogarne» 

och  vistas  vid  fuktig  väderlek,  snöglopp  och  oväder  i  tätt  be- 
vuxen skogsmark;  men  vid  frost  och  klart  väder  på  mera  öppna 

och  fria  ställen  i  skogen."  Ehuru  den  gamle  hanen  ofta  träffas 
ensam,  har  man  dock  stundom  äfven  funnit  honom  i  sällskap 

med  den  öfriga  slägten.  De  hafva  vanligen  flera  ståndplatser, 
mellan  hvilka  de  vandra  vid  vexlande  tillgång  på  föda.  Under 

dessa  vandringar  följa  de  vanligen  samma  stråt.  Elgens  lopp  är 
merendels  blott  ett  vaggande  traf,  som  dock  skall  vara  dubbelt 
mera  lidande  än  hästens  galopp.  Endast  då  den  är  starkt  skrämd, 

springer  den  i  galopp.  Den  är  emellertid  icke  särdeles  uthållig^ 
och  blifver  derföre  upptröttad  af  de  förföljande  vargarne.  Dä 
den  trafvar,  sätter  den  spåren  i  en  nästan  rät  linia ,  och  då  den 

galopperar,  sätter  den  ofta  alla  fyra  fötterna  tätt  tillsammans, 
och  de  bakre  utanför  de  främre.  Spåren  efter  den  äldre  hanen 

skola  kunna  kännas  derpå,  att  de  äro  tvära  i  främre  ändan, 
hvilket  uppkommer  derigenom,  att  han  utbreder  klöfvarne  under 

språnget.  Då  elgen  går  eller  springer,  höres  ett]  knäppande  ljud  i 
fötterna,  hvilket  skall  uppkomma  derigenom,  att  lättklöfvarne 

slå  emot  fotsulorna.  Då  den  springer  i  tät  skog,  sträcker  den 
hufvudet  rätt  fram,  och  lägger  således  hornen  ned  på  sidorna 
af  halsen.  Den  är  skicklig  simmare,  och  simmar  stundom  långa 
sträckor.  Af  naturen  är  den  from  och  maklig,  och  utvecklar 

endast  någon  större  liflighet  och  ilska  under  tiden  för  brunsten... 

Om  nätterna  ligger  den  stilla,  såvida  det  icke  är  mycket  mån- 
ljust, och  den  söker  sin  föda  under  morgnarne  och  dagarne. 

Dess  hörsel  och  lukt  äro  fina.  Dess  vanliga  läte  skall  vara 

klagande,  och  hafva  någon  likhet  med  getens  bräkande,  men 
vara  något  gröfre;  och  de  yngres  läte  skall,  enligt  af  Darelli, 
likna  ljudet  af  en  trädtrumpet.  Utom  de  ofvan  nämnda  växterna 

förtär  den  diverse  lavar,  kalfleka,  gräs,  säf,  rör,  säd,  om  hal- 
men ej  är  för  torr,  unga  skott  och  qvistar  af  barrträd  m.  m. 

Den  skada ,  som  den  gör  å  skogen  och  rågåkrarne ,  är  i  all- 

mänhet ringa*). 
Elgen  är  i  allmänhet  skygg,  såsom  de  andra  hjortarterna, 

och  undviker  beröringen  med  menniskan,  men  det  händer  dock 

1)  Vi  hänvisa  i  detta  afseende  till  hvad  som  yttras  i  Sv.  Jägareförbis. 
Nya  Tidskr.,  7:de  åvg.  pag.  102—106,  ocli  pag.  177—178. 
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någon  gång  att  den  bortlägger  sin  naturliga  skygghet  och' rädsla. 
Så  t.  ex.  visar  sig  stundom  modren  modig  i  försvaret  af  sin 

späde  unge ;  och  hanens  ilska  under  tiden  för  brunsten  är  någon 
gång  så  stor,  att  han  blir  farlig  äfven  för  menniskan.  Detta 
sednare  skall  isynnerhet  vara  förhållandet  med  sådane  hanar, 
som  i  kampen  om  honorna  blifvit  öfvervunne,  och  derigenom 
råkat  få  elakt  Ijmne.  Under  brunsttiden  skall  hanens  ilska  och 

häftighet  förhöjas  genom  förtäringen  af  sqvattra.  Förtäringen 
af  en  massa  säd  verkar  stundom  berusande  på  honom,  och  gör 

honom  modigare.  Uti  Sv.  Jägareförb:s  Nj^a  Tidskrift,  6:te  årg. 
pag.  35,  omtalas  en  ung  elgoxe,  som  i  Maj  månad  hade  slagit 

sig  ned  uti  en  torpares  rågåker,  med  begärlighet  förtärande  rå- 
gen ,  och  som  icke  ville  låta  mota  sig  derifrän ,  utan  med  ilska 

anföll  dem,  som  försökte  köra  bort  honom.  Då  elgen  är  retad, 
stryker  den  öronen  bakåt,  liksom  hästen,  och  reser  upp  manen, 

och  får  derigenom  ett  grymt  utseende.  Sina  likar  anfalla  elg- 
hanarne  vanligen  med  hornen,  men  mot  andra  fiender,  t.  ex. 
menniskan  och  rofdjuren,  försvara  de  sig  för  det  mesta  med 
framfötterna,  och  stundom  äfven  med  bakfötterna,  och  de  stötar, 

som  de  dervid  gifva  med  sina  spetsiga  klöfvar,  äro  mycket 

farliga,  samt  fruktade  både  af  björnar  och  vargar.  —  Enligt  af 
Darellis  iakttagelser  lär  elghanen  icke  vara  fullt  utvuxen  förr 
än  vid  7  ä  8  års  ålder. 

Man  har  många  gånger  uppfödt  elgkalfvar,  som  blifvit 
tagna  strax  efter  det  de  blifvit  framfödde.  Några  få  dagar  efter 
födseln  äro  de  redan  så  snabba  i  sitt  lopp,  att  de  icke  kunna 

tagas.  I  början  äro  de  svåra  att  föda  och  hålla  vid  lif,  och  de 

flesta  blifva  då  hemfallna  åt  döden.  Genom  ändamålsenlig  be- 

handling och  ospard  möda  lyckas  det  dock;  och  om  man  der- 
effcer  låter  dem  hafva  någon  frihet,  d.  v.  s.  icke  instänger  dem 
i  någon  trång  inhägnad  eller  mörkt  rum ,  utan  umgås  med  dem 
med  moderlig  ömhet,  blifva  de  tama  och  tillgifna,  som  hundar. 

Man  har  t.  o.  m.  lyckats  att  till  en  del  inöfva  dem  till  ridning 
och  körning ,  ehuru  de  icke  blifvit  fullt  pålitliga.  En  och  annan 
gång  hafva  de  durkat  med  ryttarne,  och  skenat  med  åkdonen, 

och  med  dessa  efter  sig  hoppat  öfver  grindar,  m.  m.  d.  Den 
stora  tamhet,  till  hvilken  man  för  öfrigt  lyckats  bringa  dem, 

gifver  emellertid  anledning  till  den  förmodan,  att  elgen,  efter 

några  få  på  hvarandra  följande  generationers  tämjande,  skulle 
kunna  blifva  fullt  tam  och  användbar  som  dragdjur.   Den  ilska 
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och  uppstudsighet,  som  påkommer  honom  under  ,  brunsttiden,  ocb 
som  då  någon  gång  visat  sig  såsom  raseri,  skulle  sannolikt  så 

småningom  minskas ,  och  om  den  detta  icke  "^gjorde ,  kunde  den 
förekommas  genom  kastrering  af  de  individer,  som  icke  behöfdes 
såsom  afvelsdjur.  De  märkligaste  försök  till  elgens  tämjande, 
som  blifvit  gjorda  här  i  landet,  äro  utan  tvifvel  de  af  Isak  af 
Darelli  vid  slutet  af  förra  seklet.  De  beskrifvas  af  honom  i  K. 

Vet.  Akadis  Handl.  för  1819,  pag.  207-  235. 

Enligt  sednare  iakttagelser  ̂ )  inträffar  elgens  brunst  i  slutet 
af  Augusti  och  början  af  September.  Enligt  äldre  uppgifter 

skulle  den  inträffa  en  månad  sednare.  Enligt  af  Darellis  iakt- 
tagelser å  den  af  honom  uppfödde  elghanen,  inträffade  brunsten 

i  början  af  September.  För  hanen  varar  den  sannolikt  större 

delen  af  September  månad,  och  enligt  somliga  uppgifter  till 
denna  månads  slut.  Enligt  hvad  som  uppgiives  i  Sv.  Jägareförbis 

Nya  Tidskrift,  7:de  årg.  pag.  121,  skall  honans  brunst  vara  af 
kortare  varaktighet,  eller  blott  omkring  en  veckas  tid.  På  samma 

ställe  omnämnes,  att  man  iakttagit  elgens  parning  ("elgresning") 
t.  0.  m.  nyårsafton,  men  då  sannolikt  på  gallko.  Elgen  lefver 
i  polygami,  liksom  de  andra  hjortarterna,  och  hanarne  anställa 
häftiga  strider  med  hvarandra  om  honorna.  Vid  brunstens  början 

samla  de  sig  i  flockar,  såsom  redan  ofvan  är  anfördt,  och  den 
segrande  hanen  bortkör  från  den  flock,  der  han  finnes,  de  hanar, 

som  uppträda  såsom  hans  rivaler.  Han  bortkör  äfven  van- 
ligen ungdjuren,  men  det  händer  dock  stundom,  att  han  låter 

dem  vara  qvar  hos  modern.  Det  synes  endast  vara  ett  ringa 
antal  honor,  som  hanen  har  i  sitt  harem.  Under  brunsten 

är  hanen  ilsken  och  orolig,  och  de  hanar,  som  i  kampen  om 
honorna  blifvit  besegrade,  äro,  såsom  vi  redan  yttrat,  de  mest 

ilskna,  och  dessa  företaga  ofta  vidsträckta  vandringar  för  att 

söka  efter  honor.  Stundom  sälla  de  sig  då  till  den  tama  bo- 
skapen, och  man  har  t.  o.  m.  upggifvit,  att  de  då  para  sig  med 

tama  kor.  af  Darelli  påstår  emellertid,  att  bildningen  af  elg- 
hanens  födslolem  gör  en  sådan  parning  omöjlig.  Enligt  C.  U. 

Ekström  ̂ ),  låter  hanen  stundom  under  brunsttiden  höra  ett  eget 
ljud,  som  liknar  en  smäll,  åtföljd  af  ett  starkt  frustande,  lik- 

nande hästens,  då  han  blir  skrämd,  men  mycket  starkare,  och 
med  en  ton  såsom  från  en  basun.  Smällen  skall  åstadkommas 

genom  de  långa  läpparne.  Med  afseende  på  parningen  anföres  i 

1)  '  Sv.  Jägareförb-.s  Nya  Tidskrift ,  8:de  årg.  pag,  230. 
2)  Tidskrift  för  Jägare  och  Naturforskare  1834,  pag.  933. 
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Sv.  Jägareförbis  Nya  Tidskr.,  8:cle  årg.  pag.  230:  "I  de  trakter, 
hvarest  elg  vanligen  har  stånd  eller  tillhåll,  väljer  han  sin  par- 
ningsplats  å  någon  undangömd  ort,  dit  raenniskofot  sällan  träder. 
Helst  söker  han  en  sandig  backsluttning,  nära  till  någon  med 
vide  bevuxen  mosstrakt,  och  blåbärsrika  moar.  På  den  plats, 

elgoxen  för  detta  ändamål  utsett ,  uppsparkar  han  en  stallnings- 

grop,  också  kallad  "leg-grop",  äfven  "brollgrop",  och  "graf." 
Elgkon  infinner  sig  denna  tid  helt  ofta  vid  "grafven",  trampar  i 
henne  och  stallar,  men  går  också  derifrån ,  för  att  söka  sig  föda 

under  dagen.  Hon  ställer  då  vanligen  sin  kosa  rakt  fram.  Elg- 

oxen, som  vid  nämnda  tid  helst  håller  sig  qvar  vid  "grafven"^ 
går  dock  stundom  efter  kon,  följande  hennes  spår,  tills  de  sam- 

manträffa. Under  dessa  utvandringar  låter  han  höra  sitt  vanliga 

läte,  ett  sakta  bräkande,  som  något  liknar  getens,  men  som 

bildas  i  gommens  mjuka  delar,  emedan  han  ej  öppnar  munnen.^ 
—  Honan  föder,  efter  omkring  d  månaders  eller  40  veckors 
drägtighet,  vanligen  i  första  hälften  af  Juni  månad  1  eller  2:ne 
kalfvar  eller  ungar,  som,  enligt  hvad  ofvan  redan  är  anfördt, 
äro  enfärgadt  rödbrunaktiga  och  sakna  de  hvitaktiga  fläckar,  som 

de  föregående  hjortarternas  ungar  hafva.  De  äldre  honorna  skola 

vanligen  få  2;ne  kalfvar,  hane  och  hona,  och  de  yngre  blott  i  ̂). 

n.    Slägtet  Rangifer,  Hamilton  Smith.  1827. 

(Griffith's  Aiiimal  Kingdom,  vol.  V,  pag.  304). 

Rhinariet  är  liclt  och  hållet  hårigt.  KVöfvarne  äro  hreda, 

och  något  nedtrycläa^  och  vid  spetsen  inåt  höjde.  Hornen  hafva 
långa  grenar^  äro  släta  och  med  rudimentär  rosenJcrans  y  och 

äfven  honan  har  horn.  Sinus  sehacei  äro  små,  men  jidlstän- 
dige.  —  Å  craniet  har  den  delen  af  ÖfverMJcshenet ,  som  är 

1)  Uti  Svensk  Zoologi  uppgifves ,  att  elgkon  någon  gång  får  3:ne  ungar. 
Detta  återupprepas  af  C.  U.  Ekström  i  Tidskr.  för  Jäg.  och  Naturf.  och  i 
Skand.  Fauna.  Uti  tidskr.  Der  Zoologische  Garten.  1866,  pag.  351,  har 
LUNGERSHAUSEN  uppgifvit ,  att  det  bland  elgarne  i  Ibenhorsterskogen  i  östra 
Preussen  icke  är  någon  sälls3mthet,  att  elgkon  på  en  gång  föder  3:ne  ungar- 
Sedermera  har  emellertid  O.  V.  LOEWIS  i  samma  tidskrift  för  1867,  pag. 

222,  uppgifvit,  att,  enligt  hans  iakttagelser,  elgkorna  i  de  Uyska.  östersjö- 
provinserna aldrig  få  flera  än  2:ne  ungar  åt  gången,  och  ofta  blott  1;  och 

han  tyckes  hysa  något  tvifvel  om  tillförlitligheten  af  Lungershausens 
uppgift. 
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intiU  näsbenet  (processus  nasalis)^  framtill  den  yttre  lamellen 

afsJciJd  genom  en  sutiir  (os  supramaxillare  accessorium,  Vrolik), 
och  mcUankäkshenen  nå  blott  till  denne  del,  och  icke  till  näs- 

benen. Flogbenet  är  förenadt  äfven  med  balcre  delen  af  gom- 
benens crista  canalis,  och  det  sträcker  sig  lilca  långt  tillbaha, 

som  ossa  pterygoidca.  Näsbenen  är  o  baldill  mer  eller  mindre 
starkt  utbredda.  Bredden  öf ver  ossa  ptcrygoidea  eller  öfver  xwoc, 

pterygoidei  är  icke  mindre  än  densamma  Öfver  de  bakre  knö- 
larne å  nackbenets  basilardel.  Bosenstockens  bas  är  närmare 

intill  nackekammen  än  intill  orbita.  Den  grop,  som  finnes 

långs  bakre  sidan  af  kanonbenen,  är  mycket  djup.  —  Fram- 
tänderne  äro  små,  och  de  mellerstas  kronor  äro  föga  bredare 
än  de  af  de  nästintill  varande.    Ofre  hörntänder  förefinnas. 

Detta  slägte  är  sannolikt  endast  representeradt  af  en  art, 

som  är  circnmpolar,  och  uppträdande  med  3—4  varieteter,  nem- 
ligen:  1.  den  frän  norra  Europa  och  Asien;  2.  den  från  Spets- 

bergen; 3.  den  frän  Norra  Amerika;  och  4.  den  från  Grönland. 

1.   Rangifer  tarandus  (Linné). 
Henen. 

Cerims  Tarandus,  Linné:  Fauna  Svecica,  edit.  2:(la,  pag.  14.  —  1761. 
„         C.  P.  Thunberg  :  Beskrifning  på  Svenske  Djur,  pag.  69. 

-  1798. 

•     „  „         A.  J.  Retzius  :  FauncE  Suecicae.  Pars  I:raa,  pag.  42.  —  1800. 
:    „  Pallas:  Zoographia  Eosöo-Asiatica,  T.  I,  pag.  206.  — 

1811. 
\  Bungifer  Tarandus,  C.  J.  Sundkvall:  Methodisk  öfversigt  af  Idislande 
I  djuren,  Linnés Pecora;  K.  Vet.  Akad:s  Handl.  1844,  pag. 

176.  -  1846. 
Cerviis  Tarandus,  S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl., 

pag.  501.—  1847. 
Tarandus  rangifer,  J.  E.  Gray:  Catalogue  of  the  specimens  of  Mammalia 

in  the  Collection  of  the  British  Museum,  pag.  189.  — 
1852. 

Bangifer  Tarandus,  A,  E.  Holmgren:  Skandinaviens  Däggdjur,  pag.  331, 

med  figur.  —  1865. 

Beskr.    Den  vilde  renen  är  större  än  den  tame.  Uti  Skan- 

i  dinavisk  Fauna  anföras  följande  mått  å  en  hane  af  den  förre. 

Kroppens  längd  från  nosspetsen  till  svansroten  6  fot  37j„  t.') 

1)  Vi  torde  böra  erinra,  att  de  af  oss  gifna  svenska  måtten  äro  deci- 
malmått. 
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eller  1,899  mét.  L.  af  hufvudet  1  f.  27.,  t.  eller  375  mill.  L. 

af  halsen  1  f.  ̂V,o  t.  eller  325  mill.  L.  af  bålen  4  f.  eller  1,200 

mét.  Höjden  öfver  manken  3  f.  l^/.,  t.  eller  1,125  mét.,  och 
den  öfver  länden  ̂ Van  ̂ -  ̂ ller  25  mill.  större  än  den  sednare. 
L,  af  örat  5  t.  eller  150  mill.  L.  af  svansen  5  t.  eller  150  mill. 

Den  gamle  hanen  af  vildrenen,  åtminstone  från  de  sydligare 
delarne  af  Norge,  t.  ex.  från  fjellen  vid  Gudbrandsdalen ,  är 

stundom  något  större  än  dessa  mått  Honan  är  betydligt 
mindre.  Man  har  dessutom  åtskilt  2:ne  racer  af  tamrenar: 

shogsrenar  och  fjelJrenar,  af  hvilka  den  förra  skall  vara  större 
än  den  sednare. 

Vildrenen  är  mera  högrest  och  proportionerlig  än  tamrenen, 

men  den  är  dock  lägre  än  kronhjorten,  samt  har  jemförelsevis 
något  tjockare  extremiteter,  större  hufvud  och  kortare  och  tjockare 
hals ,  samt  mycket  mindre  öron  än  denne.  Hufvudet  är  temligen 
långt,  och  enligt  ofvan  anförda  mått  något  längre  än  halsen, 

och  nosen  är  tjock.  Rhinariet,  eller  nosspetsen,  är  tätt  hårigt 

ända  till  kanterna  af  de  stora  näsborrarne ,  och  öfverläppen  sak- 
nar fåra  framtill.  Ögonen  äro  stora,  och  framom  dem  äro  småi 

men  tydliga  tårgropar.  Iris  är  mörkbrun.  Öronen  äro  medel- 
måttiga, kortare  än  hälften  af  hufvudets  längd,  ovala  och  trub- 

bigt tillspetsade.  Extremiteterna  äro  ej  synnerligen  smärta,  detta 
dock  något  beroende  af  deras  hårbetäcknings  större  eller  mindre 

längd.  Klöfvarne  äro  brede,  vid  spetsen  afrundade  och  något 

inåt  böjde,  och  den  figur,  som  de  tillsammans  bilda,  då  de  äro 
tryckte  intill  hvarandra,  är  större  än  en  halfcirkel,  och  framtill 
inbugtad.  De  å  framfötterna  äro  något  bredare  än  de  å  de  bakre. 

Lättklöfvarne  äro  stora,  de  främre  större  än  de  bakre,  och  båda- 
dera längre  än  breda,  och  vid  spetsen  bakifrån  snedt  afrundade. 

På  inre  sidan  af  hasen  är  en  tofs  af  något  olika  riktade  hår  af  en 

hvitaktig  färg.  Svansen  är  kort,  och  öfver  allt  bevuxen  med 
långa  och  sträfva  hår.  Hårfällen  är  i  allmänhet  mycket  tät.  På 

pannan  och  hjessan  bildar  den  hvirflar.  Vid  munvinklarne  är 
den  temligen  lång,  och  långs  undre  sidan  af  halsen,  från  strupen 
ända  ned  till  bröstet,  bildar  den  en  mer  eller  mindre  lång  och 

hängande  man,  som  hos  hanarne  är  längst.    Omkring  basen  af 

1)  Hanens  af  vildrenen  vigt  stiger  stundom  till  18  lisp.,  då  den  af 
tamrenen  knappt  öfverstiger  10  D:o.  De  vildrenar,  som  förekomma  på 
fjellen  mellan  Gudbrandsdalen  och  Österdalen,  skola,  enligt  de  underrät- 

telser vi  derstädes  erhållit,  vara  större  än  de  i  vestra  Norge. 
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lättklöfvariie  och  på  undre  sidan  af  karlederne  är  hårfällen 

temligen  lång.  I  vinterdrägten  är  den  öfver  allt  både  tätare 

och  längre  än  eljest.  —  Under  slutet  af  sommaren,  efter  hår- 
fällningen, är  färgen  hos  tamrenen  mörkt  brunaktig  på  större 

delen  af  hufvudet,  på  ryggen,  länden,  nedre  delarne  af  kropps- 
sidorna, på  extremiteterna  och  öfre  sidan  af  svansen.  Pannan, 

hjessan,  halsen  och  kroppssidorna  midt  åt  mera  eller  mindre 

ljust  gråaktiga  eller  gråhvitaktiga.  Nosspetsen,  hakan,  halsskäg- 
get, bakre  sidan  af  främre  extremiteterna,  buken,  infattningen 

af  klöfvarne  och  lättklöfvarne ,  inre  sidorna  af  låren ,  och  sidorna 

och  undre  sidan  af  svansen  samt  trakten  omkring  anus  hvita. 

Öronen  å  j^ttre  sidan  gråbrunaktiga.  Stundom  är  den  mörke 
brunaktige  färgen  utbredd  öfver  hela  kroppssidan.  Denna  mörka 
färgteckning  strax  efter  fullbordad  hårfällning  ljusnar  snart  under 
höstens  framskridande,  och  under  vintren  blifva  de  brunaktige 

delarne  mer  eller  mindre  ljust  gråaktige,  hvarvid  den  främre 
delen  af  hufvudet,  ryggen  midt  åt,  och  extremiteterna  bibehålla 
mera  eller  mindre  af  den  brunaktige  färgen.  Denne  gråaktige 

färg  bleknar  än  mera  under  våren  och  början  af  sommaren  före 

hårfällningen,  och  är  då  gråhvitaktig.  Färgen  är  för  öfrigt  un- 
derkastad en  del  vexlingar,  som  dels  äro  individuella,  och  dels 

äro  beroende  af  ålder  och  kön.  Vildrenen  har,  såvidt  vi  erfarit 

det,  efter  slutad  hårfällning  i  slutet  af  Augusti,  en  något  ljusare 

färg  än  tamrenen.  Den  brunaktige  färgen  har  hos  den  förre 
mindre  utbredning  än  hos  den  sednare,  och  den  är  ofvan  och 

på  sidorna  för  det  mesta  mörkt  gråbrunaktig ;  och  det  mörk- 
bruna bandet  långs  nedre  delen  af  kroppssidan  är  smalt.  —  Den 

på  Spetsbergen  förekommande  renen,  som  är  betydligt  min- 
dre än  tamrenen  hos  oss,  liknar  uti  färgen  efter  hårfällningen 

i  det  närmaste  den  Norske  vildrenen,  men  uti  den  temligen 

mörke  brunaktige  hårfällen  ofvan  äro  en  del  hvita  hår  blandade. 

—  Kalfven,  som  före  den  i  Augusti  inträffande  hårfällningen 
har  krusigt  hår,  är  då  rödbrunaktig.  Efter  hårfällningen  får  han 
ungefär  samma  färg  som  de  gamla. 

Hornen:  Enligt  den  uppgift,  som  vi  erhållit  af  renjägare  i 
Norge ,  erhåller  kalfven  af  vildrenen  redan  under  sin  första  höst 

—  i  Augusti— September  —  små  horn,  som  fällas  under  föl- 

jande året^)  eller  slutet  af  vintren.    De  fullt  utbildade  hornen 

1)  Enligt  Pallas  äro  de  första  hornen  tvägreniga,  med  antydning  till 
«n  3:dje  gren  eller  tagg. 
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hos  hanen  äro  af  betydlig  storlek,  och  jemförelsevis  längre  än 
de  af  våra  andra  hjortdjur.  De  af  vildrenen  äro  större  än  tam- 
renens,  och  hanens  större  än  honans.  De  af  tamrenen  äro  stun- 

dom ungefär  lika  långa  som  vildrenens,  men  smärtare.  De  kän- 

nas frän  dem  af  de  andra  hjortdjuren  genom  sin  bet5^dliga  längd 

i  förhållande  till  sin  tjocklek,  derigenom  att  de  icke  äro  knott- 
riga,  samt  endast  hafva  en  rudimentär  rosenkrans,  och  slutligen 
derigenom,  att  de  icke  endast  vid  sin  öfre  ända,  utan  äfven  vid 

ändarne  af  åtminstone  en  del  af  deras  nedre  grenar  äro  mer 
eller  mindre  plattade.  I  allmänhet  hafva  de  fnllt  utbildade  många 

taggar,  och  de  framtill  och  nedtill  utgående  och  merendels  fler- 
taggige  grenarne  äro  af  betydlig  längd.  Rosenstockarne  äro 
mycket  korte,  och,  liksom  hos  föregående  hjortdjur  kortare  i 
samma  mån  som  djuret  är  äldre.  Honorna  och  de  unge  hanarne 
hafva  de  längste  rosenstockarne.  Från  rosenstocken  är  det  långa, 

mer  eller  mindre  trinda,  skaftet  riktadt  utåt,  bakåt  och  uppåt, 

och  på  midten,  och  emot  spetsen  är  det  omböjdt  inåt  och  framåt, 
så  att  de  öfverste  spetsarne  af  båda  hornen  mer  eller  mindre 
konvergera.  Från  främre  sidan  af  hornets  bas  utgår  stundom  en 

kort  och  enkel  tagg,  och  stundom  en  lång  och  vid  spetsen  plat- 
tad, och  med  två  eller  flera  taggar  försedd  gren,  som  motsvarar 

ögontaggen  hos  de  ofvan  beskrifna  hjortarterna,  som  hafva  denne. 
Den  är  riktad  framåt  och  något  nedåt,  nära  intill  nosen.  Denne 

ögongren  eller  ögontagg  är  oftast  icke  lika  utbildad  på  båda 
hornen  af  gamle  hanar,  och  har  i  sådant  fall  merendels  på  det 
venstra  formen  af  en  enkel  tagg,  då  den  deremot  på  det  högra 

är  skofvellik  med  flere  mindre  taggar  i  främre  kanten  Ho- 
norna sakna  stundom  ögongrenen.  På  samma  sida,  och  hos 

gamle  hanar  strax  ofvan  ögontaggen  eller  ögongrenen  är  en  i 
allmänhet  lång  och  vid  spetsen  plattad  och  flertaggig  gren,  som 
synes  motsvara  midteltaggen  hos  kronhjorten,  och  derföre  kan 
kallas  midtelgren,  men  som  har  hos  de  gamle  hanarne  ryckt 

ned  närmare  intill  ögontaggen,  och  intagit  samma  plats,  som 
istaggen  hos  närande  hjort  innehar.  Hos  de  unge  hanarne  och 
hos  honorna  sitter  den  längre  från  ögongrenen.  På  den  bakre 
konvexa  sidan  af  den  i  allmänhet  temligen  starka  krökning,  som 

hornskaftet  har  ungefär  å  midten,  är  merendels  en  mer  eller 

1)  Man  har  i)åstått,  att  hanen  begagnar  denna  skofvel  till  att  undan- 
kasta snön,  som  betäcke/  renmossan,  men  dertill  använder  renen  företrädes- 

vis sina  framfötter. 
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luiiidro  lång  och  bakåt  riktad  enkel  tagg.  Någon  gång  saknas 
denne  tagg.  Hornets  öfre,  framåt  och  inåt  omböjda  ända  är 
plattad  och  mer  eller  mindre  bred,  och  ofta  vid  sjelfva  spetsen 
tvåtaggig,  mest  så  hos  de  gamle  lianarne;  och  hos  desse  utgå  från 
dess  bakre  kant  merendels  3:ne  grenar  eller  taggar,  som  äro 

långe,  och  hos  vildrenen  stundom  äro  plattade  och  taggige  vid 

spetsen,*  och  af  hvilka  någon  gång  hos  den  sistnämnde  den  öf- 
verste  sammansmälter  med  hornändans  spets,  och  således  bi- 

drager till  att  göra  hornändan  bredare.  Honans  horn  äro  små 
och  korta,  och  mindre  utbredda  vid  ändarne.  De  sakna  icke 

sällan  taggen  på  bakre  sidan  af  skaftets  böjde  mellerste  del. 
De  likna  mycket  hornen  hos  unge  hanar,  men  kännas  från  desse 

derigenom,  att  de  hafva  midtelgrenarne  och  ändarne  jemförelse- 
vis  mera  utbredde  och  taggige.  A  ett  par  stora  horn  af  en 

hane  af  vildren,  enligt  påteckning,  och  skänkta  till  Upsala Uni- 
versitets zoologiska  museum  af  v.  Linné  och  Alströmer  ,  hafva  vi 

funnit  längden,  mätt  efter  hornens  bakre  konvexa  sida,  vara  3 

fot  6  tum  eller  l,080  mét.,  och  deras  omkrets  strax  ofvan  ögon- 
grenen  5  t.  eller  150  mill.  Ett  annat  renhorn  i  samma  museum, 
och  troligen  äfven  af  vildren ,  är,  mätt  på  samma  sätt,  4  f.  7  t. 

eller  1,410  mét.  långt,  men  dock  blott  47io  t-  eller  141  mill.  i 

omkrets  strax  ofvan  ögongrenen.  De  förra,  ehuru  kortare,  ut- 
visa dock  en  starkare  växtlighet  genom  sin  större  tjocklek,  och 

derigenom  att  grenarne  äro  mera  utbredde  och  försedde  med 

taggar.  Hos  en  gammal  hane  af  tamreuen  hafva  vi  funnit  hornen 
vara  3  f.  7  t.  eller  l,iio  mét.  långa,  mätta  efter  den  bakre 
konvexa  sidan,  men  deras  omkrets  ofvan  ögongrenen  är  endast 
4 1,  eller  120  mill.  Hos  en  fullvuxen  hona  af  tamrenen  hafva  vi 

funnit  hornens  längd,  mätt  på  samma  sätt,  vara  1  f.  372  t. 

eller  405  mill.,  och  deras  omkrets  ofvan  ögongrenen  27io  t- 

eller  09  mill.  —  De  gamle  hanarne  af  vildrenen  fälla  sina  horn 
i  slutet  af  December,  enligt  uppgift  af  renjägare  i  Norge;  de 

unge  hanarne,  och  honorna  fälla  dem  om  våren,  vanligen  i  Maj, 

de  sednare  omkring  8 — 10  dagar  efter  det  de  kalfvat.  I  slutet 
af  Augusti  eller  början  af  September  skola  de  nya  hornen  vara 

fullt  färdiga  hos  båda  könen;  allt  hos  vildrenen  i  Norge. 
Skelettet.  Craniet:  Af  en  gammal  hane  af  tamrenen  från 

Lappland :  Längd  från  framkanten  af  mellankäksbenen  till  bakre 

kanten  af  nackekammen  IIV2  tum  eUer  345  mill.  Bredd  öfver 

de  bakre  orbitalkanterne  5  V2  t.  eller  165  mill.    Längd  af  näs- 
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benen  3Vio  t.  eller  99  mill. ,  och  bredd  af  D:o  2  t.  eller  68 
mill.  Det  är  icke  af  någon  långsträckt  forna ,  och  har  nosen 

vid  bakre  delen  af  främre  näsöppningen  tjock.  Det  kännes  från 

våra  andra  hjortarters  cranium,  utom  genom  de  bland  slägt- 
karaktererna  anförda  kännemärkena,  genom  den  starka  utveck- 

lingen af  pannbenen  på  hjessbenens  bekostnad.  Pannbenens  längd 

innehålles  icke  fullt  2  Va  gånger  i  den  af  hela  craniet.  Hjess- 
benens längd  långs  den  försvunna  suiura  sayittalis  innehålles 

3V2  till  3%  gånger  i  pannbenens  D:o;  och  bakom  rosenstoc- 
karnes  baser  äro  de  helt  korta,  visande  sig  såsom  smala  skif- 
vor,  inklämda  mellan  tubera  frontalia  och  nackekammen.  Sänk- 

ningen eller  konkaveringen  ä  pannan  mellan  orbitcB  är  särdeles 
stark.  Nackbenets  basilardel  är  framåt  afsmalnande,  och  dess 

bredd  öfver  knölarne  baktill  är  ungefär  lika  stor  som  afståndet 

mellan  framkanten  af  nackhålet  och  plogbenet.  Den  har  å  undre 

sidan  en  ränna  eller  grop  långs  midten,  och  framom  den  är  å 

undre  sidan  af  det  bakre  kilbenets  kropp  en  köl,  som  samman- 
stöter med  den  bakre  spetsen  af  plogbenet.  Proc.  par amastoidei 

äro  långe  och  temligen  smale,  och  inåt  böjde  hos  den  äldre 
hanen,  men  kortare  hos  honan.  BtiUce  ossece  äro  små,  af  en 

rundadt  oval  form,  och  hafva  framtill  ett  långt  utskott,  som 
utåt  och  undertill  omsluter  kanalen  för  tuba  Eustachii.  Mellan 

den  tubformade  yttre  öronöppningen  och  proc.  postglenoideus 

synes  det  stora  foramen  glenoideum.  Den  delen  af  pars  occipi- 
talis,  som  sträcker  sig  upp  på  hjernskålens  öfre  sida,  är  liten. 
Hos  äldre  individer  äro  både  crista  lambdoidea  och  den  från 

nackhålet  verticalt  uppstigande  crista  occipitalis  väl  utbildade. 

Ossa  pterygoidea  hafva  inge ,  eller  otydlige  hamuli.  Bredden 
öfver  de  bakre  näsöppningarne  eller  öfver  ossa  pterygoidea  är 
stundom  större,  stundom  lika  med,  och  stundom  något  litet 

mindre  än  gommens  bredd  mellan  de  båda  främsta  kindtänderna. 
Plogbenet  sträcker  sig  med  sin  undre  del,  som  är  förenad  med 

gombenens  crista  nasalis^  något  bakom  dessa  bens  horisontella 

del,  och  med  sin  öfre  och  bakre  del  ungefär  i  jembredd  med 

1)  Craniet  af  en  äldre  hane  af  vildren,  skjuten  i  Valders  i  Norge 
(craniet  föräradt  till  härvarande  Universitets  zoologiska  museum  af  Prof.  H. 
Rasch  i  Christiania)  är  ungefär  af  samma  storlek ,  men  något  smalare  öfver 
nosen.  Dess  längd  är  llV,o  t.  eller  351  mill.,  och  bredd  öfver  bakre  or- 
bitalkanterna  S^jo  t.  eller  177  mill.  L.  af  näsbenen  3Vto  eller  111 
mill.  och  bredd  af  D:o  IVio  t.  eller  54  mill. 
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de  bakerste  delarne  af  ossa  ptcrygoidea.    Orbitce  äro  starkt  ut- 
stående.   Tårbenen  äro  temligen  smala,  så  att  deras  höjd  stun- 

dom är  mindre,  och  stundom  i  det  närmaste  lika  med  längden 

af  deras  ansigtsdel,  och  ä  deras  yttre  sida  är  en  djup  grop,  som 

sträcker  sig  ända  till  deras  främre  ända.  Öppningen  mellan  tår- 
benet, pannbenet,  näsbenet  och  öfverkäksbenet  är  liten.  Näs- 
benens största  bredd  baktill  inneliålles  1  7i  gånger  eller  något 

mera,  men  icke  2:ne  gånger,  i  deras  längd,  och  denne  sednare 

!  är  ungefär  lika  med  längden  af  de  främre  näsöppningarne.  Mellan 
hvartderas  främre  ända  och  den  bakre  ändan  af  mellankäksbenet 

är  det  derintill  varande  öfverkäksbenets  yttre  lamell  genom  en 
stutur  eller  fåra  afskild  från  den  öfrige  delen  af  samma  lamell, 

och  denne  afskilde  del  utfyller  afståndet  mellan  näsbenet  och 
mellankäksbenet.    Underkäkens  kropp  har  den  undre  kanten  å 

midten  ganska  starkt  bågböjd,  och  dess  uppstigande  del  är  något 

bakåt  riktad,  och  dennes  bakre  kant  bildar  derföre  med  krop- 
pens undre  D:o  en  trubbig  vinkel,  om  man  tänker  sig  dessa 

kanter  utdragne  öfver  den  afrundade  angulardelen. 

j        Balen  ̂ ) :    A  atlas  hafva  sidoutskotten  de  yttre  kanterne 
i  bågböjde  och  baktill  mera  utstående.    Den  har  ett  mycket  litet 

I  hypapophysialutskott.    2:dra — 5:te  halskotorna  hafva  ett  större 
sådant  utskott,  som  är  bildadt  af  den  bakre  delen  af  den  köl, 

,   som  förefinnes  å  undre  sidan  af  kotkroppen.    Epistropheus  har 

inga  distinkta  parapophyser.  3:dje  halskotan  har  ett  föga  märkbart 
rudiment  af  neuraltagg.  Bröstkotorna  äro  14,  och  ländkotorna  5. 

^   Metapophyserna  äro  temligen  tydliga  på  8:de-  12:te  bröstkotorna. 
Med  undantag  af  de  3me  sista,  hafva  alla  bröstkotorna  neural- 

I  taggen  bakåt  riktad.  Korsbenskotorna  äro  4.,  och  svanskotorna  11. 
.  Bröstbenet  har  7  leder,  och  den  bakerste  leden  är  starkt  af- 

^  smalnande  bakåt. 
I  Extremiteterna:  Skulderbladets  främre  kant  är  upptill 

I  I  parallel  med  spina  scapulce.  Skulderbladets  längd,  utom  brosket, 

^  är  8  tum  eller  240  mill.  Längden  af  öfverarmbenet  är  7  7io 
j  !  eller  234  mill.  Tuber  culum  majus  är  föga  inåt  böj  dt,  samt 

trubbigt.  Crista  deltoidea  externa  räcker  nedom  benets  midt. 

^  Armbågbenet  är  10 V2  t.  eller  315  mill.,  och  strålbenet  8V10  t- 
[  eller  252  mill.  långt.  Båda  benen  äro  på  ett  stycke  å  midten 

ir  hopsmälta,  dock  så  att  man  å  yttre  sidan  kan  se  gränsen  dem 

1         1)  Liksom  craniet,  är  äfven  den  öfrige  delen  af  det  här  beskrifna 
skelettet  af  en  gammal  hane  af  tararenert  från  Lappland. 
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emellan  Det  främre  kanonbenet  är  temligen  bredt,  samt  G  t. 

eller  180  mill.  långt.  Dess  condyli  sitta  icke  särdeles  nära  in- 
till hvarandra.  Långs  bakre  sidan  har  det  en  djup  ränna,  och 

den  yttre  sidokanten  vid  denna  är  föga  mera  utstående  än  den 

inre.  Fåran  långsåt  dess  främre  sida  är  föga  märkbar.  De  upp- 
till tillspetsade  sidometacarpalbenen  räcka  ej  upp  till  kanonbenets 

raidt^).  —  Bäckenet  är  1  fot  eller  300  mill.  långt.  Den  grop, 
som  finnes  å  undre  sidan  af  höftbenets  kropp  framom  acetahu- 
Imn  är  ej  djup.  Ofvan  den  rygg,  som  upptill  begränsar  denna 
grop,  är  nära  intill  acetahuhmi  en  annan  djup  grop.  Afståndet 
mellan  främre  kanten  af  acetabuhim  och  främre  D:o  af  höftbenet 
är  litet  kortare  än  det  mellan  förstnämnde  kant  och  den  bakerste 

kanten  af  sittknölen.  Lårbenet  är  OVm  t.  eller  282  mill.  långt. 
Ofvan  dess  yttre  ledknapp  och  vid  gränsen  mellan  de  bakre  och 

yttre  sidorna  är  en  stor  grop,  hvars  främre  sida  är  särdeles  rug- 
gig. Skenbenet  är  D^m  t.  eller  294  mill.  långt,  samt  nedtill 

något  plattadt.  Det  bakre  kanonbenet  är  8Vio  eller  252  mill. 
långt,  samt  hoptryckt,  och  med  en  djup  ränna  långs  bakre  sidan, 
och  den  kant,  som  begränsar  denna  ränna  utåt,  är  mycket  mera 

utstående  än  den  inre  D:o.  Långs  främre  sidan  har  det  äfven- 
ledes  en  temligen  djup  ränna,  som  sitter  snedt,  derigenom  att 
den  kant  af  benet,  som  begränsar  den  inåt,  är  mycket  mera 
framstående  än  den  yttre.    Inga  sidometatarsalben  förefinnas. 

Tänderna:  De  äkta  kindtänderna  sakna  knölar  i  de  bugter, 
som  å  de  öfre  förefinnas  i  midten  af  den  inre,  och  å  de  undre 

i  midten  af  den  yttre  sidan  af  kronorna.  Framtänderna  äro  små, 

och  de  2me  mellersta  hafva  kronan  något,  men  icke  mycket 

bredare  än  den  på  de  närmast  intill  dem  varande.  De  öfre  hörn- 
tänderna äro  små,  men  förefinnas  hos  båda  könen. 

Anm.  Den  på  Spetsbergen  förekommande  renen  är,  enligt  hvad  som 
ofvan  blifvit  anfördt,  mindre  än  tamrenen,  och  följaktligen  ännu  mindre  än 
vildrenen.  Detta  har  utan  tvifvel  sin  grund  dels  uti  den  insulära  och  dels 
uti  den  hyperboreiska  beskaffenheten  af  denna  local.  Renen  är  här  inskränkt 
till  ett  mindre  utrymme,  och  dels  denna  omständigheten  och  dels  det  hårda 
klimatet,  med  den  långe  och  mörke  vintren,  som  under  större  delen  af 
året  hotar  dess  tillvaro  med  tillintetgörelse ,  och  hvarunder  den ,  såsom  A.  J 

1)  En  sådan  sammansmältning  hafva  vi  icke  iakttagit  hos  våra  andr 
hjortarter. 

2)  Enligt  CuviER,  finnas  äfven  spår  till  de  öfi-e  ändarne  af  sidometa- 
carpalbenen.   Vi  hafva  icke  funnit  dem  å  de  af  oss  undersökta  skeletten. 
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Malmgren  förmodar*),  sannolikt  till  en  icke  ringa  del  måste  lefva  på  det 
under  sommaren  förvärfvadc  linllet,  måste  verka  hämmande  på  dess  ut- 

veckling. Den  företer  emellertid  äfven  andra  skiljaktigheter  från  den  på 
fastlandet  hos  oss  förekommande  renen.  Dess  sommardrägt  strax  efter  hår- 

fällningen tjxkes  vara  något  mörkare  än  hos  den  Norska  vildrenen.  Den 
är  då  på  ryggen  och  länden  ganska  mörkt  brunaktig  med  livita  stickelhår. 
De  vigtigaste  egenheterna  visar  emellertid  dess  eranium,  och  dessa  hafva 

blifvit  framställde  af  C.  H.  Andersén  2).  Vid  jemförelsen  af  ett  par  crauier 
af  hanar  af  Spetsbergsrenen  med  flera  cranier  af  tamrenen  från  Lappland 
hafva  vi  funnit,  att  en  del  af  de  af  Andersén  anförda  skiljaktigheterna  icke 
äro  konstanta,  och  att  Spetsbergsrenen  följaktligen  i  verkligheten  icke  af- 
viker  så  mycket  från  den  Lappländska  uti  craniifformen,  som  den  enligt 
den  nämnda  framställningen  skulle  göra.  Den  är  emellertid  det  oaktadt 
äfven  i  detta  afseende  tydligen  karakteriserad  såsom  en  egen  race.  Å  de 
båda  cranierna  af  hanar  af  Spetsbergsrenen,  hvaraf  det  ena  är  10 ^/\q  tum 
eller  309  mill.  långt,  hafva  vi  funnit  pannbenen  mellan  foramina  supraor- 
hitalia  vara  något  smalare  än  de  å  ett  lika  stort  eranium  af  en  Lappländsk 
ren,  men  bredden  öfver  de  bakre  orbitalkanterne  är  dock  något  större  hos 

de  förra ,  derföre  att  deras  orhitcB  äro  mera  utstående  ̂ ).  Denna  bredd  är 
5  t.  eller  150  mill.  Konkaveringen  å  pannan  är  något  djupare  å  Spetsbergs- 

renens eranium.  A  detta  sednare  inskjuta  pannbenen  ofta  ett  litet  stycke 
mellan  näsbenen.  Nackbenet,  tinningbenen  ocli  okbenen  äro  lika  hos  båda. 
Mellankäksbenen  äro  högst  obetydligt  kortare  hos  Spetsbergsrenen.  Nosen 
är  tjockare  hos  denne,  och  öfverkäksbenen  å  sidorna  bakom  den  främre  näs- 

öppningen mera  konvexa;  men  individuella  variationer  i  detta  hänseende 
förekomma  hos  båda.  Vildrenen  i  Norge  har  nosen  smalare  än  den  af  tam- 

renen. Det  ofvan  anförda  craniet  af  den  förra  har  nosen  2  Y,o  t.  eller  63 
mill.  bred,  då  den  å  craniet  af  den  gamle  hanen  af  tamrenen  är  2  t.  eller 
70  mill.  bred.  Näsbenen  äro  betydligt  mindre  hos  Spetsbergsrenen.  Deras 

längd  är  3  7,^  t.  eller  93  mill. ,  och  deras  bredd  1  "/20  t.  eller  50  mill. 
A  det  andra  craniet  af  Spetsbergsrenen  äro  de  mindre  och  smalare.  Deras 
största  bredd  baktill  innehålles  nära,  eller  stundom  fullt  2:ne  gånger  i  deras 
längd;  och  deras  främre  ända  är  olik  den  hos  den  Lappländska,  derigenom  att 
den  från  inre  sidan  utåt  är  snedt  afskuren ,  så  att  båda  näsbenens  ändkanter 
med  hvarandra  bilda  en  spetsig,  ingående  vinkel,  då  de  deremot  hos  den 
Lappländska  hafva  främre  ändan  nästan  tvär  och  med  en  djupt  inskuren 
bugt.  A  craniet  af  den  ofvan  omnämnde  gamle  hanen  af  vildrenen  från 
s^ydligare  Norge,  hafva  vi  funnit  näsbenens  bredd,  enligt  de  ofvan  med- 

delade måtten,  vara  något  litet  mindre  än  hälften  af  deras  längd.  Det- 
samma hafva  vi  funnit  vara  förhållandet  med  ett  eranium  af  en  yngre 

hane  af  vildren  från  Norge.  Men  båda  dessa  cranier  hafva  främre  ändan 
af  näsbenen  formad  på  samma  sätt  som  hos  tamrenen.  Näsbenen  hos  Spets- 

1)  Öfvers.  af  K.  Vet.  Akad:s  Förh.  1863,  pag.  147. 
2)  Om  Spetsbergsrenen,  Cervus  taran  dus ,  forma  spetshergmsis;  Öfvers. 

af  K.  Vet.  Akad:s  Förh.  1862 ,  pag.  457. 
3)  Vi  hafva  dock  stundom  hos  andra  individer  af  den  Lappländska  tam- 

renen funnit  orhitm  lika  starkt  utstående 
54 
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bergsrenen  utmärka  sig  således  hufvudsakligen  endast  genom  formen  af 
deras  främre  ända.  Den  Lappländska  tararenens  näsben  utmärka  sig  genom 
deras  betydliga  bredd.  Längden  af  den  främre  näsöppningen  hafva  vi  funnit 
vara  lika  hos  båda  (tamrenen  och  Spetsbergsrenen),  eller  mellan  V3  och 
af  eraniets  längd,  dock  närmast  det  sednare.  Bredden  öfver  ossa  pterygoidea 
är  smalare  hos  Spetsbergsrenen,  och  ungefär  lika  stor,  som  bredden  öfver 
de  bakre  knölarne  af  nackbenets  basilardel,  då  den  deremot  hos  den 
Lappländska  är  större  än  denne  sednare.  Hos  ett  cranium  af  en  hona 
af  den  sednare  hafva  vi  funnit  denna  bredd  lika  med  den  hos  den  förra, 
men  detta  cranium  är  något  mindre,  och  nämnde  bredd  är  dock  större  än 
den  å  nackbenets  basilardel.  Hos  vildrenen  från  Norge  hafva  vi  funnit 
bredden  öfver  ossa  pterygoidea  lika  med  densamme  öfver  de  bakre  knölame 
å  nackbenets  basilardel.  Diametern  af  orhita  är  lika  hos  båda,  äfvensom 
afståndet  mellan  foramen  infraorlniale  och  framkanten  af  mellankäksbenen. 
Afståndet  mellan  processus  styloidd  tympani  är  något  större  hos  den  Lapp- 

ländska renen,  och  bredden  öfver  fjällbenens  okbensutskott  ("temporal- 
bågarne")  är  ungefår  lika  hos  båda.  Underkäken  är  störst  hos  den  Lapp- 

ländska. —  I  afseende  på  Spetsbergsrenens  cranium  förefinnas  således,  enligt 
dessa  jeraförelser,  inga  andra  mera  anmärkningsvärda  skiljaktigheter  än 
näsbenens  något  mindre  storlek,  och  annorlunda  formade  ändar. 

Andkesén  anför  äfven  några  skiljaktigheter  i  afseende  på  extremite- 
ternas  ben  hos  Spetsbergsrenen  från  dem  af  den  Lappländska  och  den  Grön- 

ländska. Spetsbergsreneu  utmärker  sig  genom  kort  och  bredt  skulderblad, 
smalt  öfverarmben,  kort  skenben,  och  långt  bakre  kanonben. 

Spetsbergsrenen  är,  enligt  A.  J.  Malmgren  ^)  under  slutet  af  sommaren 
(i  slutet  af  Juli,  och  i  Augusti)  mycket  fet,  och  har  då  ett  2—3  tums 
tjockt  specklager  mellan  huden  och  köttet. 

Den  ren,  hvars  subfossila  ben  blifvit  uppgräfda  i  torfmossar  i  Skåne, 
har  varit  större  och  starkare  byggd  än  den  La]>pländska  och  den  Grön- 

ländska, och  således  utan  tvifvel  mest  öfverensstämmande  med  den  Norska 
vildrenen. 

Renen  förekommer  i  vildt  och  tamt  tillstånd  i  de  nordligare 

och  nordligaste  trakterna  af  Gamla  och  Nya  Yerlden.  Vildrenen 

förekommer  inom  Sverige  endast  på  Fjellryggen  och  i  dess  när- 
het, och  dess  förekomst  sträcker  sig  härstädes,  enligt  hvad  som 

uppgifves  i  Skandin.  Fauna,  så  långt  söderut  som  till  gränsen 
mellan  Dalarne  och  Herjedalen,  och,  enligt  hvad  som  i  Sv, 

Jägareförb:s  Nya  Tidskrift,  I:sta  arg.  (1863)  pag.  195,  efter 
Engelska  tidskr.  The  Field,  uppgifves  om  dess  utbredning  i 

Norge,  sannolikt  till  gränsen  mellan  Dalarne  och  Österdalen  i 
Norge,  öster  om  Trysildfjellet  i  sednare  landet.  De,  som  visa 
sig  i  dessa  trakter,  komma  från  Norge.  Uti  Tidskr.  för  Jägare 

och  Naturforskare  för  1832,  pag.  344,  har  L.  L.  L^stadius  upp- 
gifvit,  att  mellan  Jemtland  och  de  norra  Lappmarkerna  är  en 

1)  Öfvers.  af  K.  Vet.  Akad:s  Furh.  1863,  pag.  146—147. 
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vidsträckt  trakt  på  Svenska  sidan  af  Fjellryggen  —  Jockmock, 
Arjeplog ,  Lyksele  och  Asele  —  hvarest  inga  vildrenar  förefinnas. 
Uti  de  nordliga  Lappmarkerna  —  vid  Karesuando,  Jiickasjärfvi 
och  Gellivaara  —  förefinnas  de ,  och  nämnde  författare  förmodar, 

att  orsaken  härtill  är  den,  att  vildrenen  i  de  norra  Lappmar- 

kerna" har  bättre  tillgång  på  föda,  äfvensom  bättre  tillfälle  att 
kunna  undkomma  de  förföljande  Lapparne.  Uti  Norge,  hvarest 

de  ödsliga  och  på  renmossa  rika  fjellen  upptaga  större  delen  af 

landet,  har  vildrenen  —  känd  under  namn  af  rensdyr  —  en 
mycket  vidsträcktare  utbredning  än  i  Sverige,  och  förekommer 

mycket  sydligare  än  hos  oss,  emedan  högfjellen  der  sträcka  sig 
längre  söderut.  Å  det  ofvan  citerade  stället  i  Sv.  Jägareförbis 

N3^a  Tidskrift  anföres  derom  bland  annat  följande:  Vildrenen  är 
i  Norge  talrikare  pä  de  vestra  och  sydvestra  högfjellen  än  på 

de  nordöstra  *) ,  och  detta  tillskrifves  dels  den  omständigheten , 
att  den  der  icke  är  utsatt  för  förföljelse  af  Lapparne,  och  dels 

den,  att  vargen  der  är  mindre  talrik.  På  fjellen  mellan  Chri- 
stiania  och  Bergens  stift,  och  på  Säterdalens  fjell  i  Christian- 

sands stift  är  vildrenen  talrikare  än  på  något  annat  ställe  i 
landet.  Den  del  af  Langfjeldene ,  som  mot  norr  sträcker  sig  till 
Hallingjökeln  och  mot  söder  till  Nubseggen ,  är  en  af  vildrenens 
älsklingsorter.  På  den  stora  f jellsträckning ,  som  ligger  mellan 

Gudbrandsdalen,  Walders  och  Bergens  stift,  vid  insjöarne  Bj^gdin 
och  Gjendin,  vid  Lesje  och  på  Romsdalsfjellen  träffar  man  hela 
året  om  stora  hjordar  af  vildrenar,  och  det  är  icke  ovanligt  att 
om  hösten  finna  flere  tusen  sådana  tillsammans.  Vid  fjellen 

Eundane  mellan  Gudbrandsdalen  och  Österdalen,  på  Dovrefjell, 
mellan  Hallingdal  och  Lerdal  får  man  ofta  se  300  till  1000 
stycken  församlade.  S.  Nilsson  anför  i  Skand.  Fauna,  pag.  506, 

att  vildrenarne  på  högfjellen  kring  Eöldahl  och  Woxlie  (mellan 
Christiania  och  Bergen)  stundom  finnas  samlade  i  förvånande 

mängd.  '^En  dag  i  början  af  Juni  1826  hade  man  der  sett  fjellet 
på  ungefär  en  half  norsk  mils  bredd  så  tätt  betäckt  af  vildrenar, 
som  marken  är,  der  får  gå  i  flock.  En  del  simlor  (renhonor) 

hade  nyligen  kalfvat,  och  kalfvarne  följde  mödrarna.  Skaran 
räckte  så  långt  fram  och  tillbaka,  att  man  ej  kunde  öfverskåda 

dess  gränser."  Ehuru  man  anträffar  vildrenen  här  och  der  på 
Norska  ̂ ellen  ifrån  Nord-Cap  allt  intill  Säterdalen  i  Christian- 

1)  Detsamma  anföre»  äfven  i  Skandinavisk  Famia. 

54* 
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sands  stift,  så  har  den  dock  isynnerhet  sitt  egentliga  hem  på 
de  stora  sammanhängande  hög^ellen,  der  snön  ligger  under  hela 
sommaren.  Den  är  emellertid  här  merendels  i  rörelse,  och  dröjer 

sällan  länge  på  ett  ställe,  ntan  vandrar  från  en  trakt  till  en 

annan,  sökande  passande  näring.  —  Inom  Gamla  Verlden  före- 
kommer vildrenen  dessutom  i  de  nordligare  delarne  af  Finland, 

i  Kyska  Lappland  och  norra  delarne  af  Kyssland,  i  Sibirien, 

Kamtschatka  och  Mongoliet,  samt  på  Spetsbergen  och  Novaja- 
Semlja.  Uti  Ryssland  går  vildrenen  ända  ned  i  Nowgorodska 

och  Kasanska  guvernemangen,  i  det  förra,  enligt  J.  F.  Brandt^), 
till  59:de  nordliga  breddgraden,  och  i  det  sednare  t.  o.  m.  till 

den  52:dra  D:o  D:o,  enligt  J.  A.  Wagnek  2).  Pallas^)  uppgifver 
dess  förekomst  i  östra  Ryssland  vid  floderna  Karna  och  Ufa. 
Dess  utbredning  här  följer  sträckningen  af  de  Uralska  Bergen. 

I  Sibirien  har  den  en  särdeles  vidsträckt  utbredning ,  och  förekom- 

mer söderut  till  trakterna  omkring  sjön  Baikal  och  de  Mongo- 
liska bergen,  enligt  Georgi  och  Pallas,  och  i  de  mest  östra 

delarne  ända  ned  till  floden  Amur,  enligt  J.  F.  Brandt*),  Arthur 
NoRDMANN^),  och  G.  Radde  ̂ ).  —  I  Nya  Verlden  förekommer 
vildrenen  på  Grönland ,  och  de  nordligare  delarne  af  Norra  Ame 
rika  för  öfrigt,  der  den  är  utbredd  genom  Labrador  och  Canada 
till  norra  delarne  af  Förenta  Staterna.  I  nordvestra  delarne  af 

Norra  Amerika  går  den ,  enligt  J.  F.  Brandt,  ned  till  56:te  nord- 
liga breddgraden ,  då  den  deremot  i  nordöstra  delarne  af  samma 

verldsdel  går  ned  till  45:te  D:o. 

Såsom  i  Skandinavisk  Fauna  uppgifves,  har  renen  fordom 

haft  en  mycket  vidsträcktare  geografisk  utbredning  än  nu.  De 
horn  och  ben  af  den,  som  man  funnit  uti  bengrottor,  i  mergel 

och  i  torfmossar  m.  fl.  st.  uti  qvartära  bildningar  både  i  norra, 

mellersta  och  södra  Europa,  bevisa,  att  den  under  en  aflägsen 
forntid  varit  utbredd  öfver  hela  denna  verldsdel.  Dess  förekomst 

har  dock  sträckt  sig  ännu  längre  i  söder,  och  H.  B.  Tristram 
har  funnit  tänder  och  ben  af  den  uti  en  breccia  på  Libanon  i 

1)  Der  Nördliclie  Ural,  etc.  Siippl.  Bemerkiingen  iiber  die  Wirbeltliiere 
des  nördlichen  europeisclien  Russlands,  pag.  46. 

2)  ScHREBERS  Säugthiere,  Supplem.  4:te  Abth.  pag.  346. 
3)  Zoographia  Rosso-Asiatica,  vol.  I,  pag.  207. 
4)  Anf.  st. 
5)  Ueber  den  Fischfang  und  die  Jagd  der  am  Anmr  wohnenden  Gilja- 

ken;  Bullet.  de  la  Société  Imp.  des  Naturalistes  de  Moscou.  1861,  N:o  3. 
6)  Bullet.  de  TAcad.  Imp.  des  Sciences  de  St.  Pétersb.  T.  IV  (1862), 

pag.  54. 
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Palestina^).  Enligt  S.  Nilsson  i  Skand.  Fauna  hafva  horn  och 
ben,  tillhörande  detta  djur,  icke  sällan  blifvit  funna  i  torfmossar 

i  Skåne;  och  samme  författare  har  sedermera  uppgifvit '■^) ,  att 
ben  af  den  blifvit  funna  i  en  torfmosse  på  Kullaberg  i  Skåne 
tillsammans  med  ett  lårben  af  Ursus  spelmis.  De  funnos  i 

mergel  under  torfdy  (se  ofvan  pag.  638).  Det  är  antagligt,  att 
under  isperioden  renen  varit  allmänt  utbredd  i  förening  med 
denna  och  att  den  derefter,  liksom  Lepus  timidus  Lin.  och 

Lagopus  alpina  Nilss.,  så  småningom  dragit  sig  tillbaka  åt 

norden.  I  de  vilda  och  ödsliga  skogstrakterna  i  mellersta  Eu- 
ropa bibehöll  den  sig  emellertid  qvar  mycket  länge  efter  nämnde 

period,  och  på  C^saks  tid  fanns  den  ännu  i  Tj^skland  uti  den 
af  Eomarne  så  kallade  silva  Hercynia^  som  från  Schwarzwald  i 

nordöstlig  riktning  sträckte  sig  genom  Tyskland  till  för  Romarne 
obekanta  trakter.  Det  djur,  som  af  C^sar  uti  hans  Commentarii 
de  Bello  Gallico,  6:te  boken  och  26:te  kapitlet  beskrifves,  och 

hvarom  han  bland  annat  säger:  ̂ 'Est  bos  cervi  figura"  . 

''Eadem  est  feminse  marisque  natura,  eadem  forma  magnitudoque 
cornuum",  och  som  skulle  förekomma  uti  silva  Hercynia,  an- 
tages  numera  af  de  fleste  för  att  A^ara  renen.  Såsom  ytterligare 
bevis  på  att  Eomarne  i  Tyskland  fått  kännedom  om  renen,  åbe- 

ropas en  gammal  Romersk  mosaik,  som  förvaras  i  Louvren  i 
Paris,  och  ä  hvilken  en  ren  af  bildas  betande  vid  en  flod,  vid 

hvilken  tallträd  växa.  Den  anses  vara  ett  minne  af  någon  Eo- 

marnes  seger  i  Germanien*).  Då  inga  subfossila  lemningar  af 
renen  blifvit  funna  i  de  mellersta  delarne  af  Sverige,  antager 

S.  Nilsson  (å  anf.  st.),  att  renen  kommit  till  Skåne  från  Tysk- 
land under  en  tid,  då  dessa  länder  voro  sammanhängande,  äf- 

vensom  att  vildrenen  i  Norge  och  de  norra  delarne  af  Sverige 
dit  inkommit  norra  vägen,  och  icke  söderifrån  genom  att  sä 
småningom  hafva  dragit  sig  tillbaka  mot  norden.    Utan  tvifvel 

1)  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1866,  pag.  86. 

2)  Öfvers.  af  K.  Vet.  Akad:s  Förh.  1861  (tr.  1862),  pag.  45. 

3)  Man  har  t.  o.  m.  yttrat  den  suppositionen ,  att  renen  reijaii  dfi  varit 
i  södra  Europa  af  urinvånarne  (förmodade  Lappar)  domesticerad ,  liksom  för 
närvarande  i  de  nordligaste  delarne  af  Europa.  (P.  Gervåis:  De  TAn- 
cienneté  de  THomme;  Mémoires  de  la  section  des  sciences,  de  rAcadémie 

des  sciences  et  lettres  de  Montpellier,  T.  VI,  fasc.  2  (1865),  pag-  202). 
4)  Vi  hänvisa  för  öfrigt  i  afseende  på  detta  ämne  till  Skandin.  Fauna^ 

Däggdjuren,  2:dra  uppl.  pag.  503  &  504. 



844 

synes  åtminstone  det  första  af  dessa  båda  antaganden  hafva  goda 

skäl  för  sig.  Hvad  den  omständigheten  beträffar,  att  inga  sub- 
fossila  ben  af  ren  ännu  blifvit  funna  i  mellersta  Sverige,  så  be- 

visar likväl  detta  icke,  att  de  der  framdeles  icke  kunna  finnas, 
emedan  torfmossarne  i  denne  del  af  landet  ännu  icke  varit  före- 

mål för  en  så  grundlig  undersökning,  som  de  i  Skåne. 
Vildrenen  håller  sig  i  allmänhet  på  de  högre  fjelltraktema 

ofvan  skogsregionen,  eller  ock  stundom  uti  den  öfverste  delen 
af  sistnämnde  region.  Den  träffas  under  sommaren  isynnerhet 

på  sådana  ställen  på  högfjellen,  der  en  del  snöfält  ("sneebraeer") 
ständigt  ligga  qvar,  och  på  hvilka  man  ibland  får  se  den  under 
starkt  solsken  liggande  för  att  sola  sig.  På  sådana  högQell  har 
den  sitt  egentliga  hem  Här  går  den  emellanåt  ned  i  de  högre 

belägna  flelldalarne,  och  till  de  från  snön  befriade  ställena,  för 
att  söka  efter  diverse  örter,  och  blommor,  såsom  Banunculus 

glacialis,  Bryas  octopetala^  Cerastium^  Rumex  m.  fl.  Begäret 
efter  svampar  skall  stundom  förmå  den  att  gå  ända  ned  till 

tallskogens  region  -).  Äfven  under  vintren  håller  den  sig  uppe 
på  högigellen,  der  stormarne  bortsopa  snön,  och  hvarest  den 
således  lättare  kan  komma  åt  renmossan,  som  då  utgör  dess 

nästan  enda  föda  (L.  L^stådius  &  Nilsson).  Enligt  hvad  vi  i 
Norge  inhemtat  af  renjägare,  träffas  den  under  vintren  ofta  vid 

foten  af  hög^ellen,  och  stundom  i  den  öfre  delen  af  skogsregio- 
nen, d.  v.  s.  inom  den  småväxta  björkens  bälte.  Här  afsparkar 

1)  Sv.  Jäg.förb:s  Nya  Tidskrift,  l:sta  årg.  pag.  195. 
2)  Både  S.  Nilsson  (Skand.  Fauna)  och  L.  L^stadius  (Tidskrift  för 

Jäg.  och  Naturf.  1832,  pag.  345J  uppgifva,  att  vildrenen  under  sommaren 
håller  sig  i  lägre  liggande  trakter,  t.  o.  m.  inom  skogsregionen.  Enligt  de 
underrättelser,  som  vi  inhemtat  af  renjägare  i  Norge ,  och  äfven  enligt  hvad 
vi  sjelfve  der  erfarit,  håller  den  sig  under  sommaren  på  högfjellen  ofvan 
skogsgränsen,  ehuru  den  då  ofta  söker  sådana  högt  liggande  fjelldalar, 
hvarest  är  en  ymnigare  tillgång  på  gräs  och  örter.  Vid  midsommarstiden 
hafva  vi  i  trakten  af  Snöhättan  träffat  den  på  högfjellen  högt  ofvan  skogs- 

gränsen, och  invid  den  ständiga  snön.  Enligt  v.  Middendorffs  iakttagelser 
(Sibirische  Reise,  Säugethiere  etc,  pag.  120),  är  det  samma  förhållande 
med  vildrenen  i  Sibirien.  På  Taimyrlandet  vandrar  den  under  våren  norrut 
till  Byrrangabergen ,  och  i  September  och  October  går  den  tillbaka  mot 
söder,  för  att  tillbringa  vintren  i  närheten  af  skogsgränsen.  På  Stanowoj- 
bergen  drager  den  sig  under  sommaren  till  de  högste  bergstopparne,  till 
grannskapet  af  de  smältande  snöfläckarne.  Enligt  Heuglin  (Geogr.  Mittheil. 
1872,  pag.  221)  vandrar  den  stundom  öfver  till  Novaja-Semlja ,  då  den 
Kariska  Porten  är  belagd  med  is. 
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den  med  sina  breda  och  teraligen  skarpkantade  klöfvar  snön  både 

från  renmossan  och  grästufvorna ,  och  tager  stundom  sin  tillflykt 

till  bark  och  qvistar  af  björk  och  vide.  Vildrenen  företager  äf- 
ven  på  de  Norska  Qellen  vandringar,  och  det  är  också  här  isyn- 

nerhet under  våren  eller  försommaren  samt  under  hösten  före 

vintren  som  den  är  i  rörelse,  och  dervid,  enligt  hvad  ofvan 

blifvit  anfördt,  ofta  träffas  i  större  skaror.  Den  är  mycket  skygg, 
och  är  utrustad  med  särdeles  fint  väderkorn,  så  att  den  på  2000 
ä  3000  alnars  afstånd  kan  draga  vind  af  jägaren,  och  den  brukar 
derföre  gerna  gå  emot  vinden.  Den  är  mycket  snabb  i  sitt  lopp, 
ehuru  detta  merendels  blott  är  ett  starkt  traf ,  och  den  springer 

derföre  lätt  från  den  förföljande  vargen.  Den  besitter  äfven  en 
stor  förmåga  att  klättra,  och  vi  hafva  sett  den,  ehuru  svårt 

sårad,  med  sjmnerlig  lätthet  springa  uppför  en  brant,  med  ett 
ras  af  stora  och  kantiga  stenar  tätt  betäckt  bergsluttning.  De 
breda  och  stora  klöfvarne  gifva  den  förmågan  att  med  lätthet 

springa  på  snöfälten,  om  snön  icke  är  särdeles  lös.  Då  den  går 

eller  springer,  håller  den  svansen  merendels  upprätt,  och  dess 
fötter  åstadkomma  ett  likadant  knäppande  ljud,  som  det  af  elgens, 

och  utan  tvifvel  på  samma  sätt^).  Den  skall  äfven  vara  skicklig 
simmare.  Dess  mycket  täta  hårfäll  i  förening  med  ett  under 

hösten  förvärfvadt  tjockt  fettlager  under  huden  sätter  den  i  för- 
måga att  uthärda  den  starkaste  köld.  De  Sibiriska  vildrenarna 

skola  under  hösten  vara  ungefär  lika  feta,  som  de  på  Spetsber- 
gen, och  de  på  Norska  flellen  äro  då  äfvenledes  mycket  feta, 

och  hafva  ett  tjockt  fettlager  under  huden.  Ehuru  vildrenen 

icke  är  fullvuxen  förr  än  vid  en  ålder  af  4—5  år,  skall  den 

dock,  enligt  de  underrättelser,  vi  erhållit  i  Norge,  vara  fort- 
plantningsskicklig, då  den  är  i  sitt  2:dra  år,  d.  v.  s.  till 

2:dra  hösten-).  Den  är  mycket  vexlande  i  sin  storlek,  och  på 
olika  trakte^'  är  den  ofta  olika  stor,  detta  sannolikt  beroende 
af  den  olika  tillgången  på  passande  föda.  På  de  lägre  fjell- 
trakterna  i  sydöstra  Norge  skall  den,  enligt  hvad  redan  är 
anfördt,  vara  störst. 

1)  A.  E.  Brehm  (Illustrirtes  Thierleben,  Bd.  2,  pag.  436)  antager.,  att 
detta  ljud  uppstår  i  tårnas  ledgångar. 

2)  Uti  Skand.  Fauna  uppgifves,  att  den  redan  första  hösten,  eller  då 
den  är  ungefår  5  månader  gammal,  skall  para  sig.  Pallas  (Zoogr.  Eosso- 
As.)  uppgifver,  att  de  äro  fortplantningsskicklige  i  2:dra  året. 
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Sedan  hårfållningen  blifvit  slutad,  och  hornen  blifvit  färdiga 

och  huden  å  dem  afskafvad^),  börjar  vildrenens  brunst  omkring 
medlet  af  September  månad ,  och  den  varar  för  honan  i  ungefär 
14  dagar.  De  störste  och  starkaste  hanarne  drifva  bort  de  mindre 

och  yngre,  och  samla  omkring  sig  en  seralj,  hvars  ledare  de 

under  denna  tid  äro.  Om  2me  sådane  hanar  med  hvar  sin  seralj 
då  mötas,  uppstår  der  dem  emellan  en  häftig  strid,  och  den 

segrande  sätter  sig  i  besittning  af  den  öfvervunnes  seralj.  Om 

tamrenar  finnas  i  trakten,  händer  det  stundom  att  de  undan- 
körde  hanarne  taga  sin  tillflykt  till  dem,  och  para  sig  med  tama 

renhonor.  Vildrenens  honor  kallas  i  Norge  shnlor.  Deras  par- 
ningsdrift skall  fortfara  till  slutet  af  October,  och  flere  hanar 

skola  efterträda  hvarandra  i  besittningen  af  seraljen.  Efter  slutad 

parning  slå  de  sig  tillsammans  i  skaror,  som  ej  sällan  äro  mycket 
stora  (öfver  1000  individer),  och  de  vandra  då  från  en  trakt 
till  en  annan.  Honan  går  drägtig  i  omkring  8  månader  eller 
något  mera,  och  föder  i  slutet  af  Maj  eller  början  af  Juni  1  eller 

2me  ungar  —  den  jmgre  1,  och  den  äldre,  (enligt  Pallas),  ofta  2:ne. 
Ungen  skall  dia  modren  tills  följande  hösten,  men  följer  henne 
under  vintren  derpå. 

Tamrenen,  som,  såsom  bekant,  utgör  den  förnämste  och 
hufvudsaklige  egendomen  för  Lapparne  i  vår  nord,  Saraojederna? 

Ostiakerna,  Tunguserna,  Jukagirerna,  Tschuktscherna  och  Korae- 
kerna  m.  fl.  i  norra  Eyssland  och  Sibirien  bosatta  folkstammar, 

är  i  afseende  på  sin  geogr.  utbredning  bunden  vid  dessas.  Den 
är  i  sitt  utseende  och  färg  mera  vexlande  än  vildrenen,  samt  i 

allmänhet  mindre  än  denne,  och  af  klumpigare  byggnad.  Man 
urskiljer  2:ne  racer  af  tamrenen,  nemligen: 

Shogsrenen ,  som  äges  af  sådane  Lappar,  som  uppehålla  sig 
inom  skogsregionen,  och  derföre  endast  beta  sina  renar  inom 
denne,  och  de  äro  större  än  den  andra  racen,  eller 

Fjellrenen ,  som  äges  af  sådane  Lappar,  som  under  våren , 
sommaren  och  hösten  vistas  på  högfjellen  och  under  denne  tid  der 

1)  Euligt  Jonas  Hollsten  (K.  Vet.  Akad:s  Handl.  för  1774,  pag.  126) 
ömsa  de  utskuine  eller  kastrerade  hanarne  hornen  likasåväl  som  de  andre, 
men  de  fälla  dem  sednare  under  vintren,  och  erhålla  de  nya  äfvenledes 
sednare,  ehuru  förr  än  honorna  få  sina.  Er.  J.  Grape  (Utkast  till  Beskrifning 
öfver  Enontekis  Sokn  i  Torneä  Lappmark;  K.  Vet.  Akad.s  Nya  Handl.  1804, 
pag.  88)  uppgifver,  att  hornen  hos  hanen  l:sta  året  efter  kastreringen  blifva 
porösa  och  öfverdragna  med  ludet  skinn,  och  att  de  sedermera  allt  fram- 

gent förblifva  sådana. 
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beta  sina  renar,  och  endast  under  vintren  flytta  ned  med  dem  till 
skogslandet.  En  del  Lappar  flytta  emellertid  med  sina  renar 
under  slutet  af  sommaren  frän  högQellen  ned  till  hafskusterne, 
emedan  renarna  då  äro  begärliga  efter  att  dricka  af  hafsvattnet, 
som  för  dem  skall  vara  nyttigt. 

Hvita  och  fläckiga  varieteter  af  tamrenen  förefinnas.  I 
Skand.  Fauna  omtalas  en  af  det  förra  slaget  såsom  förekommande 
vid  Jockmock,  och  Pallas  omnämner  det  sednare  från  Sibirien. 

Dessa  skola  vara  hvita  med  små  svarta  fläckar,  och  hållas  i  högt 

värde.  Någon  gång  födas  sådana,  som  äro  svarta  i  början,  och 

derefter  blifva  bruna  och  strierade.  —  Tamrenen  är  mycket  plå- 
gad af  Oestri^  samt  af  mygg,  och  stundom  äro  dessa  besvärliga 

äfven  för  vildrenen. 

Med  afseende  på  jagten  efter  vildrenen,  och  dess  natural- 
historia  hänvisa  vi  till: 

L.  L.  L^sTADius:  Om  Vilda  Eenen;  Tidskr.  för  Jägare  och 

Naturforskare  1832,  pag.  344; 
S.  Nilsson:  Skandinavisk  Fauna; 

Vildrenen  i  Norge  (efter  The  Field),  i  Sv.  Jäg.förb:s  Nya 

Tidskr.  l:sta  årg.  (1863),  pag.  193. 
Vi  anse  oss  här  böra  i  korthet  omnämna  en  fossil  hjortart, 

nemligen 

Cervus  gigantens,  Blumenbach. 

Jättelij  orten. 

Craniet  är  i  det  närmaste  af  samma  form,  som  det  af  dofhjorten,  men 
utmärker  sig  derigenom  att  öppningen  mellan  tårbenet,  pannbenet,  öfver- 
käksbenet  och  näsbenet  är  helt  liten  '),  och  plogbenet  är  förenadt  äfven 
med  den  bakre  delen  af  gombenens  crista  nasalis,  samt  sträcker  sig  tillbaka 
mellan  ossa  pterygoidea.  Mellankäksbenen  nå  upp  till  näsbenen,  och  dessas 
bredd  innehålles  icke  eller  knappt  2:ne  gånger  i  deras  längd.  Craniets 
bredd  innehålles  omkring  2.ne  gånger  i  dess  längd,  stundom  något  mindre, 
och  stundom  något  mera.  Eosenstockarne  äro  endast  ett  par  tum  åtskilde. 
Öfverkäksbenen  äro  i  beröring  med  näsbenen  till  framom  dessas  midt.  Den 
ränna,  som  finnes  långs  bakre  sidan  af  de  främre  och  bakre  kanonbenen  är 
grund,  liksom  hos  dofhjorten,  och  följaktligen  olik  den  hos  renen,  men 
underarmens  båda  ben  äro  sammansmälta.  Halskotorna  och  de  främre 
extremiteternas  ben  äro  af  mycket  stark  byggnad,  och  betydligt  gröfre 
än  hos  elgen.  Metacarpalbenet  har  den  transverselle  diametern  större  än 
den  framifrån  bakåt,   men  metatarsalbenet  är  hoptryckt.  Bröstkotornas 

1)  Dena  öppning  är  något  större  hos  honan  än  bos  hanen. 
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antal  är  13,  och  ländkotornas  6.  Å  skelettet  af  en  gammal  hane  är  skul- 
derbladet 15  tum  långt,  och  öfverarmbeuet  13  t.  D:o.  Detta  sednares 

bredd  vid  öfre  ändan  4  '/j  t.  Längden  af  ulna  16  t.  och  bredden  af  radium 
1^4  t.  L.  af  metacarpm  1  fot  ̂ j^  t.  Lårbenet  rakt  och  tjockt.  Desslängd 
16  t.  och  dess  omkrets  å  midten  5  t.  L.  af  tibia  15  t.  och  D:o  af  meta- 
tarsus  12  Va  t.  De  främre  bröstkotornas  neuraltaggar  starkt  bakåt  riktade. 
(Enligt  ett  nästan  fullständigt  skelett  å  Carolinska  Institutet  i  Stockholm, 
som  vi  genom  Adjunkten  C.  Lovens  godhet  fått  tillfälle  att  undersöka).  — 
Hornen  äro  utomordentligt  stora,  och  likna  närmast  de  af  dof  hjorten  derige- 
nom  att  de  hafva  ett  temligen  långt  skaft,  och  i  sin  yttre  del  äro  skofvellikt 
utbredda,  med  en  del  stora  taggar  vid  denna  utbredning,  samt  merendels 
hafva  en  ögontagg  vid  basen;  men  de  skilja  sig  från  dof  hjortens  dels  derige- 
nom,  att  de  hafva  rosenkransen  föga  utbildad,  och  dels  derigenora  att  de 
hafva  flera  taggar  på  den  främre  än  den  bakre  kanten  af  den  utbredde  delen  ̂ 
och  den  förste  af  desse  utgår  från  den  förre  nära  intill  midteltaggen ,  vid 
hvilken  utbredningen  af  kronan  redan  har  börjat.  Den  har  varit  ungefär  af 
elgens  storlek,  ehuru  något  mera  långsträckt  i  kroppen,  och  ungefär  af 
samma  kroppsställning ,  som  kronhjorten.  Man  har  funnit  horn,  som  haft  en 
längd  af  8  fot  hvartdera ,  så  att  afståndet  mellan  hornspetsarne  stigit  till 
omkring  14  fot ,  och  deras  omkrets  vid  basen  har  varit  något  öfver  13  tum. 
Craniets  längd  har  knappt  stigit  till  2  fot.  E.  OwEN  uppgifver  längden  af 
ett  skelett  från  det  l:sta  refbenet  tiU  bakre  kanten  af  sittbenet  till  om- 

kring 674  fot,  och  skelettets  höjd  öfver  de  högste  neuraltaggarne  till  om- 
kring 6  fot. 

Cervus  gigantens,  Blumenbach:  Naturgeschichte  etc,  pag.  729.  —  1807. 
(Efter  GiEBEL). 

„         „       GOLDFUSS:    Ueber  den  Kiesenhirsch  {Cervus  giganteus); 
Nova  Acta  Physico-Medica  Acad.  Caes.  Leop.  Carol.  Nat. 
Curios.    T.  X,  2:er  Bd.,  pag.  455,  tab.  39-43.—  1821. 

Megaceros  Hibemicus,  R.  Owen:  A  History  of  British  fossil  Mamraals 
and  Birds,  pag.  444.   —  1846. 

Cervus  eurycerm,  C.  G.  Giebel:  Fauna  der  Vorwelt,  l:erBd. ,  l:ste  Abth. 

Säugeth. ,  pag.  145.  —  1847. 

Lemningar  af  denna  stora,  fossila  och  utdöda  hjortart  hafva  blifvit 
funna  i  Danmark,  men  ännu  icke  inom  Sverige.  Då  dylika  lemidngar  2) 
blifvit  funna  i  nästan  alla  länder  i  Europa,  och  äfven  i  Asien,  t.  ex.  i 
bengrottor  i  Altai,  är  det  icke  omöjligt,  att  de  äfven  kunna  anträffas  i 
Sverige.  Denna  hjort  har  varit  samtidig  med  Mammuthen,  Grottbjörnen  och 
Grotthyaenan ,  och  tillhör  således  slutet  af  tertiär-  och  början  af  qvartär- 
perioden;  och  dess  ben  finnas  dels  i  bengrottor,  och  dels  i  mergel  under 
torflager  etc.    Dess  kolossala  horn  äro  isynnerhet  utmärkande,  men  hela 

1)  A  History  of  Britih  fossil  Mammals  and  Birds,  pag.  447. 
2)  Hela  skeletter  af  den  hafva  åtskilliga  gånger  blifvit  funna  i  England 

och  på  Irland ;  och  ett  dylikt  förvaras  uti  Carolinska  Institutets  i  Stockholm 
osteologiska  samling;  och  ett  D:o  i  Universitetets  i  Köpenhamn  zoologiska 
museum. 
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dess  byggnad  utvisar,  att  den  höv  till  si.  Cervits,  och  närmast  sluter  sig  till 
C.  dama,  men  äfven  företer  någon  tendens  till  si.  Eangifer.  Dess  hona 
har  emellertid  varit  hornlös,  liksom  den  af  de  flesta  andra  hjortarterna. 

II.    Uuderordn.  CAVICOENIA,  Illiger. 

Slidhornsdjup. 

Hornen  titvechlas  Jrån  ett  JiornartacU,  hlottadt  rudiment^ 

och  omsluta  såsom  slidor  benartade  utskott  (qvichar)  från  pann- 
benen; samt  är  o  nästan  aldrig  underkastade  fällning. 

Hornslidan  å  de  denna  underordning  tillhörande  hornen 
tillväxer  från  basen  genom  förvandling  till  hornväfnad  af  celler, 
som  erhålla  sitt  material  från  det  blod,  som  circulerai  på  och 

uti  qvicken. 

Fam.  CAPRID^,  Ogilby.  1836. 

(Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1836,  pag.  137). 

(Getdjur). 

Öfverläppen  är  framtill  försedd  med  en  vertical  fåra. 
KlÖfvarne  äro  höge  och  hoptryckte,  och  läitklöfvarne  äro  store 
och  klotformigt  uppsvällde.  Extremiteterna  utan  hårborstar. 
Svansen  merendels  kort. 

Till  denna  familj  höra  slägtena  Capra  och  Ovis,  samt  nå- 
gra få  utländska  slägten  :  Bupicapra,  Hemitragus,  Nemorhedus 

och  Oreotragus.  De  äro  i  allmänhet  icke  af  någon  betj^dlig 
storlek,  men  jemförelsevis  starka  och  härdiga,  samt  mj^cket 
skickliga  att  klättra  på  berg.  De  vilda  arterna  älska  bergiga 
trakter. 

I.    Slägtet  Capra,  Linné.  1758. 

Ä  nosen  finnes  en  mycket  liten  naken  fläck  mellan  näs- 
borrarne. Nosens  öfre  profilkontur  är  nästan  rät  KlÖfvarne 

äro  helt  och  hållet  hoptryckte,  samt  icke  vid  den  inre,  och 

knappt  vid  den  bakre  sidan  lägre,  vid  spetsen  trubbige,  samt 

1)  Härifrån  gör  den  tama  race,  som  fått  namnet  Hircu^  thebaicus ,  och 
som  har  nosen  starkt  hvälfd,  undantag. 
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med  en  Iconvex  och  elastisk  fotsula.  Inga  tårsäckar.  Körtlar 

mellan  tårna  finnas  stundom  å  framfötterna.  Stundom  har 
hanen,  och  stundom  båda  könen,  skägg.  Båda  könen  med  horn, 
som  hos  hanen  äro  stora,  kantiga,  skrynkliga  och  mer  eller 
mindre  hoptryckta ,  samt  riktade  uppåt ,  och  der  efter  höjda  hakåt 

och  ofta  äfven  idåt.  Deras  genomskärning  vid  hasen  är  suh- 
oval,  med  den  longitudinella  dimensionen  störst.  —  Craniet  har 
tårhenen  framåt  af  smalnande  och  plattade  (d.  v.  s.  utan  tydlig 

grop),  näsbenens  öfre  profilkontur  nästan  rät,  samt  merendels 

en  öppning  mellan  xmnnhenet,  näsbenet,  tårbenet  och  öfverkäks- 

benet      —  Merendels  2. 'ne  spenar. 
Omkring  12  vilda  arter  från  Europa,  Asien,  Afrika  och  N. 

Amerika  tillhöra  detta  slägte,  enligt  den  omfattning,  som  Prof. 
C.  J.  Sundevall  gifvit  åt  detsamma  Hos  oss  förekommer 
endast 

1.  Capra  hircus,  Linné.  1758. 

Geten. 

Långt  skägg;  och  kroppen  betäckt  med  mer  eller  mindre 

långt  ragg.  Få  öronen  äro  håren  korta  och  åtliggande.  Oro- 

nens längd  ungefär  lika  med  af  den  af  hufvudet.  —  Kornen 
äro  hoptryckta,  med  en  hög,  skarp  och  ojemn  köl  framtill,  och 
baktill  rundade,  samt  å  inre  sidan  konkava,  och  mot  spetsen 
divergerande  och  mer  eller  mindre  vridna. 

Af  tama  geten  har  J.  L.  Fitzinger^)  beskrifvit  41  tama 
racer,  härledda  från  2me  särskilta  slägten  och  14  skiljda  arter 

Dessa  äro  1.  Bezoargeten  (^Hircus  (Capra)  aegagrus) ,  från 
vestra  delarne  af  mellersta  Asien,  från  Kaukasien  till  Himalaya ; 

2.  den  vanliga  tama  geten  (Hircus  cap)ra) ;  3.  tama  geten  från 

Barbariet  (Hircus  barbar  icus),  från  nord  vestra  Afrika  och  Spa- 

nien; 4.  Sudangeten  (Hircus  aethiopicus),  från  Sudan  och  Central- 
Afrika;    5.  platthornade  geten  (Hircus  depressus),  sannolikt 

1)  Hos  Angorageten  är  denna  öppning  stundom  försvunnen. 

2)  K.  Vet.  Akad:s  Handl.  1845  (tr.  1847)  pag.  274-,.  och  A.  MuRRAY: 
The  geographical  Distribution  of  Mammals,  pag.  332. 

3)  Untersuchuugen  iiber  die  Kacen  der  Hausziege ;  Sitzungsberichte  der 
Kals.  Akad.  d.  Wissensch.  zu  Wien,  mathem.  naturwiss.  Classe,  B.  36,  pag- 
469,  och  Bd.  37,  pag.  289.  —  1859. 

4)  Härvid  är  det  att  märka,  att  Fitzinger  antager  flera  arter  än  hans 
föregångare,  och  flera  än  som  kunna  anses  säkra. 
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från  vestra  Afrika;  6.  dverggeten  (Hirciis  reversiis)^  från  öfre 

Guinea  i  Afrika,  och  isynnerhet  från  staten  Ajuda  vid  Slaf- 
kusten  derstädes;  7.  Angöra- geten  (Hircus  angorensis)^  från 
Natolien  eller  Levanten;  8.  Kaschmir-geten  (Hircus  laniger), 
från  Stora  och  Lilla  Thibet  samt  Biichariet 9.  den  lurfviga 

geten  (Hircus  villosus'),  från  Thibet;  10.  den  Nepalska  geten 
(Hircus  arietinus),  från  Nepal  och  foten  af  Himalaya;  11.  den 

Egyptiska  geten  (Hircus  aegyptiacus) ,  från  Egypten;  12.  Mam- 
bergeten  (Hircus  onambricus),  från  Syrien;  13.  den  Thebaiska 

geten  (Hircus  thchaicus),  från  Egypten,  och  ursprungligen  sanno- 
likt endast  öfre  Egypten;  och  slutligen  14.  den  knölhorniga 

half-geten  eller  så  kallade  Jemlah-geten ,  äfven  Iharal  {Hemi- 
tragus  jonlahicus) ,  med  2:ne  par  spenar,  från  Himalaya.  Af 
dessa  förefinnas  endast  3:ne  i  vildt  tillstånd,  nemligen  Hircus 

(Capra)  aegagrus ,  H  viJlosus  och  Hcmitragus  jemlahicus. 
Från  den  l:sta  härledes  endast  1  tam  race,  och  den  2:dra  re- 

presenteras af  9  D:o.  Den  3:dje  representeras  blott  af  den  enda 
och  samma  racen ,  den  4:de  af  2:ne  D:o ,  den  5:te  blott  af  den 

enda,  den  6:te  af  4,  den  7:de  af  3,  och  den  8:de  af  2  D:o. 

Från  den  9:de  härledas  5  tama  racer.  Den  10:de  representeras 
blott  af  1  race,  den  ll:te  af  3,  den  12:te  af  5,  och  den  13:de 
af  3  D:o.  Från  den  14:de  härledes  blott  en  tam  race,  men  den 

vilda  arten  låter  lätt  tämja  sig,  och  alstrar,  ehuru  till  slägtet 
skild,  med  den  Nepalska  tama  geten  fruktsamma  bastarder.  Vi 
se  således  häraf,  att  Fitzinger  icke  antager  den  eljest  allmänna 

åsigten,  att  den  vanliga  tama  geten  (Hircus  capra  Fitzinger, 
eller  Capra  hircus  Linné)  härstammar  från  Bezoargeten  (Capra 

aegagrus  Pallas),  utan  förmodar,  att  den  härleder  sig  från  en 
egen  ursprungligen  vild  art ,  som  likväl  numera  icke  förekommer 
i  vildt  tillstånd.  Från  Capra  aegagrus  härleder  han  endast 

^Ulircus  Aegagrus  buraeticus^^  Frrz, ,  som  hålles  tam  af  Burae- 
terna  i  trakten  af  sjön  Baikal ,  och  på  åtskilliga  ställen  i  norra 
och  östra  Sibirien,  och  äfven  finnes  i  den  mellersta  delen  af 

Europeiska  Kysslaiid.  Fitzinger  förmodar,  att  denne  racen  har 

uppkommit  genom  croisering  af  Bezoargeten  med  Kaschmirgeten. — 
Bezoargeten  är  emellertid  bland  alla  vilda  getarter  den  som  kommer 
närmast  den  vanliga  tama  geten.  Den  afviker  från  denna,  sådan 

1)  Namnet  Kaschmir-get  har  den  erhållit  deraf,  att  man  i  Kaschmir 
sedan  lång  tid  tillbaka  sysselsatt  sig  med  tillverkning  af  tyger  af  dess  hår, 
de  så  kallade  Kaschmir-schalarne. 
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den  är  hos  oss,  Imfvudsakligen  endast  genom  hornens  form.  Dessa 

äro  stundom  öfver  3  V2  långa,  och,  med  undantag  af  nedre  delen, 

starkt  hoptryckta,  å  yttre  sidan  konvexa,  och  å  den  inre  plattade, 
och  spensligare  än  hos  tamgeten,  och  med  skarp  kant  framtill, 
och  något  mindre  skarp  D:o  baktill.  De  böja  sig  bakåt,  så  att 
de  räcka  tillbaka  öfver  länden,  och  hafva  spetsen  nedåt,  framåt 

och  något  inåt  böjd,  så  att  båda  hornspetsarne  konvergera.  En- 
dast vid  spetsen  är  der  en  svag  antydning  till  vridning.  Båda 

hornens  vigt  stiger  endast  till  SV.,— 4  skålpund.  Honan  har  i 
allmänhet  äfven  horn,  men  saknar  dem  dock  stundom.  Bezoar- 

geten  är  större  än  den  tama.  —  Den  förekommer  i  Kaukasien, 

Taurien,  Armenien,  Persien,  Tatariet,  och  söder  ut  till  Hima- 
laya och  norra  Indien,  och  vester  ut  till  Asiatiska  Turkiet,  och 

på  Candia  och  Greta.  -  -  Det  synes  oss  sannolikare,  att  den  van- 
liga getracen  härstammar  från  denna  arten,  än  att  den  skulle 

härleda  sig  från  en  egen  såsom  vild  utdöd  art.  Bezoargeten  är 

lätt  att  tämja,  och  den  parar  sig  ofta  i  fångenskapen  med  tama 
geten,  och  deras  afkomma  är  fortplantningsskicklig.  Den  parar 
sig  i  November,  och  går  drägtig  i  5  månader.  Den  tama  geten, 
som  parar  sig  under  hösten,  från  September  till  November,  går 
äfvenledes  drägtig  i  5  månader.  Bezoargeten  får  vanligen  2me 
ungar,  och  detta  antal  är  det  vanligaste  äfven  hos  tamgeten, 
ehuru  den  stundom  får  3,  och  någon  gång  4. 

Skelettet.  Craniet:  Spenbenet,  eller  spendelen  af  tinning- 
benet, är  temligen  stort,  och  dess  bredd  mellan  proc.  parama- 

stoideus  och  fjällbenets  proc.  posttympanicus  är  större  än  bred- 
den af  proc.  xmramastoideus  å  midten.  Sutura  coronalis  är  å 

midten  nästan  rät.  Tubera  frontalia  sitta  hos  den  äldre  hanen 

närmare  intill  orbitalkanterne ;  och  hos  honan  är  det  förra  af- 
ståndet  ungefär  lika  med  det  sednare.  Tårbenen  beröra  icke 
näsbenen,  och  de  äro  framåt  afsmalnande  samt  nästan  plana,  och 

af  temligen  obetydlig  storlek.  Näsbenen  räcka  bakom  främre 
kanterna  af  orbitce,  och  mellankäksbenen  beröra  dem.  Foramina 

infraorhitalia  äro  smala  och  nästan  elliptiska.  A  underkäken 

utgår  sulcus  mylohyoideus  från  bakre  randen  af  foramen  ma- 
xillare  posterius. 

Balen :  A  atlas  äro  tvär-  ellei'  sidoutskotten  baktill  något 
förlängde  bakom  ledytorna,  och  der  med  afrundade  spetsar.  Deras 
sidokanter  äro  bågböjde.  A  epistropheus  har  neuraltaggen  den 
främre  ändan  afrundad.  Bröstkotorna  äro  13,  ländkotorna  6, 
korsbenskötorna  4,  och  svanskotorna  13. 
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Extremiteterna:  Å  skulderbladet  är  kammen  rät,  jeran 
samt  icke  utbredd  i  kanten  å  midten.  Skulderbladets  främre 

kant  är  upptill  rätt  afskuren  teraligen  långt  ned.  Öfverarmbenet 
är  långsträckt,  och  längre  än  strålbenet.  Dess  störste  diameter 
framifrån  bakåt  vid  dess  öfre  ända  innehålles  3V2  gånger  eller 
något  mera  i  dess  längd.  Underarmens  båda  ben  sammanväxa 

fullständigt  med  hvarandra  både  upptill  och  nedom  midten.  Det 
främre  kanonbenet  är  litet,  och  ganska  bredt,  och  mycket  kortare 
än  öfverarmbenet  från  och  med  caput  till  nedre  ändan.  Å  främre 

sidan  har  det  en  föga  tydlig  långsgående  grund  fåra,  och  baktill 
är  det  långsåt  gruudt  konkavt.  Diaphysen  är  nedtill  ungefär  lika 

bred  som  strålbenet.  —  Bäckenet  är  temligen  långt,  och  höft- 
benet har  kroppen  nästan  lika  lång  som  sittbenet,  samt  vingen 

föga  sned.  Acetabuhim  är  åtminstone  stundom  genombrutet. 

Blygdbenet  har  kroppen  å  inre  sidan  med  en  grop  långsåt,  hvilken 

grop  tager  sin  början  vid  det  hål,  som  förefinnes  i  aceta- 
huliim.  Lårbenets  hufvud  har  en  djup  grop  för  ligamentum  teres. 
Troclianter  major  är  ungefär  lika  bred  som  caput.  Den  snede 
sulcus^  som  förefinnes  framom  troch.  major ̂   mellan  den  och  den 

låge,  knölformige  proc.  auricularis  är  smal ,  men  temligen  djup. 
Benets  diaphys  är  måttligt  böjd.  Vid  dess  nedre  ända  är  fossa 
interconclyJoidea  anterior  smal.  Skenbenet  är  betydligt  längre 

än  lårbenet,  och,  betraktadt  fram-  eller  bakifrån,  visar  det  sig 

temligen  starkt  S-formigt  böjdt.  Det  bakre  kanonbenet,  som  är 

längre  än  det  främre,  men  dock  betydligt  kortare  än  öfverarm- 
benet fr.  o.  m.  caput  till  nedre  ändan ,  och  ungefär  så  långt  som 

höftbenet,  har  diaphysen  å  midten  nästan  fyrkantig,  och  med 
den  transversella  diametern  något  större  än  den  framifrån  bakåt. 

Långs  dess  främre  sida  har  det  en  grund  ränna,  men  baktill 

är  det  nästan  plant.  De  yttersta  tåphalangerna  äro  både  på  de 

främre  och  bakre  extremiteterna  mot  spetsen  tunna  och  hop- 
tryckta samt  höga,  och  med  trubbig  spets. 

Tänderna:  Framtändernas  rötter  äro  särdeles  långa,  och 

gränsen  mellan  dem  och  kronorna  är  otydlig.  Då  de  öfre  kind- 
tandraderna betraktas  framifrån,  synas  de  yttre  sidorna  af  dem 

tydligen  böjda  inåt,  och  kronorna  å  båda  raderna  äro  derföre 
något  konvergerande.  Deras  yttre  emaljkanter  äro  mycket  längre 
nedskjutande  än  de  inre.  De  undre  kindtänderna  hafva  deremot 

de  inre  emaljkanterna  mycket  högre  uppstående  än  de  yttre. 
Den  l:sta  öfre  äkta  kindtanden  har  kronans  tvärdimension  större 

än  längddimensionen  å  kronan  af  den  3:dje  öfre  oäkta  kindtanden. 
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Getens  domestication  sträcker  sig  tillbaka  långt  bakom  den 

historiska  tiden.  Redan  de  äldre  pålbj^ggnadernas  innevånare  i 
Schweitz  hade  den  talrikare  än  fåret,  och  likadan  med  den  nu- 

varande tama  geten 

IL  Slägtet  Ovis,  Linné.  1758. 

Nos  spetsen  helt  och  hållet  hårhetächt.  Fannan  är  sluttande 

och  plan,  och  nosens  öfre  profillcontur  är  höjd  och  Iconvex. 

KVöfvarne  är  o  mindre  starJct  hoptrychte,  spetsige  och  sharp- 
Tcantade,  och  baJctill  lägre,  och  utan  elastisJc fotsula.  Tårsäckar 
små  eller  inga.  Körtlar  mellan  tårna  förefinnas.  Intet  skägg. 
Merendels  håda  könen  med  horn,  som  hos  hanen  strax  vid 

titgången  från  pannan  böja  sig  i  en  cirkel,  hvars  diameter  är 
mindre  än  hufvudets  längd,  och  som  är  o  trekantiga  och  med 

tvärdiametern  störst.  —  Å  craniet  äro  tårbenen  icke  afsmal- 
nande  framåt,  och  deras  yttre  sida  har  en  ganska  djup  grop 

nedtill.  Hornqvickarne  divergera  starkt.  Näsbenens  öfre  profil- 
kontur är  mer  eller  mindre  båghöjd.  Mellan  tårbenet,  pann- 

benet, näsbenet  och  öfverkäksbenet  finnes  ingen  öppning.  Spe- 
narne  äro  2:ne, 

Asigterna  om  antalet  af  de  vilda  arterna  af  detta  slägte 

äro  olika.  Enligt  A.  Murray^)  äro  de  G  säkra,  och  2  osäkra. 
Blyth  upptager  deremot  13  vilda  arter  Bland  dessa  äro 
emellertid  2:ne,  som  måste  uteslutas,  den  ena  tillhörande  slägtet 
Capra,  och  den  andra  varande  endast  en  varietet  af  en  antfan 

art.  Således  återstå,  enligt  Blyth,  11  vilda  arter  af  slägt.  Ovis. 

C.  J.  SuNDEVÅLL  ̂ )  upptager  endast  5  vilda  arter  af  detta  slägte, 
och  tyckes  vara  böjd  för  att  antaga  de  öfriga  af  Blyth  anförda 
arterna  såsom  blotta  varieteter  under  en  eller  annan  af  dessa; 

men  han  säger  tillika,  att  de  till  större  delen  äro  ofullständigt 

kända.   D.  Gr.  Forbes  Macdonald  ^)  antager  endast  4  vilda  arter 

1)  L.  PiUTlMEYER:  Die  Fauna  dei-  Pfahlbauten  der  Schweiz;  Neue 
Denkschr.  d.  allgem.  Schweiz.  Gesellsch.  fiir  die  ges.  Natuiwiss.  Bd.  19, 

pag.  127. 
2)  The  geographical  Distribution  af  Mammals,  pag.  332.  —  1866. 
3)  An  amended  List  of  the  Species  of  tlie  Genus  Ovis;  Annals  and 

Magazine  af  Natural  History,  l:rst  ser.  vol.  VII,  pag.  195  &  248.  —  1841. 
4)  Method.  öfvers.  af  Idislande  Djuren  etc.  i  K.  Vet.  Akad:s  Handl. 

1845,  pag.  273—274. 
5)  Cattle,  Sheep  and  Deer  etc.  pag.  331.  —  1872. 
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inom  slägtet,  nemligen  Ovis  argali,  från  norra  och  mellersta 

Asien,  Ovis  mustmon^  från  trakterna  af  Medelhafvet,  Ovis  trage- 
laphus,  från  Barbariet  och  Egypten,  och  Ovis  montana,  från 

Rocky  Mountains  i  Norra  Amerika.  De  af  Blyth  beskrifna  ar- 
terna, som  af  honom  blifvit  skilda  från  dessa  4,  synas  emeller- 

tid, med  få  undantag,  icke  med  fog  kunna  underkännas,  om  de 
än  tarfva  vidare  utredning. 

De  förekomma  inom  norra  hemisferen  af  både  Gamla  och 

Nya  Verlden,  ehuru  blott  en  art  tillhör  den  sednare.  De  flesta 
arterna  tillhöra  Asien.  De  hålla  sig  i  allmänhet  på  de  högre 

bergstrakterna,  liksom  de  af  föregående  slägte,  och  äro,  äfven- 
ledas  såsom  de,  skickliga  att  klättra  på  bergen,  samt  starka 

och  härdiga  djur,  ehuru  icke  af  någon  betydande  storlek.  De 
tyckas  i  allmänhet  förete  en  stor  föränderlighet,  så  att  man  på 
de  skilda  lokalerna  träffar  egendomliga  former  eller  arter  för 

hvarje.  Detsamma  visar  sig  äfven  uti  de  olikheter,  som  de  tama 

fårracerna  förete  på  olika  tr^.kter. 

1.   Ovis  aries,  Linné 
Fåret. 

Hanens  horn  äro  mer  eller  mindre  länga  och  spiral/or- 
migt  böjda ^  med  spetsarne  stundom  riktade  utåt,  och  stundom 

inåt.  Svansen  är  temligen  lång,  med  18 — 22  Jcotor.  Kroppens 
hårheklädnad  hestår  af  mer  eller  mindre  krusig  ull 

Liksom  geten,  har  fåret  varit  domesticeradt  sedan  uråldrig 
tid,  och  före  all  upptecknad  historia.  Enligt  Eutimeyer  var  fåret 

husdjur  under  stenåldern  hos  pålbyggnadernas  innevånare  i  Schweitz, 
men  vid  de  äldre  pålbyggnaderna  tyckes  det  icke  hafva  varit  så 
talrikt  som  geten.  Pålbyggnadernas  färrace  är  olik  de  nuvarande 

racerna.  Den  har  varit  småväxt,  och  haft  smärta  och  temligen 
höga  ben,  samt  horn,  som  till  formen  mycket  liknat  getenå,  och 

1)  De  vilda  arterna  hafva  i  allmänhet  kort  och  slät  hårbeklädnad  af 

vanlig"  beskaffenhet.  Fårets  ull  måste  således  betraktas  såsom  en  product 
af  domesticationen.  Den  är  derföre  också  underkastad  en  mängd  vexlingar. 
Enligt  C.  Darwin  (The  Variat.  of  Anim.  and  Plants  und.  Domest.  vol.  I, 
pag,  98)  förlora  fåren  i  Vestindien  efter  3:dje  generationen  sin  ullige  pels, 
med  undantag  af  den  på  låren.  På  samma  ställe  omnämnes,  att  fåren  i  de 
lägre,  varma  dalarne  vid  Cordillererna  i  S.  Amerika  få  behålla  sin  uUpels, 
om  de  såsom  lam  klippas,  då  ullen  erhållit  en  viss  tjocklek,  men  förlora 
den  eljest. 

55 
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snarast  kunnat  förliknas  vid  dem  af  det  vilda  fåret  på  Cypern, 
Ovis  cyprius^).  Liksom  förhållandet  är  med  geten,  härstammar 
fåret  sannolikt  från  flera  vilda  arter.  Liksom  geten,  kan  fåret, 
enligt  den  erfarenhet,  man  vunnit,  sannolikt  alstra  fortplantnings- 
skickliga  bastarder  med  de  flesta,  om  ej  alla,  vilda  arterna. 
Man  har  velat  härleda  fåret  dels  från  den  Europeiska  arten 
Ovis  miisimon,  dels  fiin  det  Afrikanska  halffåret,  Ovis  trage- 
laphus,  och  dels  från  det  Asiatiska  Ovis  argali.  Möjligen  kunna 
alla  tre  dertill  hafva  bidragit,  och  dessutom  ännu  flera.  Att, 

såsom  FiTziNGER-),  vilja  härleda  fåret  från  flera  numera  såsom 
vilda  utdöda  arter,  eller  ock  vilja  påstå,  att  fåret  aldrig  varit 
vildt,  förefaller  på  vetenskapens  närvarande  ståndpunkt  något 
egendomligt. 

FiTziNGER  har  å  anförda  stället  beskrifvit  115  racer  af  tam- 

fåret, hvilka  af  honom  härledas  från  10  skilda  arter  af  tamfår, 

till  hvilka  inga  vilda  stamarter  förefinnas,  samt  derjemte  från 
Muflonen(Om  musimon).  Dessa  10  arter  äro:  1.  Fetstussfåret 
{Ovis  steatopyga),  från  hela  mellersta  Asien;  2.  Stumpsvansfåret 

(Ovis  pachycerca),  från  Öfre  Egypten;  3.  Kortsvansfåret  (Ovis 
hrachyura),  från  hedarne,  eller  mera  sterila  trakter  i  Europa, 

isynnerhet  det  norra,  samt  från  Sibirien;  4.  Skrufhornsfäret  ^) 
(Ovis  strepsiceros) ,  från  sydöstra  Europa;  5.  Landtfåret  (Ovis 
aries),  från  mellersta  och  södra  Europa,  med  undantag  af  det 
östra;  6.  Fetsvansfåret  (Ovis  platyura),  från  norra  Afrika  och 

vestra  delen  af  mellersta  Asien;  7.  Långsvansfåret  (Ovis  doli- 
chura),  från  vestra  delen  af  mellersta  Asien;  8.  Hängöronsfåret 

(Ovis  catotis),  från  öfre  Egypten  och  Libyska  öknen  i  östra  de- 
len af  Sahara;  9.  Högbensfåret  (Ovis  Jongipes),  från  vestra  Afrika; 

10.  Manfåret  (Ovis  juhatct)^  från  Sudan.  Utan  tvifvel  kunna 
åtminstone  en  del  af  dessa  betraktas  såsom  mera  utmärkta  racer 

än  de  andra,  hvilka  af  Fitzinger  från  dem  härledas,  men,  enligt 
vårt  förmenande,  förefinnes  dock  icke  någon  anledning  att  anse 

dessa  för  egna  ursprungliga  arter,  dels  derföre  att  de  äro  mycket 

föränderliga,  och  dels  derföre  att  man  icke  för  dem  kan  upp- 
visa några  vilda  urtyper. 

1)  Se  J.  H.  Blasius:  Natnrgeschichte  der  Säugethiere  Deutschlands , 
pag.  473,  %.  251  &  252. 

2)  tiber  die  Eacen  des  zahmen  Schafes;  Sitzungsbericlite  der  Kaiserl, 
Akad..  d.  Wissensch.  mathera.  naturwiss.  Classe.  zu  Wien,  Bd.  38,  pag.  141; 

Bd.  39,  pag.  343  &  767;  Bd.  41,  pag.  151.  -  1859—1860- 
3)  Med  korkskrufformigt  vridna ,  upprättstående ,  och  långa  horn. 
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SlceleUet.  Cranlett  Då  mniet  betraktas  från  sidan,  bildar 

den  delen  af  dess  öfre  profilkontur,  som  är  bakom  tuhera  frön- 
talia,  en  trubbig  vinkel  med  den  delen,  som  är  framom  nämnde 
tuhera,  ocb  denne  sednare  företer  en  temligen  stark  bugt  vid 

främre  delen  af  pannan;  och  näsbenens  öfre  profilkontur  visar  sig 
mer  eller  mindre  starkt  bågböjd.  Spendelen  är  liten,  och  dess 

bredd  mellan  proc.  2JCiramastoideus  och  fjällbenets  proc.  post- 
tympanicus  är  mindre  än  bredden  af  proc.  paramastoidetis  å 

midten.  Sutura  coronaUs  bildar  å  midten  en  trubbig,  framåt 
riktad  vinkel.  Tubera  frontalia  sitta  hos  både  hanen  och  honan 

närmare  intill  orbitalkanterne  än  intill  hvarandre,  och  hornqvickarne 

divergera  starkt.  Tårbenen,  som  äro  temligen  stora,  afsmalna 
icke  framåt,  utan  äro  tvärtom  vanligen  framtill  något  bredare 
än  å  midten ,  och  å  yttre  sidan  och  närmare  intill  ögonhålorna 

hafva  de  en  temligen  djup  och  upptill  af  en  skarp  kant  begränsad 
grop.  Mellan  dem,  pannbenen,  näsbenen  och  öfverkäksbenen 
finnas  icke  några  öppningar,  och  derföre  beröra  de  näsbenen. 
Dessa  räcka  icke  så  långt  tillbaka,  som  till  främre  kanterne  af 
orhitce,  och  mellankäksbenen  beröra  dem  vanligen  icke.  Foramma 

infraorhitalia  äro  ovalt  rundade,  samt  icke  smala.  A  under- 
käken utgår  sulcus  mylohyoideus  från  främre  randen  af  foramen 

maxillare  posterius. 
Bålen:  Å  atlas  hafva  sidoutskotten  baktill  endast  en  helt 

liten  trubbig  spets,  som  utskjuter  bakom  ledytorna.  Deras  sido- 
kanter äro  något  litet  bågböjde.  A  epistropheus  har  neuraltag- 

gen  den  främre  ändan  trubbigt  tillspetsad.  Bröstkotorna  äro  13, 

ländkotorna  6^),  korsbenskotorna  4,  och  svanskotorna  18. 
Extremiteterna :  Skulderbladet  har  kammen  å  midten  mer 

eller  mindre  utbredd  eller  förtjockad  i  kanten.  Afskärningen  af 
skulderbladets  främre  kant  upptill  är  kort,  och  något  konvex. 
Öfverarmbenet  är  kort  och  tjockt,  samt  kortare  än  strålbenet, 

och  dess  största  diameter  vid  dess  öfre  ända  innehålles  icke  3  7> 

gånger  i  dess  längd.  Underarmens  båda  ben  sammanväxa  full- 
ständigt med  hvarandra  vid  båda  ändarne,  men  icke  vid  eller 

strax  nedom  midten.  Det  främre  kanonbenet  är  längre  än  öfver- 
armbenet fr.  0.  m.  caput  till  nedre  ändan,  samt  har  den  transversella 

diametern  större  än  den  framifrån  bakåt.  Den  fåra,  som  finnes 

långs  dess  främre  sida,  är  afbruten  å  midten.  Långs  dess  bakre 

1)  Vi  hafva  en  gång  funnit  7  ländkotor. 

55* 
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sida  är  det  grundt  konkavt.  —  Bäckenet  är  icke  långt.   Höft-  i 

benets  kropp  är  kortare  än  sittbenet,  och  dess  vinge  är  m}'cket  I 
sned.  Äcetahihmi  är  icke  genombrutet.    Blygdbenet  har  ingen 
grop  långs  inre  sidan  af  kroppen.    Lårbenets  hufvud  har  en 
grund  grop  för  fästet  af  ligamenUim  teres.    Trochanter  major 
är  smalare  än  caput.  Den  snede  sulais,  som  förefinnes  framom 

trochanttr  major,  mellan  den  och  den  låge  knölformige  proc. 

auricularls,  är  vid  och  grund.    Benets  diaphys  är  starkt  böjd 
framåt.  Vid  dess  nedre  ända  är  fossa  intercondyloidea  anterwr 

temligen  vid.    Skenbenet  är  betydligt  längre  än  lårbenet,  och, 

betraktadt  fram-  eller  bakifrån,  är  det  svagt  S-formigt  böjdt. 
A  caJcaneus  har  den  konvexa  ledyta,  som  articulerar  med  mal- 
leolarbeuet,  såsom  vanligt  hos  Fecora,  framtill  en  grop,  som  i 
delar  den  i  2:ne  afdelningar,  af  hvilka  den  främre  är  liten.  Det 

bakre  kanonbenet,  som  är  längre  än  det  främre,  och  ungefär 

lika  långt,  som  öfverarrabenet,  samt  betydligt  längre  än  höft- 
benet, har  diaphysen  å  midteu  nästan  fyrkantig;  och  med  den  | 

transversella  diametern  ungefår  lika  stor,  som  den  framifrån  j 

bakåt.    Det  har  en  grund ,  men  tydlig  fåra  långs  den  främ/e  \ 

sidan,  och  en  ännu  grundare  långs  den  bakre.    De  yttersta  tå-  j 
phalangerna  äro  mot  spetsen  mindre  starkt  hoptryckta  än  hos  j 
geten,  samt  snedt  trekantiga,  med  undre  sidan  något  plattad  j 

och  sned,  och  med  spetsen  temligen  skarpt  tillspetsad.  | 
Tänderna:  Framtändernas  rötter  äro  måttligt  långa,  och 

gränsen  mellan  dem  och  kronorna  är  tj^dlig.  Då  de  öfre  kind- 
tandraderna betraktas  framifrån,  synas  de  yttre  sidorna  af  dem 

obetydligt  böjda  inåt.  Deras  yttre  emaljkanter  äro  icke  särdeles  f 
mycket  längre  nedskjutande  än  de  inre.  Den  lista  öfre  äkta 
kindtanden  har  kronans  tvärdimension  ungefär  lika  stor  som 
kronans  längddimension  å  den  3:dje  öfre  oäkta  kindtanden. 

Fam.  BOVIDiE,  Hamilton  Smith.  1827. 

(Griffith's  Animal  Kingdora.  1827). 

(Nötdjur).  I 

ÖfverJäppen  är  stor  och  bred,  samt  utan  vertical  fåra 

framtill.  Nosen  med  eller  utan  naken  nosspets  (rhinarmm). 
Näsborrarne  äro  store,  och  låwjt  åtskilde.  Tårsäckar  saknäs 

merendels  alltid.     KVöfvarne  äro  store.,  konvexe,  och  bredare 
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än  höge,  samt  mt/cJcet  tjoclmre  än  sjclfva  tårna;  och  lättJdöf- 
varne  är  o  äfvenlcdes  store,  och  transverscUe.  Kroppen  är  i 

allmänhet  stor  och  midersätsig ,  med  stort  hii/vud,  och  hög  hals, 
proportionsvis  korta  extremiteter,  som  sakna  hårtofsar^  och 
med  låvq  svans,  som  vid  spetsen  bär  qvast.  Af  ven  honan  har 

horn,  och  hon  har  4  spenar.  —  Craniet  utmärker  sig  der  ige- 
nom^ att  pannbenen  antingen  helt  och  hållet^  eller  nästan  helt 

och  hållet  heiäcka  hjernskålens  Öfre  sida,  och  merendels  äfven 
tinninggroparne  upptHl,  så  att  hjesshencn  icke,  eller  ock  blott 
till  ringa  del  är  o  synliga  på  denna  sida;  och  tuber  a  frontalia 
ha/va  sitt  läge  vid  eller  nära  intill  nackekammen,  och  vid  yttre 
sidorna  af  pannan,  och  är  o  således  långt  åtskilde.  Hos  de 

äldre  är  pars  mastoidea  icke  distinkt.  —  Framtänderna  hafva 
kronan  bred,  skofvelformig ,  och  roten  af  måttlig  längd,  och 
den  förra  är  på  de  mellersia  föga  bredare  än  på  de  nästintill 

varande.  Öfre  hörntänder  saknas.  Kintänderna  hafva  tjockt 

cement.  De  öfre  äkta  kindtänderna  hafva  i  bugten  å  deras 

inre  sida  en  mer  eller  mindre  lång  accessorisk  pelare.  Kro- 
nans tvärdimension  å  dessa  tänder  är  i  allmänhet  mindre  än 

dess  longitudinella  Bio. 

Uöder  denna  familj  har  C.  J.  Sundevall  ̂ )  upptagit  slägtena 
Fortax  H.  Smith,  Damalis  H.  Smith,  Änoa  H.  Smith,  Bos  Linné, 

Ovibos  Blainville,  Catoblepas  Gray,  och  Oryx  Blainville.  Under 

si.  Bos  upptagas  3:ne  afdelningar,  nemligen  a)  Boves  proprii; 

jS)  Foéphagi  et  Bubali:  y)  Bison  sive  Bonasus.  Af  J.  E.  Gray  2) 
har  detta  slägte,  med  den  omfattning,  som  åt  detsamma  blifvit 
gifven  af  C.  J.  Sundevall,  blifvit  deladt  i  5  slägten,  nemligen 
1.  Bos,  med  arterna  B.  taurus  Linné,  B.  indicus  Linné,  och 

B.  dante  Link:  2.  Bubalus,  med  arterna  B.  buffelns,  B.  caffer 
och  B.  brachycerus ;  3.  Bibos ,  med  arterna  B.  f rontalis ,  B. 
gaurus,  och  B.  banting;  4.  Bison,  med  arterna  B.  bonasus  och 

B.  americanus  (^vilka  båda  dock ,  enligt  hvad  vi  ofvan  pag.  34.7 
yttrat,  utan  tvifvel  böra  betraktas  såsom  varieteter  af  en  och 

samma  art);  och  5.  Foepjhagus,  med  arten  F.  grunniens.  Vi 

anse  oss  här  böra  upptaga  ifrågavarande  slägte  i  den  bemärkelse, 

som  det  af  C.  J.  Sundevall  erhållit,  och  karakterisera  det  der- 
före  sålunda: 

1)  K.  Vet.  Akadis  Handl.  för  1844  (tr.  1846)  pag.  197-207. 
2)  Catalogue  of  the  Specimens  of  Mammalia  in  the  CoUection  of  the 

JBritish  Museum,  Part.  lU,  Ungulata  Furcipeda,  pag.  16-40.  —  1852. 
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1.    Slägtet  Bos,  Linné.  1758. 

Bhinariet  störst  nedanför  näshor rarne,  och  der  Iredare 

än  af  ståndet  mellan  desse^  samt  slätt.  Klöfvarne  rundade  och 
mycket  breda,  så  att  paret  tillsammans  är  o  bredare  än  långa. 
Baktill  äro  de  icke  försedda  med  någon  trampdyna.  Öronen 
stora  och  ovala.  Inga  körtlar  mellan  tårna.  Hornen  böjda, 

och  vid  basen  utåt  riktade.  —  Hjessbenen  äro  icke  synliga  på 
Öfre  sidan  af  hjernskålen. 

I  öfverensstäramelse  med  hvad  här  ofvan  blifvit  anfördt, 

höra  således  till  detta  slägte  12  arter,  enligt  den  af  J.  E.  Gray 
gjorda  artbestämningen,  hvarifrån  dock  en  art  bör  afdragas;  och 
vilda  arter  förekomma  i  Europa,  Asien,  Afrika  och  N.  Amerika. 

De  hithörande  nötdjuren  äro  de  största  och  gröfsta  inom 
familjen,  och  de  äro  att  räkna  bland  de  största  landtdäggdjuren. 

De  äro  i  allmänhet  af  en  tjock  och  undersätsig  kroppsbyggnad, 
med  bred  nos  och  panna,  kort  och  hög  hals,  hvars  undre  del 

nedtill  emot  bröstet  är  mer  eller  mindre  långt  nedskjutande; 
med  korta  och  starka  extremiteter,  m.  m. 

Underslägtet  BOS,  Lin. 

Pannbenen  sträcka  sig  hos  äldre  individer  bakom  nackbenet,  bildande 
baktill  en  transversell ,  bakåt  utstående  kant  mellan  tubera  frontalia,  samt 
äro  merendels  framtill  vid  sutura  f rontalis  konkava.  Hornen  trinda  eller 
platt-trinda.  —  Ehinariet  begränsas  upptill  af  en  mellan  näsborrarnes  bakre 
ändar  dragen  och  något  framåt  böjd  linia.  Öronens  längd  är  ungefär  lika 
med  halfva  hufvudets,    Spenarne  sitta  i  fyrkant. 

Detta  underslägte  motsvarar  den  l:sta  afdelningen  hos  C.  J.  Sundevall, 
nemligen  hans  Boves  proprii,  och  omfattar  slägtena  Bos  och  Bibos  hos  J. 
E.  GUAY. 

1.   Bos  taurus,  Linné. 

.  Nötkreaturet. 

Pannan  å  craniet  är  merendels  konkav  framtill,  men  höjer 

sig  baktill  mot  nacken  å  midten,  så  att  den  derstädes  är  mer 
eller  mindre  konvex,  och  dess  bakre  kant  är  i  midten  konkav, 

dier  ock  konvcx.  Den  är  längre  än  bred.    Underkäkens  upp- 



861 

stigande  gren  bildar  med  hroppen  en  nästan  rät  vinkel^  der- 
igenom  att  dess  haJcre  Ixant  stiger  ungefär  rätt  upp  från  den 
af  rundade  angulardehn. 

Bos  tmirus,  Linné:  Sjstema  Naturse,  edit.  X:ma,  pag.  71.  -  1758. 
„  Idem:  Fauna  Svecica,  edit.  II:da,  pag.  15.  —  1761. 

„     C.J.  Sundevall:  K.  Vet.  Akad:s  Handl.  1844,  pag.  200.— 1846. 
„  S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:drauppl.,  pag.  574.  — 

1847. 

„  frontosus,   Idem:  ibm,  pag.  554.  1 

„    longifrons  ,  Idem:  ibm,  pag.  557.     / ')• 
„  Taurus,  J.  E.  Gray:  Catalogue  of  the  specimens  of  Mammalia  in  the 

CoUection  of  the  British  Museum ,  Part  III ,  Ungulata  Furci- 

peda,  pag.  17.  —  1852. 
„  „  J.  H.  Blasius:  Naturgeschiclite  der  Säugethiere  Deutschlands, 

pag.  497.  -  1857. 
J.  E.  Gray  har  å  ofvan  anförda  ställe  uppräknat  41  racer 

af  nötkreaturet  från  både  Gamla  och  Nya  Yerlden.  D.  G.  F. 

Macdonald  2)  anför  för  England ,  Skottland  och  Irland  24  racer. 

1)  Enligt  benäget  meddelande  af  Jap.  Steenstrup  1861,  hafva  i  torf- 
mossar  i  Danmark  flera  skallar  af  dessa  båda  former  blifvit  funna  med  tyd- 

liga tecken  till  att  de  hafva  tillhört  slagtade  djur,  hvadan  det  således,  en- 
ligt honom,  är  ådagalagdt,  att  de  böra  räknas  till  den  tama  boskapen.  Af 

samma  åsigt  har  sedermera  Eutimeyer  varit  (Fauna  der  Pfahlbauten,  pag. 
143-146,  och  Geschichte  des  Eindes,  2.te  Abth.  pag.  155  &  162).  Uti 

"The  Edinburgh  Review''  för  JuH- October  1868,  pag.  426—428,  har  en, 
som  det  synes,  med  ämnet  väl  hemmastadd  författare,  uti  en  recension 
af  C.  Darwins  arbete  "The  Variation  of  Animals  and  Plauts  under  Dome- 

stication",  yttrat  den  åsigten,  att  Bos  frontosus  Nilsson  icke  utgör  nå- 
gon från  Bos  longifrons  Owen  skild  art,  emedan  den  genom  en  del  omärk- 
liga gradationer  så  småningom  öfvergår  i  den  sednare.    Pä  samma  ställe 

antager  han  emellertid,  att  B.  longifrons  är  en  egen  och  ursprungligen 
vild  art,  och  att  de  Europeiska  nötkreaturen  härstamma  dels  från  denne 
och  dels  från  Bos  primigenius;  men  att  de  fossila  lemningarne  af  B. 
longifrons  äro  af  jemförelsevis  ung  ålder  (för  hvilket  påstående  Quarterly 
Geological  Journal  för  1867  citeras),  och  hafva  blifvit  funna  under  sådana 
förhållanden,  att  de  påtagligen  endast  tillhört  tam  eller  förvildad  boskap, 
och  att  på  grund  deraf  B.  longifrons  icke  ursprungligen,  eller  såsom  vild, 
tillhör  Europa ,  utan  till  denne  verldsdel  i  tamt  tillstånd  blifvit  importerad, 
och  sannolikt  från  Asien.    I  England  skall  isynnerhet  talrika  lemningar  af 
denna  art  eller  race  hafva  blifvit  funna  i  grannskapet  af  gamla  Romerska 
boningsplatser.  Den  har  endast  bibehållit  sig  till  närvarande  tid  i  de  trakter 
af  landet,  till  hvilka  den  Celtiska  befolkningen  hade  flyttat  undan  för  de 
invandrande  Saxarne,  nemhgen  Wales,  Curaberland  och  Skottland,  der  den 
representeras  af  en  småväxt,  svart  race  af  nötkreatur.  Dessa  åsigter  öfver- 
ensstäraraa  således  i  hufvudjaken  med  dem  af  Steenstrup  och  RCtimeybr, 

2)  Caitle.  Sheep  and  Deer,  pag.  195-323.  -  im, 
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Äfven  hos  oss  förekomma  åtskilliga  olika  racer,  ehuru  icke  så 

många.  Liksom  i  England,  och,  enligt  Kutimeyer,  till  en  del 

äfven  i  Tj^skland,  Schweitz  och  Italien,  är  troligen  den  små- 

växta,  korthorniga  eller  hornlösa  boskapsrace,  som  af  A.  Noring^) 
kallas  Finnracen  eller  Fjellracen,  och  som  närmast  öfverens- 
stämraer  med  Bos  longifrons^  den  äldsta  boskapsracen  hos  oss. 

Sannolikt  sednare  har  den  storväxta,  mer  eller  mindre  platt- 
pannade  Friesländska  eller  Holsteinska,  och  ifrån  Bos  primigenius^ 

enligt  Nilsson  och  Kutimeyer  2),  troligtvis  härstammande  racen 
blifvit  införd.  Ännu  sednare  hafva  en  del  Holländska  och  Engelska 
racer  blifvit  införda. 

Tiden  för  nötkreaturets  första  tämjande,  liksom  den  för 

tämjandet  af  får,  getter  m.  fl.,  är  icke  känd,  ocb  går  tillbaka 

långt  bakom  den  upptecknade  historien.  Redan  under  stenperioden 
hade  man  i  Schweitz ,  vid  pålbyggnaderna,  enligt  Rutimeyer,  tam 

boskap  af  både  mindre  och  större  race;  och  enligt  de  archaeo- 
logiska  forskningarne  inom  vårt  eget  land,  hafva  äfven  urinvå- 
narne  härstädes  redan  under  stenperioden  haft  tam  boskap,  får 

och  getter. 
Shelettet.  Craniet:  Betraktadt  från  sidan,  är  det,  liggande 

på  underkäken  och  med  inbegrepp  af  den,  temligen  högt,  så 
att  dess  höjd  icke  innehålles  2me  gånger  i  dess  längd.  Dess 
öfre  profilkontur  är  vexlande  hos  olika  racer.  Hos  vår  vanliga 
småväxta  race,  som  närmast  öfverensstämmer  meå  B.  longtfrons 

Owen,  ehuru  den  stundom  företer  en  öfvergång  till  B.  frontosus 
Nilsson,  är  denna  kontur  från  den  bakerste  delen  af  pannbenen 

så  småningom  och  temligen  jemnt  stupande  till  spetsen  af  näs- 
benen. A  midten  af  pannbenens  öfre  bakerst  utskjutande  del  är 

en  mer  eller  mindre  märkbar  konvexitet,  hvars  bakre  del  hos 

unga  individer  synes  bildad  af  den  öfverste  delen  af  pars  occi- 
pitalis.  Bakre  kanten  af  denne  del  är  hos  unga  mer,  och  hos 

äldre  mindre  konkav,  men  den  bakerste  delen  af  pannan  är  här 

utskjutande  något  bakom  tuhera  frontalia.  Hos  något  äldre 
hanar  eller  tjurar  är  den  bakerste  kanten  af  pannan  stundom 

jemnt  konvex,  utan  någon  bugt  i  midten.  Mellan  ögonhålorna 
är  der  å  pannan  långs  sutura  frontalis  en  mer  eller  mindre 

djup  konkavering,  och  bakom  denne  är  pannan  stundom  plan, 

1)  Handbok  i  Husdjurs-Skötseln,  pag.  213  &  231. 
2)  Rutimeyer  antager,  att  äfven  den  race,  som  blifvit  kallad  Bos 

frontosus,  härstammar  från  Bos  primi^enius. 
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och  stundom  något  konvex.  Beti-aktadt  ofvanifrån,  är  det  aflångt 
subtriangulärt,  med  det  af  mellankäksbenen  bildade  hörnet  af 
triangeln  aftiubbadt,  och  med  bredden  mindre  än  hälften  af 
längden,  och  med  de  delar  af  sidokanterna,  som  bildas  af  de 

ögonliålorna  omgifvando  benen,  något  utstående.  Mellan  tubera 
frontalia  och  ögonhålorna  äro  pannans  sidokanter  mer  eller  mindre 

konkava.  Nackbenets  pars  occipitalis  är,  med  undantag  af  ny- 
födda kalfvars  cranier,  skild  från  nackhålet  genom  nackbenets 

sidodelar,  och  den  har  ungefär  å  midten  en  knöl,  som  tjenar  till 

I  fäste  för  nackbandet,  och  som  nedåt  fortsattes  af  en  kam.  En- 

k4ast  tidigt  hos  fostret  synes  ett  från  pars  occipitalis  skildt  in- 
terparietalben,  och  redan  hos  det  sammansmälta  hjessbenen  bak- 

till med  den  förra,  och  uppträda  derefter  icke  såsom  egna  ben 

på  öfre  sidan  af  hjernskålen.  Denne  betäckes  nästan  helt  och 
hållet  af  de  stora  pannbenen.  Endast  hos  yngre  individer  ses 
en  liten  del  af  pars  occipitalis  sträcka  sig  upp  pä  densamme 

j  vid  midten  af  dess  bakerste  del.  Frocessus  paramastoidei  räcka 
ned  under  nackbenets  ledknappar,  och  äro  temligen  starkt  inåt 

böjde.  Mellan  nackbenets  sidodelar,  Qällbenen  och  tympanalbenen 

synas  de  temligen  stora  spenbenen  eller  spendelarne  af  tinning- 
benen. Dessa  smälta  tidigt  samman  med  Ijällbenen.  Nackbenets 

!  basilardel  är  framåt  afsmalnande,  och  å  undre  sidan  stundom 

konkav,  och  stundom  kölad,  och  vid  gränsen  mellan  den  och 

bakre  kilbenets  kropp  äro  merendels  ett  par  hoptryckte,  och 

stundom  särdeles  stora  knölar.  Tinningbenets  fjälldel  eller  fjäll- 
benet  sammanstöter  framtill  med  pannbenet.  Mellan  båda,  och 

under  det  hvalf,  som  af  pannbenet  bildas  öfver  den  djupe  tin- 

1  ninggropen,  synes  det  lilla  hjessbenet.  Det  fortsättes  framtill  af  ̂ 
en  smal  spets,  men  denne  när  dock  icke  till  kilbenets  store  vinge. 

I  Den  tubformade  yttre  öronöppningen  är  kort,  och  riktad  utåt. 
BulJa  ossea  är  hoptryckt,  och  har  en  djup  grop  för  processus 
styloideus,  samt  framtill  utanför  mynningen  för  tuba  Eustachii 

ett  långt  utskott.  Fjällbenets  okbeusutskott  är  bredt  vid  basen, 

och  sammanstöter  icke  med  pannbenets  D:o.  Dess  fossa  arti- 
cularis  är  konvex,  och  processus  postglenoideus  är  liten.  Fora- 

men glenoideum  är  stort.  Det  bakre  kilbenets  kropp  är  kortare 
än  nackbenets  basilardel.  Den  store  vingen  är  mindre  än  den 

lille,  och  har  upptill  ett  spetsigt,  framstående  utskott.  Dess 

proc.  pterygoidei  äro  tunne.  Den  lille  vingen  sträcker  sig  ända 

fram  till  silbenet.    Ossa  pterygoidea  äro  smala  och  lång? ,  och 
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hafva  tydlige  hamidi.  Bredden  af  den  bakre  näsöppningen  är 
mindre  än  bredden  af  nackhålet,  men  höjden  af  den  förre  är 
större  än  höjden  af  det  sednare.  Pannbenen,  som  betäcka  större 

delen  af  craniets  öfre  sida,  äro  längre  än  hälften  af  craniets 

längd,  samt  längre  än  deras  gemensamma  bredd.  Hos  gamla 
individer  försvinner  sutura  frontalis.  A  hvartdera  pannbenet  är 

der  något  bakom  och  temligen  långt  innanför  randen  af  ögon- 
hålan en  långsgående  grop,  i  hvilken  finnas  1  till  3  hål  {fo- 

ramina supraciliaria)  ̂   som  leda  in  till  canalis  supraciliaris  ̂  
hvilken  nedåt  mynnar  i  den  öfre  och  bakre  delen  af  ögonhålan. 
Plogbenet  är  långt  skildt  från  gombenens  crlsta  nasalis,  och 
sträcker  sig  baktill  till  främre  ändan  af  det  bakre  kilbenets 

kropp.  Endast  gombenen  omsluta  de  bakre  mynningarne  af 
canales  paJatini.  A  yttre  sidan  af  öfverkäksbenet  är  ungefär 
midt  öfver  gränsen  mellan  3;dje  och  4:de  kindtänderna  en  mer 
eller  mindre  starkt  utstående  knöl.  Foramen  infraorbitale,  som 

har  sitt  läge  ofvan  den  l:sta  kindtanden,  är  temligen  litet,  och 

är  stundom  deladt  i  '2  å  3.  Mellankäksbenen  sammanstöta  mer- 

endels med  näsbenen  framom  dessas  midt.  Tårbenen  ärom3^cket 
stora.  Deras  orbitaldelar  äro  store  och  nedtill  uppsvällde,  men 

bildade  af  en  tunn  benskifva.  De  utgöra  en  betydlig  del  af  ögon- 
hålornas nedre  vägg.  Deras  ansigtsdel  är  äfven  stor  och  lång 

samt  plan,  och  stötande  intill  näsbenen,  så  att  der  icke  är  nå- 
gon öppning  dem  emellan.  Den  är  i  allmänhet  å  midten  något 

bredare.  Fossa  lacrymalis,  som  är  enkel,  har  sitt  läge  på  sjelfve 

orbitalkanten.  Okbenet  sträcker  sig  ungefär  till  midten  af  tår- 
benets ansigtsdel.  Näsbenen  inskjuta  baktill  mellan  pannbenen. 

Deras  längd  är  mindre  än  afståndet  mellan  dem  och  bakre  kan- 
ten af  pannbenen.  De  bafva  hvartdera  i  främre  ändan  en  djup 

inskärning.  Underkäkens  kropp  är  mer  eller  mindre  böjd,  så 
att  dess  öfre  profilkontur  är  konkav,  och  dess  undre  konvex. 

Den  uppstigande  delen  bildar  med  kroppen  ungefär  en  rät  vin- 
kel, ehuru  denne  dels  främre  kant  är  något  bakåt  riktad.  Led- 

knappen är  obetydligt  lägre  å  sin  inre  del.  —  A  tungbenet,  som 
består  af  samma  ben ,  som  hos  hästen ,  är  kroppen  framtill  för- 

sedd med  ett  kort  och  trubbigt  utskott,  och  således  icke  gaffel- 
formig  eller  sporrformig,  och  ossa  stylohyoidea  äro  smala  och 
långa,  och  hafva  vid  sin  bakre  ända  ett  stort  bakre  utskott,  så 

att  de  der  synas  tvågreniga. 
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Craniet  af  tjuren  kännes  från  det  af  kon  vanligen,  elmru 

icke  alltid,  genom  större  bredd  öfver  pannan.  Dess  största  bredd 
öfver  de  bakre  orbitalkanterne  är  vanligen  icke  raycket  mindre 
än  hälften  af  dess  längd,  dä  deremot  hos  kon  denne  sednare  är 

betydligt  mera  än  dubbelt  större  än  den  förre.  Tjurens  näsben 
äro  proportionsvis  kortare,  så  att  deras  bredd  icke  eller  knappt 
innehålles  3:ne  gånger  i  deras  längd,  då  den  deremot  hos  kon 

innehålles  mera  än  3:ne  gånger  i  den  sednare.  Bredden  af  nack- 
benets basilardel  öfver  de  bakre  knölarne  å  densamme  är  hos 

tjuren  lika  med  eller  större  än  basilardelens  längd  från  den 
undre  och  främre  kanten  af  nackhålet  mellan  ledknapparne,  då 

hos  kon  deremot  denna  bredd  är  mindre  än  nämnde  längd,  der- 
före  att  basilardelen  hos  henne  baktill  är  smalare.  Nackbenets 

ledknappar  äro  större  hos  tjuren,  och  den  största  bredden  öfver 
desamma  hos  honom  är  betydligt  större  än  afståndet  mellan  den 
bakre  kanten  af  den  2:dra  öfre  kindtanden  och  samma  kant  å 

den  bakersta  (6:te)  öfre  D:o,  då  hos  kon  den  förra  är  ungefär  lika 
med  det  sednare,  eller  föga  större. 

Balen :  Med  undantag  af  atlas  och  epistropheus,  som  äro 

något  längre,  äro  halskotorna  temligen  korta.  Epidropheus  har 
kroppen,  då  tandutskottet  undantages,  ungefär  af  samma  längd 
som  sidoutskotten  eller  tvärutskotten  å  atlas  framifrån  bakåt. 

Å  denne  sednare  är  sistnämnda  längd  något  större  än  hälften  af 
bredden  af  densamme.  Både  på  den  öfre  och  den  undre  bågen 
af  atlas  förefinnes  en  knöl.  Dess  tvärutskotts  sidokanter  divergera 

obetydligt  bakåt,  och  de  äro  föga  konvexa.  Med  undantag  af  atlas^ 
hafva  alla  halskotorna  neuraltaggar,  och  den  på  epistropheus  höjer 

sig  något  bakåt.  Ofvanpå  dess  postzygapophyser  äro  små  hyper- 
apophyser,  och  på  de  följande  halskotorna,  med  undantag  af  den 

7:de,  äro  temligen  tydliga  metapophyser.  Epistropheus  har  små, 

och  3:dje — 5:te  halskotorna  hafva  temligen  stora,  framåt  riktade 
parapophyser.  På  den  6:te  äro  de,  såsom  vanligt,  störst  och  riktade 

nedåt.  Den  7:de  saknar  dem  helt  och  hållet.  2:dra— 5:te  halskot. 

hafva  tydliga  hypapophyser.  —  Bröstkotorna  äro  13.  De  främre 
bröstkotornas  neuraltaggar  äro  af  betydlig  höjd.  De  2:ne  sista 

bröstkot.  hafva  neuraltaggen  riktad  rätt  upp,  ehuru  på  den  näst- 
sista  dess  främre  kant  är  riktad  bakåt.  På  alla  bröstkot.  äro 

tydliga  metapophyser,  och  på  den  ll;te  och  följande  äro  ana- 
pophyserna  distinkta  från  dem,  och  de  sitta  vid  bakre  kanten 

af  diapophysen.   Obetydliga  spår  till  anapophyser  märkas  på 
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samma  ställe  äfven  på  den  lista  ländkotau.  —  Ländkotornas 
antal  är  6,  korsbenskotornas  5,  och  svanskotornas  19.  Länd- 

kotornas  tvär-  eller  sidoutskott  äro  af  betydlig  längd,  och  de  äro 
alla  riktade  nästan  rätt  ut,  endast  den  l:sta  har  dem  riktade 

något  litet  framåt.  Blott  obetydliga  spår  till  metapophyser  märkas 
å  dem.  —  Eef benen  äro  tunna  och  breda.  Bröstbenet  har  6  af- 

delningar,  af  hvilka  de  3:ne  bakre  äro  sammansmälta.  De  2:ne 

främsta,  isynnerhet  manubrmm,  äro  hoptryckta,  och  de  andre 
breda.  Manubrium  har  en  skarp  köl  å  sin  undre  sida.  Cosice 
verce  äro  7  par. 

Extremiteterna:  Skulderbladet  har  längden  ej  fullt  dub- 
belt större  än  bredden.  Dess  främre  kant  är  upptill  på  ett  kort 

stycke  afskuren.  S2)ina  har  sitt  läge  nära  främre  kanten,  och 
dess  kant  är  ofvan  acromion  något  bakåt  viken.  Froc.  coracoideus 

är  knölformig,  och  har  sitt  läge  ett  stycke  ofvan  kanten  af 
cavitas  glenoidalis.  Öfverarmbenet  är  kortare  än  skulderbladet. 

Dess  diaphys  är  upptill  något  litet  hoptryckt,  derigenom  att 
crista  deUoidea  interna  är  starkt  framstående.  Crista  deltoidea 

externa  är  föga  märkbar,  samt  afbruten.  Tuberculum  majus  är 

mycket  större  än  tub.  minus  ̂   och  höjer  sig  högt  öfver  ledhuf- 
vudet,  och  dess  inre  afdelning  är  tillspetsad  och  starkt  inåt  böjd. 

Af  underarmens  båda  ben  är  armbågbenet  längre  än  skulder- 
bladet, och  strålbenet  kortare  än  detsamma.  Det  sednare  är 

temligen  bredt,  och  båda  äro  äfven  å  midten  sammansmälta. 

Armbågsutskottet  är  mycket  stort.  Det  främre  kanonbenet  är 

kortare  än  strålbenet,  och  har  tvärdiametern  större  än  den  fram- 
ifrån bakåt.  A  bakre  sidan  af  dess  öfre  ända  är  vid  yttre  delen 

fästadt  ett  litet  rudimentärt  sidometacarpalben,  som  är  helt  kort. 
Kanonbenets  bakre  sida  är  nästan  plan,  och  långs  dess  främre 
är  en  grund  fåra.  Vid  nedre  ändan  finnas  inga  rudimentära 

sidometacarpalben,  och  af  de  bakre  tårna  eller  lättklöfvarne  fin- 

nas endast  ett  par  mycket  små  phalanger.  Kanonbenets  ledknap- 

par äro  ej  synnerligen  närmade  intill  hvarandra.  —  A  bäckenet 
är  höftbenet  betydligt  längre  än  sittbenet.  Den  yttre  afdelningen 
af  dess  vinge  är  tjock,  samt  större  än  den  inre,  och  dess  kropp 

är  ungefär  lika  lång  som  vingen.  Den  grop,  som  finnes  å  undre 
sidan  af  kroppen  framom  acetabuhm,  är  ej  djup,  men  tydlig. 
Sittknölens  3me  hörn  äro  stora,  och  höfthålet  är  ovalt.  Lårbenet, 

som  är  längre  än  skulderbladet,  är  rakt,  och  diaphysen  är  ned- 
till nästan  trekantig.  Trochanter  major  är  högre  än  ledhufvudet. 



Den  rygg,  som  intill  begränsar /055a  intercondyloidea  anterior^ 

är,  isynnerhet  upptill,  m3^cket  mera  framstående  än  den  yttre,  så 

att  denna  fossa  är  mycket  sned.  Patella  är  särdeles  tjock.  Sken- 
benet är  kortare  än  lårbenet.  Tuber  calcanei  bar  en  grund 

sulcus.  Det  bakre  kanonbenet,  som  är  något  längre  än  det 
främre,  är  mycket  kortare  än  skenbenet.  Det  har  å  midten  den 

transversella  diametern  ungefär  lika  med  den  framifrån  bakåt. 

A  främre  sidan  har  det  en  temligen  djup  ränna,  men  å  bakre 
sidan  är  det  plant,  och  har  der  en  ytterst  liten  långsgäende  fåra. 

Inga  sidometatarsalben  förefinnas.  Lättklöfvarne  äro  endast  re- 
presenterade af  ett  par  mycket  små  phalanger  för  hvardera. 

Tänderna:  De  mellersta  framtändernas  krona  är  föga  bredare 

än  den  å  de  näst  intill  varande.  Den  är  nästan  spadlik,  mycket 

snedt  afskuren,  och  på  öfre  sidan  något  urhålkad  samt  gropig. 

Kanterne  å  de  öfre  äkta  kindtändernas  emaljöar  äro  föga  sling- 
rige,  och  den  bakre  å  den  bakersta  ön  har  stundom,  och  saknar 
stundom  en  ingående  bugt.  De  2me  bakre  öfre  äkta  kindtänderna 

hafva  kronans  längddimension  lika,  eller  ock  är  den  å  den  bakersta 
större  än  den  å  den  näst  framom  den  varande.  Båda  hafva  kro- 

nan längre  än  den  å  den  l:sta  öfre  D:o.  Denna  sistnämnda  kind- 
tand har  kronans  längddimension  icke  1  V2  gånger  större  än  dess 

tvärdimension.  Kronorna  ä  dessa  kindtänder  äro  i  allmänhet  icke 

bredare  än  tändernas  höjd  utom  alveolerna.  De  äro  visserligen 
lägre  vid  deras  inre  sida,  men  skillnaden  mellan  yttre  och  inre 
sidorna  i  detta  afseende  är  ej  så  stor  som  hos  dem  af  föregående 

familjer.  De  undre  kindtänderna  äro,  såsom  vanligt,  mycket 
tunnare  än  de  öfre ,  och  den  refflade  sidan  har  ett  omvändt  läge 

emot  det  hos  dessa,  nemligen  inåt.  På  de  öfre  äkta  kindtänder- 
nas yttre  sida  äro  5  verticala  ryggar,  af  hvilka  man  dock  på 

den  lista  knappt  ser  flera  än  4,  emedan  den  främste  är  föga 
utbildad. 

Kons  normala  brunsttid  infaller  under  våren  —  April — Juni  — , 
men  den  är  ofta  icke  bunden  vid  någon  viss  tid.  Hon  går  dräg- 
tig  i  9  månader,  eller  något  mera,  och  föder  vanligen  1 ,  sällan 
2:ne  kalfvar. 

Bos  primigenius ,  L.  H.  Bojanus. 
Uroxeti. 

Pannan  å  craniet  är  baktill  platt,  eller  nästan  platt,  och  dess  bakre 
kant  vid  nacken  är  rät  eller  nästan  rät.    Pannans  bredd  öfver  orbites  unge- 
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får  lika  med  eller  något  mindre  än  dess  längd  från  näsbenen  till  bakre 
kanten  vid  nacken.  Skaftet  för  horuqvicken  är  mycket  kort  eller  nästan 
intet.  Underkäkens  uppstigande  gren  är  tydligen  riktad  bakåt,  och  bildar 
således  med  kroppen  en  trubbig  vinkel,  och  dess  ledknapp  är  inåt  starkt 
stupande.  —  Emalj öarnes  kanter  å  de  öfre  äkta  kindtänderna  äro  betydligt 
slingrige,  och  den  bakre  å  den  bakersta  ön  har  en  djupt  ingående  bugt. 
Den  l:sta  öfre  äkta  kindtanden  har  kronans  längddimeusion  ungefär  1  V2 
gånger  större  än  dess  tvärdiraension. 

Uroxe-Ko ,  A.  J.  Ketzius  :  Några  i  Skåne  fundna  fossila  Horn  och  Skal- 
lar; K.  Vet.Akad:s  Nya  Handl.  T.  XXIII,  för  år  1802,  pag. 

282.  ~  1802. 
Boeuf  fossile,  G.  Cuvier:  Eecherches  sur  les  Osseraents  fossiles,  3:me  edit. 

T.  IV,  pag.  150,  pl.  XI,  fig.  1-4,  &  pl.  XII,  fig.  3  &  8. —  1825. 

Bos  primigenms ,  L.  H.  BOJANUS :  De  Uro  nostrate  ejusque  sceleto ,  Com- 
mentatio;  Nova  Acta  Physico-Medica  Acad.  Caesar.  Leopold. 
Carolinae  Naturae  Curiosoruni.  T.  XIII,  pars  ILda,  pag.  424, 
tab.  24.  —  1827. 

„  „  H.  v.  MeyéR:  iiber  fossile  Resten  von  Ochsen,  deren  Arten 
und  das  Vorkommen  derselben;  Nova  Acta  Phys.  Med.  Acad. 
Caesar.  Leop.  Carol.  Nat.  Curios.  T.  XVII;  Pars  prior, 

pag.  144.  -  1835. 
„    trochocerus,  Idp:m:  ibm,  pag.  152,  tab.  XII. 
„  primigenius,  E.  Owen:  A  History  of  British  fossil  Mamnaals  and 

Birds,  pag.  498,  fig.  208-210.  -  1816. 
„        „       C.  G.  GiEBEL:  Fauna  der  Vorvvelt,  pag.  152.  —  1847. 
„  Urus,  S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl,  pag. 

537,  med  figurer.  —  1847. 
„  primigenius,  J.  H.  Blasius:  Naturgesch.  der  Säugethiere  Deutsch- 

lands,  pag.  498,  med  figur.  —  1857. 
„        „      P.  Gervais:  Zoologie  et  Paléontologie  Fran9aises,  pag.  131. 

—  1859. 

„  ,,  L.  EUTIMEYER:  Versuch  einer  natiirlichen  Geschichte  des 
Eindes,  2:te  Abtheil.  pag.  127.  -  1867.  Något  hopblandad 
med  Bos  taurus. 

Anm.  Det  har,  såsom  bekant  är,  och  enligt  hvad  som  derom  i  Skand. 
Fauna  yttras,  varit  omtvistadt,  huruvida  Eomarne,  och  särskilt  Julius 
CiESAE  med  namnet  Urus  afsett  uroxen  eller  bisonoxen  Eedan  G.  Cuvier 

uttalade  den  åsigten  ,  att  Eomarnes  Urus  sannolikt  är  B.  primigenius , 
och  denna  förmodan  har  sedermera  blifvit  antagen  af  de  fleste,  t.  ex.  v.  Baer 

1)  Commentarii  de  bello  Gallico,  lib.  VI,  cap.  XXVIII. 

2)  Eecherches  sur  les  Ossements  fossiles,  3:me  édit.  T.  IV,  pag.  116. 
—  1825.    (Samma  åsigt  i  en  föregående  uppl.  af  1823). 

3)  Bullet.  scientif.  de  TAcad.  Imp.  des  Sc.  de  St.  Pétersb.  T.  IV,  N:o  8. 
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H.  v.  Meyer'),  R.Owen*),  S.Nilsson'),  v. Baer  und  J. F. Bbandt  *)  ocli 
J.  H.  Blasius*).  För  den  andra  åsigten:  att  den  Europeiske  bisonoxen  är 
Rornarnes  Urus,  hafva  t.  ex.  yttrat  sig:  L.  H.  Bojanus '^),  G.  G.  PuscH^), 
Paul  Gervais»)  och  Aug.  MCller^).  Ett  af  de  kraftigaste  argumenten 
för  den  förra  åsigten  har  lemnats  af  Baron  Sigismund  Herb?]RSTAIN  ,  som 
1517  och  1526  reste  såsom  sändebud  till  Storfursten  Basilius  i  Moskwa, 

och  som  uti  sin  reseberättelse  '^')  beskrifvit  och  afbildat  2:ne  vilda  oxarter, 
om  hvilka  han  uppgifver.  att  den  ena,  som  är  de  gamles  Urm,  endast 
förekommer  i  Masovien  och  der  kallas  Tliur,  och  den  andre,  som  är  de 
gamles  Bison,  förekommer  i  Lithauen,  och  der  kallas  Zuhr.  Hans  beskrif- 
ning  öfver  dessa  oxarter,  ehuru  bristfällig  och  ofullständig,  utvisar,  att  han 
riktigt  uppfattat  dem.  Den  öfver  bisonoxen  är  något  utförligare  och  mera 
significativ,  men  hvad  han  säger  om  uroxen  är  dock  tillräckligt  för  att 
ådagalägga,  att  han  dermed  verkligen  menar  denne,  och  ej  blott,  såsom 
somlige  förmodat ,  en  skiljaktig  form  eller  färgvarietet  af  bisonoxen,  hvilken 
skulle  hafva  blifvit  upptagen  såsom  en  egen  art,  derföre  att  den  i  Maso- 

vien fått  sig  ett  eget  namn.  Han  har  äfven  lemnat  ett  par  upplysande 

figurer  öfver  de  båda  nämnda  oxarterna.  Om  uroxen  yttrar  han:  "^Uros 
sola  Masovia,  Lituaniae  contermina,  habet;  quos  ibi  patrio  nomine  TJmr 
vocant,  nos  Germani  proprie  Urox  dicimus.  Sunt  euim  vere  boves  syl- 
vestres,  nihil  a  domesticis  bobus  distantes,  nisi  quod  omnes  nigri  sunt  et 
ductum  quendam  instar  lineae  ex  albo  mixtum  per  dorsum  habent.  Non  est 
magna  horum  copia,  suntque  pagi  certi,  quibus  cura  et  custodia  eorum 
incumbit:  nec  fere  aliter  quam  in  vivariis  quibusdam  servantur.  Miscentur 
vaccis  domesticis,  sed  non  sine  nota.  Nam  in  arinentum  postea,  perinde 
atque  infames,  a  ceteris  uris  non  admittuntur,  et  qui  ex  ejusmodi  mixtione 

nascuntur  vituli,  non  sunt  vitales"").  Nyligen  har  J.  F.  Brandt  ̂ 2)  anfört 

1)  Nova  Acta  Phys.  Med.  Acad.  Caes.  Leop.  Carol.  Nat.  Cur.  T.  XVII, 
Pars  I:or. 

2)  A  History  of  British  fossil  Mammals  and  Birds. 
3)  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl. 
4)  Zoogeogr.  u.  Palaeontol.  Beiträge. 
5)  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutschlands. 
6)  Nova  Acta  Phys.  Med.  Acad.  Caesar.  Leop.  Carol.  Nat.  Cur.  T.  XIII, 

pars  2:da. 
7)  Archiv  f.  Naturgeschichte ,  6:er  Jahrg. ,  l:er  B. 

8)  Zoologie  et  Pale'ontologie  Fran^aises. 
9)  Fauna  höherer  Thiere  (Paläontologisches).    Obs.  i  Preussen. 

10)  Rerum  Moscoviticarum  Commentarii ,  edit.  Francofurti.  1600.  Denna 
upplaga  har  ett  till  Kon.  Feidinand  stäldt,  företal;  dat.  Wien  d.  1  Mars  1549. 

11)  Anf.  st.  pag.  81.  Denna  beskrifning  följer  efter  en  arman  något 

utförligare  öfver  bisonoxen,  hvari  det  bland  annat  i  början  yttras :  ''Bisontem 
Lituani  lingua  patria  vocant  Suber:  Germani  improprie  Aurox,  vel  Urox: 
quod  nominis  uro  convenit,  qui  plane  bovinam  formam  habet,  cum  bisontes 
specie  sint  dissimillima." 

12)  Bulletin  de  PAcad.  Imp.  des  Sciences  de  St.  Pétersb.  V.  XV,  N:o  2 
(1870),  pag.  183-182. 
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ett  ytterligare  stod  för  riktigheten  af  Herbeestains  uppgifter,  nemligen  ett 
för  omkring  470  år  sedan  af  en  Flandrisk  riddare  GiLBERT  DE  Ladnoy 
leranadt  meddelande,  att  vid  nämnde  tid  uti  en  park  vid  Troki  i  Polen  2:ne 
olika  slag  af  vilda  oxar  förekommo,  af  hvilka  det  ena  slaget  af  honom  be- 

nämnes "boeufz  sauvaiges",  och  det  andra  "Wesselz."  Med  det  förra  menas 
utan  tvifvel  uroxen ,  och  med  det  sednare  hisonoxen  eller  ̂ Wisenten",  såsom 
den  också  blifvit  kallad.  Det  kan  således  ahtagas ,  att  uroxen  i  vildt  tillstånd 
funnits  qvar  på  ett  eller  annat  ställe  i  Europa  ännu  under  den  historiska  tiden, 
om  än  dess  tillvaro  för  det  mesta  faller  inom  en  mera  aliägsen  tid,  nemligen 
den ,  då  raenuiskan  ännu  icke  lärt  sig  bruket  af  metaller Det  möter  der- 

före  ingen  svårighet  att  antaga,  att  Cäesar  med  de  i  "silva  Hercynise" 
förekommande  un  verkligen  menat  Bos  primigenius ,  för  hvilket  antagande 
den  af  Caesar  gifna  korta  beskrifningen  tydligen  talar.  Men  om  än  den 
Romerska  benämningen  Urm  med  allt  skäl  således  bör  antagas  tillhöra 
uroxen,  följer  dock  icke  häraf,  att  detta  namn  kan  få  betydelsen  af  art- 

namn; och  då  ett  annat  sådant  blifvit  gifvet  efter  den  binominala  nomen- 
claturens  reglor,  måste  detta  antagas.  Nanmet  primigenius  är  det  äldsta 
artnamn,  som  åt  den  blifvit  gifvet,  och  den  måste  således  få  namnet 
Bos  primujenms  i  stället  för  det  af  Bos  urus. 

Beskr.  Skelettet  utvisar,  att  den  varit  af  en  betydligare  storlek  än  de 
tama  nötkreaturen  vanligen  äro.  Endast  de  största  individer  af  den  Engelska 

kovthornsracen  kunna  anses  komma  den  nära  i  detta  afseende  ̂ )  Det  första 
nära  fullständiga  skelett  af  den,  som  någonstädes  erhållits,  är  det  redan 
nämnda,  som  är  uppstäldt  i  Lunds  Universitets  zoologiska  museum').  Dess 
dimensioner  anföras  i  Skand.  Fauna.  Vi  hafva  å  detsamma  för  ett  par  år 
sedan  tagit  följande  mått: 

1)  S.  Nilsson  har  både  i  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.,  pag.  j 
546  &  547,  och  i  Skandin.  Nordens  Ur-Invånare,  l:sta  Band.  Stenåldern, 

2:dra  uppl.  pag.  96- -97,  tab.  VII,  fig.  175—177,  omtalat  ett  i  Lunds  Uni-  | 
versitets  zoologiska  museum  förvaradt  och  af  honom  föräradt  skelett  af  ur- 

oxe ,  funnet  i  en  torfmosse  i  södra  Skåne ,  å  hvilket  i  ett  par  neuraltaggar 
på  länden  synas  märken  efter  ett  sår,  som  nämnde  uroxe  en  längre  tid  före 
sin  död  erhållit,  sannolikt  genom  ett  med  flintspets  försedt  kastvapen.  j 

2)  De  cranier,  som  blifvit  funna  i  äldre  mergellager,  äro  större  än  de, 
som  erhållits  i  torfmossarne  hos  oss.  E.  Owen  (A  History  of  British  fossil  , 
Mammals  aud  Birds,  pag  498)  har  afbildat  och  beskrifvit  ett  sådant,  hvars^j 
längd  är  något  öfver  3  fot,  och  han  nämner,  att  större  blifvit  funna.  Detta» 
i  förening  med  något  längre  metacarpal-  och  metatarsalben ,  visar,  att  deH 
äldsta  formerna  af  uroxen  varit  större  än  de  yngre.  ^ 

3)  Ett  par  dylika  skeletter,  som  sedermera  blifvit  funna  i  torfraossar  i 
Danmark,  äro  uppställda  i  Köpenhamns  Universitets  zoologiska  museum.  ^ 
Euligt  BOJANUS,  fanns  redan  1821  vid  Hassleben  i  Weimar  ett  nästan  full-  ; 
ständigt  skelett  af  denna  oxart,  men  å  detsamma  saknas  dock  en  stor  del  | 
af  craniet,  så  att  det  derigenom  uti  fullständighet  ingalunda  kan  jeraföras  jj 
med  det  i  Lund.  Detta  sednare  skelettet  är  icke  af  något  särdeles  gam-  ( 
malt  individ,  men  dock  icke  af  något  ungt,  emedan  epiph3'serna  samman-  J 
smält  med  sina  resp.  ben.  H 
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Skelettets  längd  från  bakre  kanten  af 
pannan  till  D:o  af  sittknölen    ...       8  fot  7    tum  eller  2,61  o  mét. 

Dess  största  höjd  öfver  bogarne  . 
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Skelettet  öfverensstäminer  med  det  af  nötkreaturet,  med  undantag  af 
de  afvikelser,  som  i  diagnosen  blifvit  anförde.  Jemte  dess  betydliga  storlek, 
utmärker  det  sig  genom  jemförelsevis  gröfre  byggnad:  starkare  kammar 
och  utskott,  och  något  längre  neuraltaggar.  samt  tjockare  ben  i  allmänhet. 
A  craniet  räcka  mellankäksbenen  vanligtvis  icke  upp  till  näsbenen ,  men 
vi  hafva  dock  sett  ett  par  cranier,  der  de  berörde  dem.  Betraktadt  ofvan- 
ifrån,  har  det  nosen  framtill  smalare  än  å  det  af  tama  nötkreaturet,  och 
dess  bredd  öfver  midten  af  mellankäksbenen  innehålles  nära  3:ne  gånger  i 
craniets  bredd  öfver  de  bakre  orbitalkanterne.  Den  bakerste  kanten  af  pannan 
är  nästan  rät,  ehuru  i  midten  stundom  något  litet  konvex,  och  stundom 
något  litet  konkav.  Den  öfre  sidan  af  den  bakerste  delen  af  densamma  är 
plattad,  ehuru  ofta  obetydligt  konjtav,  och  stundom  med  en  liten  konvexitet 
långs  midten.  Midt  emellan  ögonhålorna  är  der  långs  sutura  frontalis  en 
grop.  Ögonhålorna  äro  temligen  starkt  utstående ,  ehuru  de  i  detta  afseende 
äro  underkastade  vexling ,  liksom  hos  tama  nötkreaturet ,  och  detta  är  något 
beroende  af  beskaffenheten  af  pannans  sidokanter  mellan  ögonhålorna  och 
baserne  af  hornqvickarne.  Der  pannan  härstädes  är  smalare  och  har  sido- 
kanterne  mera  utringade  eller  konkave,  synas  ögonhålorna  mera  fram- 

stående Nackhålet  är  något  vexlande  till  sin  form,  dock  oftast  bredare 
än  högt.  Stundom  företer  det  emellertid  ett  motsatt  förhållande.  De  2:ne 
knölar,  som  förefinnas  å  undre  sidan  af  nackbenets  basilardel  vid  gränsen 
mellan  den  och  det  bakre  kilbenets  kropp,  äro  stora,  hoptryckta  och  pa- 
rallela.  Tårbenet  afviker  något  från  dess  vanlige  form  hos  tama  nötkrea- 

turet, derigenom  att  dess  på  ansigtet  synlige  del  på  midten  är  smalare  än 
vid  ändarne.  Hornqvickarne,  som  äro  af  betydligare  dimensioner  än  de  af 
tama  nötkreaturet ,  och  således  utvisa ,  att  uroxen  varit  utrustad  med  större 

horn  än  detta  ̂ ) ,  äro  vid  basen  något  nedtryckte ,  och  deras  genomskärning 
der  har  en  ungefär  elliptisk  form.  Deras  bakre  kanter  skjuta  ut  bakom 
bakre  kanten  af  pannan  Deras  skaft  är  mycket  kort ,  och  hos  äldre  in- 

divider stundom  nästan  intet.  De  äro  för  öfrigt  ganska  betydligt  vexlande 
både  uti  storleken  och  böjningen.  Dessa  vexlingar  tyckas  vara  individuella. 
Vi  hafva  stundom  på  cranier,  som  påtagligen  varit  äldre ,  funnit  dem  mindre 
än  på  sådana,  som  tillhört  något  yngre  djur.  De  äro  i  allmänhet  vid 
basen  riktade  utåt  och  bakåt,  samt  å  midten  böjda  uppåt  och  något  framåt, 

1)  Man  betrakte  t.  ex.  den  hos  J.  H.  Blasius  (anf.  st.)  befintlige  figu- 
ren öfver  craniet. 

2)  S.  Nilsson  har  beräknat,  att  ett  af  de  största  uroxehornen  skulle 
hafva  rymt  1  Va  kanna  (Skand.  Fauna,  Däggdj.,  2:dra  uppl.  pag.  545).  — 
Samme  författare  omnämner  en  i  mergel  i  England  funnen  hornqvicke  af 

uroxe ,  hvars  längd  efter  "öfre  böjningen"  är  3  fot  2  tum  verkm. ,  och  peri- 
feri vid  basen  1  fot  7  '/a  t.  D:o.  G.  Cuvier  (Rech.  sur  les  Ossem.  foss, 

3:me  édit.  T.  IV,  pag.  154)  omtalar  ett  vid  Rom  på  20  fots  djup  funnet 
cranium,  hvars  hornqvickar  haft  en  omkrets  vid  basen  af  157io  t.  och  en 
längd  af  4  fot,  men  deras  spetsar  voro  endast  3  fot  åtskilde. 

3)  A  ett  cranium  af  ett  ungt  individ  hafva  vi  sett  den  bakre  kanten 
af  pannan  sträcka  sig  något  litet  bakom  hornqvickarnes  bas. 
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och  vid  spetsen  slutligen  inåt  och  bakåt ,  då  craniet  ställes  i  ett  horisontelt 
läge.  Stundom  är  deras  böjning  uppåt  mindre  stark,  och  afståndet  mellan 
deras  spetsar  tillfölje  deraf  större. 

Anm.  Uroxen  företer,  sävidt  vår  erfarenhet  hittills  sträcker  sig,  en 
skiljaktighet  från  det  tama  nötkreaturet  deruti ,  att  man  uti  dess  craniiform 
har  svårt  för  att  finna  några  så  påfallande  och  säkra  könsskillnader,  som 
de,  hvilka  craniet  hos  det  sednare  vanligen  erbjuder.  Också  hafva  vi  icke 
sett  några  dylika  könsskillnader  för  uroxen  någonstädes  framställde.  Vi 
hafva  haft  tillfälle  att  se  öfver  tjugo  mer  eller  mindre  fullständiga  skallar 
af  uroxen  dels  i  Lund,  dels  i  Köpenhamn  och  dels  i  Stockholm,  och  dervid 
gjort  den  iakttagelsen,  att  antingen  är  i  de  der  varande  samlingarne  blott 
det  ena  könet  representeradt,  eller  ock  äro  könsskillnaderna  i  craniiformen 
obetydlige,  då  man  fäster  tillbörligt  afseende  på  den  föränderlighet,  som 
är  bunden  vid  de  olike  åldrarne.  Med  ledning  af  de  könsskillnader,  som 
det  tama  nötkreaturets  cranium  företer,  hafva  vi  emellertid  funnit  några 
skiljaktigheter  mellan  uroxecranier,  som  möjligtvis  kunna  betraktas  såsom 
könskarakterer.  Craniet  af  den  förmodade  hanen  eller  tjuren  af  uroxen  är 
baktill  något  bredare  än  det  af  den  förmodade  honan  eller  kon.  A  det 
förra  äro  pannans  sidokanter  mindre  konkava,  och  densammas  bredd  midt 
emellan  basen  af  hornqvickarne  och  ögonhålorna  är  ungefär  lika  med  af_ 
ståndet  mellan  ögonhålan  och  bakre  kanten  af  pannan ,  eller  ock  något 
större  än  detta,  då  craniet  af  den  förmodade  honan  deremot  har  nämnde 
bredd  mindre  än  ifrågavarande  afstånd  Occipitalfältet  är  å  craniet  af 
hanen  bredare  än  å  det  af  honan ,  och  craniets  bredd  baktill  öfver  de  å 
fjällbenen  of  van  de  yttre  öronöppningarne  varande  knölarne  är  hos  hanen 
mycket  större  än  dess  höjd  från  undre  kanten  af  nackbenets  basilardel ;  och 
i  förening  dermed  äro  occipitalfältets  sidokanter  mellan  nämnde  knölar  och 
de  ingående  vinklar,  som  hjessbenen  bilda  under  hornqvickarnes  baser,  tera- 
ligen  starkt  konvexe ,  och  nämnde  vinklar  mycket  spetsige.  Craniet  af  den 
förmodade  honan  är  baktill  visserligen  något,  men  ej  så  mycket  bredare  än 
högt,  och  occipitalfältets  nämnde  sidokanter  äro  antingen  helt  obetydligt 
konvexe,  eller  räte,  eller  ock  t.  o.  m.  något  litet  konkave,  och  de  af  hjess- 

benen bildade  vinklarne  under  hornqvickarnes  baser  äro  föga  spetsige.  A 
craniet  af  den  förmodade  hanen  är  näsbenens  längd  något  mindre ,  så  att 
deras  gemensamma  bredd  icke  innehålles  å  detta  mera  än  2  Vj  gånger, 
dä  den  deremot  innehålles  mera  —  t.  o.  m.  2%  gånger  —  i  densamme  å 
craniet  af  den  förmodade  honan.  Näsbenens  längd  å  craniet  af  den  förre 
är  ungefär  lika  med  afståndet  mellan  incisurce  supraorbitaJes.  Ansigtsdelen 
å  det  förra  craniet  är  något  kortare  än  den  å  det  sednare,  så  att  afståndet 
mellan  bakre  spetsen  af  näsbenen  och  bakre  kanten  af  pannan  å  det  förra 
är  föga  kortare  än  detsamma  mellan  samme  spets  och  framkanten  af  mellan- 
käksbenen ,  då  det  förra  afståndet  å  den  förmodade  honans  cranium  är  tem- 

1)  Med  afseende  på  denna  karakter  få  vi  hänvisa  till  den  af  OWEN  å 
pag.  498  af  Brit.  foss.  Mammals  etc.  lemnade  figur  såsom  föreställande 
craniet  af  en  hane;  och  till  den  af  CuviER  uti  Kech.  sur  les  Ossem.  foss., 
T.  IV,  pl.  XI,  fig.  1,  såsom  visande  det  af  en  hona.  En  med  denne  sed- 

nare öfver ensstämmande  figur  finnes  hos  Blasitjs. 

56* 
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ligen  betydligt  kortare  än  det  sednare  Uti  storleken  förefinnes  icke  nå* 
gon  skilnad  mellan  båda  könen.  Det  af  Owen  beskrifna  och  afbildade 
craniet  är  visserligen  större  än  de  cranier,  som  blifvit  funna  hos  oss,  men 
detta  tyckes  böra  tillskrifvas  den  omständigheten ,  att  det  är  af  högre 
geologisk  ålder.  ~  Med  afseende  på  de  nu  supponerade  könsskillnaderna, 
får  det  anmärkas,  att  craniet  af  gamla  honor  är  baktill  bredare  än  det  af 

yngre  D:o.  Bredden  å  pannan  af  den  förmodade  hanen  midt  emellan  horn- 
qvickarnes  baser  och  ögonhålorna  är  8'/io  t.  eller  243  mill.  D:o  af  pannan 
midt  emellan  hornqvickarnes  baser  7  7,0  t.  eller  237  mill.,  och  D:o  öfver 
knölarne  å  fjällbenen  ofvan  de  yttre  öronöppningarne  lOVio  ̂ -  eller  312  mill., 

samt  craniets  längd  2  f.  1  ̂ ^20  ̂ ^^^^  mill.  A  ett  cranium  af  en  för- 
modad äldre  hona,  hvars  längd  är  2  f.  2 '/lo  t.  eller  663  mill.,  hafva  vi 

funnit  pannans  bredd  midt  emellan  orbitm  och  hornqvickarnes  baser  vara 
7^20  ̂ -  ell^^  215  mill.,  D:o  D:o  midt  emellan  hornqvickarnes  baser  7V2o^- 
eller  212  mill.,  och  bredden  öfver  knölarne  å  fjällbenen  ofvan  de  yttre 

öronöppningarne  97io  t.  eller  294  mill.  Det  största  af  oss  undersökta  cra- 
niet (i  Univ.  i  Lund  zool.  mus.),  af  en  förmodad  mycket  gammal  hona,  och 

med  försvunna  suturer,  företer  följande  dimensioner:  Craniets  längd  2  fot 
4  t.  eller  720  mill.  Bredd  af  pannan  midt  emellan  hornqvickarnes  baser 
och  ögonhålorna  9  t.  eller  270  mill. ,  och  D:o  D:o  midt  emellan  hornqvic- 

karnes baser  9V2  t.  eller  285  mill.  Bredden  öfver  knölarne  å  fjällbenen 
ofvan  de  yttre  öronöppningarne  11  t.  eller  330  mill.  Längd  af  näsbenen 
9V2  t.  eller  285  mill.,  och  gemensam  bredd  af  desamma  37io  ̂ ^^^^ 
mill.  Afståndet  mellan  bakre  spetsen  af  näsbenen  och  bakre  kanten  af 
pannan  11 V2  t.  eller  345  mill. ,  och  afståndet  mellan  nämnde  spets  och 
framkanten  af  mellankäksbenen  13  t.  eller  390  mill.  Occipitalfältets  sido- 

kanter ofvan  knölarne  å  fjällbenen  äro  å  detsamma  nästan  räta,  och  vin- 
klarne  under  hornqvickarnes  baser  föga  spetsige.  Mellan  detta  cranium  och 
det  af  den  förmodade  hanen  är  således  icke  någon  skilnad  uti  pannans  re- 

lativa bredd,  men  occipitalfältet  å  det  sednare  är  proportionsvis  något 
bredare,  och  ansigtsdelen  något  kortare.  Hornqvickarne  å  det  förmodade 
han-craniet  förete  icke  någon  från  de  andres  afvikande  karakter.  Det  här 
sist  omnämnda  craniet  af  en  förmodad  hona,  har  tillhört  ett  individ,  som 

varit  äldre  än  det,  af  hvilket  det  anförda  han-craniet  är^). 
Bålen :  Atlas  har  sidoutskotten  större  än  hos  nötkreaturet ,  bakåt  mera 

utstående,  och  med  sidokanterne  afrundade  eller  starkt  konvexe.  Epistro- 
pheus  är  jemförelsevis  kort,  och  har  neuraltaggen  stor  och  bakåt  starkt 
uppstigande.   Neuraltaggarne  både  på  de  följande  halskotorna  och  de  andra 

1)  Denne  karakter  slår  ej  in  på  den  af  Owen  gifue  figuren.  —  Vi  anse 
oss  här  böra  nämna,  att  vi  endast  sett  ett  cranium  ,  som  haft  de  här  ofvan 

uppgifne  karaktererne  för  hanen ,  nemligen  i  Köpenhamns  Universitets  zoo- 
logiska museum,  och  detta  cranium  är  af  ett  gammalt  individ.  Det  synes 

också  vara  antagligt,  att  honorna  varit  talrikare  än  hanarne. 
2)  Vi  hafva  genom  Doktor  H.  Hildebrands  benägna  godhet  fått  till- 

fälle att  se  å  archaeologiska  afdelningen  af  National-Museum  i  Stockholm 
ett  2  fot  17,0  ̂ uwi  långt  cranium  af  ett  yngre  djur,  hvilket  har  de  honans 
cranium  tillhörande  karaktererne  särdeles  tydlige. 
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kotorna  äro  högre  än  de  å  nötkreaturets  skelett.  Parapophyserna  på  den 
6:te  halskotan  äro  jemförelsevis  mindre.  Bröst-,  länd-  och  korsbenskotorna 
äro  af  vanligt  antal:  13,  6  och  5. 

Extremiteterna :  Skulderbladet  är  mycket  stort,  med  hög  spina  och 
starkt  framstående  processus  coracoicleus ,  och  den  förra  har  kanten  å  midten 
starkt  bakåt  böjd  Öfverarmbenet  är  utomordentligt  starkt,  och  omkretsen 
af  dess  öfre  ända  ej  fullt  ett  par  tum  mindre  än  benets  längd.  Tuberculum 

majus  är  ganska  djupt  tvådeladt,  och  omkring  4'/2  t.  bredt.  Strålbenet 
är  proportionsvis  bredare  än  hos  nötkreaturet,  och  metacarpalbenet  kortare 
än  detsamma  af  detta.  —  Den  bakre  extremitetens  ben  äro  äfvenledes  tjockare 
än  hos  nötkreaturet,  och  skenbenet  är  betydligt  kortare  än  lårbenet.  Meta- 
tarsalbenet  är  icke  betydligt  (blott  tum)  längre  än  metacarpalbenet,  och 
således  jemförelsevis  kort. 

Såsom  CiESAR  och  Herberstain  anföra,  har  uroxen  varit  af  samma 
skapnad,  och  ungefär  samma  utseende  som  tama  nötkreaturet,  men  med 
mindre  dröglapp.  Uti  Skand,  Fauna,  pag.  550,  omtalas  en  hos  en  köpman 
i  Augsburg  af  Hamilton  Smith  påträffad  originalmålning,  som  anses  vara 
målad  i  början  af  1500-talet,  och  som  lärer  föreställa  en  uroxe.  I  ena 
hörnet  af  denna  målning  voro  qvarlefvor  af  ett  (förmodligen  adeligt)  vapen, 
och  ordet  Thur  i  förgylda,  Tyska  bokstäfver,  ehuru  nästan  utplånadt.  Denna 
målning  blef  aftecknad  af  H.  Smith,  och  teckningen  uti  tryck  offentliggjord 

i  Griffith's  "Animal  Kingdom",  Bd.  IV,  pag.  416;  och  den  anses  såsom 
tillförlitlig  af  S.  Nilsson,  som  med  anledning  deraf  beskiifver  uroxens  ut- 

seende sålunda:  "Den  här  ofvan  omnämnda  målning,  som  HäM  Smith  ko- 
pierat, visar,  att  IJrus  var  utan  man  och  hade  temligen  släta  hår  öfver 

hela  kroppen,  med  undantag  af  den  räta  (ej  kuUriga)  pannan,  der  de  voro 
längre  och  krulliga;  hufvudet  var  stort,  halsen  tjock,  dröglappen  liten» 
ryggen  rak  och  svansen  lång,  så  att  den  räckte  nedom  midten  af  tarserna 
(metatarserna).  Färgen  var  helt  och  hållet  sotigt  svart  (sooty  black),  blott 
hakan  var  hvit; .  hornen,  som  voro  riktade  utåt,  framåt  och  uppåt,  voro 

hvitaktiga  med  långa  svarta  spetsar.'*  I  afseende  på  färgen  uppgifver  Her- 
berstain ,  enligt  ofvanstående  citat ,  att  den  var  svart,  med  ett  smalt  af 

hvitt  blandadt  band  långs  ryggen. 
Denna  kolossala  och  såsom  vild  utdöda  oxart  har  varit  vida  utbredd 

både  i  Europa  och  Asien.  Fossila  lemningar  af  den  hafva  blifvit  funna  i 
torfmossar,  mergellager,  bengrottor  och  benbreccior  i  alla  länder  i  Europa, 
och  äfven  på  åtskilliga  ställen  i  Asien.  Hos  oss  hafva  ben  af  den  för  det 
mesta  blott  blifvit  funna  i  Skånes ,  och  företrädesvis  södra  Skånes  torf- 

mossar, och  blott  ett  par  gånger  liafva  dylika  anträffats  längre  upp  i  Sverige 
nemligen  i  Östergötland.  Den  förste,  som  i  tryck  omtalat  förekomsten  af 
ben  —  hornqvickar  och  skallar  —  af  uroxen  uti  Skånes  torfmossar  är  A.  J. 
Ketzius,  uti  hans  Faunae  Suecicse,  pars  I:ma,  och  uti  K.  Vet.  Akad:s  Nya 
Handl.  för  år  1802.  Sedan  dess  hafva  många  dylika  fynd  blifvit  gjorda, 
enligt  hvad  som  anföres  i  Skand.  Fauna  af  S.  Nilsson,  Vi  hafva  i  Lunds 
Universitets  zoologiska  museum  sett  10  dels  fullständiga  och  dels  ofullstän- 

diga skallar,  samt  ett  nästan  fullständigt,  och  2:ne  ofullständiga  skeletter» 
med  tillhörande  fullständiga  skallar,  af  uroxen,  funna  i  Skånska  torfmossar 
Uti  den  geologiska  afdelningen  af  K.  Naturhistoriska  Riksmuseum  i  Stock- 
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holin  hafva  vi  sett  ett  par  dylika  skallar  från  samma  trakt,  och  en  D:o  i 
K.  National-Musei  archaeologiska  afdelning.  Uti  Öfversigt  af  K.  Vet.  Akad:s 
Förliaiidl.  för  1857,  pag.  37,  har  J.  W.  Gkill  beskrifvit  fyndet  af  en  fossil 
hornqvicke  af  uroxen  i  Östergötland.  Den  fanns  på  1  å  2  alnars  djup  i  ett 

'"dytag"  50  alnar  från  Svartåns  strand,  och  nära  en  större  bro,  som  leder 
öfver  denna  å,  samt  omkring  1  mil  nordvest  från  Linköping.  Denne  horn- 

qvicke beskrifves  af  Grill  såsom  2  fot  2®/,^  tum  lång  efter  den  konvexa 
sidan,  och  1  fot  t.  i  omkrets  vid  roten.  Vi  hafva  haft  tillfälle  att  se 
den ,  och  äro  öfvertygade  om  dess  äkthet.  Den  är  fullkomligt  lik  andra 
dylika.  Det  2:dra  fyndet  i  Östergötland  af  ben  af  uroxen  omnämndes  i  tiduin- 
garne  under  år  1870,  och  särskilt  sågo  vi  berättelsen  derom  i  tidn.  Upsala 
Snällpost  N:o  62  för  nämnde  år.  Enligt  denne  hade  man  i  en  torfmosse  på 
Hagebyhöge  skattegårds  ägor  i  nämnde  provins  funnit  ett  cranium  af  ifråga- 

varande djurart,  som  hade  pannans  bredd  mellan  ögonhålorna  1  fot,  och 
hornqvickarnes  omkrets  vid  basen  1  D:o.  Afståndet  mellan  spetsarne  å 
hornqvickarne  var  2  fot  8  tum.  Härigenom  är  det  således  ådagalagdt,  att 
uroxen  inom  Sverige  icke  endast  varit  inskränkt  till  Skåne.  Uti  torfmos- 
sarne  trälfas  dess  ben  i  allmänhet  på  bottnen  dels  i  den  der  ofta  varande 
mergeln  eller  leran,  och  dels  i  det  undre  lagret  af  torfmassan.  Etatsrådet 
Jap.  Steenstkup  har  närmare  beskrifvit  detta  läge  ̂ ) ,  och  dervid  gjort 
den  iakttagelsen  i  Danmark,  att  uroxens  tillvaro  derstädes  varit  samtidig 
med  landets  s.  k.  furuträds  period,  och  att  den  förtärt  barr.  Uti  Skandi- 

navisk Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.  pag.  546  547,  omnämnes,  att 
det  ofvan  anförda  nära  fullständiga  uroxeskelettet  i  Lunds  Universitets 
zoolog,  museum  blifvit  funnet  på  10  fots  djup,  på  bottnen  af  en  torfmosse. 
—  Med  afseende  på  dess  förekomst  i  Asien  uppgifver  H.  B.  Tristram,  att 
ben,  sannolikt  tillhörande  den,  blifvit  funna  uti  en  benbreccia  på  Libanon 

i  Palestina  2);  och  enligt  J.  F.  Brandt  ''),  hafva  ben  och  tänder  af  den  an- 
träffats både  i  Sibirien  ech  i  bengrottor  på  Altai. 

Atim.  Vi  hafva  redan  ofvan  pag.  862  yttrat,  att  den  storväxta  och 
plattpannade  Friesländska  eller  Holsteinska  nötkreaturs-racen,  enligt  Nilsson 
och  EUTIMEYER,  sannolikt J|härstammar  från  m'Oxen.  Uti  några  få  parker  i 
England  har  man  sedan  mycket  lång  tid  tillbaka  bevarat  en  vild  eller  half- 
vild  nötkreaturs-race  {Urus  scoticus  Smith),  af  hvitfärg,  med  rödbrunaktig 
eller  stundom  svartaktig  färg  på  nosen  och  öronen,  samt  af  ringa  storlek, 
och  som  stundom  blifvit  ansedd  såsom  en  degenererad  qvarlefva  af  uroxen. 

Den  är  afbildad  och  beskrifven  i  Jardine's  Naturalisfs  Library,  Mammalia, 
vol.  VIII,  pag.  198,  år  1854.  Hårbetäckningen  pä  pannan,  halsen  och  bo- 

garne är  något  längre,  ehuru  icke  så  lång  som  på  bisonoxen.  L.  Rutiméyer'') 
har  af  bildat  ocli  beskrifvit  dess  cranium,  och  ansett,  att  den  t.  o.  m.  mera 

än  den  Holsteinska  racen  närmar  sig  till  uroxen.    De  mest  anmärkuings- 

1)  Oversigt  over  det  Kong.  Danske  Vidensk.  Selskabs  Forhandl;  1870, 

N:o  3,  pag.  108-110. 
2)  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1866,  pag.  85. 
3)  Bulletin  de  FAcad.  Lnp.  des  Sciences  de  St.  Pétersb.  T.  XV,  N:o  2, 

pag.  183.  -  1870. 
4)  Geschichte  des  Rindes,  2:te  Abth.  pag.  133  och  följ.,  tab.  3  &  4. 
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vävde  äro  de  från  Chillingham  i  Nortlmmberland  och  från  Hamilton  Palace 
i  Lanarksliire.  Såväl  den  nämnda  fignreu  öfver  sjelfva  djuret,  som  de  öfver 
craniet  tyckas  oss  emellertid  utvisa,  att  dessa  nötkreatur  svårligen  kunna 
betraktas  såsom  någon  ren  uroxe-race.  Craniet  tyckes  ganska  nära  likna 
det  af  den  vanliga  småväxta  nötkreatursracen  hos  oss.  Denna  åsigt  har 
äfven  blifvit  yttrad  af  S.  Nilsson  i  Skand.  Fauna. 

Underslägtet  BISON,  hamilton  Smith. 

Nackbenet  (nrspr.  interparietalbenet)  sträcker  sig  upp  på  craniets  öfre 
sida,  och  hornqvickarnes  baser  (tubera  frontalia)  hafva  sitt  läge  framom 
nackekanten.  Mellankäksbenen  nå  på  långt  när  icke  upp  till  näsbenen. 
Pannan  är  bred  och  kuUrig.  Hornen  äro  trinda,  något  litet  platt-trinda 
vid  basen,  och  hornqvickarnes  skaft  temligen  länga.  Bröstkotorna  äro  14'). 
—  Ehinariet  är  baktill  kortare,  och  derstädes  nästan  endast  bildande  en  smal 
kant  omkring  näsborrarne.  Ryggen  är  framtill  mycket  hög.  Öronen  äro 
korta;  deras  längd  utom  håren  ungefär  lika  med  V4  hufvudets  D:o. 
Hufvudet  och  halsen,  och  stundom  äfven  bogarne,  med  en  yfvigare  hårpels, 
som  bildar  en  man  under  hakan  och  halsen.  Ingen  dröglapp.  Spenarne 

små,  ställde  i  fyrkant.  * 
Till  detta  underslägte  hörer  endast  en  art: 

Bos  bonasus,  Linné. 

Bisonoxen. 

Bos  Bonasus,  Linné:  Systema  Naturae,  edit.  XILma,  pag.  99.    -  1766. 
.,    Bison,     Idem:  ibm, 

Uroxe-Tjur,    A.  J.  Eetzius  :  Några  i  Skåne  fundna  fossile  Korn  och  Skal- 
lar; K.  Vet.  Acad-:s  Nya  Handl.  T.  XXIII,  pag.  280.  —1802. 

Bos  Bison,     S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggande  Djuren.  l:stauppl.,  pag. 
253.  -  1820 

Urus  nostras,  L.  H.  BoJANUS:  De  Uro  nostrate  ejusque  sceleto,  Commen- 
tatio;  Nova  Acta  Physico-Medica  Acad.  Caesar.  Leop.  Carol. 
Nat.  Gurios.  T.  XIII,  pars  ILda.  pag.  413.  —  1827. 

,,    prisens,  Idem:  ibm,  pag.  427. 
Bos  Urus,      F.  P.  v.  JAROCKI:  Zuber  oder  der  lithauische  Auerochs,  pag. 

5,  tab.  1  &  2.  -  Hamburg  1830. 
,,   prisens,  H.  v.  Meyer:  Nova  Acta  Phys.  med.  Ac.  Caes.  Leop.  Car. 

Nat.  Cur.  T.  XVII,  Pars  prior,  pag.  121,  tab.  8-11.  •-  1835 

1;  OwEN  (Brit.  foss.  Mamra.  andBirds,  pag.  493,  och  Proceed.  ofthe 
ZooL  Soc.  of  Lond.  1848,  pag.  130)  uppgifver,  att  den  Amerikanske  bison- 

oxen har  15  bröstkotor,  men  sednare  iakttagelser  hafva  ådagalagt,  att  äfven 
den  har  14.  (Catalogue  of  the  Bones  of  Mammalia  in  the  CoUection  of  the 
British  Museum,  pag.  230.  -  1862). 
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Bison  amerieanus 

Bos  bison  &      1    C.  J.  Sundevall:   Methodisk  öfversigt  af  Idislande. 

„   amerieanus  j'  djuren,  Linnés  Pecora;  K.  Vet.  Akad:s  Handl.  1844, 
pag.  203.  -  1846. 

Bison  prisctis,  E.  Owen:  A  Histor}^  of  British  fossil  Mammals  and  Birds, 
pag.  491.   -  1846. 

Bos  Bison,     S.  Nilsson:  Skandin.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.,  pag. 
562,  —  1847. 

Bos  Urus,      DiÄjiTKi  DE  DoLMATOFF :  Nota  on  the  Capture  of  the  Aurochs; 
Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1848 ,  pag.  16.  —  1848- 
Med  figurer. 

Bi^on  Bonassus  k\       ̂ '  Catalogue  of  the  specimens  of  Mamraalia 
,        }  Collection  of  the  British  Museum,  Ungulata 

„     Amerieanus^   fureipeda,  pag.  36  &  38.  -  1852. 
Bos  Bison,      J.  H.  Blasius:  Naturgesch.  der  Säugethiere  Deutschlands , 

pag.  492.  —  1857. 
J.  Leidy:  The  extinct  Mammalian  Fauna  of  Dakota 

1    g^j^^  Nebraska,  etc;  Journal  of  the  Academy  of  Na- priseus  &       >  .  . 
T  ..r.  I    tural  Sciences  of  Philadelphia .  2:d  series,  vol.  VII, 
■'  I    pag.  371.  -  1869. 

Bos  honasus,  J.  F.  Brandt:  Neue  Unters.  iiber  die  in  den  altaisch.  Höhlen 

*       aufgefund.  Säugethierreste ,  etc. ;  Bullet.  de  TAcad.  Imp.  des 
Sc.  de  St.  Pétersb.  T.  XV,  pag.  177.  -  1870. 

Anm.  I  öfverensstämmelse  med  J.  F.  Brandt  (å  anf.  st.)  anse  vi,  att 

denna  oxart,  som  utan  allt  tvifvel  är  Komarnes  Bison  och  de  gamle  Ger- 
manernas Visent,  icke  desto  mindre  bör  hafva  artnamnet  honasus,  dels 

derföre  att  detta  af  Linné  blifvit  gifvet  åt  den  vavieteten,  som  tillhör  den 
Gamla  Verlden ,  då  han  deremot  kallat  den  Amerikanska  Bos  Bison,  och 
dels  derföre  att  detta  är  det  äldsta  kända  namn  för  densamma,  då  den  re- 

dan hos  Aristoteles  förekommer  under  namnet  Bovaaog.  Vi  hafva  redan 

ofvan ;  pag.  347  &  348 ,  yttrat  den  åsigten ,  att  den  Nordamerikanske  bison- 
oxen  bör  betraktas  såsom  tillhörande  samma  art  som  den  Europeiske.  Denna 
åsigt  delas  äfven  af  J.  F.  Brandt,  J.  H.  Blasius  m.  fl. 

Beskr.  Den  ännu  qvarlefvande ,  Gamla  Verlden  tillhörande  varieteten  af 
denna  art  är  mindre  än  den  fossile  formen ,  isynnerhet  mi)idre  än  den  äldre  af 
denne  sednare,  men  dess  dimensioner  äro  dock  så  betydliga,  att  den  med 
rätta  kan  betraktas  såsom  ett  af  de  största  landtdäggdjuren.  Enligt  Blasius» 
stiger  dess  kroppslängd  till  10  fot  eller  3  mét. ,  och  dess  höjd  öfver  raan- 
ken  eller  bogarne  till  6  fot  eller  1,800  mét. Hufvudet  är  jemförelsevis 
kort,  och  dess  längd  är  å  ett  individ  af  de  uppgifna  dimensionerna,  enligt 
samme  författare,  blott  1  f.  9  ®/io  t.  eller  594  mill.  Dess  bredd  är  deremot 
stor,  och  afståndet  mellan  hornens  baser  är  8*/,  o  t-  eller  255  mill.  Krop- 

1)  Enligt  Jakocki  (anf.  st.),  stiger  dess  vigt  till  16  centner.  Honorna 
äro  åtminstone  '/e  niindre  än  hanarne  vid  samma  ålder. 

2)  Enligt  Jarocki,  skall  hufvudet  hos  äldre  hanar  länge,  och  möjligen 
under  hela  lifvet,  tilltaga  i  storlek. 
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pen  är  proportionsvis  kortare  än  hos  nötkreaturet,  med  mycket  högre frara- 
del,  lägre  och  mindre  bakdel,  och  något  kortare  svans,  som  knappt  räcker 
längre  ned  än  till  hasleden  (tarsalleden).  Halsen  är  kort  och  hög.  Iris  är 
brun,  och  pupillen  aflång  och  vertical.  Hornen  äro  små,  och  äfven  vid 
basen  nästan  trinda ,  hafva  öfre  sidan  af  basen  lägre  än  pannans  konvexitet, 
samt  äro  i  början  något  nedåt,  derefter  uppåt,  och  slutligen  vid  spetsen 
något  bakåt  böjda,  och  af  svartaktig  färg.  Hårfällen  är  under  vintren 
medelmåttigt  lång,  uUik  eller  krusig,  och  af  matt  pepparbruu  färg.  På 
skuldrorna  och  halssidorna  är  den  då  blekare,  och  blandad  med  hvitaktiga 
hår.  Under  sommaren  är  den  kort  och  åtliggande ,  samt  af  glänsande  mörk- 

brun färg.  På  hufvudet,  öfre  och  undre  sidan  af  halsen,  och  på  främre 
delen  af  kroppen  är  hårfällen  längre.  På  halssidorna  är  den  emellertid  kort. 
På  nedre  delen  af  kinderna ,  under  hakan ,  halsen  och  bringan  är  den  lång 
och  mer  eller  mindre  nedhängande ,  och  på  nacken  och  öfre  sidan  af  halsen 
bildar  den  en  kort  man.  Under  hakan  är  den  vanligen  lång ,  äfven  om  den 
under  halsen  skulle  vara  kortare.  De  långa  håren  på,  kinderna ,  hakan , 
strupen,  bringan  och  svansändan  äro  brunsvarta,  och  af  samma  färg  äro 
kiöfvarne.  Mycket  gamle  hanar  skola  sakna  de  långa  hären  under  halsen» 
Kalfvarne  äro  rödbruna ,  med  de  långa  håren  på  kinderna ,  hakan  och  under 
halsen,  och  med  svansqvasten  brunsvarta  O- 

Skelettet.  Craniet:  Det  kännes  lätt  genom  dess  betydliga  bi^dd,  dess 
kuUriga  panna,  och  dess  på  öfre  sidan  af  hjernskålen  uppstigande  nackben 
(urspr.  interparietalben).  Denne  del  af  nackbenet  bildar  en  mer  eller  mindre 
spetsig,  mellan  pannbenen  inskjutande  vinkel.  Pannans  bredd  öfver  de  bakre 
orbitalkanterne  är  mycket  större  än  pannbenens  längd  från  bakre  ändan  af 
näsbenen  till  deras  bakre  kanter,  och  dess  bakre  del  sluttar  starkt  bakåt 
Afståndet  mellan  ögonhålorna  och  hornqvickarnes  baser  är  föga  längre  än 
ögonhålornas  diametrar.  Ögonhålorna  äro  starkt  utstående ,  och  hornqvic- 

karnes skaft  äro  teraligen  långa ,  och  hafva  sitt  läge  ett  godt  stycke  framom 
nackekammen.  Tårbenen  äro  bredast  på  midten,  och  hafva  dubbla /orawina 
lacrymalia.  Afståndet  mellan  näsbenen  och  mellankäksbenen  är  betydligt. 
Den  öfre  kindtandraden  är  längre  än  afståndet  mellan  den  och  framkanten 
af  mellankäksbenen.  —  Hanens  eller  tjurens  cranium  kännes  från  honans 
eller  kons  genom  följande  karakterer:  Hans  cranium  är  bredare,  så  att  å 
det  pannans  bredd  midt  emellan  hornskaften  och  ögonhålorna  innehålles 
föga  mera  än  2:ne  gånger  i  craniets  längd;  då  deremot  å  honans  cranium 
nämnde  bredd  innehålles  omkring  2  V,  gånger  i  den  sednare.  Vid  nackhålet 
äro  de  nedre  inre  kanterne  af  ledknapparne  hos  honom  föga  konkave ,  och  så 
riktade,  att  de ,  om  de  sammanstötte ,  med  hvarandra  skulle  bilda  en  spetsig 

1)  Den  Amerikanske  bisonoxen  skall  hufvudsakligen  endast  skilja  sig 
från  den  Europeiske  derigenom,  att  den  på  hela  den  främre  kroppsdelen 
till  bakom  bogarne  har  en  yfvigare  och  längre  hårfäll,  som  äfven  på  öfre 
delen  af  främre  extremiteterna  är  läng.  Man  har  yttrat  den  förmodan,  att 
denne  skilnad  är  en  följd  deraf ,  att  den  Amerikanske  bisonoxen  på  de  vid- 

sträckta prärierna  under  vintern  är  utsatt  för  ett  hårdare  klimat,  än  det  i 
hvilket  den  Europeiske  lefver,  hvilken  är  skyddad  af  skogarne. 
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vinkel;  då  de  dereraot  hos  henne  äro  starkt  konkave,  och  derföre  med 
hvarandra  i  sednare  fallet  skulle  bilda  en  trubbig  vinkel.  Näsbenens  gemen- 

samma bredd  innehålles  hos  honom  på  sin  höjd  2 '/_,  gånger,  och  vanligen 
mindre ,  men  hos  henne  åtminstone  2  "j  gånger  i  deras  längd.  Hos  honom 
är  pannan  midt  emellan  ögonhålorna  pä  mitten  af  sin  der  varande  kon 
vexitet  plan,  och  hos  henne  ä  samma  ställe  tydligen  konkav. 

Bålen:  Atlas  har  sidokanterne  å  sidoutskotten  nästan  räte.  Bröst- 
kotorna äro  14,  och  alla  hafva  neuraltaggarne  riktade  bakåt,  ehuru  obe- 

tydligt pä  de  bakre,  och  de  på  de  främre  bröstkotorna  äro  af  en  utom- 
ordentlig längd.    Ländkotorna  äro  5,  och  korsbenskotorna  5. 

E xtremite terna :  Skulderbladet  har  längre  hals  än  hos  nötkreaturet, 
och  dess  kam  har  kanten  å  midten  starkare  bakåt  böjd.  Både  öfverarm-  och 
lårbenen  äro  något  mindre  grofva  än  å  uroxens  skelett.  Metacarpalbenet  är 
kortare  än  hos  uroxen,  och  ännu  kortare  än  hos  nötkreaturet,  men  meta- 
tarsalbenet  är  ungefär  af  samma  längd,  som  hos  den  förre.  Detta  sednare 
ben  skiljer  sig  från  det  af  de  båda  nämnda  derigenom,  att  den  yttre  sidan 
af  dess  diaphys  är  afrundad,  och  den  är  icke  begränsad  från  den  bakre 
genom  någon  trubbig  kant  eller  vinkel,  såsom  hos  dem.  Enligt  BoJANUS 

och  K.  OwEN^),  finnas  vid  öfre  ändan  af  metacarpalbenet  2me  rudimentära 
sidometacarpalben ,  af  hvilka  det  yttre  är  störst.  Lättklöfvarne  hafva  endast 
2me  pWanger  både  på  främre  och  bakre  extremiteterna ,  och,  enligt  den 
förre ,  är  der  vid  bakré  sidan  af  den  öfre  ändan  intill  å  metatarsalbenet  ett 
litet  rudiment  af  ett  sidometatarsalben. 

Ett  suhfossilt  skelett  uti  Lunds  Universitets  zoologiska  museum^): 
Dimensioner: 

Längd  af  skelettet  från  nackekanten  till  sitt- 
8  fot eller  2,400  mét. 

Höjd  af  D:o  öfver  de  högsta  neuraltaggarne 5 8 tum  „  1,740 
2  „ 

1 
„     ,.    630  mill. 

Bredd  af  D:o  öfver  bakre  kanterne  af  ögon- 
hålorna   

1  „ 

IVio 

„     „    351  „ D:o  af  D:o  midt  emellan  hornskaften  och 
ögonhålorna  

1  „ 

1"/ ho 

„     ,5  348 D:o  af  D:o  öfver  knölarne  ofvan  de  yttre 
öronöppningarne  1 

„     ,.  300 D:o  af  D:o  midt  emellan  hornqvick:s  baser 

1  „ 

IVu. 

.,     ..  348 Afståndet  mellan  bakre  ändan  af  näsbenen 

„     „  288 D:o  mellan  förra  stället  och  framkanten 
1  : 

IV 

„     „  345 

^  /10 

„     „  165 D:o  af  näsbenen   55 

'  /10 

„     „  225 
1)  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Loud.  1848,  131  &  132. 

2)  Intet  annat  museum  äger,  såvidt  vi  erfarit  det,  och  enligt  ̂ vad 
som  namnes  i  Skand.  Fauna,  ett  dylikt  subfossilt  skelett  af  bisonoxen. 
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Gemensam  bredd  af  näsbenen  —  fot  3'/,o  t.  eller  111 
Längd  af  underkäken  från  ledknappen   .    .    1    „    5      „     „  450 
Bredd  af  atlas  —    .,    7      „  ,,210 
Höjd  af  epistrophens  från  öfre  kanten  af 

neuralt.  till  undre  D:o  af  diapophysen  —        5'  ,o  171 
Längd  af  2:dra  och   3:dje  bröstkotornas 

neuraltaggar  ungefär  1    „    5      „     „  450 
D:o  af  4:de  bröstkotans  D:o  1   ̂ ,    4V,n  -.^     >•  435 
Längd  af  det  längsta  ref  benet  efter  yttre  sidan  1    „    27„,  „     „  378 
D:o  af  skulderbladet  1    „    87,^  „     „  555 

Bredd  af  D:o  1    „     —    „     „  300 
Längd  af  öfverarmbenet  1    „    5      „     „  450 
Omkretsen  af  D:o  strax  under  caput ')  .    •    1    „     —    .,  300 
Längd  af  strålbenet  1    „    3V,„  „     „  405 
Bredd  af  D:o  å  midten  —    „    27,^  „     „  69 
Längd  af  metacarpalbenet  —    „    77,^  .,     ,,  225 
Bredd  af  D:o  å  midten  —    „    17,^  „     „  51 
Längd  af  bäckenet  2    „    17jo  „     „  651 
D:o  af  lårbenet  1    „    8      „  ,,540 

Omkretsen  af  D:o  å  midten  —    „    57,^  „     „  171 
Längd  af  skenbenet  1    „    67,„  „     ,,  495*' 
Omkrets  af  D:o  vid  öfre  ändan    ....    1    „    472   „     .,  435 
Längd  af  metatarsalbenet  _        9  270 
Bredd  af  D:o  å  midten  -     „    I72   „     „  45 
Längd  af  hornqvicken  efter  bakre  sidan  .  1  „  27,^  „  ,.  375 
Omkretsen  af  hornqvicken  vid  basen     .    .  —    „    9^V2o„     ,■  287 
Längd  af  skaftet  af  D:o  —    „    17,„        „  42 

Craniets  form  utvisar,  att  detta  skelett  är  af  en  hane  eller  tjur.  Det 
är  af  ett  gammalt  djur,  emedan  suturerna  å  craniet  till  en  del  äro  för- 

svunna. Detta  skelett  antyder  visserligen  något  större  dimensioner,  än 
de ,  till  hvilka  bisonoxen  numera  vanligen  hinner,  men  de  af  Blasius  upp- 
gifna ,  ocli  ofvan  återgifna  största  måtten  å  lefvande  bisonoxe ,  utvisa  ungefär 
samma  storlek;  och  Jakocki  2)  har  haft  ett  cranium  af  sådan,  hvars  bredd 
mellan  orhitce  var  12  7io  t.  dec.ra.,  hvilket  mått  är  ungefär  det  samma  som 
det  af  Nilsson  för  det  subfossila  skelettet  uppgifna ,  eller  snarare  något 
större.  Längden  af  craniet  var  emellertid  mindre  än  å  det  subfossila,  nem- 
ligen  nära  19  tum 

Craniet  af  det  subfossila  skelettet  liar  occipitalfältet  verticalt.  och 
dess  sidokanter  mellan  knölarne  ofvan  yttre  öronöppningarne  och  de  bakre 
vinklarne  å  tinninggroparne  äro  något  bugtige  samt  något  litet  konkave. 
Frocessus  paramastotdei  äro  stora,  och  omkring  2  t.  eller  60  mill.  långa. 

1)  Öfverarmbenets  omkrets  på  midten  är  å  här  ifrågavarande  skelett 
7  t. ,  och  å  det  af  uroxen  8  t. 

2)  Zubr  oder  der  lithauische  Auerochs,  pag.  8. 
3)  Enligt  A.  E.  Brehm  (lllustr.  Thierleb.  Bd.  2,  pag.  640),  har  man 

från  historiska  tiden  uppgifter  om  bisonoxar,  som  varit  af  mycket  betydliga 
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Det  öfre  hjessfåltet  är  konvext,  med  2:ne  kon vexiteter  eller  i?*6era.  Panuan 
är  ungefär  midt  emellan  hornqvickarnes  baser  starkt  konvex,  och  derifrån 

stupande  både  bakåt  och  framåt.  OrhitcB  äro  starkt  utstående,  och 'något 
riktade  framåt,  så  att  den  bakre  sidan  af  deras  utstående  del  är  längst- 
Pannan  är  midt  emellan  orhitco  konvex,  men  midten  af  denna  konvexitet 
är  plan.  Hornqvickarne  hafva  den  för  denna  art  vanliga  riktningen  och 
böjningen,  men  äro  tjockare  än  vanligt  å  den  lefvande,  samt  starkt  refflade- 
Tårbenen  äro  bredast  på  midten.  Näsbenen  äro  ganska  långt  inskjutande 
mellan  pannbenen  till  ungefär  midt  för  orhitm,  men  deras  bakre  ända  är 
tvärt  aftrubbad  eller  nästan  afhuggen.  Deras  främre  ända  är  tillspetsad 
och  å  yttre  sidan  inbugtad.  De  äro  mycket  långt  skilda  från  mellankäks- 
benen.  Den  öfre  kindtandraden  är  något  längre  än  afståndet  mellan  den 
och  framkanten  af  mellankäksbenen.  Underkäken  är  spensligare  än  den  af 
uroxen,  och  dess  uppstigande  del  har  ungefär  samma  riktning,  som  hos 

nötkreaturet.    Midten  af  kroppen  är  ungefär  1  '/lo  tum  eller  51  mill.  hög. 
Bålen:  Atlas  har  sidokanterna  af  dess  sidoutskott  nästan  räta.  2:dra 

och  3:dje  bröstkotorna  hafva  den  längste  neuraltaggen ,  men  den  å  4:de  är 
obetydligt  kortare.  Kotornas  antal  öfverensstämmer  med  det  af  den  lef- 

vande bisonoxen.  Den  l:sta  ländkotans  neuraltagg  är  bredare  än  den  å  den 
sista  bröstkotan ,  men  skilnaden  i  bredd  är  mindre  än  å  skelettet  af  uroxen. 

BKtremiteterna :  Öfverarmbenet  är  väl  så  långt  som  det  af  uroxen, 
men  mindre  tjockt.  Den  bugt,  som  delar  tuberculum  mojus  i  2:ne  afdel- 
ningar,  är  mindre  än  den  å  samma  ställe  hos  uroxen.  Crista  deltoidea  ex- 

terna räcker  knappt  till  benets  midt.  Bredden  af  strålbenet  är  knappt  så 
stor  som  den  å  detsamma  af  uroxen.  Metacarpalbenet  är  särdeles  kort. 
l:sta  phalangen  af  innertån  å  framfoten  är  27io  t.  eller  84  mill.  läng,  och 
något  längre  än  densamme  hos  uroxen.  Den  3:dje  phalangen  af  yttertån  å 
D:o  är  något  högre  och  smalare  än  densamme  hos  den  sednare.  —  Bäckenet 
liknar  i  det  närmaste  det  af  uroxen,  men  afviker  dock  från  detta  derige- 
nom ,  att  blygdbenets  inåt  riktade  gren  {ramus  introversus)  har  en  skarp 

kant,  som  sammanhänger  med  tuberculum  ileopectmaum  ̂ ) ,  och  derigenom 
att  höfthålet  är  aflångt  ovalt,  och  ej  ovalt,  såsom  hos  detta  sednare.  Möj- 

ligen kan  denna  sednare  skiljaktighet  härleda  sig  derifrån,  att  här  ifråga- 
varande skelett  är  af  en  hane,  och  det  af  uroxen  sannolikt  af  en  hona. 

Bakom  höfthålet  är  en  temligen  hög  långsgående  köl,  i  stället  för  hvilken 
hos  uroxen  är  en  långsgående  rad  af  knölar.  Låi benet  företer  samma  för- 

hållande som  öfverarmbenet:  att  det  är  något  längre,  men  smalare  än  det 
af  uroxen.  Skenbenet  är  äfven  något  längre,  men  vid  öfre  ändan  tjockare. 
Metatarsalbenet  är  af  samma  längd  som  det  af  uroxen. 

dimensioner*  Ar  1555  hade  en  sådan  i  Preussen  blifvit  dödad,  som  var  7 
fot  hög  och  13  f.  lång,  och  vägde  19  centner  5  skålpund.  —  Den  Ameri- 

kanske bisonoxen  är  ungefär  af  samma  dimensioner,  som  den  Europeiske, 

nemligen  6  fot  hög,  och  8—9  fot  lång.  Den  gamle  tjurens  vigt  skall,  en- 
ligt AUDUBON  och  Bachman,  vara  vanligen  nära  2000  skalp,  och  kons  D:o 

1200  D:o  (Amer.  vigt). 
1;  A  det  ena  skelettet  af  uroxen  är  der  å  samma  ställe  en  skarp  kant, 

men  denne  är  mindre  än  hos  bisonoxen. 
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Den  äldre  fossile  bisonoxen,  från  mergellager,  bengrottor  oeh  flodbäd- 
dar, tillsammans  meåMa7nmuth,  Bhinoceros  och  Hippopotamus  m.  fl.,  och 

som  af  Harlan  blifvit  kallad  Bos  latifrons  (1825),  af  BOJANUS  Urus 
prisciis,  och  sedermera  af  Herma^^n  VON  Meyer  Bos  prisens,  och  af  E. 
OwEN  Bison  priscuSj  skiljer  sig  i  flera  afseenden  märkbart  från  den  yngre 
formen ,  men  öfvergångar  dem  emellan  förefinnas ;  och  det  visar  sig  der- 
igenom,  att  B.  prisens  endast  är  en  äldre  form  af  B.  bison,  som  till  den 
står  ungefär  i  samma  förhållande,  som  den  äldre  formen  af  B.  primigenius 
till  den  yngre  af  samma  art.  Samma  åsigt  har  blifvit  yttrad  i  Skandinavisk 
Fauna'},  och  äfven  Owen  har  yttrat  den  åsigten ,  att  man  icke  kunnat 
finna  någon  tillfredsställande  artskilnad  mellan  den  fossile  och  den  ännu 
lefvande  formen  af  bisonoxen  2).  Den  äldre  fossile  eller  subfossile  for- 

men har  varit  större,  och  med  betydligt  längre  och  mindre  böjda  horn, 
än  den  yngre  subfossile  och  den  lefvande  D:o,  men,  ehuru  större,  har  den 
dock  haft  en  jemförelsevis  mindre  tjock  kroppsbyggnad.  A  craniet  är  an- 
sigtsregionen  hos  B.  prisens  något  längre,  så  att  afståndet  mellan  bakre 
ändan  af  näsbenen  och  framkanten  af  mellankäksbenen  är  lika  med  eller 
något  större  än  pannans  bredd  öfver  bakre  orbitalkanterne ,  och  orhitcB  äro 
något  mindre,  men  väl  så  starkt  utstående.  Hos  den  yngre  formen  är 
förstnämnda  afständ  något  mindre  än  nämnde  bredd.  Den  knöl,  som 
finnes  å  yttre  sidan  af  hvartdera  öfverkäksbenet ,  är  större  hos  B.  prisens. 

(Enligt  de  figurer,  som  blifvit  gifna  uti  Cuvier's  Kecherches  sur  les  Ossem. 
foss. ,  3:rae  édit.  T.  IV,  pl.  XI,  fig.  5,  och  uti  Brit.  foss.  Mamm.  andBirds^ 
pag.  491.  Den  förre  af  dessa  figurer  har  blifvit  kopierad  uti  Blasii  Na- 
turgesch.  der  Säugeth.  Deutschl. ,  pag.  494).  Hornqvickarne ,  ehuru  något 
vexlande,  äro  af  betydlig  längd,  och  längre  än  hos  den  yngre  formen.  H. 
V.  Meyer  har  å  anf.  st. ,  tab.  XI ,  af  bildat  en  panna  med  hornqvickarne , 

hvilka  h vardera  efter  den  konvexa  kanten  äro  2  fot  5^/,  q  tum  eller  759  mill. 
långa,  och  afståndet  mellan  deras  spetsar  4  f.  6  t.  eller  1,382  mét. 
Hornqvickarne  å  det  af  Owen  afbildade  craniet  hafva  varit  något  nära  af 
samma  längd.  A  geologiska  afdelningen  af  det  Kgl.  Naturhistoriska  Riks- 

museum i  Stockholm  förvaras  en  panna  med  påsittande  hornqvickar,  till- 
hörande den  äldre  formen  {B.  priseus)  af  bisonoxen ,  och  funnen  i  Sibirien^ 

samt  hitförd  under  medlet  af  förra  århundradet  af  Bergsrådet  Psilander- 
HJELM^).  Den  tyckes  antyda  ännu  större  dimensioner  än  de  af  Meyer  och 
Owen  afbildade.  Professor  Angelin  har  benäget  gifvit  oss  tillfälle  att  taga 
följande  mått  å  densamma.  Pannans  bredd  öfver  orhitce  12V,o  eller  375 
mill.  Afståndet  mellan  baserna  af  sjelfva  hornqvickarne  åmidten,  och  med 
inbegrepp  af  deras  skaft,  14Vio  t-  eller  435  mill.  Afståndet  i  rät  linia 
mellan  hornqvickarnes  spetsar  5  fot,  eller  1,500  mét. ,  ehuru  nämnde  spet- 

sar äro  ofullständige.  Bredden  öfver  knölarne  ofvan  de  yttre  öronöppnin- 
garne  11  t.  eller  330  mill. 

Bisonoxen  har  hos  oss  förefunnits  samtidigt  med  uroxen,  emedan  sub- 
fossila  ben  af  den  uti  torfmossar  funnits  i  samma  lager  som  de  af  denne, 

1)  Däggdjuren,  2:dra  uppl. ,  pag.  568. 
2)  Brit.  foss.  Mamm.  and  Birds,  pag.  493. 
3)  Öfvers.  af  K.  Vet.  Akad:s  Förh.  1867,  pag.  81. 
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men  den  har  utan  tvifvel  här  varit  mera  fåtalig  än  uroxen,  då  man  endast 
några  få  gånger  påträffat  dess  ben  Enligt  ofvan  och  enligt  hvad  som  upp- 
gifves  i  Skand.  Fauna,  förefinnes  af  den  å  Lunds  Universitets  zoologiska 
museum  ett  något  ofullständigt  skelett,  å  hvilket  craniet  är  fullständigt,  samt 
ofullständiga  cranier  af  ett  gammalt  och  ett  ungt  individ.  Dessa  ben  hafva 
blifvit  funna  i  de  sydligaste  delarne  af  Skåne.  Dessutom  hafva  dylika  ben 
funnits  i  alla  länder  af  Europa  och  i  mellersta  och  norra  Asien,  t.  o.  m.  i  de 
nordligaste  och  mest  östliga  delarne  af  Sibirien.  I  sistnämnda  land  anträffas 
depåsamma  lokaler  som  ben  af  Mamnmth,  nemligen  vid  floderna,  då  dessa 
vid  högt  vattenstånd  utskära  sina  stränder.  Derstädes  skola  dessa  ben  oftare 
påträffas,  än  i  Europa ,  så  att  det  tyckes ,  som  bisonoxens  geografiska  ut- 

bredning inom  Gamla  Verlden  varit  mera  östlig  än  vestlig.  Enligt  Brandt 2), 
hafva  i  Asien  ben  af  den  (företrädesvis  af  den  äldre  formen)  funnits  mycket 
talrikare  i  Sibirien,  samt  anträffats  så  långt  söderut  som  i  Persien  och  i 
bengrottorna  på  Altai ,  och  den  skall ,  enligt  honom ,  sannolikt  äfven  hafva 

förekommit  i  mindre  Asien.  Enligt  Tristram  ^) ,  hafva  sädana  ben  funnits 
af  honom  i  en  yngre  bengrotta  på  Libanon  i  Palestina.  Enligt  Gmklin, 
hafva  cranier  af  denna  art  funnits  i  trakten  af  floden  Anadyr  i  nordöstra 
Sibirien.  Derigenom  är  sambandet  uti  den  geografiska  utbredningen  mellan 
Gamla  och  Nya  Verldens  bisonoxar  antydt,  men  hvilkendera  af  dem  som 
bör  betraktas  såsom  den  äldste  formen ,  är  oafgjordt.  Den  äldre  subfossile 
formen  (B.  prisens)  är  för  bådadera  gemensam ,  och  det  tyckes ,  som  Gamla 
Verldens  bisonoxe  skulle  stå  denne  något  närmare ,  än  Nya  Verldens  gör. 

Gamla  Verldens  lefvande  bisonoxe  förekonimer  ännu  på  ett  par  ställen , 
men  kan  betraktas  såsom  på  väg  att  såsom  vild  tillhöra  de  utdöda  djurens 
antal,  liksom  uroxen,  ehuru  den  på  ena  stället  åtnjuter  Kyske  Kejsarens  särskilta 
hägn.  Detta  sednare  ställe  är,  såsom  bekant ,  Bialowiezer-  eller  Bialowescher- 
skogen  i  Lithauen  ,  der  ett  temligen  betydligt  antal  finnes  "*).  Det  andra 
stället  är  norra  sluttningen  afCaucasus,  hvarest  den,  enligt  J.  F.  Brandt*), 
förekommer  i  smärre  skaror.  Denna  uppgift  har  sedermera  af  F.  C.  Noll  ̂ ) 

1)  Äfven  i  Danmark  synes  den  hafva  varit  fåtalig,  emedan  uti  Univer- 
sitetets i  Köpenhamn  zoologiska  museum  förvaras  endast  ett  par  ofullstän- 

diga subfossila  skallar  af  densamme  från  Danmark. 
2)  Bullet.  de  TAcad.  Imp.  des  Sc.  de  St.  Petersb.  T.  XV  (1870),  pag.  180. 
3)  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1866,  pag.  85. 
4)  Jarocki  uppgifver  1830  deras  antal  till  711,  och  enligt  L.  Lungers- 

HAUSEN  (Der  Zool.  Garten  1866),  skulle  det  1866  icke  hafva  öfverstigit  500, 
enligt  deras  antagande,  som  hafva  uppsigt  öfver  skogen. 

5)  Bullet.  de  la  Soc.  Imp.  des  Nat.  de  Moscou,  ann.  1866,  N:o  I,  pag. 
252-259. 

6)  Der  Zoologische  Garten,  1868,  pag.  216.  Enligt  denna  sednare 
uppgift,  hade  man  på  ett  ställe  derstädes  (Caucasien)  sett  omkring  50  individer 
tillsammans.  —  Uti  samma  tidskrift  för  1866,  7:er  Jahrg.  pag.  350,  berättas, 
att  Ryske  Kejsaren  föregående  året  skänkt  fyra  bisonoxar  till  Fursten  VON 
Pless,  för  att  utplanteras  på  dennes  vidsträckta  skogar  i  Schlesien.  Tid- 

ningen Neue  freie  Presse  för  d.  9:de  November  1869  uppgifver,  att  Konung 
Wilhelm  af  Preussen  d.  6:te  i  samma  månad  med  egen  hand  sköt  en  bison- 
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blitVit  bekräftad.  Ehuru  Caksar,  märkligt  nog,  icke  omnämner  bisonoxen 
bland  FJercyniska  skogens  märkvärdiga  djur,  är  det  dock  antagligt,  att  den 
derstädes  funnits  pä  hans  tid,  då  den  i  vildt  tillstånd  förekommit  i  Tysk- 

land under  en  långt  sednare  period.  Stundom  åtnjöt  den  der  särskilt  skydd 
af  furstarne.  Uti  Pommern  dödades  den  siste  der  förekommande  bisonoxen 

af  Hertig  Wartislaw  5:te  omkring  niidten  af  14:de  seklet  Enligt  A. 

Muller  2),  skall  bisonoxen  ännu  under  Markgrefven  Albrechts  tid  i  östra 
delarne  af  Tyskland,  i  landet  Schalauen  mellan  Kurische  Haif  och  gränsen 
mot  Ryssland  och  Polen  haft  ett  säkert  tillhåll  Den  siste  skall  der  hafva 
blifvit  skjuten  af  en  vildtjuf  sä  sent  som  1755.  Afven  på  Vogeserna  och 
Ardennerna  har  den  funnits  efter  Romarnes  tid.  Aristoteles  uppgifver,  att 
den  på  hans  tid  fanns  på  berget  Messapium ,  som  skiljer  Paeonien  från  Mse- 
dien  eller  Moesien ,  eller  nuvarande  Bulgarien. 

Bialowiezerskogen  är  omkring  5  svenska  mil  lång  och  4  —  4  72  D:o  bred, 
samt  består  för  det  mesta  af  barrträd ,  blandade  der  och  livar  med  björkar 
och  innesluter  gräsrika  betesmarker,  och  lemnar  således  bisonoxarne  ett  för- 

träffligt tillhåll.  Der  finnas  äfven  elgar.  Bisonoxarne  föredraga  högländt 
mark,  samt  förtära  aromatiskt  gräs  och  bittra  örter,  löf,  qvistar  och  bark 
af  unga  träd  och  buskar,  isynnerhet  af  vide,  asp,  ask  och  avenbok.  De 
ernå,  enligt  Jarocki,  en  ålder  af  40  år.  Deras  lukt  och  hörsel  äro  ut- 

märkta. Då  de  äro  yngre,  hålla  de  sig  tillsammans  i  skaror  af  20—40 
stycken ,  men  de  äldre  söka  ensamheten.  De  äro  snarare  skygga  än  djerfva , 
men  de  äldre  tjurarne  äro ,  enligt  Jaeocki  ,  icke  rädde ,  och  det  händer  ofta 
att  de  icke  vilja  gå  ur  vägen  för  de  menniskor,  som  passera  genom  skogen, 
och  t.  o,  m.  någon  gång  göra  de  anfall,  om  de  icke  få  af  det  hö,  som  den 
vägfarande  medför.  Oroade  eller  sårade,  anfalla  de  ofta.  De  unga  äro 
deremot  skygga.  Hästar  hafva  i  allmänhet  afsky  för  dem.  Bisonoxen  är, 
oaktadt  sin  utomordentliga  styrka,  ej  uthållig  i  sitt  språng,  och  3: ne  vargar 
kunna  döda  den  störste  tjur,  på  det  sätt,  att  den  ene  sysselsätter  honom 
framifrån,  så  att  under  tiden  de  2:ne  andra  kunna  få  tillfälle  att  anfalla 
honom  bakifrån,  och  att  bita  hål  på  buken. 

Brunsttiden  inträffar  i  Augusti ,  och  de  hafva  då  sitt  vackraste  utseende^ 
samt  äro  stridslystna.  De  låta  då,  och  äfven  eljest,  då  de  äro  retade,  höra 
ett  starkt  och  kort  skriande  och  bölande  ljud.  De  bruka  då  med  ena 
hornet  gräfva  rundt  omkring  roten  af  smärre  träd  af  4—6  tums  diameter 
och  hålla  i  dermed  så  länge  tills  de  gräfva  upp  dem ,  hvarvid  träden  ofta 
med  rötterna  fastna  vid  hornen,  och  bäras  sedan  under  deras  lopp  på  detta 
sätt  omkring  en  stund.  Kon  går  drägtig  i  9  månader,  och  föder  i  Maj  en 
■kalf,  som,  sedan  han  blifvit  torr,  strax  har  förmågan  att  resa  sig  och  följa 

oxe  i  Prossnitzerskogen  i  Schlesien.  Af  dessa  båda  uppgifter  synes  det, 
som  bisonoxen  numera  skulle  förefinnas  utplanterad  i  Schlesien.  På  det  sist 
anförda  stället  i  tidskr.  Zool.  Garten  uppgifves  dessutom ,  att  den  i  Lithauen 
äfven  förekommer  i  några  skogar,  som  ej  stå  i  samband  med  Bialowiezer- 
skogen. 

1)  Der  Zoologische  Garten,  8:er  Jahrg.,  1867,  pag.  307. 
2)  Fauna  höherer  Thiere  (Preussens;  Paläontologisches) ,  pag.  149. 
3)  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.,  pag.  571. 
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med  modern.  Han  diar  nästan  ett  helt  år.  Korna  yngla  knappt  hvart 
tredje  år,  enligt  Jarocki,  och  deras  förökning  är  derföre  trög.  Af  663 
gamla  djur  hade  på  ett  år  blott  48  kalfvar  erhållits. 

Enligt  DOLMATOFF  och  F.  Muller  hos  A.  Muller  blifva  kalfvar  af 
hisonoxen  temligen  lätt  tama,  och  visa  sin  vårdare  tillgifvenhet ,  men  de  äro 
svåra  att  behålla  vid  lif,  tills  de  ernå  någon  högre  ålder.  Den  sistnämnde 
har  på  åtskilliga  ställen  i  Lithauen  sett  tama  sådana  Ehuru  den  Europeiske 
bisonoxen  i  vildt  tillstånd  skall  hysa  ovilja  för  nötkreaturen,  har  det  dock, 
enligt  densamme  någon  gång  lyckats  att  sammanpara  dem ,  och  att  af  dem 
erhålla  bastarder.  Dessa  hade  dock  dött ,  med  undantag  af  en  tjur,  som  var 
modig  och  kraftfull ,  men  icke  vild.  Han  hade  den  eljest  starka  konvexiteten 
på  framryggen  mindre  och  mera  lik  modrens  (en  vanlig  ko  af  nötkreaturet; , 
men  fadrens  (bisonoxens)  färg.  I  fångenskapen  har  bisonoxen  icke  så  sällan 
fortplantat  sig  med  sina  likar,  t.  ex,  vid  det  Ryska  kejserliga  lustslottet 
Zarskoje-Selo  nära  Petersburg  2) ,  i  dj urträdgården  i  Amsterdam,  och  i  den 
uti  Dresden.  Härigenom  kan  möjligen  dess  framtida  bibehållande  bland  de 
lefvande  djuren  tryggas,  och  t.  o.  m.  utsigt  till  dess  fullständiga  doraesti- 
cation  förefinnas.  Det  tyckes  emellertid,  som  dess  ringa  fruktsamhet  skulle 
vara  ett  tecken  till  dess  dödsdom ,  såvida  icke  domesticationen  medför  en 
förändring  häruti.  Enligt  hvad  som  anföres  hos  AUDUBON  och  Bachman  (anf. 
st.) ,  lär  den  Amerikanske  bisonoxen  vara  mera  fruktsam  än  den  Europeiske, 
så  att  dess  kor  yngla  hvarje  år. 

i 

Ordningen  CETE,  Linné.  1758. 

Uvaldjur. 

Denna  ordning  är  inom  det  ofvan  meddelade  systemet  den 

17;de,  och  omfattar  ett  temligen  betydligt  antal  däggdjur,  af 
hvilka  en  del  äro  de  största  af  alla.  Karaktererna  äro  följande: 

1)  Afven  den  Amerikanske  bisonoxen  låter  tämja  sig.   Vid  Mexicos  er- 
öfring  af  Européerna  skall  den  hafva  förefunnits  i  tamt  tillstånd  hos  Kejsar 
MONTE  ZUMA.    Ännu  pä  vår  tid  har  man  hos  en  del  Indianstammar  träffat 

hundradetal  af  tama  bisonoxar,  som  lefvat  fredligt  tillsammans  med  vanlig  ' 
boskap.  Sannolikt  fortplantar  den  sig  i  tamt  tillstånd  hos  Indianerna.  (Der 
Zoologische  Garten,  8:er  Jahrg.  1867,  pag.  92—96).    Hos  Audubon  och 
Backman  (The  viviparous  Quadrupeds  of  North  America,  vol.  II,  pag.  51— 
52),  omtalas  äfvenledes  den  Amerikanske  bisonoxens  domestication ,  och 

der  omnämnes  sammanparning  af  en  bison-tjur  med  en  vanlig  nötkreaturs-  '\ 
ko,  samt  att  den  deraf  alstrade  bastarden  —  en  qviga  —  var  fruktsara.  ̂  
Nötkreaturs -tjuren  ville  icke  para  sig  med  en  bison-ko. 

2)  Äfven  der  skall  man,  enligt  A.  Möller,  hafva  erhållit  bastarder 
af  den  och  nötkreaturet. 



887 

Fostret  är  genom  en  stor^  lihforniigt  spridd  (diffus),  och 

decidua  sahnande  2')l.acenta  förenadt  med  modren.  Kroppsformen 
är  fsJiIiJc  och  utan  distinkt  hals,  med  naken  hud,  och  utan 

baJcre  extremiteter,  samt  med  en  horisontell  stjertfena,  som  i 
midten  af  sin  hahre  hänt  vanligen  har  en  inskärning,  och  å 

hvardera  sidan  har  en  spetsig  flik.  Hår  saknas  oftast  helt 

och  hållet.  Den  eller  de^  främre  näsöp)pningarne  äro  helägne 
på  öfre  sidan  af  hufvudet,  merendels  långt  från  nosspetsen. 

Ögonen  äro  små ,  och  de  yttre  öronöppningarne  äro  mycket  små. 
Främre  extremiteterna  äro  fenlika,  enkla  skifvor,  utan  spår 
till  klor,  och  läan  yttre  fingrar,  och  de  inre  fingrarne  till  en 
del  med  flera  än  tre  phalanger.  En  del  sakna  tänder,  och 
hafva  i  deras  ställe  på  gommen  transversellt  ställda  hornartade 

skifvor  (barder),  en  del  andra  hafva  enlda,  likformiga  tänder 

med  åtminstone  ursprungligen  konisk  och  mer  eller  mindre  till- 

spetsad, eller  ock  hoptryckt  krona ,  samt  äro  monophyodonta  i).  — 
Craniet  tdmärker  sig  genom  en  kort  och  bred  hjernskåls-  och  en 
lång  och  ofta  framtill  tillspetsad  ansigtsregion.  A  den  förre  är 
nackbenets  pars  occipitalis  mycket  stor  och  upptill  sammansmält 

med  interparietalbenet.  Tentorium  cerebelli  är  ofta  förbenadt. 
Hvartdera  pannbenet  har  en  stor,  mer  eller  mindre  horisontell 
sidodel  {orbitalutskotf),  som  upptill  betäcker  ögonhålan.  Foramen 

magnum  är  riktadt  bakåt  eller  t.  o.  m.  uppåt.  Fjällbenens  okhens- 
utskott  äro  mycket  stora  oeh  stöta  intill  eller  nära  intill  orbital- 
delarne  af  pannbenen.  De  periotiska  benen  (en  del  af  partes 

petrosa  och  mastoiäea  )  äro  mer  eller  mindre  löst  fästade  vid  fjäll- 
benet samt  vid  os  tympanicum.  Tympanalbenet  är  temligen  stort 

och  tjockt.  Okbenen  äro  små,  och  hos  en  stor  del  äro  tårbenen 

sammansmälta  med  de  främste  delarne  af  okbenen,  och  någon 
gång  med  pannbenen ,  samt  icke  distinkta.  Hos  andra  äro  de 
distinkta,  men  små,  och  endast  hos  några  få  äro  de  större. 

De  yttre  näsöppningarne  äro  riktade  rätt  upp,  och  de  små 

näsbenen  hafva  sitt  läge  bakom  dem.  Näsmusslorna  äro  rudi- 

mentära eller  inga ,  och  synas  icke  uti  näs -kanaler ne.  Den  till 
hjernan  gränsande  delen  af  silbenet,  som  motsvarar  lamina 

cribrosa,  är  stor,  och  har  sitt  läge  vid  främre  delen  af  hjern- 

1)  Hos  den  tertiärperioden  tillhörande ,  utdöda  formen  Zeuglodon  hafva 
en  del  af  tänderna  dubbla  rötter,  och  tänderna  hafva  varit  underkastade 
ömsning  (diphyodonta) ;  (HUXLEY:  An  Introduction  to  the  Classification  of 
Animals,  pag.  103). 
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sMlsJiaviteten,  och  har  endast  få  och  små  foramina.  Gommen 

bildas  till  större  delen  af  öfverMhshenen.  Mellanhähshenen 
sträcka  sig  långt  tillbaka,  så  att  de  på  sidorna  gränsa  intill 
eller  nära  intill  de  yttre  näsbpxmingarne.  Plogbenet  är  stort, 

och  sträcker  sig  nära  intill  främre  ändan  af  nosen  {rostrum) 
å  craniet,  och  omfattar  upptill  den  till  stor  del  broskartade 

främre  förlängningen  af  silbenet,  som  motsvarar  dettas  lamina 

perpendicidaris  hos  de  andra  däggdjuren,  och  som  man  stun- 
dom kallat  urplogben;  och  baktill  bildar  plogbenet,  såsom  van- 
ligt, skiljeväggen  tnellan  de  inre  eller  bakre  näsöppningarne, 

samt  ligger  under  en  del  af  det  bakre  kilbenets  kroptp.  —  Rygg- 
raden utmärker  sig  genom  en  betydlig  bÖjlighet,  uppkommen 

derigenom,  att  mellan  kotkro])parne  förefinnas  tjocka  fibro- 
cartilaginösa  intervertebralskifvor,  hvilka  i  allmänhet  tilltaga  i 
tjocklek  emot  bakre  kroppsändan;  derigenom  att  halsen  är 

mycket  kort,  och  utan  tandutskott  p)å  epistropheus ;  derigenom 
att  ländregionen  är  lång,  och  att  sacralregionen  saknas;  samt 

slutligen  derigenom  att  en  stor  del  af  svans-  eller  stjertkotorna, 
räknade  framifrån,  bära  hcemapophyser  eller  hcemalbågar 

C^chevron-ben  eller  processus  spinosi  inferiores").  I  allmänhet 
är  det  ett  ringa  antal  af  ref  benen,  som  är  fästadt  vid  bröst-  : 

benet,  och  detta  ben  är  således  litet,  —  Nyckelben  saknas,  i 
Skulderbladet  är  solfjäderformigt ,  vanligen  med  spina  och  fossa 

prcespinata  rudimentära,  men  med  acromion  och  proc.  cora- 
coideus  väl  utbildade.  Blott  mellan  skulderbladet  och  öfverarm- 

benet  är  en  rörlig  articulation ;  de  öfriga  benen  i  främre  ex- 
tremiteten är  o  förenade  med  hvarandra  genom  synchondros  ̂  

eller  ungefär  på  samma  sätt  som  kotorna  i  ryggraden,  Öfver- 

armbenet  är  kort,  har  ett  halfsferiskt  ledhufuud,  saknar  tuher- 
ctdtim  minus,  och  har  vid  sin  nedre  ända  3: ne  plattade  ledytor 

(för  underarmens  båda  ben),  som  med  hvarandra  bilda  en 
trubbig  vinkel.  Underarmen  ur  ofta  längre  än  öfverarmen, 
och  dess  båda  ben  ligga  i  samma  plan,  och  armbågbenet  har 

vanligen  ett  tydligt  ar mbågsut skott.  Handlofven  är  ofta  ofull- 

ständigt f  örbenad,  och  handlofsbenens  antal  öf verstiger  i  allmän- 
het icke  fem  eller  sex.  Icke  sällan  äro  en  del  af  dessa  ben  in- 

bäddade i  en  fibröst-broskartad  massa,  så  att  de  icke  äro  syn- 
liga. Fingrarne  äro  oftast  fem,  men  stundom  blott  fyra,  och 

de  längre  af  dessa  —  i  allmänhet  2:dra—  å:de  —  hafva  flera 

än  tre  (stundom  12 — IS)  phalanger.    Fingrarne  äro  omgifna 
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af  en  JibrÖs  massa ,  samt  sahia  rörlighet  Af  de  hahre  ex- 

tremiteterna  förefinnas  rudimentära  häcTcenhen ,  liggande  ungcfä'^' 
parallelt  med  ryggraden^  och  under  denne  ungefär  der  länd- 
regionen  slutar,  och  sannolikt  motsvarande  sitthenen,  derföre 

att  de\  tjena  till  fäste  för  crura  af  penis  hos  hanen  och  af 

clitoris  hos  honan.  De  äro  derföre  vanligen  något  mera  ut- 
bildade hos  den  förre.  Hos  en  del  förehommer  på  yttre  sidan  af 

hächenhenet  ett  ytterst  litet  rudiment  af  ett  förmodadt  lårben, 
och  någon  gång  är  detta  rudiment  större,  och  bär  vid  sin  ända 

ett  annat  rudiment  af  ett  förmodadt  skenben  2).  —  Salivkörtlar 
saknas.  Magen  har  tre  eller  flera  rum,  och  tarmkanalen  är 

6 — 17  gånger  eller  mera  längre  än  kroppen.  Blodkärlen  bilda 
talrika  retia  mirabilia,  och  ductus  arteriosus  Botallii  bibehåller 

sig  länge  Luftrör shufvudet  har  formen  af  en  tid),  som  under 

andningen  uppskjutes  i  den  inre  näsöppningen,  och  således  bil- 
dar en  oafbruten  luftväg,  på  sidorna  af  hvilken  födan  kan 

passera  till  svalget  på  samma  gång  som  ut-  och  inandningen 
försiggår,  utan  att  störa  denne.  Luftröret  har  en  8:dje  bron- 
chus,  gående  till  den  högra  lungan.  Njurar  ne  äro  djupt  delade 
i  lober.  Testes  äro  alltid  inneslutne  i  bukhålan,  och  vesiculce 

seminales  saknas.  Fenis  är  utan  ben^  och  uterus  är  djupt  de- 
lad i  2:ne  horn.  Spenarne  äro  2:ne,  belägne  mellan  hudveck 

vid  sidorna  af  vulva,  och  strax  f  ramom  anus.  De  föda  i  all- 
mänhet blott  en  unge,  som  är  särdeles  stor. 

Vår  odödlige  Linné  tillkommer  förtjensten  af  att  först  hafva 

insett  hvaldjurens  rätta  natur.  Uti  10;de  upplagan  af  Systema 
Naturse  förde  han  dem  till  däggdjuren.  Före  honom  hade  de 

nästan  alltid  varit  upptagna  bland  fiskarne.  Aristoteles  betrak- 
tade dem  emellertid  såsom  en  särskilt  hufvudgrupp  bland  djuren. 

1)  Musklerne  till  den  nedre  eller  yttre  delen  af  den  främre  extremite- 
ten äro,  i  öfverensstämmelse  med  denne  dels  ringa  rörlighet,  små,  rudi- 

mentära och  outbildade,  samt  saknas  till  en  del. 
2)  Med  afseende  på  hvaldjurens  osteologi  hänvisa  vi  till  W.  H.  Flower: 

Au  Introduction  to  the  Osteology  of  the  Maramalia.    London  1870. 

3)  Turner  har  iakttagit  den  hos  'en  Glohicephalus  melas  af  8  fots 
längd  (Journal  of  Anatomy  and  Physiology,  vol.  II,  pag.  67,  fig.  1).  Den, 
likaså  väl  som  foramen  ovale,  var  dock  tillsluten.  Samme  författare  har  funnit 
den  i  rudimentärt  tillstånd,  ehuru  med  en  liten  kanal,  hos  en  gammal 

Balcenopt.  sihhaldii  ("Transact.  of  the  Roy.  Soc.  of  Edinburgh,  vol.  XXVI, 
part  I ,  pag.  228.  —  J.  MuRiE  har  gjort  sarnma  iakttagelse  hos  B.  mmculus. 
(Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1865,  p.  213. 

57* 
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Hvaldjurens  byggnad  ådagalägger,  att  de  uteslutande  äro 
vattendjur,  och  erfarenheten  har  ofta  gifvit  vid  handen,  att  de 
snart  dö,  då  de  komma  upp  på  det  torra,  ehuru  de,  såsom  de 
andra  däggdjuren,  äro  luftandande  djur.  Den  väsendtliga  orsaken 
till  deras  död  på  land,  mer  eller  mindre  kort  tid  efter  det  de 

kommit  upp  på  det,  är  emellertid  brist  på  förmåga  att  der  re- 

spirera,  och  detta  tillfölje  deraf,  att  de  der  icke  kunna  verk- 
ställa de  för  respirationen  nödvändiga  ut-  och  inandningsrörel- 

serne,  emedan  deras  för  detta  ändamål  afsedda  mekanism  ute- 
slutande är  lämpad  efter  vattnet.  Deras  iisklike  kroppsform  gör 

dem  äfvenledes  helt  och  hållet  oförmögna  att  röra  sig  på  landet, 
och  de  äro  derföre  förlorade ,  när  de  fastnat  på  det,  eller  strandat. 
Men  deras  förmåga  att  röra  sig  i  vattnet  är  desto  mera  utmärkt, 

och  vida  öfverträffande  själdjurens,  såsom  ofvan,  pag.  647  redan 
blifvit  anfördt.  Den  tunge ,  spolformige ,  baktill  starkt  hoptryckte 

och  der  mycket  spänstige  och  med  en  stor  horisontell  stjertfena 
utrustade,  och  med  slät  och  glatt  yta  försedde  kroppen  gifver 
dem  förmågan  att  med  pilens  hastighet  skjuta  genom  vattnet. 

Stjerten  och  stjertfenau  äro  deras  förnämsta  rörelseorganer,  och 

bröstfenorna  tjena  hufvudsakligen  endast  till  att  hålla  kroppen  i 

sitt  rätta  läge.  De  simma  vanligen  med  vågiga  rörelser,  d.  v.  s- 
så,  att  de  först  höja  hufvudet  öfver  vattenytan,  sänka  derefter 

detta  och  höja  ryggen  öfver  densamma ,  och  visa  slutligen  stun- 
dom stjerten  öfver  den  i  samma  ögonblick  som  de  gå  ned  med 

hela  kroppen,  för  att  snart  återigen  på  något  afstånd  visa  sig 

på  samma  sätt.  Dessa  vågiga  rörelser,  eller  omvexlande  höjande 
och  sänkande  af  vissa  delar  af  kroppen  öfver  och  under  vatten- 

ytan, få  stundom  utseende  af  att  vara  tumlande,  och  hafva  gif- 
vit anledning  till  benämningen  tumlare.  Stundom  höja  de  en 

betydlig  del  af  kroppen  öfver  vattnet  på  en  gång ,  och  mera 

sällan  springa  de  upp  ur  vattnet  med  hela  kroppen.  En  del  ut- 
märka sig  genom  denna  sednare  egenskap,  och  hafva  deraf  fått 

sitt  namn  {siwingaré).  De  vågformiga  rörelserna  stå  utan  tvifvel 

i  samband  med  de  respiratoriska,  och  derföre  hafva  näsöppnin- 
garne eller  näsöppningen  fått  sitt  läge  på  den  öfre  och  högre 

delen  af  hufvudet.  Lungorna  äro  stora,  och  ut-  och  inandnings- 
rörelserna komma  i  allmänhet  icke  så  tätt  på  hvarandra,  som 

hos  landtdäggdjuren,  men  dock  komma  hvaldjuren  vanligen  med 
kort  mellantid  upp  till  vattenytan  för  att  andas.  De  kunna,  då 
de  äro  förföljde,  hålla  sig  länge  under  vattnet,  och  följaktligen 
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länge  af  bryta  respirationen;  och  Scorksby uppgifver,  att  nord- 
hvalen,  då  den  blifvit  harpunerad,  stundom  håller  sig  ända  till 

lV'i  timma  nere  på  djupet,  ehuru  den  vanligen  vid  dessa  till- 
fällen blott  är  30  minuter  under  vattnet.  Deras  hjerta  är 

bredt  och  rundadt  eller  trubbigt  vid  spetsen,  och  aorta  och 

lungpulsådern  äro  i  början  utvidgade,  äfvensom  de  närmast  in- 

till hjertat  varande  stora  venösa  blodkärlen.  Liksom  hos  själ- 
djuren, är  der  mellan  huden  och  köttet  ett  mer  eller  mindre 

tjockt  späcklager,  tjenande  till  att  skydda  den  inre  höga  kropps- 
temperaturen mot  köldens  inverkan;  och,  såsom  de,  hafva  de 

stor  rikedom  på  blod. 

Hvaldjuren  tillhöra  nästan  uteslutande  hafvet,  och  före- 
komma i  alla  haf;  endast  högst  få  hafva  blifvit  funna  i  floder  i 

de  varmare  länderna.  En  del  tillhöra  polartrakternas  haf,  och 

begifva  sig  under  den  kallare  årstiden  till  något  mildare  trakter. 

Ehuru  de  särskilta  arterna  hafva  en  vidsträckt  geografisk  ut- 
bredning, hafva  de  dock  i  allmänhet  begränsade  zoner  för  den- 

samma; och  de  företaga,  åtminstone  i  de  kalla  och  tempererade 

hafven,  reguliera  migrationer  2).  Deras  föda  är  uteslutande  ani- 
malisk,  dels  fiskar  och  dels  evertebrerade  hafsdjur,  hvilka  på 
de  trakter,  der  de  förekomma,  ofta  förefinnas  i  otrolig  myckenhet. 

En  stor  del  af  hvaldjuren  äro  sällskapliga  djur,  som  hålla  sig  till- 
sammans i  större  eller  mindre  skaror.  Bildningen  af  deras  hjerna, 

som  är  bred,  och  har  jemförelsevis  stora  och  med  talrika  gyri 
försedda  hemisferer  å  stora  hjernan ,  utvisar,  att  deras  intelligens 
icke  bör  stå  så  synnerligen  lågt.  Uti  Boston  Journal  of  Natural 
History,  1863,  pag.  603,  omtalas  en  hvitfisk  (Belphinapterns 
leucas),  som  i  N.  Amerika  blifvit  tämd,  så  att  den  drog  en 
ung  dam  rundtomkring  den  cistern  eller  vattengraf,  der  den 
vistades,  och  den  kände  sin  vårdare,  och  lät  sig  vidröras  af  honom, 
och  stack  upp  sitt  hufvud  ur  vattnet,  för  att  taga  emot  födan, 
eller  ock  dragselen.  En  Delph.  tursio^  som  varit  tillhopa  med 
den,  skulle  hafva  varit  ännu  mera  tam.  Denna  intelligens  visar  sig 

också  deri,  att  modern  ådagalägger  en  stor  ömhet  om  sin  unge,  och 

1)  An  Account  of  the  Arctic  Eegions,  vol,  I. 
2)  Vi  hänvisa  i  detta  afseende  till  Eschricht  :  Rechevches  sur  la  distri- 

bution des  Cétacés  dans  les  mers  boréales;  Annales  des  Sciences  natnrelles, 
Zoologie,  5:me  serie,  T.  I,  pag.  201.  —  1864;  och  J.  E.  Gray:  On  the 
Geographical  Distribution  of  the  Balccnidce  or  Eight  Whalcs;  Annals  and 
Magaz.  of  nat.  History,  4:rth  series,  vol.  1,  pag.  242.  -  1868. 



892 

trotsar  hotande  faror,  för  att  bistå  honom.  I  allmänhet  föder 

honan  blott  en  unge,  som  är  så  stor,  att  han  har  ̂ /^—^/^  af 
moderdjurets  kroppslängd.  Parningen  sker,  enligt  Scokesky,  i 
upprätt  ställning,  men  enligt  Jackson  i  horisontell  D:o,  och 
så  att  de  båda  könen  alternerande  hafva  den  öfre  delen  af  huf- 

vudet  öfver  vattnet  i  och  lör  respirationen.  Tiden  för  drägtig- 

heten  är  ej  säkert  känd,  men  förmodas  vara  lång,  9— 12  månader. 
Hvaldjurens  geologiska  ålder  sträcker  sig  med  afvikande 

former,  sådane  som  Squalodon  och  Zeuglodon^  tillbaka  till  de 
eocena  och  miocena  bildningarne  af  tärtiärperioden,  och  med  mera 

typiskt  utbildade  former  t.  o.  m.  till  de  miocena.  Bardhvalarne 
äro  numera,  såsom  bekant,  i  allmänhet  af  mycket  betydande 

dimensioner,  och  de  största  af  alla  däggdjur ;  men  under  tertiär- 

perioden  funnos  bardhvalar  (af  slägtena  Cetotherium  &  Facliya- 

canthis,  J.  F.  Brandt),  som  ej  voro  mera  än  6— 12  fot  långa  2). 
De  i  Europa  och  Asien  funna  fossila  lemningar  af  bardhvalar 
från  nämnde  jjeriod  ådagalägga,  att  här  då  varit  ett  stort  haf, 

som  från  vestra  delarne  af  Europa  betäckte  de  södra  och  mel- 
lersta delarne  af  denna  verldsdel,  och  sträckte  sig  ända  till 

Central- Asien  ̂ ).  Subfossila  lemningar  af  hvaldjur,  funna  i  Svensk 
jord  från  en  sednare  period  (den  qvartära  eller  diluviala)  utvisa, 
att  äfven  en  stor  del  af  den  Skandinaviska  halfön  varit  betäckt 
af  hafvet  under  en  äldre  tid. 

Länge  var  kännedomen  om  hvaldjuren,  isynnerhet  om  de 
större  af  dem,  i  hög  grad  inskränkt,  och  man  kände  endast  ett 

obetydligt  antal  former  af  denna  ordning;  men  under  de  sista 

15—25  åren  har  naturforskningen  egnat  dem  mera  uppmärk- 
samhet, och  de  hafva  varit  föremål  för  en  talrik  mängd  större 

och  mindre  afhandlingar,  dels  sysselsättande  sig  med  deras  di- 
stinktiva  och  systematiska,  och  dels  med  deras  anatomiska  och 

physiologiska  beskrifning,  så  att  vår  kunskap  om  dem  på  sed- 
nare tiden  blifvit  i  ganska  väsendtlig  mån  riktad.  Dock  måste 

den  ännu  betraktas  såsom  mycket  bristfällig,  och  detta  synes 

till  hufvudsaklig  del  bero  derpå,  att  dels  dessa  djur  sällan  i 

1)  Boston  Journal  of  Natural  History,  vol.  V,  pag.  146. 
2)  J.  F.  Brandt  :  Bemerkungen  liber  die  untergegangenen  Bartenwale 

(Balaenoiden) ,  deren  Reste  bislier  im  ̂ Yiener.  Becken  gefunden  wurden: 
Sitzber.  d  K.  Akad.  d.  Wiss.  zu  Wien,  1872,  l;e  Abth.  math.  naturw.  Cl. 
April-Heft.  | 

3)  Idem:  BuUet.  de  TAcad.  Imp.  des  Sciences  de  St.  Pétersb.   T.  XVI, 
pag:,^566.  (1871). 
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behörig  tid  råka  i  händerna  på  dem ,  som  noggrannt  kunna  under- 
söka dem,  och  dels  är  den  vetenskapliga  undersökningen  och 

konserveringen  af  de  större  formerna  bland  dem  förenade  med 

de  största  svårigheter.  Så  t.  ex.  skulle  ett  museum,  som  inne- 

slöte  en  någorlunda  fullständig  samling  af  skeletter  af  bard- 

hvalar,  tarfva  betydande  dimensioner,  oafsedt  svårigheten  att  er- 

hålla dessa  skeletter  i). 

1)  Med  afseende  pa  litteraturen  för  denna  ordning  få  vi  uppgifva: 
•F.  Mårtens:  Spitsbergische  Reise  Beschreibung  gethan  im  Jahr  1671. 

(Hamburg.  1675). 
^ROB.  SiBBALi):  Phalrenologia  Nova,  sive  observationes  de  rarioribus 

quibusdam  Balsenis  in  Scotiae  littus  nuper  ejectis;  etc.  XJum  3  tabb.  aen« 
8:vo  maj.  Edinburgi.  —  1692. 

•C.  G.  ZORGDRAGER;  Alte  und  neue  Grönlandische  Fischerei  und  Wall- 
fischfang.  —  Leipzig.  1723. 

•»Paul  Dudley:  An  Essay  upon  the  natural  History  of  Whales;  Philo- 
sophical  Transactions ,  vol.  33.  —  1724-1725. 

-O.  Fabricius:  Fauna  Groenlandica.  —  1780. 

'BONNATKRRE:  Encyclopédie  méthodique,  conjointement  avec  Daubenton ; 
Hist.  nat.  des  Quadrupédes  et  des  Cétacés.  Cét.  av.  12  pl.  4:o.  —  Paris.  1782. 

J.  HuNTER:  Observations  on  the  Strueture  and  Oeconomy  of  Whales; 
Philosophical  Transactions  of  the  Eoyal  Society  of  London.  LXXVII,  pag. 
371.  —  1787. 

La  Cepéde:  Histoire  nat.  des  Cétacées.  4:to.  —  Paris  1804. 
A.  G.  CampeR:  Observations  anatomiques  sur  la  strueture  intérieure 

et  le  squelette  de  plusieurs  espéces  de  Cétacés,  avec  des  notes  par  G.  Cu- 
VIER.  4:to  av.  recueil  de  planches  I— Lill.  —  Paris.  1820. 

♦W.  ScoRESBY:  An  Account  of  the  Arctic  Regions,  vols  1—2.  8:vo  maj. 
—  Edinburgh.  1820. 

K.  A.  RuDOLPHi:  Einige  anatomische  Bemerkungen  iiber  Balcena  ro- 
strata;  Abhandlungen  der  Königl.  Akad.  d.  Wissensch.  zu  Berlin  aus  dem 
Jahr.  1820-1821,  pag.  27,  tab.  I-V.  —  1822. 

G.  CuviER:  Recherches  sur  les  Ossemens  fossiles;  3:me  édit.  T.  V, 

l:re  partie.  —  1825. 
Rosenthal  &  HORNSCHUCH:  Epistola  de  BaJfcnopteris  qnihnsåsim  ventre 

sulcato  distiuctis.  —  Gryphiae.  MDCCCXXV. 
d' Alton:  Die  Skelete  der  Cetaceen  abgebildet  und  beschrieben,  fol. 

tab.  I-VI.  -  1827. 
F.  J.  Knox  :  Catalogue  of  the  Anatomical  Preparations  of  the  Whale. 

Edinburgh.  1828. 

J.  Dubar:  Ostéographie  de  la  Baleine  échouée  å  Test  du  port  d'Ostende 
le  14  Nov.  1827,  av.  pl.  1—13.    8:vo.    Bruxelles.  1828. 

L.  COMPANYO:  Mémoire  descriptif  et  ostéographie  de  la  Baleine  échouée 

sur  les  cotes  de  la  mer,  prés  de  Saint  Cyprien,  Departement  des  Pyrénées 

Orientales,  le  27  Novembre  1828.  —  Perpignan.  1830. 
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Omkring  160  arter  af  lefvande  livaldjiir,  hvaraf  37 — 38  arter 
bardhvalar,  och  de  öfrige  tandhvalar,  äro,  enligt  J.  E.  Gray, 

Brandt  u.  Eatzeburg:  Medicinische  Zoologie.  4-to.  Berlin.  —  1829— 
1833. 

G.  Sandifort  :  Bijdragen  tot  de  ontleedkundige  kennis  der  Walvisschen 
(Cetacea).  4:to ,  m.  pl.  I— V.  —  Amsterdam.  1831. 

KUDOLPHI:  tiber  Balaena  longimana;  Abhaiidl.  d.  Kön.  Akad.  d.  Wis- 
sensch.  zu  Berlin,  ans  d.  Jahre  1829,  pag.  133,  tab.  I— V.  —  Berlin.  1832. 

'"F.  Cuvier:  De  Thistoire  naturelie  des  Cétacés,  etc.  8:vo  av.  atlas  de 
pl.  1-22.  -  Paris.  1836. 

W.  Rapp  :  Die  Cetaceen ,  Zoologisch-anatomisch  dargestellt.  —  Stuttgart 
u.  Tiibingen.  1837. 

H.  Kröyer:  Nogle  Bemserkninger  med  Hensyn  til  5a7<^»2opfem  ros^r«frt: 
Naturhistorisk  Tidsskrift,  Bd.  2.  pag.  617.  —  1838-1839. 

T.  Beale:  The  Natural  History  of  the  Sperm  Whale.  8:o.  —  London. 
1839. 

C.  Wesmael:  Notice  zoologique  sur  un  Hyperoodon;  Mém.  de  l'Acad. 
Eoy.  de  Belgique.    T.  XIII,  av.  pl.  1-2.  —  Bruxelles.  1841. 

EUDES  Deslongchamps  :  Remarciues  zoologiques  et  anatoniiques  sur 
THyperoodon ;  Mémoires  de  la  Société  Linnéenne  de  Normandie,  T.  VII, 
pag.  8.  —  1842. 

H.  SCHLEGEL:  Abhandlungen  ans  dera  Gebiete  der  Zoologie  u.  vergleich. 
Anatomie,  Heft.  I  &  II.    4:to,  pl.  I— IX.  -  Leiden  1841—1843. 

H.  Rasch:  JDelphinus  leucopleurus ,  nova  species  descripta.  —  Christia- 
nise.  MDCCCXLIII. 

Idem:  Beskiivelse  over  en  i  Christianiaf jorden  fanget  nye  Delphinart; 
Nyt  Magazin  for  Naturvidenskaberne ,  4:de  Bd.  pag.  97,  tab.  2  &  3.  — 1845. 

D.  F.  EsCHKlCHT:  Undersögelser  over  Hvaldyrene,  förste  Af  handling: 
Bemaerkninger  over  Cetologiens  tidligere  og  na3rverende  Skjebne;  K.  Danske 
Videnskabernes  Selskabs  naturvid.  og  math.  Af  handlinger,  ll:te  Deel,  pag. 
129.  -  1845. 

Idem:  Undersögelser  over  Hvaldyrene,  anden  Af  handling:  Anatomisk 
Reskrivelse  af  de  ydre  Fosterformer  hos  to  nordiske  Finhval-Arter,  med 
Anvendelse  paa -Physiologien  og  Zoologien;  ibm,  pag.  203. 

Idem:  Undersögelser  over  Hvaldyrene,  tredje  Af  handling:  Om  Foster- 
formerne  i  Bardehvalernes  Ernserings-  og  Fortplantelsesredskaher;  ibm,  pag. 
281,  tab.  1-4. 

Idem:  Undersögelser  over  Hvaldyrene,  fjerde  Af  handling:  Om  N£eb- 
hvalen;  ibm,  pag.  321,  tab.  5—8. 

Idem:  Undersögelser  over  Hvaldyrene,  femte  Af  handling:  Finhvalernes 
Osteologie  og  Artsadskillelse ;  ibm,  12:te  Deel ,  pag.  225,  tab.  9—16.  —  1846. 

J.  E.  Gray:  Zoology  of  the  Voyage  of  Erebus  and  Terror,  Mammalia. 
4:to.  —  London.  1846. 

Th.  Brightwell  :  Observations  on  a  specimen  of  the  Bottle-nosed  Dol- 
phin,  Delphinus  Tursio,  taken  at  Great  Yarmouth,  October  1845;  Ann. 
and  Magaz.  of  nat.  history,  l:rst  ser.  vol.  XVII,  pag.  21,  pl.  IL  1846. 
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CoPE  m.  fl.,  mer  eller  mindre  fullständigt  kände.  Ehuru  en  del 

af  dessa  torde  tarfva  ytterligare  bekräftelse ,  är  det  dock  antag- 

J.  B.  Jackson:  Dissection  of  a  Spermaceti  Whale  and  thrce  otlier  Ce- 
taceans;  Boston  Journal  of  Natural  History,  vol.  V,  pag.  137.  —  1845- 1847. 

/S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.  —  1847. 
W.  Vrolik:  Natuur-  en  ontlecdkimdige  Bescliouwing  van  den  Hyper- 

oodon;  Natuurkundige  Verhandelingen  v.  d.  Maatsch.  in  Haarlera.  2.  Verz. 
D.  5.  —  1848. 

•W.  B.  Clarke:  Notice  of  a  Bottle-nosed  Dolpliin  (Belphinus  Tursio, 
Fabr.)  upon  the  Suffolk  coast;  Annals  and  Magazine  of  Natural  History, 
2:d  series,  vol.  IV,  pag.  100.  —  1849. 

D.  F.  EsCHRiCHT :  Zoologisch-Anatomisch-Physiologische  Untersuchungen 
liber  die  nordischen  Wallthiere.  l:er  Bd.,  fol.  tab.  I— XIV.  —  Leipz.  1849. 

Idem:  Undersögelser  over  Hvaldyrene,  6:te  Af  handling:  (Tilljeg  til  de 
foregaaende  Af handlinger) ;  Det  Kongel.  Danske  Videnskabernes  Selskabs 
Skrifter,  5:te  Ejekke,  naturvid.  mathem.  Afd.  l:ste  Bd.  pag.  85.  —  1849. 

J.  E.  Gray:  Catalogue  of  the  specimens  of  Mararaalia  in  the  Collection 
of  the  British  Museum.  Part.  I.  Cetacea.  —  London.  1850. 

P.  Gervais:  Méraoire  sur  la  Faniille  des  Cétacés  Ziphioides,  et  plus 
particuliérement  sur  le  Ziphnis  cavirostris  de  Méditerranée ;  Ann.  des  Sc. 

nat. ,  Zoologie,  3:me  serie,  T.  14,  pag.  5.  —  Rapport  sur  le  méme  mémoire 
par  Duvernoy,  ibm,  pag.  216.  —  1850. 

DuvERNOY:  Mémoire  sur  les  caraetéres  ostéologiques  des  genres  nou- 
veaux  ou  des  espéces  nouvelles  de  Cétacés  vivants  ou  fossiles;  ibm  T.  15, 
pag.  5,  pl.  1  &  2.  —  1851. 

D.  F.  EscHRiCHT:  Om  Gangesdelphinen ;  K.  Danske  Vidensk.  Selskabs 
Skrifter,  5:te  Raekke,  naturvid.  og  mathem.  Afd.  2:det  Bd.,  pag.  347,  tab. 
I— III.  —  1851. 

P.  Gérvais:  Description  de  quelques  espéces  de  Phoques  et  de  Cétacés; 
Ann.  des  Sc.  nat.  3:me  sér.  Zoologie,  T.  20,  pag.  281.  -  1853. 

'R.  Heddle:  On  a  Whale  of  the  Genus  Fhysalus,  Gray,  captured  in 
Orkney;  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  Part  XXIV,  1856,  pag.  187, 
pl.  Mammalia  XLIV  &  XLV.  —  1856. 

P.  J.  Van  Beneden  :  Sur  nne  baleine  prise  prés  de  Tile  Vlieland  et 

dont  le  squelette  est  monté,  au  Jardin,  royal  de  zoologie  d' An  vers;  Bullet. 
de  TAcad.  Roy.  des  Sc.  etc.  de  Belgique,  2:me  série,  T.  I,  pag.  390. —.1857. 

rj.  H.  Blasius:  Naturgeschichte  der  Säugethiere  Deutschlands.  — 1857. 
D.  F.  EscHRiCHT:  Berättelse  om  en  resa  till  Pamplona,  samt  med  an- 

ledning deraf  några  upplysningar  om  '"Biskaierhvalen" ;  Oversigt  over  det 
K.  Danske  Vidensk.  Selskabs  Forhandlinger  i  Aaret  1858,  pag.  223—226. 

P.  Gervais:  Zoologie  et  Paléontologie  Fran9aises,  2:me  édit.  4:to.  — 
Paris.  1859. 

P.  J.  Van  Beneden :  Recherches  sur  la  Faune  littorale  de  Belgique, 
Cétacés;  Mémoires  de  TAcad.  Roy.  des  Sc.  etc.  de  Belgique,  T.  XXXII.  — 
1860. 
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ligt  ,  att  ännu  många  nya  ai'ter  tillkomma  efter  hand  som  vår 
kunskap  om  dessa  djur  hinner  utvecklas. 

D.  F.  ESCHRICHT  &  J.  Reinhardt:  Om  l^ordhvalen  (Bca(Bna  Mysticetus 
L.) ,  etc. ;  K.  Danske  Vidensk.  Selsk.  Skr.,  5:te  Rsekke ,  naturvid.  og  mathem. 
Afd.  5.te  Bd.  tab.  I— VI.  -  1861. 

W.  LiLLJEBORG:  Öfversigt  af  de  inom  Skandinavien  (Sverige  o.  Norrige) 
anträffade  Hvalartade  Däggdjur  {Cetacea);  Upsala  Univ.  Årsskrift.  1861. 

Idem:  Öfvers.  af  de  inom  Skand.  (Sverige  och  Norrige)  anträffade  Hval- 
artade Däggdjur  (Cetacea),  fortsättn.  och  slut  ;  ibm.  1862. 

C.  J.  Sundevall:  Om  några  Hvalarter;  Öfvers.  af  K.  Vet.Akad:s  Förh. 
1861,  pag.  385,  tab.  VII  &  VIII.  —  1862. 

H.  C.  L.  Barkow:  Das  Leben  der  Walle  in  seiner  Beziehung  zum 
Athmen  und  zum  Blutlauf.  Fol.  —  Breslau.  1862. 

D,  F.  ESCHRICHT:  Om  Spaekhuggeren  {Belphinus  OrcaL  );  Overs.  over 
K.  Danske  Vidensk.  Selsk.  Forh.  1862,  pag.  30.  —  1862. 

J.  Eeinhardt:  Nogle  Bemeerkninger  om  Narhvalens  Stödtand;  Viden- 
skab.  Meddelels.  fra  den  naturhist.  Foren.  i  Kjöbenh.  1862. 

P.  Gervais:  Sur  la  baleine  de  la,  Méåiten-anée  (Eorqualus  antiquorum); 
BuUet.  de  TAcad.  Roy.  des  Sc.  etc.  de  Belgique,  2:me  sér.  T.  XIV,  pag. 
186.  —  1862. 

J.  E,  Gray:  On  the  Arrangement  of  the  Cetaceans;  Proceed.  of  tho 
Zool.  Soc.  of  Lond.  1863,  pag.  197.  —  1863. 

J.  Reinhardt:  Fseudorca  crassidens,  et  for  den  Danske  Fauna  nyt 
Hvaldyr;  Overs.  over  d.  K.  Danske  Vidensk.  Selsk.  Forh.  1862,  pag.  103. — 
1863. 

P.  J.  Van  Beneden:  Sur  un  Dauphin  nouveau  et  un  Ziphioide  rare; 

Bullet.  de  l'Acad.  Roy.  de  Belgique,  T.  XVI,  pag.  27.  -  1863. 
Idem:  Méraoire  sur  uue  nouvelle  espéce  de  Ziphius  de  la  mer  des  In- 

des;  ibm. 
W.  H.  Flower:  Notes  on  the  Skeletons  of  Whales  in  the  principal 

Museums  of  Holland  and  Belgium,  with  descriptions  of  two  Species  appa- 
rently  new  to  science;  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  London.  —  1864. 

Idem:  On  a  Lesser  Fin-Whale  (Balcenoptera  rostrata,  Fabr.)  recently 
stranded  on  the  Norfolk  Coast;  ibm. 

J.  E.  Gray:  On  the  Cetacea  which  have  been  observed  in  the  Seas 

surrrunding  the  British  Islands ;  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  -  1864. 
Idem:  Notes  on  the  Whalebone-Whales;  with  a  Synopsis  of  the  Species; 
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D.  F.  ESCHRICHT:  Recherches  sur  la  distribution  des  Cétacés  dans  les 

mers  boréales;  Ann.  des  Sc.  nat,  5:rae  série,  Zoologie,  T.  I,  pag.  201.  — 
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J.  E.  Gray:  Notice  of  a  New  Whalebone  Whale  from  the  Coast  of 
Devonshire,  proposed  to  be  called  Eschrichtins  robusttis;  Proceed  of  the 
Zool.  Soc.  of  Lond.  1865 ,  pag.  40.  —  1865. 

Idem:  Notices  of  a  New  Genus  of  Delphinoid  Whales  from  the  Cape 
of  Good  Hope,  and  of  other  Cetaceans  from  the  same  Seas;  ibm,  pag.  522. 
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Hvaldjurens  systematiska  indelning  uti  2:ne  hufvudgrupper 
eller  underordningar:   Bardhvalar  och  TandJwalar,  har  länge 

J.  E.  Gray  :  Short  Account  of  Part  of  a  Skeleton  of  a  Finner  Wliale, 
sent  by  Mr.  Swinhoe  from  the  Coast  of  Formosa;  ibm,  pag.  725. 

Idem:  Description  of  tliree  species  of  Dolphins  in  the  Free  Museum 
at  Liverpool;  ibm,  pag.  735. 

H.  BuRMEiSTER:  Description  of  a  ncw  species  of  Whale,  proposed  to 
be  called  Balcenoptera  patachonica;  ibm,  pag.  190. 

James  Murie:  On  the  Anatomy  of  a  ¥m-Wha\e  (Phi/salus  antiquorum, 
Gray)  ,  captured  near  Gravcsend ;  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1865, 
pag.  206.  -  1865. 

G.  O.  Sars:  Beskri velse  af  en  ved  Lofoten  inbjcerget  Eörhval,  Bahs- 
noptera  musculus;  Vidensk.  Selsk.s  i  Christiania  Forhandl.  for  1865,  tab. 
I-m.  —  1865. 

Van  Bambeke:  Sur  le  squelette  de  Textrémité  antérieure  des  Cétacés; 
Mémoires  couronnés  et  autres  mémoires  par  TAcad.  Roy.  de  Belgique,  T. 
XVIIL  -  1865. 

W.  H.  Flower  :  Observations  upon  a  Fin-Whale  (Physalus  antiquorum, 
GRAy)  recently  stranded  in  Pevensy  Bay  ;  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond. 
1865,  pag.  699.  -  1865. 

E.  L.  Layard:  Notes  on  the  Whales  of  the  Cape;  Proceed.  of  the  Zool- 
Soc.  of  Lond.  1865,  pag.  357.  —  1865. 

W.  H.  Flower:  Note  on  Fseudorca  meridionalis',  Proceed.  of  the  Zool. 
Soc.  of  Lond.  1865,  pag.  470.  —  1865. 

Idem:  On  Physalus  sibhaldii,  Gray;  ibm. 
E.  D.  Cope  :  Note  on  a  Species  of  Whale  occurring  on  the  coasts  of 

the  United  States;  Proceed.  of  the  Academy  of  Natural  Sciences  of  Phila- 
delphia,  1865,  pag.  168.  —  1865. 

Idem:  Note  on  a  Species  of  Hunchback  Whale;  ibm,  pag.  178. 
Idem  :  A  Contribution  to  a  Knowledge  of  the  Delphinidce ;  ibm,  pag.  198. 
Idem  :  Second  Contribution  to  a  History  of  the  Delphinidce;  ibm,  pag.  278. 
Idem:  Third  Contribution  to  the  History  of  the  Balcenidce  Delphi- 

nidce;  ibm  1866,  pag.  293.  —  1866. 
J.  E.  Gkay;  Catalogue  of  Seals  and  Whales  in  the  British  Museum, 

2.d  edition.  —  London.  1866. 
Idem:  Notes  on  the  Skulls  of  Dolphins,  or  Bottlenose  Whales,  in  the 

British  Museum;  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1866,  pag.  211.  -  1866. 
Ray  Society;  Recent  Memoirs  on  the  Cetacea  by  Professors  EschrichT; 

Reinhardt  and  Lilljeborg  ,  fol.  tab.  I— VI;  &  Appendix  by  the  editor 
W.  H.  Flower,  pag.  145.  —  1866. 

R.  Owen:  On  some  Indian  Cetacea,  collected  by  Walter  Elliot; 
Transactions  of  the  Zool.  Soc.  of  London,  vol.  VI,  Part  1,  pag.  17,  pl. 
Ill— XIV.  —  1866. 

W.  H.  Flower:  Description  of  the  Skeleton  of  Inia  geoffrensis  and  of 
the  Skull  of  Pontoporia  hlainvillii,  with  Remarks  on  the  Systematic  Position 
of  these  Animals  in  the  Order  Cetacea;  Transact.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond. 

Yol.  VI,  Part  3,  pag.  87,  pl.  XXV-XXVIIL  -  1866. 
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varit  antagen,  och  är  så  naturlig,  att  den  gör  sig  sjelf.  Redan 

Brisson  (Regne  Animal,  1756)  delade  hvaldjuren  i  Cetacea  eden- 

.  EUGÉNE  Deslongchamps:  Observations  sur  quelques  Dauphins  appar- 

tenant  ä  la  Section  des  Zj^phidés ,  et  description  de  la  tete  d'une  espéce  de 
cette  section  nouvelle  pour  la  faune  Fran9aise;  BuUet.  de  la  Société  Lin- 
néenne  de  Normandie,  anné  1864—1865,  pag.  168.  —  1866. 

H.  BURMEISTER:  Preliminary  Account  of  a  new  Cetacean  captured  on 
the  shore  at  Buenos  Aj^res;  Ann.  and  Magaz.  of  Nat.  Hist.  3:rd  ser.,  vol- 
XVII,  pag.  94,  pl.  III;  and  ibm,  pag.  303,  pl.  VI.  —  1866. 

Idem:  Preliminaiy  Observations  on  tlie  Anatoray  of  Fontoporia  hlain- 
villii;  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  London  1867,  pag.  484.  —  1867. 

Idem:  Preliminary  Description  of  a  New  Species  of  Finner  Whale  (JBcr- 
Icenoptera  honaerensis) ;  ibm,  pag.  707. 

A.  W.  Malm:  Monographie  illustrée  du  Baleinoptére  ti-ouvé  le  29  Oct. 
1865  sur  la  cote  occidentale  de  Suéde,  fol.  pl.  1—20.  —  Stockholm.  1867- 

P.  Fischer:  Mémoire  sur  les  Cétacés  du  genre  Ziphiiis,  CuviER:  Nou- 

velles  Archives  du  Museum  d'histoire  naturelle  de  Paris,  T.  3,  pag.  41, 
pl.  4.  —  1867. 

E.  D.  CoPE:  Synopsis  of  the  extinct  Cetacea  of  the  United  States  5 
Proceed.  of  the  Academy  of  Natural  Sciences  of  Philadelphia ,  1867,  pag. 
144.  -  1867. 

Alex.  Carte  and  Alex.  Macalister  :  On  the  Anatomy  of  BaJcenoptera 
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G.  O.  Sars:  Om  individuella  Variationer  hos  Körhvalerne  og  de  deraf 
betingede  Uligheder  i  den  ydre  og  indre  Bygning ;  Norske  Vidensk.  Selsk.  i 
Christiania  Forhandl.  1868,  pag.  31. 

J.  E.  Gray  :  On  the  Geographical  Distribution  of  the  Balcenidce  or 
Eight  Whales;  Ann.  and  Magaz.  of  Nat.  Hist.  4:rth  series,  vol.  I,  pag- 
242.  —  1868. 

Idem.  Notice  of  Clymene  similis,  a  New  Dolphin  sent  from  the  Cape 
by  Mr.  Layard ;  Proceed  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1868,  pag.  146.  — 1868. 

Idem:  Note  on  the  Bottlenosed  Whales  (Tursio);  ibm,  pag.  560. 
C.  Van  Bambeke:  Quelques  Remarques  sur  les  squelettes  de  Cétacés 

conservés  å  la  collection  d'anatomie  comparée  de  rUniversité  de  Gand; 
BuUet.  de  TAcad.  Roy  de  Belgique,  2:e  série,  T.  XXVI,  pag,  20.  —  1868. 

P.  J.  Van  Beneden :  La  premiére  cote  des  Cétacés,  å  p^opos  de  la 
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Idem:  Les  Baleines  et  leur  distribution  géographique ;  ibm,  T.  XXV' 
pag.  9.  —  1868. 

Idem:  Les  squelettes  de  Cétacés  et  les  musées  qui  les  renferment; 
ibm,  pag.  88. 

Idem:  Sur  le  Bonnet  et  quelques  organes  d'un  foetus  de  Baleine  de 
Groenland;  ibm,  T.  XXVI,  pag.  186.  —  1868. 

Idem  &  Paul  Gervais:  Ostéographie  des  Cétacés  vivant  et  fossiles, 
etc.  avec  Atlas  de  pl.  in  fol.  Liv.  1—8  etc,  pl.  I- LIV  etc.  Paris.  1868  etc. 
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häa  och  Cetacea  dcntata^  och  La  Cepéde  (Hist.  nat.  dos  Cétacées, 

1804),  uppställde  dem  sedermera  uti   en  l:sta  ordnmg  utan 
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E.  D.  Cope:  On  Balmna  gihhom  etc,  Proceed.  of  the  Acad.  of  Natural 
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Idem:  Description  of  the  Skeleton  of  the  Chinese  White  Dolphin 
(Delphinus  sinensis,  Osbeck);  Transact.  of  the  Zool.  Soc.  of  London,  vol- 
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P.  J.  Van  Beneden  :  Les  Baleinoptéres  du  Nord  de  TAtlantique ;  Bullet. 

de  l'Acad.  Roy.  de  Belgique,  2-me  série,  T.  XXVII,  pag.  281.  —  1869. 
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delphia, 1869,  pag.  6.  —  1869. 

C.  M.  Scammon:  On  the  Cetaceans  of  the  Western  Coast  of  North 
America;  ibm,  pag.  13. 

E.  I).  Cope:  Remarks  on  a  cranium  of  the  Hyperoodon  Udens;  ibm, 

pag.  ,191. 
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J.  E.  Gray:  Notes  on  the  Skulls  of  the  Genus  Orca  in  the  British 
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I.    Underordii.  MYSTACOCETI,  W.  H.  Flower. 

Bardhvalar. 

Sahna  permanenta  tänder,  och  ha/va  endast  under  foetala 

tillståndet  talrila  rudimentära  sådana,  som  äro  inneslutna  i" 
MJcarne,  och  tidigt  resorberas.  I  stället  for  tänder  ha/va  de 

på  hvardcra  sidan  af  gommen  å  öfverJcäJcen  talrika  transversella 
rader  af  hor  nar  tade,  snedt  tillspetsade,  och  oliksidigt  triangidära, 

inuti  fhrösa,  och  å  inre  kanten  borstbärande  shifvor  eller  barder. 
Liiliorganet  är  tydligt,  ehuru  jemförelsevis  rudimentärt.  2:ne 

yttre  näsbppmingar.  —  Craniet  är  symmetriskt.  Hjessbenen 
sammanstöta  med  hvar  andra,  men  deras  of  re  delar  äro  helt 
och  hållet  eller  nästan  helt  och  hållet  betäckta  af  nackbenets 

öfre  del.  De  p)eriotiska  benen  äro  långt  skilda  från  hjern- 
kaviteten.  Of  verkäksbenen  sträckä  sig  icke  så  långt  tillbaka,  att 
de  betäcka  of  vantill  p}annbenens  orbitala  utskott.  Tårbenet  är 

litet,  men  skildt  från  okbenet.  JJnderkäkens  sidohälfter  äro 

tdåt  böjde,  och  framtill  endast  förenade  genom  fibrös  väfnad, 
samt  hafva  således  dcrstädes  ingen  symphysis.  Bröstbenet  är 
litet  och  blott  bestående  af  ett  ben,  samt  endast  förenadt  med 

lista  paret  af  refbenen.  Refbenen  äro  tdan  h(Bmaptop)hyser,  eller 

ock  med  ytterst  obetydliga  riidimenter  dertill.  Inga  af  dem  ar- 
ticulera  med  kotornas  kroppar,  utan  endast  med  deras  sido- 
utskott. 

Den  för  denna  underordning  mest  utmärkande  karakteren 

hemtas,  säsom  namnet  utvisar,  från  deras  barder.  Långs  midten 

af  gommen  å  öfverkäken  är  en  rygg,  och  på  hvardera  sidan  af 
denne  hafva  barderna  sitt  läge,  och  tillhöra  således  endast  den 
öfre  käken.  Till  ämnet  äro  de  hornarta  de.  Deras  form  är  vexlande 

hos  olika  grupper  och  slägten ,  och  de  förete  äfven  skiljaktigheter 
hos  olika  arter.  I  allmänhet  hafva  de  formen  af  mer  eller  mindre 

tunna  skifvor,  som  äro  snedt  triangulära,  med  triangelns  bas  fästad 

vid  gommen ,  med  dess  längre  sida  riktad  snedt  inåt  och  nedåt, 
samt  bärande  talrika  borst,  och  med  dess  kortare  sida  slät  samt 

riktad  utåt.  De  äro  således  transversellt  ställde  på  gommen,  och 
bilda  en  talrik  mängd  transversella  rader,  sträckande  sig  från  nära 
bakom  öfverkäkens  eller  gommens  främre  spets  till  nära  den 
sednares  bakerste  del.  Antalet  af  dessa  transversella  bardrader 

eller  barder  är  vexlande  hos  olika  former.  Hos  nordhvalen  (Ba- 
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laena  mysticetus)  har  Eschricht  och  Reinhakdt  ̂ )  funnit  324,  och 

hos  jättehvalen  (Bal(eno])tera  sihhaJdii)  har  Malm  2)  räknat 
476,  med  inberäkning  af  de  smärre  outbildade,  vid  främre 
och  bakre  ändarne  af  hvardera  bardräckan.  Hvarje  bard  eller 
transversell  rad  består  af  flera,  med  kanterna  förenade  skifvor, 

af  hvilka  den  yttersta  är  den  vida  största  och  längsta,  och  kallas 

marginahhifva^  och  de  öfriga,  som  aftaga  i  längd  och  storlek 
inåt,  och  innerst  äro  helt  små,  kallas  hiskifvor.  Man  har  äfven 

stundom  kallat  de  yttersta  skifvorna  barder^  och  de  inre  hi- 
barder.  Biskifvornas  antal  är  olika  hos  olika  former,  och  under 

tillväxten  skola  nya  bildas  vid  bardradernes  innerste  delar,  i  samma 
mån ,  som  de  yttre  större  sammansmälta  med  marginalskifvorna. 
Uti  en  bard  har  man  stundom  räknat  20  biskifvor.  De  barder 

äro  i  allmänhet  de  största,  som  hafva  sitt  läge  i  midten  af 

bardräckan,  och  de  främsta  och  bakersta  äro  helt  små  och  ofull- 
ständiga, så  att  en  del  af  dem  blott  visa  sig  såsom  knippen  af 

borst  pä  gommen.  Dessa  bilda  ej  heller  några  reguliera  sam- 
manhängande tvärrader.  Vid  bardräckornas  främre  ändar  äro  de 

stundom  närmade  intill  hvarandra,  och  stundom  längre  åtskilda. 

Derigenom  att  barderna  äro  snedt  triangulära,  och  triangelns 
längsta  sida  är  borstbärande  och  riktad  snedt  inåt  och  nedåt,  och 

der  mellan  båda  bardräckorna  är  ett  parti  af  gommen,  som  icke 
bär  barder,  är  munnens  öfre  hvalf  längsåt  starkt  urhålkadt,  i 

hvilken  urhålkning  den  stora  och  köttiga  tungan  passar.  Då  de 
särskilta  barderna  i  bardräckan  äro  ställda  parallelt  och  tätt 
intill  hvarandra,  bildar  nämnda  räcka  ett  tätt  borstbeklädt  fält. 

Öppningarne  mellan  barderna  äro  emellertid  tillräckligt  stora, 

för  att  släppa  ut  det  vatten,,  som  mellan  dem  skall  silas.  I  af- 
seende  på  bardskifvornas  struktur  få  vi  nämna,  att  de  förete 

ett  yttre  tätt  harldager,  och  ett  inre  af  fina  rör  bildadt  märg- 
lager^  från  bvilket  borsten  vid  deras  inre  och  undre  kanter  utgå. 
Enligt  OwEN,  äro  rören  bildade  af  concentriska  hornlameller. 

Bardskifvans  bas  är  ihålig,  och  i  denna  hålighet  harbardpulpan 
sitt  läge  på  samma  sätt,  som  tandpulpan  i  håligheten  i  tandens 
bas.  På  den  delen  af  gommen,  der  barderna  hafva  sitt  läge, 

egentligen  motsvarande  den  tandbärande  delen  af  öfverkäksbenen 

1)  Om  Nordhvalen  {Balana  Mysticetus  L);  K.  Danske  Vid.  Selsk.  Skr., 
5:te  Ksekke ,  naturv.  og  math.  Afd.  Bd.  5,  pag.  515. 

2)  Monogr.  illustrée  du  Baleinoptére  etc,  pag.  35. 

58* 
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hos  de  andra  däggdjuren,  förefinnas  nemligen  nedskjutande  mjuka 

skifvor,  som  af  Eschricht^)  kallas  "Kiimblad",  d.  v.  s.  groddblad, 
eller  pulpor,  och  från  dessa  blads  undre  kanter  utgå  mjuka 

trådar,  som  inskjuta  uti  de  rör,  som  förefinnas  i  bardernas  märg- 
delar, och  lemna  materialet  till  bildningen  af  borsten  på  bar- 

derna. Bardernas  yttre  eller  barkdelar  omsluta  groddbladen 
utomkring,  och  förena  sig  med  den  fasta  huden  på  gommen 
mellan  dessa  blad.  Vid  basen  äro  de  omslutna  af  en  kompakt, 
subelastisk  massa,  som  fyller  derstädes  mellanrummen  dem 
emellan,  och  vid  yttre  delen  af  bardräckan  är  tjockast,  samt, 

enligt  EscHKicHT,  utgöres  af  epithelialceller.  Barderna  hafva  så- 
ledes persistenta  pulpor,  som  bidraga  tiil  att  barderna  och  deras 

borst  alltjemnt  tillväxa  i  samma  mån,  som  de  genom  bruket  af- 
nötas.  Enligt  Eschricht,  äro  barderna  vid  hvalarnes  födelse  re- 

dan tillstädes  i  sitt  normala  antal,  men  de  börja  icke  fram- 

komma förr  än  fostret  har  hannit  hälften  eller  -/a  af  sin  storlek. 
De  foetala  rudimentära  tänderna  hafva  redan  försvunnit,  innan 
detsamma  erhållit  sin  halfva  storlek.  Underkäkens  sidokantereller 

läppar  äro  mer  eller  mindre  starkt  uppstående,  och  omsluta  på 

yttre  sidorna  bardräckorna,  då  munnen  är  tillsluten.  —  Hela 
denna  apparat  är  beräknad  på  att  genom  silning  ur  vattnet  upp- 
hemta  en  oändlig  massa  smärre  djur.  Derföre  har  deras  mun 

blifvit  mycket  stor,  och  följaktligen  äfven  silapparaten  fått  be- 
tydliga dimensioner.  De  talrika  borsten,  på  barderna  bilda  till- 

sammans å  hvardera  sidan  af  munnens  öfre  hvalf  en  matta,  på 
hvilken  vid  vattnets  utsilning  de  små  djuren  fastna;  och  dessa 
afskrapas  sedermera  och  föras  till  det  lilla  svalget  af  den  stora 

tungan,  som,  för  att  kunna  göra  detta,  erhållit  en  sådan  stor- 
lek, att  den  fyller  den  stora  munkaviteten. 

Fam.  BAL^NID^,  J,  E.  Gray.  1825. 

(Ann.  of  Phil.  XXVI.  1825;  &  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1864). 

(^Rättlivalar). 

liyygfena  salmas ,  och  hroppen  är  å  f  rämre  delen  af  undre 
sidan  slät,  eller  utan  långsgående  fåror.  Främre  extremiteterna 

äro  breda.  —  Craniet  är  mycket  stort,  och  dess  längd  utgör 

mera  än  ̂ /g ,  och  stundom  mera  än  ̂ j^  of  det  öfriga  skelettets 

1)  Nordhvalen  etc,  pag.  510. 
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D:o.  Dess  nosdel  är  lång,  smal  och  mer  eller  mindre  starJct 

håghöjd,  och  då  den  hetraJäas  ofvanifrån,  äro  meJlanMJcshenen 
framåt  bredare  än  öfverMJcsbentn ,  och  betäcJca  dessa  till  en 

del.  Orb? talutskotten  å  pannbenen,  och  okbensutsJcotten  ä  bfver- 

■  CfQ     o:  C+- 
B  a  ̂   ffT'  CO 
^  pr  ö    P  ̂  

P     C  CO 

po 

5  ̂  

Po   P    So  ̂   • FT  fD ̂   I 

CD  po ^  09 

3   S  oq I—'  r-t- 

2  ?s 

o  £ 

P 
O  ̂  P-  w Ct)  jTi 

C2  CA 

käksbenen  äro  länga  och  smala,  och  den  bakre  ändan  af  sist- 
nämnda ben  är  ieke  utringad  baktill.    Tympanalbenet  är  bredt 
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och  rhomhoidisht.  Underkcllishe)ie)i  hofva  hiap^d  något  spår 

till  hronutshott ,  och  är  o  starM  höjda.  HahJcotorna  äro^  åt- 

minstone till  större  delen,  orörligt  sammanvuxna.  Bröst-  och 
ländJcotorna  ha/va  korta  kroppar^  men  långa  neiiraltaggar  och 

diapophyser,  och  zygapopiliyscrna  å  de  hakre  ländkotorna  äro 
särdeles  långt  åtskilde.  Skulderhladet  är  stort,  men  föga  eller 

icke  bredare  än  långt.  Öfver-  och  underarmens  hen  äro  korta, 
och  handen  är  hred,  sand  har  fem  distinkta  fingrar.  —  Bar- 
dernas  margin  al  sk  ifvor  äro  långa  och  smala ,  sand  foga  eller 

icke  vridna.  Dessa  skifvor  hafva  ett  tjockt  harklager  (^^emalj^\ 
Gray). 

Representanter  för  denna  familj  förekomma  i  alla  haf,  med 

undantag  af  de  tropiska,  ehuru  dithörande  arter  äro  jemförelse- 
vis  fåtaliga,  och  endast  8 — 9  till  antalet,  enligt  J.  E.  Gkay. 
De  synas  oss  böra  upptagas  uti  3:ne  skilda  genera:  Balcena 
Linné,  Neohalcena  J.  Gkay,  och  Euhalcena  J.  Gray,  af  hvilka 

det  3:dje  omfattar  ett  par  subgeneriska  grupper  enligt  den  å 
föregående  sidan  lemnade  tablån. 

1.    Slägtet  Balaena,  Linné.  1758. 

Kropp>sformen  är  tjock  och  undersätsig.  Hufvudet  utgör 
stundom  något  mera  och  stundom  något  mindre  än  cif  hela 

kroppslängden  ̂ ).  Munöppningen  är  haktill  svagt  S-formigt  höjd, 
och  bildar  der  framom  en  jemn  båge.  Bröstfenorna  äro  trub- 

bigt tillspetsade,  och  hafva  sitt  läge  ej  långt  bakom  munvin- 

klarne.  —  Å  craniet,  som  är  längre  än  hälften  af  ryggraden, 
är  nosen  eller  ansigtsdelen  särdeles  lång,  starkt  af  smalnande 

och  nästan  trekantig  framåt ,  och  starkt  och  jemnt  bågformigt 

höjd,  och  det  smala  orhitalulskottet  å  pannbenet  och  det  äfven- 
ledes  smala  okbensutskottet  å  öfverkäkshenet  äro  utåt  och  bakåt 

riktade.  De  stora  tinningbenen  äro  utstående  längre  tillhaka 
än  nackbenets  ledknappar.  Nackbenets  pars  occipitalis  sträcker 

sig  icke  eller  knappt  till  ̂ /^  af  craniets  längd  i  rät  linia. 
Underkäkshalfvan  är  framåt  jemnt  a^f smalnande,  och  vid 

främre  ändan  vriden.  Kotorna?,  antal  är  omkring  54,  hvaraf 
12 — lå  bröstkotor.  Alla  halskotorna  äro  sammanvuxna.  De 

främre  ref  benen  äro  nedtill  mer  eller  mindre  tunna.  Skulder- 

1)  Enligt  EscHRiCHT  &  Reinhardt,  har  den  äldre  hanen  större  hufvud 
än  honan  och  de  yngre. 
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bladet  har  acromion  och  processus  coracoideus  väl  utbildade. 

Vid  bäckenbenen  äro  tydliga  rudimcnter  af  lårben^  och  vid 
dessa  stundom  D:o  af  skenben  fästade.  Be  båda  bardrächorna 

äro  framtill  långt  åtskilda.  Borsten  på  bardskifvorna  äro  fina^ 
mjuka  och  nästan  lika  långa  ̂   samt  bilda  en  enkel  rad, 

Af  detta  slägte  känner  man  blott  en  säker  art,  tillhörande 
norra  Ishafvet.  Denna  är  äfven  uppgifven  såsom  förekommande 
i  trakten  af  Behringssundet,  men  J.  E.  Gkay  misstänker,  att 
den  derstädes  anträfl^de  är  en  annan  art. 

1.  Baleena  mysticetus,  Linné. 

Nordhvalen. 

Balcena  Mysticetus,  Linné:  Fauna  Svecica,  edit.  2:da  pag.  16.  —  ITfil. 
„  O.  Fabricius:  Fauna  Groenlandica,  pag.  32.   -  1780. 
„  ,,  A.  J.  Eetzius:  Faunae  Suecicae  Pars  l:ma,  pag.  49. — 

1800. 

Baleine  Franche,  La  Cepéde:  Histoire  Naturelle  des  Cétacées,  pag.  1. — 
1804. 

Balcena  Mysticetus,  W.  SCORESBY:  An  Account  of  the  Arctic  Eegions, 
vol.  I.  pag.  449,  tab.  XII,  fig.  1.  -  1820. 

Baleine  (le  Groénland,  G.  Cuvier:  Kecherches  sur  les  Oss.  foss.  T.  V,  1, 

pag.  375,  pl.  XXV,  fig.  9-11;  pl.  XXVI,  fig.  8.  — 
1825. 

Balcena  Mysticetus  arctica,  H.  Schlegel:  Abhandlungen  aus  dem  Gebiete 
der  Zoologie  und  Vergleichenden  Anatomie,  Heft.  L 

pag.  36.  —  1841. 
„       mysticetus,    J.  E.  Gray  :  Zoology  of  the  Voyage  of  Erebus  &  Terror, 

P.  III— V,  pag.  4?,  tab.  I,  fip.  4.  —  1846. 
S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdj.,  2:dra  uppl,  pag 
642.  -  1847. 
D.  F.  EscHRiCHT  &  J,  Eeinhardt:  Om  Nordhvalen, 
etc;  K.  Danske  Vidensk.  Selsk.  Skrifter,  5:teE8ekke, 
naturv,  og  math.  Afd,  5:te  Bd. ,  pag.  433,  tab,  I — VI 
-  1861. 

,,  W.  LiLLJEBORG:  Öfversigt  af  de  inom  Skandinavlen 
(Sverige  och  Norrige)  anträflFade  Hvalartade  Däggdjur 
(Cetacea) ;  Upsala  Universitets  Årsskrift  1862,  pag.  69. -  1862. 

J.  E.  Gray:  On  the  Cetacea  which  have  been  ob- 
served  in  the  Seas  surrounding  the  British  Islands; 
Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1864,  pag.  2Ö0. 
-  1864. 
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Baleena  mysticetus,  J.  E.  Gray:  Catalogue  of  Seals  and  Whales  in  the  Brit. 
Museum,  2:d  edit.  pag.  81.  —  1866. 

„         D.  F.  EsCHKlCHT  &  J.  Reinhardt:  Eecent  Memoirs  on 
the  Cetacea,  edit.  by  Eay  Society  tlirough  W.  H.  Flower 

1866,  pag.  1,  pl.    1-Vl.  -  1866. 
,,  W.  LiLLJEBORG:  Synopsis  of  the  Cetaceous  Mammalia 

of  Scandinavia  (Sweden  and  Norway);  ibra,  pag.  302. 
,,         J.  E.  Gray:  Synopsis  of  Whales  and  Dolphins  in  the 

CoUection  of  the  British  Museum,  pag.  1,  tab.  I,  fig.  4. -  1868. 

„  A.  W.  Malm:  Hvaldjur  i  Sveriges  Museer  år  1869;  K. 
Sv.  Vet.Akad:s  Handl.,  ny  följd,  Bd.  9,  N:o  2,  pag.  32, 

tafl.I,  fig.  la-lc,  2a— 2b.  —  1871. 

Beskr.  Storleken  är,  enligt  Scoresby  och  Eschricht  &  Rein- 
hardt betydligt  vexlaude,  och  enligt  sistnämnde  båda  författare 

nå  honorna  sannolikt  till  större  längd  än  hanarne,  men  desse 

sednare  hafva  deremot  proportionsvis  större  hufvud.  Af  de  322 
individer,  som  Scoresby  varit  med  om  att  fånga,  var  intet  som 

öfversteg  60  fot  i  längd.  Dess  största  längd  torde  vara  65  fot. 
Nordhvalen  ernår  således  icke  den  längd,  som  en  del  fenhvalar, 

men  dess  betydligare  tjocklek  gör,  att  den  i  anseende  till  krop- 
pens storlek  dock  med  dem  är  jemförlig.  Dess  största  omkrets 

är  större  än  hälften  af  dess  längd,  men  något  varierande.  Å  ett 

50  fot,  Engelskt  mått,  långt  individ  nppgifver  Scoresby  bland 
andra  följande  dimensioner: 

Eng.  ra.  ') Längd  af  hufvudet  15  fot  6  tum. 
Bredd  af  D:o  undertill  ,    .    9  „    6  „ 

Afståndet  mellan  nosspetsen  och  bröstfenorna  .  18  „  —  „ 
Den  största  omkretsen  34  „  —  „ 
Omkretsen  nära  stjertfenan  .    ,  6  „    8  „ 
Längd  af  bröstfenan  6  „    4  „ 
Bredd  af  D:o  :    .    .    .    4  ^, 

D:o    af  stjertfenan  17       6  „ 

Längd  af  den  längsta  bardskifvan      .    .    .    .  11  „    2  „ 

Kroppens  största  omkrets  är  belägen  ungefär  å  midten,  eller 
midt  emellan  bröstfenorna  och  anus.    Framtill  vid  bröstfenorna 

1)  I  det  närmaste  öfverensstämmande  med  Svenskt  verkmått,  endast 
helt  obetydligt  större  än  det  sednare. 

2)  R.  Brown  (Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  1868,  pag.  539),  uppgifver  å 
ett  af  honom  mätt  exemplar  omkretsen  bakom  bröstfenorna  till  30  fot,  och 
bredden  af  stjertfenan  till  24  fot. 
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är  dess  transversella  genoiiiiskärning  nästan  cirkelrund;  baktill 
är  den  vid  anus  oval,  och  närmare  intill  stjertfenan  är  den  starkt 

verticalt  hoptryckt,  och  här  har  kroppen  långs  både  öfre  och  undre 
kanterna  en  trubbig  köl,  som  fortsätter  sig  ett  stycke  ut  på 
nämnde  fenas  midt.  Hufvudet  är  framtill  trubbigt,  isynnerhet 

då  det  betraktas  från  sidan,  ehuru  det  framåt  afsmalnar.  Något 

bakom  midten  af  dess  öfre  sida  är  en  upphöjning,  på  hvilken 

de  bakåt  divergerande  näsborrarne  hafva  sitt  läge.  Bakom  den 

är  en  annan  lägre  konvexitet.  Den  stora  munspringan  slutas 

under  ögat,  ehuru  den  fortsättes  af  en  fåra  i  huden  något  bak- 
om detta.  Den  store  och  starkt  åt  sidorna  bågböjde  underkäken 

är  utrustad  med  en  5  -  6  fot  hög  underläpp,  som  nedtill  är 
tjock  och  upptill  emot  dess  fria  kant  tunn,  och  som  på  sidorna 
betäcker  barderna  och  öfverkäken,  då  munnen  är  sluten.  Vid 

underkäkens  främre  ända  och  under  ögonen  försvinner  den,  och 

å  förra  stället  är  en  bugt,  uti  hvilken  spetsen  af  öfverkäken 

upptages.  Det  mycket  lilla  ögat  sitter  lågt  nere,  strax  ofvan 
munspringan.  Den  yttre  öronöppningen ,  som,  enligt  Eschricht 
och  Keinhakdt,  är  så  liten ,  att  endast  en  fin  sond  kan  gå  genom 

den ,  har  sitt  läge  en  eller  ett  par  fot  bakom  ögat,  och  stundom 
något  lägre,  och  stundom  något  högre  än  detta.  Hos  den  äldre 

hanen  utgör  hufvudets  längd  Vö  af  kroppslängdeu,  men  hos  honan 
endast  omkring  V3  af  densamme.  Bröstfenorna  sitta  mycket  lågt, 
och  lägre  än  den  bakre  delen  af  munspringan.  Deras  längd  är 

ungefär  \/g  af  kroppslängden,  och  deras  bredd  omkring  '^/^  af 
deras  längd.  De  äro  således  breda  och  temligen  korta,  samt 

trubbigt  tillspetsade,  och  deras  bakre  kant  är  mera  konvex  än 
den  främre,  men  den  förre  är  strax  innanför  spetsen  grundt 

konkav.  Stjertfenan  är  mycket  stor,  och  dess  bredd  är  stundom 
betydligt  större  än  Va  kroppslängden.  Den  skall  stundom 
hafva  en  bredd  af  26  fot.  Dess  bakre  kant  har,  såsom  vanligt, 

i  midten  en  djup  inskärning,  och  på  hvardera  sidan  af  denne  är 

fenan  bildad  af  en  tillspetsad  och  utåt  och  bakåt  riktad  flik, 

hvars  främre  kant  är  konvex,  och  den  bakre  konkav.  Analöpp- 
ningen är  belägen  ungefär  vid  eller  strax  bakom  början  af  den 

bakre  tredjedelen  af  kroppslängden.  —  På  den  främsta  ändan  af 

öfver-  och  underkäken  äro  en  del  korta  borst,  och  från  dem  på 
den  sednare  käken  går  långs  basen  af  underläppen  en  enkel  rad 
af  glesa  sådana  ett  stycke  tillbaka.  Vid  näsborrarne  lär  ett  och 

annat  sådant  borst  äfven  förefinnas  (Eschricht  &  Keinhardt).  — 
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Färgen  är  ofvaii  och  på  bröstfeuorna  och  stjertfenan  svart.  Nedåt 

kroppssidorna  är  den  något  ljusare,  svartgråaktig ,  och  under 
buken  gråaktig.  Strupen  och  underkäken,  med  undantag  af  den 
bakerste  delen  af  underläppen,  äro  hvita,  äfvensom  större  delen 

af  bröstfenans  främre  kant;  och  stundom  äro  äfven  spetsen  af 
öfverkäken,  och  en  del  af  buken  hvita.  Armhålorna  äro  grå. 
Stundom  hafva  de  äldre  hvita  fläckar. 

Barderna  äro,  såsom  redan  ofvan  blifvit  sagdt,  till  antalet 
omkring  324  i  hvardera  bardräckan.  Biskifvornas  antal  i  de  största 

barderna  är  omkring  20.  Bardräckorna  divergera  framtill,  och 
äro  der  tillspetsade.  De  längsta  marginalskifvornas  längd  är 

vanligen  9 — 11  fot,  men  man  har  någon  gång  uppgifvit  deras 
längd  till  15  fot.  Deras  bredd,  eller  längden  af  deras  bas  är 

9 — 10  tum.  Deras  tjocklek  är  nägot  mindre  än  V2  ̂^"^^ 
äro  smala  och  snedt  tillspetsade,  samt  sabelformade ,  derigenom 

att  deras  yttre  släte  kant  är  något  konvex,  och  den  inre  borst- 

bärande konkav.  Deras  sidor  äro  jemna  och  plana  i).  Deras  färg 
är  svartaktig,  ehuru  stundom  på  inre  delen  med  ljusare  strim- 

mor. De  äro  ytterst  betäckta  af  ett  tunnt  gråaktigt  eller  svart- 
grönt  lager.  De  fina  borsten  äro  svarta.  Märglagret  eller  det 

trådiga  lagret,  från  hvilket  dessa  utgå,  upptager  blott  en  ringa 
del  af  deras  massa  Barderna  börja  icke  framkomma  förr  än 

vid  början  af  sednare  hälften  af  fosterlilvet,  och  ernå  icke  sin 
fulla  längd  förr  än  djuret  är  fullvuxet,  eller  möjligen  ändå  sednare. 

Skelettet.  Craniet:  Det  kännes  lätt  från  det  af  de  andre 

rätthvalarne  genom  dess  utomordentliga  storlek,  men  dock  jem- 
förelsevis  spensliga  byggnad;  genom  de  smala  och  temligen  starkt 
bakåt  riktade  orbitaliitskotten  af  pannbenen  och  okbensutskotten 

af  öfverkäksbenen,  af  hvilka  de  förra  ligga  ofvanpå  de  sednare- 

genom  de  mycket  stora  tinningbenen,  eller  rättare  okbensutskot- 
ten å  fjällbenen,  som  sträcka  sig  längre  tillbaka  än  condyli  oc- 

cipitaJes;  genom  den  långsträckte,  smale  och  starkt  och  jemnt 

bågböjde  nosen,  som  är  omkring  3  gånger  längre  än  den  bakre 
delen  af  craniet;  och  genom  de  framåt  starkt  afsmalnande  och 

vridna  underkäksbenen.  —  A  ett  af  Eschricht  och  Reinhardt  be- 
skrifvet  skelett  af  en  nästan  fullvuxen  hane,  hvars  längd  är  47^2 
fot  Danskt  mått,  eller  ungefär  49 V2  eller  nära  50  fot  Svenskt 

1)  Enligt  Eschricht  och  Keinhardt,  har  hanen  längre  barder  än  ho- 
nan ,  hvilket  för  öfrigt  står  i  samband  derraed,  att  han  har  större  hufvud. 
2)  Nordhvalens  barder  äro  ansedda  för  att  vara  de  bästa  och  dyrbaraste. 
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mått,  är  craiiiet  IS^A,  fot  D.  m.  eller  något  öfver  19  f.  Sv.  ni. 

långt  i  rät  linia.  Å  ett  skelett  i  Zoolog,  Riksmuseum  i  Stock- 
holm har  A.  W.  Malm  (anf.  st.),  uppgifvit  längden  till  46V3fot 

eller  14  mét. ,  och  craniets  längd  till  17^^30  f.  eller  5,160  mét. — 

W.  H.  Flower^)  har  uppgifvit  längden  af  skelettet  af  en  nästan 
fullvuxen  hona  till  46  fot  Eng.  m.,  hvaraf  craniet  utgjorde  17  f. 
Genom  öfverkäkens  och  underkäkens  betydliga  längd,  och  den 

förres  starka,  bågformiga  böjning  uppifrån  nedåt,  och  de  båda 
underkäksbenens  böjning  utåt,  blir  munhålan  mycket  stor,  och 

lemnar  tillräckligt  utrymme  för  de  långa  barderna.  —  Nackbenet 
är  stort,  derigenom  att  dess.  öfre  del  {;pars  occipitalis)  är  stor, 
och  betäcker  större  delen  af  hjernskålsregionens  öfre  sida,  med 

undantag  af  tinningbenens  sidodelar,  eller  okbens-  och  ledutskott* 
Den  är  framtill  afrundad,  och  har  å  hvardera  sidan  baktill  en 

liten  afsats  å  den  der  något  uppstående  kanten.  Foramen  mag- 
num  är  riktadt  för  det  mesta  uppåt,  och  ledknapparne  äro  blott 
bildade  af  nackbenets  basilardel.  Nackbenets  bredd  är  föga  större 

än  dess  längd.  De  mycket  stora  och  bakåt  utstående  sidodelarne 
af  tinningbenen,  eller  fjällbenens  okbensutskott,  hafva  en  stor 
afdelning  för  articulationen  med  underkäken,  som  af  Eschricht 

blifvit  kallad  ledutskott.  Dess  ledyta  är  nästan  vågrät.  Då  öfver- 

käksbenets  och  fjällbenets  okbensutskott  äro  nära  intill  hvar- 
audra,  är  okbeuet,  som  undertill  begränsar  ögonhålan,  kort. 
Hjessbenen  åro  ofvantill  betäckta  af  nackbenets  öfre  del  och  af 

pannbenen,  så  att  ofvanifrån  å  hvardera  sidan  af  den  nämnde 

delen  af  nackbenet  blott  en  helt  obetydlig  del  af  dem  synes 
bakom  bakre  kanten  af  pannbenen.  A  craniet  af  den  nyfödde 

nordhvalen  äro  .^.e  mera  synliga.  En  stor  del  af  pannbenens  inre 
afdelning  är  ofvantill  äfvenledes  betäckt  af  nackbenets  öfre  del, 

och  framom  den  har  nämnde  afdelning  2:ne  framskjutande  spet- 
sar (en  för  hvartdera  pannbenet),  som  ofvantill  betäcka  näsbe- 

nens bas.  Pannbenets  orbitalutskott  har  en  knöl  å  sin  främre 

sida  något  innanför  dess  yttre  ända.  Hjernkaviteten  är  i  förhål- 
lande till  craniets  storlek  ytterst  liten.  Dä  craniet  betraktas  frän 

sidan,  synes  i  den  store  tinninggropen,  eller  öppningen  mellan 

pannbenets  orbitalutskott  och  nack-  och  tinningbenen,  intill 
nackbenet  tinningbenets  pars  squamosa  eller  fjällbenet,  och 
framom  detta  hjessbenet.  Det  lilla  tårbenet  visar  sig  inkiladt 

mellan  de  yttre  ändarne  af  pannbenets  orbitalutskott  och  öfver- 

1)  Eay  Society:  Recent  Meruoirs  on  the  Cetacea,  Append.  p.  145. 
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käksbenets  okbensutskott.  Enligt  W.  H.  Flowek^),  är  det  någon 
gång  sammansmält  med  pannbenets  oibitahitskott.  Då  craniet 

betraktas  från  undre  sidan,  synas  gombenen  betäckaude  större  | 

delen  af  dess  mellersta  parti  baktill,  och  bakom  dem  iijmsossa  j 
pterygoidea,  och  utanför  dessa  tyrapanal-  och  klippbenen,  som  I 
å  samma  sida  äro  sammanvuxna  med  hvarandra.  Tympanalbenet  I 
eller  hidla  ossea  är  nästan  lika  bredt  som  långt,  och  af  en  nästan 

rhomboidisk  form.  Der  är  en  djup  fåra  mellan  det  inre  dorsala 

framstående  partiet  och  den  undre  kanten.  Den  undre  ytan  är 
konvex,  och  har  en  stor  aflång  öppning,  som  är  nästan  lika  vid  efter 

hela  sin  längd  (Geay).  Plogbenet,  som  räcker  ungefär  till  början 
af  den  främste  tredjedelen  af  craniets  längd,  är  endast  synligt 
bakerst,  uti  den  der  varande  inskärningen  mellan  båda  gombenen. 

Upptill  innesluter  det  i  sin  hålighet  det  så  kallade  urplogbenet, 
som  är  broskartadt.  Gommen,  med  undantag  af  dess  bakerste 

del ,  utgöres  nästan  helt  och  hållet  af  öfverkäksbenens  gomdelar, 
som  här  bilda  en  skarp  kant,  och  mellankäksbenen  äro  undertill 

endast  synliga  vid  sjelfva  nosspetsen.  Mellan  de  främste  ändarne 
af  öfverkäksbenen  är  urplogbenet  synligt.  Pä  öfre  sidan  af  den 
nästan  trekantige  nosen  visa  sig  mellankäksbenen,  med  undantag 

af  deras  bakerste  ändar,  bredare  än  öfverkäksbenen.  Baktill  om- 
sluta de  förra  på  sidorna  den  främre  näsöppningen.  De  båda 

näsbenen  synas  mellan  pannbenen  och  denne  öppning,  under 

form  af  2:ne  aflånga  och  nästan  rektangulära  ben,  som  äro  nä- 

stan lika  breda  bak-  som  framtill.  W.  H.  Flower  (linf.  st.  pag. 
148),  har  funnit  en  inre  lång,  men  smal  och  framtill  tvådelad 

kammare  för  luktorganet,  stående  genom  en  smal  springa  i  för- 

bindelse med  den  öfre  delen  af  den  yttre  näsöppningen  nära  in- 
till sidan  af  plogbenet,  och  med  rudimentära  näsmusslor.  Under- 

käksbenen äro  mycket  långa,  och  teraligen  starkt  böjda.  Baktill 
äro  de  tjocka,  men  framtill  starkt  afsmalnande  och  vridna.  Deras 
längd  i  rät  linia  å  det  ofvan  nämnda  skelettet  i  Köpenhamn  är 
nära  20  fot^  och  efter  böjningen  å  yttre  sidan  omkring  22  fot. 

Deras  höjd  öfver  ledknappen  är  2  f.  S^io  t.  A  det  ofvan  anförda 
skelettet  i  Zool.  Riksmuseum  i  Stockholm,  är  deras  längd  efter 

böjningen  å  yttre  sidan,  enligt  Malm,  nära  18  fot.  Kronutskottet 
saknas,  och  i  dess  ställe  finnes  endast  en  låg,  uppstående  kant 

Ledknappen  är  mycket  stor,  och  riktad  bakåt  och  något  uppåt. 
Det  stora  och  rundade  foramen  maxillare  pOi;terius  har  sitt 

1)  Eay  Society:  Rec  Mem.  on  the  Cetacea  etc,  pag.  147. 
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läge  nära  intill  ledknappen,  och  från  dess  undre  del  sträcker  sig 

i  början  en  skåra,  ocli  derefter  en  fåra  långt  fram  på  under- 

käksbenets inre  sida.  —  Tungbenet  har  kroppen  baktill  jerant 
utringad,  och  både  dess  främre  och  bakre  horn  äro  utåt  tjockare. 

Balen:  Kotorna  i  ryggraden  äro  54 — 55  till  antalet;  och 
häraf  7  halskotor,  12  —  14  (vanligen  13)  bröstkotor,  11  —  13 

(vanligen  12)  ländkotor,  och  22  —  23  svans-  eller  stjertkotor  *). 
Halsregionen  är  mycket  kort.  Alla  halskotorna  äro  sammanvuxna, 

och  å  ingen  af  dem  äro  di-  och  parapophyserna  vid  ändarne 
förenade,  så  att  de  bilda  någon  ring.  Stundom  är  den  sista  hals- 

kotan sammanvuxen  med  den  l:sta  bröstkotan.  Sammanväxningen 
mellan  halskotorna  inträder  redan  under  fosterlifvet.  Mellan  atlas 

och  epistropJicus  är  sammansmältningen  mellan  kropparne  full- 
ständig och  utan  spår  till  skilnad  undertill.  Mellan  de  följande 

synas  spår  till  gränsskilnader  derstädes  å  sidorna,  och  mellan 
G:te  och  7:de  förefinnes  en  sådan  skilnad  tvärs  öfver.  Kroppen 

är  helt  tunn  å  3:dje--r>:te.  Parapophyser  förefinnas  på  2:dra—  6te 
halskotorna,  och  en  och  annan  gång  synas  spår  till  dem  äfven 

på  den  7:de.  Diapophyserne  å  atlas  och  ejnstropJieus,  och  der- 
jemte  parapophyserne  ä  den  sednarc  äro  mycket  större  än  på  de 
följande.  På  epistropJieiis  äro  dessa  utskott  riktade  helt  litet 

bakåt,  och  parapophyserne  äro  längre  än  diapophyserne.  ~På  de 
följande  halskotorna,  äfvensom  på  den  l:sta  bröstkotan,  äro  dia- 

pophyserne starkt  framåt  böjde,  och  de  på  sistnämnda  kola  äro 
särdeles  länge,  så  att  deras  ändar  sammanstöta  med  ändarne  af 

parapophyserne  på  epistropheus,  och  bådadera  tjena  till  fäste  för 

lista  paret  ref  ben.  —  Bröstkotorna,  som  i  allmänhet  hafva  kortare 
kroppar,  kännas  från  ländkotorna  dessutom  derigenom,  att  deras 

diapophyser  eller  sidoutskott  äro  kortare,  och  utgå  antingen  från 

neuralbågens  sidor,  eller  från  gränsen  mellan  dem  och  kroppen , 
och  icke  från  midten  af  denne  sednares  sidor,  samt  vid  spetsarne 

hafva  en  förtjockning  med  mer  eller  mindre  tydlig  articulations- 
yta  till  fäste  för  tuherculum  å  ref  benen.  Denna  articulationsyta 
har  å  de  bakre  sitt  läge  på  den  yttersta  kanten  af  diapopliysens 
ända.  och  på  den  sista  vid  det  bakersta  hörnet  af  denna  ända. 

1)  A.  W.  Malm  (K.  Sv.  Vet.  Akadts  Haiidl,  ny  följd,  Bd.  9,  N:o  2, 
pag.  32),  har  för  det  ofvan  anförda  skelettet  i  Zool.  Eiksmus.  i  Stockholm 
uppgifvit  7  hals-,  13  r3^gg-,  9  ländkors-  och  25  svanskotor.  —  Vi  få  här 
anmärka,  att  vi  räkna  såsom  den  l:sta  stjertkotan  den,  till  hvars  kropps 
bakre  ända  de  första  haemapophyserne  äro  fastade. 
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På  den  sista  bröstkotan  äro  diapophyserne  omkring  15  t.  långe. 
De  sista  bröstkotornas  neuraltaggar  äro  äfven  af  en  betydligare 

längd.  —  De  främre  ländkotorna  sakna  köl  å  undre  sidan  af 

kroppen ,  och  kroppens  bredd  å  den  främsta  af  det  nämnda  ske- 
lettet i  Köpenhamn  är  9Vio  tum.  A  en  af  dessa  kotor  äro  dia- 

pophyserna  17  7io  ̂"  långe.  Uti  den  bakre  delen  af  ländregionen 

och  i  den  främre  af  stjertens  D:o  äro  intcrvertebralbrosken  sär- 

deles tjocka. —  Stjertkotorna  skiljas  från  de  framom  dem  varande 
ländkotorna  derigenom,  att  de  å  undre  sidan  vid  gränserna  mellan 

kotorna  bära  htemapophyser  eller  ha;mapophysialbågar,  och  der- 
igenom, att  afståndet  mellan  deras  metapophyser  eller  mammillär- 

utskott  är  större.  Dessutom  äro  de  utmärkta  genom  en  ringare 

längd  af  neuraltaggen  och  diapophyserne.  Dessa  utskott  förefinnas 

icke  på  de  bakre,  som  gradvis  aftaga  i  storlek  bakåt,  och  slutligen 
äro  mycket  små.  Hsemapophysernas  antal  är,  enligt  Eschricht  & 
Reinhakdt,  14  par,  men  af  desse  bilda  de  4.  bakre  inga  bågar, 

och  äro  mindre  tydlige.  —  Refbenen,  som  äro  långa  och  starkt 

böjda,  äro  12—14  par,  men  vanligen  är  det  14:de,  då  det  finnes, 
endast  tillstädes  å  endera  sidan  såsom  ett  litet  rudiment.  De 

främre  refbenen  äro  nedtill  temligen  breda,  men  plattade  och 
mer  eller  mindre  tunna.  Någon  klyfning  eller  fördubbling  af 
l:sta  ref  benet,  uppkommen  genom  ett  med  detsamma  förenadt 
halsrefben,  har  icke  iakttagits,  utan  detta  ref  ben  har  alltid 

visat  sig  enkelt.  Eschricht  &  Reinhardt  hafva  funnit  spår  till 

refbensbrosk  eller  hsemapophys  å  lista  och  2:dra  paret  ref  ben. 

Enligt  samme  författare  torde  5:te — 8:de  paren  ref  ben,  som 
hafva  tydlig  hals,  med  ett  litet  cajjitulum  vara  fästade  vid  sina 
tillhörande  kotors  kroppar.  Bröstbenet  är  litet,  och  visar  sig 
såsom  en  enkel  skifva  af  föränderlig  form,  ehuru  i  allmänhet 

längre  än  bred,  och  ofta  sned.  Blott  lista  paret  ref  ben  äro 
fästade  vid  detsamma. 

Extremiteterna  I  Skulderbladet  är  solfjäderformigt,  ehuru 
icke  särdeles  bredt,  och  har,  både  acromion  och  proc.  coracoideus 

tydlige.  A  det  nämnda  skelettet  i  Köpenhamn  är  skulderbladet 
4  fot  2  tum  långt,  och  4  f.  5  t.  bredt.  Det  är  för  öfrigt  något 

föränderligt  till  sin  form.  S2)ma  scapttlce  är  endast  svagt  antydd 

nära  intill  acromion.  Öfverarmbenet  är  mycket  kort,  samt  upp- 
till särdeles  bredt.  Dess  längd  å  nämnda  skelett  är  2  fot,  och 

dess  bredd  vid  öfre  ändan  1  f.  SVio*-  ̂ ^'^^  ledhufvud  är  mycket 
stort,  halfklotformigt  och  sublateralt.    Tiibercuhim  majtis  står 
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nästan  lika  högt  upp  som  det,  och  uti  dess  rätta  läge,  är  denne 
kiiöl  riktad  snedt  inåt,  och  ledhiifvudet  snedt  utåt.  Underarmen 

är  betydligt  längre  än  öfverarmen,  ehuru  den  dock  i  jemförelse 
med  den  hos  fenhvalarne  är  kort  och  bred.  Radius  är  2  f.  S^io  t. 

nhia  2  f.  4^,0  t.  lång.  Handlofven  (carpus)  har  5  ben,  hvaraf 
4  i  den  öfre  raden,  och  1  i  den  undre.  Af  de  5  fingrarne  är 
tummen  rudimentär,  och  består  blott  af  ett  ben,  som  må  anses 

för  ett  metacarpalben.  Pekfingret  har  8,  långfingret  4,  ring- 
fingret 3,  och  lillfingret  2  phalanger.  Äfven  långfingret  är  af 

jemförelse  vis  ringa  längd,  och  handen  är  kort  och  bred,  i  öfver- 
ensstämmelse  med  fenans  form.  Långfingrets  längd  är  3  fot8V2 

tum.  —  Bäckenbenet,  som  företer  2:ne  afdelningar:  en  främre 
mindre,  och  en  större  bakre  samt  på  yttre  sidan  bär  2me 

appendiculära  ben,  som  man  ansett  motsvara  lårben  och  sken- 
ben, är  temligen  stort,  samt  hos  ett  individ  af  ungefär  46  fots 

längd  omkring  IG  tum  långt.  Vid  gränsen  mellan  båda  afdel- 
ningarne  har  det  i  öfre  kanten  en  stor  hnöl,  och  vid  denne  å 

yttre  sidan  är  det  antagna  lårbenet  fästadt  med  senband  och 

med  tydliga  spår  till  ledsäck.  Bäckenbenets  främre  afdelning  är 

nedåt  böjd,  samt  trind,  och  den  bakre  bakåt  hoptryckt.  Båda 
afdeluingarne  bilda  med  hvarandra  en  trubbig  vinkel.  Lårbenet 

är  upptill  trindt,  och  nedtill  hoptryckt  samt  bredare,  och  omkr. 
8  tum  långt.  Det  mycket  mindre  skenbenet  är  hoptryckt  och 

trubbigt  tillspetsadt.  Dessa  ben  tyckas  vara  ganska  föränderliga 
uti  sin  form.  Geevats  har  af  bildat  dem  mycket  afvikande  från 
den  figur,  som  Eschricht  &  Reinhardt  lemnat.  Äfven  W.  H. 

Feower  ̂ )  har  hos  en  hona  funnit  dem  något  afvikande.  Sanno- 
likt är  detta  beroende  dels  af  ålder,  och  dels  af  kön. 

Nordhvalen  tillhör  de  nordliga  delarne  af  norra  Ishafvet, 

hvarest  den  företager  reguliera  vandringar,  som,  åtminstone  till 

stor  del,  synas  vara  beroende  af  årstiden.  Under  midten  af  som- 
maren håller  den  sig  i  Ishafvets  nordligare  delar,  t.  ex.  i  de 

1}  Bäckenbenet,  yttra  Eschricht  &  Eeinhardt,  skulle,  på  grund  af  sin 

form,  kunna  anses  hafva  delar  motsvarande  de  3:ne  vanlip-a  bäckenbenen,  så  att 
knölen  motsvarade  höftbenet,  den  mindre  främre  afdelningen  blygdbenet, 
och  den  större  bakre  sittbenet,  men  de  förkasta  dock  denna  tydning,  på 
den  grund  att  de  vid  dess  förbening  endast  kunnat  iakttaga  ett  förbenings- 
centrum. 

2)  Nouv.  Arch.  du  Mus.  d'hist.  nat.  T.  7,  pl.  6,  fig.  5. 
3)  Anf.  st.  pag.  150,  med  figur. 
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nordligaste  delarne  af  Baffinsbngten,  vid  75:te— 78:de  nordl. 
breddgr.,  och  mot  viutren  vandrar  den  söderut,  dock  i  allmänhet 
icke  söder  om  den  65:te  nordliga  breddgraden,  och  den  leranar 

således  icke  det  egentliga  polarbäckenet,  såvida  icke  något  en- 
staka individ  tillfälligtvis  förirrar  sig  längre  åt  söder.  Enligt 

Maktens,  höll  den  sig  på  hans  tid  (1671)  under  våren  i  den 

vestliga  delen  af  Ishafvet,  mot  Jan  Mayen  och  Grönland,  men 

under  sommaren  öster  om  Spetsbergen.  Den  tillhör  således  nu- 
mera icke  egentligen  Sveriges  eller  Norges  fauna,  så  mycket 

mindre,  som  den  på  sednare  tiden  knappast  blifvit  iakttagen  vid 

Spetsbergen.  .Under  den  så  kallade  isperioden,  då  Sveriges  och 

Norges  fauna  var  en  glacialfauna,  och  då  en  stor  del  af  landet 

var  hafsbotten,  har  den  utan  tvifvel  normalt  förekommit  här' 
städes,  hvilket  tyckes  bevisas  af  de  lemningar  af  dess  skelett, 

som  nu  stundom  hos  oss  blifvit  uppgräfde  ur  jorden.  Enligt  S. 

Nilsson^),  har  ett  skulderblad  af  ett  yngre  individ  blifvit  funnet 
i  jorden  vid  gräfning  af  en  qvarndam  vid  Gammelstorp  i  Fars- 

torps socken  i  Vestra  Göinge  härad  i  Skåne,  och  omkring  5  mil 

från  hafvet.  Enligt  A.  J.  Retzius  ̂ ) ,  strandade  i  början  af  förra 
seklet  en  hval  i  grannskapet  af  Ystad ,  och  en  del  af  dess  ben 
förvarades  i  Lunds  Universitets  naturhistoriska  museum  redan 

under  Retzii  tid.  Uti  Skandinavisk  Fauna  (anf.  st.)  har  Nilsson 
närmare  redogjort  för  dessa  ben  under  artbenämningen  BalfBna 

prisca,  samt  uppgifvit,  att  de  blifvit  uppgräfda  i  sanden  nära 

Ystad  1722.  Sedermera  har  samme  Författare  tillkännagifvit  3); 
att  såväl  detta  skulderblad,  som  äfven  åtskilliga  ref  ben  af  samma 
skelett ,  förvarade  i  Lunds  Universitets  zoologiska  museum ,  äro 

af  en  Balcena  mysticetus.  Vi  hafva  haft  tillfälle  att  se  dessa 
ben ,  och  kunna  derföre  i  allo  instämma  uti  den  sednare  bestäm- 

ningen, och  få  dervid  tillägga,  att  Nilsson  i  Skand.  Fauna  upp- 
gifvit, att  skulderbladet  från  Farstorp  är  af  samma  art,  som 

1)  Skand.  Fanna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl. ,  pag.  645.  Ifrågavarande 
ben  anföras  här  under  artnamnet  BaJcena  prisca ,  men  dess  form,  ehuru 
det  är  ofullständigt,  utvisar  tydligen,  att  det  tillhört  en  Bal.  mysticetus^ 

Såsom  sådant  har  det  också  blifvit  bestämdt  uti  vår  "Öfversigt  af  Skandi- 
naviens Hvalartade  Däggdjur",  pag.  113  (75;.  Sedermera  har  det  äfven  blif- 

vit hänfördt  till  denna  arten  af  A.  W.  Malm  (K.  Sv.  Vet.Akad:s  Handl., 
ny  följd,  Bd.  9,  N:o  2,  pag.  34. 

2)  Faunse  Suecicae.  Pars  I:ma,  pag.  50. 

3)  Öfvers.  af  K.  Vet.  Akad:s  Förh.  1860,  pag.  105. 



nämnda  ben  Vi  hafva  således  här  ett  bevis  på  att  nordhvalen 
under  en  sednare  tid  förirrat  sig  in  uti  Östersjön,  och  strandat 

vid  Svensk  kust.  På  Skokloster  i  Uphmd  förvaras  1  skulder- 
blad, 2:ne  ref  ben  och  2:ne  kotor  af  ett  yngre  individ  af  nord- 

hvalen, hvilka,  enligt  uppgift,  skola  hafva  blifvit  funna  vid 

egendomen  Lyckås  i  Småland  '^).  Deras  något  förvittrade  ut- 
seende tyckes  utvisa,  att  de  en  längre  tid  legat  i  jorden.  A.  W. 

Malm  beskrifver  en  del  af  en  kota  af  denna  art,  som  blifvit 

funnen  flere  famnar  djupt  i  jorden  vid  Morup  i  Halland,  och 

ett  annat  dylikt  fragment,  som  blifvit  anträffadt  8  alnar  djupt 
i  en  torfmosse  i  Bohuslän.  Sannolikt  hafva  flera  dylika  fynd 
hos  oss  blifvit  gjorda. 

Det  är,  såsom  bekant,  företrädesvis  nordhvalen,  som  utgjort 
föremålet  för  den  under  sekler  med  stor  vinst  bedrifne  hval- 

fångsten.  Under  17:de  och  18:de  seklerna,  och  ännu  under  början 

af  det  19:de*)  sysselsatte  sig  hvalfängare  af  flera  nationer  med 
stor  framgång  med  hvalfångsten  i  grannskapet  af  Spetsbergen. 
Under  förra  halfdelen  af  18:de  seklet  började  emellertid  redan 
nordhvalen  aftaga  uti  antalet  vid  Spetsbergen,  och  redan  då 

började  derföre  hvalfängarr»e  draga  sig  derifrån  till  Grönland. 

Äfven  der  blef  sedermera  tillgången  på  nordhvalen  så  småningom 

förminskad,  så  att  hvalfångsten  numera  derstädes  endast  bedrif- 

ves  i  högst  ringa  skala  af  ett  och  annat  Engelskt  eller  Ameri- 
kanskt fartyg.  Vid  Spetsbergen  har  den  för  länge  sedan  helt 

och  hållet  upphört.  —  Nordhvalen  fångas  för  späcket  och  bar- 

derna. Späcket  af  en  större  nordhval  uppgår,  enligt  H.  Rtnk^), 

till  180  tunnor,"  och  vigten  af  barderna  af  en  sådan  hval  stiger, 
enligt  ScoRESBY,  stundom  till  V/^  tons. 

Nordhvalen  är  skygg  och  rädd,  och  brukar  icke  sätta  sig 

till  motvärn,  då  den  angripes.  Då  den  blifvit  träffad  af  en  har- 

pun ,  rusar  den  vanligen  mot  bottnen ,  och  håller  sig  under  vatt- 
net så  länge  den  kan  utan  att  qväfvas  (merendels  omkring  30 

1)  A.  W.  Malm  (anf.  st.  pag.  33),  har  äfven  hänfört  dessa  ben  till 
Balcena  mysticetus. 

2)  Uti  den  i  Ray  Society's  skrifter  tryckte  öfversigten  af  Skandinaviens 
Cete,  pag.  306,  hafva  vi  omnämnt  dessa  å  Skokloster  förvarade  hvalben, 
om  hvilka  vi  haft  tillfälle  att  taga  närmare  kännedom. 

3)  Anf.  st.  pag.  34. 
4)  ScoRESBY  deltog  under  början  af  innevarande  sekel  under  8  år  i 

fångandet  af  123  nordhvalar  i  grannskapet  af  Spetsbergen. 
5)  Grönland,  geographisk  og  statistisk  beskrevet,  l:fite  Bd.,  pag.  208. 
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minuter,  men  stimdom  P/j  timma,  enligt  Scoresby)  ,  och  när  den 
derefter  återkommer  till  vattenytan ,  för  att  andas,  är  den  mycket 

utmattad,  destomera  ju  längre  den  hållit  sig  under  vattnet.  Den 
erhåller  då  strax  en  eller  flera  harpuner,  och  rusar  ånyo  ned,  men 

återkommer  upp  efter  några  få  minuter.  Derefter  stickes  den  med 
lansar,  hvarvid  man  söker  att  träfta  hjertat.  Då  döden  nalkas, 
blåser  den  vanligen  ut  blod  ur  näsborraine ,  och  hafvet  färgas 

vida  omkring  af  dess  blod.  Nordhvalen  är  jemförelsevis  lättare 

att  fånga  än  de  andre  hvalarne,  och  ännu  mera  än  fenhvalarne; 
och  en  följd  häraf  är  dess  utrotning  å  de  ställen ,  der  hvalfångst 
idkats  någon  längre  tid.  Den  lefver  uteslutande  af  sådana  smärre 

hafsdjur,  hvaraf  norra  polarhafvet  hvimlar,  såsom  Pteropoder  af 

slägtena  Limacina  och  CUo,  och  smärre  Crustaceer,  företrädes- 
vis Copepoder  af  slägtet  Calanus^  Stomatopoder,  t.  ex.  af  slägtet 

Thysanopus,  och  möjligen  äfven  smärre  Coelenterater,  men  icke 

af  fiskar.  —  Enligt  Scoresby,  har  man  iakttagit  dess  parning  i 
upprätt  ställning  under  slutet  af  sommaren.  Den  föder  blott  en 

unge,  som  är  12 — 14  fot  lång  vid  födseln.  Denne  följer  sanno- 
likt sin  moder  så  länge  tills  dess  barder  äro  så  stora,  att  den 

kan  föda  sig  sjelf.  Scoresby  antager,  att  den  vid  12  års  ålder 

har  barder,  som  äro  6  fot  långa ,  och  att  den  vid  20—25  års 
ålder  är  fullvuxen.  Då  den  vid  födseln  är  så  stor,  är  det  emel- 

lertid sannolikt,  att  den  tidigare  är  fullvuxen.  —  Nordhvalen  är 
icke  behäftad  med  några  epizoiska  Cirripedier. 

Anm.  Slägtet  Neobalcena  J.  E.  Gray  ̂ )  omfattar  blott  en  art,  N. 
marginata  J.  E.  Gråy,  som  förekommer  i  hafvet  vid  Nj-a  Zeland,  och  så- 

ledes icke  tillhör  vår  fauna.  Dess  cranie  är  mycket  afvikande  frän  det  af 
nordhvalen,  och  af  en  jemförelsevis  gröfre  byggnad,  ehuru  hvalen  är  mycket 
mindre,  och  endast  15 — 16  fot  lång.  Craniet  har  lijernskälsregionen  nästan 
lika  lång  som  nosen;  och  nackbenets  pars  occipitalis  räcker  nästan  till 
midten  af  craniets  längd.  Nosen  är  mindre  böjd,  och  baktill  bredare.  Den 
främre  näsöppningen  ligger  framom  craniets  midt.  Pannbenens  orbitalutskott 
äro  mycket  bredare  än  öfverkäksbenens  okbensutskott.  Underkäksbenen  äro 
höga  och  hoptryckta,  samt  utan  spår  till  kronutskott.  De  äro  å  midten 
högre  än  baktill;  etc.  etc. 

Slägtet  Eubalaena,  J.  E.  Gray. 
(Troceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1864,  pag.  201). 

Hufvudet  utgör  omkring  '/^  eller  föga  mera  af  kroppslängden,  och  den 
båge ,  som  munöppningens  öfre  kant  bildar,  är  baktill  nästan  tvärt  utåt  och 

1)  Ann.  and  Magaz.  of  Nat.  Hist.,  4:rth  ser.,  vol.  VI,  pag.  155,  fig. 
1—2;  och  D;o,  D:o  vol.  XI,  pag.  108. 
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nedåt  böjd.  Bröstfenorna  äro  temligen  långa.  —  Craniet  utmärker  sig  der- 
igenom  att  öfverkäksbenets  okbensutskott  bildar  en  nästan  rät  vinkel  mot 
detta  bens  nosdel.  Pannbenets  orbitalutskott  är  mycket  bredare  än  nämnda 
utskott.  Articulardelen  eller  ledutskottet  å  fjällbenets  okbensutskott  står  ej 
längre  ut  tillbaka  än  nackbenets  ledknappar.  Underkäksbenen  äro  framtill 
temligen  tjocka,  och  föga  vridna.  Längden  af  craniet  inneliålles  2 72  gånger 
eller  mera  i  längden  af  ryggraden.  Bröstkotorna  äro  14—15.  Skulderbladet 
har  stundom  och  saknar  stundom  processus  coracoideus.  Tuherciilwn  majus 
å  öfverarrabenet  är  lägre  än  ledhufvudet.  Tummen  är  väl  utbildad;  och 
carpalbenen  äro  6—7.  —  Bardskifvorna  äro  gröfre,  och  hafva  flera  rader 
styfva  borst. 

Djuren  äro  behäftade  med  epizoiska  Cini^^ediei' (Coronula,  Tubicinella). 

Till  detta  slägte  höra  6 — 7  arter,  från  Atlantiske,  Antarc- 
tiske  och  Stille  Oceanerne,  samt  sannolikt  1  fossil  D:o  från 

Sverige.  J.  E.  Gkay  har  för  dem  uppställt  4  genera,  som  dock, 
enligt  sednare  iakttagelser,  synas  kunna  sammanfattas  i  2me 
subgenera ,  enligt  den  ofvan  meddelade  tablån. 

Underslägtet  Hunterius,  J.  E.  Gray. 

Icke  alla  halskotorna  äro  sammanvuxna.  Skulderbladet  har  processus 
coracoideus.    De  främre  ref  benen  äro  nedtill  särdeles  tjocka. 

AntJi.  Detta  underslägte  uppställdes  såsom  genus  af  Gray  1864,  och 
grundades  hufvudsakligen  på  den  karakteren,  att  ref  benen  af  l:sta  paret 
äro  tvåhöfdade.  Sednare  iakttagelser  af  Van  Beneden  2;  och  Turner  3) 
m.  fi.  hafva  emellertid  ådagalagt,  att  denna  karakter  har  sin  grund  uti  en 
individuell  foränderlighet  hos  både  Bard-  och  Tandhvalar,  bestående  deruti, 
att  der  vid  sista  halskotan  utvecklas  ett  eller  ett  par  mer  eller  mindre 
fullständiga  ref  ben,  eller  så  kallade  halsrefben,  som  sedermera  mer  eller 
mindre  fullständigt  sammanväxa  med  l:sta  bröstkotans  refben.  Genom  dessa 
iakttagelser  har  således  närande  karakter  förlorat  sin  betydelse. 

Eubalsena  svedenborgii  (Lilljerorg). 

Svedenborgske  Hvalen. 

10;de — lo:de  stjertkotorna  hafva  sina  diapophyser  vid  basen  genombor- 
rade af  hål  för  grenar  af  aorta.  3:dje— 5:te  parens  refben  äro  vid  nedre  ändan 

mycket  tjocka,  så  att  tvärgenomskärningen  derstädes  å  det  förstnämnda  är 

1)  Proceed.  of  the  Zool-  Soc,  of  Lond.  1864,  pag.  349. 
2)  La  premiére  cote  des  Cétacés  etc;  Bullet.  de  TAcad.  Roy.  de  Bel- 

gique,  2:e  sér.    T.  XXVJ,  pag.  7. 
3)  On  the  so-called  two-headed  ribs  in  Whales  and  in  Man;  Journ.  of 

Anat.  and  Physiol.,  vol.  V,  pag.  348. 
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elliptisk,  och  å  det  sistnämnda  vundadt-oval.  Skulderbladet  (utan  brosket) 
har  bredden  obet)'dligt  större  än  längden ,  och  acromion  är  väl  utbildad  och 
sittande  nära  intill  processus  coracoicleus,  och  sphui  scapulce  är  tydlig. 

Ben  Svedenhorgske  H valen ,  W.  IjILLJeborg  :  Öfversigt  af  de  inom  Skandi- 
navien (Sverige  och  Norrige)  anträffade  Hvalartade  Dägg- 

djur (Cetacea);  Upsala  Universitets  Årsskrift  för  1862, 

pag.  60,  -  1862. Hnnterius  Sveäenhorgii ,  Idem:  On  two  subfossil  Whales  discovered  in 
Sweden;  Nova  Acta  Kegise  Societ.  Seicnt.  Upsal.  ser- 
IILtijB  vol.  V,  N:o  6,  pag.  35,  tab.  IX— XI.  —  1867. 

j,  A.  W.  Malm:  Hvaldjur  i  Sveriges  museer  år  1869;  K. 
Sv,  Vet.  Akad:s  Handl,  ny  följd,  Bd.  9,  N:o  2,  pag.  34. 
-  1871. 

I  afseende  på  beskrifningen  af  de  funna  benen  af  denne  fossile  hval 
hänvisa  vi  till  den,  som  vi  gifvit  uti  den  ofvan  citerade  af  handlingen  i 
Upsala  Kongl.  Vetenskaps-Societets  Handlingar,  3:dje  serien,  volumen  V; 
och  i  afseende  på  redogörelsen  för  de  förhållanden,  under  hvilka  de  blifvit 

funna,  hänvisa  vi  till  den  först  citerade  "Ofversigten  af  de  inom  Skandina- 
vien anträffade  Hvahxrtade  Däggdjuren/'  Vi  få  i  sednare  hänseendet  endast 

nämna,  att  de  blifvit  uppgräfda  ur  jorden  1705  vid  Wånga  i  Vestergötland, 
vid  en  liten  bäck,  benämnd  Fjölbrobäcken ,  12  sv.  mil  från,  och,  enligt 
uppgift,  330  fot  öfver  hafvet.  De  hafva  legat  uti  lera,  och,  enligt  benägen 
uppgift  till  oss  af  Professor  N.  E.  Forssell,  sannolikt  i  glaciallera.  Något 
öfver  100  år  sednare  fann  framl.  Major  L.  Gyllenhal  vid  uppgräfningen 
af  en  källa  å  samma  ställe  en  kota  af  samma  skelett ,  och  genom  detta  fynd 
kom  platsen  för  det  första  fyndet ,  som  eljest  råkat  i  förgätenhet,  att  blifva 
närmare  känd.  Den  är  belägen  på  egendomen  Höbergs  område.  Till  en 

början  ansåg  man  dessa  ben  för  jätte-ben",  och  den  som  först  insåg,  att 
de  äro  hvalben,  var  sannolikt  vår  namnkunnige  Emandel  Svedenborg,  som 
begagnade  detta  fynd  såsom  ett  bevis  för  att  landet  fordom  stått  under 
vatten. 

Anm.  1.  Till  samma  underslägte  hör  d^xien  Hunterius  temminchii  J.  E. 
Gray  ')  från  Gap,  och  utan  tvifvel  äfven  den  fordom  i  norra  delarne  af 
Atlantiske  Oceanen  talrike  Nordkaparen  eller  Biscaya-Hvalen  {Balcena  hi- 
scayensis  J.  E.  Gray  2)),  och  sannolikt  Balcena  dsartica  E.  D.  Cope^), 
från  nordöstra  kusten  af  Förenta  Staterna  i  Norra  Amerika,  hvilken  sednare, 
såsom  CoPE  förmodat,  möjligen  kan  till  arten  vara  identisk  med  Nordkapa- 

1)  Catalogue  of  Seals  and  Whales  in  the  Britisb  Museum,  2:d  edit. , 
pag.  98.  —  1866. 

2;  Ibm,  pag.  89.  Denne  hval  kan  ej  ik  \\?imnQt  Bålarna glacialisl^LEl^, 
eller  Himferius  glacialis  (Klein),  emedan  det  arbete,  hvari  Klein  gifvit 
namnet  Balcena  glacialis  för  nordkaparen  (Historise  Piscium  naturalis  pro- 
movendse  Missus  secundus,  pag.  12),  är  utgifvet  1741,  och  de  der  före- 

kommande namnen  således  icke  äro  gifua  efter  den  binomiska  nomenclatu- 
rens  principer,  och  derföre  icke  kunna  betraktas  såsom  artnamn. 

3)  Proceed.  of  the  Acad.  of  nat.  Scienc.  of  Philad.  1865,  pag.  168-169. 
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ren.  Denne  seduaru  är  också  sannolikt  den,  som  stär  närmast  Svedenborgske 
Hvalen;  och  vi  hafva  uti  vår  öfvcrsigt  af  Skandinaviens  Hvalartade  Dägg- 

djur yttrat  den  förmodan,  att  denne  sistnämnde  möjligen  till  arten  skulle 
kunna  vara  identisk  med  Nordkaparen.  Vi  hafva  emellertid  sedermera  ge- 

nom Etatsrådet  Stkenstrups  benägna  godhet  haft  tillfälle  att  jemföra  en 
noggraim  teckning  öfver  Svedenborgske  Kvalens  skulderblad  med  skulder- 

bladet af  det  skelett  af  Nordkaparen ,  som  förvaras  i  Köpenhamns  Univer- 
sitets zool.  museum,  och  dervid  funnit .  att  der  råder  en  betydlig  skiljaktig- 

het dem  emellan.  Ehuru  detta  skelett  är  af  ett  ännu  yngre  individ ,  än 
det,  till  hvilket  den  Svedenborgske  Hvalens  ben  hafva  hört,  har  det  dock 
betydligt  både  större  och  bredare  skulderblad  än  det  af  denne  sednare,  och  den 
nyfödde  Nordkaparen  har  således  utan  tvifvel  varit  större  än  den  något 
äldre  Svedenborgske  Hvalen.  Uppgifterne  om  fångsten  af  Nordkaparen  gifva 
emellertid  anledning  till  det  antagandet ,  att  denne  hval  fordom  förekommit 
i  grannskapet  af  Skandinaviens  kuster,  och  vi  anse  det  icke  omöjligt,  på 
grund  af  formen  af  den  hvalkota,  som  förvaras  i  Edbo  kyrka  i  Eoslagen  i 
Upland,  att  den  hval,  som  enligt  Eimkrönikan  strandade  uti  en  hafsvik 
derstäiies  år  1489,  varit  en  Nordkapare. 

Än  ni.  2  Familjen  Agnphelidce  J.  E  Gray  '),  omfjittande  slägtena 
Agaphelus  Cope  ̂ ),  och  Mhachianectes  Cope  hvartdera  med  en  art:  Agaph. 
yihhosus  COPE,  och  Bhach.  glauciis  Cope,  har  sina  representanter  vid  östra 
och  vestra  kusterna  af  Norra  Amerika ,  och  tillhör  således  icke  Europas,  och 
ännu  mindre  vår  fauna.  Denna  familj  bildar  en  öfvergång  mellan  Eätthva- 
larnes  och  Fenhvalarnes  familier,  genom  en  förening  af  karakterer,  som 
eljest  äro  utmärkande  för  hvardera  af  dessa.  Genom  de  yttre  karaktererne 
sluter  den  sig  till  Eätthvalarnes  familj,  ock  genom  de  osteologiska  till 
Fenhvalarnes.  På  grund  af  det  sednare  hafva  dessa  hvalar  af  Tu.  GiLL  *) 
blitvit  upptagne  såsom  en  underfamilj  under  Fenhvalarnes  familj. 

Byygfena,  eller  någon  gång  i  dess  ställe  cn  Jaiöl^  förejin- 
nes,  oeh  främre  delen  af  Jirojjpens  midre  sida  har  lånysgåenda 
fåror.  Främre  extremiteterna  äro  mer  eller  niindre  smala  och 

tillspetsade  eller  lancettformade.  —  Craniets  längd  innehålles 
merendels  3:ne  gånger,  eller  något  mera  i  längden  af  den  öfrige. 
delen  af  skelettet.    Dess  nos  eller  ansigtsdel  är  på  sin  höjd 

1)  Ann.  and  Magaz.  ofNat.  Hist.,  4:rth  ser.,  vol.  VI,  pag.  391.  —  1870. 
2)  Proceed.  of  the  Acad.  of  Nat.  Sciences  of  Philad.  1868,  pag.  223. 
3)  Ibm,  1869,  pag.  15. 
4)  Arrangement  of  the  Families  of  Mammals;  Smithsonian  Miscellaneous 

Collections,  230.  1872. 

Fam.  BALÄ]NOPTEEID.g^,  J.E.Gkay.  1864. 

(Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  London  1864,  pag.  350). 

(Fenhvalar). 
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2.ne  gånger  —  vanligen  icJce  sä  myclcet  —  längre  än  den  öfrige 
delen  af  craniet,  samt  föga  eller  iche  böjd,  och,  med  undantag 

af  dess  spets,  temligen  bred;  och  då  den  betraktas  ofvanifrån, 

är  o  mellankälcsbencn  smalare  än  öfverhähsbenen.  Orbitalutskot- 
ten  å  pannbenen  äro,  isynnerhet  emot  basen ,  breda.  Den  bakre 

delen  af  Öfverkäksbenen  är  djupt  utringad.  Tympanalbenet  är 
ovalt,  och  temligen  smalt.  Underkäksbenen  hafva  ett  tydligt 

kronutskoit,  som  merendels  är  väl  utbildadt.  Halskotorna  äro^ 

åtminstone  till  större  delen,  fria.  Bröst-  och  ländkotorna  hafva 
temligen  långa  kroppar.  Skulderbladet  är  mycket  bredare  än 
långt  eller  hÖgt,  och  vanligen  med  processus  coracoideus  och 
acromion  väl  utbildade.  Underarmens  ben  äro  långsträckta,  och 

handen  har  endast  4  fingrar. —  Bardräckorna  konvergera  fram- 
till, så  att  de  der  beröra  hvar andra.  Bardernas  marginal- 

skifvor  äro  korta  och  mer  eller  mindre  starkt  vridna,  och  deras 

barklager  Cemalj")  är  tunnt.  —  De  äro  oroligare  och  snabbare 
än  rätthvalarne,  och  förtära  stundom  jemte  smärre  evertebreradc 

hafsdjur  äfven  fiskar 
Arter  af  denna  familj  förekomma  i  alla  haf,  och  de  äro 

flera  än  de  af  den  föregående,  neraligen  omkring  27  (lefvande), 
enligt  Gray,  Cope  och  Bukmeister  m.  fl.;  men  en  del  af  dessa 

äro  föga  kända,  och  mindre  säkra.  Vi  anse  det  emellertid  möj- 

ligt, att  en  utvidgad  kännedom  kommer  att  medföra  en  till- 
ökning i  deras  antal.  Sedan  det,  enligt  hvad  ofvan  är  anfördt, 

blifvit  ådagalagdt,  att  det  l:sta  ref  benets  egenskap  att  vara 
tvåhöfdadt  är  beroende  af  individuella  variationer,  och  således 

icke  kan  läggas  till  grund  för  distinktionen  mellan  arterna,  och 
ännu  mindre  för  den  mellan  slägtena,  och  det  derjemte  blifvit 

utrönt,  att  beskaff'enheten  af  en  del  af  halskotornas  tvär-  eller 
sidoutskott  —  om  de  äro  ringfor miga  eller  icke  —  är  beroende 
af  åldern,  så  följer  häraf,  att  de  på  dessa  karakterer  grundade 

genera  hafva  förlorat  sin  betj^delse  såsom  sådana,  om  de  icke 

derjemte  uppbäras  af  andra  vigtigare  kännemärken.  I  öfverens- 

stämmelse  med  de  åsigter,  som  blifvit  uttalade  af  G.  O.  Sars^), 

1)  Tillfölje  af  deras  oroliga  natur  äro  de  svårare  att  fånga  än  rätt- 
hvalarne, och  isynnerhet  än  nordhvalen.  En  hvalfängare,  som  på  sednare 

tiden  gjort  sig  särdeles  känd  för  sin  skicklighet  att  fånga  fenhvalar,  är 
Norrmannen  SvEND  FoYN.  Under  detta  år  (1873),  skall  han,  enligt  tid- 

ningarnes uppgift ,  hafva  fångat  36  fenhvalar. 
2)  Om  individuelle  Variationer  hos  Rörhvalerne  og  de  deraf  betingede 

Uligheder  i  den  ydre  og  indre  Bygning;  Norska  Yid.  Selsk.  i  Christiania 
Forh.  for  1868,  pag.  49. 
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anse  vi  oss  böra  upptaga  de  till  vår  fauna  hörande  fenhvalarne 

under  3:ne  genera  eller  slägten,  af  h vilka  det  sista,  som  om- 
fattar flera  arter,  synes  böra  underafdelas  i  2:ne  subgenera.  Den 

här  bifogade  tablån  lemnar  en  öfversigt  af  karakteristiken  för 
dessa  genera  och  subgenera. 
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I.  Slägtet  Megaptera,  J.  E.  Gkay.  1846, 

(Zoology  of  the  Voyage  of  Erebus  &  Terror,  Maramalia). 

Kroppen  är  tjock  och  under sät sig  ̂   med  mycket  långa  hr 'öst- 
fenor^  hvars  kanter  —  isynnerhet  den  främre  —  äro  ojemne. 
Ryggfenan  har  sitt  läge  längre  fram  än  aniis.  —  Craniet  är 

stort,  och  dess  längd  utgör  mellan  ̂   ̂  och  1/3  af  hela  skelettets, 
och  dess  bredd  är  större  än  hälften  af  dess  längd.  Då  craniet 

betraktas  ofvanifrån,  synes  suturen  mellan  hj  essbenet  och  pann- 
benet tvärs  öfver  detta  sednares  orbitalutskotts  bas.  Under- 

käkens kronutskott  är  lågt,  men  tydligt.  Kotornas  antal  5^— 53. 
Halskotorna  med  höga  neitralbågar,  och  vanligen  ingen  af  dem 
med  ringformiga  sidoutskott,  hvilka  endast  p)å  epistropheus  vid 

högre  ålder  antaga  denne  form.  Bef  benen  äro  breda.  Skulder- 
bladet är  bredt,  men  saknar  acromion  och  proc.  coracoideuSj 

eller  har  blott  rudimenter  af  dessa  utskott.  De  2.ne  mellersta 

fingrarna  å  främre  extremiteten  äro  omkring  dubbelt  längre 

än  de  andra,  och  med  talrika  (7 — 9)  phalanger. 
Omkring  7 — 8  arter  af  detta  slägte,  från  alla  haf,  äro  mer 

eller  mindre  kända.  Europas  och  vår  famia  har  endast  en  art: 

1.   Megaptera  boops  (O.  Fabricius). 

Puckelhvalen 

Byggfenan  är  hos  äldre  mycket  låg,  knölformig,  och  har  sin 

bakre  ända  vid  början  af  den  bakre  ̂ /^  af  kroppslängden. 
Bröstfenornas  längd  från  och  med  caput  ossis .  humeri  utgör 

mellan  ̂ /^  och  ̂ '3  af  kroppslängden.  Far apophy serna  på  de 
halskotor,  som  följa  på  epistropheus,  äro  helt  korta.  Bröst- 

fenorna äro  of  van  och  under  till  dels  hvitaktiga. 

Balcena  Boo^js,    O.  Fabricius:  Fauna  Groenlaudica,  pag.  36.  ~  1780. 
„    longimana,  Rudolphi:  Uber  Balsena  longim ana;  Abhandl.  d.  K.  Akad. 

d.  Wissensch.  zu  Berlin  fiir  1829,  pag.  133,  tab.  1 — 5.  — 
1832. 

Megaptera  longitnana,  J.  E.  Gray:  Zoology  of  the  Voyage  of  Erebus  & 
Terror,  Parts  III -V,  pag.  17.  —  1846. 

Balcena  Boops,  S.  Nilsson:  Skand.  Fauna.  Däggdjuren,  2:dra  uppl, ,  pag. 
639.  -  1847. 

1)  Grönländarnes  Keporkah  eller  KrepoJcak,  och  hvalfangarnes  Humpback. 
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Keporkak  (Kyphobalana) ,  D.  F,  Eschricht:  Zoologisch-Anatomisch-Physio- 
logische  Untersuchungen  iiber  die  Nordischen  Wallthiere , 
pag.  146,  tab.  II,  fig.  3-4;  tab.  III  &  IV,  tab.  V,  fig.  1. -  1849. 

Megaptera  boops,  Van  Beneden  &  Paul  Gervais  :  Ostéographie  des  Cétacés, 

pag.  120,  pl.  X  &  XI,  fig.  1-8.  —  1868. 
„  longimana,  A.  W.  Malm :  •Hvaldjur  i  Sveriges  Museer;  K.  Vet.Akad:s 

Handl.,  ny  följd,  Bd.  9,  N:o  2,  pag.  35.  —  1871. 

Beskr.  Enligt  Holböll  och  Eschricht  uppnår  den  en  kropps- 
längd af  55 — 60  fot.  Den  är  af  en  undersätsig  kroppsform,  och 

skiljer  sig  äfven  i  detta  afseende  både  från  rörhvalarne  och  vik- 
hvalen  ,  ehuru  den  sistnämnde  är  den  som  deruti  mest  närmar 

sig  till  densamme.  Betraktad  ofvanifrån,  har  den  hufvudet  tem- 
ligen  bredt,  vid  ögonen  starkt  utstående,  framåt  afsmalnande; 

med  konvexa  sidokanter,  och  med  trubbig  nosspets.  Betraktad 
från  sidan,  har  den  hufvudet  framtill  spetsigare,  men  dess  undre 

kontur  är  starkt  konvex,  och  uppstigande.  Hufvudets  öfre  kontur 

bildar  deremot  en  nästan  rät,  och  något  nedstigande  linia.  Under- 
käken är  bredare  och  längre  än  den  öfre,  och  omsluter  denne? 

och  underläppen  har  en  uppstående  kant.  Längden  af  hufvudet 
är  något  mindre  än  Va  kroppslängden.  Naflen  är  belägen 

något  bakom  kroppens  midt,  och  anus  något  framom  den  bakre 

V4  af  kroppslängden.  Kroppen  är  bakåt  starkt  afsmalnande  och 
hoptryckt.  Fårorna  under  främre  delen  af  kroppen  sträcka  sig 

till  naflen,  och  äro,  enligt  Eschricht,  24  till  antalet.  Bröstfenornas 
längd  utgör  närmare  Vs  af  kroppslängden.  Å  en  omkring  43  fot 
lång  hane  voro  de  13  f.  långa.  De  äro  sabelform.igt  böjda  bakåt, 
och  vågformigt  ojemna  i  både  främre  och  bakre  kanterne,  men 
mera  i  den  förre,  och  i  den  sednare  endast  närmare  spetsen. 
Ojemnheterna  utgöras  af  knölar,  som  hafva  sitt  läge  ungefär 

midt  för  ledgångarne  mellan  benen  i  dessa  extremiteter.  Rygg- 
fenan, hvars  bakre  del  är  belägen  strax  framom  den  verticala 

linia,  som  dragés  öfver  anus,  har  hos  de  äldre  utseende  af  en 
knöl  eller  puckel,  hvars  bakre  kant  är  nästan  verticalt  stupande, 
och  som  framtill  så  småningom  sänker  sig.  A  ett  äldre  individ 

är  den  omkring  6  t.  hög.  Stjertfenan  är  ojemn  i  bakre  kanten. 
Hos  den  äldre  hanen  var  den  mellan  spetsarne  omkring  14  fot, 
och  dess  bredd  således  nära  Va  af  kroppslängden.  Både  på  öfre 
och  undre  käken  äro  en  del  smärre  hudknölar,  som  bära  ett 

eller  ett  par  långa  borstlika  hår.  På  öfverkäken  sträcka  de  sig 

till  de  smala,  bakåt  divergerande  näsborrarne.  —  Färgen  är  ofvan 
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svart,  och  under  svart  med  hvita  fläckar.  Bröstfenorna  äro  ofvan 

på  sin  yttre  ̂ /g  hvita,  och  på  den  mellersta  Va  svarta  med  hvita 
fläckar,  och  under  på  de  yttre  %  hvita,  och  på  den  inre  ̂ /g  svarta. 
Stjertfenan  är  ofvan  och  under  svart  med  hvita  fläckar,  som  äro 

talrikast  å  undre  sidan  —  Barderna  äro  gråsvarta  med  bruna 
borst.  Deras  antal  är  omkring  400  å  hvardera  sidan.  De  längsta 
bardskifvornas  längd  öfverstiger  knappt  2  fot. 

Skelettet:  Några  mått,  tagna  å  ett  skelett  af  ett  yngre  in- 
divid från  Grönland,  och  förvaradt  i  Lunds  Universitets  zoolo- 
giska museum: 

^472 

lOl. 1  0 n o 
0 

i> 

^  710 

jjango,  ai  unueiKaKen    eiiei    nojnmgen  a 
10 n 

"  /lo 

D:o    af  kroppen  ä  den  sista  (14:de)  bröst- 
kotan   11 

4Vio 

Bredd  af  D:o  D;o  

11 
8V.« 

Längd  af  främre  extrenjiteten  frän  och  med 10 
11 

5 

D:o    af  skulderbladet,  utan  brosket  .  .  . 2 

11 

2 

Bredd  af     D:o   -  3 11 

2Vio 

1 11 

"  /2(1 

1 

11 

2 
2 

i> 

57,0 

D:o    af  idna   2 11 2 

D:o    af  6:te  refbenet  efter  böjningen  å 
vttre  sidan   6 11 

77io 

Craniet:  De  nu  gifna  måtten  utvisa,  att  craniet  i  förhäl- 
lande till  det  öfriga  skelettet  är  stort,  och  att  dess  längd  är 

närmare  Vs  än  V4  af  skelettets  totallängd.  Det  är  äfven  utmärkt 
genom  sin  betydliga  bredd,  som  är  något  större  än  72  <^6ss 
längd.  Äfven  nosen  å  craniet  är  jemförelsevis  bred,  så  att  dess 
bredd  å  midten  innehålles  endast  ungefär  2V2  gånger  i  dess 

längd,  räknad  från  bugten  i  den  bakre  delen  af  öfverkäksbenet. 

Dess  sidokanter  äro  temligen  starkt  konvexe.  Den  är  ungefär 
1%  gånger  längre  än  den  bakre  delen  af  craniet.  Nackbenets 
sidodelar  stå  ej  längre  ut  tillbaka  än  dess  ledknappar,  och  de 

1)  Färgen ,  enligt  uppgift  af  Sophus  Hallas  (Vidensk.  Meddelelser  fra 
den  Naturhist.  Foren,  i  Kjöbenli.  1867,  pag.  172—173;. 
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äro  i  bakre  kanten  afrundade,  då  de  betraktas  ofvan-  eller  ned- 

ifrån. Afståndet  mellan  bakre  kanten  af  nackbenets  ledknappar 

och  främste  kanten  af  den  subtriangnlära  pars  occipitalis  inne- 
hålles  knappt  1  ̂z.,  gånger  i  nackbenets  bredd.  Pannbenens  or- 

bitaldelar  åro  stora  både  i  longitudinell  och  transversell  rikt- 
ning och  hafva  de  bakre  kanterne  nästan  rätt  utstående,  och 

deras  främre  D:o  starkt  riktade  bakåt,  och  något  konkava,  så 
att  deras  bredd  vid  ändan  innehålles  mera  än  2:ne  gånger  i  deras 

bredd  vid  basen.  Då  craniet  betraktas  ofvanitrån,  ser  man  sutu- 
rerna  mellan  dem  och  hjessbenen  gående  snedt  öfver  deras  inre 
delar.  Afståndet  mellan  deras  baser  och  deras  ändar  är  väl  så 

stort  som  längden  af  de  förre.  Underkäksbenen  äro  starkt  båg- 

böjda,  och  kronutskottet  är  litet,  men  tydligt  2). 
Balen:  Halskotorna  7,  vanligen  skilda;  bröstkotorna  H; 

ländkotorna  11 ;  och  stjertkotorna  21,  =  53  (Eschricht).  Stundom 
har  stjertafdelningen  1  kota  mindre,  eller  blott  20.  Under  denna 

afdelning  äro  10 — 12  par  heemapophyser  (stundom  kallade  hypa- 
pophyser),  bildande  10 — 12  hsemalbågar,  eller  s.  k.  chevron- 
ben,  af  hvilka  de  bakerste  stundom  äro  ofullständige.  Såväl 

neuraltaggarne  som  d  iapophyserne  äro  icke  af  någon  synnerlig 
längd,  och  kotkropparne  äro  i  allmänhet  korte.  Atlas  är  utmärkt 
genom  sina  korta,  något  hoptryckta,  och  snedt  uppåt  riktade 
samt  högt  sittande  sidoutskott,  hvars  höjd  är  betydligt  större  än 

deras  längd.  Den  saknar  hypapophysialutb^kott.  Dess  främre  led- 
ytor sträcka  sig  högre  upp  än  sidoutskotten.  Epistropheus  har 

sidoutskotten  korta,  och  vanligen  äro  di-  och  parapophyserne 
vid  spetsarne  endast  förenade  genom  brosk,  och  endast  hos  mycket 
gamla  individer  sammanväxa  de  derstädes,  så  att  sidoutskotteu 

blifva  ringformiga.  På  3:dje— 5:te  halskotorna  äro  parapophy- 
serne aftagande  i  längd,  och  å  ingen  äro  de  förenade  med  dia- 

pophyserne.  På  6:te  äro  parapophyserne  svagt  antydde,  och  stun- 
dom, liksom  i  allmänhet  på  den  7:de,  saknade.  Halskotornas 

neuralbågar  äro  höga,  och  ryggmergskanalen  genom  dem  derföre 

1)  Vi  böra  här  nämna,  att  de  longitudinella  och  transversella  dimen- 
sionerna å  dessa  ben  bestämmas  efter  deras  riktning  i  förhållande  till  cra- 

niets  longitudinella  axel,  så  att  den  dimension  är  longitudinell,  som  är  pa- 
rallel  med  denne  axel,  och  den  transversell,  som  med  densamme  bildar  en 
rät  eller  nästan  rät  vinkel. 

2)  Den  bästa  figur  öfver  craniet,  sedt  från  öfre  sidan,  är  utan  tvifvel 
den,  som  blifvit  lemnad  af  Eschkicht  &  Reinhaedt:  Om  Nordlivalen  etc, 
tab.  III,  fig.  2. 
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stor.  —  Befbenen  äro  stora  och  långa,  och  de  främre  äro  breda. 
l:sta  paret  äro  något  utbredda  vid  nedre  ändan,  och  enkla  vid 
den  öfre.  Bröstbenet  är  korsform adt,  men  både  korsets  axel  och 

dess  sidogrenar  äro  korta,  och  i  den  förre  är  ofta  ett  hål. 
Extremiteterna :  Skulderbladet  är,  såsom  i  allmänhet  hos 

fenhvalarne,  bredt  solfjäderformadt,  så  att  dess  bredd  är  betyd- 
ligt större  än  dess  längd.  Vanligen  saknas  acromion  och  jyroc. 

coracoideus ^  men  någon  gång  har  man  funnit  ett  helt  litet  ru- 
diment  af  den  förre  och  ett  något  tydligare  rudiment  af  den 
sednare.  Öfverarmbenet  är  kort,  med  nästan  termiualt  ledhufvud, 

och  med  distinkt,  men  litet  tubercuhmi  majiis.  Af  underarmens 

ben  är  strålbenet  något  längre  än  armbågbenet.  OJecranon  har 
formen  af  en  rätt  utstående,  kort  och  afstympad  kägla,  som  bär 

en  kägelformig  förlängning  af  brosk.  Carpalbenen  äro  5,  och 
carpus  har  en  bilformad  broskartad  utvidgning  vid  ulnarsidan. 
De  2:ne  mellersta  fingrarna,  som  äro  af  ovanlig  längd,  hafva  9 
phalanger  hvartdera,  och  l:sta  och  4:de  fingrarna  hafva  3:ne  D:o 

D:o.  —  Bäckenbenen,  som  äro  omkring  8  tum  långa,  hafva 
hvartdera  å  yttre  sidan  ett  litet,  genom  en  sena  fästadt,  rundadt 
ben,  såsom  ett  rudiment  af  lårbenet.  A  ena  sidan,  nära  midten, 

hafva  de  en  trubbig,  utstående  vinkel,  och  å  den  motsatta  äro 
de  konkava. 

Puckelh valen  förekommer  i  norra  delarne  af  Atlantiske  Ocea- 
nen och  i  norra  Ishafvet.  Från  detta  sednare  vandrar  den  mot 

vintren  åt  söder,  och  den  träffas  derföre  under  hösten,  vintren 

och  våren  stundom,  ehuru  sällan,  vid  kusterna  af  Sverige,  Norge 
och  England.  De  fleste  torde  vid  sina  vandringar  söder  ut  hålla 

sig  mera  vestligt  i  Atlantiske  Oceanen.  Enligt  Sophus  Hallas 
lär  den  dock  träffas  i  flockar  vid  Island  i  October  ocb  November, 

och  en  och  annan  gång  i  Juni.  Vid  förra  tiden  är  den  säker- 
ligen stadd  på  vandring  åt  söder,  och  vid  den  sednare  på  en 

sådan  åt  norr.  Sålunda  tillbringar  den  i  allmänhet  den  varmaste 
delen  af  året  i  Ishafvet,  och  träffas  då  ganska  talrik  i  närheten 

af  Grönlands  kuster,  så  att  den  då  i  Davissundet,  enligt  Esch- 
EicHT,  skall  vara  den  allmännaste  af  alla  bardhvalarne.  Några 
få  säkra  iakttagelser  af  dess  förekomst  vid  Sveriges  kuster  hafva 

blifvit  gjorde.    Enligt  A.  W.  Malm  ̂ ) ,  strandade  under  vintren 

1)  Göteborgs  K.  Vet  -  och  Vitt.-Sanih.  Handl. .  ny  tidsföljd,  häft.  X, 
pag.  96;  och  K,  Sv.  Vet.Akad:s  Handl  ;  ny  följd,  Bd.  9,  N:o  2,  pag.  37. 
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1803  ett  mellan  4.0  och  50  fot  långt  individ  vid  Buskär  i  Göte- 

borgs skärgård.  Uti  Lunds  Univeisitets  zoologiska  museum  för- 
varas delar  af  skelettet  af  ett  individ  af  denna  arten,  hvilka 

blifvit  funna  i  sanden  vid  utloppet  af  Heljarps  å  i  Skåne,  nära 

Landskrona*).  Enligt  tidn.  Nya  Dagl.  Allehanda,  N:o  118  för 
år  1872,  hafva  delar  af  ett  skelett  af  ifrågavarande  art  blifvit 

vid  sistnämnde  tid  uppgräfde  ur  jorden  i  trakten  af  Cimbrits- 
hamn  i  Skåne  samt  kommit  till  zoologiska  Eiksmuseum  i  Stock- 

holm genom  Prof.  F.  A.  Smitts  försorg.  Vid  Norges  kuster  före- 
kommer den  utan  tvifvel  oftare  än  vid  Sveriges,  ehuru  man  endast 

har  få  uppgifter  om  iakttagelser  af  den  derstädes.  Enligt  Esch- 

KicHT^),  strandade  en  puckelhval  i  början  af  April  1846  i  när- 
heten af  Karmön  i  Stavangers  amt  derstädes ;  och  G.  O.  Sars 

har  uppgifvit  vigtiga  skäl  för  det  antagandet,  att  den  blifvit 
iakttagen  i  grannskapet  af  Lofoten;  och  slutligen  har  framl. 
Doktor  A.  BoécK  i  bref  benäget  meddelat  oss,  att  i  början  af 

October  1871  ett  individ  af  den  blifvit  fångadt  i  Malangen  utan- 

för Tromsö.  Enligt  Malmgren*),  är  den  icke  iakttagen  i  trakten  af 
Spetsbergen,  och  den  tyckes  derföre  uti  sin  geografiska  utbredning 
vara  vestlig.  År  1851  d.  9:de  April  träffades  ett  dödt  individ 
af  denna  art  flytande  i  hafvet  och  sedermera  strandadt  ej  långt 
från  RevaP),  således  vid  mynningen  af  Finska  Viken.  Det  af 
RuDOLPHi  (anf.  st.)  beskrifna  exempTaret  strandade  vid  mynningen 
af  Elben  i  November  år  1824. 

Enligt  Sophus  Hallas  är  dess  utandniugsljud  ett  kort  och 
ihåligt  knorrande.  Då  den  är  sårad,  har  detta  ljud  likhet  med 

en  ko's  bölande.  Den  dunstpelare,  som  den  utandas,  är  i  all- 
mänhet mycket  liten  och  enkel.  Den  visar  ofta  i  vattenytan  sitt 

öppnade  gap.  1  lugnt  väder  ligger  den  stundom  stilla  i  vatten- 
ytan, och  dervid  ibland  på  ena  sidan,  slående  sig  på  den  andra 

1)  W.  LiLLJEBORG:  Öfvers.  af  de  inom  Skandiu.  anträffade  Hvalartade 
Däggdjur;  Upsala  Univ.  Årsskrift  1862,  pag.  14,  54&57;  och  A.  W.  Malm: 
Hvaldj.  i  Sveriges  museer;  K.  Sv.  Vet.Akad:s  Handl. ,  ny  följd,  Bd.  9,  N:o  2, 
pag.  37. 

2)  Zool.  Anat.  Physiol  Unters.  iiber  die  nord.  Wallthiere,  pag.  157. 
3)  Beskrivelse  af  en  ved  Lofoten  indbjaerget  Rörhval,  Balcenoptera 

musculus,  särsk.  aftr.  pag.  25—26;  Norska  Vid.  Selsk.  i  Christiania  Forh. 
för  1865. 

4)  Iakttagelser  och  anteckn.  till  Finmarkens  och  Spetsbergens  Dägg- 
djnrsfauna;  Öfvers.  af  K.  Vet.Akad:s  Förh.  1863,  pag.  154. 

5)  Van  Brneden  &  Gervais;  Ostéographie  des  Cétacés.  pag.  122. 
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med  dess  bröstfena.  Stundom  springer  den  med  hela  kroppen 

upp  ur  vattnet,  och  vänder  sig,  så  att  den  faller  ned  på  ryg- 
gen. Man  har  iakttagit,  att  modren  visar  stor  ömhet  om  sin 

unge,  och  att  hon  länge  och  med  häftiga  språng  och  ett  eget 
doft  utandningsljud  sökt  honom,  då  han  blifvit  harpunerad. 

Vanligen  är  den  skj^gg,  men  stundom  visar  den  sig  orädd,  och 
simmar  rundt  omkring  och  nära  intill  båtarne,  liksom  om  de 

voro  dess  kamrater.  Sophus  Hallas  uppgifver,  att  Isländarne 
frukta  den  såsom  farlig  för  båtarne.  Dess  föda  utgöres  dels  af 

smärre  fiskar,  såsom  Osmeriis  arcticus^  Gadus  agilis  m.  fl. ,  och 
dels  af  evertebrerade  djur,  såsom  Limacina  ardica,  Copepoda 

m.  fl.  Den  lär  icke  yngla  hvarje  år.  ~  Den  är  behäftad  med 
epizoiska  Cirripedier  {Biadema  balcenarum  och  Conclioderma 

(Otion)  miritwn),  och  med  en  avthv^il-liis,  Cyamus  boopis,LiJTK. 

Slägtet  Eschrichtius ,  J.  E.  Gray. 
(Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1865,  pag.  42). 

Underkäken  med  ett  rudimentärt,  knölformigt  kronutskott,  och  med 
den  största  höjden  vid  ledknappen,  och  underkäksbenen  vid  främre  ändan 
något  vridna.  Atlas  är  mycket  tjock,  med  korta,  hoptryckta  och  snedt 
uppåt  riktade  sidoutskott,  som  sitta  högt  uppe,  samt  med  ett  väl  utbildadt 
hypapophysialutskott.  De  öfriga  halskotorna  hafva  hög  neuralbåge,  så  att 
deras  ryggmergskanal  är  stor  och  nästan  lika  hög,  som  bred,  samt  subtri- 
angulär,  och  deras  parapophyser  äro  längre  än  diapophyserne  *  men ,  sanno- 

likt med  nndantag  af  dem  å  epistropheus ,  icke  förenade  med  dem  till  nå- 
gon ring.  Alla  halskotorna  äro  fria.  Bröstbenet  har  framtill  2;ne  stora 

vingformiga  sidoutskott,  och  strax  bakom  dessa  ett  par  mindre  utskott,  vid 
hvilka  utan  tvifvel  l:sta  parets  ref  ben  genom  refbensbrosk  varit  fästade; 
och  baktill  utlöper  bröstbenet  i  en  temligen  lång  och  nästan  konisk  spets. 
Skulderbladet  har  acromion  och  proc.  eoracoideus  väl  utbildade ,  och  dess 
bredd  öfverstiger  dess  längd  med  ungefär  Va- 

Detta  slägte  representerades  ursprungligen  endast  af  en  subfossil  art. 
Lemningar  af  5  andra  fossila  arter,  förmodligen  tillhörande  detsamma, 
hafva  sedermera  blifvit  funna  i  miocena  lager  i  Norra  Amerika,  enligt 

COPE  ̂ )  och  LEmY^;.  Sannolikt  är  slägtet  utdödt. 

1)  Proceed.  of  the  Academy  of  Nat.  Sciences  of  Philadelphia ,  1869, 

pag.  10—11. 
2)  Journal  of  the  Acad.  of  Nat.  Sciences  of  Philadelphia;  2:d  ser.,  vol. 

VII,  pag.  441—442. 
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Eschrichtius  robustus,  (W.  Lilljeborg). 

Gräsö-Hvalen. 

Balcemptern  robusta,  W.  Lilljeborg:  Hvalben  funna  i  jorden  på  Gräsön  i 
Roslagen  i  Sverige;  föredrag  vid  Naturforskaremötet  i 
Köpenhamn  1860,  Förh.  pag.  602.  -  1861. 

,,  Idem:  Öfvers.  af  de  inom  Skand.  (Sverige  oeli  Norrige) 
anträffade  Hvalartade  Däggdjur  (Cetacea)-,  Upsala  Univ. 
Årsskrift  1862,  pag.  39.  —  1862. 

Eschrichtius  robustus,  J.  E.  Gray:  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1865, 

pag.  40  -  1865. 
Balcenoptera  robusta,  W.  Lilljeborg:  Synopsis  of  the  Cetaceous  Mammalia 

of  Scandinavia  (Sweden  and  Norway) ;  Recent  memoirs  on 
the  Cetacea,  edit.  by  Eay  Society,  pag.  278.  —  1866. 

Eschnchiius  robustus,  J.  E  Gray:  Catalogue  of  Seals  and  Whales  in  the 
British  Museum,  pag.  133.  —  1866. 

,,  ,,    W.  Lilljeborg:  On  two  subfossil  Whales  discovered  in 
Sweden;  Nova  Acta  RegijB  Societatis  Scientiarum  Upsal., 
ser.  iri:ti8e,  vol.  VI,  N:o  6,  pag.  16,  tab.  1—8.  —  1867. 

„  „    A.  W.  Malm:  Hvaldjur  i  Sveriges  Museer  år  1869;  K. 
Sv.  Vet.  Akad:s  Handl,  ny  följd,  Bd.  9,  N:o  2,  pag.  39, 
-  1871. 

,,  „    W.  H.  Flower:  On  a  subfossil  Whale  (Eschrichtius  ro- 
bustus) discovered  in  Cornwall;  Ann.  and  Magaz.  of  Nat. 

Hist.,  4:rth  ser.,  vol.  IX,  pag.  440.  -  1872. 

Denne  subfossile  hval,  livars  ben  blifvit  funna  i  jorden  på  Gräsön  i 
Roslagen  i  Upland ,  samt  äfven  i  England ,  utmärker  sig  isynnerhet  från  de 
andre  inom  denna  familj  genom  de  i  karakteristiken  för  slägtet  upptagna 
kännemärkena.  Uti  halskotornas  höge  och  store  neuralbågar,  formen  af 
sidoutskotten  å  atlas,  samt  den  ringa  utvecklingen  af  underkäkens  kron- 
utskott  visar  den  ett  närmande  till  puckelhvalen ,  och  har  på  grund  deraf 
af  Gray  blifvit  ställd  i  dennes  närhet.  Genom  hufvudets  ringa  storlek,  den 
starkare  utvecklingen  af  halskotornas  parapophyser,  antalet  af  kotorna 
(omkr.  60) ,  den  genom  skelettet  antydde  långsträckte  kroppsformen ,  och 
de  väl  utbildade  utskotten  å  skulderbladet  synes  den  deremot  betydligt  af- 
vika  från  puckelhvalen,  och  mera  närma  sig  till  rörhvalarne.  Bröstbenets 
form  är  för  den  egendomlig.  Då  craniet ,  med  undantag  af  underkäken , 
icke  blifvit  funnet,  är  det  emellertid  svårt,  att  med  någon  säkerhet  be- 
dömma  dess  systematiska  frändskaper,  men  de  angifna  karaktererna  utvisa 
tydligen,  att  den  bildar  typen  för  ett  eget  genus 

1)  J.  E.  Gray  har  uppställt  slägtet  Megaptera  såsom  typ  för  en 
särskilt  familj,  Megapteridce ,  och  räknat  till  denna  äfven  slägtet  Esch- 

richtius. På  grund  af  hvad  vi  här  anfört,  kunna  vi  icke  biträda  denna 
åsigt,  utan  anse,  att  detta  slägte  har  sin  plats  inom  fam.  Physalidce,  J. 
E.  Gray. 
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Med  undantag  af  craniet  (dock  icke  underkäken)  har  större  delen  af  ske- 
lettet af  denne  hval  blifvit  funnen  på  Gräsön ,  neraligen :  De  båda  underkäks- 

benen; 4  halskotor;  7  bröstkotor;  8  ländkotor;  14  stjertkotor ;  4  haema- 
pophysialbågar ;  1  sidoutskott;  högra  skulderbladet;  venstra  öfverarmbenet ; 
högra  underarmbenen;  6  carpalben;  4  metacarpalben ;  4  fingerben;  1  af 
tungbenets  främre  horn;  bröstbenet;  och  22  ref  ben,  hvaraf  några  ofull- 

ständiga, och  12  hörande  till  den  högra,  och  10  till  den  venstra  sidan.  — 
Från  de  kotor,  som  blifvit  funna,  hafva  vi  sökt  vägleda  oss  till  beräkningen 
af  dem,  som  icke  blifvit  funna,  och  på  denna  grund  hafva  vi  vågat  ap- 

proximativt antaga ,  att  denne  hval  haft  7  halskotor,  15  bröstkotor,  14  länd- 
kotor,  och  23  stjertkotor  =  59,  eller  omkring  60  kotor.  Sedan  hufvudets 
längd  blifvit  beräknad  efter  längden  af  underkäksbenen ,  hafva  vi  approxima- 

tivt antagit  hela  skelettets  längd  till  mellan  40  och  50  fot. 

Längden  af  underkäksbenet  är  8  fot  1  '^j^  tum  eller  2,450  raét.  efter 
böjningen  å  yttre  sidan,  och  i  rät  linia  8  fot.  Då  dessa  ben  vanligen  i 
det  närmaste  i  rät  linia  äro  lika  långa  som  craniet,  kunna  vi  deraf  finna, 
att  detta  i  förhållande  till  skelettets  längd  är,  såsom  redan  blifvit  sagdt, 
litet  hos  denne  hval.  Då  man  tager  i  betraktande  den  ringa  skilnaden 
mellan  underkäksbenens  längd  efter  böjningen  å  yttre  sidan  och  densamme 
i  rät  linia,  finner  man  lätt,  att  de  äro  obetydligt  böjda.  Dels  häruti,  och 
dels  uti  hufvudets  ringa  längd ,  torde  Balcenoptera  laticeps  Gray  vara  den, 
som  kommer  den  närmast.  Underkäksbenen  äro  äfven  utmärkta  derigenom 
att  de  vid  sin  bakre  ända ,  der  de  hafva  sin  största  höjd ,  hafva  en  mycket 
stor  ledknapp ,  men  att  dock  deras  angulardel  är  lika  stor  som  denne ,  och 
slutligen  derigenom,  att  desse  båda  vid  bakre  sidan  icke  äro  riktigt  åt- 

skilde ,  utan  bilda  en  sammanhängande  stor  ledyta.  Dessa  ben  äro  dessutom 
i  proportion  till  sin  längd  högre  än  vanligt  (höjden  å  midten  8V,„  t.), 
samt  mot  främre  ändan  jemförelsevis  obetydligt  afsmalnande 

Kotornas  storlek,  och  den  betydliga  längden  af  neuraltaggarne  och 
diapophyserne  å  en  del  af  dem,  äfvensom  bredden  och  tjockleken  af  ref- 
benen  utvisa  en  grof  benbyggnad  hos  denne  hval,  och  derifrån  hafva  vi 
hemtat  anledning  till  dess  artnamn.  En  del  af  ref  benen  (4:de — 6:te  paren) 
hafva  ett  tydligt  capitulum  och  temligen  lång  hals.  Kotorna  äro  i  all- 

mänhet af  något  mindre  längd  än  hos  rörhvalarne.  Bröstbenet  är  i  främre 
kanten  utringadt,  och  dess  vingforiga  sidoutskott  äro  snedt  afskurna. 

Skulderbladet  är  något  smalare  än  det  af  de  andre  fenhvalarne,  och 
kommer  i  detta  afseende  närmast  det  af  Megapiera.  Dess  längd  är  2  fot 
7Vio  t""^'  och  bredd  3  f.  5Vio  *  Ledhufvudet  å  öfverarmbenet  är  sub- 
terminalt,  och  detta  bens  längd  är  1  f.  77io  Underarmbenen  äro  af 
vanlig  form,  utom  det  att  olecranon  upptill  har  en  stor  konisk förlängning. 

Vi  hänvisa  för  öfrigt  till  de  af  oss  förut  gifna  beskrifningar  och  af- 
bildningar  af  detta  intressanta  skelett ,  hvilka  ofvan  blifvit  citerade ,  och  sär- 

skilt till  den  i  K.  Vetenskaps-Societetens  Acta. 

1)  Uti  beskaffenheten  af  den  bakre  ändan,  och  i  den  af  det  rudi- 
mentära kronutskottet ,  närma  dessa  ben  sig  mest  till  dem  af  BaJcsna 

fmjsHeeftis ,  ehuru  de  i  andra  afseenden  skilja  sig  betydligt  från  dessa  sednare. 
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Såsom  redan  blifvit  sagdt,  hafva  dessa  hvalben  hos  oss  blifvit  upp- 
gräfda  ur  jorden  på  Gräsön  i  Roslagen  i  Upland.  Stället,  der  de  uppgräf- 
des ,  är  en  åker  vid  Norreboda  by  på  norra  delen  af  nämnde  ö,  och  platsen  är 
omkr.  10— 15  fot  ofvan  hafvet,  och  840  fot  afiägsen  från  detsamma.  Benen 
lågo  dels  uti  sand,  och  dels  uti  lera,  på  ett  djup  af  2 — 4  fot,  och  vid  dera 
funnos  skal  af  Mytilus  eclidis  och  Tellina  balthica  af  samma  beskalFenhet  ^ 
som  de,  hvilka  nu  förefinnas  i  Östersjön.  Första  anledningen  till  gräfnin- 
gen,  och  fyndet  af  dessa  ben,  gafs  af  en  kota  af  detta  skelett,  som  för 
längre  tid  sedan  vid  dikning  hade  blifvit  funnen  i  den  nämnde  åkern,  och 
blifvit  öfverlemnad  till  Pastorn  på  Gräsön,  att  förvaras  i  kyrkan  derstädes 

såsom  ett  "jätteben."  Sedan  Filos.  Doktorn  J.  O.  VON  Friesen  fått  se  denna 
kota,  och  erhållit  upplysning  om  de  förhållanden,  under  hvilka  den  blifvit 
funnen,  anställde  han  under  sommaren  1859  en  mindre  gräfning  i  åkern, 
för  att  utröna,  om  några  flera  ben  af  skelettet  der  möjligen  skulle  kunna 
ligga  qvar.  Vid  detta  tillfälle  bar  åkern  säd,  och  v.  Friesen  hindrades 
derigenom  från  att  företaga  någon  vidsträcktare  gräfning.  Då  han  emellertid, 
detta  oaktadt,  lyckades  finna  ett  par  kotor  och  ett  ref  ben,  samt  täcktes 
förära  dessa  till  härvarande  Universitets  zoologiska  museum,  och  för  oss 
beskref  de  omständigheter,  under  hvilka  de  blifvit  funna,  begåfvo  vi  oss 
till  ort  och  ställe  under  samma  år,  så  snart  säden  var  skördad,  och  an- 

ställde, biträdde  af  dåvarande  Medic.  Studer.  F.  M.  v.  Friesen,  Conser- 
vator  C.  F.  L.  Hedström  och  en  del  arbetsfolk,  en  vidsträcktare  gräf- 

ning, samt  påträffade  dervid  de  ofvan  uppräknade  benen,  med  undantag 
af  dem,  som  redan  förut  hade  blifvit  funna.  Under  hösten  följande  året 
(1860)  besökte  vi  ånyo  stället,  och  anställde  en  ännu  vidsträcktare  gräf- 

ning, för  att  söka  återstoden  af  skelettet,  men  lyckades  icke  finna  ett  enda 
ben.  Derigenom  försvann  hoppet  att  finna  något  mera  af  detta  skelett. 
Jordlagren ,  der  benen  funnos ,  voro :  öfverst  ett  lager  af  mylla  af  ungefär 
9  turas  tjocklek,  derunder  ett  tjockare  lager  af  grof  sand  och  rullstenar 
med  afrundade  kanter,  under  detta  ett  tunnt  lager  af  finare  sand ,  och  der- 

under fin  blålera,  som  stundom  var  så  lös  och  djup,  att  man  med  största 
lätthet  kunde  nedsticka  ett  jernspett  af  ungefär  5  fots  längd,  utan  att 
träffa  något  annat  fastare  lager.  På  somliga  ställen  hvilade  denna  lera  på 
grus  och  rullstenar,  och  på  andra  ställen  på  fasta  berghällar.  De  ben,  som 
lågo  i  leran,  voro  bäst  bibehållna.  A.  Erdmann,  som  sedermera  äfven  be- 

sökt detta  ställe,  "för  att  erhålla  kännedom  om  det  lagringsförhållande, 
under  hvilket  skelettet  blifvit  funnet",  har  uppgifvit ,  att  det  sannolikt 
"nedsjunkit  här,  innan  ännu  glacialleran  fullt  slutat  att  afsätta  sig ,  d.  v.  s. 
på  en  tid ,  då  vattnet  ännu  här  egde  ett  större  djup.  Dess  lemningar  blefvo 
derföre  till  en  del  inbäddade  i  glaciallera ,  men  till  större  delen ,  och  i  mon 
som  hafvet  fortfarande  undansjönk  och  skelettet  närmade  sig  stranden,  i 

postglaciallera  med  dess  egendomliga  littoralfauna  af  Tellina  och  Mytilm.'" Enligt  J.  E.  Gray,  har  en  ofullständig  halskota,  tillhörande  denna  art, 

1861  blifvit  af  hafvet  uppkastad  på  kusten  af  Devonshire  i  England  2) ;  och 

1)  Bidrag  till  kännedomen  om  Sveriges  qvartära  bildningar,  pag.  149. 
2)  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1865,  pag.  40. 

60 
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enligt  W.  H.  Flower  hafva  några  delar  af  ett  skelett  af  densamma  blif- 
vit  uppgräfde  ur  ett  lager  af  hafssand  på  öfver  20  fots  djup  vid  Pentuan  i 
Cornwall  i  England.  De  funnos  omkr.  "2  Eng.  mil  frän  hafsstranden.  Ofvan 
det  lager,  livari  dessa  ben  lågo ,  var  ett  lager  af  grof  strandsand  och  grus, 
och  under  detsamma  ett  lager  af  sand ,  som  inneslöt  stora  träd  af  ek,  lem- 
ningar  af  åtskilliga  landtdjur,  såsom  kronhjort,  nötkreatur,  svin,  mennisko- 
cranier,  och  ännu  längre  ned  stubbar  af  träd  in  situ,  mossa,  löf,  hassel- 

nötter m.  m.  Under  alltsamman  låg  det  tennförande  lagret.  Allt  detta 
utvisar,  att  den  är  postglacial,  och  att  den  här  förekommit  under  en  tid. 
då  landet  varit  sänkt  under  hafvet. 

II.    Slägtet  BalaBnoptera^  La  Cepéde.  1801. 
(Histoire  Naturelle  des  Cétacées,  pag.  XXXVI). 

Kroppen  mer  eller  mindre  smärt  och  långsträckt,  med 

temligen  korta  eller  medelmåttigt  långa  bröstfenor ^  hvars  kanter 

äro  jemne.  Ryggfenan  är  vexlande  uti  sin  höjd  —  elmru  alltid 

väl  utbildad  —  och  äfven  uti  sitt  läge,  ehuru  vanligen  öfver 
eller  bakom  den  verticala  linia,  som  dragés  genom  anus.  — 
Längden  af  craniet  utgör  i  allmänhet  ej  mera,  men  väl  mindre 
än  V*  skelettets  D:o.  Då  craniet  betraktas  ofvanifrån,  synef! 
icke  suturen  mellan  hjessbenet  och  pannbenet  å  clctta  sednares 
orbitalutskott.  Underkäkens  kromdskott  är  mer  eller  mindre 

högt.  Kotornas  antal  är  vexlande,  från  48  till  66.  Halskotornas 

neuralbågar  äro  icke  höge.  Epistropheus  och  de  följande  hals- 
kotorna, med  undantag  af  den  7:de,  hafva  parajpojphyserne  väl 

utbildade,  och  hos  äldre  individer  äro  tvär-  eller  sidoutskotten 

å  den  förstnämnde  och  åtminstone  de  närmast  följande  hals- 
kotorna ringformiga.  Halskotorna  äro,  åtminstone  till  större 

delen ,  fria.  Ref  benen  äro  icke  breda.  Bröstbenet  är  af  vex- 
lande form.  Skidderbladet  är  mycket  bredt,  och  acromion  och 

proc.  coracoideus  äro  store  och  väl  utbildade.  Be  2'.ne  mellersta 
fingrarna  å  främre  extremiteten  äro  icke  dubbelt  längre  än  de 
andra,  och  antalet  af  deras  phalanger  öfver  stiger  icke  7,  då 
metacarpalbenen  icke  tagas  med  i  räkningen. 

Man  har  mer  eller  mindre  kännedom  om  ungefär  19  arter 
af  detta  slägte,  hvilket  har  representanter  i  alla  haf.  Till  vår  och 

Europas  fauna  höra  4  arter,  som  vi  anse  oss  böra  upptaga  uti 
2:ne  subgenera  eller  underslägten. 

l)  Annals  and  Magaz.  of  Nat.  Hist. ,  4;rth  ser.,  vol.  IX,  pag.  440. 
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Underslägtet  BALiENOPmu,  La  Cepéde. 

Kroppen  är  mindre  långsträckt.  Ryggfenan  har  sitt  läge,  åtminstone 
till  stor  del,  framför  den  linia,  som  dragés  verticalt  öfver  anus.  Craniets 
bredd  innehålles  icke  2:ne  gånger  i  dess  längd.  Underkäkens  kronutskott 
är  högt.  Kotornas  antal  är  48—50.  Barderna  äro,  åtminstone  till  större 
delen,  hvitaktiga. 

Till  detta  underslägte  böra  åtminstone  3;ne  arter,  nemligen 
en  från  norra  delarne  af  Atlantiske  Oceanen  och  norra  Ishafvet, 

en  från  södra  delarne  af  samme  ucean  i  grannskapet  af  Södra 

Amerika  ̂ ) ,  och  en  från  norra  delarne  af  Stille  Oceanen.  Den 
förstnämnda  tillhör  vår  fauna. 

1.   Balsenoptera  rostrata  (O.  Fabricius). 

Vikhvalen  2). 

Bakre  delen  af  ryggfenans  has  är  öfver  anus .  Bröstfenorna 
äro  vid  basen  och  vid  spetsen  svarta,  och  eljest  hvita  med  sJcarp 

färggräns  inåt.  —  Ä  craniet  räcJcer  j>ar5  occipitalis  icke  till 
näsbenen^  men  ungefär  midt  för  pannbenens  orbitalut skott. 
Näsbenen  äro  konvexa  både  of  van  och  framtill.  Underkäkens 
kronutskott  är  nästan  midt  under  orbita.  —  Barderna  äro 

gulhvita. 

Balcena  rostrata,  O.  Fabricius:  Fauna  Groenlandica,  pag.  40.  -  1780. 
,,  ,,    J.  HuNTER:  Observations  on  the  Structure  and  Oeconomy 

of  Whales;  Philos.  Transact.  of  the  Roy.  Soc.  of  Lond. 
vol.  LXXVII,  pag.  373.  —  1787. 

.  Bal(enoptera  acuto-rostrata ,  La  Cepéde:  Hist.  nat.  des  Cét. ,  pag.  134, 
tab.  8.  -  1804. 

„  rostrata,  H.Kröyer:  Nogle  Bemserkninger  med  Hensyn  till  Balae- 
noptera  rostrata;  Naturhist.  Tidskr.  Bd.  2,  pag.  617.  — 
1838-1839. 

Balcena  rostrata,  S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdj.,  2:dra  uppl.,  pag.  632. -  1847. 

Pterobalana  minor,  D.  F.  Eschricht:  Zool.  Anat,  Physiol.  Unters,  iib.  diö 

Nord.  Wallthiere,  pag.  169,  tab.  V,  fig.  2,  tab.  VI-XIV. - 1849. 

„  „    varietas  hergensis:  Idem:  Undersögelser  over  Hvaldyrene, 
6:te  Af  handling;  K.  Danske  Vid.  Selsk.  Skr.,  5:te  Rsekke, 

Bd.  I,  pag.  109.  —  1849. 
1)  Oss  synes  det  vara  tydligt,  att  den  af  H.  Burmeister  (Proceed.  of 

tbe  Zool.  Soc.  of  Lond.  1867;  pag.  707)  beskrifna  Balccnoptera  bonaérensis 
från  mynningen  af  floden  La  Platå,  har  sin  plats  inom  detta  underslägte. 

2)  I  Norge  kallas  den  Vaagehval,  och  på  Grönland  Tikagulih, 

60* 
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Bal(enoptera  rostrata ,  W.  Lilljeborg  :  Öfvers.  af  de  inom  Skand.  anträlfade 
Hvalartade  Däggdj. ;  Ups.  Univ.  Arsskr.  1862,  pag.  31.  — 
1862. 

„  „    W.  H.Flower:  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1864, 

pag.  252.  -  1864. 
„  „    J.  E.  Gray:  Catalogiie  of  Seals  and  Whales  in  the  Brit. 

Museum,  2:d  edit.,  pag.  188.  -  1866. 
„  „   A.  Cårte  and  A.  Macalister:  On  the  Anatomy  of  Ba- 

Icenoptera    rostrata;    Transact.  of   the  Philos.  Soc.  of 

Lond.  1868,  pag.  201,  tab.  IV-VII.  -  1868. 
„  „    Van  Beneden  &  Gervais:  Ostéographie  des  Cétacés,  livr.  5, 

pag.  146.  pl.  XII  &  XIII,  fig.  1  -10.  -  1869. 
„  „    A.  W.  Malm:  Hvaldjur  i  Sveriges  Museer  år  1869;  K. 

Sv.  Vet.Akad:s  Handl.,  ny  följd,  Bd  .9,  N:o  2,  pag.  44. — 
1871. 

BesJcr.  Denne  är  den  minste  af  alla  våra  bardhvalar,  ocli 

dess  längd  torde  knappt  öfverstiga  32 — 33  fot,  och  är  i  all- 
mänhet mindre  än  så:  Den  är  af  en  temligen  tjock  kroppsform, 

så  att  kroppens  omkrets  på  det  tjockaste  stället,  något  bakom 

bröstfenorna,  är  omkr.  lika  med  eller  nära  hälften  af  dess  längd  ̂ ) , 
eller  ock  möjligen  något  mera.  Sannolikt  äro  de  äldre,  och 

isynnerhet  de  äldre  hanarne ,  tjockare  än  de  yngre  '^).  Näsbor- 
rarne sitta  icke  på  någon  upphöjning.  Ungefär  midt  öfver  ögonen 

företer  den  öfre  profil  konturen  en  grund  bugt,  och  bakom  denne 
en  låg  konvexitet.  Spetsen  af  underkäken  räcker  framom  den 
af  den  öfre.  Bröstfenorna  äro  lancettformade  och  spetsiga,  samt 

nästan  lika  mycket  tillspetsade  från  både  främre  och  bakre  kan- 
terne,  ehuru  den  bakre  å  midten  har  en  trubbig  vinkel,  och 
den  främre  är  något  konvex.  Längden  af  deras  fria  del  utgör 
stundom  något  mera,  och  stundom  något  mindre  än  Vs 

kroppslängden  •"^).  Ryggfenan,  som  med  sin  främre  del  sitter 
framom,  och  med  den  bakre  midt  öfver  den  linia,  som  dragés 
verticalt  genom  anus,  samt  ungefär  vid  början  af  den  bakre  ̂ 4 
af  kroppslängden,  är  temligen  hög,  med  spetsen  böjd  bakåt,  och 

1)  Enligt  A.  Carte  och  A.  Macalister  (Philos.  Transact.  1868,  pag. 
205)  utgjorde  omkretsen  af  ett  13  fot  11  tum  (Eng.  mått)  långt  individ 
6  f.  9  t.  D:o. 

2)  Ett  par  särdeles  vackra  figurer  öfver  ett  yngre  individ  hafva  blifvit 
offentliggjorda  af  P.  Gervais  (Nouvelles  Archives  du  Muséum,  T.  VII,  pl.  3). 

3)  Enligt  Carte  och  Macalister  (anf.  st.)  utgjorde  längden  af  dei*as 
fria  del  å  det  13  f.  11  t.  långa  indi  videt  1  f.  11  t. ,  och  enligt  H.  Kröyer 
(Naturhist.  Tidskr.,  1  Raekke,  Bd.  2,  pag.  630)  utgjorde  deras  längd  å  ett 

252/3  f.  (Danskt  m.)  långt  individ  2  f.  10'  2  t. 
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med  bakre  kanten  konkav.  Hos  en  hona  af  26  fots  längd  var 

den  1  f.  2V2  t.  hög.  Naflen  har  sitt  läge  något  bakom  krop- 
pens midt.  Stjertfenans  bredd  är  något  mindre  än  V3  af  kropps- 

längden. Hos  en  hona  af  25  fots  längd  var  den  7  f.  2  7io  t.  bred. 
Bakom  ryggfenan  afsmalnar  kroppen  starkt,  och  är  närmare 

stjertfenan  hoptryckt,  och  med  en  temligen  skarp  kant  ofvan, 

och  äfven  en  smal,  ohiirii  afrundad  sådan  undertill.  —  Färgen 

är  ofvan  blåsvart,  och  under  hvit,  med  en  svag  köttfärgad  an- 
strykning, och  på  sidorna  öfvergår  den  undre  kroppssidans  färg 

utan  skarp  gräns  så  småningom  i  den  öfre  kroppssidans  D:o. 
Bröstfenorna  äro  svarta  vid  basen  och  vid  spetsen,  samt  hvita 
å  midten,  med  skarp  färggräns  inåt  och  stundom  äfven  utåt. 
Stjertfenan  har  ofvan  samma  färg  som  kroppens  öfre  sida,  och 
undertill  är  den  hvit,  med  bakre  kanten  och  spetsarne  svarta. 

Barderna  äro  gulhvita. 
Skelettet:  Några  mått  å  ett  skelett  af  en  yngre  hona  från 

trakten  af  Bergen  i  Norge,  och  förvaradt  å  Upsala  Universitets 
zoologiska  museum: 

Längd  af  skelettet  i  rät  linia     ....  23  fot. 
D:o    af  craniet        D:o    5  „  2Vio  tum. 

Bredd  af  D:o  öfver  tinningbenen    ...  2  ,,  9Vio  i? 

Längd  af  nosen  från  bugten  vid  bakre  än- 
dan af  öfverkäksbenet     ...  3  i? 

Bredd  af  D:o  å  midten   1  .,  IV20  i' 

Längd  af  ena  underkäksbenet  efter  böjnin- 
gen ä  yttre  sidan   5  „  V/n^  „ 

D:o    af  D:o  i  rät  linia   5  „  2V2  m 

Bredd  af  atlas  öfver  sidoutskotten  ...  1  „  — 
D:o    af  epistropheus  öfver  D:o  ....  1  „  37i(,  ,, 

Längd  af  kroppen  af  den  ll:te  bröstkotan  —  „  4^20  11 
Bredd  af     D:o           D:o       framtill     .  —  „  4^/20 
Längd  af  5:te  refbenet  efter  böjningen  å 

yttre  sidan   4  ,,  1^20  11 
D:o    af  skulderbladet                          .  1  „  PV20  n 

Bredd  af     D:o    1  „  911/20  v 
Längd  af  främre  extremiteten  från  och  med 

eaput  ossis  Jiumeri    .    :    .    .  3  57io  ̂  

D:o    af  öfverarmbenet     .,..,.  —  „  8^20  11 

Bredd  af     D:o    å  midten   —  „  31^20  i? 
Längd  af  strålbenet  i  rät  linia    ....  1  „  4^20  ,1 
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Längd  af  armbågbenet  i  D:o  och  utan  ole- 
cranon  1   fot  2^/iq  tum. 

D:o  af  det  ena  af  ossa  pelvis  ....  —  ,,5  ,, 

D:o  af  de  längsta  barderna  ....  —  „  07.20  ̂  
Craniet:  Det  karakteriseras  derigenom  att  dess  bredd  icke 

innehålles  2:De  gånger  i  dess  längd,  att  nosen  vid  basen  är  bred, 
och  derifrån  mot  spetsen  är  starkt  afsmalnande,  med  nästan  räta 

sidokanter,  och  smal  spets,  derigenom  att  pannbenens  orbital- 
utskott  eller  orbitaldelar  utåt  äro  föga  afsmalnande,  med  främre 

kanten  konvex,  och  den  bakre  konkav,  och  derigenom  att  näs- 
benen äro  kullriga  framtill.  Bredden  af  nosens  bas  strax  framom 

öfverkäksbenens  afsatser  innehålles  ungefär  1-/3  gånger  i  craniets 
bredd.  Nackbenets  öfre  del  räcker  fram  ungefär  midt  för  pann- 

benens orbitalutskott.  Mellan  den  och  pannbenen  sjiies  på  höj- 
den af  craniet  en  smal  kant  af  hjessbenen,  som  här  mötas. 

Längden  af  den  bakre  delen  af  craniet  är  stundom  lika  med 

hälften,  och  stundom  något  större  än  hälften  af  nosens  längd. 

Gombenen  sträcka  sig  jemnt  med  okbensutskotten  på  öfverkäks- 
benen.  Underkäksbenen  äro  starkt  böjda,  och  den  ledyta,  som 
bildas  af  angulardelen,  är  väl  skild  från  ledknappen,  och  mindre 
än  denne. 

Bålen:  Halskotorna  7;  bröstkotorna  vanligen  11,  och  nå- 

gon gång  12  1);  ländkotorna  vanligen  12,  och  någon  gång  18; 
och  stjertkotorna  18— 20,  och  kotornas  antal  tillsamman  48 — 50. 

—  Af  halskotorna  har  vanligtvis  blott  epistropheus  ringformiga 
sidoutskott,  d.  v.  s.  diapophysen  och  parapophysen  med  ändarne 

sammansmälta.  Enligt  G.  O.  Saks  -) ,  antaga  emellertid  äfven 
3:dje — 6:te  halskotornas  sidoutskott  ringformen  hos  mycket  gamla 

individer;  och  redan  Eschricht  ̂ )  har  funnit  ringformiga  sido- 
utskott på  5:te  och  6:te  halskotorna  hos  Grönländska  exemplar, 

ehuru  då  icke  på  3:dje  och  4:de.    W.  H.  Flowek*^  har  funnit 

1)  Doktor  J.  Koken  har  benäget  meddelat  oss  i  bref,  att  uti  Bergens 
museum  förefinnes  ett  skelett  af  en  gammal  hane  af  något  öfver  28  fots 
längd,  och  med  49  kotor,  hvaraf  12  bröstkotor.  Detsamma  bar  11  haema- 
pophysialbågar,  af  hvilka  den  l:ste  är  klufven. 

2)  Norske  Vid.  Selsk.  i  Christiania  Forh.  for  1868,  pag.  38. 
3)  Unters.  iiber  die  nord.  Wallthiere,  pag.  133. 
4)  Pruceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  London  1864,  pag.  256.  —  H.  C.  L, 

Bakkow  (Das  Leben  der  Walle.  etc,  Breslau.  J8G2.  Fol.  pag.  5)  har  å  ett 
skelett  af  ett  gammalt  individ  funnit  ringformiga  sidoutskott  å  5:te  och 
6:te  halskotorna  på  den  högra  sidan,  men  icke  på  den  venstra. 
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denna  ringform  på  sidoutskotten  å  högra  sidan  af  6:te  halskotan. 

Allt  detta  ådagalägger,  att  sidoutskotten  äfven  å  3dje~6:te 
halskotorna  blifva  ringforraiga  hos  gamla  individer,  men  tillika 
att  det  sist  inträffar  på  3:dje  och  4:de  af  dessa  kotor.  A  den 
7:de  halskotan  hafva  vi  å  ofvannämnda  skelett  funnit  ett  kort 

spetsigt  utskott  såsom  ett  rudiment  af  parapophysen ,  och  ett 
dylikt  rudiment  hafva  vi  äfven  iakttagit  å  detta  skelett  på  l:sta 
och  2:dra  bröstkotorna.  Halskotorna  äro  i  allmänhet  skilda, 

men  stundom  äro  ett  par  sammanvuxna  med  neuralbågarno. 

Enligt  EscHKicHT  och  enligt  hvad  vi  sjelfve  erfarit  äro  hos  Grön- 
ländska exemplar  2:dra  och  3:dje  halskotorna  ofta  sålunda  sam- 

mansmälta ^  och  Flower  (anf.  st.)  har  iakttagit  en  dylik  samman- 
smältning mellan  3:dje  och  4:de  halskotorna  å  ett  vid  England 

erhållet  individ.  Hsemapophy serna  eller  hsemapophysialbågarne 

under  stjertkotorna  äro  9 — 11.  Ländkotorna  och  de  främre  stjert- 
kotorna  hafva  kroppen  temligen  lång.  —  Hos  l:sta  paret  ref- 
ben  har  ingen  dubbelhet  blifvit  iakttagen.  Bröstbenet  är  kors- 
formadt,  med  korsets  axel  längst. 

Extremiteterna:  Skulderbladet  är  mycket  bredt,  så  att 

dess  längd  innehålles  ungefär  1  %  gånger  i  dess  bredd.  Äcromion 
är  långt  skild  från  ̂ jroc.  coracoideus,  samt  bildar  en  vanligen 
mycket  spetsig  vinkel  med  den  öfre  delen  af  skulderbladets  främre 

kant.  Strålbenet  är  märkbart  bredare  än  armbågbenet.  Carpal- 
benen  äro  3:ne  i  den  närmare,  och  2me  i  den  aflägsnare  raden. 

Pekfingret  (lista)  har  4,  långfingret  7,  ringfingret  6,  och  lill- 

fingret  3  phalanger  i).  —  Bäckenbenen  äro  små,  och  å  dem  hafva 

inga  spår  till  andra  ben  blifvit  anträft*ade.  De  hafva  sitt  läge 
under  den  l:sta  haemapophysialbågen,  och  äro  vid  främre  ändan 

bredare  2). 
Ehuru  vikhvalen  ofta  förekommer  vid  Norges  vestra  och 

norra  kuster,  och  der  är  allmänt  känd  under  namn  af  Vaagcqval 

eller  Vaagehval,  har  man  dock  högst  få  bevis  på  dess  förekomst 

vid  någon  Svensk  kust,  och  häraf  vill  det  synas,  som  den  endast 

undantagsvis  går  in  i  Kattegat.  Prof.  N.P.  Angelin  har  uppgifvit^), 

1)  A.  W.  Malm  har  uppgifvit  1  plialang  mera  för  hvarje  finger,  men 
detta  kommer  sig  deraf,  att  metacarpalbenen  äfvenledes  blifvit  räknade  så- 

som phalanger  (Hvaldjur  i  Sveriges  Museer;  K.  Sv.  Vet.Akad:s  Handl. ,  ny 
följd,  Bd.  9,  N:o  2,  pag.  44,  tab,  IV,  fig.  32). 

2)  Enligt  Carte  &  Macalister  (Philos.  Transact.  1868,  pag.  216); 
och  enhgt  Barkow  (das  Leben  der  Walle,  pag.  8—9). 

3)  Öfvers.  af  K.  Vet.Akad:s  Förh.  1867,  pag.  81. 



942 

att  en  subfossil  underkäke  af  denne  hval  blifvit  funnen  vid  Sannarp 

i  Årstads  socken  i  Halland,  enligt  A.  Erdmann^),  vid  gräfning 
uti  glaciallera,  eller  uti  ett  så  kalladt  mergeltag;  och  enligt  A. 

W.  Malm  2),  strandade  ett  individ  af  den  under  våren  1860  vid 
Kyrkösund  i  Bohusläns  skärgård.  Enligt  Eschricht,  har  den  en 

gång  erhållits  i  Christiania-Fjorden'  vid  Dröbak,  och  en  gång 
vid  östra  kusten  af  Jutland  i  grannskapet  af  Horsens.  Den 

håller  sig  i  norra  delarne  af  Atlantiske  Oceanen  och  i  norra  Is- 
hafvet,  och  förekommer  derföre  vid  Spetsbergen,  Island  och 
Grönland.  På  förstnämnda  stället  lär  den  dock,  enligt  A.  J. 

Malmgren  vara  mycket  sällsynt.  Den  synes  i  allmänhet  vara 

mindre  nordlig  i  sin  geogr.  utbredning  än  våre  andre  bardhva- 
lar,  hvilket  visar  sig  dels  derigenora  att  den  under  vintren  för- 

svinner från  hafvet  vid  Grönland,  och  dels  derigenom  att  den 

vid  Norge  förekommer  under  sommaren ,  och  derföre  der  stun- 
dom kallas  Sommerqval  eller  Sominerhvol ,  i  motsättning  mot 

Sillhvalarne,  som  komma  under  hösten  och  vintren.  Den  före- 
kommer stundom  äfven  vid  kusterna  af  England  och  Frankrike, 

äfvensom  vid  östra  kusten  af  N.  Amerika.  Den  lefver  företrädes- 

vis af  smärre  fiskar  af  slägtena  Osmerus,  Chq^ea^  Gadus  m.  fl., 
och  under  förföljandet  af  dessa  går  den  ofta  in  i  Qordarne,  och 
enligt  J.  E.  Gray  t.  o.  m.  in  i  flodmynningar.  I  trakten  af 

Bergen  i  Norge  fångas  den  uti  vissa  mindre  fjärdar  med  smalt 
inlopp,  hvilket  tillstänges  med  ett  slags  groft  nät  af  basttåg 
eller  annat  tåg,  eller  ock  stundom  med  stängsel  af  träd.  Den 

dödas  här  med  harpuner,  eller  stundom  med  pilar,  som  afskjutas 

med  bågar,  och  den  kan  lefva  8—14  dagar  efter  det  den  blifvit  in- 
stängd. Stundom  drifves  den  på  land  af  förföljande  späckhuggare 

{Or ca  gladiator,  som  derföre  i  Norge  kallas  Vagnhund,  eller 
Hvalhund.  I  allmänhet  erhålles  den  äldre  hanen  mycket  mera 
sällan  än  honan.  Eschricht  förmodar,  att  den  ynglar  midt  under 
vintren.  Ehuru  den  merendels  blott  föder  en  unge,  har  man  dock 

någon  gång  hos  den  funnit  2me  foster.  Ungen  skall  vara  om- 
kring 3  alnar  lång,  då  den  födes.  - 

1)  Bidr.  till  känned.  oni  Sveriges  Qvartära  Bildningar,  pag.  158. 
2)  K.  Sv.  Vet.Akad:s  Handl.,  ny  följd,  Bd.  9,  N:o  2,  pag.  45. 
3)  Öfvers.  af  K.  Vet.Akad:s  Förh.  1863,  pag.  155. 
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Uiiderslägtet  Physalus,  J.  E.  Gkay. 

Kroppen  är  mer  eller  mindre  långsträckt.  Ryggfenan  har  vanligen  sitt 
läge  bakom,  men  nägon  gång  öfver  anus.  Craniets  bredd  innehålles  2:ne 
gånger  eller  mera  i  dess  längd.  Underkäkens  kronutskott  är  mer  eller 
mindre  högt.  Kotornas  antal  är  55—66.  Barderna  äro,  åtminstone  till 
större  delen ,  svartaktiga ,  eller  blåsvarta  med  ljusare  flammor,  blott  undan- 

tagsvis är  någon  gång  en  ljusare  hvitaktig  färg  öfvervägande  öfver  den 
mörke. 

Detta  underslägte  har  representanter  i  alla  haf,  och  omkring 

15 — 16  dithörande  arter  äro  mer  eller  mindre  kända,  och  deraf 
äro  3:ne  tillhörande  vår  och  Europas  fauna.  Dessa  sednare  kunna 

till  det  yttre  åtskiljas  genom  de  i  den  här  gifna  synoptiska  ta- 
bellen upptagne  karaktererne. 

Physalus. 

Ryggfenan  är 
belägen  < 

ungefär  midt  öfver  anus,   och  Arter: 
dess  höjd  utgör  omkring  V24 
kroppslängden  2.  laticepn,  J.  E.  Gray. 

åtminstone  tiil 
större  delen 

bakom  den  ver- 
ticala  linia,  som 
dragés  genom 
anus. 

Längden  af 
bröstfenans  fria 
del  utgör  af 

kroppslängden  .• 

Vii-Vö,  och 
ryggfenans  höjd 
utgör  omkring 
V50  V40 

kroppslängden..  3.  musculus,  Companyo. 

Ve-V-,  och 
ryggfenans  höjd 
utgör  omkring 1    1/  of 

/  140  /94 
kroppslängden. .  4.  sibhaldii:  J.  E.  Gray. 

2.  Balsenoptera  laticeps,  J.  E.  Gray  i). 

Sillhvalen  '^). 
Kroppen  smärt  och  långsträckt.  Bröstfenorna  äro  små, 

och  längden  af  deras  fria  del  innehålles  omkring  8'^i\  gånger 

1)  Den  uppställes  såsom  typ  för  ett  särskilt  slägte ,  Budolphius ,  af  J. 
E.  Gray  (Supplement  to  the  Catalogue  of  Seals  and  Whales  in  the  British 
Museum,  pag.  54.  —  1871). 

2)  Detta  namn  härleder  sig  från  det  Norska  n2Lmuet  Sild-Qval ,  h vilket 
man  på  Norges  vestkust  tilldelar  både^  denna  och  den  följande  arten.  Vi 
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i  kroppens  längd.  Ryggfenan,  som  aiiUr  ungefär  midt  öfver 

amis^  är  teniligen  hög^  så  att  dess  höjd  utgör  omkring  ̂ /^^  af 
kroppens  längd.  Barderna  äro  svarta.  —  Nackbenets  pars  occi- 
pitalis  sträcker  sig  fram  ungefär  midt  för  pannbenens  orbital- 
utskott.  Dessa  sednare  hafva  bakre  kanterne  något  litet  bakåt 
riktade  och  konvexe,  och  de  äro  utåt  föga  af  smalnande^  så  att 

deras  bredd  vid  yttre  ändan  är  ungefär  2/3  af  deras  bredd  vid 
basen.  Näsbenen  äro  vid  främre  ändan  snedt  afhuggna.  Ko- 

tornas antal  är  55 — 56^  och  der  af  äro  13 — 14  bröstkotor.  Med 
l:sta  parets  refben  äro  i  cdlniänhet  mer  eller  mindre  tydliga 
halsrefben  sammanvuxna  Sirålbenet  är  dubbelt  eller  nära 
dubbelt  längre  än  öfverarm.benet,  och  båda,  underarmbenen  äro 

mycket  smala,  så  att  deras  bredd  å  midten  innehålles  9 — 11 
gånger  i  deras  längd, 

Balcena  rostrata,  K.  A.  Kudolphi:   Einige  anatomische  Bemerkungen  iiber 
Balcena  rostrata;  Abhandlungen  d.  Kön.  Akad.  d.  Wiss. 
zu  Berlin  1820-1821,  pag.  27,  tab.  I— V.  -  1822. 

„      Brandt  &  Eatzeburg:  Mediz.  Zoologie,  Bd.  I,  pag  119, 
tab.  XV,  fig.  3;  tab.  XVI,  fig.  1  &  2.  Till  dels.  -  1829. 

Balanoptera  laticeps,  J.  E.  Gray:  Zoology  of  the  Voyage  of  Erebus  &  Terror, 
P.  III— V,  pag.  20  —  1846. 

Balcena  Pl ty  salus ,  S.  Nilsson:   Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl. , 
pag.  636.    Till  dels.  —  1847. 

Balcenoptera  laticeps,  W  Lilljeborg:  Öfvers.  af  de  inom  Skand.  (Sverige 
och  Norrige)  anträffade  Hvalartade  Däggdjur;  Ups.  Univ. 
Årsskrift  1862,  pag.  25.   -  1862. 

Sihbaldus  laticeps,  J.  E.  Gray:  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1864, 

pag.  352.  -  1864. 
Balcenoptera  laticeps,  W.  H.  Flower:  ibm,  pag.  399. 
iSibbaldius        ,,        Idem:  ibni,  pag.  417. 
,j  ,,        J.  E.  Gray:  Catalogue  of  Seals  and  Whales  iu  the 

British  Museum,  2:d  edit ,  pag.  170.  —  1866. 
Balcenoptera  borealis  on  laticeps,  Van  Beneden  &  Gervais:  Ostéographie  des 

Cétacés,  livr.  6-7,  pag.  198,  pl.  X  &  XI,  fig.  11-35. —  1870. 

Beskr.    Några  mått  å  ett  yngre  individ,  efter  Kudolphi: 

Djurets  längd  ,    .    .  32  fot  3Vio  tura. 

Kroppens  omkrets  vid  anus  9  ,,    —  „ 

hafva  emellertid  åt  den  följande  gifvit  namnet  Rörhval,  derföre  att  det 
sannolikt  är  den ,  som  hos  Ström  (Söndniörs  Beskrivelse ,  pag.  298)  utmärkes 
med  namnet  Eör-Qval,  då  det  deremot  sannolikt  är  den  nu  ifrågavarande 
mindre  arten,  som  derstädes  fått  benämningen  Sild-Qval. 

1)  Se  ofvan,  pag.  921. 
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Afständet  luellati  spetsen  af  underkäken  och 

bröstfenorna     .......    1)  fot  8-^  tuiu. 

D:o  mellan  D:o  af  öfverkäken  och  ryggfenan  20  „     —  „ 
I):o  raellan  D:o  af  nnderkäken  och  anus    .21   ,,  bVio 
Längd  af  bröstfenorna  3  „  G^io 

Bredd  af     D:o   —   „  GV,o  „ 
Längd  af  ryggfenans  bas  1   ,,    oVm  „ 
Höjd  af  ryggfenan  1    „  87io  „ 

Bredd  af  stjertfenan  O   „  2-Vio 
Af  denna  art  hafva  endast  yngre  individer  erhållits,  hvilka 

alla  varit  af  ringa  storlek  —  32—84  fot  långa  Fem  skeletter 
af  den  äro  kända,  nemligen  ett  i  Berlin,  ett  i  Leiden,  ett  i 
Briissel,  och  2me  i  Bergen  i  Norge,  och  alla  äro  af  nämnde 

ringa  storlek.  Ehuru  alla  dessa  skeletter  äro  af  yngre  djm-,  och 
det  derföre  är  troligt,  att  den  blir  större  än  dessa,  är  det  dock 
sannolikt,  att  den  icke  är  en  bland  de  större  hvalarne.  Derför 

talar  den  spensliga  byggnaden  af  dess  extremiteter  och  refben, 

och  derför  talar  äfven  den  omständigheten,  att  den  af  Cope  be- 
skrifna  närstående  Amerikanska  arten  icke  var  längre  än  43  fot, 
ehuru  de  ringformiga  sidoutskotten  på  3:dje  och  4:de  halskotorna 

utvilade,  att  det  ifrågavarande  individet  icke  var  ungt.  Både  en- 
ligt skelettet  och  enligt  figuren  hos  Brandt  &  Ratzebukg  är  den 

af  en  smärt  kroppsform.  Bröstfenorna  äro,  enligt  de  uppgifna 

måtten,  belägna  något  framom  slutet  af  den  främre  V3  af  kropps- 
längden, och  ryggfenan  ungefär  vid  början  af  den  bakre  ̂ /g  af 

D:o.  Ungefär  midt  under  ryggfenan  är  anus.  Den  bakre  delen 

af  kroppen  närmare  stjertfenan  är  hoptryckt.  —  Enligt  den  nämnde 
figuren  är  färgen  ofvan  blåsvart,  och  under  hvit,  och  fårorna  ljust 

köttfärgade  eller  rödaktiga.  —  Barderna  äro  mycket  korta. 
SJcelettet.  Några  mätt  å  det  ena  i  Bergens  museum  för- 

varade skelettet: 

1)  CoPE  har  beskvifvit  ett  exemplar  af  en  närstående  art ,  som  erhållits 
i  trakten  af  Philadelpliia  i  N.  Amerika  (Proceed.  of  the  Acad.  of  Nat.  Se. 
of  Philad.  1866,  pag.  297),  hvilket  varit  43  fot  långt.  Denna  art  har 
sedermera  af  samme  författare  (Proceed  of  the  Acad.  of  Nat.  Sc.  of  Philad. 
1869,  pag.  17)  fått  namnet  Sibhaldiiis  tuherosus.  Den  skiljes  från  Balcen. 
laticeps  derigenom  att  dess  ryggfena  utgöres  af  en  låg  konisk  knöl  med  en 
hornartad  beklädnad,  och  bakom  den  har  ryggkanten  5-6  knölar.  Det 
synes  dock  icke  vara  alldeles  omöjligt,  att  denne  karakter  kan  hafva  sin 
grund  i  en  missbildning  uppkommen  genom  våld  föröfvadt  af  något  rofdjur» 
t.  ex.  en  Orca  eller  någon  större  haj. 
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Längd  af  skelettet  30  fot  P/io  tum. 
D:o    af  craiiiet  i  rät  linia  6  ,,  6  „ 

Bredd  af  D:o  öfver  tinniugbenen    ....    3  „  2%o  „ 
Längd  af  underkäken  efter  böjningen  å  yttre 

sidan  6  ,,  7  ,, 

Underkäksbenets  höjd  öfver  proc.  coronoideus  —  „  87io  n 
Längd  af  kroppen  af  den  13:de  bröstkotan  .  —  „  4^20  n 

Bredd  af   D:o  i):o   —  „  71/20 
Längd  af  6:  te  ref  benet  efter  böjningen  å  yttre 

sidan  4  „  3  „ 

D:o    af  skulderbladet  1   ,,  l'72o  n 
Bredd  af      D:o   2  „  V^l^^  „ 
Längd  af  främre  extremiteten  från  och  med 

öfverarmbenets  co,put     ....    5  „    —  „ 

D:o    af  öfverarmbenet  —  „  77io  ̂  
Bredd  af     D:o    vid  nedre  ändan  ....  —  „  5  „ 
Längd  af  strålbenet  1  ö^io 

Bredd  af     D:o     å  midten  —  „  11^20  n 
Längd  af  armbågbenet  utan  olecranon .    .    .    1   „  b*/iQ  „ 
Bredd  af      D:o       å  midten  —  „  P/10 

Craniet^):  Det  är  af  en  mera  långsträckt  form  än  det  af 
vikhvalen ,  så  att  dess  största  bredd  innehålles  2me  gånger  eller 
något  mera  i  dess  längd.  Då  craniet  betraktas  ofvanifrån,  företer 
nackbenets  bakre  kant  2:ne  bugter  å  hvardera  sidan  af  dess 

ledknappar,  nemligen  en  djupare  och  smalare  närmast  intill 
nämnde  ledknappar,  och  en  grundare  och  vidare  utanför  denne. 
Nackbenets  öfre  del  (pars  occipitaUs)  är  jemförelsevis  lång,  så 
att  dess  längddimension  från  bakre  kanten  af  ledknapparne  utgör 
mera  än  ̂ 4  af  dess  bredd,  och  dess  främre  kant  har  sitt  läge 
ungefär  midt  för  pannbenens  orbitalutskott.  Mellan  denne  kant 

och  näsbenen  synas  smala  kanter  af  hjess-  och  pannbenen.  Pann- 
benens orbitalutskott  äro  subrhomboidiska  och  något  bakåt  rik- 

tade ,  och  utåt  föga  afsmalnande ,  så  att  deras  bredd  vid  yttre 
ändan  är  väl  af  deras  bredd  vid  basen.  Deras  främre  kanter 

äro  bugtige,  och  deras  bakre  konvexe.  De  äro  ej  mycket  ut- 
stående, och  deras  transversella  dimension  är  mindre  än  deras 

longitudinella  vid  basen.     Öfverkäksbenens  okbensutskott  äro 

1)  Beskrifningen  af  craniet  såväl  som  af  det  öfriga  skelettet  grundar 
sig  hufvudsakligen  på  iakttagelser  å  det  i  Bergens  museum  förvarade  ske- 
lettet. 
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korta  och  föga  utstående,  och  de  vinklar,  sona  de  bilda  med 
öfverkäksbenens  kroppar,  äro  trubbige.  Näsbenen  äro  långsträckta, 
så  att  deras  gemensamma  bredd  vid  basen  utgör  ungefär  af 
deras  längd.  Vid  främre  ändan  äro  de  snedt  afhuggna.  De  äro 
ofvan  något  plattade,  men  framtill  derstädes  med  en  långsgående 

låg  köl  å  midten,  och  på  hvardera  sidan  af  denne  grundt  kon- 
kava. Längden  af  den  bakre  delen  af  craniet,  räknad  från  främre 

kanten  af  basen  af  pannbenets  orbitalutskott ,  innehålles  något 

mera  än  1  ̂/^  gånger  i  längden  af  nosen,  räknad  från  bugten  i 
bakre  ändan  af  öfverkäksbenet.  Underkäksbenen  äro  föga  böjda, 
och  kronutskottet  är  lågt,  och  trubbigt  triangulärt. 

Balen:  Halskotorna  äro  7,  bröstkotorna  13 — 14,  länd- 

kotorna  14,  och  stjertkotorna  21  =  55—56.  Alla  halskotorna  äro 
fria.  Atlas  har  sidoutskotten  sittande  högt  uppe,  sneda  och 
korta  och  hoptryckta ,  så  att  deras  höjd  är  större  än  deras  längd. 
A  undre  sidan  har  den  baktill  ett  stort,  tillspetsadt  och  bakåt 

riktadt  hypapophysialutskott,  som  passar  in  uti  en'  ledj^ta  på 
följande  kotan.  Endast  epistropheus  och  den  följande  kotan  hafva 
ringformiga  sidoutskott,  men  å  äldre  individer  bilda  sannolikt 

åtminstone  de  närmast  följande  kotorna  ringar,  hvilka  alltid 
saknas  å  den  7:de  Haemapophysialbågarne  äro  14.  Kef benen 

äro  spensliga,  och  till  antalet  LS— 14  par.  lista  paret  äro  bredare 
och  tjockare  än  de  andra,  och  vid  öfre  ändan  2-höfdadt.  Bröst- 

benet är  korsformadt,  med  korsets  longitudinella  dimension  kor- 
tare än  den  transversella. 

Extremiteterna :  Skulderbladet  är  mycket  bredt,  så  att 
dess  bredd  är  nära  dubbelt  större  än  dess  längd  eller  höjd.  Det 
är  dock  i  förhållande  till  djurets  storlek  litet.  Acromion  är 
långt  skild  från  proc.  coracoideus ,  samt  divergerar  starkt  från 
denne,  så  att  den  vinkel,  som  den  bildar  med  öfre  delen  af 

skulderbladets  främre  kant,  är  mycket  spetsig.  Froc.  coracoideus 

är  icke  hälften  sä  lång,  som  acromion.   Öfverarmbenet  är  jem- 

1)  Hos  den  ofvan  omnämnda,  af  Cope  beskrifna,  arten  från  N.  Amerikas 
östra  kust,  hade  2:dra,  3:dje  och  4:de  halskotorna  ringformiga  sidoutskott, 
och  hos  en  annan  närstående  art,  Sibhaldius  schlegelii Floweb.  (Proceed.  of 
the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1864,  pag.  408)  från  Java,  har  Flower  funnit 
ringformiga  sidoutskott  å  2:dra— 5:te  halskotorna.  —  A  skelettet  i  Bergen 
af  här  ifrågavarande  art  har  endast  epistropheus  ringformiga  sidoutskott, 
men  å  ett  skelett  af  den  i  Briissel  från  hafvet  öster  om  Nord-Cap  har, 
enligt  Flowek  och  Van  Beneden  &  Gervais,  äfven  den  3:dje  halskotan 
dylika  utskott. 
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förelsevis  ej  tjockt,  och  dess  bredd  å  midten  är  imgefar  lika  s 
raed  af  dess  längd.  Båda  underarrabenen  äro  mycket  smala  c 
och  långa,  och  båda  något  böjda.  Strålbenet  är  föga  större  än  I 
armbågbenet.  Dess  bredd  å  midten  innehålles  ungefär  9  gånger  > 

i  dess  längd.  Bredden  af  armbågbenet  å  midten  innehålles  om-  i 
kring  11  gånger  i  detta  bens  längd.  Olecranon  slutas  med  ett  j 

aflångt  och  i  spetsen  grundt  tvåklufvet  brosk.  Carpalbenen  äro  5.  '  , 
l:sta  fingret  har  8,  2:dra  I):o  G,  3:dje  D:o  5,  och  4:de  D:o  2 
phalanger,  som  äro  af  medelmåttig  längd.  Extremiteterna  äro 
små  i  förhållande  till  skelettet,  och  af  spenslig  byggnad. 

Vi  känna  icke  något  exempel  på  denne  hvals  förekomst  vid 
någon  Svensk  kust;  men  den  har  en  och  annan  gång  erhållits 
vid  Norges  vestra  och  norra  kuster.  Det  ofvan  beskrifna  skelettet 

i  Bergens  museum  har  erhållits  från  Alten  i  Norska  Vestfin- 
marken,  der  detta  individ  strandade  i  Juni  1861,  och  ett  annat 

dylikt  i  samma  museum  har  erhållits  frän  Skogsvaag  i  närheten 
af  Bergen  i  Juli  1863,  allt  enligt  benäget  meddelande  af  Doktor 
J.  Koren.  Det  af  KuDOLPm  beskrifna  exemplaret  strandade  vid 

östra  kusten  af  Holstein  d.  21:ste  Februari  1819;  det  som  för- 
varas i  zool.  museet  i  Leiden,  strandade  vid  kusten  af  Holland 

d.  29:de  Augusti  1811;  och  det  som  förvaras  i  Kongl.  museet 

i  Briissel,  har,  enligt  Van  Beneden,  erhållits  från  Norska  Öst- 

finmarken år  1861.  G.  O.  Saks')  tror  sig  hafva  iakttagit  den 
vid  Lofoten  i  Norge.  Då  den  icke  blifvit  iakttagen  vid  Grön- 

land eller  Spetsbergen,  och  vid  kusterna  af  Norge  och  Holland 
förekommit  under  sommaren,  är  det  antagligt,  att  den,  liksom 
vikhvalen,  hvilken  den  uti  storleken  kommer  närmast,  icke  är 

någon  högnordisk  eller  egentligen  glacial  art. 

3.   Balsenoptera  musculus,  Companyo-). 

RörJivalen. 

Kroppen  är  mychet  smärt  och  långsträcht.  Brösf/enorna 
äro  små,  och  längden  qf  deras  fria  del  utgör  mellan  Vg 

och  Vioi  ̂ ^'^  någon  gång  ej  mera  än  ̂ /n  af  hroppslängden , 
och  de  hafva  sitt  läge  ungefär  midt  emellan  rygg-  och  buJc- 

1)  Norske  Vid.  Selsk.  i  Christiania  Forh.  1865,  pag.  25  (särsk.  aftr.). 
2)  Denne  är  typen  för  underslägtet  Physalus. 
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sidorna.  Ilyfjfffcnan  har  den  främste  delen  af  sin  bas  midt 

of  ver  amts,  och  dess  höjd  utgör  omkring  ̂ /^^ — V40  kropps- 
längden. Stjerten,  d.  v.  s.  kroppen  bakom  ryggfenan,  är  mycket 

starkt  hoptryckt,  med  en  skarp  köl  of  van  och  under  ̂   och  så 

tunn^  att  dess  tjocklek  bakom  midten  mellan  rygg-  och  stjert- 

fenorna  knaptpt  idgör  mera  än  ̂ j^  af  dess  hÖjd^  hvilken  stdnare 
sänker  sig  helt  obetydligt  bakåt.  —  Nackbenets  pars  occipitalis 
sträcker  sig  icke  fram  till  midten  af  pannbenens  orbitaltdskott. 
Dessa  äro  utåt  starkt  afs)nalnande^  så  att  deras  bredd  vid 

yttre  ändan  är  föga  större  än  hälften  af  deras  bredd  vid  ba- 
sen^ och  deras  bakre  kanter  äro  något  litet  framåt  riktade 

samt  bugtige.  Näsbenen  äro  framtill  urhålkade.  Bredden  af 

^  nosen  på  midten  förhåller  sig  till  craniets  längd  som' 18  eller 
t.  o.  m.  21  förhåller  sig  till  100.  Kotornas  antal  är  60 — 62,, 

och  der  af  äro  14 — 15  bröstkotor.  Vid  l-.sta  parets  refben  äro 
ytterst  sällan  halsrefben  fästade.  Strålbenet  är  på  långt  när 
icke  dubbelt  längre  än  öfverarmhenet^  och  båda  underarmbenen 

äro  af  medelmåttig  bredd.  2:dra  fingret  är,  med  inbegrepp  af 
dess  metacarpalben ^  kortare  än  strålbenet,  och  det  och  S.dje 

hafva  5 — 6  phalanger. 

Morqual  de  la  Méditerranée ,  G.  Cuvier:  Recherches  sur  les  Ossem.  foss., 
3éd.,T.  V,  l.re  partie,  pag.  370,  tab.  26,  fig.  5.  —  1825. 

Balcenoptera  musculus,  L.  Companyo:  Méinoire  descriptif  et  ostéographie 
de  la  Baleine  échouée  sur  les  cötes  de  la  mer,  prés  de 
Saint  Cyprien,  Departement  des  Pyrénées-Orientales ,  le 
27  Novembre  1828.    Perpignan.  —  1830. 

Morqualus  musculus,  F.  Cuvier :  Histoire  nat.  des  Cétacés,  pag.  334.  — 
1836. 

Balcenoptera  arctica,  H.  Schlegel:  Abhandl.  aus  dem  Gebiete  d.  Zoologie 
und  vergl.  Anatomie,  2  Heft,  pag.  10,  tab.  IX.  —  1843. 

musculus,  JoH.  Muller:  Archiv  fiir  Anat.  Pliysiol.  etc.  Jahrg.  1842, 
pag.  CCXXXVII.  -  1843. 

Fhysalus  antiquorum,  J.  E.  Gray:  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1847, 
pag.  96.  —  1847, 

Fterobalcena  musculus,  D.  F.  Eschricht:  Unders,  over  Hvaldyr.   6:te  Af h. 
K.  Danske  Vid.  Selsk.  Skr.  5:te  Rsekke,  l:ste  Bd.,  pag. 
87.  —  1849. 

communis,  P.  J.  Van  Benkden:  Sur  une  baleine  prise  prés  de 
Tile  Vlieland  et  dont  le  squelette  est  monté  au  Jardin 

roy.  de  zoologie  d'Anvers;  Bulletins  de  TAcad.  Eoy.  des 
Sc.  etc.  de  Belgique ,  2:e  sér.  T.  I,  pag.  4o3.  — 1857. 

Balfenoptera  musculus,  W.  Lilljeborg:  Öfversigt  af  de  inom  Skand.  an- 
träffade Hvalartade  Däggdjur;  Upsala  Univ.  Årsskrift 

1862,  pag.  4.  —  1862. 
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Physalus  antiquorum,  W.  H.  Flower:  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond. 
1864.  pag.  409.  -  1864. 

Bdltemptera  mtisculus,  G.  O.  Sars:  Beskrivelse  af  en  ved  Lofoten  ind- 
bjserget  Rörhval,  Balcenoptera  musculus;    Norske  Vid. 
Selsk.  i  Christiania  Forh.  for  1865,  pag.  3,  tab.  I— III 
(särsk.  aftr.)  —  1865. 

Benedenia  Knoxii,  J.  E.  Gray:  Catalogue  of  Seals  and  Whales  in  the 
British  Museum,  2:d  edit.,  pag.  138.  —  1866.  Ung. 

Physalus  antiquorum,  Idem:  ibra,  pag.  144  —  1866. 
„       Duguidii,  Idem:  ibm,  pag,  158.  Yngre. 

Balmnoptera  musculus,  A.  W.  Malm:  Om  ett  i  Zoologiska  Riksmuseum 
befintligt  skelett  af  Balcenoptera  musculus  Companyo  från 
Finmarken;  Öfvers.  af  K.  Vet  Akad:s  Förh.  1868,  pag.  95. 
tafl.  III.  —  1868. 

Physalus  antiquorum,  W.  H.  Flower:  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond. 
1869,  pag.  604,  pl.  XLVII.  —  1869. 

Bal(Bnoptera  musculus,  Van  Beneden  &  Gervais:  Ostéographie  des  Cétacés , 
livr.  6-7,  pag.  167,  pl.  XII  &  XIII,  fig.  11—24.  -  1870. 

„  ,,   P.  J.  Van  Beneden:  Mémoire  sur  une  Balénoptére  cap- 
turée  dans  TEscaut  en  1869;  Mém.  de  TAcad.  roy.  des  sc. 
des  lettres  etc.  de  Belgique,   T.  XXXVIII,  pag.  14,  pl. 
I    II.  -  1871. 

Physalus  musculus,  A.  W.  Malm:  Hvaldjur  i  Sveriges  museer  år  1869;  K. 
Sv,  Vet.  Akad:s  Handl,  ny  följd,  Bd.  9,  N:o  2,  pag.  40. 
-  1871. 

BesJcr.  Den  normala  längden  af  fullvuxna  individer  af  denna 

art  är  60 — 70  fot  i  rät  linia,  stundom  ett  par  fot  mindre  och 
stundom  ett  par  D;o  mera,  enligt  de  tillförlitliga  mått,  som  på 
sednare  tiden  åtskilliga  gånger  blifvit  tagna.  Den  företer  således 

ganska  betydande  individuella  vexlingar  uti  längden,  uppgående 
till  öfver  10  fot.  Den  är  af  en  särdeles  smärt  kroppsform,  de 

äldre  dock  något  tjockare  än  de  yngre.  En  gammal  hane,  som 

var  60  fot  (Eng.  mått^))  lång,  hade  kroppens  omkrets  bakom 
bröstfenorna  38  fot  D:o  Vi  meddela  här  några  mått  å  en 
annan  gammal  och  stor  hane ,  hvilka  mått  äro  tagne  af  W.  H. 

Flower^),  och  derföre  utan  tvifvel  är  tillförlitliga: 
Längd  af  kroppen  i  rät  linia  från  spetsen  af       (Eng.  m.). 

underkäken  till  bakre  ändan  af  stjerten  .    .67  fot. 
Från  ändan  af  öfverkäken  till  främre  vinkeln 

vid  bröstfenans  bas  21  „ 

1)  Det  Engelska  längdmåttet  är  i  det  närmaste  lika  med  det  Svenska 
verkmåttet.    Ett  Svenskt  tura  är  ̂ Vj^q  af  det  Engelska. 

2)  Enligt  J.  MuRiE  (Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1865,  pag.  207). 
3)  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  pf  Lond.  1865,  pag.  700. 
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Emellan  denne  vinkel  och  den  bakre  ögonvinkeln  G  fot  2  tum. 

Bröstfenans  längd,  mätt  frän  den  främre  vinkeln 
vid  dess  bas  G  ,,  9 

Densammas  längd,  mätt  från  öfverarmbenets  huf- 
vud,  sedan  den  afskurits  7  „  G  „ 

Stjertfenans  vidd  ungefär  13  „  —  ,, 
Stjertens  höjd  4  fot  framom  stjertfenan     .    .    .    4      G  „ 
Afståndet  mellan  bakre  spetsen  af  ryggfenan  och 

ändan  af  stjerten  15 
D:o  mellan  midten  af  anus  och  ändan  af  stjerten  ,  17  ,,  9 

D:o  mellan  naflen  och  ändan  af  stjerten  .    .    .27       5  „ 
A  ett  annat,  Gl   fot  långt  exemplar,  hane,  var 

ryggfenans  höjd  1       3  ,, 

Kroppens  höjddiameter  är  större  än  den  transverselle.  Be- 
traktad såväl  från  sidan  som  framifrån  har  den  sin  störste  dia- 

meter strax  bakom  bröstfenorna,  och  hufvudet  är  framtill  till- 

spetsadt,  med  underkäken  både  längre  och  bredare  än  den  öfre, 
och  med  underläppen  å  sidorna  omfattande  denne,  då  munnen 

är  sluten.  De  bakåt  divergerande  nässpringorna  ligga  i  en  för- 
djupning något  framom  den  verticala  linia,  som  dragés  genom 

munvinkeln.  De  äro  hvardera  å  yttre  sidan  omgifna  af  en  rygg, 

hvilka  2:ne  r3^ggar  framåt  konvergera  och  förena  sig  i  en  enda 
temligen  hög  rygg  framom  nässpringorna,  hvilken,  derifrån  gående 

framåt  långs  midten  af  hufvudets  öfre  sida,  sänker  sig  sä  små- 
ningom, tills  den  försvinner  vid  eller  något  framom  midten  mellan 

nässpringorna  och  nosspetsen.  A  hufvudets  öfre  sida  ofvan  ögonen 
är  en  sänkning,  och  å  hvardera  sidan  är  framom  bröstfenan  en 
bugt  eller  inknipning ,  då  kroppen  betraktas  ofvanifrån ,  hvilken 

bugt  utgör  en  antydning  till  hals.  Denna  inknipning  begränsas 
framtill  af  de  konvexiteter,  som  äro  bildade  af  articulardelarne  af 

flällbenens  okbensutskott  i).  Hufvudet,  beräknadt  efter  den  gräns 
bakåt,  som  dessa  konvexiteter  afgifva,  utgör  ̂ /\,  eller  något 
litet  mera  af  totallängden.  Ögonen  hafva  sitt  läge  på  utstående 
partier  strax  ofvan  munvinklarne.  Öronöppningarne,  som  äro  så 
små,  att  de  äro  svåra  att  finna,  hafva  sitt  läge  ungefär  midt 

emellan  Ögonen  och  basen  af  bröstfenorna.  Längden  af  bröst- 
fenorna utgör  vanligen  mellan  Vg  och  af  kroppslängden, 

och  dessa  fenor  äro  lancettformade ,  och  med  en  trubbig  vinkel 

1)  Detta  efter  G.  0.  Saus. 

61 
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i  bakre  kanten.  De  sitta  ungefär  midt  på  kroppssidorna.  Kygg- 

fenan  är  liten,  och  dess  höjd  utgör  ornkring  V'5o~V4o  af  kropps- 
längden. Dess  bakre  kant  är  konkav,  och  dess  spets  är  uppåt 

och  bakåt  riktad,  och  främre  delen  af  dess  bas  är  midt  öfver 

anus.  Den  bakre  delen  af  kroppen,  bakom  ryggfenan ,~  eller  den 
s.  k.  stjerten,  är  mycket  starkt  hoptryckt,  och  med  en  skarp 
kant  ofvan  och  under,  hvilken  sänker  sig  på  stjertfenan,  men 
sträcker  sig  nära  dennas  bakre  kant.  Stjerten,  betraktad  från 

sidan,  är  nästan  lika  hög  tills  nära  invid  stjertfenans  bas. 
Färgen  är  ofvan  svartaktig  eller  svartgrå,  och  under  hvit,  och 

på  sidorna  af  kroppen  gå  dessa  färger  så  småningom  öfver  i 

hvarandra,  utan  skarp  färggran^.  Mellan  hufvudet  och  bröst- 
fenorna sträcker  sig  en  hvitaktig  färg  uppåt,  åtminstone  stun- 

dom. Bröstfenorna  ofvan,  ryggfenan,  och  stjertfenan  ofvan  äro 
svarta,  men  de  förstnämnda  äro  i  främre  kanten  hvita.  De  äro 

äfven  undertill  hvita,  med  undantag  af  spetsen  och  den  bakre 
kanten,  der  de  äro  mörkare.  Stjertfenan  är  undertill  hvit,  med 

mörka  kanter. —  Barderna  äro  korta,  så  att  de  längsta  marginal- 
skifvorna  å  ett  fullvuxet  individ  äro  endast  omkr.  3  f.  långa.  Vi 
hafva  räknat  360  barder  utom  de  kortaste.  Enligt  Escheicht 

äro  barderna,  såsom  friska,  ljusblå  med  hvita  streck.  A  torkade 

exemplar  hafva  vi  funnit  färgen  svartgrå,  till  en  del  med  mer 
eller  mindre  tydliga  långsgående  gråhvita  flammor,  samt  något 

ljusare  inåt,  och  med  gråhvita  borst.  De  främre  barderna  äro 
gråhvita.  Båda  bardräckorna  sammanlöpa  framtill. 

Shelettet,  Mått,  tagna  å  ett  i  Bergens  museum  förvaradt 

skelett  af  en  gammal  hane: 

Längd  af  skelettet  .    .    .  58  fot. 
D:o    af  craniet  i  rät  linia  14  ,, 

Bredd  af  D:o  6  „  V/^^  tum. 

Längd  af  underkäken  efter  böjningen  å  yttre 
sidan  15  ,, 

Höjd  af  krouutskottet  —   „  67io  n 
Längd  af  kroppen  af  den  sista  bröstkotan    .  —  ,,  7Vio  ii 
D:o    af     D:o    af  den  l:sta  ländkotan.    .  —  ,,  8  „ 

Bredd  af     D:o    af  D:o     ....    1   „  1 12/20 
Längd  af  ett  af  de  längsta  refbenen  efter 

böjningen  å  yttre  sidan  ....    8  „  9  „ 
D:o    af  skulderbladet   2  „  5  „ 

Bredd  af      D:o   4  „  n 
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Läno-d  af  en  af  de  främre  extremiteterna  från 
och  med  öfverarmbenets  ledhufvud, 

men  med  nndantag  af  de  yttersta 

phalangerna,  hvilka  saknades  å 
skelettet  

G  fot. 
1  „ 
2  „ 

D:o  af  öfverarmbenet  .  . 
D:o    af  strålbenet  i  rät  linia 5*/. 

tum. 

D:o  af  armbågbenet  till  spetsen  af  o/ccmwow  2  „  8Vio  n 

Craniet:  Dess  längd  utgör  omkring  ̂ /^  af  hela  skelettets, 
och  dess  bredd  inuehålles  omkring  2:ne  gånger  eller  något  mera 

i  dess  längd  i).  Längden  af  den  bakre  delen  af  craniet  från 
främre  kanten  af  basen  af  pannbenets  orbitalutskott  till  den  mest 

utstående  kanten  af  nackbenet  innehålles  omkring  2:ne  gånger  i 

längden  af  nosen,*  räknad  från  bugten  vid  bakre  delen  af  öfver- 
käksbenet.  Nackbenets  öfre  del,  som  är  starkt  afsmalnande  framåt, 

räcker  ej  till  midten  af  pannbenens  orbitalutskott,  och  dess  längd 

utgör  omkring  73  af  nackbenets  bredd.  Då  craniet  betraktas 
frän  sidan,  synes  nosens  öfre  profilkontur  jemnt  stupande,  utan 

att  bilda  någon  märkbar  böjning,  och  nosen  är  låg,  tillfölje 
deraf  att  den  är  något  plattad.  Nosens  bredd  strax  framom 

basen  af  öfverkäksbenens  okbens^utskott  innehålles  nära  2  V2  gånger 
i  dess  längd.  Nosens  sidokanter  äro  baktill  nästan  parallele,  och 

på  midten  mycket  obetydligt  konvexe.  Mellan  nackbenets  öfre 
del  och  näsbenen  synes  en  temligen  bred  skifva  af  pannbenen, 

men  intet  af  hjessbenen.  Pannbenens  orbitalutskott  hafva  sin 

longitudinella  dimension  vid  basen  föga  större  än  sin  transver- 
sella,  och  de  äro  utåt  så  starkt  afsmalnande,  att  deras  bredd 

vid  yttre  ändan  är  föga  större  än  hälften  af  deras  bredd  vid 
basen.  Deras  bakre  kanter  äro  något  litet  framåt  böjde,  och 

bugtige.  Näsbenen  äro  korta,  och  konkava  ofvan-  och  framtill, 
och  långs  suturen  dem  emellan  bilda  de  en  skarp  köl. 

Balen:  Halskotorna  äro  7,  bröstkotorna  14—15,  länd- 

kotorna  15,  och  stjertkotorna  24—25.  Alla  halskotorna  äro  fria, 
och  2:dra — 6:te  hafva  hos  äldre  individer  ringformiga  sidoutskott, 
ehuru  det  någon  gång  händer,  att  parapophyserna  på  den  Gite 

äro  föga  utbildade,  och  icke  vid  spetsen  förenade  med  diapo- 
physerna.  Atlas  har  sidoutskotten  högt  sittande,  nästan  koniska, 
något  litet  hoptryckta  och  temligen  långa.    Den  är  tjock  och 

1)  Cmniei  är  baktill  bredare  hos  äldre  individer,  men  dessa  hafva  van- 
ligen nosen  något  längre. 

i)  I* 
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stark  —  kroppen  2V2-3Vio  t.  tjock  —  och  å  undre  sidan  har 
den  baktill  ett  kort  och  trubbigt,  men  tydligt  hypapophysial- 
utskott.  Epistroplieus  hos  äldre  individer  har  sidoutskotten  mycket 
stora,  så  att  deras  transversella  dimension,  eller  deras  längd,  är 
större  än  den  af  kroppen  å  samma  kota.  Neuralbågen  är  låg, 

och  neuraltaggen  representeras  af  ett  par  knölar.  Å  de  följande 

halskotorna  äro  hålen  i  sidoutskotten  större,  och  ringarne  sma- 

lare. 7:de  halskotan  saknar,  såsom  vanligt,  parapophyser.  Krop- 
pen å  ländkotorna  och  de  främre  stjertkotorna  är  temligen  lång. 

Hsemapophysialbågarne  äro  18.  Kefbenen  äro  14— 15  par.  l:sta 
parets  äro  i  allmänhet  enkla.  Vi  känna  blott  ett  fall,  då  mån 

funnit  dem  2-höfdade  Bröstbenet  är  till  sin  form  mycket 
vexlande.  Vanligen  är  det  korsformadt,  med  korsets  axel  kort, 

och  framtill  mindre  tydlig,  och  med  dess  si(iogrenar  mer  eller 
mindre  breda  och  långa.  Ofta  har  det  vid  främre  ändan  ett  hål 

eller  en  mer  eller  mindre  djup  bugt.  Hos  de  äldre  är  korsets 

axel  baktill  vanligen  mer  utdragen  än  hos  de  yngre. 
Extremiteterna :  Skulderbladet  liknar  ungefär  det  af  de 

andra  fenhvalarne  af  detta  slägte.  Dess  bredd  är  något  mera  än 

1 gånger  större  än  dess  längd.  Acrommi  och  proc.  coracoi- 
deus  äro  stora,  och  ungefär  parallela.  Öfverarmbenets  ledhufvud 
sitter  föga  snedt.  Längden  af  öfverarmbenet  innehålles  något  mera 

än  IV2  gånger  i  den  af  strålbenet.  Underarmbenen  äro  medel- 
måttigt grofva,  och  strålbenet  är  betydligt,  men  icke  dubbelt 

bredare  än  armbågbenet.  A  skelettet  i  Bergen  hafva  vi  iakttagit 

5  carpalben,  och  samma  antal  hafva  äfven  J.  Mume-),  G. O.  Sars'^), 
P.  J.  Van  Beneden  och  Van  Beneden  &  Gervais  ̂ )  iakttagit, 

men  W.  H.  Flower  ̂ )  och  A.  W.  Malm  ')  hafva  funnit  6  dylika» 
ehuru  det  ena  är  mycket  litet,  och  detta  sednare  antal  torde  vid 
närmare  påseende  vara  det  normala  hos  äldre  individer.  Af 

1)  P.  J.  Van  Beneden  :  Mémoire  sur  mie  Balénoptére  capturée  dans 
FEscaut  en  1869;  Mém.  de  TAcad.  roy.  des  Sc.  de  Belgique.  T.  XXXVIII, 

pag.  27,  pl.  I,  fig.  1. 
2)  On  the  Anatoni}^  af  a  Fin-Whale  (Physalus  antiquorum)  etc. ;  Proceed. 

of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1865 ,  pag.  227. 
3)  Norska  Vid.  Selsk.  i  Cliristiania  Forli.  1865,  pag.  22  (särsk.  aftr.). 
4)  Mémoire  sur  une  Balénoptére  capturée  dans  FEscaut;  Méni.  de  TAcad. 

roy.  des  sc.  etc.  de  Belgique,  T.  XXXVIII,  pag.  34. 
5)  Ostéographie  des  Cétacées,  pag.  194. 
6)  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1864,  pag.  415;  och  ibm,1869, 

pag.  609. 
7)  Öfvers.  af  K.  Vet.Akadrs  Förh.  1868,  pag.  101,  tab.  III,  fig.  6. 
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fingrarna  har  det  lista  (motsvarande  index)  2—3  phalanger,  2:dra 
och  3:dje  5—6  D:o  hvartdera,  och  det  4:de  3—4  D:o  (natur- 

ligtvis med  frånräkning  af  metacarpalbenen).  Det  2:dra  fingret 
är  det  längsta,  men  det  är  dock  kortare  än  strålbenet,  äfven  dä 
metacarpalbenet  inberäknas.  Bäckenbenen,  som  äro  trehörninga, 
med  de  2:ne  hörnen,  och  isynnerhet  det  ena  längre  och  smalare, 
och  med  det  ena  afrundadt,  bära  på  sin  yttre  sida  en  med  fibrös 

väfnad  fästad  rundad  broskartad  knöl,  såsom  antydning  till  ett 
lårben. 

Ehuru  denne  hval  icke  är  sällsynt  vid  Norges  vestra  kuster, 

och  enligt  G.  O.  Saes  t.  o.  m.  lär  vara  den  allmännaste  af  alla 

vid  Lofoten,  har  man  knappast  något  säkert  bevis  på  dess  före- 

komst vid  någon  Svensk  kust.  A.  W.  Malm  ̂ )  uppgifver,  att  i 

Lunds  Universitets  zoologiska  museum  förefinnes  en  "ryggkota" 
af  denna  art,  hvilken  skall  hafva  kommit  från  Bohuslän,  och 

tillhört  ett  individ ,  som ,  enligt  för  handen  varande  anteckningar 

i  nämnda  museum,  skall  hafva  strandat  i  grannskapet  af  Ström- 
stad derstädes  omkring  1830.  Uti  de  zoologiska  museerna  i 

Christiania  och  Bergen  i  Norge  förvaras  skeletter  af  denne  hval 
af  sådana  individer,  som  strandat  vid  Norges  södra  och  vestra 

kuster,  och  både  den  och  den  föregående  arten  benämnes  van- 

ligen af  kustboarne  derstädes  SiJd-Qval  eller  Sildehval,  enligt 
hvad  vi  redan  ofvan  hafva  anfört.  Ett  af  dessa  individer  stran- 

dade invid  Christiania  under  Februari  månad  1867,  och  hade 

således  passerat  in  genom  Skagerrack.  Den  har  åtminstone  en 
gång  förirrat  sig  in  uti  Östersjön,  emedan  den  af  Rosenthal  och 

HoRNscHucH  beskrifne  ̂ )  hval,  som  i  April  1825  strandade  vid 
vestra  kusten  af  ön  Rligen,  och  som  var  omkring  45  fot  lång, 
och  hade  61  kotor  och  15  par  refben,  utan  tvifvel  tillhörde 

denna  arten,  och  såsom  sådan  också  allmänt  blifvit  antagen. 
Den  tillhör  norra  delarne  af  Atlantiske  Oceanen  och  norra  Is- 

hafvet,  samt  förekommer  både  i  närheten  af  Europas  och  Norra 

Amerikas  kuster.  Under  sommaren  håller  den  sig  mera  nord- 
ligt, ehuru  icke  uteslutande  i  Ishafvet,  och  den  förekommer  då 

ofta  vid  nordvestra  (Lofoten)  och  norra  kusterna  af  Norge.  Enligt 
EscHRicHT,  tillbringar  den  icke  vintreu  i  hafvet  vid  Grönland, 

1)  Hvaldjur  i  Sveriges  Museer;  K.  Vet.Akad:s  Handl. ,  ny  följd,  Bd.  9, 
N:o  2,  pag.  40. 

2)  Epistola  de  Balcenopteris  qnibusdam  ventre  sulcato  distinctis.  Gry- 
phiffi.    MDCCCXXV.  4:to. 
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utan  anländer  dit  om  våren,  och  häller  sig  under  sommaren 

längre  norrut  i  Davissundet,  och  under  hösten  i  dess  södra  de- 
lar, hvarifrån  den  mot  vintren  vandrar  längre  söderut  Det 

är  isynnerhet  under  hösten ,  vintren  och  våren ,  som  den  anträffas 

i  närheten  af  mellersta  och  södra  Kuropas  kuster,  och  det  är 

under  denna  tid  som  den  stundom  vandrar  in  i  Medelhafvet, 
hvarest  det  af  Companyo  beskrifna  individet  strandade  den  27:de 

November  1828,  vid  Saint  Cyprieu.  Man  har  emellertid  exempel 
på  att  den  i  Juni  månad  förekommit  vid  kusten  af  Spanien. 
Den  lefver  både  af  evertebrerade  hafsdjur,  och  af  fiskar,  såsom 
sill,  torsk  m.  fl.  Man  har  stundom  funnit  stora  massor  af  fiskar 

i  dess  mage. 

4.   Baleenoptera  sibbaldii  (J.  E.  Gkay). 

Jättelivalen. 

Kroppen  är  smärt  och  långsträcJä,  Framom  näshorrarne 

är  den  långs  Jiufvndets  ofre  sida  gående  Jcölen  hög^  och  den 
sträcker  sig  nära  nossjjctsen,  ehuru  den  framåt  sänJcer  sig 

starkt.  Bröstfenorna  är  o  temligen  stora  ̂   sä  att  deras  längd 

utgör  från  ̂ /g  till  ̂ /^  af  ler  opp  släng  den.  De  äro  något  höjda 
hakåt^  och  deras  bakre  kant  är  i  midten  konvex,  men  bildar 

der  icke  någon  vinkel.  Byggfenan  är  ytterst  liten^  dess  höjd 

utgörande  omkring  \''i4o~~V94  kr  op)p  släng  den.  och  den  är 
belägen  helt  och  hållet  bakom  den  verticala  linia,  som  dragés 

genom  anus.  Kroppen  bakom  ryggfenan  är  starkt  hop)tryckt^ 
och  dess  höjd  aftager  så  småningom  bakåt.  Barderna  äro 

mörkt  gråsvarta^  med  något  ljusare  borst.  —  Nackbenets  pars 

occipitalis  sträcker  sig  icke  till  midten  af  pannbenens  orbitäl- 
utskott.  Dessa  hafva  sin  längddimension  vid  basen  större  än 

sin  transversella  D:o,  d.  v.  s.  från  basen  till  orbitalkanten-^ 
och  den  förra  är  ungefär  dubbelt  större  än  deras  bredd  eller 

längddimension  vid  nämnde  kant.  Näsbenen  äro  korta  ̂   och 

framtill  urholkade.  Nosen  är  bred  och  med  konvexe  sido- 
kanter^ och  dess  bredd  på  midten  förhåller  sig  till  craniets 

1)  Vid  Grönland  kallas  den  Timnolilc,  och  vid  Island  SildreJd. 
2)  Vi  ljöra  här  erinra  om  livad  vi  förut  pag.  929  yttrat  om  de  longi- 

tudinella och  transversella  dimensionerna  efter  deras  riktning  i  förhållande 
till  hufvudets  longitudinella  axel. 
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längd  som  26— SS  förhåller  sig  till  100  Kotornas  antal  är 

63—64,  och  deraf  äro  14 — 16  hrösthotor,  Öfverarmhenet  är 
mycket  hor  t,  men  dess  längd  innehålles  icke  2:ne  gånger  i 
längden  af  strålbenet.  Båda  under armhenen  äro  af  medelmåttig 
bredd.  2:dra  fingret  är,  med  inbegrepp  af  dess  metacarpalhen, 

längre  än  strålbenet;  och  fingrarnas  metacarpalhen  och  pha- 
langer  äro  särdeles  långsträcJcta,  så  att  t.  ex.  2:dra  fingrets 
metacarpalben  är  väl  4  gånger  längre  än  bredt  å  smalaste 

stället,  l.-sta  fingret  har  4,  2:dra  och  3:dje  B:o  hvartdera 
6—7;  och  4.äe  D:o  S:ne  phalanger,  allt  med  imdantag  af 
metacarpa  Ibenen . 

Physalus  (Borqualus)  Sibbaldii,  J.  E.  Gray:  On  the  Finner  Whales,  with 
the  description  of  a  new  species ;  Proceed.  of  the  Zool.  Soc. 
of  Lond.  1847,  pag.  92.  —  1847. 

Balcenoptera  gigas,  J.  Rkinhahdt;  Grönland  geograpliisk  og  statistik  be- 
skrevet, Bd.  2,  natiirhistoriske  Tillseg,  pag.  10.  —  1857. 

,,  „       W.  LiLLJEBORG:  Öfversigt  af  de  inom  Skand.  anträffade 
Hvalart.  Däggdj.  (Cetacea);    Upsala  Univ.  Årsskrift  för 
1862,  pag.  18.  —  1862. 

Sihhaldus  borecdis ,  J.  E.  Gray:  Notes  on  the  Whalebone-Whales ;  with  a 
Synopsis  of  the  Species ;  Annals  and  Magaz.  of  Nat.  Hist. 
3:rd  ser.  vol.  XIV,  pag.  352.  --  1864. 

,,       Idem:  On  the  Cetacea  which  have  been  observed  in  the 
Seas  siirrounding  the  British  Islands :  Proceed.  of  the  Zool, 

Soc.  of  Lond.  1864,  pag.  223.  —  1864.  ^ 
Fhysalus  sibbaldii,  Idem:  ibm,  pag.  222 

„    latirostris,  W.  H.Flower:  Notes  on  the  Skeletons  of  Whales  in  the 
principal  Museums  of  Holland  and  Belgiura ,  etc. ;  Proceed. 
of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1864,  pag.  414.  -  1864. 

„    sibbaldii,  Idem:  ibm  1865,  pag,  472.  —  1865. 
,,  ,,      J.  E.  Gray:  Catalogne  of  Seals  and  Whales  in  the  Brit. 

Museum,  2:d  edit.,  pag.  160.  —  1866. 
Cuvierius  latirostris,  Idem:  ibm,  pag.  165. 
Sibbaldius  borealis,  J.  E.  Gray:  Catalogue  of  Seals  and  Whales  in  the 

British  Museum,  2:d  edit.,  pag.  175.  --  1866. 
Bal(cnox)tera  CarolmcE,  A.  W.  Malm:  Några  blad  om  Hvaldjur  i  allmänhet 

och  Balmnoptera  Carolince  i  synnerhet,  pag.  10.  —  Göte- 
borg. 1866. 

„  Idem:  Monographie  illustrée  du  Baleinoptére  trouvé  le  29 
Octob.  1865  sur  le  cöte  occid.  de  Suéde,  pl.  1-20.  — 
1867. 

1)  Nämnde  bredd  förhåller  sig  hos  det  unga  individet  som  26,  och  hos 
det  gamla  som  33  till  100.  Nosen  tilltager  med  åldern  i  bredd  och  längd, 
och  dess  sidokanter  tilltaga  uti  konvexitet.  Detta  är  påtagligt,  då  man 
jemför  Flowers  och  Keinhardts  beskrifningar  med  hvarandra. 
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Physalus  sibbaldii,  W.  H.  Flower:  On  the  probable  Identit}-  of  the  Fin- 
Whales  described  as  Balcenoptera  carolina,  Malm,  and 
Physalus  sibhaldii,  Gray;  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of 
Lond.  1868,  pag.  187.  -  1868. 

Sibbaldii,  J.  Reinhardt:  Nogle  Bemserkninger  om  Islaendenies ''Stey- 
pireyör",  etc.;  Videnskab.  Meddelelser  fra  den  naturhist- 
Förening  i  Kjöbenh.,  1867,  pag.  199.  —  1868. 
Van  Beneden  &  Gervais  :  Ostéographie  des  Cétacés  vi  vants 
et  fossiles,  livr.  6  &  7,  pag.  209.  pl.  XII  &  XIII,  fig. 
25  -34.  -  1870. 

W.  TuRNER:  An  Account  of  the  Great  Finner  Whale  (J5a- 
Icenoptera  Sibbaldii)  stranded  at  Longniddry;  Transact.  of 
the  Roy.  Soc.  of  Edinburgh,  vol.  XXVI,  Part  I,  pag.  197, 

pl.  V- VIII.  —  1870. 
Cuvierius  carolincc,  A.  W.  Malm:  Hvaldjur  i  Sveriges  Museer ;  K.  Vet.Akad:s 

Handl.,  ny  följd,  Bd  .9,  N:o  2,  pag.  42.  —  1871. 
Anm.  Både  Flower  och  Eeinhardt  hafva  uti  de  ofvan  citerade  af- 

handlingarne  anfört  flera  talande  bevis  för  antagligheten  af  artidentiteten 
mellan  Physalus  sibbaldii  Gray  och  Balmtoptera  Carolince  Malm,  och  vi 
anse  oss  på  grund  deraf  böra  upptaga  dera  såsom  synonyma.  En  af  de 
mest  utmärkande  osteologiska  karaktererna  för  denne  hval  är  å  craniet  nosens 
bredd  och  form.  I  detta  afseende  öfverensstammer  Balcenoptera  Carolinoi 
i  det  allra  närmaste  med  de  2:ne  skeletter  af  yngie  individer  af  Physalus 
sibbaldii,  som  blifvit  beskrifna  af  Gray  och  Flower,  och  skiljer  sig  på 
samma  sätt,  som  de,  från  det  cranium  af  ett  gammalt  individ  af  denna 
art,  som  blifvit  beskrifvet  och  afbildadt  af  Reinhardt.  Den  betydliga 
bredden  af  nosen  och  konvexiteten  af  dess  sidokanter  har  väl  icke  blifvit 

påpekad  af  Malm  såsom  en  utmärkande  karakter  uti  beskrifningen ,  men  de 
af  honom  gifna  måtten  å  densamme  öfverensstämma  med  de  mått,  som 
Flower  tagit  å  de  båda  nämnda  skeletterna.  Flowee  har  nämligen  funnit, 
att  nosens  bredd  på  midten  å  craniet  af  det  ena  skelettet  förhåller  sig  till 
craniets  längd  som  26  till  100,  och  å  det  af  det  andra  skelettet  som  27  till 
100;  och  å  skelettet  af  Balcenoptera  Carolince  förhåller  denna  bredd  sig  till 
craniets  längd  som  26,4  till  100  I  afseende  pä  konvexiteten  af  nosens 

sidokanter  säger  Malm,  att  den  är  svag:  "le  bord  extérieur  est  faiblement 
et  tres  reguliérement  incliné  en  dehors"^);  men  han  tillägger,  att  om  man 
drager  en  rät  linia  frän  den  vinkel,  som  bildas  af  öfverkäksbenet  och  dess 
okbensutskott,  till  början  af  den  köl,  som  finnes  ä  öfre  sidan  af  öfverkäks- 
benets  främre  ända,  så  är  midten  af  detta  bens  yttre  kant  70  millim.  eller 

2V3  tum  utom  denna  linia.  Då  man  tager  i  betraktande,  att  denne  kon- 
vexe  sidokant  har  en  längd  af  något  öfver  6  fot  32/3  tum,  så  är  det  tyd- 

ligt, att  denna  böjning  eller  konvexitet,  hvars  grad  utgör  ungefär  V27 
den  räta  linians  längd,  icke  är  synnerligen  stark,  ehuru  den  dock  måste 
vara  ögonskenlig.    Den  figur  öfver  craniet  af  B:  Carolinas,  som  Malm  ä 

1)  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Loud.  1868,  pag.  188. 
2)  Monogr.  illustr.,  pag.  57. 
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tafl.  II,  fig.  8,  uti  af  handlingen  öfver  "Hvaldjur  i  Sveriges  museer"  gifvit, 
s)'nes,  då  den  jeraföres  med  de  nu  anförda  måtten  ur  hans  "Monographie 
ilhistrée",  vara  något  afvikande  deruti,  att  nosens  sidokanter  äro  för  litet 
konvexe Nosens  ringa  längd  visar  för  öfrigt,  att  detta  individ  varit 

mycket  ungt.  hvarför  äfvenledes  skelettets  beskaffenhet  i  allmänhet  talar 2). 
—  En  annan  osteologisk  karakter,  som  vi,  i  öfverensstämmelse  med  de 
åsigter,.  som  Eschricht  för  länge  sedan  uttalat,  ännu  alltjemnt  anse  för 
särdeles  vigtig  för  bestämningen  af  nu  ifrågavarande  art ,  är  benbyggnaden 
i  bröstfenan,  hvarmed  naturligtvis  denna  fenas  yttre  egendomliga  form  är 
sammanbunden.  Vi  känna  icke  någon  annan  hval  hos  hvilken  den  har  en 
sådan  form,  och  det  synes  oss  derföre  äfven  af  detta  skäl  fullt  antagligt, 
att  EsCHRlCllTS  Pterohcdccna  gigas,  eller  till  dels  Grönländarnes  Tunnolik, 
och  Isländarnes  Steijpireyör,  och  äfven  Ostendehvalen  tillhöra  en  och  samma  art, 
samt  äro  synonyma  med  Malms  BaJccnoptera  CaroUncö ,  ehuru  Reinhardt 
iiff  böjd  för  att  anse  Ostendehvalen  såsom  till  arten  skild.  Då  man  jemför 

Dubar's  figurer  öfver  bröstfenan,  såväl  den  öfver  dess  yttre  b3'ggnad  som 
den  öfver  dess  benbyggnad,  med  dem  som  Malm  gifvit  å  pl.  6,  fig.  A,  och 
pl.  17,  så  finner  man  en  fullkomlig  öfverensstämmelse  dem  emellan,  med 

undantag  deraf  att  å  Dubär's  teckning  phalangerna  uti  de  2:ne  mellersta 
fingrarna  synas  vara  6  i  stället  för  7,  som  de  äro  hos  B.  Carolina.  Denna 
skiljaktighet  betyder  dock  ingenting,  emedan  en  dylik  variation  icke  sällan 
förekommer;  och  dessutom  har  Eeinhardt  upplyst ,  att  dess  afingrar  hos  den 
af  Eschricht  afbiklade  bröstfenan  af  den  Grönländske  Tunnoliken  äfven- 

ledes blott  hafva  6  phalanger  (med  undantag  af  metacarpalbenen).  DUBAR 
uppgifver  uti  beskrifningen  för  l:sta  fingret  4,  för  det  2:dra  7,  för  det  3:dje 

6,  och  föl"  det  4:de  5  phalanger.  Dessa  uppgifter  stå  i  strid  med  figuren 
hvad  2:dra  ock  4:de  fingrarna  beträffar.  Sedan  man  på  sednare  tiden  er- 

farit de  af  åldern  beroende  skiljaktigheter,  som  halskotornas  sidoutskott  äro 
underkastade,  och  de  individuella  afvikelser,  som  l:sta  parets  ref  ben  ofta 
förete,  samt  de  vexlingar,  som  förefinnas  uti  antalet  af  bröstkotorna,  så 
hafva  de  flesta  af  de  hinder,  som  ställa  sig  i  vägen  för  Ostendchvalens 
identificering,  blifvit  undanröjda.  De  andra  hindern  synas  oss  påtagligen 
hafva  sin  grund  i  brister  uti  de  befintliga  beskrifningarna  och  afbildningarna 
af  denne  hval,  hvilka  beskrifningar  också  derföre  i  åtskilliga  delar  stå  i 
strid  med  hvarandra.  Ett  af  dessa  sednare  hindern  är  antalet  55  af  ko- 

torna. Då  man  "emellertid  jemför  den  af  Dubar  å  pl.  7  gifna  figuren  öf- 
ver ryggraden  med  de  ä  pl.  12  öfver  stjertfeiian ,  och  dervid  särskilt  tager 

1)  Vi  hafva  haft  tillfälle  att  se  en  photograplii  öfver  den  uppstoppade 
hvalen  och  dess  skelett,  sådane  de  exponerades  i  Stockholm  1866,  och 
denna  photographi  visar  sidokanterne  å  nosen  på  craniet  mera  konvexe,  än 
hvad  de  äro  på  den  omnämnda  figuren. 

2)  Ehuru  Dubar's  figurer  öfver  craniet  af  Ostendehvalen  äro  mycket 
underhaltiga;  visa  dock  de  å  pl.  1  &  2  ganska  tydligen  den  föv  Balanoptera 
sihbaldii  karakteristiska  formen  af  nosen. 

3;  Ostéographie  de  la  Baleine  échouée  å  Test  du  port  d'Ostende  le  14 Novembre  1827. 
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i  betraktande  storleken  och  formen  af  den  sista  kotan  å  den  förstnämnda 
figuren  blir  det  påtagligt,  att  DuBAR  låtit  alla  de  till  stjertfenan  hörande 
och  t.  o.  m.  de  närmast  framför  dem  varande  kotorna  sitta  qvar  i  denna, 
och  derföre  icke  upptagit  dem  hvarken  i  räkningen  eller  uti  figuren  öfver 
ryggraden.  Den  uti  denna  figur  varande  sista  kotan  visar  den  närmaste 
öfverensstämmelse  uti  sin  form  (ehuru  teckningen  är  mycket  ofullständig) 
med  den  beskrifning,  som  Malm  2)  gifvit  öfver  den  54:de  kotan  hos  Bal. 
CarolmcB.  Då  denne  sednare  hval  har  63  kotor,  och  således  9  bakom  den 
54:de,  och  de  båda  af  Gkay  och  Flower  beskrifna  skeletterna  hafva  64 

kotor,  synes  det  oss  antagligt ,  att  de  9—10  sista  kotorna  hos  Ostendehvalen 
blifvit  qvarlemnade  i  stjertfenan  och  förbigångna  i  beskrifningen ,  och  att 
denne  hval  således  haft  samma  antal  kotor,  som  Balcenoptera  sibbaldii. 

Beshr.  Denne  hval  synes  förtjena  namnet  jättehval,  då  den 
utan  tvifvel  är  den  störste  af  de  Europeiske  fenhvalarne,  och  en  af 
de  störste  af  alla  hvalar.  Man  känner  ännu  icke  med  säkerhet 

dess  största  storlek,  ehuru  man  uppmätt  flera  efter  utseendet 

temligen  fullvuxna  individer,  hvars  kroppslängd  stigit  till  omkr. 

80  eller  nära  80  fot.  Sophus  Hallas  ̂ )  har  vid  Island  mätt  en 
hane,  hvars  kroppslängd  efter  ryggens  böjning  var  80  Danska 

fot,  eller  83  f.  37io  t-  Sv.  mått.  Turner*)  har  mätt  en  hona, 
som  hade  foster,  och  hvars  kroppslängd,  äfven  efter  böjningen 

öfver  ryggen,  var  78  fot  9  tum  Eng.  m.  eller  orakr.  81  f.  Sv.  m. 
Ostendehvalen  var,  oiiligt  Van  Breda,  84  f.  7  t.  gl.  Fr.  m.  lång. 
Den  af  Turner  mätta  honan  hade  epiphyserna  å  bröstregionens 
och  ländens  kotor  lösa,  och  hade  således  icke  ernått  sin  fulla 
växt. 

Yi  meddela  här  några  andra  Eng.  mått  efter  Professor 

Turner,  tagna  å  det  nämnda  individet: 

Kroppens  omkrets  omedelbart  bakom  bröst- 
fenorna  4.5  fot. 

Afståndet  mellan  spetsen  af  underkäken  och 
munvinkeln  efter  underkäkens  yttre 

böjda  sida  upptill  21     ,,     8  tum. 

Underkäken  räckte  framom  den  öfre    .    .    .    IV2  ii    —  11 

1)  Det  bör  anmärkas ,  att  DUBAR  uti  beskrifningen  räknat  55 ,  men  uti 
figuren  endast  upptagit  54  kotor. 

2)  Monogr.  lllustrée,  pag.  67. 
3)  Videnskab.  Meddelelser  fra  den  Naturhist.  Foren.  i  Kjöbenh.  1867, 

pag.  176-177. 
4)  Transact.  of  tbe  Roy.  Society  of  Edinburgh,  vol.  XXVI,  Part  I, 

pag.  199. 
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Bredden  af  öfrc  käken  vid  munvinklarne  och 

efter  böjningen  af  dess  öfre  kon- 
vexa  sida   13  fot   3  tura. 

Ögat  ofvan  munvinkeln  1    ,,    G  i, 

Öronöppningen  bakom  ögat  3   ,,  10 
Afståndet  mellan  spetsen  af  underkäken  och 

basen  af  bröstfenan  31   ,,  4 

Längd  af  bröstfenans  fria  del  efter  dess  främre 
konvexe  kant  12  ,,    3  „ 

D:o    D:o    efter  dess  bakre  konkave  kant    .10  ,,  —  „ 
Afståndet  mellan  spetsen  af  underkäken  och 

främre  kanten  af  ryggfenan  ̂ )  .    .  59  „    3  „ 
Afståndet  mellan  anus  och   inskärningen  i 

midten  af  stjertfenan  20  ,,  11  „ 

Bredden  af  stjertfenan  migefär  18  ,,  —  „ 
Det  af  Malm  beskrifna  mycket  nnga  indi  videt,  en  hane,  hade 

kroppslängden  54  f.  7^20  t-  ̂ v.  m.; 
och  kroppens  omkrets  framom  busen  af 

främre  extremiteterna  .    .    .    22     l'Vio  m 
och  höjden  af  ryggfenan   —  ,,  5Vio  m 
samt  längden  af  bröstfenan  framtill  i  rät 

linia  7  „  4-/3  „ 
Den  är  smärt  och  långsträckt,  och  liknar  i  det  närmaste 

föregående  arten  i  anseende  till  den  allaiänna  kroppsformen,  men 
kännes  dock  lätt  från  den  genom  sin  bredare  och  trubbigare 

öfverkäke,  hvars  öfre  långsgående  köl  är  högre-),  genom  sina 
längre,  bakåt  böjda,  och  i  bakre  kanten  vinkel  saknande  bröst- 

fenor, hvars  längd  hos  äldre  individer  utgör  omkr.  Vs  af  kropps- 
längden, och  hos  yngre  t.  0.  m.  nära  V?  af  D:o,  och  genom 

sin  låga  och  något  längre  tillbaka  belägna  ryggfena,  samt  slut- 
ligen derigenom  att  den  hoptryckte  kroppen  bakom  ryggfenan, 

eller  stjerten  bakåt  så  småningom  sänker  sig,  och  är  lägre  än 
hos  den.  Den  kännes  äfvenledes  lätt  från  den  derigenom,  att 

dess  barder  äro  svartaktiga ,  eller  svartgrå,  utan  ljusa  flammor. 

—  Färgen  är  ofvan  mörkt  stålgrå,  stötande  i  svart,  ljusnande 
något  nedåt  sidorna.  Under  buken  är  den  grå,  här  och  der  med 

1)  Enligt  Hallas  var  liöjdeu  af  ryggfenaii  å  det  ofvan  anförda  exem- 
plaret från  Island  6  '/,„  t.  Sv.  dec.m. 

2)  Enligt  TURNER  var  denna  köl  å  det  vid  Longniddry  strandade  stora 
iudividet  tydlig ,  men  låg.  Hans  teckning  visar  den  emellertid  temligen  hög. 
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irreguliära  svartgrå  stänkfläckar,  och  med  D:o  till  dels  större 

silfvergrå  eller  ock  mjölkhvita  fläckar,  och  med  en  hvitaktig  mar- 
morering på  sidorna  i  jemnhöjd  med  bröstfenorna.  Dessa  äro 

ofvan  svartgrå,  stundom  med  ljusare  stänkfläckar,  och  under 
snöhvita,  samt  der  närmare  intill  basen  gråhvita  Den  hvita 

färgen  intager  äfven  deras  främre  kant.  Stjertfenan  är  ofvan 

af  rjrggens  färg,  och  under  ljust  skiffergrå.  Kvnkorna  under 

strupen,  bröstet  och  buken  äro  stundom  svartgrå.  —  Malm 
har  räknat  476  barder  eller  transversella  bardrader  i  hvarje 

bardräcka.  Längden  (verticala)  af  de  längsta  bardskifvorna  är, 

enligt  TuRNER,  nära  3  fot,  utan  inberäkning  af  borsten.  Bard- 
skifvornas  färg  är  glänsande  och  mörkt  gräsvart.  Borsten  äro 

något  ljusare,  och  de  å  de  inre  skifvorna  äro  ljust  brunaktiga. 

Skelettet:  Några  mått,  efter  A.  W.  Malm,  tagna  å  skelettet 

af  ett  yngre  individ  i): 
Längd  af  skelettet  50  fot 

4Vio 

D:o    af  craniet  i  rät  linia   
10 

3Vio 

Bredd  af  D:o  5 

5Vio 

D:o    af  nosen  af  craniet  å  midten  .    .  , 2 

Längd  af  D:o  D:o   G v 

D:o    af  underkäken  efter  böjningen  å  yttre 
sidan   10 

7V,„ 

D;o    af  6:  te  ref  benet  efter  böjningen  å 
vttre  sidan  6 n 

7Vio 

D:o    eller  höjd  af  skulderbladet  .    .    .  . 1 

19/ 

720 
Längd  af  en  af  de  främre  extremiteterna  från 

och  med  ledhufvudet  å  öfverarm- 
benet     .  :   7 

i  * 

3 

D:o    af  öfverarmbenet 1 
2 

11 

4Vio 

D:o    af  armbågbenet,  med  inbegrepp  af 
2 1) 3 

1)  Utom  Ostendehvaleiis  liar  icke  något  fullständigt  skelett  af  ett  äldre 
individ  af  denne  lival  blifvit  beskrifvet;  och  de  af  DuBAR  för  detta  skelett 
angifna  måtten  äro  ofullständiga,  och  synas  dessutom  mindre  tillförlitliga. 
TuRNER  har  utlofvat  en  beskrifning  öfver  skelettet  af  det  vid  Longniddry 
>strandade  individet  men  har,  oss  veterligen,  ännu  icke  fullgjort  detta  löfte. 
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Några  mått  å  ett  cranium  af  ett  gamiualt  individ,  efter 
J.  Reinhakdt Sv.  mätt. 

Längd  af  craniet  ,    •  • 17 fot 

Bredd  af  D:o  8 

Den  trausversella  dimensionen  af  pannbenets 
orbitalutskott  2 

as  i 
v     "  10 

Den  longitudinella  dimensionen  (bredden)  af 
detsamma  vid  basen  8 

D:o     D:o    eller  bredden  af  detsamma  vid 
orbitaländan  1 n     *  /lO 

Längd  af  nosen  
11 

Bredd  af   D:o    på  midten  5 n     'J  /20 

Craniet:  Dess  längd  utgör  något  mera  än  af  skelettets, 
och  dess  bredd  innehålles  hos  det  äldre  individet  väl  2:ne,  och 

hos  det  unga  D:o  ej  fullt  2:ne  gånger  i  dess  längd,  detta  sednare 

tillfölje  deraf  att  nosen  är  jemförelsevis  kortare  hos  det  sednare. 
Längden  af  den  bakre  delen  af  craniet  från  främre  kanten  af 

basen  af  pannbenets  orbitalutskott  till  den  bakerste  delen  af 

nackbenet  innehålles  hos  det  äldre  mer  än  1  ̂  ̂   gånger,  och  hos 

det  unga  omkring  1  -/^  gånger  i  nosens  längd  från  bugten  i 
bakre  delen  af  öfverkäksbenet  till  spetsen  af  mellankäksbenet. 
Längden  af  nackbenets  öfre  del  från  nackhålet  till  främre  kanten 

af  densamme  innehålles  hos  det  äldre  individet  nära  1  V*  gånger 

i  nackbenets  bredd,  och  hos  det  yngre  ungefär  1  D:o  uti  den 
sednare.  Pannbenens  orbitalutskott  äro  korta  i  transversell  rikt- 

ning, och  i  förhållande  till  dem  är  nosen  vid  basen  särdeles 
bred.  De  nämnda  utskotten  äro  utåt  starkt  äfsmalnande,  så  att 

deras  bredd  vid  basen  är  ungefär  dubbelt  större  än  deras  bredd 

vid  yttre  ändan.  Näsbenens  längd  långs  suturen  dem  emellan 
är  hos  det  äldre  individet  ungefär  lika  med  deras  gemensamma 

bredd  framtill,  och  hos  det  yngre  något  större,  och  de  äro  kon- 
kava å  öfre  sidan  framtill  och  i  främre  ändan,  der  de  bilda  vid 

suturen  en  utstående  trubbig  vinkel,  då  de  betraktas  ofvan- 
ifrån.  Mellan  näsbenen  och  nackbenet  synas  smala  kanter  af 

hjess-  och  pannbenen.  Hos  det  äldre  individet  är  nosens  bredd 
å  midten  något  litet  större  än  vid  basen,  och  dess  sidokanter 
äro  framom  midten  mera  konvexe,  och  konvergera  starkt  emot 

3)  Vidensk.  Meddelser  fra  den  Naturhist,  Förening  i  Kjöbenh.  1867, 
pag.  191. 
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nosspetsen  1).  Hos  det  yngre  deremot  år  nosen  jenint  afsnial- 
nande  från  basen  emot  spetsen,  och  sidokanterue  förete  en  tyd- 

lig, elinru  icke  stark  konvexitet  ä  niidten Gombenen  sträcka 

sig  framom  orhttce,  och  plogbenet  är  å  gomsidan  synligt  dels 

mellan  främre  delarne  af  gombenen,  och  dels  närmare  nosspet- 
sen  (Malm). 

Balen:  Alla  halskotorna  äro  fria.  Atlas  har  sidoutskotten 

högt  sittande,  riktade  för  det  mesta  rätt  iit,  och  något  hop- 

tryckta samt  afsmalnande  emot  spetsen.  Den  saknar  hypapophy- 
sialutskott.  Afståndet  mellan  spetsarne  af  dess  sidoutskott  var 

hos  ett  individ  af  omkring  77  fots  längd,  enligt  Keinhardt,  2  fot 

57io  Ännu  har  man  endast  funnit  ringformiga  sidoutskott 

å  2:dra  och  3:dje  halskotorna,  nemligen  hos  Ostendehvalen,  en- 

ligt Van  der  Linden,  men  det  är  sannolikt,  att  hos  gamla  indi- 
vider äfven  4:de — 6:te  hafva  sådana  sidoutskott,  emedan  para- 

pophyserna  å  dessa  kotor  äro  väl  utbildade  t.  o.  m.  hos  helt 

unga.  Den  7:de  halskotan  har  mer  eller  mindre  tydliga  rudi- 

menter  af  parapophyser.  —  Bröstkotorna  äro  14  -  IG,  ländkotorna 
15 — 10,  och  stjertkotorna  26 — 27,  och  kotornas  antal,  med  tillägg 
af  7  halskotor,  63—64.  Hceraapophysialbågarne  eller  hsemapo- 

physerna  under  stjertkotorna  äro  19.  —  Bröstbenet  är  korsfor- 
madt,  med  korsets  axel  kort.  lista  parets  ref  ben  hafva  någon 

gång  (hos  Ostendehvalen)  haft  spår  till  vidfästade  halsrefben. 

Extremiteterna :  Skulderbladet  är  m3^cket  bredt,  och 

dess  bredd  är  något  mera  än  1  ̂/^  gånger  större  än  dess  hcijd 
eller  längd.  Acroniion  är  bred  och  lång,  och  bildar  emot  öfre 

delen  af  skulderbladets  främre  kant  en  mycket  spetsig  vinkel. 
Proc.  coracoideus  är  temligen  kort.  Öfverarmbenet  är  mycket 
kort,  och  dess  omkrets  å  midten  är  mycket  större  än  dess  längd, 
och  dess  bredd  å  nämnda  ställe  är  nära  hälften  så  stor  som  den 

sednare.  Underarmens  ben  äro  grofva,  och  strålbenet  är  bredare 

än  hos  föregående  art.  Dess  bredd  å  midten  utgör  omkring  Vs, 
eller  stundom  något  mindre,  af  dess  längd.  Armbågbenet  är 

mycket,  men  dock  icke  hälften,  smalare  än  strålbenet  å  midten. 
Armbågsutskottet  bär  ett  temligen  långt  och  vid  spetsen  något 

1)  Enligt  den  af  Reinhardt  gifna  beskrifnlngen  och  afbildningen  af 
craiiiet. 

2)  Enligt  den  af  Malm  gifna  afbildningen  af  craniet.  Bristen  på  andra 
goda  figurer  öfver  craniet  af  detta  individ  såväl  som  öfver  de  af  Gkay  och 

Flower  beskrifna'  är  särdeles  kännbar. 
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bredare  brosk.  Carpalbenen  äro  5,  och  det  brosk,  hvari  de  äro 

inneslutna,  har  i  bakre  kanten  en  temligen  längt  bakat  utståend^ 
förlängning.  Af  fingrarna  är  det  2:dra,  såsom  vanligt,  längst, 
det  ?):dje  nägot  kortare  än  detta,  och  det  l:sta  längre  än  det4:de. 
Med  undantag  af  metacarpalbenen,  har  det  lista  fingret  (index) 

4,  enligt  Malm  och  Reinhardt,  det  2:dra  och  3:dje  enligt  Malm  7, 

och  enligt  Reinhardt  6,  och  det  4:de  3  phalanger,  enligt  Malm. 
Med  inberäkning  af  metacarpalbenen,  äro  både  2:dra  och  8:dje 

fingrarne  längre,  men  det  l:sta  kortare  än  strålbenet.  Både 

metacarpalbenen  och  phalangerna,  med  undantag  af  de  yttersta, 

äro  mycket  långsträckta.  13redden  å  smalaste  stället  pä  meta- 
carpalbenen af  2:dra  och  3:dje  fingrarna  innehålles  ungefär  4 

gånger  i  dessa  bens  längd;  och  den  å  samma  ställe  på  lista 
phalangerna  af  samma  fingrar  innehålles  ungefär  gånger  i 

samma  phalaugers  längd. 

Enligt  A.  W.  Malm  ̂ )  strandade  en  ung  hane  af  jättehvalen 
den  29ide  Oktober  18G5  vid  Backa  vid  Askims-fjärden,  en  mil 

frän  Göteborg.  Enligt  densamme  -)  förvaras  i  Göteborgs  natur- 
historiska museum  några  ben  af  ett  annat  utan  tvifvel  också  ungt 

individ  af  samma  art,  som  strandat  i  slutet  af  1830-talet  i  grann- 
skapet af  Lysekil  i  Bohuslän,  och  dessutom  ett  par  ref  ben  af 

ett  annat  större  individ,  förmodligen  äfven  af  denna  arten,  ocli 
atj^^ett  inom  Bohuslän  strandadt  exemplar.  Dessa  äro  de  enda 
bekanta  fall  af  dess  förekomst  vid  någon  Svensk  kust.  Enligt 

G.  O,  Sars  ̂ )  är  det  sannolikt  denne  hval,  som  af  Ström  (Sönd- 
mörs  Beskr.)  kallas  Tue-Qval,  och  som  skall  förekomma  vid 

vestra  kusten  af  Norge.  Benämningen  skall  härleda  sig  derifrån^ 
att  den  framom  näsborrarne  har  en  stark  upphöjning  på  hufvudet. 
Längre  norrut  vid  Norges  kuster  skall  den,  enligt  Sars,  vara 
känd  under  namn  af  HusJwal,  deraf  att  den  skall  hafva  en 

upphöjning  på  hufvudet  "liksom  ett  hus."  Den  skall  redan  på 
långt  håll  gifva  sin  närvaro  tillkänna  genom  ett  doft,  nästan 

bölande  ljud,  som  den  vid  ut-  och  inandningen  gifver  ifrån  sig. 

Enligt  Sophus  Hallas  ̂ )  är  den  icke  sällsynt  i  hafvet  vid  Island, 

1)  Några  blad  om  Hvaldjur  i  allmänhet  och  Balcmoptera  CaroUncB 
isynnerhet,  pag.  16.  —  Göteborg  1866. 

2)  Hvaldjur  i  Sveriges  museer;  K.  Vet.Akad:s  Handl.,  ny  följd,  Bd.  9, 
N:o  2,  pag.  42—43. 

3)  Norska  Vid.  Selsk:s  i  Christiania  Forh.  1868,  pag.  56-57. 
4)  Vidensk.  Meddelelser  fra  den  Naturhist.  Foren.  i  Kjöbenh.  1867,  pag. 

163  och  följ. 
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der  den  är  känd  under  namn  af  Steypireydr.  För  öfrigt  har  den 

äfven  erhållits  vid  Grönland,  samt  en  och  annan  gång  vid  ku- 
sterna af  England  och  Holland. 

K.    Underordn.  ODONTOCETI,  W.  H.  Flower.  ̂ 

Tandhvalar. 

Hafva  ].)crmancnta  tänder,  soni  någon  (jång  hunna  jaTla 

bort;  är  o  monophyodonta ,  och  sakna  barder.  LiiMorganet  saJc- 

nas,  eller  är  otydligt.  Vanligen  blott  1  yttre  näsöppning.  — 
Craniet  mer  eller  mindre  osymmetriskt.  Hjessbenen  äro  skilda 

från  hvarandra  genom  den  öfre  delen  af  nackbenet.  De  perio- 
tiska  benen  gränsa  till  dels  till  hjernkaviteten.  Öfverkäksbenen 
sträcka  sig  tillhaka  så  långt,  att  de  betäeka  i  mer  eller  mindre 

grad  xjctnnbenens  orbitala  litskott.  Tårbenet  är  vanligen  sam- 
mansmält med  okbenet,  och  mera  sällan  stort  och  distinkt. 

Underkäkens  sidohälfter  äro  i  allmänhet  icke  utåt  böjda,  och 

framtill  äro  de  förenade  genom  en  mer  eller  mindre  lång  sym- 
physis.  Bröstbenet  är  mer  eller  mindre  långt,  och  ursprungligen 
bestående  af  åtminstone  dt  par  skilda  ben,  samt  förenadt  med 

Jiera  än  l:sta  parets  ref  ben;  och  ref  benen  hafva  tydliga  hcema- 
pophyser.  En  betydlig  del  af  refbenen  äro  fästade  både  vid 
kotornas  kroppar  och  deras  sidoutskott. 

Denna  underordning  har  sin  mest  utmärkande  karakter  der- 
uti,  att  de  dithörande  hvaldjuren  sakna  barder,  och  hafva  i  deras 

ställe  flera  eller  färre  tänder,  som  icke  äro  underkastade  öms- 
ning.  Dessa  tänder  äro  i  allmänhet  af  enkel  form,  med  enkel 

rot  och  krona,  hvilken  sednare  är  konisk  eller  trubbig,  och 

stundom  hoptryckt.  Ofta  äro  de  af  betydligt  antal ,  och  någon 

gång  äro  de  blott  ett  par  stycken,  som  hafva  sitt  läge  längst 
fram  i  underkäken. 

Till  denna  underordning  höra  de  flesta  hvaldjuren,  och  nå- 
got öfver  120  arter  tillhörande  densamma  äro  mer  eller  mindre 

kända.  Några  få  af  dessa  arter  förekomma  i  floder.  Med  ytterst 

få  undantag,  äro  de  af  betydligt  mindre  storlek,  än  de  af  före- 
gående underordning.  Representanter  af  denna  underordning 

finnas  i  alla  haf,  och  de  äro  särdeles  talrika  i  de  varma  hafven. 

De  lefva  företrädesvis  af  fiskar  och  Cephalopoder,  och  stundom 

äfven  af  själdjur,  och  af  sina  egna  anförvandter. 
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Enligt  den  ofvan ,  pag.  908 ,  meddelade  tablån ,  höra  till 

denna  underordning  4  familjer,  af  hvilka  de  2:ne  äro  represen- 
teiade  inom  vår  fauna. 

Fam.  PHYSETERID^,  J,  E.  Gray. 

{Physeterina ,  J.  E.  Gray  :  Ann.  of  Phil.  XX VI.  1825). 

(KasJceloiar  eller  Sj^ermacctihvaJar). 

Kroxjpsformen  är  omvcxlande.  Bröstfenorna  äro  små,  och 
ryggfena  finnes  rnerendels.  Underkäken  är  smal,  och  endast 

den  bär  fungerande  tänder.  —  Ossa  pterygoidea  äro  tjocka^  och 
sträcka  sig  långt  tillbaka,  samt  sammcmdbia  med  hvarandra. 
Bröstkotornas  hcemapophyser  äro  icke  förbenade.  Be  bakre 

refbenen  hafva  endast  capitiilärarticidation  med  nedre  utskott 
(xmrapophyser),  som  på  de  bakersta  bröstkotorna  äro  starkt 

utbildade,  då  der  emot  diapophyserne  derstädes  äro  reducerade, 

och  slutligen  försvinna,  (Flower).  Större  delen  af  halskotorna 
äro  sammanvuxna.   Tårbenen  äro  vanligen  distinkta  och  stora. 

De  till  denna  familj  hörande  tandhvalarne  utgöra  2:ne  väl 

åtskilda  underfamiljer,  som  kunna  synoptiskt  karakteriseras  på 
följande  sätt. 

PHYSETERro^.  ...
....  ^ 

Distinkta  tårben 

\  förefinnas  2.  Ziphiini,  Gray. 

Underkäken  med  talrika  tänder.  Distinkta  tårben  saknas, 
och  de  äro  sannolikt  sammansmälta  med  okbenen. 

Till  denna  underfamilj  höra  endast  slägtena  Fhyseter  Linné, 

och  Kogia  J.  E.  Gray,  i  allmänhet  från  de  sydliga  och  varma 

hafven.  Den  ene  till  det  förra  hörande  arten  förirrar  sig  stun- 
dom längre  åt  norden,  och  har  någon  gång  tillfälligtvis  strandat 

vid  Norges  vestra  kust. 

Un  de  rf  a  ra  iljer : 
1.  Physeterini,  Gray. 

1.    Underfam.  PHYSETERINI,  J .  E.  Gray. 

62 
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1.    Slägtet  Physeter,  Linné.  1758. 

Hiifvudet  mycket  stort,  något  hoptrycld,  med  nästan  of- 
huggen  nosspets,  och  med  en  longitudinell  näsborre^  hdägcn  på 

den  främste  och  mest  uppstående  delen  af  nosens  öfre  sida^)^ 
Bröstfenorna  är  o  breda  och  af  huggna.  Få  bahre  dden  af  ryg- 

gen är  en  afrundad,  något  uppstående,  hoptrycJd  hnöl,  i  stället 

för  ryggfena.  —  Cranict,  hvars  längd  utgör  omliring  eller 
mera  af  längden  af  ryggraden ,  är  från  den  vid  dess  baldill 

högt  uppstigande  och  af  pars  occip)iialis,  pannbenen  och  öfver- 
hähsbenen  bildade  del  långs  öfre  sidan  ända  till  nära  spetsen 

af  mellanMiksbenen  honhavt.  Dess  bakre  uppstigande  del  bildar 
en  framtill  Jconkav  halfcirkel.  Dess  nos  är  spetsig,  men  bred 
mot  basen,  så  att  dess  hr^dd  strax  framom  öfverMhsbenens 

af  satser  icke  innehålles  1 72  gånger  i  craniets  bredd.  Under- 
käkens symphysis  är  lång,  och  upptager  hos  äldre  mera  än 

hälften  af  underkäkens  längd,  och  underkqksbenen  äro  långs 

symphysis  temligen  smala.  Underkäken,  men  icke  den  öfre, 
har  talrika  tänder.  Kotornas  antal  omkring  50.  Atlas  är  fri, 
men  de  andra  halskotorna  äro  sammanvuxna  till  en  massa. 

Sidoutskotten  å  atlas  upptaga  nästan  hela  dess  höjd,  och  denna 

kota  har  derigenom  en  nästan  rhomboidisk form.  Skulderbladet 

är  högre  än  bredt,  och  med  acromion  mycket  stor.  Of  ver  arm- 

benet är  längre  än  underarmbenen.  Fingrarne  äro  5,  men  tum- 
men är  liten. 

Man  känner  blott  ett  par  arter  af  detta  slägte:  Fhyseter 

macrocephalus  Linné  ,  och  Fhyseter  australis  (J.  E.  Geay),  men 
det  är  sannolikt,  att  flere  finnas. 

1.   Physeter  macrocephalus,  Linné. 

Kaskeloten  eller  Spermacetihvalen. 

Physeter  macrocephalus,  Linné:  Systema  Naturae,  edit.  XIl:ma,  pag.  107. —  1766. 

„  „     O.  Fabricius:  Fauna  Groenlandica,  pag.  41.  -  1780. 

1)  Enligt  J.  E.  Gray  förefinnas  2:ne  intill  hvarandra  sittande  näsborrar, 
men  Beale  och  andra  uppgifva  blott  1. 
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PJnjseter  macrocephcdus ,  F.  Cuviek:  De  Fliiistoire  naturelle  des  Cétacés,  pag. 
286,  pl.  XIX,  fig.  1—3.  -  Paris  1836. 

„     T.  Beale:  The  Natural  History  of  the  Sperm  Whale;  In- 
trod^ctory  Eemavks ,  pag.  1.  —  London.  1839. 

Catodon  macroceplialus ,  J.  E.  Gray:  Catalogne  of  Seals  and  Whales  in  tlie 
British  Museum,  2:d  edit.,  pag.  202  —  1866. 

Fhysetcr  macrocephahs,  W.  H.  Flowkr:  On  the  Osteology  of  the  Cachalot 
or  Sperm-Whale  {Vliyseter  macrocephalus)\  Transactions 
of  the  Zool.  Soc.  of  London ,  vol.  VI,  part  VI,  pag.  309, 
pl.  55-6L  -  1868. 

Beshr.  Kaskeloten  är  den  störste  af  alla  tandhvalariie,  och 

i  detta  afseende  jeraförlig  med  de  större  bardhvalarne.  Den  full- 
vuxne hanens  längd  är  omkring  60  fot  eller  möjligen  något  mera, 

och  Beale  uppgifver  dess  största  omkrets  till  36—40  fot.  Bröst- 
fenorna, enligt  densamme  6  fot  långa,  och  3  fot  breda.  Stjert- 

fenan  omkring  14  fot  bred.  Enligt  Beale  utgör  honans  kropps- 
volum  blott  \  5  af  hanens,  ehuru  hennes  kroppslängd  är  större 

än  \4  äf  hans.  Något  längre  än  ̂ 5  af  kroppslängden  bakom 

nosspetsen  är  på  ryggen  en  hoptryckt,  pyramidal  knöl  ("/^^^mp") 
i  stället  för  ryggfena,  och  ungefär  midt  öfver  ögonen  är  en  stor 

konvexitet  ("6«mc7i").  Mellan  den  pyramidala  knölen  och  stjert- 
fenan  äro  der  långs  ryggkanten  2 — 3  mindre,  rudimentära  fenor 

eller  hoptryckte  knölar.  Hufvudet,  som  utgör  ungefär  7.3  '^^ 
kroppslängden,  är  något  hoptryckt,  jemnhögt,  och  vid  främre 
ändan  eller  nosen  nästan  tvärt  af  hugget.  På  öfre  kanten  af 

den  afhuggne  nosspetsen  är  ett  upphöjdt  parti,  på  toppen  af 
hvilket  den  aflånge  näsborren,  med  form  af  ett  /,  har  sitt  läge 
Ögonen  äro  olika,  och  det  venstra  mindre  än  det  högra.  Den 

framtill  smale  underkäken  räcker  på  långt  när  icke  till  nos- 
spetsen. På  öfre  sidan  af  nosen,  och  något  åt  höger  är  en  stor 

kavitet,  som  innehåller  en  oljaktig  och  under  djurets  lif  flytande 
massa,  inbäddad  uti  fack,  som  äro  bildade  af  fibrösa  band,  hvilka 

äro  förenade  med  hvarandra.  Efter  djurets  död  stelnar  denna 

massa,  och  utgör  hvad  man  kallar  siminacetl.  En  liknande 
niassa  skall  förefinnas  äfven  på  ryggen,  och  på  många  andra 

ställen  på  kroppen.  Craniets  öfre  konkava  sida  tjenar  till  under- 
lag för  den,  som  finnes  på  hufvudet.  Den  tjocka  och  mjuka 

massan,  som  för  öfrigt  bildar  hufvudets  öfre  del,  är  genomträngd 
af  oljaktigt  fett,  och  derföre  af  jemförelsevis  obetydlig  tyngd. 

1)  J.  B.  S.  Jackson:  Dissection  of  a  Spermaceti  Whale  and  three  other 
Cetaceans;  Boston  Journal  of  Nat.  Hist.,  vol.  V,  pag.  150.  —  1845—1847. 

62* 
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Ett  litet  stycke  bakom  ögonen  äro  de  mycket  små  öronöppnin- 
garne.  Under  hakan  och  strupen  äro  en  del  långsgående  fåror. 
Tändernas  antal  är  något  vexlande,  samt  ofta  olika  på  olika 
sidor  af  underkäken.  A  hvardera  sidan  af  densamme  är  antalet 

20—27,  och  olikheten  i  antalet  mellan  båda  sidorna  stiger  stun- 
dom till  3.  De  äro  emot  spetsen  af  en  kouisk  form,  med  mer 

eller  mindre  böjd  spets,  och  hafva  hos  yngre  en  öppen,  ofta 

något  hoptryckt  bas;  och  hos  äldre  är  spetsen  mer  eller  mindre 
afnött.  De  störstas  längd  är  iq  tum  eller  något  mera.  Enligt 

Beale  finnas  stundom  på  öfverkäken  några  fä  rudimentära  tän- 

der, som  icke  genomti-änga  gommen.  —  Färgen  är  på  öfre  sidan 
af  kroppen,  med  inbegrepp  af  fenorna,  svartaktig,  och  nedåt 

kroppssidorna  är  den  ljusare,  gråsvart,  och  under  kroppen  silfver- 
grå.  Den  är  för  öfrigt  föränderlig,  och  är  stundom  ofvan  ljusare, 

och  stundom  är  den  skäckig.  Fram  på  nosen  är  ofta  ett  grå- 

aktigt fält  1). 
SMettet.  Craniet:  Hos  gamla  och  fullvuxna  individer  för- 

håller sig  craniets  längd  till  längden  af  ryggraden  som  60  å  67 

förhåller  sig  till  100.  Hos  yngre  individer  är  det  mindre-),  Å 
skelettet  af  ett  icke  alldeles  fullvuxet  individ,  och  med  en  längd 

af  omkr.  52  fot,  var  craniet  omkr.  17  fot  långt.  Med  stigande 

ålder  tilltager  nosen  i  längd.  Cranialbenen  äro  mycket  osymme- 
triska. Betraktadt  ofvanifrån,  är  craniet  baktill  bredt  och  afrundadt, 

med  nackbenets- ledknappar  starkt  utstående,  och  framåt  jemnt 
och  starkt  afsmalnande,  och  med  spetsig  nos.  Nackbenets  öfre 

del,  pann-  och  öfverkäksbenen  samt  det  ena  mellankäksbenet 
bilda  en  verticalt  uppstigande  hög  rygg,  som  är  halfcirkelformig 

och  framåt  konkav.  Denne  rygg  begränsar  baktill  den  fördjup- 
ning, uti  hvilken  hufvudets  stora  feta  öfre  eller  spermacetimassa 

hvilar.  Det  ofvan  omnämnda  craniets  bredd  var,  enligt  Flower, 

omkring  7  f.         t-?  ocli  således  mindre  än  ^^^s  längd. 
Intet  distinkt  hjessben  synes  hvarken  från  sidan  eller  ofvanifrån. 

Ett  otydligt  spår  till  det  synes  i  den  öfre  delen  af  den  lille 
tinninggropen,  men  det  är  mycket  tidigt  sammansmält  med 
nackbenets  öfre  del.  Fjällbenets  okbensutskott  är  ej  synnerligen 

stort,  samt  står  ej  längre  ut  åt  sidan  än  pannbenets  orbital- 

1)  I  afseende  på  framställningen  af  djurets  utseende  hänvisa  vi  till 

Jardine's  NaturaUsfs  Library,  Mammalia,  Whales,  pl.  8,  å  hvilken  figur 
likvisst  bröstfenan  är  felaktigt  afbildad. 

2)  W.  H.  Flower:  anf.  st.  pag.  314. 



971 

utskott.  Detta  sträcker  sig  utanför  öfverkäksbenets  okbensutskott, 
och  står  längre  ut  än  nosens  brede  basaldel,  men  dock  icke  sä 

särdeles  mycket.  Mellan  denne  basaldel  och  öfverkäksbenets  ok- 
bensutskott är  en  lemligen  djup  och  smal  bugt.  Suturen  mellan 

båda  pannbenen  ligger  venster  om  craniets  längsgående  median- 
linia.  Båda  öfverkäksbenen  sträcka  sig  ungefär  lika  långt  till- 

baka, men  det  högra  mellankäksbeuet  går  mycket  längre  tillbaka 

än  det  venstra  D:o.  Endast  venstra  näsbenet  förefinnes.  Plog- 
benet och  silbenet  äro  mellan  de  sneda  näsborrarne  vridna  åt 

venster.  Näsborrarne  ligga  ungefär  vid  början  af  den  bakerste 

V4  af  craniets  längd,  samt  äro  snede  och  olikstore.  Den  venstre 

är  större  än  den  högre.  Från  dem  går  genom  den  mjuka  mas- 
san, som  betäcker  hufvudet,  enligt  Beale,  en  lång  enkel  ka- 

nal, och  enligt  Rob.  Hamilton  hos  Jakdine,  2:ne  olikstore  kana- 
ler till  den  yttre  näsöppningen  på  öfre  sidan  af  nosspetsen. 

Mellankäksbenen  äro  emot  spetsen  på  sin  öfre  sida  konvexa,  och 

räcka  ett  godt  stycke  utom  spetsarne  af  öfverkäksbenen.  Okbenet 
är  tjockt  och  bredt.  Gombenen  och  de  vingformiga  benen  äro 
stora.  Den  delen  af  plogbenet,  som  är  framom  gombenen,  är  å 

gommen  synlig  till  hela  sin  längd,  och  slutas  ett  stycke  bakom 

nosspetsen.  Båda  underkäksbenen  äro  hos  gamla  individer  för- 
enade till  mera  än  V2  fleras  längd,  och  divergera  derefter 

bakåt  starkt.  A  inre  sidan  baktill  hafva  de  en  mycket  stor 

öppning,  som  leder  in  till  alveolarkanalen.  De  hafva  intet  di- 
stinkt kronutskott. 

Bålen:  Bröstkotorna  äro  11,  ländkotorna  8,  och  svans- 

kotorna 24,  och  h2emapoph3^sialbågarne  12  eller  flere.  Bröstbenet 
är  temligen  stort,  och  består  af  2:ne  leder,  af  hvilka  den  l:ste 
och  störste  genom  en  median  fissura  är  delad  i  2:ne  sidohalfvor. 

Vid  bröstbenet  äro  fästade  4  par  refbensbrosk  eller  hsemapo- 

physer. 
Extremiteterna:  I  förhållande  till  skelettet  äro  de  främre 

extremiteterna  små.  A  ofvannämnda  af  Flower  beskrifna  skelett, 

af  omkr.  52  fots  längd,  är  främre  extremiteten  från  och  med 
öfverarmbenets  ledhufvud  omkring  5  fot  lång,  således  dess  längd 

något  mindre  än  Vio  skelettets.  Skulderbladet  är  smalare  än 
hos  andra  tandhvalar,  så  att  dess  höjd  eller  längd  är  betydligt 
större  än  dess  bredd.  Acromion  är  mycket  stor,  och  både  längre 

och  bredare  än  proc.  coracoideus ,  ehuru  äfven  denne  är  lång. 

Öfverarmbenet,  som  är  föga  mera  än  hälften  så  långt  som  skul- 
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derbladet ,  är  dock  temligen  långt,  och  starkt  hoptryckt,  med 
subterniinalt  ledhufvud.  Ungefär  pä  midten  af  dess  främre  eller 
radiala  sida  är  en  starkt  utstående  knöl.  Tuber cuJum  majiis  är 

deremot  föga  framstående.  Strålbenet  är  något  bredare  än  arm- 
bågbenet,  samt  kortare  än  öfverarmbenet.  Arrabågbenet  har 

en  stor  och  bakåt  utstående  olecrarwn.  Carpalhenen  äro  6,  och 

carpus  är  bred  och  kort.  Fingrarna  äro  5,  af  hvilka  2:dra  fing- 

ret är  det  längsta,  samt  är,  med  inbegrepp  af  dess  metacarpal- 
ben,  något  längre  än  öfverarmbenet.  l:sta  fingret  eller  tummen 

är  kort,  och  har,  utom  metacarpalbenet ,  1  phalang.  2:dra  och 
3:dje  fingrarna  hafva  hvartdera  5  phalanger.  4:de  och  5:te  D:o 
hafva  3:ne  D:o.  Bäckenbenen  äro  små  och  smala,  vid  ena 

ändan  något  tjockare,  kantiga,  samt  mer  eller  mindre  tydligen 

S-formigt  böjda.  Deras  längd  å  nämnda  skelett  är  omkring 
12  tum. 

Vi  hafva  icke  något  säkert  bevis  på  kaskelotens  förekomst 
vid  någon  Svensk  kust.  Den  lär  emellertid  någon  gång  hafva 

förekommit  i  Sveriges  grannskap ,  då  enligt  J.  Steenstkup  ̂ ) 
lemningar  af  den  blifvit  funna  på  Lessö  i  Kattegat.  Enligt  Rob. 

CoLLETT  2)  har  en  gång  ett  individ  af  den  drifvit  i  land  vid  en 
af  öarne  (Edö)  vid  kusten  af  Nordmöre  i  Norge,  således  vid 

Norges  vestra  kust.  Den  har  åtskilliga  gånger  strandat  vid  ku- 

sterna" af  England,  Skotland,  Frankrike  och  Holland.  Enligt 
Gervais  förefinnes  den  normalt  i  Medelhafvet.  Icke  sällan  an- 

träffas den  vid  östra  kusterna  af  Norra  Amerika,  och  den  har 

förirrat  sig  t.  o.  m.  ända  upp  till  Grönland  (enligt  O.  Fabricius). 

I  de  varmare  och  sydligare  delarne  af  Atlantiske  Oceanen  har 
den  ett  normalt  tillhåll.  Den,  som  förekommer  i  Stille  Oceanens 

nordliga  delar,  torde  vara  samma  art  som  den  i  dess  sydliga 

delar  och  vid  Australien  förekommande,  nemligen  Phjseter  au- 

stralis  (Gray)  Den  har  emellertid  en  mj^cket  vidsträckt  ut- 
bredning. Flower  har  jemfört  skelettet  af  den  Australiske  formen 

med  det  af  den  från  Atlantiske  Oceanen,  och  funnit  full  öfver- 
ensstämmelse  dem  emellan ,  och  anser  derföre  båda  för  en  art. 

1)  Videnskab.  Meddelelser  fra  den  Naturliist.  Foren.  i  Kjöbenh.  1872, 

pag.  IV. 
2)  Oversigt  over  Norges  vigtigste  Hvirveldyr;  Statistisk  Arbog  for 

Koiigeriget  Norge  af  O.  J.  Broch,  1871  (särsk.  aftr.),  pag.  24. 
3)  Catalogue  of  Seals  and  Whales  in  the  British  Museum,  2:d  edit., 

pag.  206. 
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Kaskeloten  lefver  företrädesvis  af  Cephalopoder  eller  bläck- 
fiskar, men  äfveii  af  fiskar,  och  man  har  funnit  massor  af  makrill 

i  dess  mage.  Den  är  sällskaplig,  och  träffas  ofta  församlad  i 
stora  skaror.  Man  har  stundom  funnit  flere  lOOide  tillsammans. 

Det  är  isynnerhet  honorna  och  de  jngre^  som  träffas  i  flockar.  — 
Af  dess  träck  skall  det  under  namn  af  amhra  kända,  välluktande 
ämnet  erhållas. 

fp- 
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2.   Underfam.  ZIPHIINI,  J.  E.  Gray. 

Underkäken  endast  med  1  eller  2.ne  par  väl  utbildade 
tänder^  utom  ytterst  små  och  rudimentära  sådana,  som  icke 

genomtränga  gommen.  Distinkta  tårben  förefinnas.  Nosen  å 
craniet  är  lång  och  smal. 

De  2:ne  till  vår  fauna  hörande  slägtena  af  denna  under- 
familj kunna  karakteriseras  på  det  sätt,  som  den  synoptiska  tablåen 

på  föregående  sida  utvisar. 

II.    Slägtet  Hyperoodon  0^  La  Cepéde.  1804. 
(Histoire  Naturelie  des  Cétacées,  pag.  XLIV). 

Kroppen  är  temligen  tjock,  och  hiifvudet  har  en  liten  smal, 

framtill  tillspetsad,  något  nedtryckt,  och  baktill  skarpt  begrän- 

sad nos  eller  nähb,  och  en  kort  mun'öp)pning ,  som  är  obetydligt 
längre  än  nosen,  med  S-formigt  böjde  munkanter,  och  något 
längre  underkäke.  Vid  nosens  bakre  gräns  höjer  sig  hufvudets 

öfre  del  verticalt  eller  nästan  verticalt,  och  har  der  en  afrun- 

dad  konvexitet,  eller  ̂ ^ktdlrig  panna.^^  Bakom  denna  är  den 
halfmånformige,  framtill  konkave  näsöppningen.  Nästan  midt 
under  denne  äro  de  mycket  små  ögonen,  som  äro  långt  aflägsna 

från  munvinklarne.  Af  ståndet  mellan  ögonen  och  munvinklarne 

är  ungefär  dubbelt  större  än  det  mellan  de  förre  och  öronÖpp- 
ningarne.  Under  strupen  äro  2:ne  bakåt  divergerande  djupa 

fåror.  Bröstfenorna  äro  små,  och  deras  längd  i  rät  linia  är  iingef. 

lika  med  ^-^^^'^  något  mera  af  kroppslängden.  Byggfenan  är 
väl  utbildad,  ehuru  icke  stor,  och  har  sitt  läge  bakom  kroppens 

midt,  och  strax  framom  den  verticala  linia,  som  dragés  genom 

anus.  Stjertfenan  är  grundt  inskuren  i  midten.  —  Craniet  ut- 
märker sig  derigenom,  att  hvartdera  öfverkäksbenet  å  den  öfre 

sidan  och  ungefär  midt  för  den  ajsats,  som  baktill  begränsar 
nosen,  har  en  högt  uppstående  kam ,  som  börjar  framom ,  och 

sträcker  sig  ett  godt  stycke  bakom  nämnde  afsats.  Näsbenen 
äro  mer  eller  mindre  inkJämda  mellan  mellankäksbenen ,  och 

bilda  icke  något  hvalf  öfver  näsborrarne.  Underkäksbenens 

symphysis  är  lång,  men  dock  kortare  än  deras  halfva  längd. 

1)  Af  vnsQoja,  gom,  ocli  6§ovg  eller  6§ojv,  tand,  enligt  La  Cepéde, 
tillfölje  af  de  små  och  rudimentära  tänder,  som  finnas  på  gommen. 
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Kotornas  antal  är  omkring  45,  livaraf  9  bröst-  och  10 — 11 
ländkotor.  Alla  halskotorna  är  o  sammansmälta,  och  3  :dje— 6 -te 

sakna  parapophyser  Bröstbenet  består  af  3. ne  leder.  — 

Längst  fram  i  underkäken  sitta  1 — 2  par  tänder,  som  är  o 
dolda  af  gommen,  och  af  hvilka  det  bakre  parets,  då  de  finnas, 
äro  helt  små  samt  affallande.  Dessutom  förefinnas  stundom 
mycket  små  och  rudimentära  tänder,  som  ligga  lösa  i  gommen 
på  både  öfre  och  undre  käken. 

Till  detta  slägte  höra  åtminstone  2:ne  arter,  af  hvilka  blott 

den  ene  med  säkerhet  tillhör  vår,  men  båda  tillhöra  Europas 
fauna. 

1.   Hyperoodon  diodon  (La  Cepéde). 

Näbbhvalen. 

De  båda  kammar  ne  å  öfverkäksbenen  äro  åtskilde  af  ett 
så  stort  mellanrum,  att  merendels  åtminstone  en  tredje  D:o  får 

p)lats  dem  emellan,  och  de  äro  föga  eller  icke  högre  än  nacke- 
kammen. 

Delphimis  diodon,  La  Cepéde:  Hist.  iiat.  des  Cétacées;  pag.  309. —  1804. 
Hyperoodon  Butzlcop,  Idem:  ibm,  pag.  319. 
Hyperoodon  borealis,  S.  NILSSON:  Skand.  Fauna,  Däggande  Djuren,  l:sta 

uppl.,  pag.  404.  -  1820. 
Delphimis  bidcns,  Schkeber:  Säugthiere,  tab.  346.  —  1824. 
Hyperoodon  B idzJcopf,  F.  Cuvier:  De  THistoire  Naturelle  des  Cétacés,  pag. 

241,  pl.  9,  fig.  1—3,  pl.  17,  pg.  1.  -  1836. 
,,     J.  E.  Gray:  Zoolog}'  of  the  Voyage  of  Erebus  &  Terror, 

Mamraalia,  pag.  25,  tab.  3,  fig.  1—5.  -  1846. 
,,    borealis,  S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdj.,  2:dra  uppl.,  pag.  622. 

-  3847. 

,,    Hyperoodon,  W.  Vrolik-  Natuur-  en  Ontleedkundige  Beschouwing 
van  den  Hyperoodon;  Natuurkundige  Verhandehngen  van 
de  Hollandsclie  Maatscbappy  der  wetenschappen  te  Haar- 
lem,  1848,  pag.  1—128,  tab.  I-XV.  —  1848. 

,,  rosratus,  W.  Lilljeborg:  Öfvers.  af  de  inom  Skand.  (Sverige 
och  Norrige)  anträffade  H välartade  Däggdjur  {Cetacea); 
Ups.  Univ.  Årsskrift  1861 ,  pag.  34.  -  1861. 

1)  Uti  Proceedings  of  the  Academy  ot  Natural  Sciences  of  Philadelphia, 
1865,  pag.  280,  har  G.  Manigault  beskrifvit  en  möjligen  till  detta  slägte 
hörande  ny  art,  som  af  Cope  å  samma  ställe  fått  namnet  Hyperodon  semi- 
junctus,  och  som  bland  annat  utmärker  sig  derigenora ,  att  dess  4  bakre 
halskotor  äro  fria.  Denne  arts  generiska  plats  torde  emellertid  behöfva 
säkrare  fastställas.    Den  var  tagen  vid  Charleston  Harbor  i  N.  Arnerika. 
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Hyperoodon  Butzkopf,  J.  E.  Gray:  Catalogue  of  Seals  and  Whales  in  the 
Brit.  Museum,  2:d  edit.,  pag.  330.  —  1866. 

n  iDEMt  Synopsis  of  the  Species  of  Whales  and  Dolphins  in 
the  Collection  of  the  British  Museum,  pag.  9,  pl.  3.  — 
1868. 
A.  W.  Malm:  Hvaldjur  i  Sveriges  museer  år  1869;  K. 
Sv,  Vet.  Akad:s  Handl,  ny  följd,  Bd.  9,  N:o  2,  pag.  93. -  1871. 

Lagenocetus  horealis,  Idem:  ibm,  pag.  94. 

Anm.  Den  af  Pontoppidan  ^)  gifna  benämningen  Balcena  rostrata, 
ehuru  sannolikt  afseende  denne  arten,  kan  dock  icke,  hvad  denna  benäm- 

nings sednare  del  (rostrata)  beträlBfar,  på  den  tillämpas  såsom  artnamn» 
dels  derföre  att  den  är  gifven  före  den  binominala  nomenclaturens  införande 
i  zoologien,  och  således  icke  har  betydelsen  af  artnamn,  och  dels  derföre 
att  den  icke  med  säkerhet  är  gifven  åt  den  här  ifrågavarande  arten.  De  af 

La  Cepéde  2)  gifna  artnamnen  Delphinus  diodon  och  Hyperoodon  Butzkopf, 
hafva  båda  två  säkerligen  endast  afseende  på  denne  arten,  och  af  dessa 
anse  vi  oss  böra  välja  det  första  dels  derföre  att  det  är  orthographiskt, 
och  dels  derföre  att  det  är  grundadt  på  det  af  Hunter  beskrifna  individet, 
hvilket  med  full  säkerhet  tillhört  denne  arten.  Det  af  Schreber  på  den  ej 
förr  än  efter  hans  död  publicerade  346:te  taflan  uti  hans  stora  arbete  öfver 
däggdjuren  antecknade  artnamnet  Delphinus  tidens  är  möjligen  det  första^ 
som  för  den  blifvit  gifvet,  emedan  den  ä  nämnda  tafla  gifna  figuren  är  en 

kopia  af  den  af  Hunter  lemnade  ̂ ) ,  och  skelettet  till  det  af  Hunter  af- 
bildade  djuret  förvaras  i  Hunterska  museet,  eller  Museum  of  College  of 
Surgeons  of  England  i  London,  enligt  hvad  J.  E.  Gray  uppgifvit,  samt 
har  af  den  sednare  blifvit  bestämdt  såsom  tillhörande  här  ifrågavarande 
art.  Detta  namn  publicerades  emellertid  sednare  än  de  båda  af  La 
Cepéde  gifna  naumen;  och  måste  derföre  lemna  prioriteten  åt  dessa.  —  Af 
A.  W.  Malm  har,  enligt  den  nu  lemnade  synonymien,  den  åsigten  blifvit 
framställd,  att  det  individ,  som  1823  strandade  vid  Landskrona,  och  hvars 
skelett  förvaras  i  Lunds  Universitets  zoologiska  museum ,  samt  af  S.  Nilsson 
i  Skandinavisk  Fauna  under  namnet  Hyperoodon  horealis  blifvit  beskrifvet^ 
tillhör  en  egen  och  ny  art,  skild  frän  den  vanlige  näbbhvalen  genom  sina 
mera  utbildade  kammar  på  öfverkäksbenen ,  samt  stående  i  detta  afseende 
ungefär  midt  emellan  Hyperoodon  diodon  och  Hyperoodon  latifrons  J.  E. 
Gray.  Härvid  bör  det  anmärkas,  att  artnamnet  horealis  icke  af  Nilsson 
blifvit  gifvet,  derföre  att  den  skulle  vara  någon  ny  art,  utan  derföre  att 
han  ansett  de  namn  mindre  goda,  som  den  förut  erhållit.  Detta  bevisas  af 
den  vidlyftiga  synonymi,  som  af  Nilsson  anföres.  Det  kan  ej  nekas,  att 
å  craniet  af  detta  skelett  kammarne  på  öfverkäksbeuen  äro  större,  bredare 
och  mera  närmade  intill  hvarandra,  än  de  vanligen  äro  hos  denne  art, 
ehuru  ifrågavarande  individ,  på  grund  deraf  att  epiphyserne  å  bröstkotorna 

1)  Versucli  einer  natiirlichen  Historie  von  Norwegen,  2:er  Theil,  pag^ 
233.  — 1754.  (Öfversättning  från  Danska  Originalet,  som  utkom  året  förut). 

2)  Hist.  nat.  des  Cétacées,  pag.  309  &  319. 
3)  Philosophical  Transactions ,  vol.  LXXVII,  år  1787,  tab.  XIX. 



977 

iiro  löse,  icke  varit  gammalt,  men  då,  enligt  Eschrichts  oeh  Vroliks 
ialvttagelssr,  och  äfven  enligt  livad  vi  sjelfve  liafva  haft  tillfälle  att  erfara, 
nämnde  kammar  med  stigande  ålder  undergå  betydliga  förändringar,  och 
hos  de  yngre  äro  helt  lågc  och  tunne  samt  långt  åtskilde,  kunna  vi  icke 
nu  åtminstone  endast  på  grund  af  dessa  karakterer  biträda  denna  af  Malm 
yttrade  åsigt,  ehuru  vi  icke  anse  det  omöjligt,  att  denne  form,  på 
gnmd  af  andra  karakterer,  slutligen  kan  visa  sig  vara  en  distinkt  art. 
A  nämnde  Hypcroodon  horealis  äro  öfverkäksbenens  kammar  högre  än 
nackekammen ,  och  minsta  afståndet  dem  emellan  är  ungefär  lika  med  hälf- 

ten af  endera  kammens  bredd.  Individets  ganska  betydlige  längd  (26  V2  fot; 
oftast  hafva  de  erhållna  exemplaren  haft  mindre  kroppslängd)  utvisar  emel- 

lertid, att  det  icke  kan  anses  särdeles  ungt,  ehuru  de  nämnde  epiphy- 
serne  äro  skilde.  På  stjertkotorna  och  öfverarmen  äro  de  fastsittande,  och 
det  kan  derfcire  betraktas  såsom  varande  i  det  af  Flower  så  kallade 

''adolescenta''  stadiet,  då  djuret  nära  hai:  fått  sin  fulla  storlek. 

BcsJcr.  2).  Dess  kroppslängd  stiger  till  omkring  30  fot  i 
rät  linia.  De  fleste,  som  erhållits,  hafva  varit  honor.  Den  är 

temligen  tjock  och  undersätsig  med  största  tjockleken  något 
framom  kroppens  midt,  och  utgörande  mera  än  V2  djurets 

längd.  Hufvudet  är  betydligt  lägre  än  kroppens  höjd  vid  bröst- 
fenorna, men  dess  höjd'  är  större  än  dess  bredd.  Nosen  eller 

näbbet  har  formen  af  ett  gåsnäbb,  och  den  är  kort,  så  att  dess 

längd  utgör  omkring  Vis — Vie  kroppslängden,  och  munsprin- 
gan är  något  S-formigt  böjd.  Hufvudet  är  vid  nosens  bakre 

gräns  verticalt  uppstigande,  och  här  upptill  kullrigt.  Den  half- 
månformigt  böjde,  framtill  konkave  näsöppningen,  hvars  sido- 

spetsar äro  framåt  riktade,  har  sitt  läge  ungefär  midt  öfver 
ögonen,  och  der  den  är  belägen  är  en  liten  insänkning.  Ögonen 

äro  mycket  små,  och  belägna  långt  bakom  munvinklarne ,  och 

något  högre  än  de,  och  afståndet  mellan  dem  och  de  yttre  öron- 
öppningarne  är  ungefär  hälften  så  stort,  som  det  mellan  dem 

och  munvinklarne.  Bröstfenorna,  hvars  längd  i  rät  linia  utgör 

ungefär  ̂ /jg — V13  af  kroppslängden,  hafva  sitt  läge  långt  nere 
på  kroppssidorna,  och  något  framom  slutet  af  den  främste  V3  af 
kroppslängden.  De  äro  aflångt  ovala,  samt  snedt  och  trubbigt 

tillspetsade.  Ryggfenan,  hvars  verticala  höjd  utgör  omkring  Vis 
af  kroppslängden,  har  sitt  läge  något  litet  framom  början  af  den 
bakerste  V3  af  kroppslängden.  Bakom  den  aftager  kroppen  starkt 
i  höjd  och  tjocklek,  och  är  framom  stjertfenan  starkt  hoptryckt. 

Stjertfenan  är,  enligt  Vroliks  figur  öfver  djuret,  inskuren  i  mid- 

1)  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  London  1864,  pag.  386. 
2)  Den  bästa  figuren  öfver  djuret  är  den  af  Vrolik,  af  1848. 
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ten  och  dess  bredd  utgör  mellan  V4  och  V3  af  kroppslängdeu. 
Anus  är  belägen  bakom  den  verticala  linia,  som  dragés  genom 

bakre  kanten  af  ryggfenans  bas.  —  Färgen  är  svart  med  blygrå 
anstrykning,  som  isynnerhet  är  märkbar  på  sidorna  och  på  undre 

kroppssidan.  —  Längst  fram  i  underkäken  äro  2:ne  par  spetsiga 
och  af  gommen  hos  honorna  merendels  dolda  tänder,  af  hvilka 
det  bakersta  parets  äro  små  och  ofta  affallande.  Enligt  Eugéne 

Deslongchamps,  äro  hanens  tänder  större  än  honans  2). 
Skelettet.  Craniet:  Hos  äldre  individer  utgör  det  mellan 

^/^  och  V5  af  skelettets  längd,  och  hos  yngre  en  något  större 
del  af  densamme.  A  det  i  Lunds  Universitets  zoologiska  museum 

förvarade  skelettet  från  Landskrona,  hvars  längd,  enligt  Malm, 

är  omkring  24  fot,  har  craniet  en  längd  af  5  fot  5V2  tum. 
Å  ett  skelett  af  ett  yngre  individ ,  förvaradt  i  Universitetets  i 

Christiania  zootomiska  museum,  och  med  en  totallängd  af  18  f. 

5%o  t.,  är  craniet  4  f.  9  t.  långt.  Det  förstnämnda  craniet 

har  bredden  öfver  orlntce  2  f.  8  t.  Dess  höjd  öfver  nackekam- 
men är  2  f.  2  t.  Dess  höjd  öfver  kammarne  å  öfverkäksbenen 

till  dessa  bens  gomsida  är  omkring  2  f.  Invändigt  håller  ena 

kammen  i  höjd,  enligt  Malm,  11  Vs  t-  Minsta  afståndet  mellan 
kammarne  å  detta  cranium  är  2^3  t.  Längden  af  underkäken 

är  4f.  G^Vso^-  ̂   nämnda  skelett  i  Christiania  är  craniets  bredd 
2  f.  2  t. ,  och  dess  höjd  öfver  knölarne  ä  öfverkäksbenen  7  t.  — 
Betraktadt  från  sidan,  är  craniet  utmärkt  genom  de  höge  kam- 

marne å  öfverkäksbenen ,  som  med  en  ruggig  yta  vid  yttre  kan- 
terne  af  dessa  ben  taga  sin  början  ej  långt  från  främre  ändarne 
af  desamma ,  och  baktill  höja  sig  till  samma  eller  nästan  samma 

höjd  som  nackekammen.  Mellan  dem  och  denne  sednare  är  en 

djup  grop.  Kammarnes  öfre  och  främre  kanter  äro  ruggige. 
Pannbenens  orbitalutskott  räcka  ett  godt  stycke  utom  öfverkäks- 

benen, och  det  högras  obetäckte  del  är  något  större  än  det 

venstras.    Framtill  synas  okbenen  mellan  dessa  ben.  Tårbenen 

1)  Enligt  Eudes-Deslongchamps  är  stjertfenan  i  midten  af  den  bakre 
kanten  icke  inskuren,  utan  har  der  en  Hten  konvexitet  (Mém.  de  la  Soc. 
Linn.  de  Normandie,  vol.  VII,  pag.  6). 

2J  Enligt  La  Cepéde  och  Eschricht  skall  der  å  hvardera  sidan  af 

gommen  på  öfver-  och  underkäken  förefinnas  en  rad  af  12—13  små  och 
rudimentära  tänder,  som  sitta  löst  i  gommen.  Andra,  såsom  Eudes-Des- 
LONGCHAMPS  och  Wesmael,  hafva  förnekat  dessa  tänders  tillvaro.  ESCHEICHTS 

iakttagelse  synes  dock  vara  säker, 
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äro  tydliga  och  stora,  belägna  å  undre  sidan  mellan  pannbenens 

orbitalutskott;  de  främre  utbredde  delarne  af  okbenen  och  kil- 
benets mindre  vingar  Mellankäksbenen  sträcka  sig  tillbaka  så 

långt  upp,  att  de  på  yttre  sidorna  här  begränsa  näsbenen,  och 
bidraga  till  bildandet  af  den  höge  tvådelade  knölen  framom 
midten  af  nackekammen ,  och  det  högra  är  här  större  än  det 

venstra.  På  samma  sätt  är  det  högra  näsbenet  större  än  det 

venstra  D:o.  Plogbenet  bildar,  såsom  vanligt,  skiljeväggen  mellan 
näsborrarne,  och  desse  äro  snede.  De  delarne  af  gombenen,  som 

äro  synlige  framom  de  vingformiga  benen,  äro  helt  små.  Mellan 
dessa  synes  en  del  af  plogbenet,  och  längre  fram  på  gommen 
en  annan  del  af  det.  På  gomsidan  af  nosen  räcka  öfverkäksbenen 

ända  till  nosspetsen,  men  på  den  öfre  sidan  af  den  räcka  mellan- 
käksbenen ett  godt  stycke  framom  dem.  Nackbenets  ledknappar 

äro  nedtill  sammanstötande,  eller  ock  sammansmälte.  Underkäks- 

benen äro  temligen  starkt  S-formigt  böjda,  med  symphysis  läng, 
men  dock  mycket  kortare  än  deras  halfva  längd,  och  med  en 

öppen  alveolarränna  i  öfre  kanterne  framtill,  sträckande  sig  längre 
tillbaka  än  symphysis^  och  med  små  och  otydliga  kronutskott. 

Bålen:  Halskotorna  äro  7,  bröstkotorna  9,  ländkotorna  10, 

och  stjertkotorna  19.  Halskotorna  äro  sammansmälta  icke  endast 
med  kropparne,  utan  äfven  med  neuraltaggarne ,  af  hvilka  dock 
den  å  7:de  halskotan  upptill  är  fri  och  distinkt.  De  3:ne  främsta 

hafva  å  hvardera  sidan  ett  stort  gemensamt  sido-  eller  tvärutskott. 

A  4:de— 6:te  äro  diapophyserne  små,  och  aftagande  i  storlek 
bakåt.  Parapophyserne  saknas  å  3:dje — 6:te  halskotorna,  men  stora 
sådana  förefinnas  å  den  7:de.  Foramina  intervertehralia  äro 

tydliga  mellan  alla  halskotorna.  —  Med  undantag  af  de  3:ne  första, 
hafva  bröstkotorna  såväl  som  ländkotorna  och  de  främre  stjert- 

kotorna mycket  stora  och  vid  spetsen  tvärt  afhuggna  neural- 
taggar.  De  tilltaga  i  bredd  bakåt,  med  undantag  af  de  bakersta, 

och  äro  längst  ungefär  på  midten  af  ländregionen.  Diapophj^- 
serne  äro  å  bröstkotorna  såväl  som  å  de  andra,  dylika  utskott 
bärande,  kotorna  små,  samt  saknas  på  de  2:ne  sista  bröstkotorna, 
der  refbenen  endast  artikulera  med  andra  från  kropparnes  sidor 

utgående  utskott.  Enligt  A.  Ketzius  -),  hafva  dessa  refben  an- 
tagligen endast  en  capitulärarticulation  i  öfverensstämmelse  med 

1)  DUVERNOY  (Annales  des  Sciences  naturelies,  3:me  sér.  T.  XV.  pag. 
16)  har  ansett  dessa  ben  för  delar  af  kilbenets  mindre  vingar. 

2)  K.  Vet.Akad:s  Handl.  1848,  sednare  afdeln.  pag.  294. 
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den  vanliga  hos  däggdjuren.  W.  H.  Flower  ̂ )  har  kommit  till 
samma  resultat,  som  Retzius,  påtagligen  utan  ätt  hafva  haft 
kännedom  om  Retzii  åsigt,  emedan  äfven  han  tillerkänner  dessa 

ref  ben  endast  en  capitulärarticulation,  men  han  afviker  så  till  vida, 
som  han  synes  vara  böjd  för  att  anse  de  utskott,  med  hvilka 

nämnda  ref  ben  articulera ,  för  homologa  med  halskotornas  para- 

pophyser.  På  7:de  bröstkotan  finnas,  enligt  Flower,  både  diapo- 
physer  och  parapophyser,  och  hos  äldre  individer  växa  dessa 

tillsammans  med  spetsarne,  så  att  de  bilda  en  ring.  Hos  yngre 
deremot  äro  de  tillhörande  refbenen  med  capitula  fästade  vid 
båda  dessa  utskotts  ändar.  A  alla  ländkotorna  äro  sidoutskotten 

riktade  framåt,  och  äfven  på  de  dermed  försedda  stjertkotorna. 

Metapophyserna  sitta  å  dessa  kotor  nära  intill  hvarandra.  Af 
de  9  paren  refben  äro  5  par  costce  verce.  De  6  första  paren 

hafva  både  ccqntuhim  och  Uihercuhmi.  Bröstbenet  har  3:ne  af- 
delningar,  som  hvardera  hafva  en  större  eller  mindre  inskärning 
i  midten  af  både  främre  och  bakre  kanterne. 

Extremiteterna :  Skulderbladet  haren  subtriangulär  form, 

med  bredden  något  större  än  längden.  A  skelettet- i  Lund  är 
dess  längd  midt  åt,  enligt  Malm  ,  1  f.  3  Vs  t. ,  och  bredd  upptill 
1  f.  Äcromion  är  mycket  större  än  processus  coracoideus  ? 
och  starkt  riktad  uppåt.  Öfverarmbenet  är  midtåt  8  t.,  och 

strålbenet  D:o  7  ̂ -  långt,  och  det  sednare  är  på  midten  mycket 
bredare  än  armbågbenet.  Carpus  har  7  ben,  och  tummen  har  1, 

2:dra  och  3:dje  fingrarne  hvartdera  5,  4:de  3,  och  5:te  2  pha- 

langer,  allt  utom  metacarpalbenen.  2:dra  fingret  är  blott  obe- 
tydligt längre  än  det  3:dje  D:o.  Det  förstnämnda  (2:dra)  är, 

med  undantag  af  dess  metacarpalben,  föga  längre  än  strålbenet. — 

Bäckenbenen  äro  mycket  små,  aåånga,  något  tjockare  vid  än- 
darne,  och  obetydligt  S-formigt  böjda.  A  ett  exemplar  af  omkr. 
25  fots  längd  voro  de  3Vio  tum  långa,  utan  inberäkning  af 
brosken,  vid  deras  båda  ändar. 

Näbbhvalen  har  sällan  erhållits  vid  kusterna  af  Sverige  och 

Norge.  Sannolikt  var  det  ett  individ  af  denne  art,  som,  enligt 

PoNTOPPiDAN  -),  och  culigt  inskriptiouen  å  en  på  Linnés  Hammarby 

nära  Upsala  befintlig  tafla  öfN^x  m  Hyperoodon,  strandade  i  när- 

1)  On  the  Osteology  of  the  Cachalot  or  Spermaceti-Wliale ;  Transact. 
of  the  Zool.  Soc.  of  London ,  vol.  VI,  part  VI,  pag.  340.  —  An  Introduction 
to  the  Osteology  of  the  Mammalia,  pag.  51—53. 

2)  Versnch  einer  naturlichen  Historie  von  Norwegen ,  2:er  Th.,  pag.  233. 
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heten  af  Fredrikshald  i  Norge  den  17:de  November  1749,  och 
var  13  alnar  i  längd,  och  7  V4  aln-  i  omkrets.  Då  den  öppnades, 

fanns  uti  den  ett  foster,  som  var  8^/2  aln.  långt.  Det  individ, 
hvars  skelett,  enligt  hvad  ofvan  blifvit  iippgifvet,  förefinnes  i 
Lunds  Universitets  zoologiska  museum,  strandade  i  April  månad 
1823  vid  Landskrona.  Enligt  hvad  som  anföres  af  A.  Erdmann^) 

och  A.  W.  Malm  var  det  sannolikt  några  ben  af  denne  näbb- 

hval,  som  funnos  på  8—9  fots  djup  i  glacialleran  under  jern- 
vägsskaktningarne  vid  Marieberg  utanför  Uddevalla.  Uti  Univer- 

sitetets i  Christiania  zootomiska  museum  hafva  vi  sett  ett  skelett 

af  ett  yngre  individ  af  densamme,  hvilket  hade  erhållits  i  Chri- 
stiania Fjorden,  enligt  benägen  uppgift  af  Prof.  L.  Esmakk;  och 

enligt  hvad  densamme  sedermera  täckts  meddela  oss,  har  ett 
individ  af  16  fots  längd  under  Oktober  månad  1864  strandat 

vid  Fredriksv3ern,  vid  mynningen  af  Christiania  Fjorden.  En  tro- 
gen modell  af  detta  individ  förvaras  i  Universitetets  i  Christiania 

zoologiska  museum.  Doktor  J.  Koren  har  benäget  underrättat 

oss ,  att  ett  individ  af  näbbhvalen  af  22  fots  längd  dödades  vid 

Laagö,  5  mil  från  Bergen  i  Norge,  den  4:de  Januari  1864. 
Skelettet  af  detta  individ  förvaras  i  Bergens  museum.  I  Dan- 

mark har  den  erhållits  vid  norra  mynningen  af  Lilla  Belt,  der 
4  individer  fångades  i  November  1838.  Oftare  erhålles  den  vid 
Föeröarne,  der  den  är  känd  under  namn  af  Dögling.  En  gång 
har  den  tagits  i  Kielerbugten,  nemligen  d.  3:dje  December  1801 ; 

och  en  målning  öfver  detta  individ  förefinnes  i  "Landbohöjskolen" 
vid  Köpenhamn.  Den  har  icke  så  sällan  strandat  vid  kusterna 

af  England,  Skotland  och  Irland,  äfvensom  vid  dem  af  Holland, 
Belgien  och  Frankrike.  Mera  sällan  visar  den  sig  vid  Grönland, 
än  vid  Island.  På  förra  stället  har  den  fått  namnet  ÄnarnaJc^ 

och  på  det  sednare  det  af  Ändarnefa.  Den  är  äfven  iakttagen 

vid  östra  kusten  af  Norra  Amerika,  t.  0.  m.  teraligen  långt  ned 

vid  densamme.  Af  Mårtens  och  af  Malmgren  har  den  iakttagits 
i  hafvet  mellan  Spetsbergen  och  Norge,  hvilket  bevisar,  att  den, 
åtminstone  under  viss  årstid,  är  temligen  högnordisk,  om  den  än 

icke  går  så  långt  norrut  som  till  Spetsbergen.  Eschricht  för- 
modar, att  den  tillbringar  sommaren  i  den  högre  norden,  och 

under  senhösten  och  vintren  vandrar  söderut.    Vanligen  träffas 

1;  Bidrag  till  kännedom  om  Sveriges  qvartära  bildnihgar,  pag.  156. 
2)  Hvaldjur.i  Sveriges  museer;  K.  Vet.Akad:s  Handl.,  ny  följd,  Bd.  9, 

N:o  2,  pag.  94—95. 
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den  ensam,  eller  ock  endast  ett  par  (moder  med  unge)  tillsam- 
mans; sällan  har  man  iakttagit  ett  sällskap  af  några  få.  Hanen 

har  mycket  mera  sällan  erhållits  än  honan  Den  lefver  före- 
trädesvis af  Cephalopoder,  men  den  skall  äfven  förtära  fiskar, 

Holothurier,  m.  fl.  djur. 

Hyperoodon  latifrons  (J.  E.  Gkay). 

Kammarne  å  öfverkäksbeneii  äro  mycket  högre  än  nackekammen ,  och 
upptill  nästan  sammanstötande,  samt  i  öfre  och  främre  kanterne  breda. 
Tårbenet  är  synligt  ofvanifrån  mellan  främre  delarne  af.  pannbenets  orbital- 
utskott  och  okbenet.  Ländkotorna  äro  11,  och  stjertkotorna  17,  Storleken 
lika  med  den  af  föregående.  —  Fmmen  vid  England  och  FaBröarne,  och 
förekommer  derföre  möjligen  vid  Norge,  men«är  dock  ännu  icke  iakttagen 
derstädes.  —  Det  angifna  antalet  af  kotorna  hafva  vi  iakttagit  å  det  i 
Köpenham.ns  Universitets  zoologiska  museum  förvarade  skelett ,  hvaraf 
craniet  är  afbildadt  i  Danske  Videnskabs  Selskabets  Skrivter,  5:te  Ksekke, 
naturvidenskab.  og  mathem.  Afd.  Bd.  9,  N:o  1.  tab.  VI.  Skelettet  är  25 
Danska,  d.  v.  s.  orakr.  26  Svenska  fot  långt,  och  är  af  en  hane  från  Fär- 
öarne.  —  Vi  fä  här  anmärka,  att  vi  äro  böjde  för  att  antaga,  att  det  af 
C.  Wesmael  2)  af  bildade  och  ofullständigt  beskrifna  individet  varit  af  denne 
arten,  emedan  det  haft  ett  annorlunda  formadt  hufvud  än  det  af  den  van- 

lige näbbhvalen,  och  enligt  Wesmael  haft  11  ländkotor,  liksom  nu  ifråga- 
varande art. 

111.  Slägtet  Ziphiu's,  G.  Cuvier.  1825. 
(Recherches  sur  les  ossements  fossiles,  2:e  édit.). 

Halsregionen  å  skelettet  är  ej  synnerligen  hort^  och  en 

eller  flera  af  de  haJcre  halshotorna  äro  fria.  Öfverhähshencn 

äro  utan  uppstående  hammar.  Ben  hngt,  som  finnes  i  yttre 
kanten  af  öfverkäkshenet  framom  orhita^  är  liten  och  grund. 

Mellankäkshenen  äro  haktill  mycket  osymmetriska.  Mer  eller 
mindre  långt  fram  är  der  i  hvardera  underkäkshalfvan  en  mer 
eller  mindre  stor  tand. 

Till  detta  slägte  räkna  vi  såsom  underslägten  Ziphius  Gr. 
CuviER  i  inskränktare  bemärkelse,  och  Micropteron  Eschkicht. 

Utdöda  former  ådagalägga,  att  detta  slägte  under  tertiär-perioden 
varit  talrikare  representeradt  än  nu. 

1)  Den  hane,  som  blifvit  beskrifven  af  Eudes-Deslongchamps,  och  som 
erhållits  vid  kusten  af  Normandie  d.  13:de  November  1840,  var  25  fot  lång. 



Uiiderslägtet  Ziphius^  G.  Cuvier. 

Näsbenen  bilda  ett  hvalf  öfver  näsborrarne ,  och  äro  pä  hvardera  sidan 
skilda  från  mellankäksbenen  genom  en  inskärning.  Mellankäksbenen  äro 
framom  och  på  sidorna  af  näsborrarne  utbredda  och  urhålkade ,  och  der 
försedda  med  uppstående  yttre  sidokanter,  och  det  högra  af  dessa  ben  är 
betydligt  större  än  det  venstra.  De  öfre  och  yttre  kanterne  af  öfverkäks- 
benen  bilda  emot  basen  af  nosen  å  craniet  hvardera  en  låg,  uppstående  och 
ruggig  rygg.    Underkäkens  båda  tänder  hafva  sitt  läge  vid  dess  spets. 

Omkring  4  arter  af  detta  underslägte  äro  kände,  från  Nord- 

sjön, nordlige  och  sydlige  delarne  af  Atlantiske,  samt  från  In- 
diske Oceanen. 

1.   Ziphius  gervaisii  (Duvernoy). 

Gervais^  Småhufvudshval 

Det  ofvanpå  plogbenet  liggande  ethmoidalbrosJcet  är  icke 
förbenadt^  och  nosen  å  craniet  har  of  van  långs  midten  en 
ränna  ̂   som  på  sidorna  är  begränsad  af  mellanJcäksbenen. 

Plogbenet  shdas  ungefär  5  tum  bahom  nosspetsen.,  men  eth- 
moidalbrosJcet räcker  längre  fram.  Ben  framom  de  yttre  näs- 

borrarne varande  gropen  är  temligen  liten,  och  mellankäks- 
benens  yttre  kanter  äro  här  icke  inåt  hvälfde  så^  att  de  till 
en  del  betäcka  denne  grop. 

Ziphius  cavirostris,  P.  Gervais:  Mémoire  sur  la  faraille  des  Cétacés  Ziphi- 
oides;  Ann.  des  Sc.  Nat.  Zoologie,  3:me  serie,  T.  XIV, 

pag.  5.  —  1850. 
Hyperoodon  Gervaisii,  Duvernoy:  Mémoire  sur  les  caractéres  ostéologiques 

des  genres  nouveaux  ou  des  espéces  nouvelles  de  Cétacés 
vivants  ou  fossiles,  etc;  Ann.  des  Sc.  Nat.  Zool.,  3:me 

sér,,  T.  XV.  pag.  49.  —  1851. 
ZipJmis  cavirostris ,  P.  Gervais  :  Zoologie  et  Paléontologie  Fran9aises,  2:me 

édit.,  pag.  287,  pl.  38,  fig.  1,  pl.  39,  fig.  2—7.-1859. 
Epiodon  Besmarestii,  J.  E.  Gray:  Catalogue  of  Seals  and  Whales  in  the 

Brit.  Mus.,  pag.  341.  —  1866. 
Ziphius  Gervaisi,  P.  FiSCHER:  Mémoire  sur  les  Cétacés  du  genre  Ziphins, 

Cuvier ;  Nouv.  Arch.  du  Mus.  d'hist.  nat.  de  Paris,  T. 
3: me,  pag.  55.  -  1867. 

1)  Arterne  af  si.  Zipliius  benämna  vi  Smålmfvudslwalar  på  grund  af 
den  ringa  storleken  af  deras  hufvud  i  förhållande  till  den  öfrige  kroppen 
på  sjelfva  djuret  (enligt  iiguren  i  Revue  Zool.  1842,  pl.  1). 63 
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ZipMus  des  Aresquiés,  Van  Beneden  &Gervais:  Ostéographie  desCétacés, 
pl.  XXI,  fig.  1-4,  pl.  XXII,  fig.  4-11.  -  1870. 

„        cavirostris,  A.  W.  Malm:  Hvaldjur  i  Sveriges  Mus.  år  1869;  K. 
Vet.Akad:s  Handl.,  ny  följd,  Bd.9,  N:o  2,  pag.  95.  —  1871. 

Anm.  Denne  form  af  Ziphius  Skhikev  från  Ziphius  cavirostris  G.  Cu- 

VIER  ')  derigenom  att  ethmoidal-  eller  "mesethmoidal^-brosket  icke  är  för- 
benadt,  eller  bildande  någon  upptill  konvex  benvalk  mellan  främre  delarne 
af  båda  mellankäksbenen ,  hvilket  deremot  är  förhållandet  hos  den  sednare. 

Denne  förbening  är  så  påfallande,  att  J.  E.  Gray^)  med  anledning  deraf 
för  de  med  densamme  försedde  forraerne  uppställt  ett  särskilt  slägte,  Pe- 
trorhynclms ,  ehuru  han  till  en  början  begått  det  felet  att  icke  föra  den  längst 
bekante,  dermed  utrustade  formen,  Ziphius  cavirostris  G.  Cuvier,  till 
detta  slägte,  utan  uppställt  den  såsom  typ  för  ̂ YAgtei  Epio don  Oaktadt 
denna  skiljaktighet  har  emellertid  Gervais  både  till  en  början  och  seder- 

mera*) förenat  båda  formerne  uti  en  art,  antagande,  att  den  förstnämnde 
är  en  yngre,  outbildad  form  af  den  sednare.  Redan  Duvernoy  (enligt  of  van- 
stående  synonyrai)  ansåg  dem  emellertid  skilda,  ehuru  han  oriktigt  upp- 

tog den  här  ifrågavarande  formen  under  si.  Hyperoodon.  Deras  skiljaktig- 
het har  efter  honom  ytterligare  blifvit  motiverad  af  Pictet  5)  och  P.  Fischer 

(å  anf.  st.)  med  goda  skäl;  och  det  synes  oss,  att  den  bör  antagas  tills 
motsatsen  blifvit  bevisad.  Fischer  har  särskilt  fästat  uppmärksamheten 
derpå,  att  hos  Ziphius  gervaisii  den  fördjupning  å  craniet,  i  hvilken  de 
yttre  näsborrarne  hafva  sitt  läge,  är  mindre  än  densamme  hos  Z.  cavi- 

rostris, äfvensom  att  den  store  långsgående  grop,  som  finnes  framom  näs- 
borrarne, hos  den  förre  icke  till  någon  del  är  betäckt  af  några  inåt  hvälfde 

kanter  af  mellankäksbenen ,  hvilket  den  deremot  är  hos  den  sednare.  Fischér 
har  sannolikt  med  rätta  påstått,  att  Ziphius  gervaisii  icke  representerar 
någon  yngre  form  al  Z.  cavirostris ,  derföre  att  den  förres  cranium  är  ungefär 
af  samma  dimensioner,  som  det  af  den  sednare.  Det  skelett,  som  vi  genom 
Prof.  F.  A.  Smitts  godhet  blifvit  i  tillfälle  att  korteligen  beskrifva  nedan , 
är  visserligen  af  ett  yngre  individ ,  men  dess  cranium  är  dock  lika  långt  eller 
längre  än  de  af  Z.cainrostris,  som  blifvit  beskrifna  af  Fischer  och  Turner. 
—  Att  vi  i  ofvanstående  synonymi  under  denne  form  upptagit  den  af  Intend. 
A.  W.  Malm  å  ofvan  anförda  ställe  beskrifne  Ziphius,  beror  derpå,  att  vi 
på  grund  af  de  upplysningar,  som  MAL3I  i  bref  benäget  meddelat  oss ,  äro 
öfvertygade,  att  den  tillhör  den  här  ifrågavarande  formen. 

1)  Recherches  sur  les  ossem.  foss.,  3-me  édit.,  T.  V,  1,  pag.  352,  pl. 
XXVII,  fig.  3. 

2)  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1865,  pag.  524. 
3)  Catal.  of  Seals  and  Whales  etc. ,  2:d  edit. ,  pag.  340.  —  Uti  Supple- 

ment to  the  Catal.  of  Seals  and  Whales  etc.  1871,  pag.  98,  har  han  så  till 
vida  rättat  detta  fel ,  att  han  till  si.  Petrorhynchus  öfverfly ttat  Ziphius  ca- 

virostris Gervais  under  namn  af  Petr.  mediterraneus ,  ehuru  denne  äfven 
fått  stå  qvar  under  si.  Epiodon. 

4)  Mém.  de  la  Sect.  des  Sciences  de  TAcad.  des  Sc.  et  Lettres  d« 

Montpellier,  T.  VII,  pag.  142.  —  1869. 
5;  Traité  de  Paléoutologie ,  2:e  édit.,  T.  I,  pag.  385. 
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Beshr.  Någon  beskrifning  af  det  yttre  eller  af  kroppsfor- 
men af  denne  form  eller  art  är  icke  gifven,  och  den  är  för  oss 

okänd.  Den  närstående  Ziphius  cavirostris  Cuvier  har  emellertid 

i  korthet  blifvit  till  det  yttre  beskrifven  och  af  bildad  af  Doumet 

så  att  vi  derefter  sannolikt  kunna  något  så  när  bedöma  kropps- 
formen af  den  nu  ifrågavarande,  hvilken,  om  den  än  är  af  en 

annan  art,  dock  säkerligen  nära  öfverensstämmer  med  den  andre 

i  detta  afseende.  Enligt  Doumet's  beskrifning,  skulle  den  vara 
af  en  temligen  tjock  kroppsform,  så  att  dess  störste  omkrets 

utgör  mera  än  hälften,  ehuru  ej  fullt -/a  af  dess  längd,  men  med 
ett  litet  hufvud,  som  är  betydligt  mindre  än  det  af  näbbhvalen. 

Pannan  sänker  sig  framom  ögonen  starkt,  men  icke  verticalt,  utan 
sluttande,  och  framom  den  har  den,  liksom  näbbhvalen,  en  liten 
kort  nos,  å  hvilken  öfverkäken  är  kortare  än  den  undre.  Mun- 

öppningen är  liten.  Ögonen  äro  mycket  små,  och  belägna  ett 
godt  stycke  bakom  och  ofvan  munvinklarne.  Näsöppningen  har 
sitt  läge  något  längre  tillbaka  än  ögonen.  Bröstfenorna  äro  små, 

nästan  lancettformade ,  och  deras  längd  utgör  omkring  V12 
kroppslängden.  Ryggfenan  är  ungefär  lik  den  af  näbbhvalen,  samt 

belägen  något  när  vid  den  bakerste  V4  kroppslängden. 
Stjertfenan  saknar,  enligt  teckningen,  inskärning  i  midten  af 

dess  bakre  kant.  —  Enligt  Malm  torde  dess  färg,  åtminstone 
till  stor  del,  vara  mörkgrå,  eller  möjligen  svartgrå. 

Skelettet.  Några  mått ,  tagna  å  ett  i  Zoologiska  Riksmuseum 
i  Stockholm  förvaradt  skelett  från  Bohuslän,  och  sannolikt  af 

en  hona,  och  tillvarataget  derstädes  af  Prof.  F.  A.  Smitt 2): 
Längd  af  skelettet  i  rått  eller 

otorkadt  tillstånd  .    ,    .    .  20  fot  eller     6  mét. 

Längd  af  craniet  i  rät  linia  .  .    3  „  P/igtum    „  945mill. 
Bredd  af  D:o  öfver  orbitalkantma    1  „  ö^io  ̂      i>    465  „ 

1)  Eevue  Zoologiqiie  för  1842,  pag.  207,  pl.  I,  fig.  2. 
2)  För  det  att  det  blifvit  oss  medgifvet  att  taga  kännedom  om  detta 

skelett  få  vi  härmed  hembära  Professor  F.  A.  Smitt  vår  tacksägelse. 
3)  Malm  har  uppgifvit  craniets  längd  å  det  af  honom  erhållna  ske- 

lettet till  3  f.  37,0  t.  eller  1,01.5  mét.  och  dess  bredd  till  1  f.  9  t.  eller 
570  mill. ,  hvilka  dimensioner  märkbart  öfverstiga  dem,  som  blifvit  upp- 
gifna  för  cranier  af  äldre  individer  af  Ziphius  cavirostris,  hvaraf  det  så- 

ledes vill  synas,  som  den  här  ifrågavarande  arten  vore  större  än  den  sed- 
nare  —  A  Zool.  Riksmusei  exemplar  är  nosens  å  craniet  bredd  vid  foramina 
supramaxillaria  9  tum,  och  dess  längd  från  denna  tvärlinia  till  spetsen 

är  1  fot  7  2/,o  tum. 

63* 



986 

Afståndet  mellan  afsatsen  fram- 
om orhita  och  bakre  kanten  af 

nackbenets  ledknappar.  .  .  1  fot  5  tum  eller  450  mill. 
D:o  mellan  nämnde  afsats  och 

nosspetsen  å  craniet    ...    1  „  7       „       „    510  „ 

Bredden  af  nackbenets  basilardel  —  „  9       ,,       „  270 

Längd  af  okbenet  —  ,,  77io  n       ji    231  ,, 
D:o  af  ossa  pterygoidea .    .    .    1  „    Vio  n  312  ,, 
Mellankäksbenen   räcka  utom 

öfverkäksbenen  —  ,,  27io  ?i       n     81  „ 
Längd  af  underkäken .    .    .    .    2  „  6       „       „  780 

D:o  af  syynpliysis  af  D:o    .    .  —  ,,6       „      „    180  ,, 
Höjd  af  den  högste  neur altaggen 

med  inbegrepp  af  neuralbågen 
(å  den  4:de  ländkotan)    .    .    1  „    Vio  „    315  ,, 

Längd  af  sidoutskotten  af  2:dra 

— 4:de  ländkotorna,  der  de  äro 

längst  —  „  4Vio  11       »    135  „ 

Längd  af  ett  af  de  längsta  ref- 
benen  eft.  böjn.  å  yttre  kanten    3  ,,    Vio  n       n  n 

Längd  af  bröstregionen  .  . 
D:o  af  ländresfionen  .    .  . 

2  11  4VjQ  ,,  735 

5  „  4V,o  „       „  1635 
1    n   ̂VlO   11  11 

7 10 

240 
324 

^VlO  11  11  ̂ ^1 
^VlO   11  11 
3Vio  11  11 

'b' 
D:o  af  främre  extremiteten 

Höjd  af  skulderbladet.  . 
Bredd  af  D:o 

Längd  af  öfverarmbenet  . 
D:o  af  strålbenet  .    .  . 
D:o  af  olecranon   .    .  . 

Craniet:  Nosen  är  starkt  tillspetsad,  och  långs  öfre  sidan 

af  plogbenet  är  en  broskartad  staf  (mesethmoidalbrosket),  som 
räcker  längre  fram  än  plogbenet.  Det  venstra  mellankäksbenet 
är  baktill  mycket  mindre  än  det  högra.  Nackbenets  öfre  del 

lutar  något  framåt.  Mellan  den  och  näsbenen  synas  pannbenen^ 
som  stöta  intill  hvarandra,  och  skilja  den  förre  från  öfverkäks- 

benen. Näsbenen  äro  stora,  och  stå  litet  längre  fram  än  det 

högra  mellankäksbenet,  samt  äro  hvälfde  öfver  näsöppningarne. 

Frocesstis  z-ygomaticus  å  fjällbenet  stöter  nästan  samman  med 
pannbenets  orbitalutskott.  Bakom  den  främste  afsatsen,  som  be- 

gränsar nosen  baktill,  är  en  2:dra  afsats  på  det  ställe,  der  den 

utbredde  främre  ändan  af  okbenet  har  sitt  läge.  Ossa  pterygoidea 
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äro  stora,  och  bakåt  starkt  nedskjutande,  samt  stöta  intill  hvar- 
andra  under  större  delen  af  deras  längd.  Långs  suturen  dem 

emellan  är  en  temligen  djup  grop.  De  äro  flere  gånger  längre 
än  de  delarne  af  gombenen,  som  äro  synlige  framom  dem. 

Plogbenet  är  synligt  på  ett  långt  stycke  å  gomen.  Tårbenet  är 
stort,  och  okbenet  har  sin  främre  ända  till  en  del  fästad  å  dess 

undre  sida.    Okbenet  är  å  midten  mycket  smalt. 

Balen:  Ryggraden  liknar  mycket  den  af  Hyperoodon.  Af 
halskotorna  äro  de  5  första  sammanvuxna.  Bröstkotorna  äro  10, 

ländkotorna  11,  och  stjertkotorna  21,  således  med  tillägg  af  7 

halskotor  inalles  49  kotor  i).  Ännupå7:de  och  8:de  bröstkotorna 
äro  väl  utbildade  diapophyser,  utgående  från  neuralbågen,  och 

på  den  9:de  finnas  rudimenter  af  diapophyser  å  neuralbågen  till- 
sammans med  väl  utbildade  nedre ,  från  öfre  delarne  af  kroppens 

sidor  utgående  utskott  (parapophyser,  Flower).  På  högra  sidan 

af  denna  kotas  neuralbåge  (neurapophys)  är  detta  rudiment  tyd- 
ligt, under  form  af  en  utstående  spets,  som  nära  sammanstöter 

med  en  spetsig  knöl  på  samma  sidas  parapophys.  På  venstra 
sidan  af  samma  kotas  neuralbåge  är  nämnde  rudiment  deremot 

mycket  otydligt,  och  visar  sig  endast  såsom  en  förtjockning  af 

undre  kanten  af  den  dervarande  metapophysen.  10:de  bröstkotan 
saknar  hvarje  spår  till  diapophyser.  8:de  parets  ref  ben  articulera 
med  sitt  capituJum  emot  en  tydlig  ledyta  på  nedre  delen  af 
bakre  kanten  af  den  7:de  bröstkotans  neurapophys,  samt  med 

ett  tydligt  tuberculum  emot  8:de  bröstkotans  diapophys.  A  9:de 
och  10:de  bröstkotorna  äro  ref  benen  endast  fastade  vid  ändarne 

af  parapophyserne ,  och  hvarken  på  den  8:de  eller  de  följande 

bröstkotornas  neurapophyser  finnes  spår  till  någon  articulations- 
yta  för  något  refbens  capitulum.  På  10:de  bröstkotan  äro 

parapophyserne  något  längre  än  de  å  den  9:de.  Metapophyserne 

äro  tunnare  och  bredare  på  9:de  och  lOide  bröstkotorna.  Epi- 
physerne  på  bröst-  och  ländkotorna  äro  löse.  8:de  och  9:de 
bröstkotorna  förete  å  detta  skelett  den  anomali,  att  de  med 

kropparne  äro  sammansmälta.  Neuraltaggarne  å  hela  ländregio- 

1)  Då  refbeneii  äro  11  par,  skulle  man  deraf  naturligtvis  kunna  få 
skäl  att  räkna  11  bröstkotor,  och  10  ländkotor,  men  det  bakersta  parets 
ref  ben  äro  rudimentära,  och  hafva  icke  varit  fastade  vid  deras  motsvarande 
kota,  utan,  såsom  nedan  uppgifves,  legat  lösa  i  köttet,  och  derföre  räkna 
vi  dem  såsom  öfvertaliga,  och  upptaga  den  dem  motsvarande  kotan  såsom 
den  l:sta  ländkotan. 
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nen  äro  af  betydlig  längd,  och  vid  spetsarne  något  bredare,  och 
der  nästan  tvärt  afhuggne.  De  11  första  stjertkotorna  hafva 

neuraltagg.  Malm  har  funnit  9  hsemapophysialbågar.  —  Ref- 
benen  är  11  par,  af  hvilka  dock  det  bakersta  parets  äro  ytterst 
små  och  rudimentära,  samt  lågo  lösa  i  köttet,  enligt  Smitts 

benägna  uppgift,  och  de  kunna  derföre  betraktas  såsom  varande 

utom  räkningen,  och  endast  beroende  på  en  individuell  varia- 
tion. CostcB  ver  (B  äro  5  par.  Bröstbenet  har  4  afdelningar  , 

och  den  4:åe  är  delad  i  2me  sidohälfter,  som  hvardera  vid  sin 

bakre  ända  sannolikt  burit  brosk,  och  de  3:ne  främre  äro  djupt 

inbugtade  fram-  och  baktill. 
Extremiteterna :  Skulderbladet,  som  är  bredare  än  högt, 

har  acromion  och  proc,  coracoidens  långe  och  smale,  och  ungefar 

parallele.  På  öfre  eller  yttre  sidan  af  öfverarmbenet  äro  2:ne 
små  gropar.  OJecranon  fortsättes  af  ett  långt  brosk.  Carpus 
har  6  ben  å  den  ena  och  4  D:o  å  den  andra  sidan  å  båda  ex- 

tremiteterna, tillfölje  deraf  att  å  den  seduare  sidan  2:ne  ben  i 

den  inre,  och  2me  D:o  i  den  yttre  raden  äro  parvis  samman- 
vuxna. Af  tummen  finnes  blott  ett  kort  och  något  tillspetsadt 

metacarpalben ,  och  ingen  phalang.  Pekfingret  är  längst,  och 
har  5  phalanger,  utom  metacarpalbenet,  och  långfingret  har  5, 

ringfingret  3,  och  lillfingret  2  D:o  D:o  2). 
Främst  i  spetsen  af  hvardera  underkäkshalfvan  är  en  liten 

tand^  som,  enligt  Smitt,  icke  hade  genomträngt  tandköttet  eller 
gomen.  Bakom  den  är  en  öppen  tandfåra ,  och  der  tyckes  uti  den 
hafva  förefunnits  en  del  ytterst  små  tänder,  som  fallit  bort, 

emedan  å  sidorna  af  tandfaran  äro  små  urgröpningar,  som  an- 
tyda detta. 

1)  Malm  uppgifver  5  afdelningar  i  bröstbenet  af  det  af  honom  under- 
sökta individet;  och  den  å  pl.  XXII,  fig.  11  uti  Ostéographie  des  Cétacés 

gifna  figuren  öfver  bröstbenet  af  det  af  Gervais  tillvaratagna  ofullständiga 
skelettet  af  denne  art  visar  äfven  5  afdelniugar  i  bröstbenet. 

2)  A  detta  skelett  äro  extremiteterna  alldeles  fullständiga,  med  alla 
benen  qvar  i  sit  tläge.  Malm  (anf.  st.  tafl.  V,  fig.  51)  har  af  bildat  5,  och  möj- 

ligen 6  ben  i  carpus,  samt  för  tummen  en  phalang  utom  metacarpalbenet. 
Någon  individuell  variation  i  detta  afseende  kan  möjligen  förefinnas. 
Mellan  radhis  och  tummen  finnes  å  Zool.  Kiksmusei  exemplar  btott  1  ben, 
hvadan  det  ben  af  tummen .  som  förefinnes,  påtagligen  är  ett  metacarpalben. 
Det  liknar  till  sin  form  det  ben,  som  af  Malm  blif\-it  afbildadt  säsom 
tummens  l:sta  phalang  (rättare  metacarpalben,  emedan  detta  blifvit  räk- 
nadt  såsom  phalang),  och  derföre  är  det  tydligt,  att  något  ben,  mot- 

svarande det  af  Malm  såsom  tummens  2:dra  phalang  af  bildade ,  icke  före- 
finnes å  bär  ifrågavarande  skelett. 
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Denne  art  har  hos  oss  erhållits  ett  par  gånger  i  Bohusläns 

skärgård.  Uti  Göteborgs  Museum  förvaras  nemligen  skelettet 

af  en  hona,  som,  enligt  Malm  (anf.  st.)  strandat  i  Gnllmar- 
iQärden  i  Bohuslän  under  vintren  1867,  sannolikt  i  början  af 
året;  och  i  zoologiska  Riksmuseum  i  Stockholm  förvaras,  enligt 
hvad  ofvan  blifvit  anfördt,  ett  skelett  af  ett  individ,  som  strandat 

i  närheten  af  Marstrand  derstädes  i  början  af  Augusti  1872,  och 

hvilket  skelett  af  Prof.  F.  A.  Smitt  blifvit  tillvarataget.  Enligt 

P.  Gervais  ̂ )  strandade  i  början  af  Maj  1849  ett  individ  i  när- 
heten af  Frontignan  vid  Aresquiers  vid  Frankrikes  Medelhafs- 

kust.  Detta  är  allt  hvad  vi  hafva  oss  bekant  om  förekomsten  af 

detta  sällsynta  hvaldjur.  Den  andre  arten  eller  formen,  Ziphius 
cavirostris  Cuvier,  har  erhållits  några  få  gånger  vid  kusterna  af 

Frankrike,  och  äfven  vid  Slietlands-Öarne ,  men  icke  vid  våra 
kuster. 

Underslägtet  MICKOPTEKON,  Eschricht. 

(Det  K.  Danske  Vid.  Selsk.  Skr.,  5:te  Ksekke,  naturvicl.  og  raath,  Afd. 
l:ste  Bd.  pag.  98.  --  1849  —  Zool.  anat.  physiol.  Untersuch.  iiber 

die  nord.  Wallthiere,  l:er  Bd.  pag.  50.  —  1849). 

Näsbenen  bilda  icke  något  hvalf  öfver  näsborrarne,  och  äro  insänkta 
mellan  de  bakre  delarne  af  raellankäksbenen ,  som  här  äro  omböjda  framåt, 
så  att  de  till  en  del  äro  hvälfda  öfver  näsborrarne.  Framom  näsborrarne 

åro  mellankäksbenen  föga  urhålkade.  De  öfre  och  yttre  kanterne  af  öfver- 
käksbenen  äro  jemne,  och  bilda  icke  någon  uppstående  rygg  emot  basen 
af  nosen  å  craniet.  Underkäkens  båda  större  hoptryckta  tänder  hafva  sitt 
läge  mer  eller  mindre  långt  bakom  dess  spets,  samt  äro  af  omvexlande  storlek. 

Gen.  Mesoplodon,  P.  Gervais  :  Mera.  sur  la  fam.  des  Cétacés  Ziphioides 
etc;  Ann.  des  Sc.  nat. ,  3:me  ser.,  Zool.  T.  XIV;  pag. 
16.  —  1850. 

Omkring  6  arter  tillhöra  detta  underslägte,  förekommande 

i  Nordsjön,  både  nordlige  och  sydlige  delarne  af  den  Atlantiske 
samt  i  den  Antarctiske  Oceanen.  En  art  har  blifvit  anträffad 
bos  oss. 

2.   Ziphius  bidens  (Sowerby). 

Sowerbys^  Småhufvudshvah 

Djuret  har  lång  och  smal  nos^  som  baJctill  så  småningom 

höjer  sig^  och  ögonen^  som  ej  äro  särdeles  små,  äro  belägna 

1)  Ann.  des  Sc.  nat.,  3:me  sér.,  Zool.,  T.  XIV,  pag.  5. 
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något  litet  längre  tillhaha  än  den  hal f månfor  mig  e  näsöppning  en. 

Bröstfenorna  och  ryggfenan  äro  små.  —  Ben  hugt ,  som  finnes 
å,  craniet  på  ÖfverJcäkshenet  framom  orhita,  och  som  bildar 

gränsen  härstädes  för  nosen ,  är  mycliet  grund.  Nosen  är  lång 

och  smal^  men  jemnt  tilltagande  i  tjocMeh  emot  basen.  Be- 
traktad från  sidan,  visar  den  sig  emot  spetsen  något  böjd 

nedåt.  Få  midten  af  gomcn  är  plogbenet  synligt  ett  temligen 

långt  stycke.  TJnderkäkslialfvornas  symphysis  är  lång^  upp- 

tagande ungefär  Vg  af  underkäkens  längd.  Ben  större  hop- 
tryckta tanden,  som  hos  hanen  är  stor,  och  hos  honan  mindre, 

har  hos  honom  sitt  läge  ungefär  midt  för  slutet  af  symphysis, 
och  hos  henne  något  litet  framom  detta  slut,  och  bakom  den 
äro  hos  båda  könen  andra  rudimentära  och  löst  sittande  tänder. 

Framom  de  större  tänderna  äro  underkäksbenen,  sedda  från 

sidan ,  jemnt  af  smalnande  framåt .  utan  att  hafva  någon  stark 

biigt  eller  af  sats  i  Öf re  kanten.  Af  halskotorna  äro  endast  atlas 

och  epistropheiis  sammanvuxna,  och  båda  hafva  hypapophysial- 
utskott. 

I^hyseter  bidens,  Sowerby:  Britisli  Miscellany,  p.  1.  —  1804.  Hanen.  (Enl. 
Flowee). 

Delphinus  (Heterodon)  soiverhensis ,  Blainville:  Nouv.  Dictionn.  d'hist.  nat.» 
2:me  édit.  T.  IX,  pag.  177.  Hanen.  — 1817.  (Enl.  Flower). 

JDelphinorhynchus  micropteriis ,  F.  Cuvier:  Hist.  nat.  des  Cétacés,  pag.  114, 

pl.  7,  &  pl.  8,  fig.  1.  Hona.  -  1836. 
Ziphius  Soiverhiensis ,    J.  E.  Gray:  Zoology  of  the  Yoyage  of  Erebus  & 

Terror,  Maramalia,  pag.  27,  tab.  V,  fig.  3  &  4.  Hanen. —  1846. 

Mesoplodon  soiverhensis,  P.  Gervais:  Zoologie  et  Paléontologie  Fran9aises, 
2:me  édit.,  pag.  291,  pl.  38,  fig.  3.  -  1859. 

„        sowerliensis ,  P.  J.  Van  Beneden:  Mém.  de  TAcad  Roy.  des  Sc. 
de  Belgique,  Coll.  in  8:vo,T.  XVI,  pag.  36.  Hona.  —  1863. 

Ziphius  Sowerhiensis ,  J.  E.  Gray:  Catalogue  of  Seals  and  Whales  in  the 
Britisli  Museum,  2:d  edit. ,  pag.  350.  —  1866. 

j,    Soiverhyi.  W.  Andrews:  On  Ziphius  Sowerbyi  (Mesoplodon  Sower- 
hiensis, Van  Beneden);  Transact,  of  the  Roy.  Irish  Acad., 

vol.  XXIV,  pag.  429,  pl.  XXV.  —  1869. 
Mesoplodon  soiverhiensis ,  Van  Beneden  &  Gervais:  Ostéographie  des  Cétacés, 

pl.  XXH,  fig.  1-3;  pl.  XXVI.  -1870. 
Micropteron  hidens,  A.  W.  Malm:  Hvaldjur  i  Sveriges  Museer  år  1869; 

K,  Sv.  Vet.Akad:s  Handl.,  ny  följd,  Bd.  9,  N:o2,  pag.  96, 

tafl.  V,  fig.  .52.  —  1871. 
Mesoplodon  Soiverhyi,  Turner:    On  the  Occurr.  of  Ziphius  cavirostris  in 

the  Shetl,  Seas,  and  a  Comparison  of  its  Skull  with  that 
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of  Sowerby''s  Wliale  (Mesoplodon  Soweibyi);  Transact.  of 
the  Roy.  Soc.  of  Edinb. ,  vol.  XXVI,  pag.  759,  pl.  XXIX, 
fig.  3,  5  &  7;  pl.  XXX,  fig.  11  &  12.  -  1872. 

BcsJcr.  Dess  storlek  är  något  mindre  än  den  af  föregående 

arten,  och  kroppslängden  är  14—17  fot.  Hanen  synes  blifva 
något  större  än  honan.  Kroppen  är  smärt  och  långsträckt.  Några 

mått  å  en  hona  ̂ ) : 

Kroppslängden   15  fot. 
Största  omkretsen  „ 
Längd  af  hufvudet   2      ,,7  tum. 

Afståndet  mellan  nosspetsen  och  yttre  näs- 
öppningen   2  ,,       3  „ 

Diametern  af  ögat,  longitudinelt  ....  —  „       2  „ 

Längden  af  munöppningen   2  ,,      —  „ 
D:o  af  bröstfenan   1  ,,        6  „ 

Bredd  af  D:o   —  „       6  „ 

Höjd  af  ryggfenan  •  —  H  v 
Afståndet  mellan  nosspetsen  och  ryggfenan  10  „  — 
Bredden  af  stjertfenan   3  „      —  ,, 

Nosen  är  lång  och  smal,  och  underkäken  är  något  längre 

än  den  öire.  Hos  hanen  äro  nosens  sidor  inbugtade  der,  hvarest 

de  båda  stora  tänderna  i  underkäken  skjuta  upp  vid  desamma. 

Enligt  Andrews,  är  der  under  hakan  2:ne  stora,  framtill  sam- 
manstötande, och  bakåt  starkt  divergerande  fåror.  Den  yttre 

näsöppningen  är  stor  och  bred,  halfmånformig ,  med  halfmånens 

spetsar  riktade  framåt,  och  den  är  belägen  något  framom  de 
verticala  linier,  som  dragas  genom  ögonen.  Hufvudet  är  baktill 

högre  än  bredt,  och  bakom  det  är  kroppen  vid  halsen  något 

hopknipen,  så  att  hufvudet  här  är  temligen  tydligt  begränsadt. 
Bröstfenorna  äro  aflångt  ovala,  med  en  trubbig  vinkel  i  midten 

af  deras  bakre  kant.  Deras  längd  är  omkr.  Vio  kroppslängden. 

Ryggfenan  bar  sitt  läge  vid  början  af  den  bakerste  Vs  af  kropps- 
längden ,  och  är,  enligt  ofvanstående  mått ,  icke  synnerligen  låg. 

Stjertfenan  har  midten  af  bakre  kanten  utstående,  och  icke  in- 

skuren. —  Färgen  ofvan  glänsande  grå,  och  mörk  på  ryggen, 
samt  undertill  hvitaktig.  (Efter  F.  Cuvier). 

1)  Sådana  de  anföras  af  F.  Cuviek  i  gaml.  Franskt  mått,  hvilket  nära 
öfverensstämmer  med  det  Svenska  verkmåttet. 
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Skelettet:  Några  mått  å  det  af  en  hane;  efter  A.  W.  Malm^); 
Längd  af  skelettet  .    .    .    .  H  fot  77io  tum  eller  4,417  mét. 

Längd  af  nosen  å  D:o  från  af- 
afsatsen  vid  dess  bas    .    .  1  „  GVe  „  v  485  „ 

D:o  af  underkäken  ....  2  „  P/io  n  n  639 
D:o  af  symphysis  af  D:o  .    .  —  „  TVjo  „  „  213  „ 

Craniet:  Nosen  är  mera  än  I72  gånger  längre  än  den 
öfrige  delen  af  craniet.  Näsbenen  äro  små,  och  det  högra  är 

något  större  än  det  venstra.  Mellankäksbenen  äro  på  nosen 

mycket  högre  uppstående  än  öfverkäksbenen ,  och  räcka  långt 

framom  dessa.  De  vingformiga  benen  äro  mycket  stora,  och  äro 

långt  nedskjutande.  Det  ställe,  der  plogbenet  å  gomen  är  syn- 
ligt, är  beläget  ungefär  midt  emellan  nosspetsen  och  den  bakre 

spetsen  af  öfverkäksbenens  gomutskott.  Nosen  är  starkt  till- 
spetsad, men  dock  temligen  bred  emot  basen,  och  icke  hopkni- 

pen. Vid  spetsen  är  den  tydligen  böjd  nedåt.  Underkäken  har 
undre  kanten  bugtig,  men  den  är  eljest  nästan  rät. 

Balen:  Till  sin  form  liknar  den  mycket  den  af  föregående 
arten,  men  halskotorna  äro  mindre  sammanvuxna.  Blott  de  2:ne 

första  halskotorna  äro  sammansmälta;  de  andra  äro  fria.  Deras 

ryggmärgskanal  är  särdeles  bred.  Bröstkotorna  äro  10,  länd- 

kotorna  9,  och  stjertkotorna  20,  således,  med  tillägg  af  7  hals- 
kotor, kotornas  antal  46  (Malm).  De  främre  bröstkotorna  äro 

mycket  små.  Neuraltaggarne  å  de  bakre  bröstkotorna  samt  å 

ländkotorna  äro  mycket  stora.  Enligt  Flower  2)  har  den  7:de 
bröstkotan  en  från  neuralbågen  utgående  diapophys,  med  hvilken 

motsvarande  ref  bens  tuherculum  articulerar,  under  det  att  capi- 

tulum^  såsom  vanligt,  articulerar  med  kroppen.  Den  8. de  bröst- 

kotan har  ingen  från  bågen  utgående  diapophys,  men  ett  ut- 
skott (parapophys)  som  utgår  från  kroppen  i  jemnhöjd  med  fästet 

för  det  7:de  refbenets  capitulmn,  och  vid  ändan  af  detta  ut- 
skott är  det  8:de  ref  benet  fästadt.  De  följande  2:ne  ref  benen 

articulera  naturligtvis  på  samma  sätt  (vid  ändarne  af  parapo- 

physerne).    Hsemapophysialbågarne  äro  10.  —  Af  de  10  paren 

1)  Då  epiphyserne  å  kotorna  å  detta  skelett  äro  fastvuxne,  har  antag- 
ligen individet,  sora  det  tillhört,  varit  gammalt. 

2)  Transact.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond. ,  vol.  VI ,  pag.  340. 

D:o  af  craniet 
Bredd  af  D:o 

2 
1 

4Vio 

733  mill. 318  „ 
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refben  äro  6  par  costce  verce.  De  främre  paren  äro  breda. 

Bröstbenet  består  af  5  leder,  och  den  främste  af  desse  är  fram- 
till grundt  utringad. 
Extremiteterna:  Skulderbladet  är  mycket  bredare  än 

högt,  och  acromion  är  betydligt  större  än  proc.  coracoideus. 
Öfverarmbenet  är  något  längre  än  strålbenet.  Carpus  har  6  ben. 
Tummen  har  1 ,  pekfingret  4 ,  långfingret  5 ,  ringfingret  4 ,  och 

lillfingret  2  phalanger,utan  inberäkning  af  metacarpalbenen(MALM). 
Den  stora  tandens  höjd,  utom  käken,  hos  hanen,  enligt 

Malm,  l^io  tum  eller  55  mill.  i). 
Uti  Göteborgs  museum  förefinnes  ett  fullständigt  skelett  af 

en  hane  af  detta  sällsynta  hvaldjur,  funnet  dödt  i  Nordsjön 

18—20  mil  nordvest  från  den  Norska  ön  Udsire,  samt  genom 
Intendenten  A.  W.  Malms  försorg  tillvarataget  och  inköpt  till 

nämnda  museum  -).  Enligt  uppgift  till  P.  J.  Van  Beneden  ̂ )  af 
Prof.  Chk.  Boeck  ,  har  en  gång  en  skadad  underkäke  af  denne 
art  blifvit  funnen  vid  Norska  kusten,  utvisande,  att  sannolikt 

djuret,  som  den  tillhört,  derstädes  förefunnits.  Af  Flower*) 
uppräknas  dessutom  7  fall  af  dess  förekomst  vid  kusterne  af 

England,  Irland,  Frankrike  och  Holland.  Enligt  Van  Beneden 
förefinnes  i  zoologiska  museet  i  Briissel  ett  fullständigt  skelett 

af  en  hona  af  detta  hvaldjur,  och  enligt  Turner  ̂ ),  lära  2me  full- 
ständiga skeletter  af  hanar  af  detsamma  förvaras  i  museet  till- 

hörande Royal  Dublin  Society  i  Dublin.  Enligt  Cope  ̂ )  har  denne 
art  blifvit  anträffad  vid  östra  kusten  (Nantucket)  af  N.  Amerika. 
Det  är  antagligt,  att  både  den  och  den  föregående  arten,  liksom 
näbbhvalen,  såsom  Eschricht  förmodut,  lefva  hufvudsakligen 

af  Cephalopoder. 

1)  Enligt  löfte,  hafva  vi  att  förvänta  af  A.  V^^  Malm  en  utförligare 
beskrifning  af  dennes  och  föregående  arts  osteologi. 

2)  K.  Sv.  Vet.Akad-.s  Handl.,  ny  följd,  Bd.  9,  N:o  2,  pag.  97. 

3)  BuUet.  de  l'Acad.  Koy.  de  Belgique,  t.  XXII,  1866,  pag.  218. 
4)  On  the  recent  Ziphioid  Whales,  etc;  Transact.  of  the  Zool.  Soc.  of 

Lond.,  vol.  VIII,  pag.  210.  (1873). 
5)  Mém.  de  TAcad.  Eoy.  des  Sc.  de  Belgique,  Coll.  in  8:vo,  T.  XVI. 
6;  Transact.  of  the  Roy.  Soc.  of  Edinb.,  vol.  XXVI.  pag.  771  (1872). 

7)  Proceed.  of  the  Academy  of  nat.  sciences  of  Philad. ,  1869,  pag.  192. 
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Fam.  DELPHINID^,  J.  E.  Gray. 

(Ann.  of  Phil.  XXVI.  —  1825). 

(Delfiner). 

Kroppsformen  är  omvexJande.  Bröstfenorna  äro  medel- 
måttiga, eller  stundom  stora  ̂   och  ryggfena  finnes  merendels. 

Underkäken  är  ej  smalare ,  och  flere  eller  färre  tänder  före- 
finnas nästan  alltid  i  häda  MTcarne,  ehuru  de  stundom  äro 

affaTlande.  ~  Ossa  pterygoidea  äro  korta  och  tunna.  Tårbenen 
äro  icke  distinkta,  utan  äro  sammansmälta  med  okhenen.  Bröst- 

kotornas hcemapophgser  äro  förbenade.  De  bakre  ref  benen  hafua 
endast  tuber culararticulat ton  emot  de  tillhörande  bröstkotornas 

diapophyser  De  2 — 6  främre  halskotorna  äro  merendels 
sammanvuxna. 

Till  denna  familj  höra  de  fleste  tandhvalarne,  eller  något 
öfver  100  arter,  från  alla  haf.  De  till  vår  fauna  hörande  arterne 

utgöra  2:ne  distinkta  underfamiljer: 

Delphinid^.  Underfamiljer: 
alla  fria  1.  Delphinapterini,  T.  GiLL. 

flera   eller    färre  samman- 
vuxna 2.  Delphinini,  Gray. 

Af  halskotorna 
äro  

1.  Underfam.  DELPHINAPTERINI,  Th.  Gill. 

(Belugince  ̂   W.  H.  Flower). 

Halskotorna  äro  fria,  åtminstone  icke  sammanvuxna  med 

kropparne.  Byggfena  saknas.  —  Tänderna  få,  och  någon  gång 
blott  1. 

1)  Tungbenet  består  af  en  plattad  och  framtill  något  förlängd  tung- 
benskropp,  med  dess  konkave  kant  riktad  bakåt,  och  med  de  bakre  hornen 
sammanvuxna  med  dess  båda  bakre  och  yttre  ändar,  så  att  kroppen  i  för- 

ening med  dem  nästan  har  formen  af  en  halfmåne  eller  utvidgad  hästsko. 
Vid  främre  kanten  af  kroppens  mellerste  del  äro  ett  par  utskott  eller  knö- 

lar, vid  hvilka  de  främre  hornen  äro  fastade.  Dessa  bestå  af  2-3  leder,  af 
hvilka  de  främste  1—2  vanligen  äro  broskartade,  och  den  bakerste  är  för- 

benad samt  störst.  Den  förste  broskartade  leden  utgör  det  främre  hornet 
i  inskränktare  mening,  och  den  bakerste  tjockare  benartade  leden  är  det  så 
kallade  grijfifelbenet  (cortiu  styJoidewn  eller  os  stylohyoideim).  Detta  sed- 
nare  ben  är  genom  brosk  till  dels  fästadt  vid  en  med  de  periotiska  benen 
sammanvuxen  proc.  styloidens  i  närheten  af  foramen  stylomastoideum ,  och 
ännu  mera  vid  proc.  paramastoideus. 



Till  denna  underfamilj  höra  blott  slägtena  Monodon  och 
I)elphina])tcrus. 

Delphinaptkrini. 

Utbildade  ocli  syn- 
liga tänder  före- 

finnas  .    .    .    .  , 

(icke,  med  undantag  af  1, 
eller  någon  gång  2;ne 
'långa  och  vridna,  längst 
fram  i  öfverkäken,  och 
merend.  blott  hos  hanen. 

Slägten: 

1.  Monodon  ,  Linné. 
i  båda  käkarne  2.  Belphinapterus,  La  Cepi^de. 

I.    Slägtet  Moliodon,  Linné.*  1758. 

Hanen  vanligen  blott  med  1  stor  och  lång  tand  (stöttand), 

som  är  belägen  i  det  venstra  öfverlcälcsbenet  ̂ ) ,  och  är  riktad 
framåt  y  samt  vriden  åt  venster,  och  om  någon  gång  en  2:dra 

sådan  stor  tand  förefinnes^  belägen  i  det  högra  öfverhälcsbenet^ 
så  är  äfven  den  vriden  åt  venster.  En  liten  outbildad  tand 

finnes  merendels  i  den  tillslutna  alveolen  i  det  högra  öfverJcäks- 

benet  hos  honom '^).  Honan  har  å  hvardera  sidan  af  Öfverkäken 
framtill  1  liten  tand,  som  merendels  stannar  i  sin  utveckling^ 

och  icke  blir  synlig  utom  alveolen.  Andra  tänder  falla  tidigt 
bort  och  saknas  sedermera.  Hufvudet  är  framtill  kullrigt,  och 
saknar  tillspetsad  nos,  samt  har  liten  mun..  Kroppen  är  tjock. 

Bröstfenorna  är  o  små,  och  ryggfena  saknas.  —  Craniet  är 
mycket  snedt,  samt  vridet  åt  venster.  Det  öfverkäksbenet ,  som 
bär  den  stora  tanden ,  är  störst. 

Med  undantag  af  den  egendomliga  tandbildningen,  öfver- 
ensstämmer  detta  slägte  mycket  med  det  följande.  Blott  en  art 

af  detsamma,  tillhörande  det  norra  polarhafvet,  är  känd. 

1)  Enligt  J.  W.  Clark  (Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1871,  pag. 
43)  sitter  denna  tand  i  öfverkäksbenet ,  och  icke  i  mellankäksbenet ,  som 
man  stundom  förut  antagit.  Mulder,  Rapp  och  J.  A.  Wagner  antaga  äfven 
dess  läge  i  öfverkäksbenet. 

2)  Af  den  af  J.  H.  Blasius  uti  Naturgesch.  der  Säugeth.  Deutschl.  pag. 
525  gifna  figuren  öfver  ett  cranium  af  narhvalen  hafva  vi  en  gång  (Ofvers. 
af  de  inöm  Skand.  (Sverige  och  Norrige)  anträffade  hvalartade  Däggdjur 
(Cetacea)  1  afd.  pag.  32)  blifvit  förledde  till  det  antagandet,  att  denna  tand 
är  högervriden ,  då  den  sitter  i  det  högra  öfverkäksbenet.  Vi  hafva  rättat 
detta  fel  i  den  Engelska  af  Ray  Society  utgifna  öfversättningen  af  denna 
afhandling. 

3)  J.  E.  Gray:  Catal.  of  Seals  and  Whales  etc,  2:d  edit. ,  pag.  310. 
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1.  Monodon  monoceros,  Linné. 

NarJwalen 

Monodon  monoceros,  Linné:  Fauna  Svecica,  edit.  2:da,  pag.  16.  —  1761. 
„  „     O.  Fabricius:  Fauna  Groenlandica,  pag.  29.  -  1780. 

Des  Narvals,       G.  Cuvier:  Rech.  sur  les  oss.  foss.,  3:me  edit.    T.  V, 

l:re  partie,  pag.  319,  tab.  XXII,  fig.  7.  —  1825. 
Monodon  monoceros,  J*  A.  Wagner:  Schrebers  Säugthiere,  fortges.  7:er 

Th.  pag.  267.  -  1846. 
„         „        S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl.,. 

pag.  619.  —  1847. 
,,  „  R.  Brown:  Notes  on  the  History  and  Geogr.  Relät,  of 

the  Cetacea  frequenting  Davis  Strait  ad  Baffin's  Bay; 
Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1868,  pag.  552.  —  1868. 

„  J.  W.  Clark:  On  the  Skeleton  of  a  Narwhal  (Monodon 
monoceros)  with  two  fuUy  developed  Tusks;  Proceed.  of 
the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1871,  pag.  42.  —  1871. 

Beshr.  Kroppslängden  stiger  till  15 — 20  fot,  utom  tanden, 
som  är  6 — 10  fot  lång,  hvaraf  orakr.  11 — 12  tum  äro  inneslutna 
uti  alveolen.  Till  kroppsformen  synes  den  vara  något  mindre 
tjock  än  följande  arten.  Nosen  är  framtill  kullrig  och  afrundad. 

Ungefär  på  kroppens  midt  har  den  på  ryggen,  såsom  ett  rudi- 
ment  af  en  ryggfena,  en  långsgående  köl  eller  rygg,  som  höjer 
sig  efter  hela  sin  längd  nära  1  tum  öfver  ryggen.  Vid  början 

af  denne  köl  är  kroppen  tjockast.  Bakåt  afsmalnar  den,  och  är 
närmare  stjertfenan  starkt  hoptryckt,  med  en  skarp  öfre  och 
undre  kant.  Scoresby  (enligt  J.  A.  Wagner)  uppgifver  följande 
dimensioner  å  en  hane: 

Längd  af  kroppen  utan  tanden  15  fot. 

Omkrets  af  D:o  vid  början  af  ryggkölen.    .    8    ,.  4Vio  tum. 
Afståndet  mellan  nosspetsen  och  anus    .    .    9  „ 

Längd  af  bröstfenorna  1    „    Vio  n 

Bredd  af       D:o  ...,...-„  67io  ̂  
D:o    af  stjertfenan        .......    3       IV20  n 

Längd  af  tanden  utom  käken  5    11   Vio  i? 

Enligt  Scoresby,  är  färgen  hos  de  fullvuxne  hvit  eller  gul- 
hvit  med  stora  grå  och  svartbruna  fläckar.  Stundom  äro  dessa 

mörka  fläckar  så  sammanlöpande,  att  den  öfvervägande  färgen 

är  gråaktig  eller  svartaktig,  och  att  den  hvite  färgen  visar  sig 

1)  Grönländarne  benämna  den  Tugalik. 
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såsom  fläckar.  Då  ungarne  äro  små,  äro  de  blågrå  eller  svartgrå ; 
något  större  äro  de  ofvan  svarta,  och  på  sidorna  samt  undertill 
fläckiga  af  grått  och  hvitt. 

SJcelettet.  Oraniet:  Dess  längd  utgör  omkring  Vg  af  hela 
skelettets.  A  ett  skelett  i  Lunds  Universitets  zoologiska  museum 

af  14^/2  fots  längd  är  craniet  2  f.  långt,  och  IS^io  bredt. 
Nosens  bredd  vid  basen  innehålles  omkring  1  V4  gånger  i  den- 

sammes längd.  Mellankäksbenen  äro  å  öfre  sidan  af  nosen  ungef. 
lika  breda,  som  de  utanför  dem  varande  öfverkäksbenen ,  och 

de  förra  benen  äro  framom  näsborrarne  ofvan  konvexa,  ehuru 

icke  starkt  uppdrifna.  Det  högra  mellankäksbenet  sträcker  sig 
något  längre  tillbaka  än  det  venstra,  men  intetdera  af  dem 
berör  näsbenen.  Den  knöl ,  som  bildas  af  näsbenen  och  de  bakom 

dem  varande  pannbenen,  är  temligen  högt  uppstående,  och  no- 
sens öfre  profilkontur  är  rät  eller  nästan  litet  konkav  hos  hanen. 

Craniets  höjd  baktill  öfver  näsknölen  och  de  vingformiga  benen, 

samt  med  frånräkning  af  underkäken,  är  ungefär  lika  med  läng- 
den af  den  bakre  delen  af  craniet  från  den  utstående  afsatsen 

af  öfverkäksbenet  vid  nosens  bas  till  den  mest  bakåt  utstående 

kanten  af  nackekammen.  Gombenen  äro  i  beröring  med  hvar- 
andra  ett  långt  stycke. 

Balen:  3:dje  och  följande  halskotorna  äro  mycket  tunna, 

och  nästan  rudimentära.  Bröstkotorna  äro  12,  ländkotorna  8— 9, 

och  stjertkotorna  25 — 26,  hvaraf  16  bära  hsemapophysialbågar, 
och,  med  tillägg  af  7  halskotor,  53  kotor.  Ref  benen  äro  12  par, 
och  af  dessa  äro  6  par  costce  verce. 

Extremiteterna:  Å  det  nämnda  skelettet  i  Lund  är  skul- 

derbladet 9  Vio  t.  högt,  och  1  f.  1  t.  bredt.  Öfverarmbenet  är 
6  t.,  och  strålbenet  5  t.  långt.  A  skulderbladet  äro  acromion 

och  processus  coracoideus  nästan  lika  långa.  Olecranon  är 

otydlig.  Carpalbenen  äro  5,  och  fingrarna  5.  Dessa  sednare 

äro  korta.  Tummen  har  1,  pekfingret  5,  långfingret  4,  ring- 
fingret 3,  och  lillfingret  2  phalanger,  allt  utan  inberäkning  af 

metacarpalbenen. 
Den  i  det  venstra  öfverkäksbenet  hos  hanen  sittande  långa 

stöttanden  är  alltid  vriden  åt  venster,  och  då  det  sällsynta  fallet 

förekommer,  att  en  dylik  tand  också  förefinnes  i  det  högra  öfver- 
käksbenet, är  äfven  denna  vriden  åt  venster.  Denna  vridning  visar 

sig  deruti,  att  den  har  åt  venster  spiralformigt  vridne  ryggar 
och  ojemnheter.  Den  är  ihålig  till  nära  spetsen,  och  har  i  denna 
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ihålighet  en  persistent  pulpa.  .  Dess  alveolus^  som  är  omkring 

UVio  t-  lång,  sträcker  sig  något  bakom  sidoafsatsen  af  öfver- 
käksbenet,  eller  ungefär  till  orhita.  Då  den  är  9—10  fot  lång, 
är  dess  diameter  vid  basen,  enligt  Owen,  omkr.  3Vio  t.  A  det 
nämnda  skelettet  i  Lund  är  den  från  basen  nära  6  fot  lång 

Den  outbildade  tanden  på  den  högra  sidan  af  öfverkäken  fram- 
till är  vanligen  TVo  t,  lång,  slät,  och  inuti  solid,  och  således 

utan  persistent  xmlpa.  Stundom  har  den  spår  till  spiralryggar 
vid  spetsen.  Dess  alveol  sluter  sig  vanligen  framom  dess  spets. 

Man  känner  nu  åtminstone  II — 12  cranier  med  2:ne  långa  tän- 
der, derigenom  att  äfven  den  i  det  högra  öfverkäksbenet  blifvit 

fullständigt  utvecklad.  Vanligen  äro  de  dock  icke  lika  stora  -). 
Hos  honan  finnes  å  hvardera  sidan  af  öfverkäken  framtill  en 

tand,  som  är  omkr.  8  t.  lång,  samt  förhåller  sig  på  samma 
sätt,  som  hanens  högra  outbildade  tand  Någon  gång  skall 
man  hafva  funnit  en  stöttand  hos  en  hona,  ehuru  icke  så  lång 
som  hanens. 

Narhvalen  är  egentligen  icke  någon  tillhörighet  för  vår 
fauna.  Den  tillhör  egentligen  det  nordligaste  polarhafvet,  eller 

polarisens  område ,  och  är  möjligen  den  nordligaste  af  alla  hval- 
djuren.  Den  visar  sig  endast  under  vintren  vid  Grönlands  kuster, 
men  äfven  då  icke  söder  om  65:te  nordl.  breddgraden.  Den  skall, 

enligt  Mårtens  och  Parry,  någon  gång  visa  sig  i  grannskapet 

af  Spetsbergen ,  ehuru  den  der  icke  blifvit  iakttagen  under  våra 
Svenska  expeditioner.  Qvennerstedt  har  emellertid  sett  honom 

bland  drifisen  i  grannskapet  af  ön  Jan  Mayen.  Vid  östra  kusten 
af  Grönland  skall  den,  enligt  Scoresby,  icke  vara  sällsynt.  Enl. 
Pallas  skall  den  förekomma  vid  Novaja  Semlja  och  i  hafvet  norr 
Sibirien.  Ytterst  sällan  förirrar  sig  något  individ  till  Norges 

nordvestra  eller  norra  kuster.    S.  Nilsson  berättar  '^),  att  omkr. 

1)  Det  lär  vara  denna  tand,  som  gifvit  anledning  till  fablerna  om  en- 
hörningen. 

2)  Enligt  J.  Eeinhardt  (Ni  Tavler  til  Oplysning  af  Hvaldyrenes 
Bygning,  texten  dertill,  pag.  13;  Vid.  Selsk.  Skr.,  5  Rgekke,  Bd.  9;  före- 

finnas 2  till  3  rudimentära  öfverkäkständer  bakom  stöttanden. 
3)  Enligt  E.  Brown  skola  dessa  tänder  hos  honan  sitta  på  inre  sidan 

af  mellankäksbenen.  Enligt  Owen  (Odontography,  vol.  I,  pag.  348)  äro  äfven 
de  stora  tändernas  alveoler  ursprungligen  beiägne  i  mellankäksbenen,  eller 
rättare  vid  dessas  förening  med  öfverkäksbenen. 

4)  Sv.  Vet.Akad:s  Handl.,  ny  följd,  Bd.  7,  N:o  3,  pag.  29. 
5)  Skand.  Fauna,  Däggdj.,  2,dra  uppl.,  pag.  621. 
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1814  ett  individ  blef  fångadt  i  Bindalsfjorden  vid  Helgeland  i 
Norge,  och  E.  Collett  har  benäget  meddelat  oss,  att  raan  1820 

anträffade  ett  dödt  i  ndividaf  den  i  Nsesbefjorden  i  Nsessebj^  socken 

i  Östfinmarken.  Dess  tand  var  1  ̂j^  famn  lång.  Någon  gång  har 
den  förirrat  sig  så  långt  ned  som  till  nordvestra  kusten  af  Tysk- 

land, och  tre  eller  fyra  gånger  har  den  blifvit  iakttagen  vid 

Englands  kuster.  Den  håller  sig  i  flockar,  och  är  således  säll- 
skaplig. Enligt  ScoKESBY  och  R.  Brown,  lefver  den  företrädesvis 

af  Cephalopoder,  men  derjemte  äfven  af  kräftdjur  och  fiskar,  och 
bland  dessa  t.  o.  m.  af  stora  rockor.  Den  är  snabb  och  liflig  i 

sina  rörelser,  och  enligt  R.  Brown  skall  den  begagna  sin  långa 

tand  dels  såsom  försvars-  och  dels  såsom  anfallsvapen  vid  de 
strider,  som  äga  rum  mellan  hanarne,  men  tanden  kan  äfven 

vara  tjenlig  till  underhållandet  af  öppna  andhål  uti  isen.  Detta 
anta  ges  af  Fabricius,  och  R.  Brown  anser  det  äfven  möjligt. 

TI.    Slägtet  Delphinapterus,  La  Cepéde.  1804. 

(Hist.  nat.  des  Cétacées,  pag.  XLI). 

Båda  käJcarne  är  o  beväpnade  med  ett  ringa  antal  (10  eller 

färre  å  hvardera  sidan)  honisJca,  glesa,  trubbiga  och  snart  af- 
nötta,  samt  med  åren  mer  eller  mindre  a/fallande  tänder.  Huf- 
viidet  är  framtill  hälrigt  och  rundadt,  samt  sahiar  tillspetsad  nos, 

och  har  endast  öfver-  och  underläppen  något  litet  framstående. 
Kro2Jpen  är  å  midten  tjock,  och  baktill  emot  den  djupt  inskurna 
stjertfenan  starkt  hoptryckt.  Bröstfenorna  äro  små,  och  ryggfena 
saknas.  Craniet  är  visserligen  snedt,  men  snedheten  är 
mindre  än  hos  föregående  slägte,  och  det  högra  Öfverkäksbenet 

är  å  nosen  ungefär  lika  stort  som  det  venstra.  Nosen  är  tern- 
ligen  bred  och  trubbig,  ehuru  starkt  af  smalnande  framåt,  och 
med  något  inhöjde  sidokanter,  Ansigtsregionen  är  kullrig,  och 

dess  öfre  profilkontur  är  något  böjd  nedåt.  Tandvaden  på 
underkäken  och  underkäksbenens  sympliysis  äro  kortare  än 
dessa  bens  hal f va  längd. 

Af  detta  slägte  äro  blott,  ett  par  arter  kända;  men  Cope^) 
har  velat  urskilja  4  andra  arter:  Delphi napterus  (Beluga)  rhi- 
nodon,  declivis ,  concreta  och  angustata,  från  Ishafvet  norr  om 

1)  Proceed.  of  the  Acad.  of  Nat.  Sc.  of  Philad.  1865,  pag.  278 ;  ibra 
1866,  pag.  293;  och  ibnj  1869,  pag.  23  -31. 64 
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N.  Amerika,  och  från  nordöstra  kusterna  af  denne  verldsdel,  men 

J.  E.  Gray  1)  har,  och  som  det  synes  med  rätta,  betraktat  dem 
såsom  individuella  variationer  af  en  och  samma  art:  Del2)hinapterus 

leucas  (Pallas)  eller  BeJiiga  catodon^  Gray.  Delpliinapterus 

Mngii  (J.  E.  Gray),  (Synopsis  of  Whales  and  Dolphins  in  the 
Collect.  of  the  Brit.  Mus.  pl.  7)  är  från  hafvet  vid  Australien, 

och  öfverensstämmer  uti  craniiformen,  enligt  de  af  Gray  lem- 
nade  figurerna,  ganska  nära  med  D.  leucas^  men  nosen  å  dess 
cranium  är  betydligt  kortare  än  å  det  af  den  sednare. 

1.   Delphinapterus  leucas  (Pallas). 

Hvitfishen  2). 

Nosen  å  craniet  är  föga  Icortare  än  hälften  af  craniets 
längds  och  af  ståndet  mellan  hugten  vid  dess  bas  och  dess  sjjets 
är  längre  än  detsamma  mellan  samme  hugt  och  den  haherste 
hanten  af  nacJcekammen. 

DelpMnus  leucas,  Pallas:  Eeisen  etc.  vol.  III,  pag.  92,  tab.  74.  —  1776. 
Balcena  albicans,  O.  F.  Muller:  Zoologi[e  Danicse  Prodromus ,  pag.  7.  — 

1776. 

Belphinus  albicans,  O.  Fabricius:  Fauna  Groenlandica ,  pag.  .50.  —  1780. 
Delp)Mnapterus  belitga,  La  Cepéde:  Hist.  nat.  des  Cétacées,  pag.  243.  —  1804. 
Belphinus  leucas,  Pallas:  Zoographia  Rosso-Asiatica ,  vol.  I;  pag.  273, 

tab.  XXXI-XXXIl.  -  1812. 
„  „       G.  Cuvier:  Eecherches  sur  les  Ossem.  foss.,  3:me  édit., 

T.  V,  l.re  partie,  pag.  287,  tab.  XXII,  fig.  5—6.  —  1825. 
I^hoccena  leucas,  F.  Cuvier:  Hist.  Nat,  des  Cétacés,  pag.  199,  pl.  15,  fig.  1; 

pl.  16,  fig.  1-3.  —  1836. 
Beluga  Catodon,  J.  E.  Gray:  Zoology  of  the  Voyage  of  Erebus  &  Terror, 

Maniraalia,  pag.  29.  —  1846. 
Belphinus  leucas,  S.Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdj.,  2:dra  uppl.,  pag.  614. —  1847. 

Belphinapterus  leucas,  W  Lilljeborg:  Öfversigt  af  de  inom  Skand.  antr. 
Hvalart.  Däggdj. ;  Ups.  Univ.  Årsskrift  1861 ,  pag.  28.  — 
1861. 

„  A.  J.  Malmgren;  Iakttag,  och  Anteckn.  till  Finin:s  och 
Spetsb:s  Däggdjursfauna;  Öfvers.  af  K.  Vet.Akad:s  Förh. 

1863,  pag.  149.  —  1803. 

1)  Supplement  to  the  Catalogue  of  Seals  and  Whales  in  the  British 
Museum,  pag.  94. 

2)  Dess  Grönländska  namn  är  Kelelhtak,  och  dess  Kyska  D:o  jBjeZw^/ia. 
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Beluga  Catodon,    J.  E.  Gray:  Catalogue  of  Seals  and  Whales   in  the 
British  Museum,  2:d  edit. ,  pag.  307.  —  1866, 

„         „        E.  Brown:  Notes  etc;  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of 

Loud.  1868,  pag.  551.  -  1868. 

BesJcr.  Kroppslängden  stiger  till  15—18  fot,  men  är 
vanligast  12—15  fot.  Dess  största  omkrets  är  ungefär  lika 

med  -/g  af  dess  längd,  samt  är  belägen  något  framom  krop- 
pens midt.  Denna  betydliga  omkrets  utvisar,  att  djuret  är  af 

en  tjock  kroppsform.  Den  främre  kroppsändan  är  mindre  af- 
smalnande,  och  framtill  trubbig,  emedan  hufvudet  här  stupar 
nästan  rätt  ned  till  den  något  litet  framstående  öfverläppen, 
och  är  ofvan  denne  kullrigt  och  afrundadt,  samt,  dä  det  be- 

traktas ofvanifrån,  framåt  något  smalare.  Dess  öfre  profil- 
kontur är  litet  inböjd  vid  näsöppningen.  Dess  undre  profilkontur 

är  under  hakan  något  uppstigande  och  böjd.  Ögonen  äro  mycket 
små,  samt  belägna  rätt  bakom  muuvinklarne ,  och  på  obetydligt 

afstånd  från  desse.  Den  transverselle,  halfmånformige  näsöpp- 
ningen är  belägen  något  litet  längre  tillbaka  än  ögonen.  Bakåt 

är  kroppen  starkt  afsmalnande,  isynnerhet  då  den  betraktas 

ofvanifrån,  och  den  är  från  stjertfenan  ett  temligen  långt  stycke 
framåt  mycket  hoptryckt,  med  öfre  och  undre  kanterne  härstädes 
temligen  skarpe,  och  sträckande  sig  tillbaka  mellan  stjertfenans 
sidoflikar.  Betraktad  från  sidan,  är  den  bakre  delen  af  kroppen 
eller  stjerten  temligen  hög  och  mycket  högre  än  stjertfenans 
tjocklek  eller  höjd ,  och  dess  undre  kant  är  starkt  uppstigande 
till  stjertfenan,  då  deremot  den  öfre  är  nästan  rät.  Bröstfenorna 

äro  små,  och  trubbiga,  med  vinkel  i  bakre  kanten,  och  deras  längd 

utgör  ungefär  Vg  (enligt  Pallas  omkring  ̂ /^)  af  kroppslängden. 

På  midten  af  ryggen  är  en  något  ojemn  hudköl  af  1  V2  ̂'ots 
längd,  såsom  ett  rudiment  af  ryggfena.  Den  är  något  hårdare 
än  den  öfrige  huden.  Stjertfenan  har  en  djup  inskärning  i  midten 
af  sin  bakre  kant.  Huden  är  slät  och  glänsande.  Färgen  är 

hos  de  gamla  öfver  allt  mjölkhvit  Ungarne  äro  i  början  grå- 
bruna; och  uti  öfv(Tgångsdrägten  hvita  med  gr: akt  ga  moln- 

fläckar pä  de  öfre  krcppsdelarne. 

1)  Svenska  Expeditionen  till  Spets^iergen  år  1861,  utförd  under  ledning 
af  Otto  Torkll,  pag  294.  —  Enligt  Pallas  är  den  elfeubenshvit. 

64* 
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Några  mått  å  det  nu  beskrifna  exemplaret: 
Kroppslängden  10  fot  5  tum. 
Största  omkretsen  ungefär  7  ,,    Vio  'i 
Längd  af  bröstfenan  1   „  n 

Bredd  af  D:o  —  „  T^jo  »5 

Höjden  af  stjerten  5Vio  t.  framom  stjert- 

fenan  —  „  l^/io  „ 
Bredd  af  D*.o  å  samma  ställe  —  ,,  2^V2o  ̂  
Höjd  af  hufvudet  öfver  ögonen    ....    1  „  „ 
Bredd  af  I):o  derstädes  1  Vio 

D:o    af  stjertfenan  2  „  2^/^^  „ 
Skelettet.  Några  mått  å  ett  skelett  från  Spetsbergen,  efter 

craniets  och  tändernas  karakterer,  af  en  hona: 

Längd  af  skelettet  12  fot. 
D:o    af  craniet  1  „    SVio  tum. 

Bredd  af  D:o  öfver  tinningbenen     ....    1   „  „ 

Längd  af  nosen  å  D:o  —  ,,9  „ 
Bredd  af   D:o    å  D:o  vid  basen  6  ,, 

Längd  af  underkäken  1   ,,    37io  1» 

D:o    af  tandraden  i  D:o  —  „  5Vio 

D:o    af  skulderbladet  —  ,,    67io  i> 
Bredd  af  D:o   .    1   „     Vio  n 

Längd  af  öfverarmbenet  —  ,,    4  Vi  o  n 

D:o    af  strålbenet  —  „    3Vio  n 
D:o    af  ena  bäckenbenet  —  ,,6  „ 

Craniet:  Det  är,  ofvanifrän  sedt,  af  en  långsträckt  oval 

form,  med  främre  delen,  eller  nosen  något  utdragen  och  trubbigt 

tillspetsad,  och  med  afsatserne  å  öfverkäksbenen  framom  ögon- 
hålorna icke  starkt  utstående,  och  de  delar  af  pannbenens  orbi- 

talutskott,  som  synas  utanför  dessa  sednare  ben,  smala.  Den 

knöl,  som  bildas  af  näsbenen  och  pannbenen  bakom  näsbor- 
rarne, är  tydligen  uppstående,  men  dock  icke  S3^nnerligen  hög. 

Nackekammen  är  låg.  Afståndet  mellan  pann-  och  öfverkäks- 
benens  bakre  kanter  är  temligen  betydligt,  ehuru  de  sednare 

benen  råcka  tillbaka  bakom  näsbenen.  Det  högra  mellankäks- 
benet  räcker  längre  tillbaka  än  det  venstra,  men  intetdera  af 

dem  berör  näsbenen.  Det  triangulära  fältet  framom  näsbor- 
rarne, eller  prsenasalfält,  eträcker  långt  fram,  samt  är  ojemnt,  och 

å  midten  baktill  konkavt,  och  framåt  konvext.    Det  är  å  yttre 

1)  Ä  exemplaret  såsom  uppstoppadt. 
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sidorna  begränsadt  af  en  djup  fåra.  Mellankäksbenen  äro  utanför 

dessa  fåror  baktill  försedda  med  en  uppstående  skarp  kant,  och 
framtill  kullriga.  På  nosen  äro  de  ungefär  lika  breda  sins 

emellan,  och  framtill  ungefär  lika  breda  som  de  der  synlige  de- 
larne af  öfverkäksbenen.  A  craniets  undre  sida  äro  ossa  ptcry- 

goiäea  långt  skilda  från  hvarandra,  och  de  båda  gombenen  be- 
röra hvarandra  föga  eller  icke.  Den  delen  af  okbenet,  som  är 

under  ögonhålan,  är  mycket  smal.  Ansigtsregionen  är  kullrig, 

och,  betraktad  från  sidan,  något  böjd  nedåt.  —  Mellan  båda 

könen  förefinnas  märkbara  skiljaktigheter  ̂ )  uti  craniiformen. 
Hanens  cranium  skiljer  sig  från  honans  derigenom  att  å  det 
condyli  occipitcdes  nedtill  närma  sig  hvarandra  så,  att  deras 

afstånd  derstädes  endast  är  ̂ /jo  tum  eller  18  millim.,  då  det  å 
honans  cranium  är  1  t.  eller  30  mill.  Nosen  å  hanens  cranium 

är  mycket  olik  den  å  honans.  Den  å  det  förra  är  framåt  bredare 

än  å  det  af  henne,  samt  starkare  böjd  nedåt.  Dess  bredd  2  t. 
bakom  spetsen  är  3  t.  eller  90  mill. ,  då  den  derstädes  å  det 

af  honan  är  2Vio  t.  bred.  Det  ena  mellankäksbenet  är  å  det 
af  hanen  å  samma  ställe  1  t.  eller  30  mill. ,  och  å  det  af  honan 

V-i  t.  eller  15  mill.  bredt.  —  Af  de  cranier,  som  blifvit  jemförda, 

var  hanens  1  fot  9'Vio  långt,  och  1  f.  */io  bredt,  och 
honans  var  1  f.  9  t.  långt. 

Bålen:  A  ofvan  nämnda  skelett  äro  bröstkotorna  11,  länd- 
kotorna  10,  och  stjertkotorna  22,  och  således,  med  tillägg  af  7 
halskotor,  kotornas  antal  50.  Hcemapophysialbågarne  äro  12. 

A  ett  annat  fullständigt  skelett  från  Spetsbergen,  och  förvaradt 

i  zoologiska  Riksmuseum  i  Stockholm,  har  A.  W.  Malm'-^)  räknat 
7  halskotor,  11  bröstkotor,  9  ländkotor,  och  23  stjertkotor,  =50 
kotor.  A  ett  skelett  af  ett  yngre  individ  i  Carolinska  Institutets 
derstädes  osteologiska  museum  har  samme  författare  räknat  7 
halskotor,  10  bröstkotor,  10  ländkotor,  ocb  20  stjertkotor,  och 

då,  enligt  densamme,  i  stjertafdelningen  sannolikt  3:ne  kotor 
saknas,  blir  således,  med  tillägg  af  dessa,  antalet  kotor  äfven 
för  detta  skelett  50.  Halskotorna  äro  skilda.  3:dje  och  4:de 

halskotorna  hafva  ringformiga  sidoutskott.  7:de  halskotan  saknar 

parapophyser,  och  l:sta  parets  ref  bens  capitida  articulera  emot 
dess  corpus,  som  der  har  utstående  ledytor.    Ätlas  har  dubbla 

1)  Genom  Prof.  Smitts  benägna  medverkan  hafva  vi  fått  tillfälle  att 
iakttaga  dessa  å  cranier  förvarade  i  Zoologiska  Riksmuseum  i  Stockholm. 

1)  Hvaldjur  i  Sveriges  museer  1869;  K.  Sv.  Vet.Akad:s  Handl. ,  ny 
följd,  Bd.  9,  N:o  2,  pag.  89. 
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sidoutskott  (di-  och  parapophyser),  och  ett  stort,  hakåt  riktadt 
hypapophysialutskott.  Kef benen  äro  å  förstnämnda  skelett  11 

par,  af  hvilka  4  par  äro  cosim  vera^).  Bröstbenet  har  3:ne  af- 
delningar,  som  sedermera  växa  samman. 

Extremiteterna :  Skulderbladet  är  mycket  bredt,  och 
acromion  och  proc.  coracoideus  äro  stora,  och  ungefär  af  samma 

längd.  Öfverarmbenet  är,  enligt  ofvanstående  mått,  något  längre 

än  strålbenet,  som  är  betydligt  bredare  än  armbägbenet.  Tu- 
herculum  majus  står  ungefär  lika  högt  upp,  som  caput  å  det 
förstnämnda.  Carpus  har  5  ben.  och  fingrarna  äro  5,  samt  korta. 

Tummen  har  2,  pekfingret  5,  långfingret  5,  ringfingret  3,  och 
lillfingret  3  phalanger,  utan  inberäkning  af  metacarpalbenen. 

Tänderna  äro  =  36,  samt  trubbiga  och  afnötta. 

Deras  antal  är  dock  ganska  mycket  vexlande,  och  t.  o.  m.  olika 
på  olika  sidor  af  samme  käke  hos  samma  individ.  Hos  äldre 
individer  äro  ofta  en  del  affallna  eller  utnötte.  Stundom  äro  de 

f?^;;  ;  =  40,  eller  ̂ -^V ;  =  38,  eller  ̂ —-5;  -  33,  eller 
{Er\\  =  33,  eller  ock  |^  =  34.  De  i  öfverkäken,  och  de 
främsta  i  underkäken  äro  riktade  snedt  framåt;  och  enligt  Esch- 
EicHT  derigenom  visande  en  tendens  till  den  riktning,  som  stöt- 
tanden  har  hos  narhvalen.  Hanens  tänder  äro  betydligt  större 
än  honans.  De  största  af  de  förra  hafva  diametern  omkr.  Vio  ̂-i 

och  de  af  de  sednare  hafva  densamme  720  ̂ -  ̂ ^"^  således 
här  en  skiljaktighet  uti  tandbildningen  mellan  båda  könen,  som 
häntyder  på  den,  som  förefinnes  mellan  könen  af  föregående 
slägte,  äfvensom  mellan  dera  inom  Ziphiinernas  underfamilj. 
Möjligen  torde  denna  skiljaktighet,  vid  närmare  efterseende,  i 
mer  eller  mindre  grad  visa  sig  allmänt  förekommande  inom 
hela  tandhvalarnes  underordning. 

Hvitfit,ken  är  ett  af  de  för  norra  Ishafvet  karakteristiska 

hvaldjuren,  ehuru  den  i  ett  par  trakter  utsträcker  sin  geograf, 

utbredning  söder  om  detta  haf.  Vid  kusterna  af  Sverige  före- 
kommer den  derföre  icke,  ehuru  den  på  sednare  tiden  en  gång 

visat  sig  i  närheten  af  desamma,  nemligen  i  Östersjön  och  Bott- 
niska Viken.  Friherre  Edward  Hisinger  från  Finland  har  först  i 

tidn.  Helsingfors'  Dagblad  under  Juni  1869,  och  sedermera  i 
Svenska  Jägareförbundets  Nya  Tidskrift,  8:de  årg. ,  pag.  198, 

\)  Uti  Ostéogr.  des  Cétacés,  pl.  XLIV  af  bildas  å  ett  skelett  5  par 
costce  vercB.  —  Malm  har  å  anförda  stället  för  näranda  skelett  i  zoologiska 
Biksmuseum  uppgifvit  7  par  costae  verce. 
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lemnat  en  särdeles  intressant  berättelse  om  några  af  honom  och 
andra  gjorda  iakttagelser  öfver  förekomsten  af  några  individer 
af  hvitfisken  under  sommaren,  i  Juni  och  Juli  år  18G9  dels  i 

Tenala  skärgård  vid  södra  Finland,  och  dels  i  Bottniska  Viken 

i  närheten  af  Simo  kapell  af  Kemi  socken,  norr  om  Uleåborg. 
Då  Bottniska  Viken  och  Östersjön  under  isperioden  och  det  då 
varande  sambandet  med  Ishafvet  utan  tvifvel  varit  ett  tillhåll 

både  för  hvittiskar  och  andra  Ishafsdjur,  hvaraf  derstädes  ännu 
finnas  qvar  en  del,  bland  h vilka  vi,  enligt  hvad  ofvan  blifvit 

yttradt,  utan  tvifvel  böra  räkna  vikaresjälen  och  gråsjälen,  skulle 
man  snart  kunna  komma  på  den  tanken,  att  hvitfisken,  såsom 
en  qvarlefva  från  nämnde  period,  ännu  har  en  normal  förekomst 
i  nämnde  haf,  och  tills  år  1869  derstädes  lyckats  undgå  uppmärk- 

samheten. Ett  sådant  undgående  synes  emellertid  icke  vara  möj- 
ligt, och  det  enda  rimliga  antagandet  härvidlag  är  det,  att  dessa 

i  Östersjön  och  Bottniska  Viken  iakttagne  hvitfiskar  varit  sådane, 
som  från  Ishafvet  förirrat  sig  söderut  utom  sin  zon,  sannolikt 

vandrande  långsåt  Norges  och  Sveriges  kuster,  tills  de  genom 
Öresund  inträngt  i  Östersjön,  der  de  af  begäret  att  återgå  till  sin 
höga  nord  drifvits  att  uppstiga  till  de  nordligaste  delarne  af 

Bottniska  Viken.  Då  vi  genom  v.  Baer^)  och  A.  J.  Malmgren  2) 
veta,  att  hvitfisken  förekommer  talrik  i  Hvita  hafvet,  t,  0.  m.  i 
de  inre  delarne  af  detta  haf,  och  dessutom  från  Rob.  Collett  i 

bref  erhållit  den  intressanta  uppgift ,  att  den  icke  så  sällan  visar 
sig  vid  kusterne  af  Norska  Östfinmarken,  och  vi  hålla  det  sannolikt, 
att  den  vandrar  dit  från  Hvita  Hafvet,  så  saknas  icke  skäl  för 

det  antagandet,  att  desse  vilsekomne  hvitfiskar  efter  sin  långa 
vandring  omkring  den  Skand.  halfön  slutligen  kommo  till  trakter, 
som  icke  voro  långt  aflägsne  från  dem,  från  hvilka  de  utgått. 
Det  är  också  betecknande,  att  de,  såvidt  man  har  sig  bekant, 
åtminstone  företrädesvis  höllo  sig  i  närheten  af  de  östra  kusterne 

af  Östersjön  och  Bottniska  Viken,  och  att  de  visade  sig  förr 
vid  södra  Finland  än  vid  det  norra.  Enligt  Hisinger  voro  dessa 

hvitfiskar  åtminstone  3:ne,  hvaribland  ett  par  yngre  och  en  äldre. 
De  hafva  sedermera,  oss  veterligen,  icke  blifvit  iakttagne,  och 

det  är  tillfölje  deraf  okändt,  om  de  stannat  qvar  i  Bottniska 

1)  A.  Th.  v.  Middendorff's  Bericht  iiber  die  oriiithol.  Ergebn.  der 
naturhist.  Eeise  in  Lappland  1840,  pag.  76;  Beitr.  z.  Kenntniss  des  Russ. 
Eeichs,  Bd.  VI,  1. 

2}  Öfvers.  af  K.  VeiAkad:s  Förh.  1863,  pag.  150. 
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Viken,  eller  om  de  vandrat  tillbaka  samma  väg,  de  kommit. 
Att  hvitfisken  mider  isperioden  förekommit  vid  Sveriges  kuster, 
bevisas  af  de  skelettdelar  af  densamme,  som  hos  oss  blifvit 

funne  i  glaciallera  och  skalbankar.  3:ne  dylika  fynd,  gjorda  i 

trakten  af  Göteborg,  anföras  af  A.  W.  Malm  i).  I  afseende  på 
hvitfiskens  förekomst  i  Norge  har  K.  Collett,  enligt  hvad  vi 

nyligen  anförde,  benäget  meddelat,  att  den  är  väl  bekant  för 
Lapparne  i  flere  af  Finmarkens  kusttrakter.  I  Varangerfjorden 
har  den  oftast  visat  sig,  men  äfven  i  andra  fjärdar  i  Finmarken. 
Enligt  uppgift  af  Nokdvi  till  Collett  har  ett  individ  strandat 

vid  Gleenvig  i  Naesseby  pastorat  något  af  åren  1835— 1840;  ett 
annat  blifvit  iakttaget  och  jagadt  i  närheten  af  Niesseby  d.  24:de 
Juni  1840;  ett  3:dje  blifvit  skjutet  vid  Nyelv  i  Maj  1855;  och 
ett  4:de  blifvit  sedt  d.  24:de  Mars  1865  vid  samma  Naesseby. 

Enligt  andra  af  Collett  inhemtade  tillförlitliga  underrättelser, 

hade  ett  individ  af  den  år  1855  uppehållit  sig  en  hel  vecka  inne 
i  Altenfjorden  vid  Talvig,  och  ett  D:o  1867  blifvit  dödadt  vid 

Nordkyn;  ett  D:o  i  Augusti  1862  blifvit  iakttaget  i  Skirstad- 
fjorden  i  Saltens  pastorat;  och  ett  D:o  hållit  sig  hela  vintren 

1867—1868  i  Saltdalsfjorden.  Af  Handl.  Jentoft  i  Vadsö  hade 
Collett  erhållit  den  uppgift,  att  den  förre  under  de  flesta  af  de 

sednare  åren  hade  iakttagit  hvitfisken  vid  mynningen  af  Varanger- 
fjorden. A.  J.  Malmgken  anför,  att  han  af  en  Fiskarlapp  på  Hvalön 

nära  Tromsö  erhållit  den  uppgiften,  att  nämnde  Lapp  en  gång 
midt  i  vintren  sett  några  individer  af  hvitfisken  i  Kalfjorden 
derstädes.  Då  emellertid  alla  dessa  uppgifter  tyckas  häntyda  på 
enstaka  eller  åtminstone  få  individer,  som  blifvit  iakttagne.  har 
man  skäl  att  förmoda,  att  alla  dessa  endast  varit  sådana,  som 

varit  förirrade,  och  kommit  utom  sin  egentliga  zon:  HvitaHaf- 
vet,  och  det  öster  om  detta  varande  Ishafvet.  Enligt  Mohr  före- 

kommer den  vid  Island,  och  det  är  derföre  icke  omöjligt,  att 

den,  enligt  Ströms  förmodan,  stundom  visar  sig  utanför  kusten 
af  Söndmör  i  vestra  Norge.  För  öfrigt  förekommer  hvitfisken 
talrik  vid  Spetsbergen,  vid  östra  kusten  af  halfön  Kanin,  och  vid 

Novaja  Semlja,  hvarest  den  utgör  föremål  för  en  indrägtig  fångst, 

samt  i  hela  Ishafvet  norr  om  Asien 2),  och  Norra  Amerika,  och 

1)  Hvaldj.  i  Sveriges  Museer  1869;  K.  Sv.  Vet.Akad:s  Handl.,  ny  följd, 
Bd.  9,  N:o  2,  pag.  90. 

2)  Enhgt  J.  E.  Gray,  är  den  som  förekommer  vid  Behringssundet  af 
samma  art,  som  den  vid  Grönland. 
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vid  nordöstra  kusten  af  den  sednare  verldsdelen  går  den  ned  till 
S:t  Lorenzobugten,  samt  vid  östra  kusten  af  Asien  ända  ned  till 

floden  Araur,  d.  v.  s.  till  52:dre  ä  r)0:de  nordliga  breddgraden. 

Vid  Grönland  är  den  mycket  talrik  och  ett  af  de  vigtigaste  före- 
målen för  den  hafsdjursfångst,  som  Grönländarne  idka.  Man  får 

der  stundom  se  skaror  af  flere  tusonde  individer.  Vid  Grönlands 

vestkust  visar  den  sig  emellertid  inom  de  Danska  besittningarnes 
område  endast  under  vintren,  sökande  under  sommaren  de  nord- 

ligaste och  vestligaste  trakterne  af  Baffinsviken.  Äfven  under 

vintren  går  den  icke  söder  om  62:dra  nordl.  breddgraden.  Under 
October  anländer  den  till  Discobugten,  och  under  December  till 

Godthaab  vid  64:de  u.  br.gr.  och  något  sednare  till  Fiskenses 
vid  63  D:o  D:o.  Mot  slutet  af  April  återgår  den  emot  norden, 

allt  enligt  Eschricht  Enligt  de  iakttagelser,  som  gjorts  under 
våra  Svenska  expeditioner  till  Spetsbergen,  håller  den  sig  under 
somaiaren  derstädes  gerna  i  grannskapet  af  mynningarne  af  de 

från  glaciererne  och  snöfälten  kommande  strömmarne  eller  bäc- 

karne, sannolikt  för  att  der  fånga  Idt^xixv  (Salmo  aJpinus).  Pallas-) 
omnämner  dess  uppstigande  i  åtskilliga  af  Sibiriens  floder,  och 

han  an!or  särskilt,  att  den  i  Ob  uppgår  till  denna  flods  före- 
ning med  Irtisch,  och  i  Jenisei  ända  till  Tunguska.  Enligt  F. 

ScHMiDT'^),  går  den  ofta  upp  i  denna  flod  till  Dudino  och  Lusino, 
och  år  1826  skall  den  hafva  uppgått  ända  till  Tunguskas  myn- 

ning. L.  ScHRENK*)  och  Arth.  Nordmann  ̂ )  anföra  dess  uppsti- 
gande i  floden  Amur  till  omkring  40  mil.  Såsom  Pallas  upp- 

gifver,  uppgår  den  i  floderna  för  att  fånga  fiskar,  och  det  är 
sannolikt  laxartade  fiskar,  emedan  dessa  vid  viss  tid  uppstiga  i 
Sibiriens  och  Kamtschatkas  floder  i  oändlig  myckenhet.  Det  är 

således  tydligt,  att  fiskar  utgöra  en  betydlig  del  af  dess  föda, 
men  den  förtär  derjerate  älven  kräftdjur  och  Cephalopoder.  Phil. 
Cand.  A.  Nathorst  har  benäget  meddelat  oss,  att  den,  enligt 

iakttagelser  af  dem  som  fångat  den  vid  Spetsbergen,  dess- 
utom derstädes  stundom  lefver  till  betydlig  del  af  Limacina 

arctica^  som  i  stor  myckenhet  blifvit  funnen  i  dess  mage.  Den 

1)  Ann.  des  Sc.  nat. ,  5:rae  serie,  Zoologie,  T.  I,  pag.  217. 
2)  Zoogr.  Rosso-As.  vol.  I,  pag.  274. 
3)  Mera.  de  l'Acad.  Imp.  des  Sc.  de  St.  Pétersb.  Vll:e  sév. ,  T.  XVIII, 

N:o  1,  pag.  41.  —  1872. 
4)  Eeisen  und  Foischungen  im  Amnrlande  1854  -1856,  T.  1,  1,  pag.  191. 
5)  Bullet.  de  la  Soc.  Imp.  des  Naturalistes  de  Mcscon,  1861,  III,  pag.  237. 
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förekommer  merendels  i  flockar,  och  ofta  i  stor  mängd,  och 
enligt  R.  Brown  sällan  långt  från  land.  Under  vattnet  och  stun- 

dom t.  0.  m.  under  båtar  ̂ )  gifver  den  ofta  ifrån  sig  ett  egen- 
domligt klingande  eller  qvittrande  läte,  som  enligt  R-  Brown 

förskaffat  den  af  sjömännen  ett  slags  smeknamn  af  sjökanarie- 
fof/el.  Den  är  i  allmänhet  skygg  och  snabb,  och  derföre  svår 
att  fånga.  Dess  hvita,  glänsande  färg  och  dess  behagliga  rörelser 
gifva  den  skönhetspriset  framför  alla  dess  fränder.  Honan  skall 
under  våren  föda,  enligt  Fabricius  1,  och  enligt  Pallas  2:ne 

ungar,  som  sedermera  åtfölja  modern  tills  de  blifva  ganska 

stora  2).  Enligtj  hvad  vi  ofvan,  pag.  891  anfört,  har  man  i  N. 
Amerika  lyckats  tämja  den. 

2.  Underfam.  DELPHININI,  J.  E.  Gray. 

Äf  hdlshotorna  är  o  flera  eller  färre  och  stundom  t.  o.  ?w, 

alla  sammanvuxna.  —  Tänderna  äro^  med  högst  få  undantag, 
mer  eller  mindre  talrika  i  häda  käkarne. 

Till  denna  underfamilj  höra  många  slägten  och  arter,  nem- 
ligen  21  af  de  förra,  sådana  de  blifvit  uppställda  af  J.  E.  Gray, 

och  omkring  100  af  de  sednare;  och  den  är  representerad  i  alla 

haf.  De  till  vår  fauna  hörande  9  arter  af  denna  underfamilj  upp- 
tagas i  5  slägten ,  öfver  hvilka  sednare  vi  å  följande  sida  meddela 

en  s^moptisk  tabell. 

III.   Slägtet  Phocaena,  G.  Cuvier.  1829. 

(Regne  Anira. ,  2:me  édit.  T.  I). 

Kroppsformen  temligen  tjock,  med  största  tjockleken  strax 
framom  midten.  Nosen  är  kort  och  trubbig,  men  icke  framtill 

afrundad,  utan  snedt  sluttande  nedåt.  Den  transverselle  näs- 
öppningen är  belägen  ungefär  midt  Öfver  ögonen,  och  dessa 

hafva  sitt  läge  temligen  nära  bakom,  och  i  jemnhöjd  med  mun- 
vinklarne.  Bröstfenorna  är  o  medelmåttiga  och  tillspetsade,  och 

ryggfenan,  som  är  belägen  ungefär  på  midten  af  kroppsläng- 

1)  Svenska  Expeditionen  till  Spetsbergen  och  Jan  Mayen  1863  och 
1864,  pag.  57. 

2)  Det  torde  derföre  vara  sannolikt,  att  de  3:ne,  som  blifvit  iakttagne 
vid  Finland,  voro  moder  och  2:ne  ungar. 
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den^  är  temVgen  hög,  och  har  lång  bas,  men  hört  spets.  — 
Båda  JiäJcarne  äro  beväpnade  med  temligen  talriha  tänder, 

hviJhas  kronor  äro  hoptryckta  i  longitudinell  riktning,  och  skarp- 

gam 

3 

kon
i 

fr' 

*  Ä 

•  ff' o 

•3 

CTQ 

CD       o  ?5  o 

3  a. P  CK5 

^  o 

ffi  er  td 

^  cr<;  g- 

f 

kantade.  —  Å  craniet  är  nosen  framåt  starkt  af  smalnande  och 
trubbigt  tillspetsad,  samt  mycket  kortare  än  den  öfrige  delen 

af  craniet.    Det  triangulära  fältet  framom  näsborrarne  eller 
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pr cenasal fältet  är  baktill  npphöjdt,  och  der  å  hvardera  sidan 

hegränsadt  af  en  ganska  hög  hoptrycht  och  aflång  JcnÖl  å  hvart- 
dera  niellanhäkshenet.  Å  gomsidan  äro  mellankäksbenen  syn- 

liga framtill  mellan  öf ver  käksbenen  ett  godt  stycke,  ocli  bakom 
dem  synes  plogbenet.  Kotornas  antal  är  mellan  60  och  70.  I 
allmänhet  äro  hos  äldre  alla  halskotorna  mer  eller  mindre 

sammanvuxna,  och  hos  yngre  endast  den  sista  fri. 

Omkring  3—4  arter  af  detta  slägte  äro  kände ,  från  norra 
och  södra  delarne  af  Atlantiske  Oceanen,  från  norra  Ishafvet, 

samt  från  norra  delarne  af  Stille  Oceanen.  Europas  och  vår 
fauna  hafva  blott  1  art: 

1.   Phoceena  communis,  Lesson. 

Tumlar  en  eller  Nisen 

Tänderna  omkring  HErh^  ~  Färgen  of  van  svart- 
aktig,  under  hvitaktig ,  utan  skarp  färggräns.  Den  delen  af 

plogbenet.,  som  är  synlig  pä  gomen  framtill,  är  tcmligen  lång. 

Delphinus  Fhoccena,  Linné:  Fauna  Svecica,  edit.  ILda,  pag.  17.  —  1761. 
Fhoccena  communis.  Lesson  :  Manuel  de  Mammalogie ,  pag.  413.  —  1827. 
„  „         F.  Cuvier:  Hist.  nat.  des  Cétacés,  pag.  171.  —  1836. 
„  „  J.  E.  Gray:  Zoology  of  the  Voy.  of  Erebus  &  Terror, 

Mammalia,  pag.  30.  —  1846. 
Delphinus  Fhoccena,  S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl. , 

pag.  616.  —  1847. 
Phoceena  tubercuUfera ,  J.  E.  Gray:   Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  London 

1865,  pag.  320,  —  1865. 
5,    communis,   Idem:  Catfilogue  of  Seals  and  Whales  in  the  British 

Museum,  2:d  edit.,  pag.  302.  —  1866. 
„    tubercuUfera.  Idem:  ibra,  pag.  304. 
„  communis,  Idem:  Synopsis  of  the  Species  of  Whales  and  Dolphins 

in  the  Collect.  of  the  Brit.  Mus.,  pag.  8.  —  1868. 
„  „  A.  W.  Malm:  Hvaldjur  i  Sveriges   Museer  år  1869; 

K,  Sv.  Vet.Akad:s  Haudl. ,  ny  följd,  Bd.  9,  N:o  2,  pag.  74, —  1871. 

„  Linnet,  A.  W.  Malm:  Zool.  Observationer;  Berättelse  om  det, 
som  tilldragit  sig  inom  K.  Vet.  och  Vitterh.  Samh:s 
naturhist.  mus. ;  K.  Vet.  o.  Vitt.Samh:s  i  Göteb.  Handl. 

1873,  pag.  41.  —  1873. 

1)  Den  kallas  äfven  stundom  Marsvin ,  hvilket  namn  anföres  af  Linné, 
och  oftast  torde  förekomma  i  Skåne. 
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Anm.  Den  af  J.  E.  Gray,  enligt  ofvanstående  synonymi ,  uppställda 
arten  Phoccena  tuherculifera ,  grundad  på  närvaron  af  en  del  smärre  knölar 
på  den  öfre  eller  främre  kanten  af  ryggfenan,  blef  redan  af  Gkay  sielf 

återtagen  1868  uti  hans  Synopsis;  och  K.  Brown ')  gjorde  samma  år  den 
anmärkningen,  att  alla  de  af  honom  undersökta  exemplaren  af  tumlaren 
från  Englands  kuster  hade  företett  denne  karakter. 

BesJcr.  Kroppslängden  stiger  till  5—6  fot,  och  kroppens 
största  omkrets  vid  början  af  ryggfenan  utgör  något  mera  än  V2 
af  kroppslängden.  Hufvudet  är  högre  än  bredt,  och  nosen  är 
ofvan  kullrig,  och  snedt  stupande  nedåt  mot  nosspetsen,  som 
är  kort,  och  trubbigt  tilltpetsad,  med  underkäken  något  längre 
än  den  öfre.  Kyggen  är  temligen  bred  och  afrundad,  men  bakom 

ryggfenan,  som  har  sitt  läge  på  kroppens  midt,  afsmalnar  krop- 
pen starkt  bakåt,  och  är  närmare  stjertfenan  starkt  hoptryckt. 

De  tillspetsade  bröstfenorna  sitta  långt  nere,  och  äro  temligen 
små  och  smala,  och  deras  längd  utgör  något  mera  än  af 

kroppslängden.  Ryggfenan  har  en  lång  bas,  men  kort  spets,  och 

dess  höjd  utgör  ungefär  ̂ /y^  eller  ̂ /\^  af  kroppslängden.  Stjert- 
fenans  bredd  är  nästan  lika  med  ̂   ̂  af  kroppslängden.  —  Färgen 
är  ofvan  svart,  och  under  hvit.  På  kroppssidorna  bleknar  den 
öfre  sidans  färg,  och  öfvergår  utan  skarp  färggräns  uti  den 
undre  sidans  D:o.  Underkäken  är  framtill  svartaktig.  Fenorna 

äro  svartaktiga,  och  från  stjertfenan  sträcker  den  svartaktiga 
färgen  sig  under  den  derintill  varande  stjerten  fram  emot  anus. 
Stundom  går  ett  svartaktigt  band  från  sidan  af  hufvudet  till 

bröstfenornas  baser.  Den  undre  kroppssidans  hvita  färg  sträcker 

sig  ett  stycke  upp  på  kroppssidorna,  och  är  der  llnt  spräcklig 

af  svartgrått,  och  der  synas  äfven  långsgående  gråaktiga  flam- 
mor.   Huden  är  glänsande. 

Slcdettet.   Det  af  en  gammal  hona  höll  i  längd  4  f.  7'  t. 

Craniet:  Längd  9=Vio  t.,  och  bredd  4:Vio  t.  Nosens  längd 
4  t.  och  bredd  vid  basen  2Vio  t.  Längd  af  tandraden  i  öfver- 

käken  3^/io  t.  L.  af  underkäken  G^io  ̂ -^  och  D:o  af  dess  tand- 
rad 3  t.  Craniet  företer  föga  snedhet.  Nackbenets  öfre  del 

är  stor  och  kullrig,  och  är  i  midten  upptill  framåt  konvex, 
och  mellan  denna  konvexitet  och  näsbenen  bilda  pannbenen  en 
knöl.  Hvartdera  näsbenet  har  å  sidan  en  knöl.  De  delarne  af 

pannbenen,  som  äro  synlige  mellan  öfverkäksbenen  och  nack- 
benets öfre  del,  samt  vid  sidorna  af  öfverkäksbenen,  äro  smale. 

1)  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1868,  pag.  551. 
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De  bakre  utbredde  delarne  af  öfverkäksbenen  äro  framåt  afsmal- 

nande.  Den  främre  utbredde  delen  af  okbenet  synes  framom 
pannbenets  orbitalutskott  och  afsatsen  å  öfverkäksbenet.  Prse- 
nasalfältet  räcker  icke  till  nosens  midt,  och  det  är  å  midten 

baktill  konkavt.  Ossa  ptcrygoidca  äro  långt  åtskilda,  och  gom- 

benen beröra  hvarandra  under  större  delen  af  deras  läno-d.  Plog:- 
benet  berör  gombenens  crista  nasalis  äfven  vid  dess  bakre  del, 
men  bildar  derstädes  icke  något  utbredt  parti  bakom  densamma. 

Den  å  gommen  synlige  delen  af  plogbenet  har  sitt  läge  ungefär 
på  midten  af  nosen.  Underkäkens  kronutskott  äro  låga,  men 

tydliga.  —  Tungbenets  kropp  är  sammanvuxen  med  de  bakre 
hornen ,  och  har  i  förening  med  dem  en  stor  och  vid  bugt  bak- 

till. De  främre  hornen  äro  broskartade,  och  de  derefter  följande 
förbenade  o.  styloliyoidca  äro  långa,  samt  med  brosk  fastade 

vid  nackbenets  paramastoidutskott. 
Bålen:  Endast  gränserna  mellan  de  3:ne  första  halskotorna 

hafva  nedtill  försvunnit.  Sista  halskotan  saknar  parapophyser. 
Med  undantag  af  de  2:ne  främsta,  äro  halskotorna  mycket  små 

och  tunna.  Atlas  har  stora  sidoutskott.  Bröstkotorna  äro  13—14^), 
ländkotorna  13  —  15,  och  stjertkotorna  30—32;  och  då  7  hals- 

kotor tilläggas,  i  allmänhet  inalles  65 — 66,  men  stundom  67 
kotor.  De  18  sista  stjertkotorna  sakna  sidoutskott.  Ha^mapophy- 

sialbågarne  under  stjerten  äro  18 — 19.  Det  bakersta  parets  ref- 
ben  äro  ofta  ofullständiga  samt  icke  nående  till  sin  motsvarande 

kotas  sidoutskott.  Costce  verce  äro  5  par.  Bröstbenet  är  hos  de 
äldre  sammanvuxet  till  ett  ben. 

Extremiteterna:  Skulderbladet  har  höjden  omkring  3  t. 
och  bredden  nära  4  tum.  Acromion  och  proc.  coracoideiis  äro 

starkt  utbildade,  och  ungefär  lika  stora.  Öfverarmbenet  är  ungef. 

1  ̂/lo  t.  långt,  med  tuheradum  majus  stort,  och  högre  än  caxmt. 
Strålbenet,  som  är  mycket  större  än  armbågbenet,  är  omkr.  2  t. 
långt.  Carpiis  har  5  ben  ,  och  fingrarne  äro  5.  Tummen  har 
2:ne  phalanger,  af  hvilka  den  2:dra  hos  yngre  icke  är  förbenad; 
pekfingret  och  långfingret  hafva  hvartdera  7,  af  hvilka  äfvenledes 
den  yttersta  hos  yngre  icke  är  förbenad;  ringfingret  har  4,  och 
lillfingret  hos  äldre  2:ne,  och  hos  yngre  ingen  phalang,  allt  med 
undantag  af  metacarpalbenen.  Pekfingret  och  långfingret  äro 

ungefär  lika  långa.  —  Bäckenbenen  äro  hos  en  yngre  hane  af 

1}  Någon  gång  äro  bröstkotorna  endast  12. 
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2V2  turas  längd,  och  hos  en  äldre  hona  af  ̂ 1'^  t:s  D:o  (Malm). 
Hanens  äro  utmärkta  derigenora  att  de  äro  något  böjda,  och 
ungefär  å  midten  äro  tjocka,  och  der  å  undre  sidan  hafva  en 

stor,  ojeiDD,  broskbetäckt  yta,  till  fäste  för  corpora  cavernosa 
penis.  Deras  främre  ända  är  smalast.  Honans  äro  nästan  räta, 

tunna,  och  med  en  föga  märkbar  yta  för  fästet  för  corpora 
cavernosa  clitoris.  Hos  yngre  honor  äro  de  helt  små,  och  å 
midten  böjda  (Malm).  Denne  författare  anser  sig  hafva  funnit 
spår  till  särskilta  ossa  puhis.  Liksom  Malm,  hafva  vi  funnit 

det  venstra  bäckenbenet  något  längre  än  det  högra  hos  den 

yngre  hanen. 
Tänderna  äro  vid  basen  trinda ,  men  hafva  kronan  hoptryckt 

i  longitudinell  riktning,  samt  skarpkantad.  Deras  antal  är  något 

vexlande,  oftast  2^25'  i^en  stundom  eller  |y^It» 
eller  2  1^2  2'  ̂^^^  i  allmänhet  mellan  24  och  30  å  hvardera 
sidan  af  båda  käkarne.  De  främsta  parens  tänder  både  i  öfre 
och  undre  käken  hafva  nästan  konisk  krona. 

Tumlaren  är  den  allmännaste  af  alla  våra  hvaldjur,  och  den 
förekommer  i  hafvet  utanför  alla  våra  kuster  från  och  med  norra 

delarne  af  Östersjön  till  Ryske  gränsen  vid  Östfinmarken.  C.  E. 

Bergstrand  ^)  uppgifver  den  såsom  förekommande  i  närheten  af 

Åland,  och  C.  R.  Sundström  2)  upptager  den  bland  de  Söderman- 
lands skärgård  tillhörande  däggdjuren,  samt  nämner,  att  den 

derstädes  kallas  Stjelpincj.  A  härvarande  Universitets  anatomiska 
museum  hafva  vi  genom  Prof.  Fr.  Sundevalls  benägna  godhet 
haft  tillfälle  att  undersöka  skelettet  af  en  gammal  hona,  som 

blifvit  skjuten  i  Stockholms  skärgård.  Vi  hafva  emellertid  icke 

erhållit  några  underrättelser  om  dess  förekomst  i  Bottniska  Vi- 
ken, men  anse  det  dock  möjligt,  att  den  kan  utsträcka  sin  geogr. 

utbredning  åtminstone  till  de  södra  delarne  af  densamme.  I 

Östersjön  förekommer  den  under  somrarne,  och  Prof.  J.  Rein- 
HAKDT  har  benäget  meddelat  oss,  att  man  vid  Danmarks  kuster 

gjort  den  iakttagelsen,  att  den  under  våren  vandrar  från  Kattegat 
genom  Öresund  in  i  Östersjön  ,  och  under  hösten  och  början  af 
vintren  vandrar  åter  ut  från  detta  haf  genom  Lilla  Belt,  hvare^t 

man  sedan  lång  tid  tillbaka  vid  Middelfart,  enligt  Melchior  3), 

1)  Ålands  Däggdjur,  Foglar,  Amphibier  och  Fiskar,  pag.  6.  —  Westerås 
1852. 

2)  Zool  Anteckri.  från  östra  Söderraanl.  och  dithör.  Skärg. ;  Bihaug  till 
K.  Sv.  Vet.Akad:s  Handl.  Bd.  I,  N:o  4  1872. 

3)  Den  Danske  Stats  og  Norges  Pattedyr,  pag.  291, 
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idkat  eu  betydlig  fångst  af  den.  Den  är  i  allmänhet  sällskaplig, 
och  den  förekommer  ofta  i  mindre  skaror  vid  våra  vestra  kuster. 

Någon  gäng  får  man  se  en  större  mängd  tillsammans.  Tcke 
sällan  insnärjer  den  sig  i  fiskrarnes  nät.  Linné  omtalar  i  sin 
Skånska  resa  att  den  i  hafvet  utanför  Eaflunda ,  vid  östra 

kusten  af  Skåne,  utgör  föremål  för  en  särskilt  fångst  med  dertill 
inrättade  nät.  Uti  Skand.  Fauna  anföres,  att  den  vid  Torekow  i 

Skåne,  och  i  Laholmsbugten  vid  södra  Halland  äfvenledes  fångas 

på  enahanda  sätt,  och  att  af  hvarje  tumlare  fås  3 — 4  kannor 
tran.  Tumlaren  förekommer  dessutom,  enligt  Georgi,  vid  norra 

kusterna  af  Europ.  Eyssland  och  i  Hvita  Hafvet,  men  den  lär 
icke  finnas  vid  Spetsbergen.  För  öfrigt  förekommer  den  vid 
Grönland  och  nordöstra  kusterna  af  N.  Amerika,  samt  i  norra 
delarne  af  Atlantiske  Oceanen,  vid  de  vestra  och  södra  kusterna 

af  Europa,  i  Medelhafvet  och  t.  o.  m.  i  Svarta  Hafvet.  Då  den 

simmar,  och  har  höjt  hufvudet  öfver  vattnet  i  och  för  ut-  och 

inandningen,  böjer  den  sig  sedermera  tvärt  nedåt,  och  visar  der- 
vid  en  del  af  ryggen  med  ryggfenan  på  ett  sådant  sätt,  att  det 
ser  ut,  som  om  den  tumlade  rundt  om  i  vattnet,  och  detta  har 

förskaffat  den  namnet  tumlare.  Den  skall  yngla  under  vintren 

eller  tidigt  på  våren,  och  föda  en  unge.    Den  lefver  af  fisk. 

lY.  Slägtet  Olobicephalus,  Lesson.  1828. 
(Compl.  de  Bulfon ,  I). 

Kroppsformen  är  tämligen  långsträckt^  med  största  tjocJc- 
lelcen  framom  midten.  Hufvudet  är  framtill  bullrigt  och  rundadt, 

eller  nästan  Jialfklotfonmgt,  samt  utan  tillspetsad  nos ,  och  har 
endast  öfverläppen  något  litet  framstående.  Ögonen  äro  belägna 
något  högre  än  munvinMarne.  Bröstfenorna  äro  mychet  långa, 
smala  och  tillspetsade.  Rgggfenan  är  äfvenledes  lång  och  baJcåt 

böjd,  och  belägen  något  framom  h-oxopens  midt.  —  Tänderna  äro 
mindre  kilrika,  och  Jioniska,  och  tandraderna  äro  korta,  och 

icke  u])ptagande  mera  än  hälften  af  käkarnes  längd.  —  Ä 
craniet  är  nosen  bred  och  trubbig,  och  ungefär  af  samma  längd 

som  den  öfrige  delen  af  craniet,  och  å  dess  öfre  sida  är  det 
blott  en  ringa  del  af  Öfverkäksbenen,  som  är  synlig  utanför 

mellankäksbenen.  Näsbenen  bilda  craniets  högsta  parti.  Frce- 

1)  Pag.  116. 
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nasalfäJtet  är  grundt  JconJcavt.  Ossa  pterygoidea  äro  skilda, 

men  doch  nära  intiU  hvarandra.  Floghenet  är  knappt  synligt 
framtill  på  gommen.  Af  niellankäkshenen  synes  i)å  densamme 

längst  framme  hlott  en  liten  del.  —  Kotor )ias  antal  omkr.  60. 
Alla  halskotorna  äro  sammanvuxna ,  med  undantag  af  den  sista, 
men  suturen  mellan  5:te  och  6:te  är  nedtill  mer  eller  mindre 

tydlig.  Stundom  äro  den  0:te  och  7:cle  sammanvuxna  med 
neuraltaggarne. 

Af  detta  slägte  äro  10—12  arter,  från  både  norra  och  mel- 
lersta delarne  af  Atlautiske  Oceanen,  från  den  antarctiske  Ocea- 

nen, och  från  de  nordliga  och  vestra  delarne  af  Stille  Oceanen, 

mer  eller  mindre  kände,  enligt  Gkay  och  Cope.  Till  vår  och 
Europas  fauna  hörer  sannolikt  blott  en  art : 

1.   Globicephalus  melas  (Traill). 

Grindehvalen. 

Delphtniis  melas,  Traill :  Nicholsons  Journal,  vol.  22,  pag.  21.  tab.  3.  — 
1809.  (Enligt  F.  Cuvier  och  J.  E.  Gray). 

„   globiceps,  G.  Cuvier:   Annales  du  Mus.  d'hist.  nat.  T.  XIX,  pag. 
14,  tab.  I,  fig.  2.  —  1812. 

,,       Idem  :  Rech.  sur  les  oss.  foss. ,  3:me  édit.  T.  V,  1,  pag. 
285,  pl.  XXI,  fig.  11-13  (craniet).  -  1825. 

Fhoccena  gloUceps,  F.  Cuvier:  De  Thistoire  nat  des  Cétacés,  pag.  190,  pl_ 

13,  fig.  2;  pl.  14,  fig.  1—3.  -  1836. 
Delphinus  glohiceps,  H.  Schlegel:  Abhandl.  aus  d.  Gebiete  d.  Zoologie  u. 

vergl.  Anatomie.  l:es  Heft,  pag.  33.  —  1841. 
„  ,,       J*  A.  Wagner:  Schrebers  Säugthiere,  fortges.  7:er  Th. 

pag.  285,  tab.  345,  fig.  2-3.  —  1846. 
GloUoceplialus  Svineval,  J.  E.  Gray:  Zoolog}^  of  the  Voyage  of  Erebus  & 

Terror,  Mamniaha,  pag.  32.  —  1846. 
Delphinus  glohiceps,  S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl., 

pag.  608.  —  1847. 
Grampus  melas,  W.  Lilljeborg:  Öfvers.  af  de  inom  Skand.  (Sverige  och 

Norrige)  antr.  Hvalart.  Däggdj.  {Cetacea);  Upsala  Univ. 
Årsskr.  1861,  pag.  23.  —  1861. 

Glöhiocephalus  Svineval,  J.  E.  Gray:  Catalcfgue  of  Seals  and  Whales  in  the 
British  Museum,  2:d  edit ,  pag.  314  —  1866. 
A.  W.  Malm:   Hvaldjur  i  Sveriges  Mus.  1869;  K.  Sv. 
Vet.Akad:s  Handl.,  ny  följd,  Bd  9,  N:o  2,  pag.  84.  —  1871. 

Beskr.  Kroppsformen  är  temligen  smärt  och  långsträckt, 
med  största  tjockleken,  som    utgör  föga  mera  än  hälften  af 

65 
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kroppslängden,  belägen  framom  kroppens  midt  eller  vid  främre 
delen  af  ryggfenans  bas.  Nosen  är  mycket  kort,  och  ofvan  den 

föga  framstående  öfverläppen  är  den  uppsvälld  och  rundad,  samt 
nästan  halfklotformig.  Tillfölje  häraf  synes  hufvudet  kort  och 

tjockt.  Ögonen  äro  mycket  smä,  och  belägna  blott  omkring  3  t. 
bakom  munvinklarne.  Näsöppningen  är  något  bakom  den  verticala 

linia,  som  dragés  genom  ögonen.  Underkäken  är  något  kortare 

än  den  öfre.  Bröstfenorna  äro  särdeles  långa,  smala,  tillspetsade 

och  bakåt  böjda.  Deras  längd  utgör  i  allmänhet  mellan  ̂ /^  och  V4 

af  kroppslängden.  Rj^ggfenan  har  sitt  läge  något  litet  framom 
kroppens  midt,  och  är  af  betj^dlig  längd,  men  starkt  bakåt  rik- 

tad, och  i  bakre  kanten  utringad,  och  dertöre  icke  synnerligen 

hög.  Dess  höjd  utgör  ungefär  ̂ !^^  af  kroppslängden  hos  äldre 
individer,  men  dess  längd  (troligen  långsefter  dess  främre  kon- 

vexe  kant)  utgör  nära  ̂   ̂   af  densamme.  Kroppen  är  baktill 
emot  stjertfeuan  smal  och  starkt  hoptryckt,  och  stjertfenan  är 

stor,  och  dess  bredd  utgör  ̂ !-^—^U  kroppslängden,  och  dess 
bakre  kant  är  i  midten  djupt  inskuren.  —  Färgen  är  glänsande 
svartaktig,  men  undertill  från  hakan  till  analöppningen  är  den 

midtåt  hvit,  och  den  hvite  färgen  företer  under  halsen  en  hjert- 

formig  utvidgning.  Fenorna  äro  svarta.  —  Tändernas  antal  är 
icke  betydligt,  samt  något  vexlande.  Hos  gamla  individer  äro 

deras  spetsar  i  allmänhet  afnötta.  De  äro  i  proportion  till  dju- 
rets storlek  temligen  små  och  korta.  De  äro  vanligen  8—12  å 

hvardera  sidan  i  båda  käkarne. 

Djurets  längd  i  rät  linia  stiger  till  20  fot  eller  deröfver, 

men  den  vanlige  längden  är  12—15  fot.  Några  mått  å  ett  äldre 
individ  (efter  Couch  hos  J.  A.  Wagner): 

Längd  af  kroppen  i  rät  linia  20 fot. 

(Kroppens  största  omkrets  ungefär  .    .  . 10 n ) 
4 

7Vio  tum. 1 

-  .0 

Höjd  af  ryggfenan  1 

>i 

^  /lO  1» 

Längd  af  basen  af  D:o  3 71 ^VlO  1' 

Bredd  af  stjertfenan  4 

11 

75/  . 

•  /lO  11 

Afståndet  mellan  ryggfenan  och  bakre  kan- 
ten af  stjertfenan  

12 
11 

'  /lo  1> 

SJcelettet.  Några  mått  å  ett  skelett  af  ett  ej  alldeles  full- 
vuxet individ,  sannolikt  hona,  från  Färöarne: 
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I  Längd  af  skelettet,  utan  inberäkning  af  in- 
tervertebralbrosken  och  i  rät  linia  .    .14  fot. 

D:o  af  craniet  i  rät  linia  2  „ 

Bredd  af  D:o  öfver  tinningbenens  okbens- 
utskott  1^4  tum. 

Längd  af  nosen  å  D:o  1  Vio  m 

Bredd  af  D:o  D:o  vid  basen  —  TVio  „ 
Längd  af  underkäken  1  5%o 

D:o    af  tandraden  i  öfverkäk.  i  rät  linia  .  —  ,,  i^/^Q  „ 
D:o    af  D:o  i  underkäken  D:o   .    .    .    .  ■—  „  4Vio  i» 

:   Höjd  af  skulderbladet   —  „  8Vio  v 

1  '  Bredd  af      D:o   1  „  1 
'  I  Längd  af  öfverarmbenet  —  ,,  4Vio  „ 
!  Bredd  af     D:o    nedtill  -  „  3  „ 

Längd  af  strålbenet  —  ,,  5Vio  n 
r    Bredd  af  D:o  vid  nedre  ändan     .    .    .    .  —  27io  n 
3    Läugd  af  ena  bäckenbenet  i  rät  linia    .    .  —  ,,  47io  ̂  

8    De  största  tändernas  diameter  är.    .    .    .  —  ,,  */io  ̂  
^         Craniet:   Det  är  utmärkt  genom  de  breda  mellankäks- 

•  I  benen,  som  bilda  den  vida  större  delen  af  nosens  öfre  sida,  så 
f  I  att  framtill  endast  smala  lister  af  öfverkäksbenen  synas  utanför 

ö  I  desamma ;  derigenom  att  de  förra  benen  framom  näsborrarne  till 

•  I  större  delen  af  sin  längd  äro  långsåt  grundt  konkava ,  hvarige- 
r  nom  öfverkäken,  sedd  från  sidan,  är  plattad  och  tunn;  derige- 
I  nom  att  näsbenen  bilda  en  särdeles  hög  knöl  bakom  näsborrarne ; 

r,    och  slutligen  derigenom  alt  tandraderna  äro  korta,  så  att  de  i 

fl    öfverkäken  icke  upptaga  mera,  och  de  i  underkäken  mindre  än 
hälften  af  käkens  längd.    Craniets  bredd  innehålles  ej  mera  än 

1^2  gånger  i  dess  längd.    Craniets  snedhet  är  ganska  stark, 
i  och  det  är  baktill  vridet  åt  venster.    Det  högra  öfverkäksbenet 

j    och  D:o  mellankäksbenet  äro  baktill  större  än  de  venstra,  och 

j    det  högra  näsbenet  är  äfven  större  än  det  venstra.  Tinning- 
.  groparne  äro  djupe,  men  icke  store.    Mellankäksbenen  äro  bre- 
I  dast  på  ett  stycke  af  deras  längd ,  som  är  något  närmare  nosens 
I  bas  än  dess  spets. 

Balen:  Bröstkotorna  äro  11,  ländkotorna  13,  och  stjert- 
kotorna  29,  således,  med  tillägg  af  7  halskotor,  inalles  omkring 
60  kotor.    Af  halskotorna  är  den  sista,  åtminstone  stundom,  fri, 

1'  I  men  de  öfriga  äro  sammanvuxna.    Ätlas  är  den  största,  och  har 
stora  sidoutskott,  samt  tydligt  hypapophysialutskott.    Inga  af 

65* 
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halskotorna  hafva  ringformiga  sidoutskott  eller  tydliga  parapo- 

physer.  Hcemapopbysialbågarne  äro  17—18.  Costce  verce  äro  4 
par.  Bröstbenet  består  af  2:ne  afdelningar,  som  sannolikt  med 
tiden  växa  sam  man. 

Extremiteterna :  Skulderbladet,  sum  är  mycket  bredare 
än  högt  eller  långt,  har  acromion  och  proc.  coracoideus  ungefär 
lika  länge,  men  den  förre  är  bredare  än  den  sednare,  och  vid 

spetsen  utringad.  Det  har  å  både  yttre  och  inre  sidorna  flere 

långsgående  ryggar.  Öfverarmbenet  är  tjockt  och  kort,  och  med 
stort  tuberctdum  majus,  som  är  högre  än  caput.  A  öfre  sidan 

och  närmare  främre  kanten  har  det  en  temligen  djup  grop.  Led- 
hufvudet  sitter  mycket  snedt.  Strälbenet  är  å  sin  smalaste  del 

ungefär  dubbelt  bredare  än  armbågbenet  å  D:o.  Carpalbenen  äro 

6,  och  fingrarna  äro  5*).  Af  dessa  sednare  är  det  l:sta  smalt 
och  kort,  och  har  2 — 3  phalanger,  och  det  2: dra  är  af  betydlig 
längd,  och  det  längsta  af  alla,  samt  har  13  phalanger,  det  3:dje 

något  kortare  och  med  8—9  phalanger,  det  4:de  mycket  kort, 
och  kortare  än  l:sta,  samt  med  2:ne  phalanger  —  allt  utan  in- 

beräkning  af  metacarpalbenen,  —  samt  det  5:te  blott  svagt  an- 

tydt  genom  ett  mer  eller  mindre  litet  och  outbildadt  metacarpal- 
ben,  och  utanför  detta  genom  en  rudimentär  phalang.  Handen 

är  smal  i  förhållande  till  sin  längd.  —  Bäckenbenen  hafva  icke 
obetydlig  likhet  med  ett  par  rudimentära  ref  ben,  som  dock  äro 
försedda  med  capitulum  och  tuherculum.  De  äro  temligen  starkt 

böjda  i  en  riktning.  Deras  förmodade  främre  och  något  bredare 
ända  har  en  irregulier  capitulärformad  utvidgning,  och  å  deras 
konvexe  kant  är  ett  stycke  bakom  den  en  liten  knöl.  Bakom 

den  främre  ändan  äro  de  hoptryckta,  och  vid  den  bakre  nästan 
trinda.  Något  spår  till  fäste  för  corpus  cavernosum  synes  icke. 

Grindehvalen  visar  sig  ytterst  sällan  vid  någon  af  Sveriges 
kuster,  men  deremot  icke  så  sällan  vid  de  vestra  kusterna  af 

Norge.  Såsom  ett  bevis  på  dess  förekomst  vid  Sverige  anför 
Malm  uti  den  ofvan  citerade  af  handlingen,  att  ett  individ  af  den 

strandade  vid  den  yttre  kusten  af  Tjörn  i  Bohuslänska  skärgår- 
den d.  3:dje  November  1861.  Dess  cranium  erhölls  af  nämnde 

författare,  och  förärades  af  honom  till  Göteborgs  naturhistoriska 
museum,  der  det  förvaras.  Ett  annat  exempel  på  dess  förekomst 

1)  Enligt  Van  Beneden  &  Gervais  '.Ostéographie  des  Cétacés,  pl.  LI. 
fig.  14)  finnas  5  fingrar,  af  hvilka  dock  det  5:te  är  ytterst  rudimentärt. 
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i  Kattegat  anföres  af  J.  Reinhardt  som  raedelat,  att  en  jiigre 
hona,  ungefär  18  fot  lång,  strandade  i  Laminefjorden  vid  östra 
kusten  af  Jutland  d.  23:dje  April  18(58.  Vid  Norges  vestra  kuster 
bafva  icke  så  sällan  stora  skaror  af  den  lupit  på  land.  K.  Collet 
har  benäget  i  bref  meddelat  oss,  att  i  en  fjord  i  Askevolds 

pastorat  i  vestra  Norge  en  gång  en  skara  af  2—4000  individer 
närmade  sig  landet,  och  flera  blefvo  dervid  fångade.  Enligt  den- 

samme är  den  väl  bekant  för  folket  i  Lofoten,  och  erhålles 

der  stundom  i  betydlig  mängd.  Tidn.  Bergens  Posten  meddelade 
under  vintren  1869,  att  150  stycken  grindehvalar  fångades  vid 

Hisken  i  Bremnses  under  Januari  nämnde  är.  Enligt  benägen 
uppgift  af  Dokt.  J.  Koren  i  bref,  har  Bergens  nat.hist.  museum 
erhållit  skelettet  af  ett  individ ,  som  tagits  vid  Aalesund  i  Norge. 
Den  förekommer  för  öfrigt  i  Nordsjön  och  i  norra  delarne  af 
Atlantiske  Oceanen,  och  den  går  stundom  under  sommaren  så 

långt  upp  emot  norden ,  att  den  visar  sig  i  Baffins  Bugten  vid 

vestra  kusten  af  södra  Grönland  2).  Oftast  förekommer  den  i 
närheten  af  Färöarne ,  der  den  kallas  Grindcupeahtr,  och  der  den 

stundom  utgör  föremål  för  en  indrägtig  fångst,  livarvid  man 
drifver  stora  skaror  på  land.  Denna  fångst  underhjelpes  af  dess 

stora  sällskaplighet,  och  den  hängifvenhet ,  som  de  särskilta  in- 
divividerna  i  sådana  skaror  visa  hvarandra.  Om  ett  individ  i 

skaran  blir  såradt  och  derigenom  drifvet  på  land,  så  följa  alla 
de  andra  efter.  Den  har  deraf  erhållit  namnet  Delpliiniis  deductor 

af  ScoBESBY.  Stundom  har  den  visat  sig  i  mer  eller  mindre  stora 
skaror  vid  kusterna  af  England  och  Frankrike,  och  t.  o.  m.  inne 

uti  Medelhafvet.  Dess  föda  består  företrädesvis  af  Cephalopoder, 

raen  äfven  af  fiskar.  Bland  de  skaror,  som  drifvas  på  land,  träftas 
ofta  honor  med  diande  ungar. 

V.    Slägtet  Pseudorca,  J.  Reinhardt.  1863. 

(Overs.  over  det  K,  Danske  Vid.  Selsk.  Forh.  1862  (tr.  1863)  pag.  151). 

Kroppsformen  är  temligen  smärt,  med  största  tjocMeJcen 

framom  midten.  Hufvttdet,  hetraktadt  från  sidan,  är  framtill 

afrundadt ,  men  starld  lioptrycht ,  ocli  öfvcrläppen  alls  icke  fram- 

1)  Vidensk.  Meddelelser  fra  den  naturhist.  Förening  i  Kjöbenhavn  1864, 
pag.  275. 

2)  Af  Grönländarno  kallas  den  Xisarnalc 
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stående  Ögonen  är  o  belägna  of  van  munvinhlarne.  Bröst- 
fenorna  äro  små  och  spetsiga ,  och  ryggfenan  är  medelmåttig^ 
samt  belägen  ungefär  på  kroppens  midt,  eller  något  litet  framom 

den.  —  Tänderna  äro  mindre  talrika,  men  stora ^  och  tand- 
raderna uxjptaga  den  vida  större  delen  af  den  öfre^  och  ung  ef. 

hälften  af  den  undre  käkens  längd.  —  Å  craniet  är  nosen  bred 
och  trubbig.,  samt  föga  kortare  än  den  Öfrige  delen  af  craniet^ 

och  å  dess  öfre  sida  äro  de  delar  af  öfverkäksbenen ,  som  sy- 
nas utanför  mellankäksbenen ,  mycket  smalare  än  dessa  sednare. 

Ossa  pterygoidea  nästan  beröra  hvarandra.  Mellankäksbenen 

äro  synliga  å  gommen  framtill  till  nära  nosens  halfva  längd. 
Tinninggroparne  äro  store och  bredden  af  nackbenets  Öfre  del 

är  ungefär  lika  med  nosens  bredd  vid  basen.  —  Kotornas  antal 
är  omkring  50.  Stundom  äro  alla  halskotorna  sammanvuxna 
med  kropparne,  och  stundom  är  den  sista  eller  de  2:ne  sista 

fria. 
Till  detta  slägte  höra  2—3  arter  från  norra  och  södra  de- 

larne af  Atlantiske  Oceanen,  samt  från  hafvet  vid  Australiens 
södra  kuster. 

1.  Pseudorca  crassidens  (R-  Owen). 

Halfspäckhiggaren. 

Nosen  å  craniet  är  framtill  mycket  trubbig^  och  har  sido- 
kanterne  mer  eller  mindre  konvexe.  Mellankäksbenen  äro  jemn- 
breda  tills  nära  deras  främre  ändar ^  och  deras  yttre  kanter 

äro  nästan  räte.  Plogbenet  är  föga  synligt  på  gommen  fram- 
till^ och  ligger  der  högre  än  öfverkäksbenens  undre  sida. 

Pkoccena  crassidens,  R.  Owen:  Hist.  of  Brit.  fossil  Mammals  and  Birds, 

pag.  516.  —  1846. 
Pseudorca  crassidens,  J.  Reinhardt:   Overs.  over  det  K.  Danske  Vidensk. 

Selsk.  Forhandl.  1862,  pag.  102.  —  1863. 
„  „      Idem:  Eecent  Memoirs  on  the  Cetacea;  edit.  by  Ray  So- 

ciety,  pag.  191.  —  1866.  (Här  lemnas  en  god  figur  öfver 
djuret). 

„         „      J.  E.  Gray:  Catalogue  of  Seals  and  Whales  in  the  Brit. 
Museum,  2:d  edit.,  pag.  290.  —  1866. 

„  A.  W.  Malm:  Hvaldjur  i  Sveriges  museer  år  1869;  K. 
Sv,  Vet.  Akad:s  Handl,  ny  följd,  Bd.  9,  N:o  2,  pag.  73. -  1871. 

1)  Enligt  den  af  J.  Reinhardt  lemnade,  på  en  photographi  grundade 
figuren  i  Recent  Memoirs  on  the  Cetacea  (edit.  by  Ray  Society)  pag.  191, 
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Beshr.  Kroppslängden  stiger  till  19  —  20  fot.  i).  Kroppen 
är  smärt  och  långsträckt.  Nosen  är  framåt  starkt  hoptryckt, 
men  betraktad  från  sidan  är  den  framtill  afrundad,  och  öfver- 
käken  är  något  litet  längre  än  den  undre.  Ögonen  hafva  sitt 
läge  ofvan  munvinklarne,  och  näsöppningen  är  belägen  bakom 
den  verticala  linia,  som  dragés  genom  ögonen.  Bröstfenorna  äro 

små,  sä  att  deras  längd  innehålles  8  —  9  gånger  i  kroppsläng- 
den, och  deras  form  är  spetsig.  Kjggfenan  är  af  medelmåttig 

höjd,  och  denne  utgör  ungefär  \  ̂.^  af  kroppslängden.  Den  är 
belägen  ungefär  på  kroppens  midt,  och  den  är  ej  mycket  riktad 

bakåt.  —  Färgen  är  svart  både  ofvan  och  under,  med  en  knappt 

märkbar  liten  hvit  fläck  på  kroppssidan '-). 
Skelettet.  Några  mått  å  det  uti  nedanstående  not  omnämnda 

skelettet  uti  härvarande  Universitets  zoologiska  museum  : 

Längd  af  skelettet,  utan  inberäkning  af  iu- 

tervertebralbrosken,  och  i  rät  linia    .  16  fot  3  tum^). 
D:o  af  craniet  i  rät  linia  2  1 

Bredd  af  D:o  ,....!„  3 

Längd  af  nosen  af  d:o  1  ,,  7io  ̂ 
Bredd  af  D:o  D:o  vid  basen  ~  „ 
Längd  af  tandraden  i  öfverkäken  på  högra 

sidan  —  „  S^jo  „ 
Höjd  af  skulderbladet  —  ,,  YVj^,  „ 
Bredd  af       D.o   1  „  P/io 

Längd  af  öfverarmbenet  ~  „  4.Vio  n 

Bredd  af  D.-o  vid  nedre  ändan     .    .    .    .  — ■  „  3i/,„  ., 
De  största  tändernas  diameter  vid  kanten 

af  alveolen  är  

1)  Längden  af  ett  i  härvarande  Universitets  zoologiska  museum  för- 
varadt  ofullständigt  skelett,  uti  hvilket  craniet  och  alla  kotorna,  med 
undantag  endast  af  de  allra  bakersta,  förefinnas,  är  16  fot  3  tum,  utan  inberäk- 

ning af  intervertebralbrosken ;  och  det  individ,  till  hvilket  detta  skelett 
hört,  kan  derföre  med  fog  antagas  hafva  haft  åtminstone  den  uppgifne 
kroppslängden. 

2)  D:r  MÖBIUS:  Der  zoologische  Garten,  3:er  Jahrg.  1862,  pag.  40. 
Den  lille  hvite  fläcken  är  sannolikt  icke  konstant. 

3)  Med  beräkning  af  de  5  bakersta  svanskotorna,  som  saknas.  Detta 
skelett  är  af  ett  gammalt  individ,  emedan  alla  epiphyserne  äro  fastvuxne» 
och  suturerne  å  craniet  till  stor  del  försvunne.  Dä  craniets  längd  utgör 

föga  mera  än  '/^  af  skelettets,  torde  detta,  enligt  PiEINHARDTS  förmodan, 
vara  af  en  hona. 
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Längd  af  den  ena  främre  extremiteten  från 
och  med  öfverarmbenet  å  ett  skelett  af 

13  fots  och  1  tums  (Danskt  mått)  längd, 

enligt  Keinhardt   1  fot  9Vi2  t.  D.  m. 
Craniet:  Det  är  af  en  stark  byggnad,  ehuru  ej  fullt  så 

starkt,  som  det  af  späckhuggaren.  Nackberiets  öfre  del  är  kon- 
vex,  ehuru  i  midten  nedtill  något  konkav,  och  der  med  en  från 
midten  af  nackhålet  verticalt  uppstigande  låg  rygg,  som  upptill 
slutas  i  en  mer  eller  mindre  utstående  konvexitet  eller  knöl. 

Tinninggropen  är  stor,  men  baktill  grund,  och  här  förlängd  bak- 
åt, så  att  den  icke  har  en  rund,  utan  nästan  ovalform,  derige- 

nom  att  nackekammens  sidodel,  som  begränsar  den,  böjer  sig 
starkt  bakåt.  Plogbenet  är  något  litet  synligt  å  gommen  framtill 
emellan  bakre  delarne  af  mellankäksbenen ,  ehuru  det  ligger 
högre  upp  än  öfverkäksbenens  undre  sida.  Ossa  pterygoidea  nästan 
beröra  hvarandra.  Näsbenen  äro  föga  eller  icke  högre  än  det  bakom 

dem  varande  partiet  af  pannbenen ,  och  de  äro  långt  skilda  från 
nackekammen.  Craniet  företer  en  betydlig  snedhet  eller  vridning 

åt  venster.  De  på  högra  sidan  varande  mellankäks-,  öfverkäks- 
och  näsben  äro  större  än  de  på  den  venstra,  och  det  högra 

mellankäksbenet,  och  stundom  äfven  det  venstra,  berör"ena  näs- 
benet. Framom  näsöppningarne  äro  endast  ett  par  små  delar  af 

öfverkäksbenen  blottade.  Prsenasalfältet  är  mycket  grundt  kon- 
kavt långs  midten,  men  baktill  är  det  å  sidorna  konvext ,  samt 

icke  utåt  begränsadt  af  någon  uppstående  kant  på  mellan- 
käksbenen. Hvartdera  mellankäksbenet  är  midt  för  afsatsen  å 

öfverkäksbenet  vid  nosens  bas  ej  1  ̂j^  gånger  bredare  än  den 
delen  af  öfverkäksbenet,  som  derstädes  är  utanför  detsamma. 

Mellankäksbenen  äro  jemnbreda  tills  nära  nosspetsen,  och  med 
yttre  kanterne  nästan  räte,  med  undantag  af  en  föga  märkbar 
bugt  vid  nosens  bas.  Underkäken  är  stark  och  tung,  och  höjer 

sig  starkt  bakåt  samt  har  den  undre  kanten  nästan  rät.  Tand- 
raden upptager  ungefär  hälften  af  underkäkens  längd. 

Bålen:   Kotornas  antal  är,  enligt  Keinhardt:  7  halskotor, 

10  bröstkotor,  10  ländkotor,  och  23  stjertkotor,  =  50  kotor 
Af  halskotorna  äro  stundom  alla  sammanvuxna  med  kropparne, 

och  stundom  är  den  sista  fri.  A  det  här  befintliga  skelettet  är 

1)  Å  härvarande  skelett  öfverensstämmer  bröst-  och  ländkotornas  antal 
banned.  —  A.  W.  Malm  har  li  ett  individ  funnit  11  bröstkotor. 
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den  sista  fri,  och  den  G:te  har  neuralbågen  fri.    Atlas  har  hy- 

papophysialutskott.    Alla  halskotorna  sakna  ringforraiga  sido- 
utskott, och  den  sista  saknar  helt  och  hållet  parapophyser.  Hos 

de  4  föregående  förefinnas  mer  eller  mindre  tydliga  riidimenter 
af  dem.  lista  parets  ref  ben  articnlera,  såsom  vanligt,  med  sina 

capittda  med  den  7:de  halskotans  kropp.    De  följande  delarne 

af  ryggraden  förete  en  grof  och  stark  byggnad.  Den  5:te  länd- 
kotan  (af  härv.  skelett)  har  kroppen  4  tum  lång,  och  3Vio 

bred  baktill.  Höjden  af  neuraltaggen ,  med  inberäkning  af  neura- 

pophyserne,  är  TV^q  t.    Hsemapophysialbågarne  äro  IG.  Bröst- 
!   benet  bibehåller,  åtminstone  länge,  2:ne  skilda  afdelningar.  Af 

I   refbenen  äro  5  par  costm  verce  (Keinhardt)- 
I         Extremiteterna :    Skulderbladet  är  mycket  bredare  än 

j   långt  eller  högt,  och  acromion  är  ungefär  af  samma  längd  som 
I  proc,  coracoidcits ,  och  den  förre  är  vid  spetsen  utbredd,  och 
;   hos  äldre  stundom  tvåklufven.    Öfverarmbenet  är  mycket  kort, 

och  strålbenet  är  betydligt  längre  än  det.    Tuherculum  majus 

är  högre  än  captit.    Carpalbenen  äro  5,   och  fingrarne  äro  5, 
i  af  hvilka  det  2:dra  är  det  längsta.  l:sta  fingret  har  1,  2:draD:o 

i  6,  3:dje  D:o  5,  4:de  D:o  2,  och  5:te  D;o  1  phalang,  allt  med 
undantag  af  metacarpalbenen  (Keinhakdt). 

Tänderna  äro  hos  gamla  individer  starkt  slitna,  och  deras 

antal  är  något  föränderligt.  Af  fullt  utbildade  och  i  tandhålor 

sittande  tänder  har  man  funnit  T-J-Z-fl- ,  eller  ~~ ,  eller  tV^V- 
Å  det  härvarande  skelettet,  som  saknar  underkäken,  finnas  å 

högra  sidan  af  öfverkäken  hålor  för  9  tänder,  och  å  den  venstra 
I  D:o  för  8D:o.  Utom  dessa  tänder  skall  den,  åtminstone  stundom, 

hafva  en  eller  ett  pur  små,  endast  i  gommen  fästade  tänder 
längst  fram  på  h vardera  sidan  af  öfverkäken. 

Om  denna  arts  geographiska  utbredning  känner  man  föga 

i  eller  intet.  Sannolikt  är  den  en  s.  k.  pelagisk  form,  som  endast 

i  någon  gång  tillfälligtvis  närmar  sig  kusterna.   Under  senhösten 

(24:de  November)  1861  visade  sig  en  stor  flock  af  denna  del- 

phinart  i  Kielerbugten ,  och  ett  individ  blef  der  dödadt^).  Under 
,  följande  året  (1862)  blefvo  flera  döda  och  ilanddrifna  individer 

af  den  anträff'ade  vid  kusterna  såväl  af  Sverige  som  af  Danmark. 
Det  är  derföre  antagligt,  att  dessa  djur  förirrade  sig  in  uti 

i    Östersjön  under  hösten  1861,  och  att  de,  såsom  af  riktigt pela- 

1)  D:r  MöBius:  Der  zoologische  Garten,  III:er  Jahrg.  1862,  pagf.  39-40. 
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gisk  natur,  icke  länge  kunde  uthärda  i  så  trångt  vatten,  och 

derföre  här  och  der  funnos  döda  drifvande  i  land.  Uti  Sverige 

erhölls  på  detta  sätt  det  första  exemplaret  vid  utloppet  af  Sege-Å 

nära  Malmö  d.  81  Maj  1862*);  ett  annat  fanns  uppkastadt 
på  hafsstranden  nära  Båstad  i  Skåne  under  hösten  samma  år-); 
ett  3:dje  dref  dödt  upp  på  stranden  af  södra  Skåne  nära  Ystad, 

sannolikt  äfvenledes  under  samma  år  •^) :  ett  4:de  dref  på  samma 
sätt  i  land  nära  Falkenberg  i  Halland  under  slutet  af  sommaren 

sam.ma  år  *).  3. ne  exemplar  erhöllos  under  slutet  af  sommaren 
nämnde  år  (1862)  i  Danmark,  vid  vestra  kusten  af  Seland,  och 

vid  Fyen.  Förut  var  denne  art  endast  känd  såsom  subfossil.  Ett 
af  R.  OwEN  å  ofvan  anförda  ställe  beskrifvet  cranium  samt  der- 

till  hörande  halskotor  hade  i  England  blifvit  funnet  under  torf- 

ven  i  en  stor  torfmosse  i  Lincolnsliire.  En  m3^cket  närstående 

art  har  af  Burmeister  •^)  erhållits  vid  Buenos  Ayres.  Gervais  och 
Reinhardt  anse,  att  den  möjligtvis  är  till  arten  identisk  med 

den,  som  erhållits  hos  oss.  I  så  fall  skulle  denne  vara  en  syd- 
atlantisk  art. 

VI.    Slägtet  Orca,  J.  E.  Gray.  1846. 

(Zoology  of  the  Voy.  of  Erebus  &  Terror,  Mammaha,  pag.  33). 

Betraktadt  från  sidan  ̂   har  Imfvudd  en  truhhigt  tillsx>etsad 

nos.  Bröstfenorna  äro  stora,  breda  och  trubbiga,  och  ryggfenan 

är  hög.  —  Tänderna  äro  mindre  talrika,  stora  och  koniska^ 
och  tandraderna  i  Öfverkäken  n2)j)taga  större  delen  af  nosens 

1)  Enligt  benägen  muntlig  uppgift  af  Philos.  Doctor  RuD.  Sundström. 
Prof.  F.  Wahlgren  har  täckts  meddela  oss,  att  under  den  föregående  vin- 
tren  samma  år  ett  dödt  individ  anträlfats  i  närheten  af  Limhamn,  V2  "^il 
söder  om  Malmö,  och  det  är  möjligt,  att  detta  var  samma  individ,  som 
sedermera  dref  upp  på  stranden  vid  Sege-A. 

2)  Skeletterna  af  både  detta  och  föregående  individ  förvaras  i  Lunds 
Universitets  zoologiska  museum. 

3)  Detta  skelett  förvaras  i  Upsala  Universitets  zoologiska  museum. 
Någon  närmare  underrättelse  om  tiden,  då  detta  individ  fanns,  hafva  vi 
icke  kunnat  förskaffa  oss. 

4)  Enligt  A.  W.  Malm  (Hvaldj.  i  Sveriges  museer  etc,  pag.  73;.  En 
stor  del  af  dess  skelett  förvaras  i  Göteborgs  museum. 

5)  Ann.  a.  Magaz.  of  nat.  hist.  4:rth  series,  vol.  L  pag.  52^  och  vol  X, 

pag.  51. 
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längd.  —  Å  craniet  är  nosen  temligen  hr  ed  och  trubbig^  och 
ungefär  af  samma  längd  som  den  öfrige  delen  af  craniet^  och 

å  dess  öfre  sida  är  o  de  delar  af  Öfverkäksbenen ,  som  är  o  syn- 
lige utanför  mellanMJcsbenen ,  betydligt  bredare  än  dessa. 

Mellanhälisbenen  äro  synliga  å  gommen  till  bakom  nosens  midt, 

Ossa  pterygoidea  äro  temligen  långt  åtskilda.  Tinninggroparne 
äro  store  ̂   och  äfvcn  baktill  djupe.  Frcenasalfältet  är  temligen 

djupt  konkavt.  —  Kotornas  antal  är  omkring  52—55.  Af 
halskotorna  äro  2—4  sammanvuxna  med  sina  kroppar^  och 
stundom  alla.,  med  undantag  af  den  bakersta,  sammanvuxna 
med  sine  neuraltaggar. 

Till  detta  slägte  höra  omkring  9  arter,  frän  alla  haf,  och 

af  dessa  äro  en  del  föga  kända.  De  visa  i  allmänhet  mycken 

öfverensstämmelse  med  hvarandra,  och  artskilnaderne  äro  der- 

före  obetydlige  samt  föga  påfallande.  De  äro  glupska  rofdjur, 

och  anfalla  och  döda  både  större  och  mindre  hvaldjm*,  samt 
själar  och  fiskar. 

De  2: ne  till  vår  fauna  hörande  arterne  kunna  distingueras 

på  följande  sätt: 

finnes  icke  Jiågon  uppstigande 
bugt  af  den  hvite  färgen.  A 
craniet  är  nosens  bredd  på 

midten  ungefär  lika  med  V'2  ̂f 
dess  längd  ,  .  1-  gladiator  (Ll  Cepéde). 

är  en  uppstigande  spetsig  bugt 
af  den  hvite  färgen,  A  craniet 
är  nosens   bredd  på  midten 
^större  än  ̂   j      dess  längd.  .  .  2.  eschriehtii,  Steenstrup. 

1.  Orca  gladiator  (La  Cepéde). 

Späckhuggaren. 

Den  hvite  färgen  å  buksidan  bildar  icke  bakom  basen  af 

bröstfenorna  någon  uppstigande  sp>etsig  bugt.  —  Ä  craniet  är 
nosens  bredd  framåt  starkt  af  tagande^  och  dess  sidokanter  äro 
f  öga  konvexe^  så  att  dess  bredd  å  midten  är  f  öga  eller  icke 

större  än  ̂ j^  of  dess  längd.  Plogbenet  är  synligt  på  gommen 
till  nära  4  tums  längd,  nästan  i  samma  plan  som  Öfverkäks- 

benens  undre  sida ,  och  det  förra  benets  främre  ända  har  sitt 

Oeca. 
Bakom  basen 
af  bröstfenan< 
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läge  ungefär  midt  för  tänderna  af  det  öUe  eller  6:te  paret, 
räknade  bakifrån. 

Belphinus  orca,  La  Cepéde:  Hist.  nat.  des  Cétacées,  pag.  298.  —  1804. 
,,    gladiator,  Idem:  ibm,  pag.  302. 

orca,       H.  Schlegel:  Abhandl.  aus  dem  Gebiete  d.  Zoologie  und 
vergl.  Anat.  II  Heft,  pag.  2,  tab.  7  &  8.  ~  1843. 

„  „       S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdj.,  2:drauppl.,  pag.  603. —  1847. 

„       Idem:  Föredrag  vid  Naturforskaremötet  i  Stockh.  1851; 
Förhandl.  pag.  55.  —  1855. 

Gramims  gladiator,  W.  Lilljeborg:  Öfvers.  af  de  inom  Skand.  etc.  antr. 
Hvalart.  Däggdj.;  Upsala  Univ.  Årsskrift  1861,  pag.  15- 
(Den  äldre  hanen).  —  1861. 

„    orca.        Idem:  ibm,  pag.  19.   (Honan  och  de  yngre). 
Orca  gladiator,     Idem;  Recent  Memoirs  on  the  Cetacea,  edit.  by  Ray  So- 

ciety,  etc.  pag.  232.  —  1866. 
,,    Schlegelii,  Idem:  ibm,  pag,  235. 

gladiator,  J.  E.  Gkay:  Catalogue  of  Seals  and  Whales   in  th« 
British  Museum,  2:d  edit.,  pag.  279.  —  1866. 

stenorliynclia ,  Idem:. Notes  on  the  skulls  in  the  British  mus.  etc.; 
Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1870,  pag.  71.  —  1870. 

gladiator,  A.  W.  Malm:  Hvaldjur  i  Sveriges  museer  1869;    K.  Sv. 
Vet.Akad:s  Handl. ,  ny  f.,  Bd.  9,  N:o2,  pag.  78.  -  1871. 

,,   minor,      Idem:  ibm,  pag.  81. 
,,  stenorhynchm ,  O.  V.  Friesen:  Anteckningar  ang.  en  Orca,  som 

anträffats  vid  Bohuslänska  kusten  i  December  1871 ;  Öfvers. 
af  K.  Vet.Akad:s  Förh.  1872,  N:o  10,  pag.  4.  —  1873. 

Anm.  De  på  sednare  tiden  gjorda  iakttagelserna  (af  Eschricht ')  ^ 
A.  W.  Malm 2)  och  O.  v.  Friesen')  )  utvisa,  att  denne  art  företer  bet3^d- 
liga,  på  ålder  och  kön  beroende  skiljaktigheter,  och  vi  hafva  derföre,  så- 

som af  ofvanstående  synonymi  framgår,  ansett  oss  böra  betrakta  de  af  oss 
förut  uppställde  båda  afterne,  Grampns  gladiator  &  orca,  eller  sedermera 
Orca  gladiator  &  Schlegelii,  såsom  endast  varande  olika  former  af  en  och 
samma  art ,  den  förste  representerande  den  gamle  och  fullt  utvuxne  hanen, 
och  den  andre  representerande  honan  och  de  yngre  af  båda  könen.  Då  vi 
nu  genom  v.  Friesens  beskrifning  af  det  i  zoologiska  Riksmuseum  i  Stock- 

holm förvarade  helt  unga  exemplaret  fått  erfara,  att  de  äfven  vid  en  sådan 
ålder  hafva  de  främre  tänderna  afnötta ,  så  äro  vi  öfvertygade ,  att  de  i 
Bergens  museum  förvarade  båda  skeletterna  hafva  tillhört  yngre  och  ännu 
icke  fullvuxna  individer,  om  de  än  haft  tandrötterna  slutna,  och  att  man 

1)  Om  Spaekhuggeren  {Delphinus  orca  L.)  2:det  Afsnit;  Overs.  over 
det  K.  Danske  Vid.  Selsk.  Forh.  1862,  pag.  233. 

2)  Hvaldjur  i  Sveriges  museer  1869;  K.  Sv.  Vet.Akadis  Handl,  ny  f., 
Rd.  9,  N:o  2,  pag.  79-81. 

3;  Anteckn.  ang.  en  Orca ,  etc. ;  Öfvers.  af  K.  Vet.Akad:s  Förh.  1872, 
]^:o  10. 
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endast  i  denna  omständighet  bör  söka  grunden  till  den  mindre  utvecklingen 
af  deras  fenor.  Härför  talar  också  tydligen  beskaffenheten  af  deras  hand- 
lofvar,  äfvensom  det  förhållandet,  att  epiphyserne  på  öfverarmbenet  och 
båda  underarmbenen,  enligt  benägen  uppgift  af  Dokt.  J.  Koren,  icke  äro 
sammansmälta  med  sina  tillhörande  ben.  1  det  föregående  hafva  vi  haft 
ständiga  exempel  på  hidividuella  variationer  hos  hvaldjuren  uti  kotornas 
och  ref  benens  antal,  och  det  synes  deraf,  att  en  eller  annan  kota  och  ett 
eller  annat  refben  mera  eller  mindre  icke  kan  läggas  till  grund  för  någon 
artskilnad.  I  öfverensstämmelse  med  Eschricht,  Steenstrup  ,  Reinhardt 
och  J.  E.  Gray  antaga  vi  emellertid,  att  de  till  våra  och  Europas  kuster 
gränsande  haf  hysa  ännu  en  art.  och  vi  antaga,  att  de  i  Bergens  museum 
förvarade  skeletterna  icke  höra  till  denne.  —  I  afseende  på  den  nu  ifråga- 

varande artens  benämning,  synes  oss  det  af  La  Cepéde  gifna  namnet  gla- 
diator för  den  kunna  bibehållas,  då  det  redan  åtskilliga  gånger,  innan  Gray 

gaf  namnet  stenorhyncJia ,  sålunda  blifvit  tillämpadt,  samt  tillkommer  den 
äldre  hanen. 

Beskr.  Den  gamle  hanens  kroppslängd  stiger  till  24  ä  25 
fot;  och  honan  är  sannolikt  i  allmänhet  något  mindre.  Kroppens 

form  är  iindersätsig,  och  antyder  styrka;  och  något  bakom 
bröstfenorna  är  dess  omkrets  större  än  hälften  af  dess  längd. 

Bakom  ryggfenan  afsmalnar  den  betydligt  bakåt,  och  är,  betraktad 

ofvan-  eller  underifrån  närmare  stjertfenan  starkt  hoptryckt,  med 
en  skarp  långsgående  kant  ofvan  och  undertill.  Betraktadt  frän 
sidan ,  är  hufvudet  trubbigt  och  kort  tillspetsadt,  derigenom  att 

dess  öfre  protilkontur  från  pannan  sänker  sig  starkt  nedåt  till 
nosspetsen ,  och  ett  stycke  bakom  denne  är  grundt  konkav.  Dess 
undre  profilkontur  är  jemnt  konvex ,  och  öfverkäken  räcker  något 
litet  framom  den  undre.  Betraktad  ofvan-  eller  underifrån  är 

nosen  mera  tillspetsad.  Näsöppningen  är  något  längre  tillbaka 
än  ögonen.  Afståndet  mellan  ögat  och  den  lille  öronöppningen 
är  ungefär  lika  med  V12  kroppslängden.  Ögonen  äro  mycket 
små,  och  hafva  sitt  läge  ofvan  och  något  litet  längre  tillbaka 

än  munvinklarne.  Bröstfenorna  hafva  sitt  läge  strax  bakom  slutet 

af  den  främste  V*  af  kroppslängden,  och  ryggfenan  är  belägen 
ungefär  på  midten  af  densamme.  De  förra  äro  stora,  breda  och 

trubbiga,  och  vid  spetsen  snedt  och  tvärt  afrundade      Hos  ha- 

1)  Den  af  v.  Friksen  beskrifna,  i  zoologiska  Riksmuseum  i  Stockholm 
förvarade  unga  honan  företer  i  afseende  på  bröstfenornas  form ,  märkligt 
nog,  mera  öfverensstämmelse  med  den  gamle  hanen  än  med  den  något 
äldre  honan,  sådan  denna  af  Schlegel  bilfvit  af  bildad,  ehuru  de  uti  sin 
längd  närmast  öfverensstämma  med  denna  sednares.  Denna  omständighet, 
förenad  med  den,  att  de  båda  hanar,  hvars  skeletter  förvaras  i  Bergens 
museum,  uti  bröstfenornas  form  ganska  nära   öfverensstämma  med  den 
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narne  äro  de  större  än  hos  honorna,  och  hos  de  äldre  äro  de 

bredare  än  hos  de  yngre.  Hos  den  äldre  hanen  utgör  deras 
längd  mellan  Vs  och  Ve  af  kroppslängden,  och  hos  den  äldre 

honan  omkring  af  densamme.  Hos  den  yngre  honan  utgör 

denna  längd  närmare  V9  ̂-f  kroppslängden,  och  hos  den  yngre 
hanen  omkring  Ve  densamme.  De  äro  hos  den  äldre  hanen 

af  en  långsträckt  oval  form ,  med  den  främre  kanten  något  bug- 
tig, och  med  spetsen  ganska  bred,  och  deras  största  bredd  är 

ungefär  %  af  deras  längd.  Ryggfenan  hos  den  äldre  hanen  har 

en  höjd  af  omkring  4  fot,  och  denne  höjd  innehålles  i  kropps- 

längden 5 — 6  gånger.  Den  har  hos  honom  höjden  större  än 
basens  längd,  och  dess  främre  kant  är  föga  konvex,  och  den 

bakre  obetydligt  konkav.  Hos  den  äldre  honan  utgör  dess  höjd 

ungefär  Vs  kroppslängden,  och  den  är  knappt  större  än  ba- 
sens längd ,  och  dess  främre  kant  är  mera  konvex,  och  dess  bakre 

mera  konkav;  och  med  henne  äro  de  yngre  hanarne  i  det  närma- 
ste öfverensstämmande  i  dessa  afseenden  Hos  den  unga  honan 

utgör  dess  höjd  föga  mera  än  Vi 2  kroppslängden.  Stjertfenans 
bredd  utgör  hos  den  äldre  mellan  Va  och  V*  af  kroppslängden, 

och  hos  den  yngre  mellan  V4  och  Vö  af  densamme.  —  Färgen 
är  ofvan  svart  och  under  elfenbenshvit,  och  den  förre  färgen  har 
en  vidsträcktare  utbredning  än  den  sednare,  och  mellan  båda 

färgerne  är  en  skarp  gräns.  Den  hvite  färgen  bekläder  hela 
underkäken,  och  de  ytterste  kanterne  af  den  öfre,  och  sträcker 

sig  upp  på  sidorna  af  hufvudet  något  högre  än  munvinklarne. 
Bakåt  sänker  den  sig  här,  och  har  en  nästan  vertical  gräns 
framom  basen  af  bröstfenorna.  Bakom  och  ofvan  hvartdera  ögat 

bildar  denne  färg  en  atiång,  fram-  och  baktill  tillspetsad  fläck. 

Schlegelska  honan,  enligt  den  teckning  öfver  deras  bröstfenor,  som  Doktor 
Koren  benäget  meddelat  oss,  tycktes  oss  till  en  början  tala  för  den  af  oss 
fönit  antagna  artskilnaden  mellan  den  af  S.  Nilsson  beskrifne  gamle  hanen 
och  den  Schlegelska  honan,  och  följaktligen  äfven  för  artskilnad  mellan 
näranda  unga  hona  och  den  Schlegelska.  Vi  äro  emellertid  öfvertygade,  att 
dessa  fenor  under  tillväxten  undergå  betydliga  formförändringar,  och  att 
man  derföre  icke  kan  lägga  synnerlig  vigt  på  deras  form  såsom  artkarakter. 
Derjerate  synas  oss  de  af  Schlegel  gifna  teckningarne  icke  vara  fullt  till- 

förlitliga, emedan  de  icke  äro  fullt  öfverensstämmande  med  hvarandra. 
Den  å  7:de  taflan  af  honom  gifne  figuren  visar  bröstfenorna  bredare  vid 
spetsen,  och  följaktligen  mera  öfverensstämmande  med  zoolog.  Riksmusei 
exemplar,  än  de  äro  på  den  å  tafl.  8  gifue  figuren  öfver  samma  djur. 

1)  Den,  som  först  yttrat  en  förmodan  om  denna  könsskilnad,  är  S. 
Nilsson  (Skand.  Fauna,  Däggdjuren,  2:dra  uppl. ,  pag.  606). 



Undertill  intager  den  hela  bredden  mellan  de  främre  delarne  af 
bröstfenornas  baser,  och  bildar  derefter  ett  bakåt  afsmalnande 

fält  långs  midten  af  buken,  tills  den  ett  stycke  bakom  naflen 

utbreder  sig  åt  sidorna,  och  bildar  en  stor  på  h vardera  kropps- 
sidan ofvan  anus  uppstigande  och  bakåt  böjd  bugt  i  den  ora- 

gifvande  svarte  färgen,  och  å  undre  sidan  upphör  den  strax 
bakom  anus;  men  den  är  dock  sedermera  utbredd  öfver  undre 

sidan  af  stjertfenan,  hvars  kanter  dock  här  äro  svarte.  De  öfrige 
delarne  af  kroppen  och  fenorna  äro  svarte,  med  undantag  af  en 
stundom  föga  märkbar  och  derföre  lätt  förbisedd  violett  fläck, 

som  har  sitt  läge  på  ryggen  strax  bakom  ryggfenan,  och  ut- 
sänder framåt  och  nedåt  hvardera  ryggsidan,  ett  stycke  från 

ryggfenans  bas,  en  famtill  uti  ett  smalt  streck  utlöpande  för- 
längning. Vid  viss  belysning,  och  efter  pågjutning  med  vatten, 

och  under  det  djuret  är  i  friskt  tillstånd,  är  denne  fläck  mera 
märkbar.  Stundom  förefinnes  i  den  svarte  färgen  å  undre  sidan 

bakom  armvecket  en  liten  hvit  fläck,  och  någon  gång  finnes  en 
mindre  sådan  strax  framom  den  större  ofvan  ögat. 

Skelettet.  Några  mått  å  det  i  Lunds  Universitets  zoologiska 
museum  förvarade  skelettet  af  den  gamle  hane,  som  strandade 

i  grannskapet  af  Ronneby  i  slutet  af  Mars  1851: 
Längd  af  skelettet  i  rät  linia  21  fot  27io  tum. 

D:o    af  craniet       l):o   3  „  4'/io  „ 
Bredd  af   D:o  öfver  de  utbredde  delarne  af 

pann-  och  okbenen  1  „  7  Vi  o  i? 

Längd  af  nosen  å  D:o  1  7*/io  „ 
Bredd  af  D:o  vid  basen  (dess  störste)    .    .    1  „  P/io  n 

D:o    af   D:o  vid  midten  —  ,,  S^io  ̂i 

Längd  af  underkäken  2  ,,  7V'io  ̂  
D:o    af  tandraden  i  öfverkäken     ....    1  „  2  ,, 

D:o    af     D:o       i  underkäken    ....    1  27io  i> 

Bredd  af  den  2:dra  ländkotans  kropp  .    .    •  —  „  4^V2o  ̂  
Längd  af  de  längsta  refbenen  i  rät  linia  .    .    3  „  2  „ 

D:o   af  skulderbladet  1  ,,  3Vio  i> 
Bredd  af  I):o  1  „  8Vio 

Längd  af  öfverarmbenet  —  „  8  Vi  o  ?i 
Bredd  af     I):o     vid  nedre  ändan  .    .    .    .  —  „  5Vio  i. 
Längd  af  strålbenet  —  „  9^20  i» 
Bredd  af     D:o     vid  nedre  ändan  .    .    .    .  —  „  1^/20  v 
Längd  af  ena  bäckenbenet  i  rät  linia    .    .    •  —  ̂   9^20 
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Den  transverselle  diametern  af  en  af  de  stör- 
sta tänderna  —  fot  1 

Craniet:  Det  är  af  en  mycket  stark  byggnad,  med  tem- 
ligen  starkt  utstående  och  tjocka  okbensutskott  å  fjällbenen,  med 
stora  och  äfven  baktill  djupa  tinninggropar,  och  med  en  tjock 

och  ofvantill  nästan  plan  nos ,  och  med  en  tjock  och  tung  under- 

käke. Craniets  snedhet  är  obetydlig  eller  nästan  ingen.  Nack- 
fältet  eller  nackbenets  öfre  del  är  betydligt  bredare  än  nosens 

bredd  vid  basen.  Hos  den  gamle  hanen  bilda  pann-  och  näsbenen 
en  högt  uppstående  knöl  bakom  näsborrarne.  Hos  de  yngre  är 
denne  knöl  lägre.  Afståndet  mellan  näsbenen  och  nackekammen 

är  obetydligt,  och  ungefär  lika  med  det  ena  mellankäksbenets 
bredd  på  midten.  Mellankäksbenen  sträcka  sig  nästan  lika  långt 
tillbaka,  och  åtminstone  det  högra  berör  ena  näsbenet.  A  nosens 

midt  äro  de  något  smalare,  samt  vidga  sig  derefter  emot  spet- 
sen, fastän  icke  mycket.  Nosen  är  starkt  afsmalnande  framåt, 

så  att  dess  bredd  vid  midten  endast  är  ungefär  lika  med  hälften 

af  dess  längd.  Dess  sidokanter,  betraktade  ofvanifrån,  äro  knappt 

böjde  förr  än  utom  midten,  framom  hvilken  de  böja  sig  något, 
men  ej  starkt,  emot  hvarandra,  men  nosens  sidor  äro  stupande 
och  konvexa,  och  baktill  nära  dess  bas  något  uppsvällda.  Å 

nosens  undre  sida  framträder  plogbenet  tydligt  bakom  och  intil] 

mellankäksbenen  på  ett  temligen  långt  stycke  (omkring  4  tum), 

och  det  ligger  endast  föga  högre  än  öfverkäksbenens  undre  plan. 
Den  främsta  ändan  af  plogbenet  synes  ungefär  midt  för  5:te 
parets  tänder,  räknade  bakifrån.  Ossa  pterygoidea  äro  temligen 
långt  åtskilda,  ehuru  de  bakåt  konvergera.  Okbenen  äro  smala, 
med  undantag  af  deras  främre  utbredde  del. 

Balen:  Bröstkotorna  äro  11  —  12,  ländkotorna  9 — 13,  och 

stjertkotorna  22 — 25,  och  kotornas  antal,  med  tillägg  af  7 
halskotor,  52 — 54.  De  2—4  främre  halskotorna  äro  samman- 

vuxna med  sina  kroppar,  och  hos  gamla  individer  stundom  alla, 

med  undantag  af  den  7:de,  sammanvuxna  med  sine  neuraltaggar. 
I  allmänhet  är  sammanväxningen  starkast  hos  de  äldre.  Atlas 

saknar  hypapophysialutskott.  På  3:dje — 6:te  halskotorna  äro  mera 
eller  mindre  tydlige  parapophyser,  och  på  den  3:dje  äro  sido- 

utskotten stundom  ringformiga  (hos  gamla  ind.).  Hsemapophysial- 

bågarne  äro  13 — 16.  Af  de  11—12  paren  refben  äro  5 — 6  par 
costce  verce.  Bröstbenet  växer  med  tiden  tillsammans  till  ett  ben- 
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l|;  Extremiteterna :  Hos  gamla  individer  har  skulderbladet 
.  sin  öfre  kant  framtill  starkt  stupande  nedåt,  så  att  dess  främre 

■  öfre  hörn  nästan  synes  afskuret.  Det  är  samma  förhållande  äfven 
1  med  det  bakre  öfre  hörnet,  ehuru  i  mindre  grad.  Hos  samma 

i  individer  äro  acromion  och  proc.  coracoidms  store  och  brede, 

•  och  hos  de  yngre  äro  de  mycket  smalare.  A  det  nämnda  ske- 
lettet i  Lund  är  acromion  nästan  fyrkantig,  och  37io  t-  läng^ 

ä    och  proc.  coracoidcus  tum  lång.    A  skeletterna  i  Bergen 

1    äro  de  kortare  och  betydligt  smalare.  Öfverarmbenet  är  mycket 

r    tjockt,  och  tuherculum  majus  ärj  eranhögt  med  eller  högre  än  caput. 

1    Uti  handlofven  äro  5  ben,  men  deras  fullständiga  förbening  in- 
i    träder  först  vid  högre  ålder,  och  derföre  är  denna  förbening  å 

en  del  af  dem  hos  yngre  icke  synlig  å  ytan.    Fingrarna  äro  5, 
och  deras  phalanger  äro  något  vexlande  uti  antalet,  t.  o.  m.  på 
olika  sidor  af  samma  individ.  Pekfingret  är  det  längsta,  och  har 

:  6  phalanger,  tummen  1  D:o,  långfingret  4  D:o,  ringfingret  3  D:o, 
och  lillfingret  2  D:o,  då  fulla  antalet  är  tillstädes,  och  å  alla 

med  undantag  af  mellanhandbenen.  Hos  yngre  individer  är  pha- 
langernas  antal  stundom  nägot  mindre,  t.  ex.  å  pekfingret  5, 

:  långfingret  3,  ringfingret  2,  och  lillfingret  1.    Phalangerna  äro 
breda,  och  förbeningen  af  dem  går  långsamt,  isynnerhet  af  de 

yttre  på  pekfingret.  —  Bäckenbenen  äro  framtill  smalare,  och 
försedda  med  en  liten  knapp  vid  denna  ända,  och  baktill  äro 

de  bredare  samt  hos  hanen  starkt  böjda.  Hos  den  gamle  hanen 

hafva  de  en  längd  i  rät  linia  af  9Vio  t.,  och  hos  den  gamla 

I  honan  af  omkring  6  tum. 
Å  härvarande  Universitets  zoologiska  museum  förvaras  ett 

I  något  ofullständigt  skelett  af  ett  i  Östersjön  ej  långt  från  Born- 
holm funnet  dödt  individ ,  som  på  grund  af  formen  och  storleken 

I   af  bäckenbenen  varit  en  hona,  och  tillfölje  af  tändernas  slutna 

j  rötter  och  starka  afnötning,  och  alla  epiphysers  fullständiga 
sammanväxning  med  sina  respectiva  ben  varit  ett  gammalt  indi- 

vid. Ryggraden  å  detta  skelett  är  fullständig.   Skelettets  längd, 
utan  beräkning  af  intervertebralbrosken ,  är  11      fot.  Djuret 

har  således  sannolikt  varit  20  å  21  fot^)  långt.    Längden  af 
craniet  är  3  f.  1  t.,  och  dess  störste  bredd  1  f.  9  t.,  och  dess 

bredd  öfver  de  utbredde  delarne  af  pann-  och  okbenen  1  f.  6  t. 
Längden  af  nosen  å  craniet  är  15  %o      och  dess  bredd  å  raidten 

1)  Sistnämnda  längd  uppgafs  af  dem,  som  tillvaratagit  djuret. 

66 
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7%o  t.  Till  sin  form  öfverensstämmer  craniet  fullkomligt  med 
de  af  J.  E.  Gray  uti  Proceed/of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1870, 

pag.  72  &  74  lemnade  af  bildniiigarne  (fig.  1  &  3) ,  af  craniet  af 
Orca  stenorhjncha  Gray,  som  enligt  ofvanstående  synonymi  är 
identisk  med  O.  gladiator.  Det  venstra  mellankäksbenet  berör 
icke  näsbenet.  Tänderna  äro  12  å  hvardera  sidan  i  öfre  och  undre 

käken,  utan  inberäkning  af  det  l:sta  lilla  parets.  Kotorna  äro  54, 
och  af  dessa  äro  12  bröstkotor,  10  ländkotor,  och  25  stjertkotor. 
Af  halskotorna  äro  de  4  första  sammanvuxna  med  både  sina 

kroppar  och  sina  neuralbågar,  och  de  3:ne  sista  fria  med  båda- 
dera. Den  sista  stjertkotan  är  bakåt  tillspetsad,  och  nästan  ko- 

nisk,  samt  s^^nes  vara  bildad  af  2:ne  sammanvuxna,  af  hvilka 
den  bakersta  varit  ytterst  liten.  Skulderbladet  har  sitt  främre 
öfre  hörn  afskuret.  Ena  bäckenbenet  är  5Vio  långt  i  rät  linia, 

framtill  något  böjdt  åt  sidan  samt  med  en  liten  knapp,  och 

baktill  helt  obet3^dligt  böjdt,  och  der  temligen  tjockt,  och  dess 
störste  bredd  derstädes  7io  ̂ -  ̂ ^^ss  form  öfverensstämmer  i  det 

allra  närmaste  med  den  af  Eschricht  ̂ )  lemnade  afbildningen  af 
bäckenbenen  af  en  yngre  hona,  med  undantag  deraf  att  det  är 
något  mera  utbildadt. 

Tänderna  äro  stora,  något  hoptryckta  i  transversell  rikt- 
ning ,  och  vid  spetsen  mer  eller  mindre  böjda  inåt.  Deras  krona 

har  emalj,  och  deras  rot  är  i  yngre  åldern  öppen.  De  äro  12 — 13 
å  hvardera  sidan  i  båda  käkarne,  och  derjemte  ett  par  mycket 

små  (endast  omkr.  7io  långa)  längst  fram  i  käkarne  belägna, 

och  lätt  utfallande  tänder,  som  tillfölje  af  sitt  läge  i  mellan- 
käksbenen  kunna  betraktas  såsom  framtänder.  Dessa  sednares 

rot  sluter  sig  tidigt.  Vi  högre  ålder  äro  tänderna  starkt  afnötta 

och  trubbiga.  Eljest  äro  de  spetsiga,  och  gripa  in  mellan  hvar- 
andra.  Till  den  vida  störste  delen  af  sin  längd  äro  de  dolda  i 
tandköttet  och  i  alveolerna.  Dessa  sednare  äro  i  allmänhet  icke 

slutna. 

Späckhuggaren  är  sannolikt  icke  så  sällsynt  i  hafvet  vid 
våra  vestra  kuster,  som  den  derstädes  sällan  erhålles.  Våra  of- 

fentliga zoologiska  museer  i  Stockholm,  Upsala,  Lund  och  G-öte- 
borg  förvara  åtskilliga  mer  eller  mindre  fullständiga  lemningar 

af  denna  delfinart,  som  erhållits  från  de  Sverige  omgifvande  haf- 
ven.  Uti  slutet  af  Mars  1851  strandade  en  gammal  hane,  enligt 
hvad  redan  ofvan  blifvit  anfördt,  vid  hafskusten  i  närheten  af 

i;  Overs.  over  det  K.  Danske  Vid.  Selsk.  Forh.  1862,  pag.  247. 
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Eonneby  i  Blekinge,  och  det  fullständiga  skelettet  af  detta  in- 

divid finnes  uti  Universitetets  i* Lund  zoologiska  museum*).  I 
Augusti  1865  fanns  ett  individ,  förmodligen  hona,  flytande  dödt 
i  Östersjön  i  närheten  af  Bornholm,  samt  togs  i  släp  efter  ett 
fartyg  till  Gotland,  der  det  blef  afspäckadt,  och  sedermera  af 
Filos.  Dokt.  L.  Kolmodin  skeletteradt,  och  dess  skelett  derefter 

af  honom  föräradt  till  härvarande  Universitets  zoologiska  museum, 

der  det  förvaras.  Den  18  December  1868  strandade  en  mycket 
ung  hane  af  denne  art  i  närheten  af  Lysekil  i  Bohuslän,  och  det 

fullständiga  skelettet  af  detta  individ  äfvensom  den  uppstoppade 

huden,  m.  m.  förvaras  i  Göteborgs  museum  2),  I  början  af  De- 
cember 1871  strandade  en  ung  hona  af  densamme  i  Bohusläns 

skärgård,  och  dess  fullständiga  skelett  och  uppstoppade  hud  ra.  m. 

förvaras  i  zoologiska  Riksmuseum  i  Stockholm  Oftare  före- 
kommer den  i  hafvet  utanför  Norges  kuster,  isynnerhet  de  vestra 

och  nordliga,  hvarest  den  är  allmänt  känd  under  namnen  ̂ '^oeir- 
Vagn,  Stour- Henning,  Stour-Hynning  (den  gamle  hanen),  samt 
VagnJiund  och  Qvallmnd,  ehuru  det  möjligen  äfven  är  den  föl- 

jande arten  som  afses  med  dessa  namn;  och  dess  rofgiriga  natur 
är  för  alla  väl  bekant.  Den  förekommer  ofta  i  smärre  skaror, 

och  man  har  i  Norge  åtskilliga  exempel  på  att  dylika  skaror 
blifvit  drifna  eller  skrämda  mot  land,  så  att  de  der  strandat. 

Under  vintren  1860,  då  de  2:ne  i  Bergens  museum  i  Norge  för- 
varade skeletterna  erhöllos,  hade  en  flock  af  12  stycken  blifvit 

drifna  på  land  der  i  grannskapet.  Framl.  Dokt.  A.  Boeck  har 
i  bref  benäget  meddelat  oss,  att  i  October  1871  en  flock  af  30 

strandade  vid  Langesn?es  i  Yesteraalen  i  Norge;  och  ett  skelett 
af  en  hona  af  dessa  erhölls  till  Universitetets  i  Christiania  zoo- 

tomiska  museum.  Enligt  densamme  skall  den  hvarje  år  infinna 
sig  vid  storsillfisket.  Den  förekommer  dessutom  i  Ishafvet,  och 
är  vid  Grönland  känd  under  namn  af  Ardluh  och  ÄrdlurJcsoaJc. 

Den  går  långt  ned  åt  söder,  och  visar  sig  icke  så  sällan  vid 
England  och  Frankrike ,  och  går  t.  o.  m.  in  i  Medelhafvet.  Den 

är  ber3^ktad  för  sin  glupskhet,  och  den  anfaller  och  dödar  ofta 

1)  S.  Nilsson:  Föredr.  vid  Skand.  naturforskaremötet  i  Stockh.  1851; 
förh.  pag.  55. 

2)  A.  W.  Malm:  Hvaldj.  i  Sveriges  museer  år  1869;  K.  Sv.  Vet.Ak:s 
Handl. .  ny  f ,  Bd.  9,  N:o  2,  pag.  79. 

3)  O.  v.  Friesen:  Anteckn.  ang.  en  Orca,  som  anträlfats  vid  Bohus- 

länska kusten 'i  December  1871;  Öfvers.  af  K.Vet.Ak:s  Förh.  1872,  N:o  10. 

66* 
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stora  bardhvalar.  Namnet  späcklmggare  har  den  fått  derföre  att 

den ,  då  den  anfaller  bardhvalarne ,  hugger  stora  stycken  späck 
från  deras  sidor.  Det  Norska  namnet  Vagnhund  och  Qvalhund 

har  den  erhållit  derföre  att  den  förföljer  hvalen,  som  der  kallas 

Vagn  och  Qval.  Då  de  anfalla,  äro  de  merendels  flere  i  säll- 

skap, men  man  har  någon  gång  erfarit,  att  en  enda  stor  späck- 
huggare  kunnat  döda  en  stor  bardhval.  Hvalarne  fly  stun- 

dom upp  på  stranden,  då  de  förföljas  af  späckhuggarne,  och  i 
allmänhet  taga  de  flygten,  då  späckhuggarne  visa  sig  i  deras 
grannskap.  Eschricht  fann  i  magen  på  en  gammal  hane  af 

späckhuggaren  15  själar  och  13  tumlare.  Stundom  klipper  den 
vid  sådana  tillfällen  själarne  tvarsutaf.  Den  som  strandade  i 
närheten  af  Konneby,  hade  sannolikt  råkat  på  grund  under  det 

den  förföljde  själar.  Desse  taga  sin  tillflygt  upp  på  skären,  och 
vid  sådana  tillfällen  skall  späckhuggaren  söka  att  stryka  ned 
dem  derifrån  med  sin  stjert. 

2.   Orca  eschrichtii,  Jap.  Steenstrup. 

Eschrichtshe  Spächhuggaren . 

Biiksidans  hvite  färg  bildar  en  högt  uppstigande  och  uppåt 

tillspetsad  bugt  baJcom  basen  af  hvardera  bröstfenan.  —  Ä 
craniet  af  äldre  individer  är  nosens  bredd  å  midten  något 

större  än  ̂ /j  af  dess  längd  ̂   och  dess  sidokanter  äro  temligen 
starld  böjde  eller  honvexe  under  större  delen  af  deras  längd. 

Plogbenet  är  icke  synligt  på  gommen,  och  dess  främre  ända  har 
sitt  läge  ungefär  midt  för  3:dje  tanden.,  räknad  bakifrån 

Craniets  bredd  öfver  de  utbredde  delarne  af  pann-  och  okbenen 

är  hos  äldre  vida  större  än  Vz  ̂ /  ̂^^^  längd.  —  Längden  af 

l.sta  ref  benet  är  ungefär  lika  med  Vn      skelettets  Dio"^). 

Orca  Eschrichtii,  Jap.  Steenstrup:  Recent  Memoirs  on  the  Cetacea,  edit. 

by  Eay  Society,  pag.  188.  -  1866. 
Orca  latirostris  ?  J.  E.  Gray:   Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  London  1870, 

pag.  76,  —  1870. 
„    Eschrichtii,  A.  W.  Malm:  Hvaldjnr  i'  Sveriges  museer  år  1869;  K. 

Sv.  Vet.  Akad:s  Handl,  ny  följd,  Bd.  9,  N:o  2,  pag.  83. -  1871. 

1)  Det  sednare  enligt  A.  W.  Malm,  anf.  st.  pag.  83. 
2)  Enligt  Eschricht.  Enligt  densamme  är  hos  Orca  gladiator  detta 

refbens  längd  ungefär  lika  m«d       af  skelettets  D:o. 
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Beskr.  Om  denne  arts  yttre  karakterer  känner  man  ännu 
föga,  men  hvad  man  erfarit,  tyckes  utvisa ,  att  den  i  det  närmaste 

öfverensstämmer  med  föregående  art.  De  cranier  af  äldre  indi- 
vider ,  som  man  erhållit ,  utvisa ,  att  den  ernår  samma  storlek 

som  den.  En  mindre,  af  H.  C.  Muller  meddelad,  teckning  af  den, 

som  J.  Keinhardt  å  anf.  st.  i  "Recent  Memoirs"  offentliggjort^ 
antyder  en  betydligare  tjocklek,  och  en  t.  o.  m.  högre  och  smalare 
ryggfena  än  hos  föregående ;  och  Muller  har  uppgifvit,  att  denna 

fenas  höjd  är  5  fot  3  tum,  Danskt  mått,  som  är  något  drygare 
än  vårt  verkmått.  Med  undantag  af  den  anförde  hvite  bugten 
bakom  bröstfenorna,  tyckes  dess  färgteckning  likna  den  hos 
föregående. 

Ett  uti  Köpenhamns  Universitets  zoolog,  museum  förvaradt 

skelett  af  en  ung  hona  från  Färöarne  är  12^3  fot  långt,  och 

har,  enligt  Eschricht,  53  kotor  i  ryggraden,  och  deraf  11  bröst- 
kotor och  11  ländkotor.  Dess  cranium  är  2  fot  TVio^^^^  långt, 

och  1  f.  57io  t-  bredt.  Ett  annat  cranium  derstädes  hafva  vi 
funnit  vara  3  f.  8  t.  långt,  och  2  f.  3  t.  bredt.  Längden  af  dess 
nos  är  1  f .  8  t. ,  och  bredden  af  densamme  vid  basen  1  f .  It., 
och  å  midten  nära  1  fot.  Tänderna  å  detta  cranium  äro  11  å 
hvardera  sidan  i  båda  käkarne.  A  det  andra  mindre  craniet  af 

skelettet  äro  de  13  å  hvardera  sidan  uppe  och  nere,  med  un- 
dantag af  högra  sidan  nere,  der  de  äro  12,  samt  utom  de 

mycket  små  längst  fram  i  käkarne. 

Enligt  Reinhårdt  (anf.  st.)  lopp  en  liten  skara  af  9  indivi- 
der af  denne  art  i  Januari  1858  på  stranden  i  Kollefjorden  på 

Strömö,  en  af  Färöarne.  1  magen  på  en  af  dem  funnos  lem- 
ningar  af  själar,  samt  barder  af  Balcenoptera  rostmta.  Enligt 
A.  W.  Mälm  (anf.  st.)  förvaras  i  Göteborgs  museum  ett  från 

Lysekil  i  Bohuslän  erhållet  cranium  af  denne  art.  Ett  numera  i 
Lunds  Universitets  zool.  museum  befintligt,  och  uti  en  torfmosse 
yid  Ormatofta  i  trakten  af  Christianstad  i  Skåne  funnet,  något 

ofullständigt  cranium  har  af  Malm  blifvit  närmare  undersökt 
samt  hänfördt  till  nu  ifrågavarande  art,  på  hvars  förekomst  vid 

våra  kuster  man  således  har  2me  bevis,  ehuru  den  ena  före- 
komsten går  tillbaka  till  en  långt  aflägsen  tidsperiod.  Sannolikt 

förekommer  den  icke  sällan  vid  Norges  vestra  kust,  och  hanens 

mycket  höga  ryggfena  gör  det  nästan  troligt,  att  det  är  denne 

arten  som  afses  med  benämningen  Stour-  Vagn  eller  Stoiir-Hyn- 
ning.    Vid  Färöarne  skall  den  vara  känd  under  namn  af  Bov- 
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quitequcalur  (på  Danska  Bovhvidclioal),  på  grund  af  den  livite 
biigteu  bakom  bröstfenan. 

VII.    Slägtet  Delphinus,  Linné.  1758. 

Nosen  är  luer  dier  mindre  iddragen  oeh  spetsig^  och  of  van 

hahtill  hegränsad  af  en  tydlig  af  sats.  Bröstfenorna  äro  lancett- 
formade  och  tillspetsade^  och  ryggen  har  en  medelmåttig^  eller 

stundom  temligen  hög,  tillsx)etsad  och  hahåt  höjd  fena.  —  Tän- 
derncc  äro  talrika,  20  eller  flera  å  hvardera  sidan  i  båda 

Jcarne,  Jconiska  och  spetsiga,  men  icke  stora,  och  tandraderna 

upptaga  större  delen  af  nosens  längd.  —  Ä  craniet  är  nosen 
mer  eller  mindre  långsträckt  och  tillspetsad,  och  oftast  längre 

än  den  öfrige  delen  af  craniet,  men  icke  hoptryckt.  Ko- 
tornas antal  Öf ver  stiger  60. 

Till  detta  slägte  kunna  räknas  40—50  arter  från  alla  liaf. 
Fyra  höra  till  vår  fauna.  De  äro  i  allmänhet  lifliga  och  snabba, 
och  springa  stundom  med  hela  kroppen  upp  ur  vattnet.  Deras 
föda  består  företrädesvis  af  fiskar,  men  de  förtära  äfven  bläck- 
fiskar. 

J.  E.  Gray  1)  har  uppställt  de  4  till  vår  fauna  hörande  ar- 
terne  uti  4  särskilta  slägten,  men  de  för  dessa  uppgifna  karak- 
tererne  synas  oss  icke  tillfredsställande,  emedan  de  icke  äro 

konstanta  och  distinctiva,  och  vi  anse  det  derföre  bäst  att  upp- 
taga dem  i  ett  slägte,  som  vi  dock,  för  att  antyda  möjligen 

befintliga  verkliga  generiska  skiljaktigheter,  afdela  i  3:ne  under- 
slägten  på  följande  sätt: 

Unders  lägteu: 

Delphinus.     /inga  långsgåen-j'  understiger A    craniet  har   de  djupa  gropar,  I  70.  .  ,  .  .    1.  Tursio ,  Gkay. 
nosens     undre    Kotornas  antals 

sida  baktill  . . .  J  öfverstiger 
V  70  2.  Lagenorhynchus .  Gkay. 

å  hvardera  sidan  en  djup 

långsgående  grop   3.  Ddxjlmms,  Linné. 

1)  Supplement  to  tlie  Catalogue  of  Seals  and  Whales  in  the  British 
Museum.  London  1871. 
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Underslägtet  Tursio.  J.  E.  Geay. 

Nosen  å  djuret  är  kort  ocli  icke  synnerligen  spetsig.  Eyggfenan  är 
belägen  ungetar  pä  midten  af  djuret,  och  är  obetydligt  bakåt  böjd.  — 
Craniet  har  nosen  något  längre  än  den  öfrige  delen  af  detsamma,  och  den 
är  ofvan  temligen  starkt  konvex ,  samt  icke  smal ,  och  dess  bredd  vid  basen 
är  hos  äldre  ungefär  lika  med,  och  hos  yngre  större  än  hälften  af  dess 
längd.  Prsenasalfältet  är  framåt  konkavt.  Kotornas  antal  understiger  70. 
Tänderna  äro  temligen  grofva,  och  deras  antal  är  20—25  å  hvardera  sidan 
af  båda  käkarne. 

Till  detta  imderslägte  höra  enligt  Gray  7  arter,  från  norra 

och  södra  delarne  af  Atlantiske  Oceanen ,  från  Medelhafvet,  Eöda 
Hafvet,  Indiske  Oceanen  och  hafvet  vid  Australien,  och  en  af 

dem  tillhör  vår  och  Europas  fauna. 

1.   Delphinus  tursio,  G.  Cuviek. 

Öresvinet. 

tänderna  vanligen  22 — 24  å  livardera  sidan  af  häda  M- 
harne.    Kotornas  antal  omJcring  64. 

Delphinus  DelphiSf  J.  Hunter  :  Philos.  Transact.  of  the  Eoy.  Soc.  ofLond. 
vol.  77,  pag.  447.  tab.  XVIII.  —  1787. 

„  P.  Camper:  Observ.  anat.  sur  la  struct.  inter.  et  le  squel. 

de  plus.  esp.  de  Cét.  pag.  131,  tab.  35—40.  —  1820. 
tursio,  G.  Cuyier:  Eecherches  sur  les  Ossem.  foss.,  3:me  édit., 

T.  V,  1,  pag.  277,  tab.  XXI,  fig.  3  &  4.  — 1825. 
„         „      F.  Cuyier:  Hist.  nat.  des  Cétacés,  pag.  142.  —  1836. 

„  ?    H.  ScHLEGEL:  Abhandl.  aus  dem  Gebiete  d.  Zoologie  und 
vergl.  Anat.  l:es  Heft,  pag.  25,  tab.  IV,  fig.  9;  tab.  V, 
fig.  1  &  2.  —  1841. 

„         „      S.Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdj.,  2:drauppl.,  pag.  602. 
—  1847. 

„  W.  B.  Clarke:  Ann.  a.  Magaz.  of  Nat.  Hist.  2  ser.  vol. 
VI,  pag.  100.  —  4849. 

,,         ,,      W.  Lilljeborg:  Öfvers.  af  de  inom  Skand.  antr.  Hvalart. 

Däggdj.;  Ups.  Univ.  Årsskrift  1861,  pag.  11.  -  1861. 
Tursio  truncatus,  J.  E.  Gray:  Catalogue  of  Seals  and  Whales   in  the 

British  Museum,  2:d  edit.,  pag.  258.  —  1866. 
„         „      Idem:  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1868,  pag.  560. — 1868. 

»  .     Idem:  Synopsis  of  the  Species  of  Whales  and  Dolphins 
in  the  CoUect.  of  the  Brit.  Mus.,  pag.  6,  pl.  10,  fig.  1. -  1868. 
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Tursiops  tursio,  Van  Bf.neden  &  Gervais:  Ostéogr.  des  Cét.,  pl.  34,  %. 
3-9.  —  1870. 

Tursio  truncatus,  A.  W.  Malm:  Hvaldjur  i  Sveriges  museer  1869;    K.  Sv. 
Vet.Akad:s  Haudl.,  ny  f.,  Bd.  9,  N:o2,  pag.  67.  -  1871. 

An7n.  Då  O.  Fabricius  uti  Fauna  Groenlandica  under  namnet  Del- 
phinus  Tursio  sammanblandat  den  nu  ifrågavarande  arten  med  detta  namn 
med  GloMcephalus  melas,  så  att  en  del  af  den  ofullständige  beskrifningen 
refererar  sig  till  den  förre,  och  en  annan  del  till  den  sednare,  så  hafva  vi 
icke  kunnat  anföra  denne  författare  såsom  auctor  för  artnamnet  Delphinus 
tursio.  Det  af  Fabricius  åberopade  namnet  Nesarnak  eller  Nisarnak  till- 

kommer, enligt  Reinhardt  icke  den  nu  ifrågavarande  arten ,  utan  Glohi- 
cepkalus  melas. 

BesTcr.  Den  blir  temligen  stor,  och  dess  kroppslängd  stiger 
till  12  fot,  och  vid  denna  längd  har  Montagu  uppgifvit  dess 
störste  omkrets  vara  8  fot 

Några  mått  efter  Clarke  (anf.  st.)  å  en  något  mindre  hona: 
Eng.  mått. 

Längd  af  kroppen  8  fot   4}!^  tum. 
Omkrets  af  D:o  4  ,,    8  ,, 

Längd  af  nosen  till  afsatsen  —  „    4  ,, 

Afståndet  mellan  nosspetsen*  och  näsöppningen , 
äfvensom  ögonen  1        2  ,, 

D:o  mellan  D:o  och  bröstfenorna    .    .    .    .    1   ,,  10^/2  ,, 

Höjd  af  ryggfenan  —        8  „ 
Längd  af  bröstfenan  i  främre  kanten    ...    1  „     1  ,, 

D:o    af      D:o      i  bakre  kanten     .    .    •  —  „     8V2  n 
Bredd  af  stjertfenan  1  ,,  8 

Då  den  äldre  vid  12  fots  kroppslängd  är  8  fot  i  omkrets^ 
så  utvisar  detta  hos  den  en  betydlig  tjocklek.  Den  yngre  är, 
enligt  de  af  Clarke  meddelade  måtten,  af  en  något  mindre  tjock 

kroppsform,  Nosen  är  kort  och  temligen  trubbig-^),  men  dess 
öfre  bakre  gräns  är  dock  tydlig.  Underkäken  är  något  längre 
än  den  öfre.  Ögonen  äro  belägna  temligen  nära  bakom,  och 
obetydligt  högre  än  munvinklarne ,  och  näsöppningen  har  sitt 

läge  ungefär  midt  öfver  ögonen.  Eyggfenan  är  belägen  på  mid- 
ten  af  kroppslängden,  och  bröstfenorna  midt  emellan  nosspetsen 

1)  RiNK:  Grönl.  geogr.  og  statist  beskr.;  naturhist.  Tillaeg,  pag.  11. 
2)  Mem.  of  Werner.  Soc.  vol.  III,  pag.  41. 
3)  Enligt  den  af  Gray  lemnade  figuren  öfver  djuret,  hvilken  figur  af 

honom  berömmes  såsom  särdeles  noggrann.  Det  afbildade  individet  hade 
varit  af  något  öfver  8  fots  kroppslängd,  och  figuren  utvisar  en  temligen 
smärt  kroppsform. 
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och  den  förra,  samt  långt  nere  på  kroppssidorna.  Anus  har  sitt 

läge  midt  emellan  främre  kanten  af  ryggfenans  bas  och  basen 

af  stjertfeuan  (Clarke).  Bröstfenorna  äro  små,  och  deras  längd 

utgör  ungefär  \%  af  kroppslängden.  De  äro  tillspetsade  och 
lancettformade,  samt  konvexa  i  den  främre,  och  konkava  i  den 

bakre  kanten.  Kyggfenan  är  temligen  hög,  och  med  spetsen 

obetydligt  böjd  bakåt.  ~  Enligt  Clarke,  är  färgen  ofvan  svart, 
och  grå  samt  grå  med  anstrykning  af  purpur  på  sidorna,  och 
hvit  med  något  mörkare  skuggning  undertill.  Den  hvite  färgen 

omgifver  ögonen,  och  bekläder  nosen  och  underkäken,  ehuru 
dessa  båda  sednare  hafva  en  mörkare  skuggning.  Fenorna  äro 

svartaktiga,  och  å  stjerten  sträcker  sig  den  svartaktige  färgen 
undertill  fram  till  anus. 

Skelettet.  Oraniet:  Några  mått  å  ett  i  Lunds  Universitets 

zoologiska  museum  förvaradt  cranium  af  ett  äldre  individ  från 
Bohuslän,  och  skänkt  af  framl.  Prosten  C.  U.  Ekström: 

Längd  af  craniet  i  rät  linia   1  fot  8^/10  t*^!^- 
Bredd  af  D:o  öfver  de  utstående  kanterne  af 

de  främre  delarne  af  okbenen   .    .    .    .  —  ,,  8V10  ̂  
Minsta  bredden  af  nackbenets  öfre  del  .    .    .  „  6  „ 

Längd  af  ossa  pterygoidea   —  „  27io  1, 
Bredd  af  hvartdera  D:o   —  „  V/^o  1^ 

Längd  af  nosen    .    .    .    ,   1       —  „ 

Bredd  af  D:o  vid  basen   —  ,,  41^20  » 
Längd  af  underkäken   1  „  6  „ 

D:o    af  dess  ena  tandrad   —  ,,  S^jo  n 
Höjd  öfver  kronutskottet   —  ,,  3^%  ,, 

Craniets  snedhet  är  märkbar.  Dess  största  bredd  innehålles 

knappt  2me  gånger  i  dess  längd.  Nackekammen  och  den  af 

pann-  och  näsbenen  bildade  knölen  bakom  näsborrarne  äro  icke 
höga,  och  afståndet  mellan  näsbenen  och  den  förstnämnde  är 
ungefär  lika  med  bredden  af  ett  af  mellankäksbenen  på  midten 

af  nosen.  Nackhålet  bildar  upptill  en  spetsig  vinkel.  Midtåt 
nackbenets  öfre  del  är  en  tydlig  vertical  köl.  Öfverkäksbenen 
räcka  med  sine  bakre  kanter  bakom  näsbenen,  och  de  bugter, 

som  förefinnas  vid  deras  afsatser  vid  nosens  bas,  äro  grunda. 

Mellankäksbenen,  som  ofvan  åtskiljas  af  en  djup  fåra,  bilda 

framåt  å  öfre  sidan  af  nosen  en  temligen  hög  rygg,  som  vid 
sidorna  är  sluttande,  och  så  småningom  sammansmälter  med 
öfverkäksbenens  öfre  kontur,  utan  någon  tydlig  insänkning  dem 
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emellan;  och  baktill  är  det  högra  mellankäksbenet  bredare,  och 
räcker  längre  tillbaka  än  det  venstra,  och  detta  sednare  berör 

knappt  eller  icke  näsbenet.  Af  dessa  sednare  ben  är  det  högra 
större  än  det  venstra.  Det  triangulära  prsenasal fältet  är  framåt 

grundt  konkavt.  Ossa  xoterygoidea  beröra  hvarandra  ett  långt 
stycke,  och  deras  bakre  kanter  bilda  en  jemn,  temligen  grund 
bugt.  Plogbenet  är  blott  synligt  på  ett  ställe  ä  gommen,  och 

detta  ställe  är  nära  3^/io  t.  framom  den  vinkel,  som  gombenen 
bilda  med  hvarandra.  Mellankäksbenen  sträcka  sig  långt  tillbaka 
på  gommen,  och  omfatta  der  med  sina  bakre  ändar  plogbenet. 
Nosen  är  hos  den  gamle  hanen  bredare  än  hos  honan,  och  mellan- 
käksbenens  öfre  profilkontur  å  densamme  är  hos  honom  bugtig, 

och  nosspetsen  äfvensom  spetsen  af  underkäken  något  uppåt  böjd. 

—  De  unga  hafva  nosen  å  craniet  mycket  kortare,  och  dess  längd 
betydligt  kortare  än  hälften  af  craniets  D:o. 

Balen:  A  ett  skelett  i  Köpenhamns  Universitets  zoolog, 
museum  hafva  vi  räknat  12  bröstkotor,  17  ländkotor,  och  28 

stjertkotor,  och  således,  med  tillägg  af  7  halskotor,  inalles  64 
kotor;  samt  22  haemapophysialbågar.  Af  halskotorna  äro,  enligt 
Gray,  blott  de  2:ne  främsta  sammanvuxna,  och  de  andra  fria. 

Bröstbenet  å  det  nämnda  skelettet  bestod  af  3:ne  leder,  och  costce 

vercB  voro  5  par,  och  dessutom  tycktes  de  2:ne  följande  paren 

hafva  varit  fastade  med  sina  sternaldelar  (hsemapophyser)  vid 
en  broskartad  förlängning  af  bröstbenet. 

Tänderna  äro  till  antalet  vexlande  mellan  21  och  25  å 

hvardera  sidan  af  öfverkäken,  och  20  och  24  å  D:o  D:o  af  den 

undre.  De  äro  temligen  stora  och  grofva,  och  derföre  fåtaliga  i 

jemförelse  med  dem  af  de  andra  underslägtena.  Hos  äldre  indi- 
vider äro  de  trubbiga  och  afnötta.  Enligt  Gray  skola  de  hos 

mycket  gamla  falla  ut,  åtminstone  till  en  del.  Deras  diameter 

stiger  till  omkring  ̂ /jo  tum. 
Denna  delfin  är  öfver  allt  sällsynt,  och  har  endast  högst  få 

gånger  erhållits  vid  våra  kuster.  Det  ofvan  beskrifna  craniet  i 

Lunds  Universitets  zool.  museum  har,  enligt  hvad  vi  redan  an- 
fört, erhållits  från  Bohuslän,  och  utvisar  således,  att  den  der- 

städes  någon  gång  förekommer.  Vi  hafva  haft  tillfälle  att  se 

ett  i  zoologiska  Kiksmuseum  i  Stockholm  förvaradt  fullstän- 
digt cranium,  utan  angifven  local,  men  som  sannolikt  är  från 

Bohuslän.  Ett  i  Marklinska  samlingen  i  Upsala  befintligt  cranium 
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och  en  del  af  skelettet  af  ett  mycket  ungt  individ  saknar  äfven- 
ledes  local,  men  förskrifver  sig  säkerligen  antingen  från  Bohus- 

■  län  eller  Norge.  Uti  Lunds  Universitets  zool.  museum  förvaras 

derjemte  ett  cranium,  som  blifvit  skänkt  af  Grefve  Eiirensvärd, 
och  om  hvilket  Prof.  Nilsson  täckts  lemna  oss  den  uppgift,  att 
det  blifvit  funnet  i  en  torfmosse  i  grannskapet  af  Tosterup  i 

södra  Skåne,  och  ej  långt  från  hafvet.  Prof.  N.  P.  Angelin 
har  haft  godheten  visa  oss  en  denna  art  tillhörig  bakre  del  af 
ett  cranium,  som  förvaras  i  geologiska  Riksmuseum  i  Stockholm, 

och  som  enligt  benägen  uppgift  af  honom  blifvit  funnen  i 

sanden  nära  liafsstranden  vid  Åhus  i  Skåne.  Uti  Missus  Se- 

cundus,  tab.  I,  fig.  1,  har  Klein  1741  af  bildat  ett  cranium  af 

denne  art ,  under  namn  af  Orca,  och  med  den  uppgift  (pag.  23), 

att  det  individ,  till  hvars  skelett  detta  cranium  hört,  blifvit  taget 

vid  kusten  af  Östersjön  i  närheten  af  Gede.  Enligt  Post-  och 
Inr.  Tidn.  för  d.  l:ste  Febr.  1872  hade  i  Oct.  1871  ett  individ 

af  Belph.  tursio  af  9  fots  längd  blifvit  fångadt  i  Finska  Viken 

ej  långt  från  mynningen  af  floden  Luga.  Vi  se  således  af  dessa 
uppgifter,  att  den  både  fordom  och  på  sednare  tiden  en  och 

annan  gång  ingått  i  Östersjön.  För  öfrigt  har  den  erhållits  vid 
kusterna  af  Danmark,  Holland,  England  och  Frankrike,  och 
äfven  i  Medelhafvet. 

Underslägtet  Lageuorliyiiclius ,  J.  E.  Gkay. 

Nosen  å  djuret  är  kort  och  icke  synnerligen  spetsig.  Ryggfoian  är 
temligen  hög  samt  belägen  något  litet  framom,  eller  ungefär  vid  kroppens 
midt.  —  A  craniet  är  nosen  stundom  ungefär  lika  lång  som,  och  stundom 
något  längre  än  den  öfrige  delen  af  detsamma ,  och  den  är  ofvan  föga  kon- 
vex,  tillfölje  deraf  att  mellankäksbenen  äro  plattade,  och  dess  bredd  vid 
basen  är  stundom  större  än,  och  stundom  ungefär  lika  med  ^f  dess 
längd.  Prjenasalfältet  är  af  omvexlande  form.  Kotornas  antal  omkr.  80  -  90> 
eller  något  flera.  —  Tänderna  äro  af  ringa  storlek,  och  deras  antal  är 
mycket  omvexlande,  23—50  å  livardera  sidan  af  båda  käkarne. 

Till  detta  underslägte  höra  omkring  8  arter  från  Atlantiske 

och  Stille  Oceanerne,  och  deraf  tillhöra  2:ne  vår  och  Europas 
fauna. 
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Lagenorhynchus. 
Prseuasalfältet  .  .  . 

[är   starkt   upphöjdt,  och 
I  baktill  med  konvex  yta...  2.  albirostris,  Grat. 

är  endast  baktill  något 

upphöjdt,  och  der  med 
plan  yta,  och  framtill 
konkavt  3.  acutus,  Gray. 

2.    Delphlnus  albirostrls,  J.  E.  Gray. 

Hvitnosen. 

Öfvtrltaken  framtill  eller  nosen  är  Jivit.  —  Ä  craniet  är 
prcenasalfältet  starJct  upphöjdt^  isynnerhet  baMill,  och  det  har 
den  Öfre  ytan  något  Jconvex^  och  nosen  är  knappt  så  lång  som 
den  Öfrige  delen  af  craniet ,  och  .  nosens  bredd  vid  basen  är 

större  än  ̂ /^  af  dess  längd.  Af  halshotorna  äro  blott  de  2:ne 
främsta  sammanvuxna.  —  Tänderna  äro  22 — 27  å  hvardera 
sidan  af  båda  häkarne.,  samt  icke  särdeles  små,  utom  1  eller 
2:ne  par  mycket  små  längst  fram  i  käkarne. 

Delphimis  Tursio,  Th.  Beightwell:  Ann.  and  Magaz.  of  Nat.  Hist.  l:rst 
ser.  vol.  XVII,  pag.  21,  tab.  2.  —  1846. 

Lagenorhynchus  alhirostris,  J.  E.  Gray;  Zoology  of  the  Voy.  of  Erebus  & 
Terror,  Mammalia,  pag.  35,  tab.  10  &  11.  —  1846. 

Belphinvs  Ihsenii,  D.  F.  Eschricht:  Undersögelser  over  Hvaldyrelie,  5:te 
Afh. ;  K,  Danske  Vid.  Selsk:s  naturvid.  o.  math.  Afh.  12:te 

Deel,  pag.  297.  —  1846. 
,,     S.  Nilsson:  Skand  Fauna,  Däggdj.  2:dra  uppl.  pag.  600. —  1847. 

{Lagenorhynchus)  alhirostris,  P.  J.  Van  Bkneden:  Eech.  sur  la 

Faune,  littor.  de  Belgique,  Cétacés;  Mem  de  l'Acad.  Roy. 
de  Belgique,  T.  XXXII,  pag.  28,  pl.  I  &  II.  —  1860. 

Delphinus  alhirostris,  W.  Lilljeborg:  Öfvers.  af  de  inom  Skand.  (Sverige 
och  Norge)  autr.  Hvalart.  Däggdj.  (Cetocea);  Upsala  Univ. 
Årsskr.  1861,  pag.  8,  —  1861. 

,^  tursio,  C.  J.  Sundevall:  Öfvers.  af  K.  Wet.-Ak:s  Förh.  1861,  pag. 
385,  tafl.  VII.  -  1862. 

Lagenorhynchus  alhirostris,  J.  E.  Gray:  Catal.  of  Seals  a.  Wales  in  the 
Brit.  Mus.  pag.  272.  -  1866. 

„  Idem:   Synops.  o.  the  species  of  Whales  a.  Dolphins 
in  the  Coll.  o.  the  Brit.  Mus.  pag.  8,  pl.  10,  fig.  2  (dju- 

ret), och  pl.  11  (craniet).  -  1868. 
„  „     A.  W.  Malm:  Hvaldj.  i  Sveriges  museer  år  1869;  K.  Sv. 

Wet.  Akad:s  Handl.  ny  f.  Bd.  9,  N:o  2,  pag.\70.  tafl. 

III,  fig.  21—23,  tafl.  V,  fig.  42  &  42  a.  —  1871. 
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Beslår.  Sannolikt  är  hanen  något  större  än  honan.  En 

"utbildad,  om  än  ej  fullvuxen"  hane  hade,  enligt  Malm,  kropps- 

längden 9  fot  4  tura.  En  hona  hade,  enligt  Brightwell,  kropps" 
längden  8  f.  2  t.  Eng.  m.  Ett  i  härvarande  Universitets  zoolo- 

giska museum  förvaradt  skelett  af  en  drägtig  hona  var  7  f .  6 

t.  långt,  då  det  nyligen  var  uppsatt;  och  denna  hona  har 
derföre  antagligen  varit  af  ungefär  samma  längd  som  den  af 
Brightwell  beskrifna.  Denna  sednare  var  å  tjockaste  stället  4 

f.  10  t.  Eng.  m.  i  omkrets.  Längden  af  bröstfenorna  var  15 

t.;  höjden  af  ryggfenan  10  t.  och  längden  af  dess  bas  11  V2^-? 
och  bredden  af  stjertfenan  22  t.  Afståndet  mellan  nosspetsen 
och  bröstfenorna  var  20  t.,  och  detsamma  mellan  nosspetsen  och 

ryggfenan  41  t. 
Kroppsformen  är  enligt  dessa  mått  såväl  som  den  af  Van 

Beneden  gifne  figuren  temligen  smärt.  Ungen  är  deremot  en- 
ligt den  af  C.  Sundevall  gifne  figuren  tjock  och  undersätsig. 

Afståndet  mellan  nosens  bakre  gräns  och  nosspetsen  är  något 
mindre  än  detsamma  mellan  förra  stället  och  ögat.  Den  undre 

käken  räcker  något  litet  framom  den  öfre.  Ögonen  hafva  sitt 

läge  nära  ofvan  och  bakom  munvinklarne ,  och  ryggfenan  är  be- 
lägen något  litet  framom  kroppens  midt,  och  den  har  spetsen 

starkt  bakåt  böjd.  Bröstfenorna  äro  tillspetsade,  och  konvexa  i 

den  främre  och  konkava  i  den  bakre  kanten.  Framom  stjertfe- 
nan är  kroppen  starkt  hoptryckt,  och  omkring  8  tum  framom 

den  är  den,  enligt  Van  Beneden  omkr.  8—9  t.  hög.  —  Färgen 
synes  vara  något  föränderlig.  Enligt  Brightwell  var  den  å  den 

af  honom  beskrifna  honan  på  nosen ,  på  öfverläppen  baköfver  mun- 
vinklarne och  under  ögonen,  på  underkäken  och  undre  kropps- 

sidan till  ett  stycke  bakom  ryggfenan  gulhvit,  på  några  ställen 
stötande  i  kalkhvitt;  och  för  öfrigt  äfvensom  på  fenorna  svart, 
med  anstrykning  af  purpur.  Enligt  Van  Beneden  voro  de  båda 

af  honom  beskrifna  honorna  gulhvita  på  nosen,  och  af  en  ly- 
sande hvit  färg  på  undre  kroppssidan,  hvilken  färg  äfven  omgaf 

ögonen.  Hufvudet  ofvan,  ryggen,  ryggfenan,  basen  af  stjerten, 
sidorna  af  kroppen  ned  till  midten,  stjertfenan  och  en  stor  del 
af  bröstfenorna  voro  af  den  vackraste  svarte  färg.  På  hvardera 

sidan  af  framryggen,  från  trakten  ofvan  ögat  till  bakom  basen 

af  ryggfenan  var  en  parallelt  med  ryggraden  gående  hvitaktig 

1)  Den  bäste  figuren  öfver  sjelfva  djuret  synes  vara  den  af  Van  Bene- 
den å  anf.  st.  pl.  I,  fig.  1  lemnade. 
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fläck.  Sidorna  af  bakre  kroppen  och  stjerten  ända  till  basen  af 
stjertfenan  samt  främre  delarne  af  bröstfenorna  voro  äfvenledes 

hyitaktiga.  Den  af  Sundevall  beskrifne  ungen  saknade  den  livite 
färgen  på  nosen ,  och  var  ofvan  och  på  kroppssidorna  svart,  med 
3:ne  blekare,  gråaktige  fläckar  på  hvardera  kroppssidan:  en 
mellan  ögat  och  bröstfenans  bas,  en  på  sidan  af  framryggen, 
antydande  den  derstädes  befintlige  fläcken  å  de  af  Van  Beneden 

beskrifna  honorna,  och  en  på  sidan  af  början  af  bakkroppen  eller 
stjerten.    Den  undre  kroppssidan  var  hvit  ända  till  anus. 

Skelettet.  Några  mått  å  skelettet  af  en  drägtig,  efter  ut- 
seendet fullvuxen  hona,  i  Upsala  Univ:s  Zool.  museum. 

Längd  af  skelettet  7 
D:o  af  craniet  i  rät  linia  1 

Bredd  af  D:o       D:o     öfver  fjällbenens  ok- 
bensutskott   — 

Längd  af  nosen  å  Dito  — 
Bredd  af  Dito  vid  basen  — 

D:o  af  tinninggropen  — 
Längd  af  underkäken  1 

Bredd  mellan  ändarne  af  sidoutskotten  på  den 
nästsista  bröstkotan  — 

Höjd  af  skulderbladet  — 
Bredd  af      D:o   .  — 

Längd  af  strålbenet  ̂ )  -— 
Bredd  af  D:o  vid  nedre  ändan  — 

Längd  af  2:dra  fingret,  med  inbegrepp  af  dess 

raellanhandsben  — 

D:o  af  det  venstra  bäckenbenet  — 

Höjd  af  D:o  vid  främre  ändan  — 
Den  transverselle  diametern  af  de  största 

tänderna    — 

Craniet:  Det  utmärker  sig  genom  sin  jemförelsevis  korte 

och  vid  basen  brede  nos,  och  genom  det  upphöjda  och  både  bak- 
till och  framtill  å  öfre  sidan  något  konvexa  prsenasalfältet 

1)  Då  djuret  styckades,  hade  öfverarmbenet  blifvit  sönderstj^ckadt  och 
derföre  hafva  vi  icke  kunnat  anföra  några  mått  för  det.  A  ett  skelett  i 
Lunds  Universitets  zoologiska  museum  af  en  hona,  som  hade  foster,  och 

hvilket  skelett,  är  omkring  8  fot  '/m  tum  långt,  är  öfverarmbenet  2  tum 
långt,  och  2  t.  bredt  vid  nedre  ändan.  (Enligt  benäget  meddelande  af  Prof. 
F.  Wahlgren). 

2)  Stundom  är  prjenasalfältet  ofvan  framtill  plant. 

fot  6V,„ 

tum. 

47,0 

77io 

11 

7-V.o 

J7 

4Vio 

11 11 

1V,« 

11 

2V,o 

11 

1^ 

87,0 

11 11 

5V.0 

1' 

11 

8Vio 

11 

11 

Q  9 ^  /lO 

11 

11 

1V,« 

M 

11 

37,„ 

11 11 

V2O 
11 

J1 

2; 

/  10 

11 
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Afståndet  mellan  näsbenen  och  nackekammen  är  obetydligt. 

Tinninggroparne  äro  baktill  och  upptill  med  tydlige  vinklar, 
bildade  af  deras  bakre,  öfre  och  undre  kanter.  Näsbenen  stå 

föga  högre  upp  än  pannbenen,  och  den  af  dessa  ben  gemensamt 

bildade  knölen  bakom  näsborrarne  är  icke  hög.  Det  högra  mel- 
lankäksbenet  räcker  längre  tillbaka  än  det  venstra  D:o ,  och  be- 

rör högra  näsbenet,  men  det  venstra  mellankäksbenet  berör  icke 
det  venstra  näsbenet.  De  utbredde  delarne  af  öfverkäksbenen 

äro  ofvan  ögonhålorna  något  stupande.  Ett  långt  och  temligen 

bredt  stycke  af  plogbenet  är  synligt  på  gommen. 

Bålen:  Brestkotorna  äro  15 — 16;  ländkotorna  22 — 24; 

och  stjertkotorna  44—45,  och  kotornas  antal,  med  tillägg  af  7 
halskotor,  således  88—92.  Vanligen  är  det  90—91.  H^emapo- 
physialbågarne  äro  32.  Af  halskotorna  äro  endast  atlas  och 

epistroplieiis  sammanvuxna.  Ref  benen  af  l:sta  paret  äro  temli- 
gen långa,  samt  icke  mycket  bredare  än  de  af  följande  paret. 

Af  retbenen  äro  5  par  costce  verce,  och  6:te  och  7:de  paren  äro 
med  sina  hsemapophyser  fästade  vid  en  broskartad  förlängning 
af  bröstbenet.  Detta  ben  består  af  3:ne  leder,  och  den  förste 

leden  eller  manubrium  har  i  främre  kanten  en  mer  eller  min- 

dre djup  inskärning,  och  på  hvardera  sidan  en  knöl. 
Extremiteterna :  Skulderbladet  har  det  främre  öfre  hör- 
net afskuret,  ehuru  dess  afskurne  kant  är  något  litet  konvex. 

Den  verticale  rygg,  som  finnes  å  detta  bens  yttre  sida,  närmare 

dess  bakre  kant,  är  låg  och  trubbig.  Carpalbenen  äro  5  ̂); 
och  fingrarna  5.  lista  fingret  har  endast  brosk  i  stället  för 

phalang;  2:dra  fingret  har  9  phalanger;  3:dje  D:o  har  6  Dio'-^); 
4:de  D:o  har  3  D:o;  och  5:te  D:o  har  2  D:o,  allt  utan  inbe- 
räkning  af  metacarpalbenen.  Andra  fingret  är  det  vida  längsta. 

Hanens  bäckenben  äro ,  enligt  Malm  ,  4  ̂/j^  tum  långa ,  och  tem- 
ligen breda  och  tjocka.  Deras  bredd  å  bredaste  stället  är  Vi  o 

De  äro  framtill  trubbigast,  och  å  undre  kanten  och  närmare 

deras  bakre  ända  ̂ r  en  distinkt  yta  för  fästet  för  corjwra  ca- 
vernosa.  Honans  bäckenben  äro  betydligt  mindre  än  hanens.  A 

•härvarande  skelett  är  det  venstra  något  större  än  det  högra 
och  det  förras  längd  är  3  Vio  t. ,  och  dess  höjd  vid  främre  än- 

1)  A  ofvannämnda  skelett  i  Lunds  Universitets  zoologiska  museum  har 
den  ena  extremiteten  5,  och  den  andra  4  carpalben.  (Enligt  benäget  med- 

delande af  Prof.  Wahlgren). 
2)  A  2:ne  andra  individer  har  Malm  funnit  7  phalanger  i  detta  finger. 
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dan  ̂ /2o  t.  Äfven  hos  honan  är  deras  främre  ända  trubbigare 
än  den  bakre,  enligt  Malm. 

Tänderna  äro  24 — 27  å  hvardera  sidan  af  den  öfre  käken, 

och  22—27  å  D:o  D:o  af  den  undre  D:o;  och  dessutom  längst 
fram  i  båda  käkarne  2:ne  par  mycket  små  tänder,  af  hvilka 
stundom  ett  eller  annat  par  äro  utfallna.  De  öfriga  tänderna 
äro  jemförelsevis  icke  små. 

Af  Malm  uppräknas  å  anförda  stället  6  exemplar  af  denne 

art,  som  erhållits  vid  Sveriges  vestra  kust,  och  deraf  de  5  i 

Bohusläns  skärgård ,  och  det  ena  vid  sydvestra  kusten  af  Skåne , 
mellan  Skanör  och  Hammar.  Tidn.  Nya  Dagligt  Allehanda,  N:o 
127  för  1871,  meddelade,  att  ett  exemplar  af  densamme  vid 
denna  tid  erhållits  vid  Kåå  fiskläge  i  Skåne  vid  Öresund,  och 
att  dess  skelett  blifvit  skänkt  till  Lunds  Universitets  zoologiska 
museum.  Prof.  F.  Wahlgren  har  täckts  lemna  oss  bekräftelse 

på  denna  uppgift.  Det  ofvan  beskrifna  skelettet  af  en  drägtig 
hona  i  Upsala  Universitets  zoologiska  museum  blef  tillvarataget 
under  Juli  månad  1862  af  dåvarande  Akademi-Docenten  F.  A. 

Smitt.  Ett  uppstoppadt  ungt  ex^i^mplar  med  dertill  hörande 
skelett  förvaras  i  Zoologiska  Riksmuseum  i  Stockholm,  och  ett  upp- 

stoppadt exemplar  (hane)  med  dertill  hörande  skelett ,  samt  dess- 
utom ett  skelett  af  en  yngre  hona  förvaras  i  Göteborgs  natur- 

historiska museum.  I  Bergens  museum  i  Norge  hafva  vi  sett 

ett  cranium  af  ett  individ,  som  erhållits  der  i  trakten.  Dess- 
utom har  den  erhållits  vid  Jutland  i  Danmark ,  vid  England  och 

Holland,  vid  Färöarne  och  vid  Grönland.  Såvidt  vi  hafva  oss 

bekant,  har  den  icke  anträffats  i  några  större  skaror,  utan  en- 
sam, eller  blott  ett  par  tre  tillsammans. 

3.   Delphinus  acutus,  J.  E.  Gray. 

Hvitsiding  eller  Hvitshjäving 

Öfverhäken  framtill  eller  nosen  är  svart.  På  hvardera  si- 
dan af  haltre  krojypen  ock  främre  delen  af  stjerten  är  en  lång 

fläck,  som  framtill  är  livit,  och  baktill  gråaktigt gtilbrun.  ~- Ä 
craniet  är  prmnasalfältet  haktill  något,  men  ej  starkt,]  upp- 
hbjdt  samt  ofvan  platt,  och  framtill  konkavt;  och  nosen  är  väl 

så  lång  som,  den  -öfrige  delen  af  craniet ,  och  dess  bredd  vid 

1)  Dessa  namn  äro  hemtade  från  dess  Norska  namn  Qvit$kj<ieving. 
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hasen  är  iingefär  lika  med  '  af  dess  längd.  Do  o* — i  för- 
sta halslcotorna  äro  saumianviixpa. —  Tänderna,  som  är  o  små, 

äro  SO — H4  å  livardcra  sidan  af  dm  of  re,  och  SO—Sd  å  I):o 

D:o  af  den  undre  Mlen,  idom  3 — 6*  viychet  små  och  1  tand- 
liöttet  dolda  ,  samt  stundom  till  större  delen  affallna,  å  hvar- 
dera  sidan  läuf/st  frcDn  i  läkarue. 

JDelpkimis  {Granipus)  acufus,  J.  E.  Ghay:  Spicil.  Zool.  2.  —  1828.  (En- 
ligt Gkay:  Catal). 

E-schnchtii,  H.  Schlegel:  AbhaiuH.  ans  d.  Geh.  d.  Zool.  u.  Vergl. 

Anat.  l:stes  Heft,  pag-.  23,  tab.  1&  II,  tig.  4;  tab.  IV, 
lig.  5.  -  1841. 

DdplihiKs  lencophurus,  H.  Kasch:  Delphinns  leucopleurus,  Nova  Species 
deseripta,  cuni  tabulis  II.    Christianice.  —  1843. 

.,  ,,    Idem:  Beskrifvelse  over  en  i  Christianiafjorden  fanget  nye 
Delphinart;  Nyt  Magazin  for  Natnrvidensk.    Bd.  4,  pag, 
100,  tab.  II  &  III.  —  1845. 

Lagmorhymhus  amtus,  J.  E.  Gray:  Zool.  of  the  Voy.  of  Erebus  &  Tevror, 
Mammalia,  pag.  36.  ~  L846. 

BelpMnm  leucopleurus,  S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdj.  2:dra  nppl. 

pag.  598.  -  1847. 
,,       acutK.s,  W.  Lillj?:borg  :  Öfvers.  af  de  inom  Skandin.  antr.  Hvalart. 

Däggdj.  pag.  9;  Ups.  Univ.  Arsskr.  —  1861. 
LcKjenorhynchv.s  acutus ,  J.  E.  Gray:  Catal.  of  Seals  a.  Whales  in  the  Brit. 

Mus.  2:d  edit.  pag.  270.  -  1866. 
.,  leucopleurus ,  Idem:  ibni,  pag.  273. 

Electra  acuta ,  Idem  : 'Synopsis  of  tlie  Species  of  Whales  and  Dolphins  in 
the  Collect.  of  the  Brit.  Mus.  pag.  7.  —  1868. 

Leucopleurus  nrcticus,  Idem:  ibin,  pl.  Q,  fig.  3-5;  pl.  12;  pl.  26,  fig.  3. 
Electra  acuta.  A.  W.  Malm:  Hvaldj.  i  S-eriges  mus.  1869;  K.  Sv.  Wet. 

Ak.s  Handl.  ny  f.  Bd.  9  N:o  2,  pag.  69,  tall.  IV,  fig.  41. 
-  1871. 

Beskr.  Några  mått  å  eii  sannolikt  fullvuxen  hano ,  efter 
H.  Kasch: 

Längd  af  kroppen  i  rät  linia  från  spetsen  af 

underkäken  till  D:o  af  stjertfenan  .  .  8  fot  7^,„  tura. 

D:o  af  nosen  till  afsatsen  unu'efär  .    .    .    .    —  ,,1^ 

K) 
Afståndet  mellan  spetsen  af  underkäken  och 

basen  af  bröstfenorna   I  „  ̂  

D:o  mellan  D:o  och  början  af  ryggfenans  bas  3  ,,  1^  lo 
D:o  mellan  ryggfenans  bakerste  kant  och  in- 

skärningen i  niidten  af  stjertfenan    .    .  5  9'  jo 
Längd  af  bröstfenan   1  „  2Vio 

67 
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Längd  af  ryggfenan  efter  dess  främre  kant .     1  fot  8Vio  tum. 

Den  verticale  höjden  af  ryggfenan  ....—„  87io  11 

Kroppens  störste  höjd  vid  början  af  ryggfenan     1       I^/^q  ,, 
Bredden  af  stjertfenan  mellan  spetsarne  .    .     2  ,,  37io  1, 

Honan  var  mindre  och  hade  kroppslängden  .     7  „  7  „ 
Den  är  af  en  temligen  smärt  kroppsform ,  med  den  korte  nosen 

starkt  tillspetsad,  med  störste  tjockleken  ungefär  vid  början  af 

ryggfenan,  och  med  stjerten  strax  framom  stjertfenan  mycket 

hoptryckt,  och  temligen  hög.  Näsöppningen  har  sitt  läge  nä- 
stan midt  öfver  ögonen,  och  dessa  sitta  ungef.  1  Vio  t-  längre 

tillbaka,  och  t.  högre  än  munvinklarne,  och  öronöppnin- 

garne  äro  belägne  ungef.  1  ̂/^^  t.  bakom  ögonen.  Bröstfenorna 
hafva  sitt  läge  mycket  långt, ned,  och  äro  skarpt  tillspetsade, 
med  den  främre  kanten  konvex,  och  den  bakre  konkav,  men 

denne  bildar  en  utstående  vinkel  närmare  basen.  Ryggfenan, 
som  har  sitt  läge  något  framom  kroppens  midt,  är  temligen 
hög,  och  med  skarp  och  bakåt  riktad  spets.  Stjerten  har  en 

skarp  kant  ofvan  och  under.  -  Färgen  är  ofvan  svart,  och  un- 
der hvit ,  med  skarp  gräns  mellan  båda  färgerne.  Nosen,  bröst- 

och  rj^ggfenorna  samt  stjertfenan  ofvan  äro  svarta.  Den  undre 
sidans  hvite  färg  sträcker  sig  upp  under  ögonen  och  bekläder 
hela  underkäken.  Någon  gång  är  undre  sidan  af  stjerten  hvit, 
men  vanligen  slutas  den  hvite  färgen  några  tum  bakom  anus. 

Basen  af  stjertfenans  undre  sida  är  gråaktig.  Eljest  är  stjertfe- 
nan undertill  svartaktig.  Den  ljuse  långe  fläcken  på  bakre  de- 

larne af  kroppssidorna  är  upptill  och  baktill  ljust  gråbrun- 
aktig  eller  gråaktigt  gulbrun,  men  under-  och  framtill  är 
den  rent  hvit,  och  här  är  färggränsen  skarp.  På  sidorna  af 

kroppen  framtill  sträcker  sig  den  hvite  färgen  ofvan  basen  af 
bröstfenorna. 

Skelettet.  Några  mått  å  ett  mycket  hoptorkadt  skelett  af  en 
yngre  hane  från  Färöarne,  och  förvaradt  i  Upsala  Universitets 
Zoologiska  museum: 
Längd  af  skelettet  G  fot  9  tura. 
D:o  af  craniet  i  rät  linia  1  4 

Bredd  af  D:o  öfver  fjällbeitens  okbensutskott    —  „  7Vio  m 
Längd  af  nosen  å  craniet  —  „  7^/10  ,, 
Bredd  af  D:o  vid  basen  —  „  37io  n 
D:o  af  tinninggropen   .    —  ,„  l^jo  „ 
Längd  af  underkäken  1       IVio  n 
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Bredd  af  nästsista  bröstkotan  mellan  ändarne 

af  dess  sidoiitskott  —  fot  7  tura. 

Höjd  af  skulderbladet  —  „  bV^^ 
Bredd  af      D:o   —  7 

Längd  af  öfverarmbenet  —  2\/^fy 
Bredd  af     I):o     vid  nedre  ändan  1%,, 

Längd  af  strålbenet  —  ,,  2Vio 
Bredd  af     D:o     vid  nedre  ändan  l^io 
Längd  af  2:dra  fingret  med  inbegrepp  af  dess 

metacarpalben  —  G^io 
De  största  tändernas  tvärdiameter  är  .    .    .  — 

Uti  ett  skelett  af  ett  annat  äldre  indi- 
vid, från  Bohuslän,  och  i  samma  museum,  är: 

Skulderbladets  höjd  —  „  5^10 
D:o  bredd  \    —  „  7Vio 

Öfverarmbenets  längd  —  ,,  2^,0 
D:o        bredd  vid  nedre  ändan    ...    —  ,,  l^io 

Strålbenets  längd  —  „  3 
D:o       bredd  vid  nedre  ändan.  P/io 
Craniet:  Prsenasal fältet  är  baktill  något  upphöjdt,  och 

der  ofvan  plant,  och  framtill  är  det  konkavt.  Tinninggropen  är 

baktill  och  upptill  afrundad.  Hos  äldre  individer  är  nosen  nå- 
got längre ,  och  hos  dem  är  den  märkbart  längre  än  den  öfrige 

delen  af  craniet;  hos  de  yngre  är  den  deremot  föga  eller  t.  0.  m. 
icke  längre  än  nämnde  del.  Nosspetsen  är  temligen  trubbig. 

Nosens  bredd  vid  basen  är  ungefär  lika  med  ̂ /^  af  dess  längd. 
Öfverkäksbenens  bakre  utbredde  delar  äro  något  sluttande  öfver 

ögonhålorna.  Blott  en  liten  och  smal  del  af  plogbenet  är  syn- 

lig på  gommen.  Näsbenen  bilda  större  delen  af  den  höge  knöl, 
som  är  bakom  näsborrarne.  Intetdera  af  mellankäksbenen  berör 

näsbenen,  men  det  högra  går  längre  tillbaka  än  det  venstra. 

Balen:  Bröstkotorna  äro  15;  ländkotorna  23 — 25;  och 

stjertkotorna  34 — 37,  och  kotornas  antal,  med  tillägg  af  7  hals- 
kotor, således  79—84.  Haemapophysialbägarne  äro  24—26.  Af 

halskotorna  äro  hos  de  unga  de  tre  första ,  och  hos  de  äldre  de 

4  första  sammanvuxna,  men  3:dje  och  4:de  äro  blott  samman- 
vuxna med  neuralbågarne.  Stundom  äro  5:te  och  6:te  samman- 

vuxna med  kropparne.  6;te  halskotan  har  temligen  stora  para- 
pophyser,  och  stundom  har  den  5:te  en  sådan  å  ena  sidan,  men 

eljest  sakna  balskotorna  dylika.   ÄtJas  har  icke  något  distinkt 

67* 
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liypapophysialutskott ,  och  blott  en  köl  såsom  eii  antydning  der- 

till  å  undre  sidan  baktill.  —  Kefbenen  af  lista  paret  äro  korta, 
och  mycket  bredare  än  de  af  följande  paret.    Costce  verm  äro 

5  par,  men  Gite  och  7:de  paren  tyckas  liafva  varit  fastade  vid 
ett  brosk  bakom  den  siste  leden  af  bröstbenet.  Detta  ben  be- 

står af  3:ne  leder,  och  den  förste  leden,  eller  manuhrmm^  är  i 

framkanten  konkav,  och  å  hvardera  sidan  försedd  med  ett  stort, 
bakåt  böjdt  utskott. 

Extremiteterna :  Skulderbladet  har  det  främre  öfre  hör- 

net afskuret  och  med  kanten  något  litet  konkav.  Baktill  är  der 

å  dess  yttre  sida  en  hög  och  skarp  vertical  lygg,  eller  sx)ina 

poster ior.  Carpalbenen  äro  o,  och  fingrarna  äro  5.  l:sta  fing- 

ret har  1—2  phalanger;  2:dra  D:o  10  D:o:  3:dje  D:o  G  D:o 
på  ena  och  5  på  andra  sidan;  och  5:te  D:o  har  en  ytterst  liten 

D:o,  allt  med  undantag  af  metacarpalbenen.  5:te  fingrets  me- 
tacarpalben  är  rudimentärt. 

Tänderva  äro  små,  samt  något  vexlande  uti  antalet  mel- 
lan 30  och  34  å  hvardera  sidan  af  den  öfre,  och  mellan  30 

och  3G  å  D:o  D:o  af  den  undre  käken,  och  utom  dessa  äro  der, 

enligt  H.  Rasch,  längst  fram  i  käkarne  å  hvardera  sidan  3  till 
6  löst  i  gommen  sittande  och  mycket  sraä  tänder,  som  dock 
stundom  till  stor  del  torde  vara  aftållna. 

Ehuru  hvitsidingen,  enligt  benägen  uppgift  af  K.  Collett, 

är  en  af  de  allmännaste  delfin-arterne  vid  Norges  kuster,  både 
de  södra  och  vestra,  och  der  har  fått  ett  eget  namn,  af  hvilket 
vi  bildat  dess  Svenska,  så  känna  vi  icke,  att  den  mera  än  en 

enda  gång  blifvit  iakttagen  vid  någon  Svensk  kust.  Ett  exemplar 
erhölls  under  October  1870  i  grannskapet  af  Fjellbacka,  och 

dess  skelett  blef  inköpt  till  Upsala  Universitets  zoologiska  mu- 
seum, der  det  förvaras.  Vid  kusterna  af  Norge  visar  den  sig 

sällskaplig,  och  den  förekommer  vanligen  i  större  eller  mindre 

flockar.  Någon  gång  går  der  in  i  fjordarne.  Under  somma- 
ren 1842  togos  22  individer  af  den  på  en  gång  inne  i  Ohri- 

stiania-Fj orden  i  närheten  af  Dröbak,  och  det  var  genom  denna 
fångst  som  Prof.  H.  Rasch  erhöll  materialet  till  sin  beskrifning 
af  Delphinus  leucopleurus.  Den  förekommer  för  öfrigt  i  norre 

Atlantiske  Oceanen,  och  har  erhållits  vid  Färöarne  och  Orkney- 
öarne,  och  enligt  J.  E.  Gray  äfven  vid  Grrönland. 
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Underslägtet  Delphimis,  Linne. 

Nosen  ;i  djuret  iir  lång,  spetsig  och  nedtryckt,  och  baktill  begränsad  af 
en  tydlig  afsats.  Ryggfenan  är  teniligen  hög,  och  belägen  ungefär  på 
midten  af  kroppslängden.  —  A  eraniet  är  nosen  omkr.  1'  — 2  gånger  längre 
än  den  öfrige  delen  af  detsamma,  och  å  hvardera  sidan  af  den  bakre  delen 
af  dess  gom  är  en  djup  långsgäende  grop.  Mellankäksbenen  äro  å  nosens 
öfre  sida  starkt  uppstående.  PrtKnasalfåltet  är  konkavt.  Kotornas  antal  är 
60—70.  —  Tänderna  äro  små,  och  deras  antal  är  44 — 70  ä  hvardera  sidan 
af  båda  käkarne. 

Till  detta  iiiiderslägte  höra,  enligt  J.  E.  Gray  10  arter 
fran  Atlaiitiske,  Indiske  och  Stille  Oceanerne.  En  art  tillhör 

Europas  och  vår  fauna. 

4.   Delpliinus  delpliis,  Linné. 

Sjyringaren. 

KropiKu  of  van  ̂   nosen  och  fenorna  svarta  eller  svartal- 
tiya,  lro]^)i)Ssidorna  (jråaläiga,  och  undre  kroppssidan  hvit. 

Nosens  lämjd  omhring  4  tum.  —  A  cranict  är  nosen  ungef, 
1  gånger  längre  än  den  ofrige  delen  af  detsamma ,  och  dess 
bredd  vid  basen  innchålles  ungefär  eller  nära  3:ne  gånger  i 

dess  längd.  Be  båda  groparne  eller  rännorna  å  gommens 

ImJcre  del  sträcka  sig  ungefär  till  '"^'3  af  tandradernas  längd. 
Alla  halsJcotorna  äro  sammanvuxna.  —  Tänderna  äro  omkring 
44 — 50  å  hvardera  sidan,  och  de  längst  fram  i  käkarne  be- 

lägna äro  mycket  små. 

Delpkinus  Dclphis,  Linné:  Systema  naturae,  edit.  Xll:ma,  T:  I,  pag.  108. 
-  1766. 

G.  CuviER:  Rech.  sur  les  Oss.  foss.  3:me  édit.    T.  V,  1, 
pag.  275  &  303;  pl.   XXI,  fig.  9  &  10;   pl.  XXIIL  %. 
18,  22,  25—32.  -  1825. 

,,  „     F.  Cuvier:  De  PHistoire  nat.  des  Cétacés,  pag.  123, 

pl.  9,  tig.  4  &  5.  -  1836. 
,,  „     J.  E.  Gray:  Zoology  of  the  Voy.  of  Erebus  &  Terror, 

Mammalia,  pag.  40.  —  1846. 
„     J.  A.  Wagner:  Schrebers  Säugth.  7:er  Th.  pag.  329.  — 

1846. 

„  „     S.  Nilsson:  Skand.  Fauna,  Däggdj.  2:dra  uppl.  pag.  591. —  1847. 

1)  Supplement  to  the  Catalogue  of  Seals  and  Whales  in  the  Brit.  Mus. 
pag.  68-69. 
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Delphinus  Euphrosyne? ,  Idem:  ibm,  pag.  595.  (Enligt  A.  W.  Malm). 
„      deJphis,  W.  Lilljeborg  :  Öfvers.  af  de  inom  Skand.  antr.  Hvalartade 

Däggdj.;  Upsala  Univ.  Årsskr.  1861,  pag.  6.  —  1861. 
,,     J.  E.  Gray:  Catalogne  of  Seals  and  Whales  in  the  Brit. 

Museum,  2:d  edit.,  pag.  242.  -  1866. 
„  ,,     J.  Reinhardt:  Notits  om  en  paa  Östkysten  af  Jylland 

fanget  DeJpiiinus  delpkis;  Vidensk.  Meddelels.  fra  den 
Naturhist.  Foren.  i  Kjöbenh.  1866,  pag.  162,  tab.  V.  — 
1867—1878.  (Den  enda  natuitrogna  afbildningen  af  dj-iret). 

„  .,     J.  E.  Gray  :  Synops.  of  the  Spec.  of  Whalesa.  Dolphins  in  the 
Coll.  of  the  Brit.  Mus.  pag.  5,  pl.  26,  fig.  2  &  3.-- 1868. 

„  „     A.  W.  Malm:  Hvaldj.  i  Sveriges  Mus.  1869;  K.  Sv.Wet. 
Ak:s  Handl.  ny  f.  Bd.  9,  N:o  2,  pag.  54.  —  1871. 

Anm.  A.  W.  Malm  (anf.  stj  har  gjort  den  iakttagelsen ,  att  det  era- 
nium  i  Lunds  Universitets  zoologiska  museum ,  på  grund  hvaraf  Nilsson  i 
Skandinavisk  Fauna  med  ett  frågetecken  upptagit  DelpMnus  Euplirosyne 
Gray  ,  icke  tillhör  denne  sednare ,  utan  den  nu  ifrågavarande  arten ,  hvadau 
Z).  Euphrosyne  måste  utstrykas  ur  Skandinaviens  fauna.  Enligt  sednare 
iakttagelser  af  Gray  förekommer  den  emellertid  i  norra  delarne  af  Atlanti- 
ske  Oceanen ,  och  vid  England ,  samt  är  synonym  med  Eschrichts  DelpJti' 
nus  HolhöUii,  och  den  har  sålunda  äfven  anträffats  vid  Grönland,  och  den 
kan  derföre  sannolikt  tillhöra  hafvet  vid  Norges  vestra  kuster.  —  Med  af- 
seende  på  hvad  Malm  (anf.  st.  pag.  55)  yttrat,  att  äfven  vi  skulle  hafva 
undersökt  cranierna  för  Nilssons  Delphinus  Eupjlirosyne  &  obscurus,  och 
dervid  kommit  till  samma  resultat,  som  Nilsson,  få  vi  upplysa,  att  det  af 
Malm  citerade  stället  i  vår  afhandling  (pag.  14),  då  det  läses  i  sitt  sam- 

manhang, tydligen  endast  innebär  ett  anförande  af  Nilssons  skäl  för  att 
upptaga  ifrågavarande  arter  i  Skandinaviens  fauna.  Emot  detta  upptagande 
hafva  vi  inlagt  vår  protest,  och  vi  hafva  icke  underkastat  dessa  cranier 
någon  undersökning ,  dä  vi  ansett  dem  främmande  för  vår  fauna. 

Beshr.  Kroppsläiigden  stiger  till  7—8  fot.  Kroppsformen 
är  temligen  smärt  och  långsträckt,  och  kroppens  störste  höjd, 
vid  främre  gränsen  för  ryggtenans  bas,  iunehålles  väl  G  gånger 

i  dess  längd  från  spetsen  af  underkäken  till  spetsarne  af  stjert- 
fenan.  Bakom  ryggfenan  aftager  kroppens  höjd  starkt  emot 

stjertfenan,  men  den  är  dock  strax  framom  dennas  bas  icke 

synnerligen  låg,  och  dess  höjd  derstädes  är  större  än  V2  iTgg- 

fenans  höjd.  Den  är  å  samma  ställe  mycket  starkt  hoptryckt-,  och 
med  en  skarp  kant  både  ofvan  och  under.  Längden  af  den  spet- 

sige och  något  nedtryckte  nosen  till  den  särdeles  distinkte  af- 
satsen  innehålles  ungef.  eller  något  mera  än  13  gånger  i  kropps- 

längden till  inskärningen  i  stjertfenans  midt.  Underkäken  är 

längre  äu  den  öfre.    Ögonen  sitta  föga  högre  än  munvinklarne , 



1053 

och  på  ett  obetydligt  afstånd  bakom  dem.  Längden  af  bröstfe- 
norna från  främre  delen  af  deras  bas  innehälles  ungef.  eller  nå- 

got litet  mera  än  7  gånger  i  kroppslängden  till  inskärningen  i 
stjertfenan.  A  ett  uppstoppadt  exemplar  hafva  vi  funnit  dem  1 

fot  långa.  De  äro  lancettformade  och  starkt  tillspetsade,  med 
främre  kanten  konvex,  och  den  bakre  konkav,  men  med  en  ut- 

stående trubbig  vinkel  i  denne  kant  närmare  basen.  Ryggfenan, 
som  är  belägen  ungefär  vid  midten  af  kroppslängden ,  är  temli- 

gen  hög,  men  dess  spets  är  starkt  bakåt  böjd,  och  dess  verti- 
cale  höjd  är  derföre  knappt  så  stor,  som  nosens  längd.  Å  det 
nämnda  uppstoppade  exemplaret  var  ryggfenan  i  främre  kanten 

1  fot  1  7io  tum  lång.  Bredden  af  stjertfenan  innehålles  ungef. 

^  Vs  gånger  i  kroppslängden  till  inskärningen  i  stjertfenan.  Å 

det  uppstopp,  exempl.  var  stjertfenans  bredd  1  fot  1  7io  — 
Färgen  är:  svart  på  den  konvexe  delen  af  hufvudet,  på  ryggfe- 
nan  och  ryggen  och  öfre  sidan  af  stjerten  ända  till  nära  stjert- 

fenans bas;  svartaktig  eller  svartgrå  på  nosen,  underkäken,  bröst- 
fenorna, stjerten  närmast  stjertfenan,  och  på  denna  sistnämnda; 

gråaktig  på  kroppssidorna  från  munvinklarne  ända  till  den  bakre 
delen  af  stjerten;  och  slutligen  hvit  på  buksidan  från  hakan  till 

strax  bakom  anus.  Den  grå  färgen  höjer  sig  mest  upp  emot 

ryggen  öfver  bröstfenorna ,  och  vid  bakre  delen  af  stjerten.  Ögo- 
nen äro  omgifna  af  svart,  och  från  denne  svarte  färg  går  ett 

smalt  streck  af  samme  färg  fram  öfver  nosens  bas.  Från  hvar- 
dera  munvinkeln  går  ett  ljusare  band  i  den  grå  färgen  långs 
kroppssidan.  Stjertfenan  äfvensom.  bröstfenorna  äro  äfven  under 
svartaktiga,  med  undantag  af  midten  af  de  sednares  bas,  som 

är  hvitaktig.    Hakan  är  ljust  gråaktig.  ̂ ) 
Skelettet.  Craniet:  Några  mått  å  ett  cranium  i  Univer- 

sitetets i  Christiania  zoologiska  museum ,  af  ett  individ ,  som 
erhållits  vid  södra  kusten  af  Norge: 

Längd  af  craniet  1  fot  4*V2o  tum. 
Bredd  af  D:o  öfver  fjällbenens  okbensutskott    —  ,,  6  „ 

Längd  af  nosen  —  „  8^720 
Bredd  af  D:o  vid  basen  —  ,,3  „ 

Den  minsta  bredden  af  öfre  nackbenet  .    .    --  ,,  4^V2o  n 
Längd  af  underkäken  1  „  27io 

1)  Denna  beskrifning  grundar  sig  hufvudsakligen  på  de  förträffliga  figu- 
rerna i  Vidensk.  Meddelels.  fra  den  Naturhist.  Foren.  i  Kjöbenh.  for  1866. 
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iVfstäudet  mellan  iiosspetsen  och  de  långsgåeiule 

rännorna  å  goramen  —  fot  '2\  .,^  tum. 
Några  mått  å  ett  i  zoologiska  Riksmuseum  i  Stockholm 

förvaradt  cranium,  hemfördt  från  Bohuslän  af  Prof.  S.  Lovén: 

enligt  uppgift  å  anf.  st.  af  A.  W.  Malm: 

Längd  af  craniet  1  fot  5^  ,y  tum. 
D:o    af  nosen  —  „  9* 

Bredd  af  D:o  vid  basen  —       3^  ,n 

10 
Längd  af  underkäken  1  2 

Några  mått  å  ett  sedan  äldre  tid  i  Universitetets  i  Upsala 
zool.  museum  förvaradt  cranium,  efter  utseendet  af  denne  art, 

men  utan  angifven  local: 

Längd  af  craniet  I  fot  4^,„  tum. 

Bredd  af  D:o  öfver  fjällbenens  okbensntskott  —       (>  ,, 

Längd  af  nosen    ,  —   ,,  9Vio  •> 
Bredd  af  I):o  vid  basen  —  ,,  ̂ ' \^  ,, 
D:o    af  mellankäksbenen  pä  midten  af  no- 

sens öfre  sida  —   „  <^/io 
Minsta  bredden  af  öfi'e  nackbenet  mellan  de 

upphöjde  sidokanterne  —  ,,  A^/\f^  ., 
Längd  af  underkäken  1   ,,  2^2o  -.^ 

Tänderna  i  detta  cranium  äro  -f-f^ff-,  men  framom  dessa  hafva 
säkerligen  i  öfverkäken  funnits  1—2  par,  och  i  den  undre  3  par 
mycket  små  tänder. 

Craniet  är  baktill  tydligen  snedt,  och  det  högra  mellan- 
käksbenet  sträcker  sig  längre  tillbaka  än  det  venstra,  ehuru 

stundom  båda  tvä  beröra  näsbenen.  Det  högra  näsbenet  är  något 
större  än  det  venstra.  Hvartdera  af  dem  bildar  en  låg  knöl, 

mellan  h vilka  knölar  är  en  grund  grop.  Tinninggroparne  äro 

temligen  store  och  ovale.  Pra^nasalfältet  är  konkavt,  och  sträcker 
sig  något  litet  framom  de  bakersta  kindtänderna.  Ett  stycke 
framom  afsatsen  vid  nosens  bas  går  från  nosens  yttre  kant,  och 

ungefär  parallelt  med  den  främre  yttre  upphöjde  kanten  vid 

pra^nasalfältet,  en  låg  rygg  inåt  emot  det  uppstående  mellan- 
käksbenet.  Mellankäksbenen  äro  starkt  uppstående  på  midten  af 
nosen,  och  deras  sidor  äro  der  nästan  verticala.  Mot  spetsen 

äro  de  åtskilda  genom  en  öppning,  som  sträcker  sig  temligen 
långt  tillbaka,  och  i  hvilken  ethmoidalbrosket  är  synligt.  Nosen 

är  smal,  och  starkt  tillspetsad.  På  gommen  är  der  mellan  de 

främre  delarne  af  os-va  pterygoidea  och  mellan  gombenen  och 
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ett  stycke  framom  dessa  en  låg  köl,  som  tyckes  vara  bildad  af 

plogbenet.  Gommens  mellerste  långsgående  upphöjning  är  tera- 
ligen  bred  å  craniet  i  Christiania:  å  det  i  Upsala  är  den  der- 
emot  smal.  Mellankäksbenen  äro  synliga  ett  godt  stycke  tillbaka 

på  gommen.  l)e  båda  långsgående  rännorna  eller  groparne  å 

gommen  sträcka  sig  frani  migcfiir  till  -  .j  af  tandradernas  längd. 

Längden  af  tandraden  i  underkäken  är  något  mindre  än  '-/.j  af 
underkäkens  D:o,  så  att  det  stycket,  som  är  bakom  tandraden, 

inneliålles  ungefär  l^.^  gånger  i  dennes  längd. 

Balen:  Enligt  J.  E.  Gkay ')  äro  bröstkotorna  18.  länd- 
kotorna  24:,  och  stjertkotorna  81,  och  kotornas  antal,  med  tillägg 

af  7  halskotor,  är  således  75.  Enligt  G*  Cuvirr -)  äro  alla  hals- 
kotorna sammanvuxna. 

Extremiteterna :  Enligt  den  af  G.  Ci  vjku  (anf.  st. pl.  XXllI, 

fig.  22)  lemnade  afbildningen  af  den  främre  extremiteten ,  är 
strålbenet  mycket  längre  än  öfverarmbenet,  och  armbågbenet  är 
temligen  bredt,  ehuru  smalare  än  det  förra.  Carpalbenen  äro  5, 

och  tiiigrarna  äro  5.  l:sta  fingret  har  I,  2:dra  D:o  har  9,  3:dje 

D:o  har  5  (sannolikt  6),  4:de  D:o  har  2:ne,  och  5:te  D:o  har' 
2:ne  phalanger,  allt  utan  inberäkning  af  metacarpalbenen.  5:te 

fingrets  metacarpnlben  och  phalanger  äro  rudimentära. 

Springaren  har,  sävidt  vi  känna,  endast  trenne  gånger  er- 
hållits vid  våra  kuster,  nemligen  en  gång  vid  Bohuslän,  och  ett 

par  gånger  vid  södra  kusterna  af  Norge,  och  den  tyckes  derföre 

hafva  en  mera  sydlig  geografisk  utbredning.  Såsom  vi  redan 
anfört  förvaras,  enligt  Malm,  craniet  af  ett  i  Bohuslän  erhållet 
exemplar  i  zool.  Riksmuseum  i  Stockholm,  och  i  Universitetets 

i  Christiania  zoolog,  museum  hafva  vi  genom  Prof.  L.  Esmakks 

godhet  haft  tillfälle  att  se  en  uppstoppad  hud,  och  ett  cranium 

af  de  vid  Norge  erhållna  exemplaren.  Enligt  hvad  vi  redan  of- 
van  anfört,  har  J.  Reinhakdt  af  bildat  ett  vid  östra  kusten  af 

Jutland  i  Danmark  fangadt  individ.  Detta  erhölls  i  närheten  af 
Grenaa  i  December  månad  I8()5.  Det  var  en  hane,  som  var  5 

fot  4  tum.  Danskt  mått,  lång.  För  öfrigt  förekommer  den  i 
Nordsjön,  i  noria  delen  af  Atlantiske  Oceanen  och  i  Medelhaf. 

vet,  och  på  sednare  stället  är  den  allmän.  Den  är  pelagisk,  och 

träffas  ofta  ute  i  vide  Oceanen  långt  från  land.    Den  häller  sig 

1)  Supplement  to  the  Catalogiie  of  Seals  aiid  Wliales  in  the  T3iiti«h 
Museum,  pag.  G8. 

2)  Eech.sur  les  Oss.  foss. ,  3:me  edit.    T-  V,  1,  pag.  303. 
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merendels  i  flock,  och  är  liflig,  snabb  och  rörlig,  och  gifver 

sin  närvaro  tillkänna  derigenom  att  den  ofta  springer  upp  ur 
vattnet  med  hela  kroppen,  och  stundom  på  detta  sätt  hoppar 

upp  öfver  båtarne,  hvilken  omständighet  har  förskaffat  den  namnet 

Springare  Dess  föda  består  till  hufvudsaklig  del  af  bläck- 
fiskar, men  äfven  af  fiskar. 

Anm.  Enligt  Malm  (ofvan  anförde  af  handling,  pag.  60—62),  är  den 
i  Skandinavisk  Fauna ,  Däggdjuren ,  2:dra  nppl. ,  pag.  597:  med  ett  fråge- 

tecken \i^\)i2i^\\Q  Uelphiniis  ohscuriis  Gray  icke  åerme  a.\'ten ,  ntsin  Delphinus 
(Clymenia)  doris  Gray,  och  det  af  Nilsson  beskrifna  craniet  förskrifver  sig 
utan  tvifvel  från  ett  exotiskt  haf.    Denne  arts  local  är  för  Gray  okänd. 

1)  Äfven  de  andra  arterne  af  detta  slägte  skola  förete  ett  dylikt  sätt 
att  röra  sig. 



Tillägg. 

1.  Beträffande  den  i  noten  till  sidan  8  anförda  iakttagelsen 

af  KowALEvsKY  öfver  utvecklingen  af  de  enkla  sjöpungarne,  fä 

vi  hänvisa  till  den  kritik  öfver  denna  iakttagelse,  som  af  Met- 
scHNiKOFF  blifvit  framställd  i  Zeitsclirift  f.  wissenschaftliclie  Zoo- 

logie,  Bd.  22,  pag.  339.  ~  1872. 
2.  Till  de  exogena  delar  hos  vertebrorna,  som  uppräknas 

på  sidan  6,  böra  läggas  hyijerapopJiijses  eller  hyperapophyserna, 
enligt  Mivart:  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  London  för  1865, 

pag.  574  &  576.  Vi  hänvisa  för  öfrigt  till  hvad  som  i  detta 
arbete  ofvan,  sid.  528  och  589  om  dessa  utskott  blifvit  anfördt. 

3.  Uti  den  sid.  10  11  gifna  beskrifningen  öfver  de  au- 
togena  och  exogena  delarne  på  en  vertebra  af  en  skallerorm  har 

vid  arbetets  sättning  en  hel  mening  blifvit  öfverhoppad,  nem- 
ligen  den,  som  handlar  om  diapophyserne.  Den  skall  hafva  sin 

plats  på  sid.  10,  ungefär  på  midten  af  denna,  och  näst  efter 

meningen:  "Dessa  båda  äro  parapophyserne",  samt  vara  af  följande 
lydelse:  Omedelbart  ofvan  dessa  (parapophyserne)  synes  å  hvar- 
dera  sidan  en  rundad,  med  ledyta  försedd  knöl,  emot  hvilken  ett 

ref  ben  har  articulerat,  och  dessa  båda  äro  diapophj^serne.  Till 
det  på  följande  sida  uppgifna  antalet  aderton  af  utskott  på  en 
sådan  vertebra  skall  således  läggas  2:ne,  så  att  nämnde  antal 
blir  20. 

4.  Till  hvad  som  i  början  på  sidan  37  anföres  om  bildnin- 
gen af  nedre  ändan  af  tihia  samt  af  tarso-metatarsus  hos 

foglarne ,  borde  såsom  not  läggas :  Utom  till  Gegenbaurs  Unter- 
suchungen  7a\v  vergleichenden  Anatomie  der  Wirbelthiere ,  hän- 

visa vi  i  detta  afseende  till  Edw.  Morse:  "On  the  Tarsus  and 

Carpus  of  Birds" ;  Annals  of  the  Lyceum  of  Natural  History  of 
New- York,  vol.  X,  1872,  sid.  141, 

5.  Till  noten  3  på  sidan  39  bör  tilläggas,  att  Huxley  dels 
i  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1869,  pag.  405,  och  dels 

i  A  Manual  of  the  Anatomy  of  Vertebrated  Animals,  pag.  155 

(1871)  benämnt  det  öfversta  benet  i  det  här  ifrågavarande  sus- 
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pensoriet  os  InjonmidlhuJare  ̂   och  antagit,  att  det  till  en  del 
eller  ock  helt  och  hållet  motsvarar  däggdjurens  incus. 

C).  Till  sid.  44,  ofvan  raidten,  efter  ordet  spendelen  tilläg- 
ges:  såväl  som  klippdelen;  och  nederst  på  det  öfre  stycket  hör 

tilläggas:  Nära  intill  den  främre  mynningen  Sii' canalis  caroticus 
är  ett  stort  foramen  kicer tim  mccVnini^  genom  \\N\\\LQi  art.  caroiis 

interna  ingår  i  hjernkaviteten. 

7.  Till  sid.  47,  15:de  raden  nedifrån,  bör  efter  ordet  sed- 
nare  tilläggas  ordet  författare. 

8.  Till  noten  å  sid.  74  bör  tilläggas:  Se  äfven  Huxlky; 

On  the  Representatives  of  the  MaUeiis  and  the  Incus  of  tlie 
Mammalia  in  the  other  Vertebrata:  Proceed.  of  the  Zool.  Soc 

of  Lond.  1869,  pag.  391. 

9.  Till  sid.  75,  öfverst,  tillägges:  med  undantag  af  Mono- 
tremerna,  hos  hvilka  snäckan  saknar  vindningar;  och  på  nedre 

stycket  tillägges  efter  ordet  epiphyser:  och  derigenom  att  led- 
utskotten äro  väl  utbildade :  och  längre  ned  på  samma  stycke 

bör  tilläggas :  Dock  hafva  en  del  af  bröstkotorna  hos  OrnitJio- 
rhynclms  hypapophyser. 

10.  Till  sid.  76,  långt  nere,  tillägges  efter  ordet  kloakdju- 
rens: och  det  hos  Myrmecophaga  jiihata. 

11.  A  sid.  94  tillägges  långt  ned  på  sidan  efter  ordet  Ve- 
spertilio:  i  vidsträcktare  bemärkelse. 

12.  Sid.  99,  högt  uppe,  efter  ordet  densamma  tillägges: 
och  stundom  utanför  den. 

13.  Sid.  108  tillägges:  Med  afseende  på  litteraturen  för 

denna  ordning,  få  vi  hänvisa  till: 
H.  Kuhl:  Die  Deutschen  Fledermäuse;  Neue  Annalen  der 

Wetterauischen  Gesellschaft  etc.    l:er  Bd.  —  1819 
C.  J.  Temminck:  Monographies  de  Mammalogie,  T.  I  &  II. 

Paris  &  Leiden.  1827  —  1841. 

T.  Bell:  Artikeln  Cheiroptera  i  Todds  Cyclopaedia  of  Ana- 

tomy  and  Physiology,  vol.  I,  pag.  394.  —  1836. 
Blainville:  Ostéographie;  Chéiroptéres.  —  1839. 
L.  F.  E.  KourfSEAu,  Memoire  zoologique  et  anatomique  sur 

la  Chauve-Souris  commune,  dite  Murin;  Magasin  de  zoologie. 
—  1839. 

Keysekling  &  Blasius:  Die  Wirbelthiere  Europa''s.  —  1840. 
0.  F.  Naumann:  Några  ord  om  byggnaden  af  främre  extre- 

miteten hos  slägtet  VespertiUo;  K.  Vet.Akad:s  Handl.  för  år 

1850,  pag.  139.  --  1851. 
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r.  Geuvais:  Docuiuentö  zoologiques  pour  servir  ä  la  mono- 

giaphie  des  Chéiroptéres  Sud-Araéricains;  Aiinales  des  Sc.  nat. 
4:me  ser.  Zoologie,  T.  V,  pag.  204.  ~  185(;. 

J.  H.  Blasius:  Natiirgeschiclite  der  Säugethiere  Deutsch- 
lands.  —  1857. 

V.  A.  KoLKNATi:  Monographie  der  europäischen  Chiroptern; 
Jahresheft  der  uaturwissensch.  Section  der  Kaiserl.  Königl.  Mähr. 

Schles.  Gesellsch.  zur  Betord.  des  Ackerbaiies,  der  Natur-  iind 
Laiideskiuide ,  ftir  das  Jahr  1859  (tr.  18G0). 

W.  Peteks:  Ubersitlit  der  von  illm  befolgten  systeniatischen 

Ordiiung  der  Gattuugeii  der  Ohiroptereii ;  Monatsberichte  d.  Kön. 
Preuss.  Akad.  d.  Wiss.  zur  Berlin,  aus  d.  Jahre  1865,  pag.  256. 
—  1866. 

Idem:  Uber  die  Plederhunde,  Ftcropi^  und  insbes.  iiber  die 

Arten  d.  Gatt.  Fteropiis;  ibm,  1867,  pag.  319.  —  1868. 

J.  E.  Gray:  Synopsis  of  the  Genera  of  VesiJcr  til  i  onida'  and 
Noctiliomdee;  Ann.  a.  Magaz.  of  nat.  hist.  8:d  ser.  vol.  XVII, 

pag.  89.  1866. 

Idem:  A  lievision  of  the  Genera  of  Pteropine  Bats  (IHero- 

pidce)  and  the  Descriptions  of  some  apparently  undescribed  Spe- 
cies;  Proceed,  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1866,  pag.  62. 

Idem:  A  Kevision  of  the  Genera  of  lUitnolophidce,  or  Hor- 
seshoe  Bats;  ibnci,  pag:  81. 

Idem:  Revision  of  the  Genera  of  Phyllostomidce^  or  Leaf- 
nosed  Bats;  ibm,  pag.  111. 

L.  J.  Fitzinger:  Kritische  Durchsicht  der  Ordnung  der  Fle- 
derthiere  oder  Handflligler  (Chrropiera),  Abth.  1,  Sitzungsber. 

d.  Kais.  Akad.  d.  Wiss.  zu  Wien,  Bd.  LX,  l:ste  Abth.  pag.  385; 

—  Abth.  II,  ibm,  Bd.  LXI,  l:ste  Abth.  pag.  123;—  Abth.  Ill, 
ibm,  Bd.  LXII,  l:steAbth.  pag.  13;  —  Abth.  IV,  ibm,  pag.  211; 

—  Abth.  V,  ibm,  pag.  353:  —  Abth.  VI,  ibm,  pag.  527:  — 
Abth.  VII,  ibm,  Bd.  LXIII,  pag.  203.  —1870-1871;  etc. 

Alex.  Macalistek  :  The  Myology  of  the  Chiroptera;  Philos. 

Transact.  of  the  Roy.  Societv  of  London,  Part  I,  pag.  125,  pl. 
XIII-XVI.  -  1872. 

Dessutom  få  vi  hänvisa  till  Schrebers  Säugthiere,  fortges. 

von  J,  A.  Wagnek,  Supplem.  Bd.  5:te  Abth.  Leipzig.  —  1855. 
14.  Sid.  117,  högt  uppe  tillägges:  Enligt  exemplar,  som  vi 

sett  i  Bergens  museum  i  Norge ,  förekommer  den  der  i  trakten. 

15.  Sid.  128,  vid  slutet  af  mellersta  stycket  tillägges:  En- 
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ligt  exemplar,  som  vi  sett  i  Christiania  Universitets  zoologiska 
museum,  förekommer  den  derstädes. 

16.  Sid.  129,  mot  slutet  af  diagnosen,  tillägges  efter  ordet 
långsgäende:  och  framåt  conver ger  ande. 

17.  Sid.  132,  ofvan  midten,  och  efter  ordet  björkregionen, 
tillägges:  A.  G.  Nordvi  har  i  bref  benäget  meddelat  oss,  att 
man  vid  Polmak  i  Norska  Östfinmarken  iakttagit  flädermöss, 
och  troligtvis  hafva  de  tillhört  denne  arten. 

18.  Sid.  135,  nederst  tillägges:  Helt  unga,  något  mera  än 
halfvuxna  exemplar  hafva  samme  mörke  färg,  som  denna  varietet. 

19.  Sid.  138,  vid  slutet  af  första  stycket  tillägges:  Herr 

Carl  Möller  har  benäget  meddelat  oss,  att  han  i  närheten  af 

Wedelsbäck  i  Skåne  d.  ̂ /gTO  i  ett  ihåligt  träd  anträffade  en 
hibernerande  samling  af  omkring  500  individer,  både  hanar  och 
honor,  och  att  de  under  en  tid  af  öfver  20  ̂ år  brukat  hibernera 
i  samma  träd.  Alla  tillhörde  samme  art,  med  undantag  af  ett 

enda  individ  af  Vesperugo  pipistrellus.  Under  fortplantnings- 
tiden hade  han  funnit  könen  åtskilda  i  olika  kolonier,  och  ho- 
norna hade  nästan  alltid  2:ne  ungar. 

20.  Sid.  140,  å  sidans  raidt,  tillägges:  I  zoologiska  Kiks- 
museum  i  Stockholm  hafva  vi  sett  ett  exemplar  derifrån  trakten. 

21.  Sid.  146,  till  diagnosen  tillägges :  Interparietalbenet  är 

högre  än  hjessbenen. 
22.  Sid.  158,  öfversta  stycket,  tillägges:  Enligt  exemplar  i 

Christiania  och  Bergens  museer  i  Norge,  förekommer  den  på 
båda  dessa  ställen. 

23.  Sid.  167,  17:de  raden  uppifrån,  efter  ordet  Sits,  tilläg- 
ges: Dasypns. 

24.  Sid.  171,  nederst,  tillägges  till  litteraturen  för  Insedr 

vora:  A.  Milne-Edwards  :  Recherches  pour  servir  ä  Thistoire 
naturelle  des  Mammiféres,  pag.  255  och  följ.   (Fam.  SoricidcP). 

25.  D:o  D:o  D:o:  P.  Tauber:  Om  Tandsaet  og  Leve- 
maade  hos  de  Danske  Flagermuus  og  Insektsedere ;  Naturhistorisk 

Tidskrift,  3:dje  Rsekke,  8:de  Bind,  pag.  227.  —  1872. 
26.  Sid.  191,  ll:te  raden  nedifrån,  efter  ordet  Linné,  tilläg- 

ges: 1758. 
27.  Sid.  194,  i  början,  tillägges:  Utanför  for.  caroticnm 

synes  ett  for,  styJomastoideiim. 
28.  Sid.  201,  2:dra  stycket,  tillägges:  Magen  har  en  stor 

blindsäck. 
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29.  Sid.  214,  på  midten,  tillägges:  På  samma  ställe,  som 
hos  Talpa,  förefinnes  ett  något  mindre,  men  dock  stort  os 

pteroticuni^  som  baktill  är  sammansmält  med  pars  mastoidea. 

30.  Sid.  216,  långt  nere,  tillägges:  De  3:ne  bakerst  a  bröst- 
kotorna hafva  distinkta  anapophyser. 

31.  Sid.  229,  öfversta  stycket,  tillägges:  Enligt  A.  G.  Nordvi, 

i  bref,  har  den  blifvit  funnen  vid  JVJortensnses  i  Norska  Östfin- 
marken. 

32.  Sid.  239,  noten,  tillägges:  Peter  Olsson:  Iakttagelser 
öfver  matsmältningsorganerna  hos  några  arter  af  slägtet  Mus 

(Grad.Disput.).  Lund.  1865. 
33.  Sid.  247,  på  öfre  stycket,  tillägges  efter  ordet  förete: 

de  öfre. 

34.  Sid.  262,  långt  nere,  efter  ordet  rät,  tillägges:  eller 
stundom  nästan  konkav. 

35.  Sid.  265,  högt  uppe,  efter  orden  men  äro,  tillägges:  då 
de  mätas  från  pannan. 

36.  Sid,  272,  öfverst  uppe,  tillägges:  Craniet  2ii M.minutns 

har,  enligt  Lundahl,  mycket  kortare  ansigtsregion  än  hos  våra 
arter,  och  interparietalbenet  är  längre  utdraget  åt  sidorna. 

37.  Sid.  276.  Till  de  här  förekommande  uppgifterna  om 

buskmusens  geografiska  utbredning  får  tilläggas:  Enligt  E.  Ko- 
STRUP  och  Jap.  Steenstrup  har  buskmusen  blifvit  funnen  vid  Vejle 

och  Aalborg  på  Jutland  1872;  Videnskab.  Meddelelser  fra  den 
naturhist.  Foren.  i  Kjöbenh.  Aaret  1872,  pag.  206. 

38.  Sid.  292,  i  afseende  på  förekomsten  af  rödbruna  skogs- 
sorken tillägges:  A.  G.  Nordvi  har,  enligt  benägen  uppgift  till 

oss  i  bref,  funnit  den  vid  Mortensnses  i  Norska  Östfinmarken, 

der  den  gerna  håller  sig  i  mjölbodar.  Både  den  och  följande 
arten,  såväl  som  de  andre  sorkarne,  hafva  der  visat  sig  vara 

periodiske  uti  sin  förekomst. 
39.  Sid.  294.  Till  förekomsten  af  gråsidige  skogssorken 

tillägges:  Vi  hafva  gonom  Dokt.  S.  F.  Söderlund  erhållit  den 

från  Herjeådalen.- 
40.  Sid.  298,  vid  slutet  af  mellersta  stycket,  tillägges :  Det 

händer  stundom,  att  den  2:dra  undre  kindtanden  blott  har  4 

emaljslyngor,  emedan  den  främsta  stora  af  dessa  då  ej  är  riktigt 
delad  i  2:ne. 

41.  Sid.  316,  längst  nere,  tillägges:  Några  mått  å  en  hane, 

erhållen  från  Nerike  1871:  Längd  af  kroppen  från  nosspetsen 
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till  aniis  1^2  mill.  L.  af  Imfvudet  27  mill.  Afståiidet  mellan 

ögat  och  nosspetsen  II  mill.,  och  något  längre  än  det  mellan 
det  förra  och  örat.  L.  af  örat  från  basen  af  dess  yttre  kant  1 1 
mill.,  och  föga  större  än  dess  bredd.  L.  af  bakfoten  frän  hälen 
till  den  mellerste  klospetsen  IG  mill.  L.  af  svansen  frän  anus, 

och  utan  håren  14  mill.  —  A  en  hona,  erhållen  från  Dalarne 
1872,  var  bakfoten  från  hälen  till  mellerste  klospetsen  18  mill. 

lång,  och  svansen  från  anus  och  utan  håren  17  mill.  D:o. 
42.  Sid.  320,  om  skogslemmelns  förekomst,  tillägges:  Jägm. 

AuG.  Jensen  täcktes  under  October  187 1  förära  härvar.  Univers. 

zool.  museum  ett  par  exemplar  af  denne  lemmel,  samt  derjemte 
i  bref  underrätta  oss,  att  den  då  under  Sept.  och  Oct.  visat  sig 
talrik  i  trakten  af  Svarta  i  Nerike.  Han  hade  funnit  öfver  20 

exemplar,  som  alla  voro  ihjelbitne,  sannolikt  af  vesslor,  men  för 

öfrigt  blifvit  lemnade  oskadade,  troligtvis  tillfölje  af  deras  mysklukt. 
Äfven  följande  året  (1872)  under  våren  och  sommaren,  iakttog 

Jägm.  Jensen  skogslemmeln  å  samma  trakt,  som  föregående 
året,  och  täcktes  äfven  då  förära  härv.  zool.  museum  exemplar. 

1871  hade  skogslemmeln  äfven  blifvit  funnen  vid  Gefle  af  Dokt. 
Haktman,  enligt  ett  för  oss  förevisadt  exemplar.  1872  iakttogs 

den  talrik  dels  i  Wermland,  i  trakten  af  Phiiipstad,  af  Akad.Doc. 
E.  G.  R.  Nauckhoff,  och  dels  i  Dalarne  af  Amanuensen  H.  A.  Eukkx  . 

hvilka  båda  deraf  täckts  förära  exemplar  till  härvar.  Univ.  zool. 
museum.  Under  nämnde  år  iakttogs  den  talrik  for  öfrigt  pä 
flera  ställen  i  Nerike,  och  äfven  i  norra  Westmanland,  och  under 

hösten  samma  år  tycktes  den  vara  stadd  i  vandring,  emedan  den 
efter  October  månads  slut  ej  vidare  syntes  till.  Förut  hade 
massor  af  den  funnits  döda  i  skogarne  och  vid  jernvägarn^ 

43.  Sid.  327  tillägges:  Äfven  fjell-lemmeln  har  under 
sommaren  och  hösten  1872  visat  sig  i  tallösa  massor  på  flera 

ställen  både  i  Sveilge  och  Norge,  der  deras  förruttnande  kada- 

ver genom  att  förpesta  luften  och  vattnet  stundom  ansågos  för- 
orsaka en  egen  slags  sjukdom:  lemmelfebern.  Tidn.  Nya  Dagl. 

Allehanda  meddelade  först  i  N:o  228  för  är  1872,  att  fjell-lem- 
larne  under  slutet  af  sommaren  samma  år  uppträdt  i  ovanlig 

myckenhet  i  trakten  af  Trondhjem  i  Norge;  och  A.  G.  Nokdvi 
meddelade  oss  i  bref,  att  de  under  våren  förut  och  sommaren 

1)  Se  vidare  härom  C.  A.  F.  Sädbom:  Om  Myodes  schidicolorLihUEn.; 
Öfvers.  af  K.  Vet.Akad:s  Förh.  1872,  N:o  4,  pag.  31,  och  N:o  8,  pag.  41; 
samt  C.  G.  LöWéNHJELM,  u  sistn.  ställe,  pag.  42. 
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varit  talrika  i  Norska  östfinmarken,  och  att  han  iakttagit,  att 

ijell-lemmelu  ynglar  på  obestämd  tid ,  och  att  honan  föder  9 — 10 
ungar  åt  gången.  Ofvannämnde  tidnings  N:o  236  lemnade  den 
uppgiften,  att  i  slutet  af  Sept.  och  början  af  Oct.  ett  tåg  af 

flell-leralar  anländt  till  Arbro  socken  i  södra  Helsingland,  och 
att  man  der  i  trakten  hade  i  minnet,  att  dylika  vandringar  der 

ägt  rum  1812,  1820,  1835,  och  t.  o.  m.  så  långt  tillbaka  som 
1635,  detta  sednare  på  grund  af  en  inskription  å  en  brädlapp, 
som  fanns  under  golfvet  till  orgelläktaren  i  Jerfsö  kyrka.  Uti 
nämnde  tidningsnummer  meddelades  äfven,  att  lemlarne  under 

sommaren  visat  sig  i  massor  i  Jeratland.  Uti  samma  tidning, 
N:o  246  för  sagde  år,  uppgafs,  att  ett  lemraeltåg  då  visat  sig 
vid  Råda  och  Likenäs  i  Wermland,  samt  sträckt  sig  ned  till 
Ny  socken  derstädes.  Om  de  i  Jemtland  under  sommaren  och 

hösten  1872  förekomna  massorna  af  fjell-lemlar  har  dessutom 

Lektor  P.  Olsson  i  Östersund  i  bref  benäget  underrättat  oss* 
dervid  uppgifvande,  att  de  på  många  ställen  uppätit  allt  gräset 
på  marken,  och  äfven  stundom  det  i  ladorna  inbergade  höet, 
hvarjemte  deras  förruttnande  lik  ansågos  hafva  förorsakat  den 

temligen  vidt  utbredde,  och  äfven  i  Östersunds  stad  någon  gång 

försporde  så  kallade  lemmelfebern ,  som  var  långvarig  och  stun- 
dom dödande.  Under  den  derpå  följande  vintren  uppgräfde  Lekt. 

Olsson  åtskilliga  fjell-lemmeln  tillhöriga  bo'n,  som  bestodo  af 
en  underjordisk  gång  af  stundom  öfver  2  alnars  längd,  slutande 
i  en  liten,  med  torrt  hö  bäddad  håla,  i  hvilken  blott  ett  enda 
individ  hade  sitt  tillhåll,  och  hvarest  icke  förefanns  något 

vinterförråd.  Den  nämnde  gången  gick  i  början  lodrätt  nedåt, 

och  derefter  horisontelt.  Stundom  sågos  fjell-lemlarne  under 
vintren  springande  på  snön. 

44.  Sid.  337,  nederst,  tillägges:  Enligt  E.  Kostrup  (Vid. 
Meddelels.  fra  den  naturhist.  Foren.  i  Kjöbenh.  1872,  pag.  210) 
förekommer  den  icke  så  särdeles  sällsynt  på  Fyen  i  Danmark. 

45.  Sid.  365  tillägges:  De  ställen  i  Skåne,  som  hafva  namnet 

Björstorp,  t.  ex.  Norra  och  Södra  Björstorp  i  Albo  Härad,  och 
Björstorp  i  Vestra  Göinge  Härad,  hafva  sannolikt  i  äldre  tid 
hetat  Bjurstorp,  och  dessa  namn  torde  derföre  kunna  betraktas 
såsom  erinrande  om  bäfverns  förekomst  i  Skåne. 

46.  Sid.  366  tillägges;  A.  G.  Nordvi  har  i  bref  benäget 

uppgifvit  för  oss,  att  bäfvern  fordom  sannolikt  varit  talrikt  före- 
kommande i  Norska  Östfinmarken ,  emedan  Noedvi  vid  ett  offer- 

ed 
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ställe  för  hedniska  Lappar  vid  Bautastenen  på  Mortensnses  ^.  ̂ 
aln  under  jorden  funnit  talrika  bäfvertänder,  såsom  lemningar 
af  Lapparnes  olfer  åt  sine  gudar.  Dessa  tänder  lågo  der  i  sådan 
mängd,  att  han  kunde  taga  handen  full  af  dem. 

47.  Sid.  383,  på  melllrsta  stycket,  efter  orden  sista  grup- 
pen, tillägges:  af  Simplicidentaterna. 

48.  Sid.  391,  långt  nere,  tillägges:  Enligt  hvad  vi  seder- 
mera haft  tillfälle  att  iakttaga,  äro  små  ungar  af  olika  kön  i 

början  af  olika  färg.  Hanen  är  mörkare  rödbrunaktig,  och  honan 
ljusare  rödaktig.  Hanen  aflade  genom  fällning  ganska  fort  denna 
drägt,  och  antog  samme  Ijuse  färg,  som  honans. 

49.  Sid.  399,  ä  midten,  tillägges:  Tiden  för  ekorrhonans 

ynglande  är  säkerligen  mycket  vexlande.  S.  A.  v.  Post  har  d. 
10:de  April  1870  skjutit  en  hona,  som  var  drägtig  med  små 
och  föga  utvecklade  foster. 

50.  Sid.  405,  nederst,  tillägges:  Uti  Öfvers.  af  Finska  Ve- 

tenskaps-Societens  Förhandl.  1853—1855,  pag.  71,  uppgifves. 
att  flygande  ekorren  under  de  sednare  aren  blitvit  mera  allmän 

i  Nyland  uti  Finland. 
51.  Sid.  406,  långt  nere,  tillägges:  Uti  Tidskr.  för  Jägare 

och  Naturforskare  1834,  pag.  1086,  förelinnes  ett  utdrag  af  ett 
bref  från  Med.  Dokt.  (j.  T.  Stköm,  uti  hvilket  uppgifves,  att  det 

af  Blom  omförmälda  exemplaret  af  Tamiaa  ̂ triatus  icke  för- 
skrifver  sig  från  Dalarne ,  utan  af  en  Svensk  Fastor  blifvit  hem- 
fördt  från  Amerika.  Vi  hafva  emellertid  i  zool.  Riksmuseum  i 

Stockholm  sett  det  exemplar,  som  sannolikt  är  detsamma,  och 
kunna  intyga,  att  det  tillhör  den  Sibiriske  formen,  eller  Tamiaa 

pdllasii,  och  att  det  således  icke  är  från  Amerika,  hvadan  Bloms 

uppgift  tyckes  vara  tillförlitlig. 
52.  Sid.  409,  nedom  midten,  efter  orden  ett  par  tillägges ; 

eller  tre. 

53.  Sid.  421,  långt  nere,  tillägges:  Enligt  Statsrådet  v. 

NoRDMANN  (öfvers.  af  Finska  Vet.Soc:s  Förh.  II,  1853—1855, 
pag.  70)  är  Lepus  europceus  funnen  vid  Kexholm  och  Mohla  i 

Finland;  och  M.  v.  Wkight  har  i  förordet  till  "Finlands  Fogkr". 
pag.  IX,  uppgifvit,  att  den  förekommer  i  östra  Finland,  hvadan 
det  af  honom  afbildade  exemplaret  sannolikt  varit  från  detta  land. 

54.  Sid.  440,  på  midten,  tillägges:  Enligt  muntlig  uppgift 
af  TuUförv.  Ahlbom,  lära  dock  verkliga  bastarder  af  nordharen 

och  Tyske  haren  förekomma  på  ön  Hven;  och  enligt  Sv.  Jäg.- 
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Förb:s  Nya  Tidskr.  hafva  dylika  bastarder  äfven  iakttagits  på 

Öland  —  Ahlbom  har  äfven  muutligen  för  oss  uppgifvit,  att 
den  Tyske  haren  i  mängd  gått  öfver  på  isen  från  Hven  till 
Skånes  fasta  land,  och  derföre  aftagit  i  antal  på  nämnde  ö. 

55.  Sid.  458,  ofvan  midten,  och  efter  orden  är  belägen  uti^ 

tillägges :  eller  strax  framom. 
56.  Sid.  484,  vid  slutet  af  öfre  stycket  tillägges:  En  i  zool. 

Riksmuseum  i  Stockholm  förvarad  uppstoppad  och  omkr.  14  dagar 

gammal  unge  är,  isynnerhet  ofvan,  mörkt  gråbrunaktig ,  med 
talrika  mörkbruna  fläckar,  och  har  en  större  svart  fläck  bakom 

örat,  och  diverse  svarta  streck  på  öfre  sidan  af  hufvudet,  nem- 
ligen  på  hjessan,  och  på  sidorna  af  hufvudet  bakom  ögonen 
samt  på  nedre  delarne  af  kinderna.  På  sidorna  af  ryggen  har 
den  någon  rödbrun  anstrykning. 

57.  Sid.  502,  långt  nere,  efter  ordet  utbildad,  tillägges: 
De  här  förmodade  raammillärutskotten  äro  till  dels,  enl.  Mivart, 

hyperapophyser,  men  dessa  syms  endast  på  2:dra— 5:te  hals- 
kotorna. De,  som  synas  på  postzygapophyserne  på  5:te — 7:de 

halskotorna,  äro  deremot  metapophyser. 
58.  Sid.  520,  vid  slutet  af  2:dra  stycket,  tillägges:  Här 

förekommer  en  annan  närstående  art,  Mustela  sihirica  Pallas? 

som  vskiljer  sig  deri genom  att  den  på  hakan  eller  strupen  har 
en  hvit  fläck,  och  för  öfrigt  har  en  olik  och  ljusare  färg.  Dess 
svans  skall  vara  något  längre  i  proportion  till  kroppen  än  hos 
flodillern. 

59.  Sid.  565,  långt  nere  och  efter  orden  Innanför  den^ 
tillägges:  främre  delen  af  den 

60.  Sid.  585,  å  midten,  efter  ordet  gulaktig,  tillägges:  eller 
gulbrun. 

61.  Sid.  624,  näst  nedersta  raden,  efter  ordet  längd,  tilläg- 
ges: och  273  mill:s  bredd;  och  vid  slutet  af  den  nedersta  raden 

tillägges:  och  bredden  af  detsamma  till  226  mill. 
62.  Sid.  638,  såsom  tillägg  till  4:de  noten:  Prof.  F.  A.  Smitt 

har  täckts  visa  oss  en  i  mergel  vid  Halmstad  funnen  och  ny- 
I  ligen  till  zool.  Riksmuseum  i  Stockholm  förärad  underkäke  af 

den  fossile  form ,  som  fått  namnet  IJrsus  J)riscus  Goldfuss. 

1)  Uti  tidskriften  "Der  Zoologische  Garten",  XIV:er  Jahrg.  1873,  pag. 
435—436  omtalas  fullkomligt  fruktsamma  bastarder  (Leporider)  mellan 
Lepus  europcctis  och  Lepus  cuniculvs.  Dessa  bastarder  skola  vara  större 
och  vackrare  än  deras  stamarter.  De  skola  hafva  stor  likhet  med  den  förre 
af  desse. 

68* 



63.  Sid.  640,  under  midten,  och  efter  ordet  långsträckt, 
tillägges:  Sutura  coronalis  försvinner  tidigt, 

64.  Sid.  646,  såsom  not  till  orden  tillsamnjans  20,  tillägges: 

Hos  TJioca  harhata  hafva  vi  räknat  19  dylika  kotor,  nemligen 
14  bröstkotor,  och  5  ländkotor. 

65.  Sid.  648,  vid  slutet  af  •2:dra  stycket,  tillägges:  Enligt 
Fr.  ScHMiDT  skall  den  sednare  gå  långt  upp  i  Jenissej. 

66.  Sid.  653.  Till  hvad  i  början  på  sidan  anföres  om  tand- 
ömsningen tillägges:  Den  är  dock  till  dels  äfven  foetal,  men  af- 

slutas  ej  förr  än  efter  födseln 

67.  Sid.  679,  mot  slutet  af  l:sta  stycket,  efter  ordet  cal- 
canetis,  tillägges:  A  yttre  sidan  mellan  o.  scaphoidewn  och  o, 
cuneiforme  l:mum  är  ett  litet  öfvertaligt  ben. 

68.  Sid.  689,  under  midten,  och  efter  ordet  Juni,  tillägges: 
Denna  sednare  uppgift  (i  Skand.  Fauna)  är  säkrast.  Doktor  S. 

F.  SöDEBLUND  har,  enligt  benägen  uppgift  till  oss,  d.  8:de  Sept. 

hos  en  drägtig  hona  funnit  ett  foster,  som  var  3  -4  tum  långt. 
69.  Sid.  727,  ofvan  midten,  och  efter  ordet  Christiauia, 

tillägges:  Dokt.  J.  Koren  har  täckts  meddela  oss,  att  ett  10  fot 

långt  individ  af  blåssjälen  dödades  vid  Mänger  nära  Bergen  1865. 
70.  Sid.  731,  efter  J.  E.  Gray,  1867,  tillägges: 

E.  Milne-Edwahds:  Note  sur  un  raétis  d'Hémione  et  de  juiuent,  sur 
rHémippe  ou  Héraioue  de  Syrie  et  sur  TOnager  d'Abyssinie;  Nouvelles 
Archives  du  Museum  d'histoire  naturelle  de  Paris,  T.  5:me,  Bulletin,  pag. 
37,  pl.  2-5.  -  1869.    (Utmärkta  figurer). 

71.  Sid.  737,  såsom  not  efter  ordet  förmodat,  högt  uppe  på 
sidan,  tillägges:  J.  F.  Bkandt  (Bullet.  de  TAcad.  Imp.  des  Sc. 

de  St.  Pétersb.  T.  XV,  N:o  2,  pag.  184)  anser  det  ännu  oaf- 
gjordt,  om  denne  häst  är  vild  eller  förvildad. 

72.  Sid.  756,  på  3:dje  stycket,  och  efter  orden  Fotamo- 
choerus  J.  Gray,  tillägges:  från  Afrika. 

73.  Sid.  775,  längst  nere,  i  noten  efter  ordet  karaeldjuren, 
tillägges:  och  Traguli. 

74.  Sid.  778,  långt  nere  i  noten,  efter  Idem  etc.  tillägges: 
Fk.  Wahlgren:  Om  de  vid  utvidgningen  af  Ystads  hamn  åren 

1868-— 69  funna  däggdjursben;  I.  Om  benen  af  oxartade  djur, 
jemte  några  anteckningar  om  I)  ver  g  oxen  (Bos  longifrons  Ow. 
Nils.)  i  Sverige;  Lunds  Univers.  Årsskr.  T.  IX,  1872. 

1)  Se  äfven  W.  H.  Flower:  Journal  of  Anat.  and  Physiol.  vol.  III, 

pag.  272. 
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75.  Sid.  788,  till  diagnosen  för  kronhjorten,  för  det  första 

efter  orden  A  craniet  äro  näsbenen,  tillägges:  hos  hanen  något 

ofver  2  i  ̂^'^^  honan  —  —  —  ,  samt  längre  ned  för  det 
andra  efter  orden  Craniets  bredd  innehålles,  tillägges:  hos  hanen 

ej  fullt  2  \  2 1        ̂ ^^-^  honan  ~  —  — 

76.  Sid.  793,  i  början  af  nedre  stycket,  efter  ordet  bredd ^ 
tillägges:  hos  honan 

77.  Sid.  794,  i  början  af  första  stycket,  efter  ordet  längd, 

tillägges:  hos  honan;  och  längre  ned  på  samma  stycke,  efter 
ordet  näsbenen,  tillägges:  eller  ock  större.  Det  får  dessutom 
här  anmärkas,  att  den  af  oss  gifna  beskrifningen  af  craniet  är 

grundad  på  ett  sådant  af  en  gammal  hona ,  och  att  detta  är  af 
en  mera  långsträckt  form  än  hanens. 

78.  Sid.  79(i,  långt  nere,  efter  ordet  länder,  tillägges:  och 

79.  Sid.  804,  på  öfversta  raden,  efter  ordet  utstående,  til- 
lägges: Den  inre  något  litet  mera  utstående. 

80.  Sid.  827,  strax  nedom  midten,  och  efter  ordet  fotsu- 

lorna, tillägges:  Sannolikt  uppkommer  detta  ljud  i  fötternas  led- 
gångar, enligt  de  af  A.  E.  Brehm  å  renar  anställda  iakttagelser 

(Illustr.  Thierleben,  2:er  Bd.  pag.  436). 
81.  Sid.  846,  till  noten,  tillägges:  Af  Pastor  Jon.  Mörtsell 

i  Umeå  Lappmark  hafva  vi  genom  Doktor  Feudinand  Unander 
erhållit  uppgifter,  som  till   hufvudsaklig  del  bekräfta  de  af 

HoLLSTEN  och  Grape  gifua.  Euligt  Mörtsell  förete  de  kastrerade 
renhanarne  hornömsning  lika  väl  som  de  okastrerade.   Af  desse 
sednare  fälla  de  gamle  sina  horn  redan  i  början  af  November 

och  de  yngre  vid  nyårstiden.    De  kastrerade  förete  i  detta  af- 
seende  någon  olikhet ,  allt  eftersom  kastreringen  blifvit  väl  eller 

illa  verkställd.    "De  väl  kastrerade  oxarne  få  väl  lika  stora 
horn  som  de  illa  kastrerade  och  okastrerade,  men  de  af- 
skubba  aldrig  huden  från  sina  horn.    Dock  börjar  hornens  hud 

hos  dem  af  sig  sjelf  lossna  och  blifva  hängande  i  trasor  innan 
midten  eller  slutet  af  Mars  månad,  då  de  fälla  hornen.  De  illa 
kastrerade  oxarne  afskafva  huden  från  sina  horn  något  sednare 

än  de  okastrerade,  och  fälla  hornen  vid  nyårstiden  eller  något 
derefter.  Tiden  för  både  hudafrifningen  och  hornfällningen  beror 
hufvudsakligen  af  den  större  eller  mindre  verksamhet,  som  i 

deras  könsorganer  finnes  efter  kastreringen  i  behåll." 
82.    Sid.  942,  på  midten,  efter  ordet  Sillhvalarne,  tillägges : 

eller  rättare  Rörhvalarne, 



RÄTTELSER  och  TRYCKFEL: 

Sid. 
3, 

rad 20  uppifrån, stål :  öfve; läs:  öfre. 
8, 

j> 

13  nedifrån, episirophcBUS ; ,,  epistropheus: 19, 
1, 6  uppifrån. 

•> 

Detta; 

„  Denna 
32, 

>, 
11  nedifrån, 

5? 
Pachydermeta; 

„  Fachydermata. 34, »> 
15  0.  16  „ någon  fullständi.c: ,    „    något  fullständigt. 44, 

>> 
8 >> yttre ; ,,  främre. 46, 
6 >» och  till; 

„  till. 
48, >> 22 saknar ; „    har  låg. 49, 

>> 16  uppifrån, », palatina  anteriora ;    „  palatina. 50, 1  0.  2  „ ff och  som  vi  derföre  kunna  kalla  processus 
vomerinus;  läs:  och  som  är  proc.  palaiinus. 65, 

!l 
18  nedifrån, M 

Dess; 
läs:  Dettas. 

70, >> 8  „ smala; 
„  sneda. 72, 

M 9  uppifrån, M diapophysis; „  diaphysis. 82, 
f> 13  0.14  nedifr.  „ transf  orsmerade ; „  transformerade. 86, 
>> 3  uppifrån. rundade ; 

„  ovala. »> 13  nedifrån. >> 

5; 

„    13,  enligt  J.  Gray. 100, »> 13 pteropoiderna; „  pteropodiderna. 101, >» 5  uppifrån. 
>» 

ä ; 

„  å. 

102, 
>» 

12 

J> 

en  eller  tvenne; 
„  3:ne. 112, >> 15 Fladermäuse ; „  Fledermäuse. 

124, >J 11  nedifrån. 
>> 

Vespertilio; „    Vesper  ugo. 
128, >» 4  „ »» Micromammologi ; „  Micromammalogi. 
146, 

»> 4  uppifrån. 
l>» 

17; 

tt  18. 
157, M 4  nedifrån, 

>> 

E.; 

„  G 
it 2 >» ;  vid  Trangärds- 

torp ; 

„  Råda  Loffstrand  i  Eks- 
härads socken  i  Elfdals 

härad  i  norra  Wermland. 
173, »> 4  uppifrån. M ansett ; 

„  ansedt. 

— » 

M 11 Myogale; „  Myogalea. 176, >, 14 »> fibringar; „  fiberringar. 
177, 

»» 
6 

tid; 

„  vid. 179, >> 7  nedifrån, >  > paiatinum  poste- rius; 

,,  pterygo-palatinum. 195, 
>» 

15  „ 
>» 

palatina  posteriora; 
„  pterygo-palatina. 210, ,» 3  uppifrån. It Crocidura; 
„  Pachyura. 215, 8 

>t 
dess; 

„  deras. 
~~*» 

,» 5  nedifrån, tt palatina  posteriora; 
,,  pterygo-palatina. 226, 

>» 
10  „ tt öfverensstämmer 

med  den; 
öfverensstämma  med 
dem. 

237, 

»• 

15  uppifrån, 
tt 

öppa; 
„  öppna. 277, 1  nedifrån, 

tt 
vattenlemmeln; vattensorken. 
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Sid. 
281,  rad. 8  nod  i  från. står :  utan: lä» 

med  eller  utan  antyd- 
ning till. 

289, 16  uppifrån. sina: deras. 
326,  „ 18 

böga; höga. 
328,  „ 4 äro  norra; äro  i  norra. 
341,  ,. 3  nedifrån, postauditorius ; 

posUympanicm. 352, 10  uppifrån postauditonm ; posttympanicus. 360. 12 
vara: 

.skola  vara. 
408,  „ 11 M sluten : 

öppen. 443,  „ 19  nedifrån. enda-si: både  pecforala  och 
445,  „ 12 

'1 
och; 

11 

ock. 
449,  , 7  uppifrån, 

12; 

» 
8. 469,  „ 6 

och ; 

?) 

ock. 
14 coeruleus : J> ccBruleM^. 

488,  „ 9 äro ; ,J varit. 

490,  ., 11  nedifrån, 

är; 

»5 

är  merendels. 
523,  ., 18 v kar: Ii har. 
546,  „ 15 f  örhållanåe : förhållande. 
551,  „ 12 profilkonturen ; profilkontm. 566,  „ 7  uppifrån, hvar  dera; hvardera. 
614,  „ 20  nedifrån. 

2.ne; 
3:ne. 

619,  „ 7  „ >> Falck; 

yi 

Falk, 
639, 

j> leV^t.  eller  496; y 17  t.  eller  510, 
644,  „ 18  uppifrån. 

^» 

0; 

1, 
646,  „ 14  nedifrån, >> 

yttre ; 
)» 

inre. 
)) inre; 

v 

yttre. 
677,  „ 13  uppifrån, 

Coste; 
CostcB, 

687,  „ 3  nedifrån, Stackholms : Stockholm.s. 
695,  ,. 

han; 
den. 

715,  „ 19  uppifrån, bhalfmånformigt: halfmånformigt. 
724,  „ 8  nedifrån, n mella: mellan. 
756,  „ 12  uppifrån 

41: 
11. 

774,  „ 19  nedifrån. 
ock; 

>• 

och. 

776,  „ 23 Dicranoceros ; Dicranoceras. 
'  •  j? 18 

?' 

qvicken : 
* 

qvickar. 803,  ,. 15  uppifrån. 
utåt; inåt. 

805,  „ 14 näsbenm; näsborr  e^u 
834,  „ 10 fnllt; 

fullt. 
887,  „ 16  nedifrån, en  del; delar. 
987,  „ 16 J, 

A; 

Å. 
1002.  „ 3  „ praenasalfält, 

eträcker: »? praenasalfältet  räcker. 
1023,  „ 16 

•? 

01; 

10, 1033,  „ 16 drif  na ; 
drif  ven. 

1036,  „ 1  uppifrån, quitequealur : ?? 
qviteqvealur. 1040,  ., 16 

A; 

L 
1050,  „ 7  nedifråu. der: M den. 



Latinskt 

Namn-RegisterO- 

Sid. 
Abdominales   21 
abietum  (Martes)   524 
abyssinicus  (Euhyrax)   166 
Acanthias   2 
Acanthopteri   22 
acuta  (Electra)  1047 
acuto-rostrata  (Balsenoptera)  937 
acutus  (Delphinus)  1046 
acutus         „   1047 

„      (Lagenorhynchus  ....  1047 
aegagrus  (Capra)   8.^1 

„         (Hircus)   850,  851 
aegagrus  buraeticus  (Hircus)  .  851 
aegyptiacus  „       .  .  851 
aeliani  (Phacochoerus)   756 
Aeluridae   451 
Aeluroidea    451,  452 
Aelurus   451 
aethiopicus  (Hircus)   850 

„        (Phacochoerus)  .  .  756 
Agaphelidce   903 
Agaphelidae   923 
Agaphelus   899,  923 
agilis  (Gadus)    932 
agrarius  (Mus)    272 
agrestis  (Agriolimax)   203 
„  (Arvicola)  ....  &8 1—283 

agrestis  „  ....  284,  305 
agrestis        „         ....    306,  321 

„       (Hypudseus)   306 
„       (Lemmus)   306 
„        (Mus)   305,  306 

Agriolimax   203 
Ailuridae   451,  453 
Ailurus   451 
albicans  (Balaena)   1000 

sid. albicans  (Delphinus   1000 
albigena  (Phoca)   697 
albirostris  (Delphinus)  1042 
albirostris        „   1042 
alhirostris  (Lagenorhynchus)  1042 
albirostris  1042 
Alces   348 
Alces  .  .  •   786 
Alces   786,  787,  814 
Alces   814 
alces  (Cervus)   347 
alces        „    814 
alces        ,,    814 
alexandrinus  (Mus)  ....   255,  256 
Allantoidica   35 
alopex  (Canis)   603 
alpina  (Lagopus)   843 
alpini  (Hyr ax)   166 
alpinus  (Salmo)  1007 
„  (Sorex)  221 

americana  (Antilocapra)      776,  778 
americanus  (Alces)   348 

„         (Bison)    ....  859,  878 
„         (Bos)   878 
„         (Castor)  .  .  .   343,  346 

americanus      „    347 
Amphibia   35 
Amphibia   80 
amphibius  (Arvicola),  202,  206,  282 
amphibius         „         .  .  284,  295 
amphibius  „    295 

„        (Lemmus)   295 
„         (Mus)   295 
„  (Paludicola)  ....  295 

amphibius  (Hippopotamus),  .  .  756 
Amphicoelia   28 

1)  Härvid  är  att  märka,  att  alla  artnamn  hafva  liten  begynnelse- 
bokstaf,  och  ordningarnes,  familjernas  och  slägtenas  namn  stor  sådan; 
att  artnamnen  äro  åtföljda  af  deras  tillhörande  slägtnamn  inom  parentes; 
samt  att  de  namn,  som  beledsagas  af  beskrifningar,  äro  utmärkta  genom 
kursivering. 
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Sid. 
Amphioxus  •   1 
Anacanthini   22 
Anallantoidica   .sr^ 
angorensis  (Hircus;    851 
angustata  (Delphinapterus)  .  .  999 
angustifolium  (Epilobium)    .  .  6.",  3 
annellata  (Phoca)  652  683 
Anoa   859 
Ammalurini   385 
Anoraalurus                           383,  384 
Anomalurus   385 
Anomoclontia    27 
Anoplotheriura    757 
Anthracotherium    757 
antillaium  (Cystophora)  ....  721 
Antilocapra                           776,  778 
Antilocapridae   776 
Antilocaprid(B   776 
Antilopidcs   776 
Antilopidae   776 
antiquorura  (Hippotigris)  .  .  ,  735 

(Physalus)  897,  899,  900 
949,  950,  954 

antiquorum  (Rorqualus)  ....  896 
Apleuri   22 
Aquila    8 
aquilonius  (Lepus)  .  .  437,  438,  440 
araneus  (Crocidura)  ....  213,  222 

„       (Mus)   222 
„       (Sorex)   222 

arboreus  (Dendrohyrax)  ....  166 
Archegosaurus    4 
Archencephala    31 
arctica  (Baltenoptera)   949 
„  (Limacina)  .  .  .  932,  1007 

arcticus  (Leucopleurus^  ....  1047 
„       (Osmerus)   932 

arcticm  (Rosmarus)   654 
Arctocyon   578 
Arctoidea   451 
Arctomys   385 
Arctonyx   565 
arctos  (Ursus)   620 
arctos                                621,  631 
arctos?  americanus  (Ursus)  .  .  631 
arenarius  (Elymus)   311 
argali  (Ovis)                       855,  856 
aries      „    855 
aries       „    856 
arietinus  (Hircus)   851 
arnouxi  (Berardius)   901 
Artiodactyla  19,  31,  33,  83 
arvalis  (Arvicola)   304 
arvalis        „                       304,  306 

„      (Lemmus)   306 
„      (Mus)   ,   304 

Arvicola                            202,  206 
Arvicola    27a 

Sid. Arvicola,  281,   283,   284,  287,  289, 
290,    292,    295,    300,    301.  304, 
305,  306,  321 

Arvicolini    246,  277 
Arvicolini   278 
Asiiius    735 
asimis  (Equus)  .  .  752 
ater  (Canis)   588 
auritum  (Conchoderma)  ....  932 
auritus   (Erinaceus),   175,  184,  186 
auritus  (Plecotus)   107 
auritus       ,,    112 
auritus        ,,        ...  Il2,  120,  166 

,,      Vespertilio   112 
australis  ('Hippopotamus)  ...  756 
avellanarius  (Mus)   332 

„         (Myoxus)   330 avellanarius       „    332 
avellanarius  332,  333,  339 
Aves   29,  35,  36 
Babirussa    86,  756 
Balsena    .  .  894,  896,  899,  900,  905 
Balcena   907,  908 
Baliena,  908,  909,  910,  918,  919,  922, 

926,  934,  937,  944,  976 
balaenarum  (Diadema)   932 
BalEenidae   891,  897—899 
Balcenidce    903,  906 
Balaenoidea    901 
Balaenoptera  .  .  889,  894,  896—901 
Balccnoptera   925 
Balaenoptera   931,  933,  934 
Balcenoptera   936,  937 
Balaenoptera  937,  938,  943  —  945,  948, 

949,   950,   956—960,  965,  1035 
Balcenopteridce   903,  923 
Balaenopteridae   925 
balthica  (Tellina)    935 
banting  (Bibos)   859 
barbarus  (Cervus)  ........  796 

„        (Tlircus)   850 
(Leo)   •  .  .  460 Barbastellus   118 

barbastellus  (Synotus)   119 
barbastellus        „    119 

„         (Vespertilio)  ...  119 barbata  (Phoca)    652 
barbata       „    671,  697 
barbata       „        697,  698,  701,  720 
Bassaris   450 
Batides   24 
Batrachia   20 
Batrachia    26,  35,  38 
bechsteinii  (Vespertilio)  .  .   145,  162 
bechsteinii       „    163 
Belluce   82 
Bellu»   83,  84,  86,  448 
Belluae   754 
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Sid. 

Belluae   755 
Beluga   999—1001 
beluga  (Delphinapterus)  ....  1000 
Benedenia    •   950 
Berardius    901 
berus  (Vipera)   11 
Bestiae    167 
Bestiolae   167 
betulimis  (Mus;   273 

(Sminthus)   27.3 
Bibos   859 

bicoloi*  (Myodes)   287 
bidens  (Delphinus)  ....    975.  976 

„      (Hyperoodon)   899 
(Micropteron)   990 
(Physeter)   900 

bidens  (Ziphiu.s)   989 
Bimana   31 
Bimana   80,82 
Bison   16,  347,  S59,  869, 
Bison   877 
Bison   878,  883 
bison  CBos)   877,  878 
hisulca  (Pachydermata)    ....  81 
blainvillii  (Dendrohyrax)   .  .  .  166 

„         (Pontoporia),  897,  898,  902 
Blarina   173,  210 
bocagei  (Hyrax)   166 
bonaerensis  (Balasnoptera)  .  .  .  898 
bonassiis  (Bison)   878 
Bonasus    859 
bonasus  (Bison)   16 
honasus  (Bos)   877 
bonasus     ,,    877,  878 
boopis  (Cyamus;   932 
boops  (Balsena)   926 
boops  (Megapteraj    926 
boops         „    927 
borealis  (Balasnoptera)    ....  944 

„       (Cystophora)   721 
„        (Felis;   .  .  .    477,  478,  484 

(Gulo)   538 
borealis      ,,    539 
borealis      ,,    539 

„       (Hyperoodon)  .  ,   975 — 977 
„       (Lagenocetus)   976 
„       (Lemmus)   3-23 

(Lepus)   418—422 
borealis      „    425 
borealis    431 

(Lynx)   479 
„       (Sibaldius)    957 
„       (Sibbaldus)    957 
„       (Veaperugo)  .  .  .   103.  104, 
107,  122 

borealis         „    123 
borealis         „    125 
borealis        ,,    129 

Sid. 

borealis  (Vesperugo)   158 
Bos   859 
Bos   860 
Bos.    861,  862,  867,  868,  870,  877, 

878.  883,  884.  1066 
Bovidae   776 

I  BoridfB   776,  858 
brachycerus  (Bubalus)   859 
Brachyotus   ...  145,  146.  155.  158 
brachyura  (Ovis)   856 
Bradypus   75.  84 
Branchiostoma    21 
brucei  (Hyrax)   166 
Bruta   31 
Bruta    82 
Bruta    84 
Bubali   859 
Bubalus    859 
buftelus  (Bubalus)  859 
burcbellii  (Equus)    70:1 

„        (Hippotigris)   ....  7;}.') burtonii  (Hyrax)   166 
butzkopf  (Hyperoodon)  .  .    97  5,  976 
Cahallus  (Equus)   735 
caballus       ,,    736 
cahallus  brevipilis  ....  737 

caballus  hirsuUis     ',,       ....  7:57 caeca  (Talpa)   204 
cafEer  (Bubalus)   859 

„     (Felis)    468 
Calanus   920 
caligatus  (Felis)    466 
Callocephalus    673,  683 
Callorhinus   653,  703 
Camelina   81 
Camelopardalidae   776 
Camelopardalid(B   776 
Camelopardalis   778 
canadeusis  (Castor).  .  .  .    343,  345, 

346,  355 
canescens  (Lepus),     418 — 423,  426 
canescens       .,    427 
canescens       „  ....  431,  439 
Canidae   451,  452 
Canidce   454 

Canidce  ,   575 
Canidse   577,  578 
Canina   575 
Canis  •  -  449 
Canis   578.  579 
Canis,  579,  580,  582—584,  587,  588, 

596.  600,  601,  603,  604,  606,  610 
Cantores   30 
capensis  (Hippopotamus)  ...  756 

~    (Hyrax)   86,  166 
(Leo)   460 

Capra   809,  810 
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Sid. 

Capra  ,   849 
Capra                    849,  850,  851,  854 
capra  (Hircus)                     850,  851 
caprsea  (Capreolus)   805 
Capreolus    786 
Capreolus    7. ■^7 
Capreolus    805 
Capreolus    805 
capreolus  (Cervus)   805 
capreolus      „    805 

„      (Capreolus)   805 
Capridje   776 
Capncl(B  776,  849 
Caprimulgus   92 
capybara  (Hydrochoerus)   .  .  .  343 
C  ar  ex   370 
Carnivora   31 
Carnivora   80 
carolintB  (Balaanoptera),  899,   957 — 

960,  965 
„      (Cuvierius)   958 

Castor   .  .  .  242,  243,  340,  343,  344 
Castor   345 

C
a
s
t
o
r
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 346,  

355 

Castoridce   242 
Castoridse   243 
Castoridce   340 
Castoroides   343 
Catoblepas  ,   859 
Catodon   969 
catodon  (Beluga)  ....    1000,  1001 
catotis  (Ovis)   856 
catus  (Felis)                       462,  464 
catus       „   :   465 
catus       „       .  .   465,  466,  467,  468 
Cavia   408 
Cavicornia   776 
Cavicornia   776 
Cavicornia  .  .  .  ,   779 
Cavicornia    849 
cavirostris  (ZipMus),   895,  900,  983, 

984,  685,  989. 
Centetes    173 
Centetoidce   ,  .  172 
Centuriosus   756 
Cephalaspis   2 
Cephalopoda   4 
Cerastium   844 
cervaria  (Felis)   478 
cervaria     „    479 
cervaria  (Lynx)   479 
Cervicornia  776,  777 
Cervidse   776 
CervidcB  776,  778 

C
e
r
v
i
d
a
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 783,  

786 

Cervinae    786 
Cervulinae   786 
Oervulu8   787 

Si 
Cervus    16,  17,  347,  778 
Cervus   786 
Cervus   787 
Cervus   787 
Cervus,  788,  793,  796,  799,  805,  814, 

8ol,  839,  847,  848 
Cestraphori   24 
Cetacea   31 
Cetacea   81 
Cetacea   896—900,  995 
Cete   82 
Cete   83 
Cete   886 
Cete   901,  903,  919 
Cetotherium   892 
Chalicomys   343 
chapraanni  (Hippotigris)  ....  735 
Chaus   462 
Chaus   463 
chaus  (Felis)   462,  466,  468 
Cheiroptera   31 
Chelonia   27 
Chinchilla   243 
ChincMlUdfS   242 
Chinchillidse   243 
chinenfiis  (Lutra)   562 
Chiromeles  88,  90 
Chiromys   86,  236,  237,  240 
Chiroptera  80,  82,  88 
Chiroptera,  94,  105,   108,  450,  1059 
Chlamydophorus   174 
Choeropotamus    757 
Choeropsis   756 
Choloepus   75 
christii  (Plecotus)   117 
Chrysochloridina   190 
Chrysochloris  173,  191 
ciliatus  (Crossopus)   231 

(Vespertilio)  ....  159,  162 
Cirrostomi   21 
Cladobatse   171 
Clio   920 
Clupea   942 
Clupeidae   21 
Clymene   898 
Clymenia  1056 
communis  (Phocsena)  1010 
communis        „   1010 

„       (Pterobalsena)  ....  949 Conchoderma   932 
concreta  (Delphinapterus)  ...  999 
Condylura  173,  191 
cookii  (Phalangista)   169 
Copepoda   932 
Coronula   921 
crassidens  (Phocaena)  1020 
„  (Pseudorca)  .  .  896,  1020 

crassidens  (Pseudorca)  1020 



1074 
Sid. 

Cricetus   242 
cristata  (Cystophora)   721 
cristata  „  ....  721,  722 

„       (Phoca)   721 
cristatus  (Proteles)   452 
cristatus        ,,    455 
Orocidura   1 73 
Crocidura   212 
Crocidura   213.  222 
Crocodilia   28 
Crossopus   173 
Crossopus   212 
Crossopus   213 
Crossopus   229 
Crossopus   231.  234 
cruciatus  (C anis)    604 
Cryptoprocta   453 
Cryptoprocta   460 
Cryptoproctoidae   451,  453 
Cryptoproctoidm   454 
Cryptoproctoidae   455 
Cmiculus   278 
Cuniculus   279,  314,  417 
cuniculus  (Lepus)   417 
cimiculus      „    441 
cuniculus      „   1065 
Cuon   452,  576 
cuvieri  (Trogontherium)  ....  344 
Cuvierius   958 
Cyamus   932 
Cyclostomi   1 
Cyclostomi   21 
Cynaelurus   453,  462 
Cyncelurus    462,  463 
Cynaelurus   464 
Cynoidea   451,  452 
Cynomys   385 
Cyprinidae   9,  21 
cyprius  (Ovis)   856 
Cypselus   92 
CystopJwra   720 
Cystophora   721,  722 
Cystophorina   720 
Cystophorinse   669 
dama  (Cervus)   16 
dama    786 
dama       „    787 
Dama   799 
Dama   799 
dama  (Cervus)   799 
dama       „    799 
Damalis   859 
dante  (Bos)   859 
dasycneme  (Vespertilio)  ....  145 
dasycneme  „  ....  146 
dasycnemus  (Brachyotus)  ...  146 

„  (Vespertilio)  ...  146 
Dasypus  84,  175 

Sid. 

daubentonii  (Crossopus)  ....  231 
„           (Vespertilio)   .  103  104 duvbentonii           „        .    145,  150 

daubentonii           „         .    150,  166 
declivis  (Delphinapterus)  .  .  .  999 
decumanus  (Mus)   254 
decumanus     ,   257 

I  decumanus     .    258 
I  decumanus  .  .  .  .  259,  261,  393,  505 

(Rattus)   259 
deductor  (Delphinus)   1019 
Delphinapterini   994 
Delphinapterus   891 
iJeljyhinaptcrits   995 
Delphinapterus   995 
Delphinapterus   999 
Delphinapterus                   999,  1000 
Delphinidae   897 
Delpkinidm   903,  994 
Delxthinini                       994,  1008 
Delphinini   1009 
Delphinorhynchus   990 
Delphinus,  648,  891,  894—896.  899, 

975.  976,  990,  1000 
Delphinus  .  :   1009 
Delphinus  1010,  1015,  1019 
Delphinus   1036 
Delphinus,    1036,    1037.  1041,  1042. 

1046,  1047,  1050 
Delphinus   1051 
Delphinus                  1051,  1052,  1056 
delphis  (Delphinus)   1037 
delphis          ...    1051 
delphis          ,,          ...  1051,  1052 
Dendrerpeton   4 
Dendrohyrax   166 
dentata  (Cetacea)   899 
depressus  (Hircus)   850 
Dermopteri    20 
des  aresqiés  (Ziphius)   984 
desmarestii  (Epiodon)   983 
Desmodus   ....  100,  101,  104,  108 
Diadema   932 
Dichobune   757 
Dichodon   757 
Dicotyles   84,  86,  756 
Dicotylidce   755 
Dicranoceras   776 
Didelphia   81 

Didelphia   '  85 Didelphis   167 
Didelphys   169 
Dinosauria   28 
diodon  (Delphinus)   976 
diodon  (Hyperoodon)   975 
diodon          „    976 
Diplomesodon   173 
Dipnoa   25 
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Sid. 
Vipodoidce   242 
Dipodoidae   243 
Dipus   243 
discolor  (Callocephalus)  ....  683 

(Phoca)   685 
„       (Vespertilio)  124—126,  \f>\ 
„       (Vesperugo)  ...    104,  122 

discolor          „         ...    123,  124 
dolichura  (Ovis)   856 
domesticus  (Felis)  .  .  =   465 
domesticus     „    465 
domesticus  angorensis  (Felis)  .  .  469 

catotis          „     .  .  469 
„       caerulem            .  .  469 
„       hispanicus           .  .  469 

domesticus  (Rattus)   255 
doris  (Delphinus)   1056 
dorsalis  (Dendrohyrax)  ....  166 
dorsata  (Plioca)   690 
jDryas   844 
duguidii  (Physalus)   950 
Duplicidentati  242,  408 
Echidna   175 
Echinops  .  ,  ,   173 
JEdentata   81 
edentula  (Cetacea)   898 
iedulis  (Mytilus)   935 
elaplius  (Cervus)   16 
elaphus      „    788 
elaplius       „                         788,  793 
Elasmognathus   731 

E
l
e
p
h
a
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 237,  
344 

Eliomys   33 1 
Elymus   311 

E
n
h
y
d
r
a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 563,  
564 

Enhydrina   563 
Enhydris   457 
Enhydris   563 

E
n
h
y
d
r
i
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 564,  
657 

Entelodon   757 
entomon  (Idothea)   689 
Epilobium   633 

E
p
i
o
d
o
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 983,  

984 

E
q
u
i
d
a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

730,  
731 

Equus                    167,  729,  730,  733 
I^UUS   735 
Equus                   736—729,  752,  753 
Ericulus.  .  .  .  •   173 
Erignatus    669 
Erinaceidce   172 
Erinaceidae   173 
Erinaceus,  169—171,  173—175,  184, 

185,  186 
Erinaceus   186 
Erinaceus                           187,  201 
erminea  (Foetorius)   497 

,,       (Mustela)   475 
erminea       ,,                    495,  496 

Sid. 
erminea  (Mustela)  .  .  496,  497,  500 
ermiuea  major  (Mustela)    .  .  .  500 
eschrichtii  (Delphinus)  1047 
eschricfitii  {OvQ&)  1025,  1034 
eschrichtii    „   lo34 
Eschrichtius   896,  901 
Eschricfitius   925,  932 
Eschrichtius  .  .  .  ,   933 
Esocidae   21 
etrusca  (Pachyura)  210,  213 
Eubalcena   907 
Eubalffina   908 
Eubalcena   920 
Eubalaena   921 
Euhyrax   166 
euphrosyne  (Delphinus)  ....  1052 
europasa  (Talpa)   192,  198,  200,  203 
europcea    203 
europsea       ,,    204 
europaeus  (Capreolus)   805 

(Erinaceus)  169,171,184,1 85 
europceus       „    186 
europaeus       „    187 

(Lepus)  415,  421 
etiropceus       „    436 
europaeus       „       .   437,  1064,  1065 
eurycerus  (Cervus)    84S 
euryrhinus  (Ursus)   621 
eversmanni  (Mustela).  .  .  .  ,  .  515 
eyra  (Felis)   453 
Falculata   167 
familiaris  (Oanis;   449,  578 
familiaris      „    579 
familiaris      „    580 
Felidas   445,  449,  451,  453 
Felid(B   454 
Felidae   455 
Felidce   457 
Felidae   457,  462,  463,  474 
Felis    238,  453,  460,  462 
Felis   462—464 
Felis,  464—469,  477—480,  483,  484, 

521 
Ferce.  .  .  ,   82 
Ferae  167,  213 
Ferce    442 
ferox  (Cryptoprocta)   453 
ferrugineus  (Canis)   603 
ferrugineus  (Hyrax)   166 
ferrum  equinum  (Khinolophus)  101 
Fiber   278 
fiber  (Castor;   343,  344,  345 

fiber        „   *  .  .  346 fiber        „    346,  355 
fiber  europaeus  „  ....  343 
fiber  europceus        „       ....  346 
flavicollis  (Mus)   263,  264 
fluviatilis  (Perca)  .  .  ,   39 
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'76 

Sid. 

fodiens  (Crossopus)    213 
fodiens        „    231 
foetens  (Viverra)   510 
foetida  (Phoca)   652 
foetida                                 671,  682 
foetida       ,.        ...    683,  688.  723 
foetidus  (Pagomys)   683 

„       (PutoriusJ   511 
Foetorius,   497,   506,  507,  510,  511 

516,  517 
foina  (Martes)    531 
foina       „    534 
foina       „                             534,  535 

„     (Mustela)                       523,  534 
formicarius  (Ursusi   621 
Fossores   167 
foyna  fMustela)   534 
frontalis  (Bibos)   859 
frontosus  (Bos)                   861,  862 
Frugivora   105 
Frugivora   109 
Frugivora    110 
fulvus  (Canis)   606 
Funambulus   384 
fureifer  (Dicranoceras)    ....  776 
furo  (Mustela)    442 
Gadus                             14,  932,  942 
gale  (Mustela)    506 
Galeojnthecoidce   172 
Galeopitliecus   173 
G  ammarus   234 
Ganocephda   25 
Ganoidei   23 
gaurus  (Bibosj    859 
geoffreusis  (Inia)                  897,  902 
gervaisii  (Hyperoodon)    ....  983 
(jervimii  (Ziphius)   983 
gervaisii       „                         983,  984 
gibbosa  (Balaena;   899 
gibbosus  (Agaphelus)    923 
giganteus  (Cervus)   847 
giganteus    848 
gigas  (Balaenoptera)   957 

„      (Pterobalsena)   959 
girafa  (Camelopardalis)  ....  778 
glacialis  (Balsena)    922 

„       (Hunterius)   922 
„        (Lepus)   422 
„        (Ranunculus)  .  .  :  .  .  844 

gladiator  (Delphinus)   1026 
„        (Grampus)  1026 

(Orca)                   648,  942 
gladiator      „   1025 
gladiator      ,  1026,  1027 
glareola  (Arvicola)  ....    281,  283 
glareola    284 
glareola         ,.         ....    285,  287 
glareolus       „    285 
glareolu8  (Hypudasus)   285 

Sid. 
glareolus  (Lemmus)    285 

(Mus)  284,  285 
glaucus  (Rhacliianectes)  ....  923 
Glires   82 
Glires  .   85,  167,  169 
Glires    235 
Glires   242,  315 
Glis    331 
glis  (Myoxus)   330 
Globicepbalus   889 
Glohicephalus   1009,  1014 
Globicepbalus   1015.  1038 
globiceps  (Delphinus)  1015 

„        (Phocsena)  1015 Globiocephalus   .  .  .  901.  902,  1015 
Glossopbaga    108 
Grallatores    30 
Grampus   901,  1015,  1047 
Grapbiurus   331 
grayi  (Globiocephalus)   901 

„     (Pseudorca)  .   901 
gregarius  (Hvpudaeus)   306 

(Mus)   306 
griseus  (Grampus)   901 

(Halichoerus)   709 
griseo-albus  (Canis)   587 
groenlandica  (PhocaJ  .  .  .  652,  653 
groenlandica      ,,    671,  690 
groenlandica     ,,  690,  691,  704,  720 
groenlandicus  (Mus)   279 
groenlandicus  (Pagophilus)  .  ,  691 
gruuniens  (Poéphagus)  ....  859 
grypus  (Halichoerus)    598,  707,  709 
(jryjms  ,,    709 
grypus  (Phoca)   709 
Gulo  .  .    475,  476 
Gulo    493,  537 
Gulo    538,  539 
gulo  (Meles)   539 

„    (Mustela;    538 
„     (Ursus)   539 
Guloninae   538 
guzeratensis  (Leo)   460 
Gymnura    169,  173,  174 
Gyrencephala   31 
liccmcdocrya   20 
Haematocrya  32,  33 
Hasmatopinus   667 
HEematotherma   29 
Hcem  o  totherm  a   -  29 
Hsematotherma   33 
Halichoerus   598,  651,  6:'2 
Halichoerus   670 
Halichoerus   704,  707 
Halichoerus   708 
Halichoerus   709 
halichoerus  (Phoca)   709 
Halicore   237 
Halicyon   695 
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Sid. 
Haploodon   243 
Haploodontoidce    242 
Haploodontoidae   243 
Helictidina   565 
Hemiechinus   186 
heraionus  (Asiuus)   735 
hemippus    735 

(Equus)   753 
Hemitragus    849,  851 
hercynicus  (Hypudaius)   287 
Heterodon   990 
hibernicus  (Lepus)   420 

(Megaceros)    ....  848 
Hippariou   731732735 
Hippoglossus   707 
Hippopotamidce   755 
Hippopotamus,  86,  344,  756,  826,  883 
Hippotigris    735 
Hircus    849—851 
hircus  (Capra)   850 
hircus      ,,    851 
Hirundo    92 
hispida  (Phoca)   652,  683 
hispidus  (Callocephalus)  ....  683 
hofmanni  (Choloepus)   75 
holböUii  (Delphinus)  1052 
HolocephaU    23 
horribilis  (Ursus)  .....  443,  631 
kudsonius  (Sciuropterus)    ...  401 
Hunterius   907 
Hunterius    921,  922 
Hyaena   .  ,  .  .  .    238,  344,  496,  509 
Hysenidae   451,  452 
Hycemdce   454 
Hyaenodon   442,  652 
hybridus  (Lepus ;   420 
Hydrochoerus   343 
Hydrolagus    413 
Hydromyes   246 
Hydromys   246,  340 
hydrophilus  (Sorexj   231 
Hydropotes    77  5,  787 
Hylomys   173 
Hyoemoschus   84 
Hyoemoschus    86 
Hyopotamus   757 
Hyperoodon   89 1,  895,  899 
Hyperoodon   973,  974 
Hyperoodon  975—977,  982—984,  987 
/hyperoodon  (Hyperoodon)  ...  975 
Hypudasus    .  .  .  282,  287.  288,  290, 

292,  306 
Hyracina  ,  •  •  •  81 
Hyracina   82,  86 
Hyrax  86,  166 
Hystrichomorphi   243 
Hystricidco   242 
Hystricidae   243 

Sid. 

Hystrix   243 
ibsenii  (Delphinus)  1042 
Ichthyomorpha   26 
Iclithyopterygm    26 
Idotliea   689 
imhausii  (Lophiomys)   242 
ImpJacentalia  ,  .  .  •   82 
Implaceutalia                   83,  85,  169 
mplacentalia  (Maminalia)  ...  81 
indica  (Lutra)   562 
indicus  (Bos)   859 
inerniis  (Hydropotesj    7  75 
Inia                                       897,  902 
Iniidce    903 
Insectivora   31 
Insectivom  80,  82 
Insectivora   90 
Insectivora   167 
Insectivora    .  .  .  ,   450 
Insectivora  (Chiroptera)  ....  109 
Insectivora         „              110,  1060 
insularis  (Lemmus)  ....    306,  307 
intermedia  (Balaenoptera)  ...  901 
irroratus  (Hyrax)   166 
Isotus                                     145,  159 
javanicus  (Tragulus^   87 
jemlahicus  (Plemitragus)  ...  851 
jubata  (Myrmecophaga^  .  .  .  .  1058 

(Ovis)   856 
Julus   2 
Jumenta   167 
kingii  (Delphinapterus)  ....  1000 
knoxii  (Benedenia)    950 
kublii  (Vespertilio)   129 
Kyphobalaena   927 
labiatus  (Ursus)    619 
Lahyrinthodontia   25 
LacertiUa   28 
Lagenocetus    976 
Lagenorhynchus   1 03 6 ,  i  o 4  ! 
Lagenorhynchus    ....    1042.  1047 
Lagomorphi   409 
Lagomyidae   410 
Lagomyoidce  .   242 
Lagomyoidae                         243,  408 
Lagomys                               243,  408 
Lagopus   843 
lagopus  (Canis)   610 

„       (Leucocyonj   610 
lagopus  (Vulpes;                578,  6 lo 
lagurus  (Mus)    315 
lalandii  (Megalotis)    ...    445,  452' 

(Proteles)   456 
Lamnunguia    82 
Lamnunguia  86,  166 
lanceolatus  (Amphioxus)    ...  8 
laniger  (Hircusj   851 
Larus   719 
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Sid. 

laticeps  (Balaenoptera)   934 
laticeps  „    943 
laticeps  .,  ...  944,  945 
laticeps  (Physalus)   943 
laticeps  CSibbaldius)   944 

„       (Sibbaldus)   944 
latifrons  (Bison)   347,  878 

(Bos)   883 
„       (Hyperoodon)   976 

latifrons         „    982 
latirostris  (Orca)  1034 

„        (Physalus)   957 
latrans  (Oanis)   fiS2 
Ledum   826 
leislerii  (Vesperugo)   134 
Lemmus,  239,  282,  28.5,  290,  292,  300. 

306,  307,  312,  316,  323 
lemmus  (Marmota)   320,  323 

„       (Mus)   323 
,,       (Myodes)  .  .  .  312,  314,  31.5 

lemmus        „    316 
lemmus        „    317 
lemmus        „    322 
lemmus        „    323 
Leo   460,  462 
Leo   463 
leoDina  (Phoca;   721 
Lepidoganoidei   23 
Lepidosiren  4,  39 
Leporidce   242 
Leporidae   243,  408 
Leporidce   408 
Leporidae   410 
leporina  (Phoca)   697 
Leptocardii   1,  38 
Lepus   9,  243  410 
Lepus   411 
Lepus   41.5 
Lepm   417 
Lepus,4l7— 423,425  — 527,  431,  436  — 

441,  843,  1064,  1065 
leucas  (Delphinapterus)   ....  891 
leu^cas            „             ....  1000 
leucas  (Delphinus)   1000 

,,     (Phocasna)   1000 
Leucocyon   610 
leucogenys  (Tapirus)  ,   731 
leucopla  (Phoca)   721 
Leucopleurus   1047 
leucopleurus  (Delphinus),  894,  1047, 

1050 
liberiensis  (Hippopotamus)   .  .  756 
Limacina                     920,  932,  1007 
limnophilus  (Vespertilio)  .  ...  146 
linnei  (Phocaena)   1010 
Lissencephala   31 
littorea  (Phoca)   673 
longifrons  (Bos)                  861,  1066 

longlmana  (Balaena)  ....  894,  926 
„        (Megaptera)  .  .  926,  927 

longipes  (Ovis)   856 
longipilis  (Tigris)   460 
Lophohranchii   22 
Lophiomyoidce    242 
Lophiomyoidae   244 
Lophiomys                            235,  242 
lupulina  (Felis)   478 
lupulinus      ,,    478 
Lupus   584 
lupus  (CanisJ                         578.  582 
lupus      „    583 
lupus      ,,    584 
luscus  (Gulo)   539 

„       (Ursus)   539 

Lutra                                   475,  476 

Lutra                                     493,  551 

Lutra.  .  .  .  552,  553,  562—564,  657 
lutra  (Mustela)   552 

,,     (Viverra)   552 
lutreola  (Foetorius)    ....  516,  517 
lutreola  (Mustela)   495 
lutreola         „    509 
lutreola        „    516 
lutreola        „   516,  520 

„       (Vison)   517 
„       (Viverra)   516 Lutrinae   492 

Lutrince                             493,  551 
lutris  fEnhydris)   457 
luiris  (Enhydris)   563 
lutris  (Enhydris)   564 

(Mustela)   564 
lycaon  (Canis)   588 
Lyencephala   31 
lyncula  (Felis)    478 
Lynx   462 

L
y
n
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
463,  477 

lynx  (Felis)                          462,  478 
lynx      „    478 
lynx       ,   479 
lynx      „    480 

lynx       

„
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

480,  521 

Machaerodus   444 
macrocephalus  (Catodon) ....  969 
macrocephalus  (Physeter)  ....  968 
macrocephalus        „      899,  968,  969 
Macropus   9 

macrorhynchus  (Halichoerus)  .'  709 Macroscelidoidce   172 
Macroscelides   1 73 
madagascariensis  (Chiromys) .  .  236 

(Sus)   756 major  (Hippopotamus)  .  .  .  344,  826 
Malacopteri   21 
malchis  (Alces)   814 
mambricus  (Hircus)   851 
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9id. 
Mammalia  31,  35 
Mammalia  '80,  81 
Manatus   75,  237 
maniculatus  (Felis)    .  464,  466,  468 
Manis  84,  175 
maral  (Cervus)   796 
marginata  (Balajua)   900 
„  (Neobalajna)  ....  920 
,,         (Vesperugo)    ....  138 

marina  (Enhydra)   563,  564 
'„       (Lutra)   563,  564 marinus  (Larus)   719 
„        (Ursus;   639 

maritimus  (Thalassarctos)  .  .  .  639 
„        (Ursus)   443 

maritimus      „   620,  638 
maritimus      „    639 
Marmota   320,  323 
Marsipobranchia   2 
Marsupialia   31 
Marsupialia  81,  82 
Marsupialia  85,  170 
Martes   474 
3Iartes    493,  621 
Martes.  .  .  522  —  524,  531,  534,  535 
martes  (Mustela)   523,  524 

„      (Viverra)   523 
Mastodon   344 
mediterraneum  (Hipparion)  73 1 ,  732 
mediterraueus  (Petrorbynchus)  984 
medius  (Lemmus)   300 

„      (Lepus)  .  421,  437,  439,  440 
Megaceros   848 
megaceros  (Cervus)   16 
MegcdUvntoidea   80 
Megallantoidea   83 
Megalotis   445,  452,  576 
Megaptera   900 
Megapfera   925,  926 
Megaptera    .  .  .    926,  927,  933,  934 
Megapteridse   933 
Megatherium   85 
meicmogaster  (Canis)   604 
melas  (Delpbinus)  1015 

„      (Globicepbalus)  .  .  .  889,  902 
meJas  „   1015 
melas  „   1038 

(Grampus)  1015 
Meles   475,  476 
Meles   493 
Meles   539,  565 
Meles   565 
Meles   566 
meles  (Ursus)   566 
Melinge   492 
Melince   493 
Melinae  514,  538 
Melince   564 

Sid. 
Mellivora   452 
Mellivorina   h^b 
Melursus   619 
Mepbiiina   565 
meridionalis  (Pseudorca)   .  .  .  897 
Merycopotamus   757 
Mesallanioidea   80 
Mesoplodon   900,  989,  990 
Meteorus   124 
MicraUtmtoidea   80 
Micrallautoidea   85 
Micropteron  973,  989 
Micropteron   982,  990 
raicropterus  (Delpbinorhynchus)  990 
Microtberium   757 
minor  (Mustela)   506 

„      (Orca)  1026 
,,      (Pterobalasna)   937 

minutissima  (Vesperugo).  ...  138 
mimUus  (Mus)   271 
minutus      „    271,  1061 

(Sorex)   225 
mitrata  (Pboca)   721 
Molossus   101 
Monacbus   668 
monoceros  (Monodon)   996 
monoceros        „    996 
Monodelpbina   85 
Mono  don   995 
Monodon   995,  996 
Mouopnoa   26 
Monotremata   31 
Monotremata   82 
Monotremata  85,  170 
moutana  (Ovis)   855 
mordax  (Triconodon)   170 
moscbiferus  (Moscbus)  ....  87,  346 
Moscbinse   787 
Moscbus   87,  346,  787 
Murgenidae  '   21 
Mures   246 
Murid-cB   237 
Miiridce   242 
Muridse   243 
MuridcB   244 
Muridae   277 
Murini   245 
Murini   246 
murinus  (Vespertilio),  103,  104,  124 

125,  144.  150,  151,  163 
Mus   222,  243 
Mus   246 
Mus,  254—259,  261—263,  268,  269, 

271,  272,  274,277,279,285,290, 
295,  304—306,  315,  323,  332, 
393,  505,  1061 

Muscardinus   331 
Muscardinus   332 

69 
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455.  45" 493.  494. 

muscardinus  (Myoxus)  
musculus  (Balseuoptera^  .  .  889. 

900,  931 
musculus  .,   
musculus  .,  ...  949, 
„  (Mus)  'J54, musculus 

musculus     ,,   268, 
musculus  (Physalus)  
musculus   

,,        (PterobaluBiia;  .... 
,,  (Rorqualus)  

musimon  (Ovis)  
Mustela   442,  474,  4  75, 
Mustela   493, 
Mustela,   494—497,   500,  500, 

510,  515,  516,  520.  523,  524. 
538!  539,  1065 

Mustelidae   451- 
Mustelidce  
Mustelidas  .... 
Mustelidce  
Mustelidge  .... 
Mustelinas  
Mustelina;  
Mustelinse  .... 
Mutilata   
Mya  
Mydaus  
Mylodou  
Myodes  
Myodes  
Myodes  
Myodes,  312,  314-316,  322.  323, 

1062 
Myogalea  1  73, 
Myogalina  
Myomorphi  
Myopotamus  340. 
Myosorex  
Myotus  14"), 
MyoxidcE  
MycxidEe  

Myooädce  '  Myoxidae   329, 
Myoxus   243,  330, 
Myoxus  
Myoxus   332,  333, 
Myrmecophaga  
mystacinus  (V ̂ H^avtiWo) .  .  .145, 
mystacinus         ,,  ...  155, 
Mystacoceti   903, 
mysticetus  (Balaeua)  ....  896, 
mysticetus  „   
mysticetus  „  909,  910,918, 
mysticetus  arctica  .  . 
Mytilus  
Myxine  •  .  .  .  . 

Sid. 

332 899, 

78.  28: 

948 
950 
263 
268 
269 
943 
950 
949 
949 
856 
492 
494 
509, 

534. -453 

454 
474 

490 524 
492 
493 
538 

31 
666 

365 85 
278 290 
31  1 
326, 

191 

190 2  43 
359 
173 
163 

242 
243 
329 
383 
331 
332 
339 

1058 
154 
162 
904 
905 
909 
934 
909 
935 
21 

nageri  (Hypud«us)  
Nannugo  138, 
nauus  (Equus)  
nanus  ,,   
Natatores  
uathusii  (Nannugo)  

:  VespertilioJ  
^Vesperugoj   

nathusii         .,  ....  123, 
nathusii         ,,  ....  138. 
Nemorhedus  
Neobal^ena  
Neobalcena  
Neobal^na  
Neohalecna   
Neosorex  
Neotoma  277. 
niger  (Ursus)  
nigro-argenteus  (Canis)  
nilsouii  (Vesperugo)  
uivalis  (Foeiorius)  
nivalis  (Mustela)   495, 
nivalis  .,   

,,  (Viverra)  Noctilionidce  
Noctilionidte  
noctula  (Vesperugo)  95,  104,  lo6, 
noctula  „   
noctula  „   
noctula  ,.   
noctula  „   1 46, 
nurdmanni  (Smintlius)  
uorvegicu.s  (Lemmus)   
nudipes  (Lutra)  
nudus  (Equus)  
Obensis  (Myodes)  
obensis  ,,   
obesus  (Rosmarus)  ....... 
obscurus  (Delphinus)  .  .  1052, 
occideutalis  (Canisj,   587,  588, 
oceanica  (Phoca)  
octopetala  (Drya.s)  
Odobajnus   652- 
Odontoceti   903. 
oeconomus  (Arvicola)  
oliiensis  (Castoroides)  
onager  (AsinusJ  
Ophidia  
Opliiomorplia  
Opisthocoelia  
Orca   648,  899,  942, 
Orca   1009, 
Orca   1025,  1034, 
orca  (Delphinus)  .  .   648,  899, 
,,  fGrampus)  Oreotragus  

ornatus  ('Felis)  
Ornitliodelphia  

Sid. 
288 
140 736 

739 

30 

138 
138 

12-J 

138 
139 

849 

9U0 9u7 

908 
920 

173 

27  8 

6-2  I 

604 129 
507 

506 
506 506 

109 

1059 

,  122 

123 

124 134 

151 

27:1 
32,1 

553 

736 323 

326 655 
1056 596 

69U 
844 

-654 

966 
301 
343 
735 
28 

26 

•28 

945 1024 
1041 
1026 
1026 849 

468 

85 
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41 

Ornithorhynchtis 

I05S  ' Orycter
opiis  

.... 

OryctoJc
tfjuH  

.... 
Oryx  
Osmerus   932. 
Otaria  r).')0.  6.52.  661, 
Otariad.-^i  
Otarida^  
Otarioidw  
Otion  
Ovibos  
Ovifi  809.  810, 
Ovis  
Ovis  Sn4.— 
Pachyacanthus  
pachycerca  (Ovis)  
Pacbydermata  o2. 
pachyrbyncbus  (Halicboems)  . 
Pacbynra  173 
Paehyura     
Pacbyura  
Pagoniys   669. 
Pagopbihis   669. 
PaljfiocaRtor  
PaitBocyon  
Palfeolagus  
pallasii  (TamiasJ   406. 
pallasii  .,   
pallasii       .,   1 
palmatiis  (Alces)   348, 
Palmipedia  
Paludicola  29.5. 
paludosiis  (Mus)  
palustre  (Ledum)  
Panugo   
patacbonica  (Baljenoptera)  897, 
Pecora  8i. 
Pecora   87.  448,  770 — 
Pecora  
Pecora   
penicillatus  (Potamocboerus)  . 
Perca  
Perissodactyla  19.  31. 
Perissodacfyln  81.  82. 
Perissodactyla  
Peroecbinus   
persicus  (Leo)  
Petrodromus  
Petrorbyncbus  
Phacochoeridcc  
Pbacocboerus  86, 
Pbalangista  
Pbaryngoguatbi  
Pbascolarctos  
Pbascolomys  9, 
Pboca  .  .  \  647.  649,  6.=')2  -  6:>4, Pkoca   

Sid. 
201. 

84 
441 
8.'S9 
942 
703 
6r,0 

665 
6. T  O 
932 

869 
849 
8. '14 
856 
892 
856 

81 
709 

210 
212 
213 
683 691 
343 
449 
411 
407 

407 
064 814 

3-10 
300 
295 
826 
134 
901 

82 
772 773 

757 
39 

33 729 
730 
186 
460 173 
984 
7  55 
756 169 
21 
9 

240 669 
670 

Sid. 
Pboca,  671—673.  680,  682,  683,685, 

688,  690,  691.695,697,698,701. 
704,  709,  712.  720.  721,  723 

Jhoca-na   1008,  1009 
Fbocrena  1010,  1011 
pbocEena  (Delpliinus)  loiQ 
PJiOcidrt'   650 
Pbocidf«   653 
PhociåfE   667 
Phocimi   670 
Phocinae    669 
Pbyllostonia  *.   108 
PliyUostomatoidce   1 09 
Pbyllostomatoida^   110 
Pbyllostoniidfe  1059 
Pbysalida"    933 
Pbysalns   895.  897,  899,  900 
Physcdvs   925,  943 
Pbysaliis  943,  949,  950,  954,  957,  958 
pbysalus  (Bnlnena)   944 
Pbyseter   899 
Pkyseter   968 
Pbyseter   968,  969,  990 
Physeteridce   903,  967 
Pbyseteridff;   967 
Physeterini   967 
pinnifcra  (Mammalia)   81 
Pinnipedia   78 
Pinnipedia  80,  82 
Pinnipedia   449.  450,  452 
Pinnipedia   645 
Pinnepedia   650 
pipistrelln'5  (Vespertilio)  ....  141 

,,  (Vesperugo)  ....  122 
pipistrelhif<  ,.  123 
pipistrellus  ..  .  ,138,  139 
pipistrcUm  ..  ....  140 
pipistrellus  .,  .141,  1060 
PisccH    35,  38 
pisciformia  (Mammalia)   ....  81 
PJacentalio   82 
PlaceDtalia  83,  169 
Placoganoidei   23 
Playiostomi  23,  24 
PJatanistidce   903 
platyura  (Ovis)   856 
Pleheiates   80 
Plecotus   107 
Plecotns   Ill 
Plecotus  112,  120,  166 
Plectognatki   22 
pliciceps  (Centuriosus)   756 

(Sus)   756 
plicifrons  (Ptycbocboerus)  ...  756 
Poepbagi   859 
Poepbagus   859 
Pontoporia   897,  898.  902 
Porcula   75g 
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Sid, 
Porcus   86,  7  56 
Portax   859 
Potamoohoerus  86,    7  56,    757,  1066 
Fotamogale   1 73 
Potamogaloida   172 
primsevus  (Cuon)   4  52 

„        (Palaeocyon)   449 Primates   80 
Primates    .  89,  90 
primigenius  (Bos)   862 
primigenius     „    867 
primigenius     „     ...  86S,  870,  88.3 

„         (Elephas)   344 
prisca  (Balaena)   918 
priscus  (Bison)    .    16,  347,  878,  883 

„      (Bos)   877,  884 
„      (Ursus)  1065 
„      (Urus)   87  7,  883 

Frohoscidea  8i,  82 
Proboscidia  31,  33 
Procoelia   28 
Procyonidae   451.  453 
Prosimige   89 
Proteles   442,  449,  452 
Froteles   455 
Proteloidse   451 
Proteloidce   454 
Proteloidae   455 
proterus  (Vespertilio)   134 
Frotopteri  24,  32 
Protopterus   39 
Pseudorca   896,  897,  901 
Fseudorca   1009,  loi 9 
Pseudorca  1020 
Pteraspis   2 
Pterobalsena   937,  949.  959 
Pterodactylus   90 
Fteromys   38 
Pteromys   400,  402 
Pteropi  1059 
Pteropidas  1059 
FteropodoidcB   109 
Pteropus   103—105,  1059 
F.erosauria   29 
Ptilocercus   173 
Ptychochoerus    756 
pulex  (Gammarus)   234 
pumilus  (Sorexj   226 
pusillus  (Foetorius)   507 
Putorius   494 
Futorius   495 
Putorius   500 
Futorius   509 
Putorius   511 
putorius  (Foetorius)  .  .  .  .510,  511 
putorius  (Mustela)   495,  510 
putorius    510 
pygmmis  (Sorex)   221 

Sid. 

pygmaeus  (Sorex)   224 
pygmceus       „    225 
pygmaeus       „    225,  226 
Qnadrumaua   31 
QuaxJfumana  80,  82 
quagga  (Hippotigris)   735 
Ilungifer    786 
Raugifer   787 
Eongifer   830 
Rangifer    831 
rangifer  (Tarandus)   831 
Ranuuculus    844 
Raptores   30 
Rasores    30 
ratticeps  (Arvicola)   282 
ratticeps        ,,  ...   .284,  300 
ratticeps        ,,    300 

„       (Paludicola)   300 
Rattus    25  5,  259 
rattus  (Mus)   254 
rattus     „    255,  261 
regalis  (Tigris)   460 
remifer  (Crossopus)     ...    231,  234 
Beptilia    35,  37 
reversus  (Hircus)   851 
Rhachianectes   923 
Rhinoceros  .  .  .  .  344,  729  -731,  735 

826,  883 
Rhinocerotidce    730 
Rhinocerotidae   731 
rhinodon  (Delphinapterus)  .  .  .  999 
RhinolopMdse  1059 
Rhinolophoidce   109 
Rhinolophoida?   110 
Rhinolophus.  .  93,  97.  100.  101.  120 
Rhinopoma   110 
Rhinosciurus   384 
Rhytina    75,  237 
Rhynchocyon    .   173 
richardi  (Halicyon)   695 

(Phoca)   695 
richardsonii  (Putorius)   500 
robusta  (Balsenoptera)   933 
robustus  (Equus)   736,  739 

,.       (Eschrichtius)  '.  .  896,  901 robustus  ,,    933 
Rodentia   31 
Rodentia   80 
Rodentia   242,  255,  263 
Rorqualus   896,  949,  9o7 
Rosmaridw   650,  651 
Rosmarus   653 
Rosmarus   654 
rosmarus  (Odobaenus)  .  .  .  652 — 654 

„         (Phoca)    654 
„         (Tricheclius)  .  .  .  651,  654 655,  665 

rostrata  (Balaena),  .  .  937.  944,  976 
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rostrata  (Balaenoptera)    .  .  89  4. 
898,  900 

rostrata  ,.   , 
rostrata  „        ...  938,  1 
rostratus  (Hyperoodon)  .... 
rubiginosus  (Felis)  
Rudolphius  
rufocanus  (Arvicola)  .  .  .  .  284, 
rufocanus  (Hypudajus)  

.(Lemmus)   
rugosa  (Saxicava)   
Rnmex   
En  ra  i  nan  ti  a  ,  33, 
Ruminantia  rera  
Rupicapra  
rusticula  (Scolopax)   
rusticus  (Sorex)     ,  22.'i, 
rutilus  (Arvicola)   284, 
rutilus  „  
„  (HypudaBus)  
,,  (Lemmus)  
(Mus)   285. 
(Myodes)  

Sabrinus  (Pteromys)  
Saccomyoidce  
Saccomyoidae  •  ... 
Saccomys  
Saiga  
Salmo  1 
Sarcophilus  
Sauropteri/gia  
Saxicava   
Scalops   173, 
Scansores   
Scapanus   173, 
schisticolor  (Lemmus)  

,,  (Myodes)  
schisticolor  ,,   
schisticolor  ,,  ...  316,  1 
schlegelii  (Orca)  1 
„  (Sibbaldius)   

Sciurida  
Sciuridse   .  243, 
SduriéUB  
SciuridjB  
Sciurini   38.5. 
Scinromorphi  
Sciuropttriis    385, 
Sciuropterus   400, 
■Sciurus  ,  
Sciurus   385, 
Sciurus  .  .  .  388,  391,  402,  406, 
Sclerodermi  
Scolopax  
scoticus  (Urus)  
scrofa  aper  (Sus)  
scrofa  domesticiis   
scrofa  ferus   

Sid. 

937 
035 
9  75 
4G8 

943 
292 
292 
292 
666 

844 87 

81 849 
9 

228 
289 
290 
290 
290 
290 
290 
402 
242 
243 
243 

778 007 

450 
27 

666 
191 
30 

191 

316 
315 
316 062 
026 
947 
242 
329 
382 385 
386 
243 
400 
401 
243 
386 
407 
22 
9 

876 
759 
762 
75  7 

.scrofa  raacrotis  suecica  (Sus)  . 
scrofa  palustris       .,      ,  .  7.^7, 
Selachii  
semijunctus  (Hyperoodon)  .  .  . 
senogalensis  (Hippopotamus  .  . 

(Leo)  
seioiina  (Vesperugo  
serotinus  ,,   
Setigera  
sibbaldii  (Balienoptera)  .  .  889, 
sihhaldii  „   
sibbaldii  „  ...  959, 

„  (Physalus)  sibbaldii  ,,   
sibbaldii  ....  957. 
Sibbaldius  ....  944,  945,  947, 
Sibbaldus   ,  944, 
sibirica  (Mustela)  1 
Sigmodon  
sirailis  (Clyraene)  
sinensis  (Delpliinu.s)  
Sminthi   246, 
Sminthus  
Sminthus  
Solenodon  
Solidungula  
solidungula  (Pachydermata)   .  . 
sondaica  (Tigris)  
Sorex  169,  17!,  173, 
Sorex  212, 
Sorex,    217,  221,  222,  224,  225, 

228,  231 
Sorices  171, 
Soricidcc   172, 
Soricidae   1 
Soricina  
sowerbensis  (Delphinus)  .... 

,,  (Mesoplodon)  .  .  . sowerbiensis  .,  .... 
,,  (Ziphius)   

sowerbyi  (Mesoplodon)  ,  .  .  900, 
,,       (Ziphius)    .  .    .  .  900, 

Spalacid<B  
Spalacidae  

SpaIacopodoid(e   * .  ,  .  . SpalacopodoidiB  .  
Spalacopus  
Spalacotherium  

Spalax speljea  (Hyaena)  . 
spelseus  (Gulo)  . 
„  (Ursus)  . 

speIcBUs spelasus  ,, 
Spermophilus  .  . 
Squalodon  .... 
steatopyga  (Ovi<?) Steneofiber  .  .  .  . 

344,  496, 

Sid. 
763 
760 

24 

9  7. 'i 

756 460 
133 
133 757 

900 956 

960 
897 943 
958 

957 

957 
065 277 
898 
899 
272 

272 273 

173 

79 

81 
460 209 213 226 

221 
209 

060 
209 990 

990 990 

990 990 
990 
242 

243 242 
243 243 

170 

243 
509 
538 

509 637 
843 

385 

.•U3 
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steuorhyncha  (Orca)  .  .  .  1026, 
StenorhynchinfB  
stenorhynchus  (Orca)  
sterpsiceros  (Ovis)   
striatus  (Sciurus)   

,.       (Taniias)   407, 
Subterranea  
subtilis  (Mus)   273, 
subtihs  (Sminthus)  
Subursi  
Suffiantia   
Suidce  ".  . Saidse  7.t6. 
SuidijR  
Sus   167,  756, 
Sus  
Sus  7  59. 
svineval  (Globiocephalus) .... 
sylvatica  (Martes)  
sylvatica      „    523,  524. 
sylvaticus  (Mus)   •  •  • 
sylvaticus  ,,   
sylvaticns,  „   
sylvaticus   
sylvestris  i,Martes)   523, 
Sylvicapridfe  
SylvicapridcB  
svedenhorgii  CEubalsena)  .... 

,,  (Hunterius)  .... 
Synottis   111. 
Synotus   
Talpa   
Talpa    204,  210, 
Talpae  
Talpidee   172, 
Talpina   190, 
Tamias    383. 
Tamias   385, 
Tamias    407, 
Tapiridce   
Tapirus   729- 
Tarandus  
tarandus    (Cervus)  .  .  778,  831, 
tarandus  (Rangifer)  
tarandus  .,   
Tarsius  
tartarica  (Saiga)  
taurus  (Bos)  
taurus  ,,   
taurus   
taxiis  (Meles)  
taxus   

,,  (Ur.sus)  Teleostomi  
Tellina  
terrestris  (Mus)    277, 
Thalassarctos  f>]9, 
thebaicus  (Hircus)  849. 

Sid. 
1027 
669 

1026 
856 
407 

1064 
167 
274 
273 
491 

81 
755 

757 
758 

757 758 
762 1015 

523 
535 
254 
261 262 
263 
524 
776 
776 921 
922 
118 
1  19 
191 
217 
171 
190 
191 
384 
406 

1064 
730 

-731 

831 
839 
831 
831 
237 
778 
859 
860 
861 
566 
566 
566 21 

935 
295 
630 851  i 

Sid. 

Theriomorpha   26 
Thoraorays   243 
Tbylacinus   450 
Thyraallus   549 
Thymallus   549 
Thysanopus    920 
tichorhinus  (Rhinocevos),  344,  735,  826 
Tigris   .  460.  465 
'fiyris   463 
timidus  (Lepus)     .  .  .  .  9,  415,  417 
timidus  (Lepus)   418 
timidus  418—420,  437.  843 
torquatns  (Bradypus)   I^t 
,,  (Cuniculus)    314 

(Myc  des)    278 
tragelaphus  (Ovis    855,  856 
Traguli   82 
Traguli     ....  83.  84.  86.  87,  1066 
Tragulina   81 
Trngulus   84,  86,  87 
Trichechida?.    G51 
Trichechus     .  .  .  651.  654,  6.5.5,  665 
Triconodon   170 
tricuspidens  (Spalacotherium)-  170 
tridactylus    (Bradypu.s)   75 
trochocerus  (Bos)   868 
Trogontherium    .  :   343,  344 
truncata  (Mya)   666 
truncatus  (Tursio)  .  .  .  .  1037,  1038 
tuberculifera  (Phocaena),  1010,  1011 
tuberosus  (Sibbaldius)   945 
Tubicinella   921 
Tupaja    173 
TupojoidcB   172 
Tursio   898 
Tursio  1036,  1037 
Tursio   1037,  1038 
tursio  (Delpbinus)  .  .  891,  894,  895 

1037,  1038,  1041,  1042 
„      (Tursiops)  1038 
Tursiops  1038 
TyJopoda   82 
Tylopoda    85,  86,  87 
typus  (Hippopotamus)   756 
Unguiculata    31 
Ungulata   3! 
Urocryptus   110 
Urotrichus   173 
Ursidse    449,  451 
Ursidce   454 
Ursidas    457,  491 
Ursidw   617 
Ursidas   619 
ursina  (Otaria)   703 
ursinus  (Callorhinus)   653 
Ursus,  238.  443,  509,  539,  566,  619 
Ur  sus   620 
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Sid. 

UrsLis   .  .  .  620,  621,  631,  637  —  639 
843,  IU63 

Urus  ....  868  —  870,  876,  «77,  883 
urus  iBos)  .  .  .  .  868,  870,  877,  87ö 
Vagut*  (Mu:^)   273,  274 

„      (Smiiithus)   273 
Vampyrus    108 
variabilis  (Lepus)   .  .  4  18,  420,  421 
variegata  (Phoca)   673.  680 
varius  (Sciurus)   388 
velox  (Kquu8)   736 
velox    738 

„    (Potumogale)  .......  173 
vera  (Rwninantia)    81 
vesicaria  (Carex)   3  7o 
Vespertilio     ....  92,  94,  103,  104 
Vespertilio   1 1 1 
Vespertilio    ...  119,  124,  129 

134,  138,  140 
Vespertilio    144 
Vespertilio,  150,  151,  154,  155,  158 

159,   162,  163,  166,  1058 
Vespertmbnidce  109,  1 10 
Vespertilionidni  111,  1059 
Vesperugo    .  95,  103,  104,  106,  107 
Vesperugo  11 1,  122 
Vesperugo   .  .  .    123  —  126.  129,  1.S3 
Vesperugo   13:$ 
Vesperugo.   134,  138,  140.  146.  151, 

158,  1060 
Vesper   123,  124 
Vespcrus   125 
villosus  (Hircus   851 
Vipera  .   1 1 
virgata  (Felis)  :.  478 
pir  g  af  a      „    479 
virgata  (liynx)   479 
Vison   494,  509,  .T  1  7 
vitulina  (Phoca)   647,  649 
vituUna       ,,   671,  G7 2 
vitulina       .,    673^  712 
vitulinus  (Callocephalus) .  .  .  .  673 
Viverra   506,  510,  516 
Viverriceps   462 
Viverriceps   463 

Viverridte  451, 
Viverridce  
Viverridse   455, 
viverrina  (Felis)  
viverrinus   
volans  (Pteromys)   400, 
volans  (Sciuropterus)  

j  volans  (Sciurus)  
I  Volitores  
vulgaris  (Dama)  

I       ,,  (Foetorius)  
I      ,,  (Lupusj  
viilgaris  (Lutra)  
vulgaris  ,.   

(Lyiixj  
(Mustela)   497, 

vulgaris  (Sciurus)  .  .  . 
vulgaris )> 

vulgaris 
vulgaris 

388. 
(Sorex) 

vulgaris 
vnlgaris Vulped 
Vulj^es 

(Thymallus)  
(Vulpes)   578, 

  578, 
  600,  601, 

vulpes  (Canis;   600, 
vulpinus  (Felis)  ....  478,  479, 
Vultur  
welvitschii  (Hyr ax)  
Xanthopygus  (Cervus)  
Xeras   
Xiphodon   
zebra  (Equus)   
Zeuglodon    887, 
zibellina  (Martes)   
Zipkiini   
Ziphiini  
Ziphiini  
Ziphius   895,  896,  898, 
Ziphius   9  73, 
Ziphius   

ZipJtius  '  Ziphius    983—685,  989, Zorillina  

m. 
453 

454 
491 

462 468 402 

401 402 

30 
799 

506 
584 

552 
552 479 
506 

388 

391 217 
221 

222. 
549 600 

601 599 610 

601 483 
8 

166 796 

384 

757 735 692 
522 
967 
973 
974 
900 
982 
982 983 
990 565 



Svenskt 

Namn-Register. 

Sid. 
Allmänna  Näbbmuseu   221 
Anarnak   981 
Andarnefia   981 
Ardluk  1033 
Ardlurksoak  ,  ,  1033 

B  arb  asteilen   119 
Bardhvalar   904 
Bechsteinska  Flädermusen  .  .  .  162 
Benhornsdjur   7  77 
Bisonoxen   877 
Bjelugha   1000 
Bjur   346 
Björn  djur   617 
Björnen   620 
Blåssjälen   721 
Boskapsdjur   7  73 
Bovhvidehval   1036 
Bovqviteqvealur   1036 
Bruna  Björnen   621 
Bruna  Råttan   25  8 
Buskmusen   273 
Bäfverdjur   340 
Bäfvern   346 

Dammflädermusen   145 
Daubentouska  Flädermusen  .  .  150 
Delfiner   994 
Dof  hjorten   799 
Dvergflädermusen   140 
Dverguäbbmusen   225 

Egentliga  Sjäiar   667 
Egentliga  Svin   758 
Egern   388 
Ekorrdjur   382 
Ekorron   388 
Elgen   814 
Ert   702 
Eschrichtske  Späckhuggaren  .  .  1034 

Fenhvalar   923 
Fjellhare   419 

Sid. 
Fjell-Lemmeln   322 
Fj  elirenar   832 
Fjällräfven   610 
Fladdermöss   88 
Flodillern   516 
Flygande  Ekorren   401 
Flädermöss   88 
Fransade  Flädermusen   158 
Fåret   855 

Oaffelbock   807 
Gaffelhjort   790 
Graupe   480 
Gervais'  Småhufvudshval   ...  983 
Getdjur   849 
Geten   850 
Gnagare   235 
Griudaqvealur   1019 
Grindehvalen   1015 
Grottbj  örnen   637 
Gråsidiga  Skogssorken   292 
Gråsjäl   .  .  .   709 
Gråskymliga  Flädermusen  ...  124 
Gräflingen   566 
Gr  äf  vare   167 
Gräsö-Hvalen   933 
Grönlandssjälen   690 

Haf-ert  Skäl   697 
Hafssjäl    718 

i  Haf svikaren    687 
Halfspäckhuggaren   1 020 
i  Handvingar   88 
Hardjur   408 

Hasselmusen  '  332 Hasselmöss   329 
Hav-Ert   697 
Hermelinen   496 
Hilleru    .Hl  O 
Hjortdjur   778 
Hofdjur   729 
Humpback   926 
Hunddjur   575 
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Sid. 
Hunden   579 
Hushval   965 
Husmusen   268 
Husmården   534 
Hvalhund   942 
Hvalrossdjur   651 
Hvalrossen   654 
Hvitfisken   1000 
Hvitnosen   1042 
Hvitsidiug   1046 
Hvitskjäving   1046 
Hästdjur   731 
Hästen   735 

Igarn   388 
Igelkottartade  däggdjur  ....  173 
Igelkotten   186 
Igern   388 
Ikorn   388 
Illern   510 
Insektätare    167 
Inskärsskäl   689 
Isbjörnen   638 

Jerfvon   539 
Jordsorkar   294 
Jättehjorten   847 
Jättehvalen   956 

Kabbuts-Kobbe   726 
Kaninen   441 
Kaskelotar   967 
Kaskeloten   968 
Kattdjur   457 
Katte-Gaupe   480 
Katt-Lo   479 
Kelelluak   1000 
Keporkak   926 
Kik-Nebb   726 
Klakkekal   726 
Klapmydse   727 
Knubbsjälen   672 
Koomrah   739 
Krepokak   926 
Kronhjorten   788 
Kut   718 

Landtbjörnen   620 
Lekatten   496 
Leman   312 
Lemmel   312 
Lemming   312 
Lendo-Orava   405 
Lumikko   509 
Lumitirka   509 
Långsvansade  Skogssorken  .  .  284 
Långörade  Flädermusen  ....  112 

Sid. 

Mammuth    729 
Marsvin   1010 
Mcllansorken   300 
Mohare   419 
Muldjuret   753 
Mullvadar   191 
Mullvadartado  däggdjur  ....  190 
Mullvaden   208 
Mulåsnan   753 
Mustaschflädermusen   1 54 
Myrbjörnen   621 
Mänken   516 
Möss   262 
Mös.«idjur   244 

Narhvalen   996 
Nathusiska  Flädermusen  ....  138 
Neitsersoak   727 
Nisen   1010 
Nordhare   419 
Nordharen   418 
Nordhvalen   909 
Nordiska  Flädermusen   1 29 
Näbbhvalen   975 
Näbbmösadjur   209 
Nötdjur   858 
Nötkreaturet   860 

Pigghjort   790 
Puckelhvalen   926 

Qvalhund   1033 
Qvitskjaeving   1046 

Raeve-Gaupe   480 
Randiga  Jordekorren   407 
Remmessel   708 
Renen   831 
Rofdjur   442 
Råttor   254 
Råbock   805 
Rådjuret   805 
Råget   805 
Räf-Lo   480 
Räfven   600 
Rätthvalar   906 
Rödbruna  Skogssorken   289 
Rörhval   944 
Rörhvalen   948 
Rör-Qval   944 
Rö  skatt   496 

Salesäl   695 
Siipi-Orava   405 
Sild-Qval   943 
Sildehval   955 
Sildreki   956 
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Sid. 
Sillhvalen   943 
Själdjur   645 
Själtok   718 
Sjökanariefogel   1008 
Skogslemmeln   316 
Skogsmusen   .  .  .  ,   262 
Skogsmården   523 
Skogsrenar   832 
Skogsräfven   600 
Skogssorkar   284 
Skärfskäl   689 
Skärfving   689 
Slidhornsdjur   849 
Småhufvudshvalar   983 
Småveslan   506 
Sommerhval   942 
Sommerqval   942 
Sorkar   277 

Sowerby's  Småhufvudshval   .  .  989 
Spermacetihvalar   967 
Spermacetihvaleu   969 
Spetsbergsrenen   839 
Spetsbocken   807 
Spriugaren   1051 
Späckhuggareu   1025 
Steen-Kobbe   681 
Stenmården   534 
Steypireydr  ^  .  959 
Stjelpiug   1013 
Stora  Flädermusen   134 
Storkobbe   697 
Storsjäleu   697 
Stour-Henning   1035 
Stour-Hyuning   1035 
Stour-Vagn                         1033,  1035 
Ståt-Själ   718 
Sumputtrar   520 
Suulryg   695 
Svarta  Björnen   621 
Svarta  Råttan   254 
Svartsiden   695 
Svedenborgske  Hvalen   921 
Svindjur   754 
Sydhare   419 

Tamkatten  . 
Tamrenen  .  . 
Tamsvinet  . 
Tandhvalar  . 

Tarpan  ,  .  . Thulén.  .  .  . 
Thur  
Tikagulik  .  . 
Tue-Qval  .  . 
Tugalik  .  .  . Tuhkuri  .  .  . 
Tumlaren 
Tunnolik  .  . 
Tyske  Haren 

Ulve-Gaupe 
Uroxen  .  . 
Uttern    .  .  . 

Sid. 465 
832 
762 

966 736 
688 
869 937 

965 996 

520 

1010 956 

436 

480 

867 552 

Vaagehval  
Vaageqval  
Vagnhund   942, 
Wargen  
W  arg-Lo  
Wargloen  
Wattennäbbmusen  
Wattensorken  
Weslan  
Wesledjur  
Wesselz  
Wikaresjälen   682, 

i  Wikhvalen  

j  Wiksjäl   I  Wildrenen  
i  Wildsvinet  

937 

941 

1033 
583 
479 478 

231 
295 
496 
490 

870 
687 
937 687 

832 
759 

Zubr 

869 

Åkersorkar 
Åkersorken 
Åsnan  .  .  . 

305 305 

752 

Öres  vinet  1037 
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ZOOL.  PROFESSOR. 

PÖRSTA  DELEN. 

DÄGGDJUREN. 

HÄFTENA  I  &  2. 

61  S> 

UPSALA 
•V/.  SOHULTZ. 



fibrarn  of  tfjc  ||tiiscum 

OP 

COMPARATIVE  ZOÖLOGY, 

AT  HARVARD  COLLEGE,  CAMBRIDGE,  MASS. 

jFoun"öeTj  i)])  pvtbatc  siitscifpifon,  fn  1861. 

Fromthe  Library  of  LOUIS  AGASSIZ. 

No.        6" i 





Härmed  får  författaren  Icnina  den  underrättelsen  y  att 
han  hojypas ,  det  3:dje  eller  sista  häftet  af  l:sta  delen  af  detta 

arbete  si- all  vara  f  ärdigt  till  ntgifcande  scdnast  under  våren 
nästJcommande  år  (1872). 

UPSALA  1871. 
AKADEMISKA  BOKTRYCKERIET , 

Kl».  HKIM-ING. 
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FAUNA 

OFVER 

SVERIGES  OCH  NORGES 

RYGGRADSDJUR 

AF 

W.  LILLJEBOBG, 
ZOOL.  PROFESSOR. 

FÖRSTA  DELEN. 

DÄGGDJUREN. 

HÄFTET  3. 

UPSALA.      W.  SCHULTZ. I 



OF 

COMPARATIVE  ZOÖLOGY, 

AT  HARVARD  COLLEGE,  CAMBRIDGE,  MASS. 

jFountieti  fij)  pribate  suftscrfptfon,  fn  1861. 

Deposited  by  Alex.  Agassiz. 

^^^^ 





Då  för  närvarande  heliofvet  af  ett  arbete  of  ver  de  till 

vår  fauna  höra^nde  JcalJblodiga  ryggradsdjuren  synes  vara  mera 
Mnhbart  än  det  af  ett  sådant  öfver  foglarne ,  har  författaren 
ämnat  att  egna  den  efter  denne  näst  täJcommande  delen  åt 

de  förra. 
t 

Emedan  första  bandet  af  Ryggradsdjuren  blifvit  till  ark- 

talet större  än  först  beräknadt  var,  och  således  svårligen- kan 

inrymmas  inom' en  volym,  så  äro  tvenne  titelblad  tryckte,  livar 
till  sin"  afdelning,  hvaraf  den  sednare  tager  sin  början  med 
pag.  551  och  torde  derföre  vid  inbindningen  observeras,  att  de 
tvenne  första  arken,  uti  detta  tredje  häftet,  öfverflyttas  till  de 

föregående  häftena.  • 
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