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BIDRAG
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AV

ARTH. WAHLBERG.

Med 3 PLANSCHER, 2 KARTOR, 4 PLANKTONTABELLER OCH EN GRAFISK FRAMSTALLNING.

HELSINGFORS 1913.



HELSINGFORS 1913,

J. SIMELII ARVINGARS BOKTRYCKERIAKTIEBOLAG.



Genom valvilligt tillmotesgaende av direktoren for Littois

Kladesfabriks aktiebolag herr Louis Schnitt var jag i

tillfalle att ar 1908 for sommaren bosatta mig i Littois in-

vid Littois trask for studium av traktens flora. Vistelsen

invid sjon foranledde mig att aven egna en viss uppmark-

samhet at sjons mikroskopiska vaxt- och djurvarld. Harun-

der vaknade hos mig smaningom tanken pa att grundligare

lara kanna sjons plankton. Detta var sa mycket mera loc-

kande, som jag var medveten om, att det, oaktat omfat-

tande planktonundersokningar gjorts i olika delar av landet

isynnerhet av herr professor K. M. Levander, dock var ratt

fa sjoar i „de tusen sjoars land", som under hela arsperio-

der varit foremal for planktonstudier. Jag hoppades dar-

for att genom aret om fortgaende insamling av plankton-

material och genom att utstracka iakttagelserna over at-

minstone tvanne arsperioder kunna i nagon man oka kan-

nedomen om vara sjoars plankton aven ur biologisk syn-

punkt. I sadant syfte begynte jag mina studier sommaren

1909, Det huvudsakliga resultatet av mina undersokningar,

som hanfora sig till tiden fran juni — oktober 1909

och juni 1910 — maj 1912 eller till inalles 2 9 mana-
der, har jag nedlagt i denna avhandling.

De storsta svarigheter jag vid undersokningarnas bor-

jan haft att kampa med var anskaffandet av nodig litteratur.

Herr professorn, dr K. M. Levander stallde sin och H y d-

rografisk-Biologiska kommissionens rikhaltiga

planktonlitteratur med utomordentlig beredvillighet till min

disposition vid mina besok i Helsingfors och darjamte sande

han mig vid olika tillfallen enskilda separatuppsatser till

begagnande. For denna vanlighet avensom for de rad och
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upplysningar jag fatt mottaga av herr professor Levander

frambar jag har mitt hjartligaste tack. For det synnerliga

tillmotesgaende, som aven herr professorn, dr Fredr. Elfving

visat mig, da han lamnat mig litteratur och stallt sarskilda

exsiccatverk till mitt forfogande, riktar jag harmed mitt

varmaste tack. Ett antal storre viktiga verk rekvirerades pa

min anhallan till Abo stadsbibliotek, varigenom jag blev i

tillfalle att utnyttja dem. Sarskilda upplysningar i meteoro-

logiska fragor har jag erhallit av herr docenten, dr Osc.

V. Johansson och uppgifter betraffande luftens dagliga

maximum- och minimumtemperatur i Abo har jag mottagit

av herr tradgardsarkitekten Harald Soderberg. Till Direk-

TiONEN for Abo stadsbibliotek avensom till hrr Osc. V.

Johansson och Harald Soderberg frambar jag har min upp-

riktiga tacksagelse for visad valvilja. Till sist ma det tillatas

mig att uttala ett innerligt tack till herr direktoren Louis

ScHNiTT for den uppoffrande valvilja gentemot mig person-

ligen som ock for det varma intresse for naturstudier, som

han stadse adagalagt. Han har icke allenast upplatit bostad

invid sjon utan aven regelbundet avlast luftens temperatur,

gjort anteckningar betraffande vattenstand och isforhallan-

den, deltagit i djuplodningar och avvagningen av sjons hojd

over havet, ombesorjt uppsagning av isranna och vid nagra

tillfallen tagit planktonprov, da jag varit forhindrad dartill.

Abo den 13 maj 1913.

Arth. Wahlberg.



LITTOIS TRASK,

Lage. Sjon Littois trask (Littoistcn jarvi) ar bela-

gen i sydvastra delen av Finland 6.3 km i ostlig riktning

fran Abo och i det narmaste 5 km norr om fastlandskus-

ten vid Kusto sund. Langs en grund och pa en del stal-

len starkt slingrande fara utrinner sjons vatten i namnda

sund. Det geografiska laget ar 60° 27' nordlig latitud

och 2' 33' vastlig langd fran Helsingfors (22' 24' 6. Greenwich).

Den 17 September 1911 pa eftermiddagen utgjorde

vattenytans hojd over nollpunkten a pegeln vid Skatudds-

kanalen i Helsingfors 35.84 m. Denna avvagning verkstall-

des utgaende fran fixpunkten n:o 302 ^), som ar belagen ca

V'a km fran sjon. Vid tillfallet visade vattenstandsroret i

Littois kladesfabrik 10 cm.

Form och storlck. Sjon har formen av en nastan

liksidig triangel med en nord-, ost- och sydvastsida (Se

medfoljande kartor!). Genom forekomsten av tvanne sma

holmar och en fran ostsidan utskjutande udde kan sjon

uppdelas i en storre nordlig och en mindre sydlig del.

Sjons storsta langd i NW—SO riktning utgor ca l.e km,

vinkelratt daremot ar sjon ca I.5 km. Arealen utgor ca

1.4 km2.

Bottnens och omgivningens relief och geolo-

giska beskaiienhet. Bottenformen framgar av meter-

isobaternas lage a medfoljande isobatkarta. Da lodnin-

M Enl. „Finlands p r e c i s i n s af v a g n in g 1892— 1910"

befinner sig namnda fixpunkt -f 30.6974 m over NN (nollpunkten a pe-

geln vid Skatuddskanalen i Helsingfors).
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gar verkstallts vid olika vattenstand hava sjalvfallet de upp-

matta djupen omraknats till samma vattenstand, namligen

till vattenstandet den 28 juni 1912. Det storsta upp-

matta djupet 3.45 m patraffades 100—200 m n. om hol-

marna samt ca 100 m 6. om den ostliga holmen.

Sjon ar grund och har mycket jamn och flack botten.

I sjons vastra halft sluttar bottnen mycket svagt, 4—5',

fran strandlinien, i ostra halften daremot nagot starkare.

Denna olikhet sammanhanger med den omgivande traktens

relief och geologiska forhallanden. Om vi tanka oss sjon

halverad genom en NW—SO linie finna vi den sydvastra

delens strander overvagande sandiga eller sumpiga under

det att den nordostra delens strander aro klippiga. steniga

eller grusiga. Langs ostra stranden stracker sig en bargkam,

som pa en del stallen hojer sig till 20--25 m over sjons

yta. De steniga stranderna i norr och oster synas hava

uppkommit pa moransluttningar genom vagors och isars

samverkan. Barggrunden utgores av gneisgranit, glimmer-

gneis och granit. I vaster ar trakten lagland narmast sjon

och jordmanen overvagande 16s. — Bottnen utgores nar-

mast strandbradden av lera, sand, grus, stenar eller mindre

allmant klippa. Pa lugna stallen overlagras detta material

av organiska rester harrorande foretradesvis fran sjons

och omgivningens hogre vaxtvarld. Pa en del stallen finnas

hela stammar eller grenar av trad och buskar, som vaxt

pa stranderna. Vid hogvattenstand skoljes nam.ligen det

losa materialet kring tradens rotter bort av vagorna, sa

att traden efterhand paverkade av sin egen tyngd och vin-

dar komma att luta mot sjon tills de falla. Langre utat

sjon ar anhopningen av slammaterial mycket riklig. Bot-

tenslammet i sjons mitt utgores av brungra till grongra

gelatines gyttja. Gyttjans huvudbestandsdelar utgoras av

ellipsoidiska korn i storlek vaxlande mellan ca 320 X 225 /<

och 112X80 lii (exkrementer?) men darjamte antraffas all-

mant sma mineralkorn och brottstycken av en mossa, Dre-

ponocladus Sendtneri, Isoetes sporer och sparsamt rhizopod-

och diatomeskal. Diatomeerna representeras oftast av Su-



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 38, N:o 1. 7

rirella robusta. Denna gyttja binder vatten mycket starkt

och blir vid fullstandig torkning Ijusgra.

Traktcns lufttemperatur. (Se den grafiska fram-

stallningen!) Da det varit praktiskt omojligt att erhalla

dagliga eller tillrackligt tata bestamningar av vattentempe-

raturen bar jag ansett skal foreligga att atergiva lufttem-

peraturens vaxlingar i Littois. Som kant beror ju vatten-

temperaturen i en sjo huvudsakligen av luftens temperatur.

Littois traktens lufttemperatur bar uppmatts tre gan-

ger dagligen namligen kl. 7 f. m., kl. 1 och 7 e. m. Den

for varje dag ur dessa tre observationer erhallna medel-

temperaturens gang under aren 1910, 1911 och forra half-

ten av 1912 askadliggores grafiskt efter texten. Dessa Littois-

varden torde enligt benaget meddelande av doktor Osc. V.

Johansson ^) pa grund av berakningar for Helsingfors mari-

timare forhallanden overskrida dygnets sanna medeltempe-

ratur under arets olika manader med minst foljande be-

lopp: Jan. 0.i°, febr. 0.2°, mars 0.2°, april 0.6°, maj O.s, juni

1.0°, juli 0.8, aug. 0.7°, sept. 0.4°, okt. 0.2°, nov. 0.2° och

dec. 0.1°.

Har nedan lamnas uppgifter angaende den manatliga

och arliga medeltemperaturen i Littois och Abo samt hog-

sta dagsmedeltal avensom arstidernas medeltemperatur i

Littois. For Littois angivas bade de pa grund av tempe-

raturavlasningar erhallna vardena och de korrigerade varden,

som torde motsvara den sanna medeltemperaturen; for Abo
daremot angives endast den sanna medeltemperaturen. I

den grafiska framstallningen efter texten atergivas maxi-

mum- och minimumtemperaturkurvor for Abo for att i

nagon man ersatta bristen pa sadana fran Littois.

M Jamfor aven Johansson, Osc. V., Uber die Bestimmung der

Lufttemperatur. H:fors, 1906. p. 92.
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Arlig medeltemperatur C
1910 Littois +7.0°

Korrigerat varde , + 6.5°

Abo +6.2°

1911 Littois +6.4°

Korrigerat varde . + 6.o°

Abo +5.5°

Hogsta dagsmedeltal i Littois C°

1910 13 juni +26.0°

1911 26 juni +25.2°

Lagsta dagsmedeltal i Littois C°

1910 24 januari . -17.5°

1911 6 februari. -18.6°

1912 3 februari. -22.o°

Arstidernas medeltemperatur i Littois C°

Vinter Var Sommar Host

^ dec.— mars— juni— sept

—

febr. maj aug. nov.

1909—10 +6.4 +16.3 +6.0

Korrigerade varden +5.8 +15.4 +5.8

1910—11 -2.6 +5.1 +16.2 +6.9

Korrigerade varden -2.7 +4.6 +15.4 +6.6

1911— 12 -5.1 -4.6 +18.3

Korrigerade varden —5.2 +4.o +17.4

Vattcntcmperatur. (Se den grafiska framstallnin-

gen!) En grundligare undersokning av vattnets varmefor-

hallanden bar ej kunnat verkstallas, ehuru en sadan, da det

gallde studium av planktonlivet hade varit sarskilt onsk-

vard. Jag bar varit tvungen att noja mig med de matnin-
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gar av temperaturen, som jag vid varje planktonprovtag-

ning gjort. Den kurva, som jag uppritat betraffande vat-

tentemperaturens gang, framstaller densamma endast i

mycket grova drag. Temperaturen ar uppmatt ca 30 cm un-

der ytan. Under hogsommaren bar temperaturen vid ytan

och bottnen varit densamma i pelagiska regionen. Endast

i sodra delen av sjon bar jag vid olika tillfallen under

sommaren uppmatt Uttoralregionens vattentemperatur, och

det visade sig da att strandregionens vatten var 1 a 2' var-

mare an pelagiska regionens.

Hogsta uppmatta vattentemperatur C
1909 25 ocb 28 juni . . .

20.5°

1910 13 juni ocb 3 aug.

.

21.5°

1911 11 ocb 12 augusti .
26'

1912 9 augusti 23°

Isfdrhallanden. (Se den grafiska framstallningen!)

slaggningen skedde till en borjan i littoralregionen och

fortskred darifran med avtagande varme till pelagiska re-

gionen. Isen tilltog i tjocklek mycket langsamt. Maximum
uppnaddes i slutet av februari ar 1912 med 52 cm och i bor-

jan av mars aren 1910 och 1911 med resp. 44 och 58 cm.

Isens avtagande i tjocklek forsiggick snabbare. Pa undre

sidan av istacket bildades isynnerhet under issmaltningstiden

vertikala upptill slutna porkanaler, som under islossnings-

dagarna vidgades och genomdrogo hela istacket tills det-

samma sonderfoll i ca 3 cm langa isprismer, vilka beteck-

nade islossningens sista skede.

Betraffande sjons isforhallanden i ovrigt hanvisas till

nedanstaende tabla:
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Hogsta vatten-
stand

1910 27 april 51 cm

1911 3—10 maj 50 cm
1912 4 mars 62.5 cm

Lagsta vatten-
stand

31 aug. 31 cm
7 sept. 10 cm

Skillnad

20 cm
40 cm

Ncderbord. For Littois-trakten hava endast neder-

bordsdagarnas antal och fordelning samt nederbordens art

antecknats, men ej nederbordsmangden (Se den grafiska

framstallningen!). For att i nagon man ersatta sistnamnda

brist meddelas bar i samband med ragn- och snodagarnas

manatliga och arliga antal i Littois de manatliga och arliga

nederbordsmangder, som uppmatts a Meteorologiska cen-

tralanstaltens station a Stor-Heikkila invid Abo.
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nagot uttryck for densamma tor Littois-trakten. Da nagra

iakttagelser betraffande solskenstiden i Littois ej forefinnas,

men sadana gjorts i Abo, som ar belagen pa samma lati-

tud som Littois och endast omkring en halv mil darifran,

bar jag grafiskt atergivit Ijustillgangen for Abo, ehuru med-

veten darom, att den atergivna Ijustillgangen endast i stort

sett motsvarar den faktiska. Pa grund av kortvariga iakt-

tagelser pa en enda ort kan man ej vanta att finna det

eventuella sambandet mellan planktonlivets vaxlingar och

den olika tillgangen till solljus under skilda ar och delar

av aret. Det vore emellertid onskvart, att namnda fak-

tor vunne storre beaktande vid framtida planktonundersok-

ningar, ty endast darigenom bleve denna faktors varde

utront.

Till grund for den grafiska framstallningen ligga de

berakningar av daglangden pa olika breddgrader, som ut-

forts av MoHN (1908). Soldagen beraknas for astronomisk

horisont vara mellan solens upp- och nedgang, da hansyn

tages till solens ovre rand, men dessutom sarskiljes en Ijus

skymningstid, under vilken lasning inom hus ar mojlig

vid klar himmel. Denna skymningstid varar fran det solen

gatt ned till dess solens medelpunkt befinner sig 4° under

horisonten och vidare fran den tidpunkt, da solens medel-

punkt om morgonen ar 4^ under horisonten till den tid-

punkt, da solen gar upp. Den kortaste dagen pa Lit-

tois-breddgrad omfattar 5^ 45', den langsta 19^3'. Ovan

omtalade Ijusa skymning ar langst vid sommarsolstan-

det, namligen 1*54', kortast under storsta delen av mars

och fran medlet av September till borjan av oktober, da

den varar endast 0*51'. Ovan beraknade Ijustillgang gal-

ler naturligtvis endast under fdrutsattning av fullkom-

ligt klar himmel. Emellertid beklades himmeln mer el-

ler mindre av moln, och har jag darfor i den grafiska fram-

stallningen av Ijustillgangen under aret aven atergivit det

antal timmar under dygnet, da solen lyst. Skillnaden mel-

lan dagens astronomiskt mojliga insolation och solskenstim-

marnas antal representerar salunda i stort sett den del
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av dagen, da himmeln ar molnbetackt. Den uppgivna dag-

liga solskenstiden stoder sig pa observationer med en s. k.

sun autograph eller sunshine recorder, som fin-

nes uppstalld pa Littois breddgrad i St. Marie tradgard in-

vid Abo.

Den inskrankning i Ijustillgangen, som skogen och hoj-

derna kring sjon astadkomma, har vid beraknandet av Ijus-

tillgangen ej kunnat tagas i betraktande; ej heller har Ijus-

stralarnas infallsvinkel beaktats.

Solskenstimmarnas antal fordelar sig per ma-

nad pa foljande satt:

Januari

Februari

Mars . .

April . .

Maj. . .

Juni . .

Juli. . .

Augusti

September

Oktober . .

November
December

Arssumma

1910

13

10

122

190

293

287

222

250

108

86

12

1911
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Vattnets kemiska samtnansattning. Betraffande

vattnets kemiska bestandsdelar foreligga 4 analyser, varav

3 hanfora sig till vinterperioden och en till sommaren.

Analys 1, verkstalld av fil. mag. Uno Collan den 8

dec. 1907.

Avdunstningsaterstod 4.5 g pa 100 1.

Glodgningsaterstod 2.5 g „ „ „

Ammoniak g „ „ „

Salpetersyrlighet g „ „ „

Salpetersyra obetydligt.

Analys 2 o. 3, verkstallda a Therm ochemische
Priifungs- und Versuchsanstalt i Hamburg av dr

AuFHAUSER. Vatten togs till analys 2 den 22 febr. 1913, till

analys 3 den 5 aug. 1913.

Analys 2. Analys 3.

1) Reaktion ""^aSisk"^* svagt alkalisk

mg pr 1. mg pr 1.

2) Torrsubstans 43.6 35.8

3) I vattnet losta bestandsdelar:

Kalciumbikarbonat CaH2(C03)2. . mycket litet

Gips CaS04 + 2H2 mycket litet mycket litet

Magnesiumsalter Mg SO4, Mg Clo . mycket litet litet

Klorhalt (beraknad som Na CI) . . 20.3 18.8

Nitriter

Nitrater

NH3
Fe. (beraknat som Fe2 O3) .... O.3 —
Kiselsyra — O.4

Organisk substans (Kaliumperman-

ganatforbrukning pr liter) . . . 25,i --

4) Hardhet, uttryckt i tyska hardhets-

grader:

a) overgaende ellervidkokningfor-

svinnande s. k. karbonat-hardhet O.o O.o

b) bestaende s. k. gipshardhet . . I.4 O.5

En tysk hardhetsgrad = 10 g Ca pr m^ H2 O.

Analys 4, verkstalld av fil. mag. Kurt Buck a

Hydrografisk-biologiska havsundersokning-
arnas laboratorium i Helsingfors. Vatten togs ^^/xii

1913. Is 7 cm.
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bilda jamforelsevis smala vegetationsbalten langs stranderna.

Phragmites-f or mati on en, som hojer sig over vattenytan

i medlet av juni, ar pa de fiesta stallena vid sommarens slut

mycket tat. Endast dar storre stenar eller klippgrund ligga

i jamnhojd med bottennivan forblir den gles. Den upptra-

der pa olika avstand fran strandlinien. Dar tjockare sand

eller gruslager vila tyckes den ej trivas, men daremot val

pa lergrund, aven da denna innehaller stenar och grus.

Beraknat efter hogvattenstand u^TptrMer Phragmites-i o r m a-

t i n e n i stort sett pa O.so—2. 30 m djup. Scirpus lacustris-

formationen, som nagot senare an den forra hojer sig

ovan vattenytan, foredrager i allmanhet losare botten och

storre djup. Den forekommer pa l.oo— 2. 50 m djup. Ej sallan

forekomma sav och vass blandade. Mellan nyssnamnda
formationer och stranderna upptrada snart sagt overallt

glesa bestand av Scirpus paluster L. och Lobelia Dort-

manna L. Pa skyddade platser med 16s botten bildar Equi-

setiim fluviatile L. invid stranden tata bestand. Y t s k i k t s-

formationerna bildas av Sparganium natans (L.) Fr.,

Nympho2a Candida Presl., mycket sparsamt N. alba (L. p. p.)

Presl., Nuphar luteum (L.) Sm. och Potamogeton natans L.

Av dessa upptager Sparganium natans pa ca 2. 00—2.6o m
djup med sina bandformiga blad betydande ytor. Nym-
phcea, Nuphar och Potamogeton natans aro merendels in-

blandade mellan sav och vass pa lugna val skyddade plat-

ser med los botten och, som det synes, foretradesvis dar,

varest strandbradden ar sumpig. Bottenskiktet bildas av

Drepanocladus (Hypmim) former, Nitella, Isoetes och Lobelia-

bladrosetter. Drepanocladus Sendtneri (Schimp.) Warnst.

f. immersa subsimplex ') bildar med sina anda till en halv

meter langa fina stammar ett lost, sammanhangande tacke

pa gyttjan. Denna mossa tacker bottnen sa gott som over-

allt pa djupen over 2.5 m. Dar Nymphosa, Nuphar och Po-

tamogeton natans finna sin fristad anhopas ofta massor av

^) Bestamningen har genom godhetsfuU formedling av herr dr

V. F. Brotherus verkstallts av Moenkemeyer.
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denna vattenmossa, som har uppblandas med Drepanocla-

dus lycopodioides (Brid.) C. Mull, och andra arter. Unge-

far pa samma djup, dar Sparganium forekommer, patraffas

mycket sparsamt Nitella flexilis (L.) Ag. Isoetes lacustris L.

bildar pa grundare vatten mindre och smalbladigare reset-

ter an langre utat sjon. I strandregionen tavlar den med
Lobelia om utrymme pa bottnen. Aterstar att anteckna

Potamogeton prcelongus Wulfen., som endast sparsamt pa-

traffats steril pa de storre djupen.

Strandernas geologiska beskaffenhet ar sasom tidigare

omtalats olika och i overstammelse darmed ar strandbrad-

dens vegetation oHkartad. Har ar icke platsen for en

mera ingaende karaktaristik av denna och inskranker jag

mig darfor till nagra antydningar. Pa de klippiga och steniga

stranderna vaxa tall, klibbal, bjork och sparsamt Rham-
nus frangula L. och Salix pentandra L. Bland mera i ogo-

nen fallande orter ma sarskilt framhallas Lythrum salicaria

L., Lysimachia vulgaris L., Peucedanum palustre (L.) Moench.

och vid vattenranden Lysimachia thyrsiflora L. I sydost

vaxa stora, aldriga gran a r alldeles invid vattenlinien pa

krossstensgrus. Pa bargkammen i oster liksom i trakten

norr och vaster om sjon ar t a 1 1 e n forharskande. Da det

finnes sandbotten vid strandbradden utgores strandbrad-

den i regeln av grasbevaxta sandvallar, som bara laga t a 1 1 a r,

k 1 i b b a 1 a r och mindre ofta g r a n a r eller e n r i s b u s-

kar. Bakom vallarna ar marken sumpig och bevaxt med
Sphagnum- eller Carex-form at ioner. Pa nagra fa stallen

star sjon i direkt kontakt med sumpmarken. Bland hogre

vaxter, som patraffas vid dessa standorters granslinier mot

sjon ma antecknas Carex filiformis L. och C. rostrata With.,

Equisetum fluviatile L. Alisma plantago L., Calla palustris L.

Menyanthes trifoliata L., Comarum palustre L., Lysimachia

thyrsiflora L., Peucedanum palustre (L.) Moench. och Cicuta

virosa L.

Vastraholmenar lummig av bjork och klibbal och

har frodig gras- och ortvegetation. Ostra holmen med
starkt framtradande klippgrund ar bevaxt med overvagande
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tall och vid stranderna k 1 i b b a 1 och Rhamnus. Gras och

ortvegetationen ar torftigare.

Sjons fagcl- och fiskfauna. I trakten hacka

arligen ett farre antal Podiceps cristatus (L,), Anas boschas

L., och Anas crecca L. Skaggdoppingen synes tamli-

gen ostort fa syssla med sitt fiske, under det att anderna
arligen jagas. Som tillfallig gast har Lams fusciis L. visat

sig under sommaren.

I sjon forekomma allmant g a d d a (Esox lucius L.) och

abborre (Perca fluviatilis L.), mindre allmant lake (Lota

vulgaris Cuv.^, id (Leuciscus idiis L.) och mort (L. ruti-

lus L.) samt sparsamt ruda (Cyprinopsis carassius L.) och

gars (Acerina cernua L.).

R u d a n utplanterades enl. uppgift av direktor L. Schnitt

aren 1877 och 1889, men stammen har standigt avtagit, vil-

ken omstandighet mojligen sammanhanger med rovfiskar-

nas overvalde.

Efter islossningen antraffas ofta vid vattenytan doda

fiskar, som sannolikt kvavts under isen.

Regelbundet fiske bedrives ej utan endast tillfalligt

och med mycket olika redskap, sasom drag, mete, langrev,

stangkrok, hat, ryssjor och natmjardar. Tidigare har not-

dragning forekommit, varom i bottnen nedslagna palar for

hindrande av detta slags fiske annu vittna.

L a k e n leker i slutet av mars eller borjan av april,

abborren och gad dan omedelbart efter islossningen.

Nagot fore islossningen fiskas g a d d a med ryssja under

isen, strax efter islossningen fangas abborre och lake
med natmjardar. For abborre anvandas under somma-
ren vanliga nat.

Som exempel pa de storsta fiskarnas vikt ma anteck-

nas, att en 8 kg:s gad da erhallits pa drag i juli 1909.

De storsta abborrarna vaga nagot ovet 1 kg. — A b-

borrens farg ar insjoarnas sedvanliga morka.



PLANKTON.
Till huvudplats for insamlande av Littois trasks plank-

tonorganismer valdes av sarskilda skal ostra delen av den

mindre fjarden, som ar belagen soder om holmarna, Jag

hade halst onskat kunna gora regelbundna insamlingar aret

om pa flera stallen i sjon, men fullfoljandet av denna ursprung-

liga plan stotte pa hinder. Under sommarmanaderna, da

jag var bosatt invid sjons strand, togos sjalvfallet prov

fran olika delar av sjon for jamforelses skull och overtygade

jag mig da aven om, att proven fran pelagiska regionen i

olika delar av sjon i allt vasentligt visade overensstam-

melse. Da vinterprovtagningen, som verkstalldes i en for

andamalet uppsagad 10— 15 m lang isranna, var forenad

med tidsdrygt arbete for andra personer, maste jag om
vintern noja mig med farre provtagningar an sommartid.

Dartill kommer, att jag pa grund av andra viktiga uppgif-

ter ej nar som halst kunde besoka sjon. Vidare var jag

tvungen att vintertid avvakta intraffandet av nagot mil-

dare lufttemperaturer for att framgangsrikt kunna verk-

stalla provtagningen. Da namnda omstandigheter beaktas

inses, att det varit praktiskt omojligt att under andra tider

an sommaren verkstalla nagot sa nar tata insamlingar av

planktonmaterial.

Da mina insamlingar av material vidtogo ijuni 1909 agde

jag endast en ythav av silduk med en inre mask-
vidd av 160 // X (144 /t

—

160//). Denna hav anvandes en-

bart anda till och med hosten 1910, da jag av professor

Levander erholl till min disposition en ythav av Miil-

lergaze n:o 20 med fangstkarl av metal 1. Mask-
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vidden var hos denna hav ca 80 /nXQ"^ /^. Sist-

namnda hav ersattes senare med en annan av samma vav-

nad, men utan metallkarl. Fran sommaren 1911 har jag

dessutom haft i bruk en skafthav av (176 ,a— 192 ,u)

X (256 ,« — 272 /<) m a s k V i d d. Vi beteckna dessa havar,

ordnade efter maskvidden. med I, II, III, varav I ar den fi-

naste. Storsta antalet oUka slag av organismer erholls med

haven II, under det att haven I samlade overvagande de

minsta och haven III foretradesvis de storre formerna.

Vid varje insamling av planktonmaterial togs en dub-

bel provsats. En provsats eller delar darav konservera-

des omedelbart, de ovriga proven undersoktes i levande

tillstand genast efter hemkomsten. Till det med havarna

II och III insamlade materialet halldes 4 ° „ f o r m o 1, till

de prov, som tagits med haven nr. I sattes Pfeiffers

losning (Formol, traattika och metylalkohol) eller stun-

dom Ripart-Petit's vatska (Kopparklorid, kopparace-

tat, kamfer och isattika).

Undersokningen vidtog a det levande materialet for

att kunna sakert bestamma de former, som i hogre grad

forandras vid konserveringen. Aven nodiga mattbestam-

ningar verkstalldes a detta material. Bestamningen av de

olika organismernas frekvensgrader var svarare i ett prov

med levande material an a konserverat material pa grund av

de levande organismernas ofta ojamna fordelning i en for

deras hallande vid liv nodig storre volym vatska. Emeller-

tid verkstalldes alltid uppskattning av frekvensgraderna aven

a levande material.

Den av mig angivna frekvensen for de olika organis-

merna ar resultanten av med langre tidsmellanrum gjorda

upprepade uppskattningar av densamma. Det ar sjalvklart,

att harvid den subjektiva uppfattningen vid bedomandet

av frekvensgraderna gjort sig gallande.

Foljande brukliga beteckningar for frekvens-
graderna hava kommit till anvandning:

ecc = overvagande, forharskande.

cc = talrik, mycket allman.
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c = allman.

-f = mindre allman, tamligen allman, ganska stort an-

tal utan att dock kunna anses vara allman.

r = sparsam, sallsynt.

rr = mycket sparsam, enstaka eller hogst fa exem-

plar.

Betraffande tidpunkten for varje provtagning och de

for tillfallet radande meteorologiska forhallandena hanvisas

till de planktontabeller I—IV och den grafiska
framstallning, som atfolja avhandlingen, Ur plankton-

tabellerna erhalles med latthet kannedom aven om inne-

hallet i de enskilda planktonproven.

Fortcckning

over organismer, som forekommit i Littois trasks pcla-

giska region ar 1909 (juni—oktober) och fran juni 1910

till och med maj 1912. ^)

Schizophycece.

Chroococcus sp. ^^ viii 11.

Merismopedia elegans A. Br.

Gomphosphosria Naegeliana (Unger) Lemm.

Coelosphcerium Kutzingianum Nag.

Anabcena flos aquae (Lyngb.) Breb.

Anabcena Lemmermanni Richter.

Aphanizomenon flos aquce Rales.

Tolypothrix sp. ^^/viii 11.

Chlorophycece.

Pandorina Moriim (Muller) Bory.

Eudorina elegans Ehrenb.

Volvox aureus Ehrenb.

Volvox globator (L.) Ehrenb.

') Efter namnen pa de organismer, som icke finnas upptagna i

planktontabellerna, angives i denna forteckning fynddata.
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Sphcsrocystis Schroeteri Chodat.

Botryococcus Braiinii Kutz.

Dictyosphcerium pulchellum Wood & Dictyosphcsrium

Ehrenbergianum Nag.

Raphidium sp.

Pediastnim Boryamim (Turp.) Menegh.

Coelastriim proboscideiim Bohlin.

Eremosphcera viridis de Bary.

Kirchneridla lunaris (Kirch.) Mob.

Crucigenia rectangnlaris (A. Br.) Chodat.

Conjugatce.

Zygnema sp. ster. ^s^vmOg, ^'11x09, ''jxOd, ^'IviU.

^Sixll.

Mougeotia sp. ster. ^^/vill, ^Vvn 11.

Spirogyra sp. ster. ^\ vn 09.

Gonatozygon sp. ster.^/vn 11.

Hyalotheca dissiliens (Smith.) Breb.

Hyalotheca mucosa (Mert.) Ehrenb.

Closterium sp. ^/viii 11.

Cosmarium moniliforme v. limneticum West.

Cosmarium contractum v. elUpsoideum (Elfv.) West.

Euastnim verrucosum Ehrenb.

Micrasterias rotata (Grev.) Rales.

Micrasterias denticulata Breb.

Staurastrum gracile Ralfs.

Staiirastriim hmatiim v. planctonicum West.

Staurastrum curvatum West.

Staurastrum paradoxum v. longipes Nordst.

Staurastrum arctiscon Lund.

Arthrodesmus incus Hass.

Flagellatce.

Mallomonas caudata Iwanoff.

Synura uvella Ehrenb.

Uroglena volvox Ehrenb.

Dinobryon cylindricum Imhof., v. divergens (Imhof.) Lemm.
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Dinobryon cylindricum Imhof., v. palustre Lemm.

Dinobryon sociale Ehrenb., v. stipitatum (Stein) Lemm.

Peridiniales.

Ceratium himndinella 0. F, M.

Peridinium Willei Huitf.-Kaas.

Bacillariales.

Tabellaria flocculosa (Roth.) Kutz.

Surirella robusta Ehrenb.

Rhizopoda.

Difflugia lobostoma Leidy v. limnetica Levander.

Arcella sp. ^5 vi 09, ^ vm n, iVvm H, ^/ix 11 (skal),

I'/ix 11 (skal), '«/x 11.

Centropyxis aculeata Stein ^^/ix 09.

Bryozoa.

Cristaiella mucedo Cuv. statoblast. Vvn 10, ^°/iv 11.

Turbellaria.

Strongylostoma radiatum (Mull.)? ^'^jvu 11, ^/ix 11,

25/vin 11.

Rotatoria.

Floscularia mutabilis Bolt.

Conochilus unicornis Rouss.

Conochiloides natans (Sel.) Hlava.

Asplanchna Herricki de Guerne.

Asplanchna priodonta Gosse.

Polyarthra platyptera Ehrenb.

Mastigocerca capucina Wierz. und Zach.

Anurcea cochlearis Gosse.

Anurcea aculeata Ehrenb. "^ viii U,
Notholca longispina Kellic.

Plo2osoma Mudsoni Imh.
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Gastropus sfylifer Imh.

Anapiis testiido Lauterb.

Cladocera.

Sida crystallina 0. F. M.

Diaphanosoma brachyurum (Lievin) Lilljeb.

Holopedium gibbemm Zaddach.

Daphnia hyalina siibsp. galeata (G. 0. Sars) Lilljeb.

Daphnia (Cephaloxiis) cristata G. 0. Sars.

Ceriodaphnia pulchella G. 0. S.

Bosmina longirostris (O. F. M.)

Bosmina longispina subsp. longispina s. str. Lilljeb.

Eurycercus lamellatus (0. F. M.) ^'^/viii U.

Acroperus harpce Baird. ^°/viii 11, ^i/yiii 11, ^s^viii 11,

3/ix 11, ''iix 11.

Alonopsis elongata G. 0. S. ^^/vii 10, "/ix 11.

Ophryoxus gracilis G. 0. S. ^^/ix 09, ^^/viii 11.

Chydorus sphcericus 0. F. M.

Polyphemus pediculus (L.) O. F. M.

Leptodora Kindtii (Focke) Lilljeb.

Copepoda.

Diaptomus graciloides Lilljeb.

Cyclops Leuckarti Glaus.

Cyclops strenuus Fischer.

Cyclops fiiscus JuRiNE ^^/iii 11, ^°/vin H.

Cyclops albidus Jurine ^^iv 11, ^^xill.

Cyclops uiridis Jurine.

Ergasilus sp. 6 Vvii H, ^^/viii 11, ^Svinll.

Argulus foliaceus L. ^^/ix 11, ^^ix 11.
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Antalet artcr rcsp. varictetcr inom dc skilda systc-

matiska grupperna:

Schizophycece 8 Rhizopoda 3

Chlorophycece 14 Bryozoa (statoblast) . . /

Conjugatce 15 Turbellaria /

Flagellatce 6 Rotatoria 13

Peridiniates 2 Cladocera 15

Bacillariales 2 Copepoda 8

S:a fyto-organismer, 47 S:a zoo-organismer. 41

I ConjiigatcB-ant2i\et aro sterila Zygnema-, Mougeotia-,

och Spirogyra-tradsir ej medraknade; ej heller hava Hyd-

rachnider och Corethra-lavvev beaktats i den allmanna for-

teckningen, vadan totalantalet avi Littois trasks pelagi-

ska region antraffade organism er nagot oversti-

g e r 8 8.

De passivt limnetiska organismer, som an-

traffats pa Anabcena, Copepoda och Diaphanosoma, hava ej

varit foremal for noggrannare undersokning. Likasa har

jag ej narmare granskat de fycomyceter, som angripa

Diaptomus graciloides' agg och Leptodora Kindtii.



A. FYTOPLANKTON.

SCHIZOPHYCEiE.

Merismopedia elegans A. Braun.

Exs. Rabenhorst: Alg. nris 515 och 1,356.

M. elegans forekom sporadiskt och alltid mycket

sparsamt. Endast engang, i januari 1912, har jag antraffat

den under isen, for ovrigt under den isfria tiden vid vax-

lande vattentemperatur, 2°

—

24.5.*) Dess egentliga hemvist

synes vara littoralregionen.

Mensmoped/a-kolonierna bildade skivor av tatt hopade

cellar. Cellerna voro 8.i X 5.4 {.i sedda fran skivans yta och

8.1 f.1 sedda fran kolonins kantsida. Da cellerna voro i del-

ning var cellstorleken 6 X 5 /<. De uppmatta koloniernas

dimensioner voro 111 X 157 //, 168X168 /t, 176X352 /t och

378 X 256 /*. I den sistnamnda kolonin voro cellerna grup-

perade 2X8X4X4X8 utgaende fran det genom cellens

tudelning bildade cellparet.

Arten har ej tidigare antecknats som
limnoplanktont i Finland.^)

Gomphosphceria Naegeliana (Unger) Lemm.

E. Lemmermann: Kryptogamenflora der Mark Brandenburg Bd. III.

Algen. Leipzig, 1910. S. 80. Fig. S. 44; H. Bachmann: Das Phyto-

plankton des Siisswassers. Jena, 1911. S. 165. Fig. S. 160. — Exs.

Rabenhorst: Alg. nr. 1,523; Wittrock et Nordstedt: Alg. exs. nr. 524, 692.

Da en forvaxling av denna art med Coelosphcerium

Kutzingianum Nag. synes forekomma i planktonarbeten, ma

^) Temperaturen anj^ives genomgaende i C°.

2) Med Finland avses genomgaende det politiska Finland.
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har antecknas, att jag till Gomphosphceria Naegeliana (Unger)

Lemm. i dverensstammelse med Lemmermann (1910) hanfort

en form med omvant aggrunda eller avlanga radiart ord-

nade och tatt narmade celler med pseudovakuoler avensom

med ett tjockt radiarstrimmigt geleholje kring kolonin, till

C. Kiitzingianum Nag. ater en svagt blagron eller nastan hyalin

form med tamligen glest grupperade cellpar utan pseudo-

vakuoler och omgiven av ett tunt geleholje,

Kolonier 113-125 /j^, celler 4 X (5.4 — 6)/^.

G. Naegeliana var liksom foregaende artperenne-
rande och upptradde liksom denna sparsamt i pelagiska

regionen.

Levander har omnamnt Coelosphcerium naegelianum

Ung. som limnoplanktont i Finland (Kallavesi 1906, Humal-

jarvi 1906 a, Valkea-Mustajarvi 1906 c, Vittrask 1900, 05 a och

Lohijarvi 1900, 05a) och Ryska Lappland 1905 (Aijaur,

Kanosero och Pontsosero), Har bor dock antecknas, att

Levander (1905 a, n:o 1, p. 7) sammanslagit Coelosphcerium

naegelianum Ung. och C. kiitzingianum Nag.

Coelosphcerium Kiitzingianum Nag.

PI. I, fig. 2.

E. Lemmermann: Kryptogamenflora der Mark Brandenburg Bd. III.

Algen. Leipzig, 1910. S. 81. Fig. S. 82; H. Bachmann: Das Phyto-

plankton des Siisswassers. Jena, 1911. Fig. S. 160.

Kolonier 40-98/t. Celler 2.5//.

C. Kiitzingianum tillhorde sommarplanktonterna,
men spelade ej nagon mera betydande roll i sjons plankton.

Den har antraffats sporadiskt och i allmanhet mycket

sparsamt under maj— oktober vid vattentemperaturer

vaxlande mellan 9° och 24. 5\

Arten ar tidigare omnamnd som limnoplanktont i Fin-
land av Levander (Stor-Pentala trask 1900, Vittrask 1900,

Hornavesi 1900 och Lojo-sjo 1900). — Jamfor i ovrigt, vad

som sagts i fraga om foregaende art!
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Anabcena flos aquce (Lyngb.) Breb.

E. Lemmermann : Kryptogamenflora der Mark Brandenburg Bd. III.

Algen. Leipzig, 1910. S. 185.

Balen omkr. 380 /<. Vegetativa celler (4-5) X (5-8) /t.

Heterocyster c:a 6 /<. Sporer (10- 13) X (27-41) /<.

Ar 1909 forekom arten mycket sparsamt — sparsamt

under juni och juli, blev allman i medlet av augusti, talrik

i slutet av samma manad och dominerade under forra half-

ten av September. De sista vegetativa individerna antraffa-

des -^/ix vid 14.5° v. t. Maximalutvecklingen intraffade sa-

lunda under senare delen av augusti och forra delen av

September, da vattentemperaturen vaxlade mellan 18° och 13°.

Samtidigt med de sista vegetativa individerna visade sig de

forsta sporbarande. Sporbildningen var talrikast den 10

oktober vid 11° v. t. och avtog darefter till manadens slut.

Sporbarande individer antraffades vid 14.5° -9.5° v. t. Un-

der vegetationstiden var den hogsta uppmatta vattentem-

peraturen 20.5°.

Ar 1910 var A. fl. aquce mycket sparsam — sparsam i juni

och borjan av juli, blev allman den 10 juli, talrik fran slutet

av samma manad och dominerande under senare delen av

augusti. Da jag sista gangen patraffade densamma vegete-

rande, namligen -^ix vid 9.5 v. t., var den annu allmant i

detta tillstand. Vegetationsperiodens maximum infoll under

slutet av juli och hela augusti mellan 18° och 14.5° v. t. Den

^^/ix var den talrikt sporbarande vid 9.5° v. t. och antraffa-

des annu, ehuru mycket sparsamt, med sporer i slutet av

oktober vid 3.5° v. t. Under vegetationstiden var den hogsta

vattentemperaturen 21.5.

Ar 1911 visade sig A. fl. aquce mycket sparsamt under

forra delen av juni, upptradde darefter sporadiskt till borjan

av juli, hade under juli mycket oregelbunden frekvens fran

mycket sparsam till mindre allman och var hela augusti och

under forra halften af September talrik. De sista vegetativa

individerna patraffades den ^*^ ix vid 11.5° v. t. Vegetations-"

periodens maximum var under detta ar ej sa starkt som
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under dc foregaende aren. Maximalperioden uppvisade vat-

tentemperaturer mellan 26" och 12°. Hogsta vattentempe-

ratur under vegetationstiden var 26°. De forsta sporba-

rande individerna visade sig den 16 sept, vid 11.5° v. t.

Sporbarande individer voro talrika under senare halften av

September och forra delen av oktober. Annu den 15 no v.

vid 2° V. t. antraffades sporbildande individer. Under den tid,

da sporer antraffades, vaxlade vattnets lemperatur mellan 13.5°

och 2°. Sporbildningen var talrik mellan 13.5° och 9.5 v. t.

A. ft. aquoB visade utpraglad periodicitet. Dess

vegetativa period infoll under juni—September med maxi-

malutveckling i augusti och forra halften af September.

Maximalperioden intradde nagot fore eller vid tiden for

luft- och vattentemperaturens allmanna sankning. Under

de trenne observationsaren har 18°— 14.5° v. t. varit gemen-

sam for artens maximalutveckling och torde darfor kunna

betraktas som artens vegetativa utvecklings optimum. Vid

c:a 14.5° synes sporbildningen redan borja, men dess optimum-

temperatur ligger nagot lagre (13.5°—9.5°).

Anabcena ftos agues har forut angivits som limnoplank-

tont i Finland af Levander (Stor-Pentala trask 1900, Finn-

trask 1900, Vittrask 1900, Lojo-sjo 1900 och Valkea-Musta-

jarvi 1906c). Levander (1905) och Elfving (1895) uppgiva den

aven fran Ryska Lappland, den forre fran Umpjaur

och Pontsosero, den senare fran Lujaur-urt.

Anabcena Lemmermanni P. Richter.

E. Lemmermann: Das Phytoplankton einiger Ploner Seen. For-

schungsberichte aus der Biologischen Station zu Plon. Teil X. 1903,

p. 153; E. Lemmermann: Kryptogamenflora der Mark Brandenburg Bd. III.

Algen. Leipzig, 1910. S. 184. Syn. A. flos aquos Klebahn, Flora, 1895.

p. 27. Taf. IV. Fig. 21, 22.

Denna alg har ej i alia planktonarbeten hallits skild

fran foregaende art. Med hansyn till dess byggnad och

upptradande synes dock skal foreligga att icke sammansla

densamma med A. ft. aquce. Utmarkande for A. Lemmer-
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manni ar dess mindre storlek, tradslingornas tata och ra-

diara anordning kring en medelpunkt avensom den rika spor-

bildningen i algens mitt. Sporerna synas uppkomma foretra-

desvis pa var sida om heterocysten. De vegetativa cellerna

aro c:a (5.5-7) X 10 ^tt och sporerna (5.5-8.5) X (13.5- 19) //.

— I samband harmed ma antecknas, att A. Lemmermanni

mycket oftare an A. fl. aquce bar massor av vorticellider,

vilka genom sina rorelser torde kunna bidraga till algens

forflyttande.

Ar 1909 forekom A. Lemmermanni sparsamt under juni

och i bdrjan av juli. Den saknades under storre delen av

juli, men upptradde pa nytt i slutet av manaden. Frekven-

sen tilltog harefter nagot, sa att algen var tamligen allman

under senare delen av augusti och hela September. I vege-

tativt tillstand antraffade jag den sista gangen sparsamt ^^'x

vid ir V. t. Det vegetativa maximet var mycket svagt.

Vid dess borjan ^^Iyiu vid 15' v. t. begynte aven sporbil-

dande individer visa sig. Sporbarande individer antraffades

darefter anda till atminstone oktober manads utgang, men

sparsamt. Under maximet visade vattnet 18°— 13' tempe-

ratur. Sporer antraffades annu vid 9.5° v. t.

Ar 1910 var A. Lemmermanni allman i vegetativt till-

stand den 7 juni vid 13° v, t. Antraffades ej vegetativ un-

der den aterstaende delen av manaden. Under juli och

forra delen av augusti visade den sig ater mycket sparsamt.

Ett mycket obetydhgt maximum intraffade den 14 augusti

vid 14.5° V. t. Under sista halften av augusti, September

och oktober var den ater sparsam. De sista vegetativa

exemplaren sagos ^"^ x vid 3.5° v. t. Sporbarande individer

antraffades mycket sparsamt den ^/vi vid 13° v. t., ^^/vi vid

15° V. t., ^/Vii vid 17.2° V. t., ^7vn vid 21° v. t. avensom

sparsamt ^s/viii vid 15.5° v. t., ^^ix vid 9.5° v. t. och tamli-

gen allmant ^°/X vid 3.5 v. t.

Ar 1911 antraffades A. Lemmermanni i vegativt till-

stand forsta gangen ^^/v vid 17° v. t. I slutet av maj var

den redan alhnan, under forra halften av juni talrik och

^^/vi vid 14.5° V. t. dominerande. Harefter avtog frekvensen.
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De sista vegetativa individerna antraffades ^°/vi vid 20° v. t.

Den 22 juni syntes de forsta sporhoparna. De antraffades

darefter sparsamt t. o. m. ^°/vii vid 17'' v. t. En utveck-

lingsperiod var harigenom avslutad. Artens vegetativa maxi-

mum intraffade under forra halften av juni vid 14°— 15° v. t.

och de sporbarande individerna upptradde fran s'utet av

juni till och med borjan av juli vid 20°—-16.5° v. t.

En ny vegetationsperiod begynte ^"/viii vid 24.5° v. t.

och avslutades den *^/ix vid 11.5° v. t. Ett svagt maximum
infoll ^^'viii vid 14.5 v, t, da algen var allman. Sporbild-

ningsperioden borjade ^^ix vid 13.5 v. t. och de sista spor-

hoparna antraffades ^^'xi vid 2° v. t. Endast under oktober

manad syntes sporhopar allmant vid 9.5°— 5.5 v. t.

Av ovanstaende synes framga att A. Lemmermanni un-

der aren 1910 och 1911 haft tvanne utvecklingsperioder,

under ar 1909 daremot endast en, envar avslutad med spor-

bildning. Visserligen forefanns ar 1909 uti artens upptra-

dande ett c:a 3 veckors avbrott i juli, som mahanda utgjorde

gransen mellan en forsommar- och eftersommarperiod. Da

jag emellertid ej iakttagit sporbarande individer avslutande

denna event, forsommar-period har jag ej ansett mig kunna

likstalla densamma med de ovriga perioderna. Aven ar 1910

varade avbrottet i artens vegetativa upptradande c:a 3 veckor

i juni, ar 1911 omkring 5 veckor, i juli och borjan av augusti.

De sporhopar, som mycket sparsamt iakttagits i juli-proven

1910 tillhorde uppenbarligen forsommarperioden.

De foreliggande iakttagelserna aro ej tillfyllest for

klargorandet av dessa perioders betingelser. Sporer synas

kunna alstras vid vattentemperaturer bade over och under

en viss optimumtemperatur for den vegetativa utvecklingen.

En sarskild uppmarksamhet i fraga om denna art for-

tjana uppgifterna om A. fl. aquce i Wesenberg-Lund's „Stu-

dier over de danske S0ers plankton" av ar 1904. Dari han-

visas (p. 43) till Tab. VII, Fig. 73 och 84 som exempel pa

den danska A. fl. aqiice (Lyngb.) Breb. och synes fig. 84

aven motsvara namnda art. Annorlunda forhaller det sig

daremot med den under A. fl. aqiice (Lyngb.) Breb. upp-
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tagna form, som finnes avbildad a Tab. I, Fig. 5, 6. Sist-

namnda form utgor A. Lemmermanni Richter, vilken art

uppstalldes sa sent, att Wesenberg-Lund sannolikt ej kun-

nat taga hansyn dartill vid utarbetandet av manuskriptet.

Emellertid framgar det av Wesenberg-Lund's arbete med
onskvard tydlighet, att A. Lemmermanni intager en mera

framstaende plats i de danska sjoarna an den typiska A.

flos aquce. De iakttagna „edderkopstadierna'\ som bildat

sporer under olika tider av sommaren i de olika sjoarna,

aro synbarligen identiska med A. Lemmermanni. Pag. 44

sages, att „/ de Tilfaelde, hvor der i Sep.—Okt. viser sig et

nyt Maks., er der Grand til at tro, at man har med en noget

afvigende Form at gere (Esromse, maaske ogsaa Viborg- och

Julsey. Den form, varom bar ar fraga torde vara den ty-

piska A. flos aquce, vars karaktaristiska langa krokta spo-

rer val igenkannas a W.—L:s Tab. Ill, Fig. 28 och 29 fran

Esroms0.

A. Lemmermanni har ej tidigare antecknats
som limnoplanktont i Finland, vilken omstandighet

kan bero darpa, att den sa sent sarskiljts som skild art.

Aphanizomenon flos aquce (L) Rales.

E. Lemmermann: Kryptogamenflora der Mark Brandenburg Bd. III.

Algen. Leipzig, 1910. S. 192.

Denna art, som ofta i andra vatten upptrader vatten-

blombildande, ar i Littois trasks pelagiska region av allde-

les underordnad betydelse.

Aphanizomenon antraffades mycket sparsamt under den

isfria tiden i prov av ^s/vll (v. t. 16°), ^^/vll (v. t. 20°),

Viiill (v. t. 14.5°) och "/vl2 (v. t. 15°).

Arten ar tidigare omnamnd som limnoplanktont i Fin-
land av Levander (Kallavesi 1906, Humaljarvi 1906 a, Vit-

trask 1900,05 a, Lohijarvi 1900 och Lojo-sjo 1900).
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CHLOROPHYCEiE.

(Euchlorophycece Chodat.)

Eudorina elegans Ehrenb.

R. Chodat: Algues vertes de la Suisse. Berne, 1902. P. 151.

Fig. 59, 76, 77.

E. elegans spelar ej nagon betydande roll i sjons plank-

ton. Den forekom sporadiskt och mycket sparsamt —
sparsamt; endast en gang, ^s/viii 11 vid 16.5° v. t., har den

varit allman. ^V^ulO antraffade jag den under 19 cms is.

Annars stod den att finna i plankton endast under den is-

fria tiden.

^''/viii 10 antraffades arten med 32 dotterkolonier, an-

nars med farre.

Den ar forut antecknad som limnoplanktonform {Fin-

land av Levander (Pitkaniemijarvi 1906 b, Stor-Pentala

trask 1900, Finntrask 1 900, Vittrask 1900, Tuusulanjarvi 1900

och Hornavesi 1900) och av Siitoin 1908 (Sarajarvi). Le-

vander (1905) namner arten aven fran Ryska Lappland
(Kopustjaur och Aijaur).

Pandorina Morum (Muller) Bory.

R. Chodat: Algues vertes de la Suisse. Berne, 1902. P. 150.

Fig. 58.

P. Morum sags endast tva ganger, ^^/xiU (v. t. 2°,

foregaende natt tunn isskorpa) och 28/ivl2 (v. t. 6°) ett par

dagar efter islossningen.

Arten har forut antecknats som limnoplanktont i Fin-

land av Levander (Vittrask 1900 och Lojo-sjo 1900).
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Volvox aureus Ehrenb.

R. Chodat: Algues vertes de la Suisse. Berne, 1902. P. 153.

Fig. 79; L. Klein: Morphologische und biologische Studien iiber die

Gattung Volvox (Pringsheim's Jahrbiicher fiir wissenschaftliche Bota-

nik. Bd. XX. Berlin, 1889. S. 133); L.Klein: Neue Beitrage zur Kennt-

niss der Gattung Volvox (Ber. d. deutsch. bot. Ges. Bd. VII. Berlin,

1889. S. 42.

V. aureus forekom med parthenogonidier, som senare

utvecklade sig till dotterkolonier, eller ock dioik d. a. med

skilda $ och 6 kolonier. Endast en gang, ^''/viiilO, antraffade

jag en koloni med bade oogonier och dotterkolonier. Dotter-

koloniernas antal vaxlade mellan 2—12; allmant antraffades

4—9, oftast 6—8.

Nyss befruktade oogonier voro 46—62 /<, oosporerna

62—77 /Li.

6-kolonierna voro merendels sma och ellipsoidiska med

spermatozoidbuntarna samlade kring ena kolonipolen. De

13.5/* breda och 6.7 w tjocka spermatozoidgrupperna inne-

hollo 16 eller 32 hanceller.

Ar 1909 antraffades V. aureus med parthenogonidier

och dotterkolonier under hela observationstiden fran juni

—

oktober. Den var mycket sparsam i juni, blev allman un-

der juli, avtog ater i augusti och var under forra delen av

September sparsam. ^^/ix vid 14.5° v. t. blev den ater all-

man och var under senare delen av oktober dominerande i

sjons plankton. Att doma av V. aureus forhallande under

ar 1910 kan man taga for gifvet, att den annu en tid framat

intagit en framskjuten plats i sjons plankton. Volvox aureus

blev dominerande forst vid 11° v. t.

^^/vii antraffades i proven mycket sparsamt kolonier

med nyss befruktade oogonier, vilka att doma av artens

forhallande under aren 1910 och 1911 utgjorde fortplantnings-

periodens forposter. Bristen pa konliga kolonier fran denna

tidpunkt anda till senare delen av September finner sin for-

klaring i artens sparsamma forekomst overhuvud under denna

tid. De konliga kolonierna voro namligen alltid mycket farre
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an de konlosa. Volvox aureus' allmanna frekvens omkring

medlet av juli stod i samband med for tillfallet radande

starka vindar, som upprorde sjon, sa att kolonierna drevos

fran botten- och littoralregionerna till pelagiska regionen.

26/ix, da arten ater visade sig allmant, antraffades, ehuru

mycket sparsamt, nyss befruktade oogonier. Sadana antraffa-

des i hogre grad vid tiden for artens massupptradande i se-

nare delen av oktober. Jag bar antecknat 8—15 befruktade

oogonier i kolonierna. Mycket sparsamt antraffades 6-kolonier

=^Vx (v. t. 9.5°). Da provtagningen detta ar avbrots med okto-

ber manads utgang bar artens vidare utveckling under aret

ej kunnat foljas, men synes det sannolikt, att bade nyss

befruktade oogonier, oosporer och 6-kolonier annu en tid

framat bort kunna patraffas i pelagiska regionen.

Ar 1910—11 forekom V. aureus med parthenogonidier

och dotterkolonier fran juni 1910—februari 1911, saledes

annu under 54 cm:s is. I juni och juli var frekvensen vax-

lande mellan mycket sparsam och tamligen allman, i augusti

var den overvagande talrik. Fran September till borjan av

januari 1911 var arten dominerande, i slutet av januari annu

allman, men ^s/n mycket sparsam. Arten var forharskande

vid 9.5°—r v. t.

^/viilO vid 17.2° V. t. iakttogos de forsta kolonierna

med nyssbefruktade oogonier. Sadana antraffades seder-

mera med vaxlande frekvens anda till ^jiW vid 1° v. t.

Mogna oosporer patraffades i sept.—nov. proven vid 9.5°—

±0° V. t. 6-kolonier visade sig forsta gangen i provet av

^/viiilO vid 17° V. t. och darefter sparsamt anda till ^^j\\\

vid ±0° V. t.

Ar 1911 inbrot en ny vegetationsperiod ^^/v vid 17° v. t.

Denna period rackte till och med januari 1912, men var

betydligt individfattigare an foregaende ars. De sista kolo-

nierna antraffades den 3i/ii2 under 39 cm:s is. Maximal-

utvecklingen intraffade under senare delen av november

och forra delen av december vid 2°— 1.5° v. t. Arten var

da talrik.

De forsta kolonierna med nyss befruktade oogonier
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syntes ^"/villi. Sadan forekommo darefter sparsamt —
tamligen allmant anda till och med ^^/viii. Oosporer an-

traffades i proven av 10, 11 och 18 augusti vid resp. 24.5°,

24° och 14.5° V. t.

6 kolonier iakttogos mycket sparsamt '^/vii, ^Vvm och

^Vviii vid resp. 17°, 24° och 23.5° v. t.

1912 ars vegetationsperiod begynte ^^/iv med frekven-

sen mycket sparsam och vid 6° v. t. Detta tidiga upp-

tradande i pelagiska regionen star mahanda i samband med

observationsdagens starka blast.

V. aureus synes tordraga mycket vaxlande vattentem-

peraturer, under observationstiden fran 26° till ±0°. Dess

vegetativa maximum intraffade under namnda tid vid jam-

forelsevis lag vattentemperatur, 11° till 1°. Ej ens ett 19

cm:s istacke har utgjort hinder for dess massutveckling. Det

ar tydligt att artens Ijusbehov ar synnerligen ringa. Den

undviker-starkare Ijus atminstone i vegetativt tillstand. Detta

kan man se bl. a. darav, att den i kulturskalarna samlar sig

pa skuggsidan.

Sexualperioden begynner i borjan eller medlet av juli

vid en vattentemperatur av omkr. 17"—20° och kan racka

anda till slutet av januari foljande ar, da vattnets tempera-

tur star omkr. fryspunkten.

Det synes troligt, att atminstone storsta delen av de

vegetativa kolonierna duka under i febr.—april, medan dare-

mot de pa bottnen overvintrande oosporerna utgora utgangs-

punkten for de nya generationernas utveckling.

Klein (1889 p. 175, 1889 a p. 50) uppraknar inalles 10

skilda kombinationer i fordelningen av artens reproduktions-

organ. Av dessa har jag kunnat finna endast 4, namligen

rent vegetativa kolonier, rent hanliga, rent honliga och hon-

liga med enstaka dotterkolonier. Pa grund av mina iaktta-

gelser anser jag mig bora meddela en avvikande uppfattning

betraffande en del av Klein's slutledningar. Pa tavlan XI i

Klein's arbete (1889) atergiva enl. Klein fig. 6—14, 16—25

olika delningsstadier hos anteridierna; 6—14 i rena6-kolonier

om varen och 16—25 i overvagande konlosa kolonier fran
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September och oktober. Om de senares spermatozoidgrup-

per sages, att de aro „erheblich" storre an om varen, Vi-

dare sager Klein (p. 206) att, „Die Spermatozoidenbiindel

entwickeln sich durch ,radfdrmige' Theilung (A. Braun) aus

ihren Mutterzellen, gerade so, wie die Tochterfamilien aus den

Parthenogonidien and keimenden Oosporen". Betraffande

overensstammelsen mellan parthenogonidiernas och sper-

matozoidmodercellernas delningssatt pa de tidigare sta-

dierna ar jag fullkomligt ense med Klein, men ej dari, att

de pa tafl. XI fig. 16—25 och tafl. XII fig. 34 avbildade

delningsstadierna maste tolkas som blivande spermatozoid-

grupper. For sa vitt denna delning leder till en 16- el. 32-

cellgrupp, som ar betydligt storre an 6-koloniernas (Sphse-

rosiras) spermatozoidgrupper med motsvarande cellantal fin-

nes skal att antaga, att de ej aro identiska, eller med andra

ord, att vi ej i bagge fallen hava att gora med spermatozoid-

grupper. Klein har iakttagit denna olikhet i storlek hos

cellgrupperna och dessutom anmarkt om dessa olika cell-

gruppers forekomst under skilda tider av aret. Han har

sett om varen mycket rikligt dioika sexualkolonier. 6-kolo-

nierna (Sphaerosira) forsvunno redan i maj, men det oaktat

upptradde oavbrutet 9-kolonier, vilkas oogonier utan undan-

tag befruktades, om ocksa inga 6-kolonier stodo till buds.

Forklaringen till sistnamnda forhallande sokte Klein

(1889, p. 186) daruti, att de vegetativa kolonierna under sen-

sommaren och hosten skulle kunna bilda spermatozoider

jamte dotterkolonier, hvilket framgar av foljande uttalande:

„Die zu diesem Geschdfte (befruktningen) benothigten Sper-

matozoiden fand ich bald in grossen Colonieen mit Parthe-

nogonidien, zundchst nur in einzelnen, dann hdufiger iind

vom August an war kaum mehr eine wirklich ungeschlichtliche

Colonie anzutreffen; alle vegetativen Colonieen entwickelten

nachtrdglich 1—2 Dutzend Antheridien (im Maximum ca. 40),

die erst dann sich zu theilen begannen, wenn die jungen

Tochtercolonieen sich bereits zur Hohlkugel geschlossen hatten/'

Med hansyn till det ringa antal c-kolonier, som utbildas i all-

manhet, bor det ej forvana, att Klein ej funnit sadana,
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oaktat han sett 9-kolonier med befruktade oogonier. En-

ligt mina iakttagelser antraffas sadana till och med under

ett ganska betydande istacke.

Jag har funnit, i all synnerhet vid tidpunkten for artens

massutveckling, uti de vegetativa kolonierna sadana delnings-

stadier, som av Klein tolkats som i utveckling stadda anteri-

dier. Efter att hava egnat sarskild uppmarksamhet at dem
har jag funnit dem utveckla sig till dotterkolonier salunda,

att den genom delning bildade cellplattan (Klein's i utveck-

ling stadda anteridium) buktades inat moderkolonin och se-

nare genom fortsatt celldelning overgick till en paronformig

och slutligen klotformig dotterkoloni, vars celler till en bor-

jan voro mycket tatt lagrade utom pa det stalle, som vette

mot platsen for dotterkolonins uppkomst. Dar bildades ge-

nom dotterkolonins saregna utveckling en oppning till den-

samma. Forst da dotterkolonin vaxte i storlek och avstan-

det mellan dess celler tilltog kunde jag ej mera urskilja

namnda oppnings lage. Om de i moderkolonins cellager

bildade oppningarna efter dotterkoloniernas avskiljande inat

moderkolonien mojligen hava nagon betydelse vid de fullt

utbildade dotterkoloniernas uttrade ur moderkolonin har jag

ej undersokt. Den allmanna forekomsten av ovanomtalade

delningsstadier under hosten och en del av vintern samman-

hanger fortraffligt med artens massupptradande i vegetativt

tillstand under denna del av aret, men daremot ganska ilia

med den atminstone i Littois trask sparsamma forekomsten

eller bristen pa oogonier vid denna tid.

Liksom vi i n u t i en Volvox aureus' k o 1 o n i kunna an-

traffa dotterkolonier i vaxlande antal och storlek, finna

vi aven de senares anlag mer eller mindre val utveck-

lade i moderkolonins perifera del. Det ar dessa

anlag till dotterkolonier, som enligt min uppfattning blivit av

Klein misstydda som anteridier i delning. Hans iakttagelser

rorande hela 6-koloniers forekomst inom moderkolonin synes

daremot ej behova betvivlas. Det ar just sadana inom moder-

kolonin utbildade (5-kolonier, som vi senare finna i fritt till-

stand.
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Av ovanstaende anmarkningar torde framga, att fragan

om Volvox aureus' reproduktionssatt ej genom Klein's ar-

beten till fullo utretts. Kultur i samband med ytterligare

iakttagelser i naturen synas av behovet pakallade for att

klargora det verkliga sakforhallandet.

Volvox aureus ar tidigare antecknad som limnoplank-

tont i Finland av Levander, 1900 (Stor-Pentala trask)

och av SiiTOiN 1908 (Sarajarvi). Levander (1905), omnamner
den aven som planktont i Ryska Lappland (Nuortjaur).

Volvox globator (L.) Ehrenb.

R. Chodat: Algues vertes de la Suisse. Berne, 1902. P. 154.

V. globator forekom mycket sporadiskt och spar-

samt i plankton. Den bar antraffats alia observationsar un-
der sommarhalvaret i juli— September. Oospo-

rer hava iakttagits '^/viii09 vid 15 v. t. och ^/vii 10 vid

samma temperatur.

Arten ar mig veterligen ej tidigare antecknad
som planktont i Finland.

Sphcerocystis Schroeteri Chodat.

Syn. Gloeococcus mucosus A. Braun.

R. Chodat: Algues vertes de la Suisse. Berne, 1902. P. 114.

Fig. 41. P. 64, fig. 53. P. 115

Kolonier med anda till 256 celler grupperade 4X4X4X4.
Enskilda celler i de storsta kolonierna 9.4 /i.

S. Schroeteri ar i Littois trask en utpraglad sommar-
form. Den har ej antraffats under isen sasom i Norge
(Huitfeldt-Kaas, 1906). Fran juni till och med borjan av

oktober 1911 forekom den i sa gott alia prov, ehuru over-

vagande mindre allmant. Dess sparsammare forekomst i

proven av aren 1909 och 1910 star belt visst i samband
med den omstandigheten, att da ej anvandes hav av Miiller-
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gaze nr 20. Nagon framtradande maximalperiod har jag ej

funnit. S. Schroeteri har upptratt vid temperaturer vaxlande

mellan 26" och 9.5.

Tidigare antecknad som limnoplanktonform i Finland
av Levander, 1906a (Humaljarvi). Aven fran Ryska Lapp-
land (Umpjaur, Kopustjaur, Aijaur och Kanosero) uppgives

arten av Levander (1905).

Botryococcus Braunii Kotz.

R. Chodat: Sur la structure et la biologic de deux Algues pela-

giques (Journal de Botanique, 1896); W. Migula: Kryptogamenflora von

Deutschland, Deutsch-Osterreichundder Schweiz. Bd. II. Algen. Theil 1,

p. 618. Taf. XXXV B. Fig. 2, 3.

De aggformiga cellerna, (7-9.5)/< X (14- 17.5);tt, voro

samlade i grupper och till storre delen av sin langd insankta

1 en geleartad massa. Sadana grupper forekommo antingen

skilda eller med gelestrangar sammanbundna till storre flockar.

De storre flockarna antraffades foretradesvis var och som-

mar, medan de mindre grupperna voro allmanna host och

vinter. Fargen var om sommaren i allmanhet Ijusgron om
vintern morkgron. De mindre grupperna visade ofta mel-

lan cellerna utat skjutande korta gelestrangar, varigenom

grupperna fingo ett taggigt utseende. Det ar mojligt, att

dessa grupper aro identiska med Hansgirg's var. horridus.

B. Braunii var perennerande. Den antraffades spar-

samt i april 1911 och mars—maj 1912, d. a. under tiden nar-

mast efter det isen natt sin storsta tjocklek. Ett jamforelse-

vis svagt maximum har arten uppvisat i sept.— okt., under

vilken tid vattentemperaturen vaxlat mellan 15° och 5.5.

Under storre delen av aret har den varit allman.

Botryococcus ar tidigare upptagen som limnoplanktont

i Finland av Levander (Kallavesi 1906, Valkeinen 1906,

Humaljarvi 1906 a, Stor-Pentala trask 1900, Finntrask 1900,

Vittrask 1900,05 a, Lohijarvi 1900,05 a, Dickursby-a 1910).

Levander namner arten aven fran Ryska Lappland
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(Murmankusten 1901, Umpjaur 1905, Aijaur 1905 och Pontso-

sero 1905 samt Kopustjaur? 1905 och Kanosero? 1905).

Dictyosphcerium pulchellum Wood

et

D. Ehrenbergianum Nag.

R. Chodat: Algues vertes de la Suisse. Berne, 1902. P. 187.

Fig. 82.

Da dessa arter varit svara att halla atskiljda har jag

behandlat dem gemensamt.

Celler 5.4 — 8.1//-.

Arterna hava visat sig endast under den isfria

tiden i pelagiska regionen. De hava upptratt spora-
diskt och sparsamt under manaderna juli—november vid

vattentemperaturer vaxlande mellan 17.5° och 2°.

D. pulchellum ar tidigare antecknad som limnoplanktont

i Finland av Levander (Humaljarvi 1906 a, Pitkaniemijarvi

1906 b, Finntrask 1900, Vittrask 1900, Lohijarvi 1900 och

Valkea-Mustajarvi 1906 c). Aven fran Murmankusten i R y s k a

Lapp land har den uppgivits av Levander (1901).

Raphidium Kutzing.

R. Chodat: Algues vertes de la Suisse. Berne, 1902. P. 197.

Da artbegransningen inom detta slakte annu ar myc-

ket svavande tack vare slaktets mangformighet och jag ej

lyckats med till buds staende litteratur identifiera de i Littois-

trask forekommande formerna av detta slakte har jag upp-

tagit endast slaktet; detta sa mycket mer som artkarakta-

rerna endast genom kultur torde kunna fixeras.

Raphidium har antraffats mycket sparsamt eller mindre

allmant ar 1911 i juni—September vid vattentemperaturer

mellan 24 och 11.5°.

R. ar forut antecknad som limnoplanktont i F' i n 1 a n d

av Levander (Lohijarvi 1900).
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Pediastrum Boryanum (Turp.) Menegh.

R. Chodat: Algues vertes de la Suisse. Berne, 1902. P. 228.

Fig. 5B, 33, 42 C, 100, 153, 154.

Forekom mycket sparsamt under den isfriatiden

vid vattentemperaturer mellan 24° och 3.5°.

Arten ar tidigare namnd som limnoplanktont i Fin-

land av Levander (Humaljarvi 1906 a, Stor-Pentala trask

1900, Finntrask 1900, Lohijarvi 1900, Tuusulanjarvi 1900 och

Lojo sjo 1900). Levander uppger den aven fran Ryska
Lappland (Murmankusten 1901, Kopustjaur 1905, Aijaur

1905, Kanosero 1905 och Pontsosero 1905.

Coelastrum proboscideum Bohlin.

R. Chodat: Algues vertes de la Suisse. Berne, 1902. P. 232.

Fig. 157.

Celldiam. 16.2-18.9/t.

Har antraffats endast som enstaka individer ^Vvn09

och 30/VI 11 vid 20° v. t.

Mig veterligen ej tidigare antecknad som
planktont i Finland. Levander (1905) har antecknat

den nara staende C. cubiciim Nag. fran Ryska Lappland
(Aijaur och Pontsosero).

Eremosphcera viridis de Bary.

R. Chodat: Algues vertes de la Suisse. Berne, 1902. P. 184. Fig. 81.

Enskilda individer c:a 31-41 /t diam. I S-celHga kolo-

nier matte cellen 18 i-i. Omkring enstaka celler forekommo
4—5 koncentriska geleholjen, stundom sondersprangda bil-

dande en gelestjalk at cellen.

Forekom mycket sparsamt i juni till September vid

vattentemperaturer mellan 24.5° och 13°. Torde vara en till-
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fallig gast i plankton, dithamtad fran littoralregionen genom
vagrorelser. Den omtalade gelestjalken och forefintlig detri-

tus i proven, dari arten antraffats, vittna harom.

Ar ej tidigare antecknad som planktont
i Finland.

Crucigenia rectangularis (A. Br.) Chodat.

R. Chodat: Algues vertes de la Suisse. Berne, 1902. P. 206.

Fig. 126.

Celler c:a 8X4 //.

Har antraffats endast i enstaka exemplar ^^/ vii 09, ^/viii 09

och ^^viill (v. t. 16.5°- 18°).

Ej forut namnd som limnoplanktont i

Finland.

Kirchneriella lunaris (Kirchn.) Mob.

R. Chodat: Algues vertes de la Suisse. Berne, 1902. P. 202

Fig. 121, 122.

Cellbredd 5 /*.

Antraffad endast i provet ^\/iv09 vid 13° v. t.

Tidigare omnamnd som limnoplanktont i Finland av

Levander 1906 a (Humaljarvi).

CONJUGATiE.

Hyalotheca mucosa (Mert.) Ehrenb.

W. Migula: Kryptogamenflora von Deutschland, Deutscii-Osterreich

und der Schweiz. Bd. II. Algen. Theil 1. p. 558. Taf. XXIX B, Fig. 1.

Celler 16.2Xl6.2/<. Geleholjets diam. 94.5 jit.

Antraffad *Vvn09, ^"vilO och *°/Viill i pelagiska re-

gionen, dit den forts under radande stark vind (v. t. 15'—20°).
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Ej tidigare o m n am n d s o m 1 i m n o p 1 an kt o nt

i Finland. Levander (1905) har antecknat arten fran

Ryska Lappland (Kanosero),

Hyalotheca dissiliens (Smith) Breb.

W. Migula: Kryptogamenflora von Deutschland, Deutsch-Oster-

reich und der Schweiz. Bd. II. Algen. Theil 1. p. 558. Taf. XXI,Fig. 1.

Antecknad fran den ^^/vi 11 i enstaka exemplar (v. t. 17').

Ej tidigare antecknad som limnoplank-
tont i Finland. Levander (1905) har antecknat arten

fran Ryska Lappland (Kanosero).

Cosmarium moniliforme (Turp.) Ralfs.

var. limneticum West & G. S. West.

PI. I. fig. 8.

W. West and G. S. West: A Monograph of the British Desmi-

diace«. Vol. III. London, 1908. p. 23. PI. LXVII, figs. 6, 7.

Langd 21-32.5/<. Bredd 18- 19.5 /t. Isthmus 14.4 ^t.

Geleholjet 86.4 X 100 /<.

Forekom mycket sparsamt ^^vin vid 19° v. t. och

mindre allmant ^/viiill vid 24.5' v. t.

Ej forut omnamnd som limnoplanktont i

Finland.

Cosmarium contractum Kirchn.

var. ellipsoideum (Elfv.) West & G. S. West.

PI. I, fig. 3 a— d.

W. West and G. S. West: A monograph of the British Desmi-

diacea^. Vol. II. London, 1905. p. 172. PI. LXI, figs. 28—35.

Langd i // 40 -37.8-37.8-33.7-28-27

Bredd i /t 29 -28 -24.3-26.8-25-18

Isthmus i /t 9.4- 8 - 8 - 6.7- 7- 8

Tjocklek i //- 1 6.2 -16
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Geleholjet visar vid behandling med Ripart's vatska

grenig stralstruktur. Stralarna synas utga ur ytterst fina

porer i cellvaggen.

Har antraffats i aug.—nov. med ojamn frekvens. Den

var allman i proven av den ^^/viiill och ^^/viiill. Forekom

vid 24.5° till 4° v. t.

Ej forut antecknad som limnoplanktont
i Finland.

Euastrum verrucosum Ehrenb.

W. West and G. S. West. A monograph of the British Desmi-

diaceae. Vol. II. London, 1905. p. 64. PI. XL, fig. L

Langd och bredd 100 /<. Isthmus 21.6/^.

Enstaka individer 24/vill vid 19° v. t.

Tidigare antecknad som limnoplanktont i Finland
av Levander (Pitkaniemijarvi 1906 b, Stor-Pentala trask 1900

och Valkea-Mustajarvi 1906 c). Levander har antecknat den

aven fran Ryska Lappland (Murmankusten 1901, Kopust-

jaur 1905, Aijaur 1905, Kanosero 1905 och Pontsosero 1905).

Micrasterias denticulata Breb.

W. West and G. S. West: A monograph of the British Desmi-

diace*. Vol. II. London, 1905. p. 105. PI. XLIX, figs. 1—7; PI, L, figs. 1, 2.

Enstaka individer ^^;]xm, "/viiilO och ^Vixll (v. t.

12°— 14.5°).

Ej tidigare antecknad som limnoplank-
tont i Finland.

Micrasterias rotata (Grev.) Rales.

W. West and G. S. West: A monograph of the British Desmi-

diaceae. Vol. II. London, 1905. p. 102. PI. XLVIII, figs. 1—6.

Enstaka individer 25vi09, Svii 10 och ^^viiill (v. t.

resp. 20.5°, 17.2° och 14.5°).
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Forut antecknad som limnoplanktont i Finland av

Levander 1906 b (Pitkaniemijarvi). Aven fran Ryska
L a p p 1 a n d uppgives arten av Levander (Murmankusten

1901 och Kanosero 1905).

Staurastrum gracile Ralfs.

PI. I, fig. 7 a— c.

Den i Littois trask forekommande formen ar ej typisk.

Fran sidan sett divergera cellhalfternas ut-

skott. Utskotten bara sma upphojningar utefter hela sin

langd och i anden i regeln 4 taggar. Nagot storre upphoj-

ningar antraffas pa cellhalfternas frontal- och sidodelar.

Dessa upphojningar utgora utgangspunkter for stralknippen,

som vid behandling med gentianaviolett framtrada i det

algen omgivande gelelagret.

Cellens langd c:a 37 //. Utskottens langd c:a 27 (.i. Av-

standet mellan cellhalvans utskottsandar c:a 81 n. Isthmus

12 /*. Cellerna antraffas i plankton bade enskilt och i tva-

taliga grupper.

St. gracile har antraffats i allmanhet mycket sparsamt

i manaderna juni—oktober vid 24.5'— 13' v. t.

Tidigare antecknad som limnoplanktont i Finland
av Levander (Humaljarvi 1906 a, Vittrask 1900, Lohijarvi

1900 och Valkea-Mustajarvi 1906 c). Levander (1905) upp-

ger arten aven fran Ryska Lappland (Kanosero).

Staurastrum lunatum Ralfs.

var. planctonicum West 8c G. S. West.

PI. I, fig. 1 a, b.

W. West & G. S. West: Scottish Freshwater Plankton. Linn.

Soc Journ., Bot. Vol. XXXV, 1903. PL 16, figs. 11, 12.

Cellens langd c:a 37.8 ,a. Cellbredd c:a 48.6 /t. Isthmus

16.9 /(. Geleholjets diameter nastan tre ganger cellangden.
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Mycket sallsynt. Antecknad 9/viii09, 24/x09, 23/viii,

24/vill, ^/viiill och is/viiill (v. t. 24.5°— 11°).

Ej forut namnd s o m plankton! i Finland,

men val fran Ryska Lappland av Levander (Murman-

kusten 1901, Aijaur och Kanosero 1905).

Staurastrum curvatum West & G. S. West.

PI. I, fig. 4 a, b.

W. West &. G. S. West: in Journ. Linn. Soc. Bot. XXIX, 1892.

p. 172. PI. 22, fig. 13; Vol. XXXV, 1903. PI. 17, fig. 12.

Cell-langd 32.4 /<. Isthmus 8 /t. Tagglangd 24.3 /<. Av-

stand mellan taggspetsarna fran frontalsidan sett 70.2 i-i.

Vid behandling med gentianaviolett framtrader i det

cellen omgivande geleholjet en gles, grenig tradstruktur,

som utgar fran cellens yta, dock ej fran taggarna. Gele-

holjet racker icke till taggspetsarna.

St. curvatum har antraffats sporadiskt fran medlet

av juni till borjan av oktober (v. t. 24.5°—9.5°). Den har

aldrig varit allman.

Ar forut kand som limnoplanktont i Finland genom

Levander 1906 c (Valkea-Mustajarvi).

Staurastrum paradoxum Meyen.

var. tongipes Nordst.

PI. I, fig. 6 a, b.

0. Borge: Schwedisches Siisswasserplankton (Bot. notiser, 1900)-

Tab. I, fig. 4.

Cell-langd c:a 27 /<. Isthmus lO.s /*. Strallangd 37.8 /*.

Har liksom hos St. gracile ar cellen och dess stralar

omgivna av ett geleholje.

Denna varietet har iakttagits alia ar, men mycket spar-

samt. Har patraffats i juni—oktober (v. t. 20°— 11°).
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Den ar tidigare namnd som limnoplanktont i Fin-
land av Levander 1900 (Stor-Pentala trask).

Arthrodesmus incus (Breb) Hass.

PI. I, fig. 5 a, b.

W. Migula: Kryptogamenflora von Deutschland, Deutsch-Oster-

reich und der Schweiz. Bd. II. Algen. 1 Theil. Gera, R. 1907. p. 510. Taf.

XXVIII, Fig. 2.

Cell-langd 19.8 /t. Bredd utan taggar I6.2 /*. Tjocklek

8.1 f^i. Isthmus 7.2 /^. Avstand mellan cellhalvans taggspetsar

51.3 [.l.

Antraffats sporadiskt och mycket sparsamt — tam-

ligen allmant ar 1911 fran senare halften av juli till borjan

av oktober (v. t. 24.5° till 9.5°).

Forut antecknad som limnoplanktont i Finland av

Levander 1900 (Stor-Pentala trask) och i Ryska Lapp-
land (Murmankusten) likaledes av Levander (1901).

FLAGELLATiE.

Mallomonas caudata Iwanoff.

L. Iwanoff: Beitrag zur Kenntnis der Morphologie und Syste-

matik der Chrysomonaden. Bull, de I'Acad. Imp. d. Sciences de St.-

Petersbourg. 1899. V Serie. T. XI, N:o 4. p. 250.

Langd c:a 43—50 ^a. Bredd c:a 20—28 /*.

Cyster 28—32.4 ^i.

Har antraffats i senare delen av juni— oktober 1911

med vaxlande frekvens (v. t. 24.5°— 5.5°). Ett kortvarigt maxi-

mum var tydligt i senare delen av juni 1911, da arten var tal-

rik. Vattnet var da 14.5°^17\ Ehuru jag ej funnit Mallo-

monas i 1909 och 1910 ars prov synes dess forekomst i

pelagiska regionen under dessa ar ej utesluten. Mallomonas

4
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hor till de varelser, som erhallas sa gott som uteslutande

med Miillergaze n:o 20.

Vegetationsperioden synes avsluta med cystbildning i

sept.—okt,

Arten ar tidigare omnamnd som limnoplanktont i Fin-

land av Levander (Pitkaniemijarvi 1906 b, Stor-Pentala trask

1900, Finntrask 1900, Vittrask 1900,05 a, Valkea-Mustajarvi

1906 c och Dickursby-a 1910), men till en borjan under namnet

M. plwslii Perty (Levander 1905 a p. 8).

Synura uvella Ehrenb.

E. Lemmermann: Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Bd. III.

Algen. Leipzig, 1910. p. 442. Fig. 25, 26. p. 424.

Antraffades 1909 endast i tre prov och i ringa antal,

namligen ^/vii (v. t. 20^, ^/viii (v. t. 16^ och =^Vx (v. t. O.s'^).

I slutet av november 1910 upptradde arten talrikt under 13

cm:s is, men avtog darefter ater. De sista individerna fore-

kommo i provet av ^^/ill. Under hela denna tid var sjon

betackt med is och vattentemperaturen vaxlade mellan +0°

och 1.5°. Nasta gang visade sig Synura ^^vill vid 14.5 v. t.

och antraffades darefter utan avbrott till och med ^^/ vii (v. t.

19.5°). Frekvensen vaxlade under denna period mellan tam-

ligen allman och talrik, vattentemperaturen mellan 14.5' och

20°. Den var talrik ^o/vi (v. t. 20). ^^/xll antraffades den

ater mycket sparsamt vid 5.5 v. t. och darefter med vax-

lande och lag frekvens t. o. m. ^^/i 12 vid 1° v. t. och un-

der 36.5 cm:s is. Under senare delen av januari och nastan

hela februari 1912 saknades den i proven, men upptradde

talrikt ^^/iii vid 1° v. t. och under 47 cm:s is, efter vilken

tid den antraffades i alia prov till observationstidens utgang

med maj manad.

Den hogsta vattentemperatur, vid vilken jag antraffat

Synura var 20°, den lagsta ±0°. Att doma harav synes

Synuras forekomst i plankton ej vara betingad av vax-

lingar i vattnets temperatur, utan av andra tillsvidare ej

fullt utredda omstandigheter. Det ar sannolikt, att artens
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ojamna upptradande i pelagiska regionen beror darpa, att

den tillhor littoralregionen och endast under inflytande av

vissa yttre faktorer fores till den limnetiska regionen. Dess

talrika forekomst ^°/vill beror exempelvis pa de starka vatten-

rorelser, som haftiga vindar frambragt den 28 och 30 juni.

Pa samma satt kan dess talrikhet 2^/ivl2 forklaras. Dess

talrika forekomst den ^^/iii 12 under isen i livlig forokning

ar daremot ett uttryck for en ny generations utveckling.

Enstaka i prov av ^^/iiil2 och ^\iiil2 antraffade cystliknande

bildningar rikta tanken pa sistnamnda generations utveck-

ling ur cyster. Cystperioden skulle da infalla en viss tid

fore det isen natt sin storsta tjocklek och den nya genera-

tionen skulle utveckla sig en viss tid efter det isens tjock-

lek begynt avtaga. Salange jag ej narmare undersokt Sy-

nuras forhallande i littoral- och bottenregionen under olika

delar av aret maste jag vidhalla forenamnda uppfattning.

Wesenberg-Lund's (1904 p. 118) iakttagelser, att Synura i de

danska sjoarna har ett stort maximum fran ^^iii el. ^jiv till

Vv med uppenbara delningsstadier, avensom Lauterborn's

(1895 p. 391) meddelande, att han funnit Synura cyster i

februari, tyckas stoda min uppfattning.

Ar tidigare antecknad av Levander som limnoplanktont

i Finland (Kallavesi 1906, Maljalampi 1906, Vittrask 1900,

Lohijarvi 1900, Tuusulanjarvi 1900, Lojo-sjo 1900 och Dic-

kursby-a 1910) och i Ryska L app 1 an d 1905 (Kopustjaur,

Aijaur, Kanosero och Pontsosero).

Uroglena volvox Ehrenb.

E. Lemmermann: Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Bd. III.

Algen. Leipzig, 1910. S. 450. Fig. 4—6. S. 435; L. Iwanoff: Beitrag zur

Kenntnis der Morphologic und Systematik der Chrysomonaden. Bull,

de I'Acad. Imp. des sc. de St. Petersbourg. V Ser. Bd. XI, N:o 4, S. 254.

Fig. 10—21; H. Bachmann: Das Phytoplankton des Siisswassers. Jena,

1911. S. 44. Fig. 32, 32 a, S. 37.

Kolonierna c:a 128—240,a.
Cyster 9- 16.2 ;tt. Ej iakttagit kiseltaggarpa

cysterna.
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Ar 1911 sag- jag Uroglena forsta gangen ^°;VI (v. t. 14)

med massor sma cyster. Harefter avtog cysternas antal i

forhallande till de vegetativa koloniernas. De sista cysterna

antraffades ^"^/vi (v. t. 19'). ^^/vii vid I6.5' v. t. avslots perio-

den i dess helhet. En ny period infoll ^^vni (v. t. 23.5) och

rackte t. o. m. ^^/iil2 (v. t. 0.5°, is 45 cm). Under denna intog

Uroglena en dominerande stallning i sjons fytoplankton. Dess

maximalutveckling intraffade i sept.—Jan. vid en vattentem-

peratur vaxlande mellan 16" och O.s". Cyster antraffades fran

^Vix
—

^^/xii med sarskilda avbrott; i slutet av denna tidrymd

allmannare. Vid tiden for isens storsta tjocklek under senare

delen av februari och forra delen av mars 1912 saknades

Uroglena i plankton, men visade sig ater allmant ^^lui\2

(v. t. 2°, is 30 cm). En ny maximalperiod begynte den ^^/iv

(v. t. 4.5°, is 32 cm) och fortgick atminstone till observations-

tidens slut ^'^/v (. t. 15°). Det ar anmarkningsvart, att namnda

period borjade med massupptradande av overvagande sma

(/rog'/ena-kolonier, ehuru ett betydande istacke lag pa sjon.

Forklaringen hartill star val att soka framst i den kraftiga

stegringen av luftens medeltemperatur pa denna tid och den

darav betingade snabba uppvarmningen av vattnet. Sjon

var isfri redan omkr. en vecka senare. Okad Ijustillgang

torde icke haller fa lamnas ur rakningen. — Da ett prov av

^\li 12 stalldes att sta vid fonstret visade Uroglena tydlig

positiv fototaxis. Endast genom fysiologiska forsok torde

det bliva mojligt att vinna klarhet i Uroglena's livsbetingelser.

Ar 1909 antraffades Uroglena sparsamt endast ^^/viii

(v. t. 15°) och 26/ix (v. t. 14.5°).

Ar 1910 var Uroglena talrik och uppvisade mycket

cyster ^/vi (v. t. 13°). Efter en langre tids avbrott visade

den sig ater sparsamt ^/viii (v. t. 17°). Sista gangen detta

ar sag jag den allmant ^^/viii (v. t. 15.5°).

Pa grund av mina iakttagelser har jag kommit till den

uppfattningen, att Uroglena's upptradande i pelagiska regio-

nen ar beroende av icke allenast varme- och belysnings-

forhallanden, utan aven av andra planktonters, i synnerhet

Dinobryon's och Volvox aureus' frekvensgrader.
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Tidigare antecknad som limnoplanktont i Finland

av Levander (Maljalampi 1906, Pitkaniemijarvi 1906 b, Stor-

Pentala trask 1900, Finntrask 1900, Vittrask 1900 och Valkea-

Mustajarvi 1906 c) och av Siitoin 1908 (Sarajarvi).

Dinobryon cylindricum Imhof.

var. divergens (Imhof.) Lemm.

PI. I, fig. 11 a— c.

E. Lemmermann : Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Bd. III.

Algen. Leipzig, 1910. S. 468. Fig. 6—8. S. 451; — D. divergens Imhof,

H. Bachmann: Das Phytoplankton des Siisswassers. Jena, 1911. S. 50.

Tab. XIII, Fig. 6, 7, 9; — D. divergens Imhof, K. M. Levander: Zur

Kenntnis des Planktons einiger Binnenseen in Russisch-Lappland.

Festschrift fiir J. A. Palmen, Nr. 11, S. 16. Taf. II, Fig. 27—29.

Cellbagare 43 - 54 /< langa, basalkaglan 16 - 19//. Bagarens

mynning 8.i /^. Mellan mynningen och kaglan 5.5 — 6,a tjock.

Cyst utan holje c:a 1 2 //. Cystens holje, som synes

mig besta av en tunn, endast i spetsen fortjockad, vagg ar

kort spolformigt. Det ofta mycket detaljerat avbildade

roret pa cystens yta har jag ej lyckats finna, men val en

geleartad bildning, som faster cysten vid holjets insida. Ett

kompakt geleholje omkring cysten har jag ej sett. Beroende

av detta geleskafts lage i holjet se vi detsamma genom

mikroskopet tydligt eller t. o. m. alls icke utan foreg. and-

ring av foremalets lage.

Ar 1909 upptradde var. divergens allmant i provet av

^^/vi (v. t. 13.5°) och darefter allt sparsammare t. o. m. ^^/vi

(v. t. 19.5^). Under senare delen av juni och hela juli var

den ej att finna i plankton. Visade sig pa nytt allmant ^/viii

(v. t. 16°) och forefanns darefter med samma frekvens in i

oktober. De sista sparsamma exemplaren under denna pe-

riod patraffades ^Vx (v. t. 11 ). Under aret antraffades v.

divergens vid 11°— 19.5° v. t.

Ar 1910 sagos enstaka individer ^°/vi (v. t. 21.5°). ^/vii

(v. t. 15°) infoll en ny vegetationsperiod, som avslutades ^^ix
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(v. t. 9.5°). Harunder utvecklades ett betydande maximum
fran slutet av juli t. o. m. augusti vid 21.

5"— 14.5° v. t. Denna
vegetationsperiod avslutades med cystbildning.

Ar 1911 var var. divergens' upptradande i pelagiska

regionen mycket ojamnt. Den antraffades med sarskilda av-

brott fran ^^v t. o. m. borjan av december vid vattentem-

peraturer vaxlande mellan 26° och I.5' Ett avbrott den 10

och 11 aug. kan finna sin forklaring dari, att proven voro

tagna kl. 12-tiden om natten resp. kl. \/2 5 pa morgonen
kort efter soluppgangen. Luckan i vegetationsperioden un-

der sept, och en del av oktober star mahanda i samband
med Uroglena's och Anabcena flos aquce's overvalde i plank-

ton pa denna tid. Ar 1911 var var. divergens talrik endast

i proven av ^^vii (v. t. 19.5°) och ^^/xi (v. t. 2°). Vegetations-

perioden avslots detta liksom foregaende ar med cystbildning.

Dinobryon cylindricum v. divergens var synbarHgen s o m-
marplanktont, som i Littois trask avslutade sin vegeta-

tiva utveckling med vilostadier en tid fore eller efter is-

laggningen. Under observationstiden har den iakttagits i

manaderna maj—december.

Algen ar tidigare namnd av Levander som limno-

planktont i Finland (Pitkaniemijarvi 1906 b, Finntrask 1900,

Lohijarvi 1900, Tuusulanjarvi 1900, Lojo-sjo 1900, Valkea-

Mustajarvi 1906c och Dickursby-a 1910) och i Ryska
Lapp land (Murmankusten 1901, Umpjaur 1905, Kopustjaur

1905, Aijaur 1905, Kanosero 1905, Pontsosero 1905 och

Nuortjaur 1905).

Dinobryon cylindricum Imhof.

var. palustre Lemm.

PI. I, fig. 10 a, b.

E. Lemmermann : Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Bd. III.

jMgen. S. 467; E. Lemmermann: Ber. d. deutsch. Bot. Ges. Bd. XVIII.

Berlin, 1900. S. 516, Taf. XVIII, Fig. 23, Taf. XIX, Fig. 6—8.

Bagare c:a 52.5 — 54 ^t^ lang, c:a 6.7 — 8.1/6 tjock pa mit-

ten. Mynningen 11 /t.
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Cyster c:a 12/<-14/< och av samma slag som hos var.

divergens, hoi jet klotrunt.
Basaldelen hos Littois-formens bagare paminner i hog

grad om den typiska Dinobryon cylindricum Imhof (jamfor

mina figurer med Lemmermann's fig. 4. Taf. XIX i Ber. d.

deutsch Bot. Ges. 1900!), men jag har hanfort Littois-formen

till var. palustre Lemm. pa grund av Lemmermann's (1901 p. 73)

anmarkning, att varieteten huvudsakligen skiljer sig fran den

typiska formen genom storleksforhallandena.

Ar 1909 antraffades av denna varietet under senare

delen av juni och forra delen av juli betydande mangder

toma bagare, men mot slutet av denna tid levande celler.

Fran ^^/vii (v. t. 18°) till och med '°/x (v. t. 11°) uppvisade

denna varietet ett kraftigt maximum och antraffades dar-

efter annu vid utgangen av namnda ars observationstid, nam-

ligen den sista oktober vid 9.5° v. t.

Ar 1910 antraffades sparsamt i juni levande exemplar

och toma bagare. Fran juli—oktober fanns den i varje prov.

Dess maximum intraffade mellan ^^/vii (v. t. 18°) och ^°/x

(v. t. 3°5). Den var under denna tid talrik, i sept. t. o. m.

mycket talrik. 1 provet av den ^®/viii (v. t. 15.5°) antraffades

cyster. Under hela vegetationsperioden vaxlade vattentem-

peraturen mellan 21.5° och 3.5°.

Ar 1911 visade sig algen forsta gangen ^^/v (v. t. 16°).

Under forra halften av juni fanns ett antal toma bagare.

Darefter forekom algen i plankton med ett par avbrott anda

till och med ^/xii (v. t. 1.5°, is 11 cm). Under vegetations-

tiden radde vattentemperaturer vaxlande mellan 26° och 1.5°.

Var. palustre saknades liksom var. divergens i proven av 10

och 11 aug. Likasa saknades bagge formerna under Sep-

tember, sannolikt av samma orsak. Var. palustre hade lik-

som var. divergens tvanne maxima under aret, ett fran se-

nare delen av juli—borjan af augusti vid 16.5°— 19.5° v. t.

och ett annat i november vid 4°—2° v. t. Cyster antraffades

fran oktober till och med borjan av december vid v. t. mel-

lan 9.5° och 1.5°.

Ar 1912 visade sig formen pa nytt i april.
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I april och maj proven detta ar visade kolonierna spets-

vinkligare forgrening an under hela foregaende aret.

D. cylindricum Imhof var. palustre Lemm. ar ej forut
omnamnd som planktont i Finland. Levander
(1900) har omnamnt D. cylindricum Imhof fran Stor-Pentala

trask.

Dinobryon sociale Ehrenb.

var. stipitatum (Stein) Lemm.

PI. I, fig. 9 a, b.

E. Lemmermann : Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Bd. III.

Algen. Leipzig, 1910. S. 463; — D. elongatum Imhof, E. Lemmermann:
Ber. d. deutsch. Bot. Ges. 1900. p. 515. Taf. XVIIL Fig. 20.

Bagare med cyst {^^Iv 12) 91.4 ,u, (^/xi 11) 43.2 /< lang och
5.4 /Li tjock ett stycke under mynningen.

Cyster 9.4-10.8,a, omgivna av ett e 1 1 ips o i di s kt
holje, vid vars insida cysten var fast med en kort gele-

stjalk.

Denna Dinobryon-form var mycket sallsyntare i den
pelagiska regionen an de tva foregaende. Jag har antraffat

den ar 1909 endast mycket sparsamt ^^jix (v. t. 13°), ar 1910

likasa enstaka ^/viii (v. t. 17'). Ar 1911 visade den sig sam-
tidigt med de tvenne andra Dmo^ryon-formernas andra maxi-

mum, d. a. i november och borjan av december vid 4°— 1.5°

v. t. och var da aven cystbildande. Efter nagra manaders
vintervila uppsteg den i pelagiska regionen i medlet av maj

1912, vid vilket tillfalle aven cystbarande kolonier patraffades.

Dinobryon sociale v. stipitatum ar under namn av D.

stipitatum Stein tidigare antecknad som limnoplanktont i

Finland av Levander (Stor-Pentala trask 1900, Lohijarvi

1900, Tuusulanjarvi 1900 och Lojo-sjo 1900), av Siitoin 1908

(Sarajarvi) och av Stenroos 1898 (Nurmijarvi). Levander
uppger densamma aven fran Ryska Lappland (Murman-
kusten 1901, Kopustjnur 1905, Aijaur 1905 och Pontsosero
1905).
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PERIDINIALES.

Ceratium hirundinella (O. F. M.) Schrank.

PI. I, fig. 12 a— c.

C. Apstein: Das Siisswasserplankton. Kiel und Leipzig, 1896.

S. 149. Fig. 45—50; E. Lemmermann: Das Plankton schwedischer Ge-

wasser. Arkiv for Botanik, Bd. 2. 1904. S. 125, Taf. II, Fig. 1—49,

51— 53; E. Lemmermann: Kryptogamenflora der Mark Brandenburg.

Bd. III. Algen. Leipzig, 1910. S. 640. Fig. 1—11, S. 573. Fig. 9—10,

S. 629. Fig. 1—49, 51—55, S. 639; H. Bachmann: Das Phytoplankton des

Siisswassers. Jena 1911. S. 57. Fig. 36—58, 60—75. Taf. VII, Fig. 1,2,5.

Artens variationskrets ar i Littois-trask mycket trang.

Man kan dar atskilja tvenne f o rm e r, av vilka den ena ar

storre (i aug. 1911 c:a 175 /t lang och c:a 55 /< bred over

tvarfaran) och med mer divergerande sidohorn an den andra

(i aug. 1911 c:a 152 /t lang och c:a M fi bred over tvar-

faran). Den mindre formen har starkare framskjutande

preekvatorial cellhalft (horn ej medraknat) an den storre

(Se fig. 12 a, b!).

C y s t e r 3-hornade och c:a 64 // langa, horn ej medrak-

nade. (Fig. 12 c).

Ceratium var utpraglad sommarplanktont. Ar

1909 antraffade jag den i juh—September vid vattentempera-

turer vaxlande mellan 20° och 13°. Ett svagt maximum i

forra halften av augusti (v. t. 15°— 16°). Arten var da

allman.

Ar 1910 sag jag den i juni—September vid vatten-

temperaturer vaxlande mellan 21.5° och 9.5°. Ett ytterst

svagt maximum har jag antecknat i mitten av augusti vid

V. t. 14.5°— 17°.

Ar 1911 antraffades Ceratium fran medlet av juni till

och med September vid vattentemperaturer mellan 26° och

11.5°. Artens maximum infoll detta ar fran ^°/viii till mana-

dens slut (v. t. 26°— 14.5°). «*
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Maximalperioderna synas avsluta med bildning av cyster

att doma darav, att jag ^^/viiill (v. t. 16.5°) antraffat enstaka

sadana.

Det ar anmarkningsvart, att i synnerhet vid tiden for

artens maximum ej sallan tvenne individer, en storre och

en mindre, antraffades sammanhangande vid varandra ge-

nom en plasmatisk lank. Detta cellpar ledde tanken pa

kopulerande individer, sadana Zederbauer (1904 p. 1. Taf. 1.)

framstallt dem. Den eventuella kopulationens vidare for-

lopp bar jag ej foljt. I sammanhang harmed ma namnas,

att aven Lemmermann (1904 p. 130. Taf. 2. Fig. 8,9, 18—21,

23, 25) iakttagit i sjoarna Langen, Grimstorpsjon och Yd-

dingen tvenne tydligt skilda former samtidigt. Hans former

a och ^ skilja sig fran varandra i samma avseende som

Littois-formerna. Dessa formpar kunna enligt min uppfatt-

ning ej betraktas som saisonformer sasom Lemmermann gjort.

Ceratium hirundinella ar av Levander tidigare om-

namnd som limnoplanktont i Finland (Humaljarvi 1906 a,

Finntrask 1900, Vittrask 1900, Lohijarvi 1900,05 a, Tuusulan-

jarvi 1900, Hornavesi 1900, Lojo-sjo 1900 och Valkea-Musta-

jarvi 1906c) och i Ryska Lappland 1905 (Kanosero,

Pontsosero och Nuortjaur).

Peridinium Willei Huitfeldt-Kaas.

H. Huitfeldt-Kaas: Die limnetischen Peridineen in norwegischen

Binnenseen. Videnskabsselskabets Skrifter I Math.-nat. Klasse. N:o 2.

Christiania, 1900. S. 5, Fig. 6—9; E. Lemmermann: Kryptogamenflora

der Mark Brandenburg. Bd. III. Algen. Leipzig, 1910. S. 675. Fig.

10—13, S. 653.

Peridinium Willei var perennerande. Dess upptra-

dande i pelagiska regionen var tamligen ojamnt. Dess huvud-

period infoll otvivelaktigt under vintern, medan sjon var is-

belagd. Ett mindre maximum antraffades i slutet av juni och

borjan av juli vid 20°— 17.5° Minimum intraffade i augusti

och borjan av September, saledes vid tiden for sommarens

hogsta temperatur och narmast darefter.
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For utronande av artens fortplantningsforhallanden har

materialet ej varit tillfyllest.

Den ringa frekvens arten visar pa tabellerna under

aren 1909 och 1910 finner sin forklaring dari, att nat av

Miillergaze n:o 20 kom till anvandning forst i slutet av ar

1910. Pendinium Willei hor till de planktonformer, som

maste fangas med ytterst fint nat.

Peridinium Willei ar av Levander forut namnd som

limnoplanktont i Finland (Humaljarvi 1906a, Pitkaniemi-

jarvi 1906 b, Lojo-sjo 1900, Valkea-Mustajarvi 1906 c och

Vittrask 1900,05a) och i Ryska Lappland (Murman-

kusten 1901 och Kanosero 1905).

BACILLARIALES.

Tabellaria flocculosa (Roth.) Kotz.

H. Schonfeldt: Diatomaceae Germanise. Berlin, 1907. Sid. 91.

Taf. I, Fig. 18.

Denna diatome var en alldeles tiUfallig gast i pela-

giska regionen oeh antraffades oftast mycket sparsamt. En

enda gang, i april 1911, har jag antraffat den under is, annars

under den isfria tiden. Den upptradde alltid som zig-zag

band.

Tabellaria flocculosa ar av Levander forut upptagen

som hmnoplanktont i Finland (Kallavesi 1906, Pitkaniemi-

jarvi 1906 b, Finntrask 1900, Vittrask 1900, Lohijarvi 1900,

Tuusulanjarvi 1900, Lojo-sjo 1900 och Valkea-Mustajarvi

1906c) och i Ryska Lappland (Murmankusten 1901,

Umpjaur 1905, Kopustjaur 1905, Aijaur 1905, Kanosero 1905

och Pontsosero 1905).
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Surirella robusta Ehrenb.

H. Schonfeldt: Diatomaceae Germanise. Berlin 1907. Sid. 233.

Taf. 16, Fig. 299.

Langd c:a 220 fJi.

Surirella robusta ar liksom foregaende diatome ej hem-

ma i pelagiska regionen. Den har forekommit mycket spar-

samt saval under sommarhalvaret, som under ganska tjock is.

Har ej forut antecknats som planktont i

Finland. Levander (1905) uppger den fran Ryska
Lapp land (Umpjaur och Pontsosero).



B. ZOOPLANKTON.

RHIZOPODA.

Difflugia lobostoma Leidy.

var. limnetica Levander.

K. M. Levander: Zur Kenntnis der Fauna und Flora finnischer

Binnenseen. Acta Soc. pro Fauna et Flora fennica XIX, N:o 2, 1900.

S. 53. Syn. Difflugia limnetica (Levander) Penard, E. Penard: Faune

rhizopodique du Bassin du Leman. Geneve, 1902. S. 279.

Denna rhizopod har antraffats i juni—oktober (v. t.

24.5'— IT), mest i augusti. Endast en gang, ^/viiill (v. t.

24.5°), har jag antecknat frekvensen allman, for ovrigt lagre

frekvensgrad. Med rhizopoden foljde ofta geleartade form-

losa massor, som enligt min asikt tyda pa, att den egent-

ligen tillhor littoral- eller bottenregionen. Synnerligen ofta

antraffades endast tomma skal.

Levander, som uppstallt denna varietet, namner den

som limnoplanktont fran foljande fin ska sjoar: Humaljarvi

1906 a, Finntrask 1900, Lohijarvi 1900, Hornavesi 1900 och

Lojo-sjo 1900, men ej fran Ryska Lappland.

ROTATORIA.

Floscularia mutabilis Bolt.

A. Collin i A. Brauer: Die Susswasserfauna Deutschlands.

Heft 14. Rotatoria und Gastrotricha. Jena, 1912. S. 36. Fig. 57.

Forekom mycket sparsamt i juli—September, (v. t.

24.5'— I2.5I. Antraffat anda till 3 subitanagg vid foten.
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Tidigare antecknad av Levander som limnoplanktont

i Finland (Stor-Pentala trask 1900 och Vittrask 1900) och

Ryska Lappland (Murmankusten 1901 och Pontsosero

1905).

Conochiloides nutans (Sel.) Hlava.

A. Collin i A. Brauer: Die Siisswasserfauna Deutschlands. Heft

14. Rotatoria und Gastrotricha. Jena, 1912. S. 46. Fig. 74. Syn. Tubi-

colaria natans Sel., A. Seligo: Untersuchungen in den Stuhmer Seen.

Danzig, 1900. S. 60. Taf. IX, Fig. 7.

Antraffades under 30—32 cm:s is allmant i prov av

den '^^li\i\2 (v. t. 2°) och annu tamligen allmant ^"/iv 12 (v. t.

4.5°). Efter islossningen var den forsvunnen fran pelagiska

regionen.

Har ej tidigare antecknats som limno-
planktont i Finland.

Conochilus unicornis Rouss.

A. Collin i A. Brauer: Die Siisswasserfauna Deutschlands. Heft

14. Rotatoria und Gastrotricha. Jena, 1912. S. 46. Fig. 73. Syn.

Conochilus limneticus Stenroos, K. E. Stenroos: Das Thierleben im

Nurmijarvisee. Acta Soc. pro F. et Fl. Fennica XVH, 1898. S. 109,

Taf. I, Fig. 18, 19.

Arten var perennerande med maximum i maj och

juni och minimum under vintermanaderna. Under maximal-

perioden har jag antecknat vattentemperaturer vaxlande

mellan 20' och 13°. ^^/vll (v^. t. 20) var arten domine-

rande. Aven utom maximumperioden har arten antraffats

talrik vid spridda tillfallen, sasom ^^/viill (v. t. 18), ^^/viiiU

(v. t. 26) och ^^xll (v. t. 5.5). Vid tiden for artens pro-

duktionsmaximum forekommo overvagande kolonier med ett

par tiotal sma individer, sammanhallna av gelemassor, an-

nars huvudsakligen enskilda individer.

Conochilus unicornis ar forut angiven som limnoplank-

tont i Finland av Levander (Maljalampi 1894, 1906, Humal-
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jarvi 1906 a, Pitkaniemijarvi 1906 b, Finntrask 1900, Vittrask

1900, Lohijarvi 1900, Lojo-sjo 1900, Valkea-Mustajarvi 1906c),

av Stenroos 1898 (Nurmijarvi) och av Siitoin 1908 (Sara-

jarvi). Levander uppger den aven fran Ryska Lappland
(Murmankusten 1901, Umpjaur 1905 och Kanosero 1905).

Asplanchna Herrickii de Guerne.

H. DiEFFENBACH I A. Brauer: Dic Susswasserfauna Deutschlands.

Heft 14. Rotatoria und Gastrotricha. Jena, 1912. S. 62. Fig. 98, 99;

A. Wierzejski : Rotatoria (Wrotki) Galicyi. Krakau, 1893. S. 56. Fig. 22—26.

Hos denna art antraffades fran 1—4 subitanagg,

som efterhand inom moderdjurets kropp utbildade sig till

unga individer, fardiga att lamna moderdjuret. Men dessutom

utbildades viloagg med tjocka skal, byggda enligt samma

plan som hos Aspl Brightwellii, Gosse. (Dieffenbach: S. 64.

Fig. 107.) Viloaggens yttre diameter var c:a 232—240 (.i och

inre c:a 155— 160 ,u.

66 hava ej antraffats.

Ar 1911 visade sig Aspl. Herrickii forsta gangen ^^/v

(v. t. 20°) och nadde sitt maximum i torra halften av juni

(v. t. 14°— 15°). Den iakttogs under denna period sista

gangen ^^/vi (v. t. 17°). Under hela denna period vaxlade

vattnets temperatur mellan 20° och 14°. ^"/viii (v. t. 24.5°)

visade den sig pa nytt mycket sparsamt och darefter anda

till September manads utgang (v. t. 12.5 ). Ett andra maxi-

mum infoll under forra halften av September vid 16°— 11.5°

V. t. Under denna andra period radde vattentemperaturer

fran 26°— 11.5°. Parthenogenetiskt fortplantande individer

forefunnos i plankton under arets bagge perioder, men

viloagg antraffades forst under artens andra maximalperiod.

Ar 1909 sags arten mycket sparsamt forsta gangen

^^/vi (v. t. 16.5 ) och forekom i ringa antal anda till slutet

av juni, da den vid 20.5° v. t. var allman. Harmed avslots

den forsta perioden, under vilken vattentemperaturen vax-

lade mellan I6.5' och 20.5°. Arets andra period begynte
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^^/vii (v. t. 20') och avslots ^/ix (v. t, 15°). Vattentempera-

turen vaxlade under denna period mellan nyssnamnda grad-

tal. Vardera perioden hade sitt svaga maximum. Forsta

maximum intraffade den ^s/vi (v. t. 20.5°), andra omkring

16—24 augusti mellan 15° och 18°. Aven detta ar antraffa-

des viloagg i samband med andra maximet. Det forsta

maximets forekomst sa sent som i juni manads slut kan

finna sin forklaring i arets sena islossning.

Ar 1910:s synnerligen tidiga islossning ater later

OSS vanta en tidig utveckling av artens forsta maximum.

Jag har icke nagra prov fran tiden fore juni manad,

men anser jag pa grund av artens forhallande under

aren 1909 och 1911 det vara sannolikt, att arten funnits

redan i maj, och att artens allmanna forekomst i provet

av \lYi (v. t. 13°) uttrycker slutet pa artens forsta maxi-

mum detta ar. Efter detta prov minskades namligen ar-

tens frekvens. ^o/vi (v. t. 15°) antraffades den mycket

sparsamt for sista gangen under forsta perioden. Borjan

av artens andra period torde vi kunna forlagga till slutet

av juH, da arten finnes sparsamt i provet. Under hela forra

halften av augusti saknades den i proven, men upptradde

pa nytt i senare delen av augusti—September. I betrak-

tande av artens sparsamma forekomst overhuvud under

dess senare period var ett utpraglat maximum ej att vanta.

Provet av ^^lix (v. t. 9.5°), som inneholl viloagg, bor val

narmast kunna hanforas till artens maximumtid under den

senare perioden ar 1910.

Arten upptradde saledes arligen i pelagiska re-

gionen under tvenne skilda perioder med dar-

till horande maxima. Forsta perioden infoll i maj—

juni, andra fran senare delan av juli—September. Under
bagge perioderna antraffades p a rt h e n o ge n e-

tisk f ortplantning, under den senare darjamte

viloagg.
Aspl. Herrickii livnar sig av bade vegetabilisk

och animalisk foda. Den inneholl under sommar-

manaderna mest Anurcea, men darjamte Ceratium, Dinobryon,
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Cosmarium, Staurastrum och Conifer-iromiol samt under hosten

ofta massor av Anabcena flos aquas.

AspL Menickii ar tidigare omnamnd som limnoplanktont

i Finland av Levander (Finntrask 1900, Lohijarvi 1900,

Lojo-sjo 1900) och av Siitoin 1908 (Sarajarvi).

Asplanchna priodonta Gosse.

H. DiEFFENBACH 1 A. Brauer: Die Susswasserfauna Deutschlands.

Heft 14. Rotatoria und Gastrotricha. Jena, 1912. S. 62. Fig. 100—103.

Liksom foregaende art har A. priodonta v i v i-

par fortplantning och den bildar aven viloagg
med tjockt, men hyalint och ofta treskiktat skal. Viloaggens

diameter c:a 122— 136 /t, skal anda till c:a 13.5° /^ tjockt.

o6 hava ej antraffats.

A. priodonta var mycket mindre framtradande i pela-

giska regionen an foregaende art. Liksom A. Herrickii vi-

sade den i stort sett tvenne perioder under aret, men i

motsats till A. Herrickii tycktes den kunna bilda viloagg un-

der bagge perioderna. Forsommarperioden infoll i maj—juni

med ett tydligt maximum vid vattentemperaturer mellan 13''

och 20 , hostperioden i September—oktober event, novem-
ber. Hostperioden var mycket svag, ja, saknades ar 1910.

Mellan dessa perioder antraffades arten enstaka eller alls icke.

Asplanchna priodonta levde av samma slags foda, som
foregaende art.

Arten ar tidigare angiven av Levander som limnoplank-

tont i Finland (Kallavesi 1906, Maljalampi 1894, 1906, Val-

keinen 1894, Humaljarvi 1906 a, Pitkaniemijarvi 1906 b, Finn-

trask 1900, Vittrask 1900, 05 a, Lohijarvi 1900,05 a, Tuusulan-

jarvi 1900, Hornavesi 1900, Lojo-sjo 1900 och Valkea-Musta-

jarvi 1906c) och Ryska Lappland (Murmankusten 1901,

Kanosero 1905 och Pontsosero 1905).
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Polyarthra platyptera Ehrenb.

A. Collin i A. Brauer: Die Siisswasserfauna Deutschlands. Heft

14. Rotatoria und Gastrotricha. Jena, 1912. S. 77. Fig. 134.

Fullvaxta individers langd c:a 111— 149 /<-, bredd om-

kring 68 ijl. Bihangen c:a 160 [i och mycket smala.

Viloagg c:a (67.5—75.6) ^a X (54—56)//- med 5.4//.

tjockt skal.

Polyarthra's huvudperiod infoll i oktober—juni. Da

anda till november 1910 ej tagits prov med Miillergaze n:o

20 bor det ej forvana, att artens frekvens anda till denna

tid visat sig ytterst lag. Arten hor namligen till dem, som

huvudsakligen folja med hav av minsta maskstorlek.

Fran slutet av november 1910 under 13 cm:s is fann

jag arten till ^^/ivll (is 28 cm) med maximum i januari

—

februari. Fran ^^/xll (v. t. 5.5°) —juni 1912 rackte nast-

foljande huvudperiod. Under sistnamnda period vaxlade ar-

tens frekvens fran allman till mycket sparsam. Aven under

denna period var arten val representerad i januari och

februari, men antraffades dessutom allmant i sarskilda prov

atminstone till medlet av juni.

Under sist omtalade huvudperiod forekommo agg-

barande honor fran slutet av februari under is till atmin-

stone borjan av juni. I maj vid 9°--15° v. t. sagos honor

med valutvecklade viloagg och darjamte individer med 1—

2

sma (c:a 28/tX20/4 tunnskaliga agg. (Hanagg? Jamfor

Wesenberg-Lund, 1904, p. 134.) Da arten antraffades spar-

sammare foregaende vinter ar det forklarligt, varfor jag i

proven fran denna tid ej sett aggbarande individer. De

aggbarandes antal var i allmanhet ringa.

Mellan de omtalade huvudperioderna har Polyarthra

antraffats i juni, augusti och September i ringa individantal

och vid hog vattentemperatur.

Av ovan relaterade forhallanden torde framga, att Po-

lyarthra upptradde i Littois trasks pelagiska region som

V in t e rp 1 ankto n t med s e xu alp e r i o d e n forlagd
huvudsakligen till v ar m an ad e r n a.
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Polyarthra har forut antecknats som limnoplanktont i

Finland, av Levander (Kallavesi 1906, Maljalampi 1906,

Valkeinen 1906, Humaljarvi 1906 a, Pitkaniemijarvi 1906 b,

Kosulanlampi 1894, Stor-Pentala trask 1900, Finntrask 1900,

Vittrask 1900,05 a, Lohijarvi 1900,05 a, Tuusulanjarvi 1900,

Lojo-sjo 1900, Valkea-Mustajarvi 1906 c), av Stenroos 1898

(Nurmijarvi) och av Siitoin 1908 (Sarajarvi). Levander upp-

ger den aven fran Ryska Lappland (Murmankusten 1901

,

Umpjaur 1905, Kopustjaur 1905, Aijaur 1905, Kanosero 1905

och Pontsosero 1905).

Mastigocerca capucina Wierz. et Zach.

a. Wierzejski: Rotatoria (Wrotki) Galicyi. Krakau, 1893. S. 74.

Fig. 42 a—c; 0. Zacharias: Forschungsberichte aus der biologischen

Station zu Plon. Bd. I. S. 24. Tab. I, Fig. 14. Syn. Rattulus capuci-

nus (Wierz. et Zach.) Sachse i A. Brauer: Die Siisswasserfauna Deutsch-

lands. Heft 14. Rotatoria und Gastrotricha. Jena, 1912. S. 138. Fig.

272, 273.

Arten har forekommit i allmanhet mycket sparsamt i

juni—September vid vattentemperaturer vaxlande mellan 14.5°

och 20°. Den var saledes sommarplanktont, men spe-

lade ej nagon namnvard roll i sjons plankton.

Forut antecknad som limnoplanktont i Finland av

Levander (Humaljarvi 1906 a, Finntrask 1900, Lohijarvi 1900

och Lojo-sjo 1900) och av Siitoin 1908 (Sarajarvi).

Anurcea cochlearis Gosse.

H. Dieffenbach i A. Brauer: Die Siisswasserfauna Deutschlands.

Heft 14. Rotatoria und Gastrotricha. Jena, 1912. S. 221. Fig. 433—450.

Anurcea cochlearis' variationskrets i Littois trask ar

jamforelsevis trang. Former utan andutskott har jag ej

sett. En djupare gaende undersokning av variationen har

jag dock ej verkstallt. Har ma antecknas ett par exempel

pa formernas storleksforhallanden:
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Pansarlangd. Pansarbredd. Andutskott. Medianutskott.

2"/VI 12 87.7 /^ 56.7 /t 55.3// 21.6/^

30/vi 12 97.2 /Li 67.5 /t 60.7 }i 20 /i

23/XIlll 113.4^ 70.2 /t 78.3 //, 32.4/*

Aggbarande individer hava antraffats a r e t o m.

Arten var perennerande. Nagot val markerat

maximum har jag ej kunnat fastsla. Det synes dock som
om arten skulle varit allmannast i augusti, ehuru den aven

under ganska tjock is patraffats allmant.

Anurcea cochlearis har tidigare antecknats som limno-

planktont i Finland av Levander (Kallavesi 1906, Malja-

lampi 1906, Humaljarvi 1906 a, Pitkaniemijarvi 1906 b, Dic-

kursby-a 1910, Hirvenkoski 1894, Kosulanlampi 1894, Stor-

Pentala trask 1900, Finntrask 1900, Vittrask 1900, 05 a, Lohi-

jarvi 1900, 05 a, Tuusulanjarvi 1900, Hornavesi 1900, Lojo-sjo

1900 och Valkea-Mustajarvi 1906 c), av Siitoin 1908 (Sara-

jarvi), av Nordqvist 1887 (Yli-Kitkajarvi) och av Stenroos

1898 (Nurmijarvi). Levander uppger den aven fran Ryska
Lappland (Murmankusten 1901, Umpjaur 1905, Kopustjaur

1905, Aijaur 1905, Kanosero 1905, Pontsosero 1905 och Nuort-

jaur 1905).

Anurcea aculeata Ehrenb.

H. DiEFFENBACH \ A, Brauer I DIc Susswasseffauna Deutschlands

Heft 14. Rotatoria und Gastrotricha. Jena, 1912. S. 218. Fig. 425—430.'

lakttagen i pelagiska regionen endast ®/viii 11 (v. t. 24.5°).

Forut antecknad som limnoplanktont i Finland av

Levander (Kallavesi 1906, Maljalampi 1894, 1906, Valkeinen

1894,1906, Humaljarvi 1906 a, Pitkaniemijarvi 1906 b, Hirven-

koski 1894, Finntrask 1900, Tuusulanjarvi 1900, Valkea-Musta-

jarvi 1906 c, Vittrask 1905 a och Lohijarvi 1905 a). Levander

omnamner den aven fran Ryska Lappland 1905 (Kano-

sero, Nuortjaur)j»
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Notholca longispina Kellic.

H. DiEFFENBACH 1 A. Brauer: Die Siisswasserfauna Deutschlands.

Heft 14. Rotatoria und Gastrotricha. Jena, 1912. S. 227. Fig. 457.

Langd incl. utskotten c:a 700 ,a.

Aggen c:a 86.5 X 54 //.

Arten var perennerande och bar agg aret om.

Under maximalperioden bildade Notholca oftast ett par tio-

tal individer omfattande gyttringar, i vilka individerna lago

sida vid sida, mest i omvaxlande lagen. Vid samma till-

falle antraffades 1—2 agg fasta vid individerna. Om vi

rakna maximalperiodens granser fran massupptradandets

borjan till dess slut finna vi denna period forlagd till den kal-

lare delen av aret. Ett maximum begynte c:a '^^Ixi 10 under

13 cm:s is och upphorde efter ^^/yi H (v. t. 14'). Darunder

dominerade arten i plankton ^/ivll (is 45 cm) och ^^'^s/vll

(v. t. 17°— 16°). Foljande maximum var nagot kortvarigare

och infoll i borjan av november 1911 (v. t. 4°, tunn isskorpa),

nadde sin toppunkt, da arten forharskade i plankton ^^/il2

(is 36.5 cm) och upphorde med mars manads utgang ^\liu 12

(is 30 cm). Aren 1910 och 1911 forekom arten allmant aven

i augusti, varfor vi i detta fall mojligen haft att gora med

ett sekundart maximum.

Det ar att marka, att huvudmaximum i Littois

trask infoll under vinterhalvaret i motsats till vad

fallet synes vara i de fiesta hittills undersokta sjoarna.

Vintermaxima hava tidigare omnamnts bl. a. fran Altrhein

och nagra nordamerikanska floder och sjoar. Da sarskilda

finska planktonprov, granskade av Levander, haft att upp-

visa en hog frekvens for Notholca under vinterhalvaret ar

det icke osannolikt, att Notholca aven i de vatten, darifran

dessa prov harstamma, haft ett vintermaximum.

Tidigare har Notholca uppgivits som limnoplanktont i

Finland av Levander (Kallavesi 1906, Valkeinen 1894,

Maljalampi 1894, 1906, Humaljarvi 1906 a, Pitkaniemijarvi

1906 b, Hirvenkoski 1894, Kosulanlampi 1894, Finntrask 1900,
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Vittrask 1900,05 a, Lohijarvi 1900,05 a, Tuusulanjarvi 1900,

Hornavesi 1900, Lojo-sjo 1900 och Valkea-Mustajarvi 1906 c)

och av SiiTOiN 1908 (Sarajarvi). Aven fran Ryska Lapp-
land har den antecknats av Levander (Murmankusten 1901,

Umpjaur 1905, Kopustjaur 1905, Aijaur 1905, Kanosero 1905,

Pontsosero 1905 och Nuortjaur 1905),

Plceosoma Hudsoni (Imh.)

H. DiEFFENBACH 1 A. Brauer: Die Siisswasserfauna Deutschlands.

Heft 14. Rotatoria und Gastrotricha. Jena, 1912. S. 229. Fig. 459.

Sijn. Gastroschiza flexilis Jagersk., Zool. Anzeiger. Bd. XV. 1892. S. 448;

Bipalpus vesiculosus Wierz. et Zach., A. Wierzejski: Rotatoria (Wrotki)

Galicyi. Krakau, 1893. S. 66. Fig. 29—31, O. Zacharias: Forschungs-

berichte aus der biologischen Station zu Plon. Bd I. S. 24. Tab. I,

Fig. 15.

L. c:a 432—440/*.

Arten har antraffats sporadiskt och alltid mycket
sparsamt i juni—augusti vid vattentemperaturer vaxlande

mellan 24° och 15.5°. Den var salunda en tillfallig

sommarplanktont.
Plceosoma hudsoni har forut antraffats som limno-

planktont i Finland av Levander (Pitkaniemijarvi 1906b,

Stor-Pentala trask 1900, Finntrask 1900, Vittrask 1900,

Hornavesi 1900, Lojo-sjo 1900, Valkea-Mustajarvi 1906 c)

och av Stenroos 1898 (Nurmijarvi). Fran Ryska Lapp-
land uppgives den av Levander 1905 (Kanosero, Pontso-

sero och Nuortjaur).

Gastropus siylifer Imh.

a. Collin i A. Brauer: Die Siisswasserfauna Deutschlands. Heft 14.

Rotatoria und Gastrotricha. Jena, 1912. S. 234. Fig. 464. Syn. Notops
pygmceus Calman, Ann. Scottish Nat. Hist. 1892. S. 240. PI. 8, Fig. 1;

Hudsonella picta Zach. et Calm., 0. Zacharias: Forschungsberichte aus

der biologischen Station zu Plon. Bd. I. 1893. S. 25. Tab. 1, Fig. 4 a, b.

L. c:a 116—170//. Br. 74—116//.

Gastropus var perennerande, men i sitt upptra-

dande mycket sporadisk. Jag har visserligen icke fun-
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nit den under alia arets manader, men da den patraffats

vid vattentemperaturer mellan 24.5° och ±0° och under is

av betydande tjocklek (36.5 cm) finnes skal for att anse den

perennerande. Det ar vanskligt att pa grund av mina prov

angiva nagon maximumtid.

Ar tidigare antecknad som limnoplanktont i Finland
av Levander (Stor-Pentala trask 1900, Finntrask 1900, Lohi-

jarvi 1900 och Lojo-sjo 1900) och av Stenroos 1898 (Nurmi-

jarvi). Levander omnamner arten aven fran Ryska Lapp-
land 1905 (Kopustjaur och Kanosero).

Anapus testudo Lauterb.

H. DiEFFENBACH i A. Brauer : Die Siisswasserfauna Deutschlands.

Heft 14. Rotatoria und Gastrotricha. Jena, 1912. Sid. 236. Fig. 468.

Syn. Chromogaster testudo Lauterb., Zool. Jahrb., Syst. Bd. VII. 1893.

S. 266. PI. 11, Fig. 7, 8; Ascomorpha testudo Zach., Forschungsberichte

aus der biologischen Station zu Plon. Bd. II. 1894. S. 84. PI. 2, Fig. 4.

L. c:a 128 /t. Br. c:a 80 /t.

Anapus testudo har iakttagits endast i 4 augustiprov

ar 1911 vid vattentemperaturer mellan 24.5° och 23.5°. Dess

forekomst i pelagiska regionen synes sta i samband med

vattnets ovanligt hoga temperatur i augusti 1911.

Arten ar tidigare namnd som limnoplanktont i Fin-

land av Levander (Finntrask).

CLADOCERA.

Sida crystallina 0. F. M.

W. Lilljeborg: Cladocera Sueciae. Upsala, 1900. S. 18. Tab. I,

fig. 1—10; tab. II, fig. 1-3.

Arten hor ej hemma i den pelagiska regionen. Den

har antraffats sparsamt eller mycket sparsamt i maj—Sep-

tember vid 24.5°—9° V. t.
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Sida crystallina har tidigare namnts som limnoplank-

tont i Finland av Levander (Lohijarvi 1900 och Lojo-sj6

1900), av SiiTOiN 1908 (Sarajarvi) och av Nordqvist 1887

(Ladoga och Yli-Kitkajarvi). Levander uppger den aven fran

Ryska Lappland 1905 (Pontsosero).

Diaphanosoma brachyurum (Lievin) Lilljeb.

W. Lilljeborg: Cladocera Suecise. Upsala, 1900. S. 36. Tab. Ill,

fig. 6—13; Tab. IV, fig. 1—4.

Subitanagg c:a (232—248) /i X (112— 115) /x.

Viloagg c:a (224—256) /^ X (170— 176) /t.

Som exempel pa de utbildade honornas langd ma nam-

nas, att en $ med 4 agg var c:a 785 ,a, en $ med 3 valut-

vecklade embryoner c:a 920 /^. Hanarna voro i allmanhet

mindre.

Ar 1911 visade sig de forsta unga individerna spar-

samt i medlet av maj (v. t. 17°), ett par veckor efter is-

lossningen. Omkr. ^^/v (v. t. 16°) voro aldre individer med
val utbildade ovarier, agg eller embryoner icke sallsynta.

De aldres frekvens var under juni manad nagot lagre an

de ungas. Unga forekommo allmant i juni. I juli andrades

i stort sett frekvensforhallandet i det de aldres antal tilltog

till talrikhet fran omkr. ^Vvn (v. t. 16.5°) till ^^/vii (v. t. 18.5°),

varefter antalet ater nagot minskades, under det att de

ungas frekvens bibeholl sig eller till och med delvis min-

skades. ^Vviii (v. t. 24°) antraffades for sista gangen under

aret unga individer. I forra delen av augusti forekommo
aldre individer ett par ganger talrikt sasom ^/viii (v. t. 24.5°)

och ^^/viii (v. t. 26°). Med augusti manads utgang upphorde

Diaphanosoma att fortplanta sig parthenogenetiskt. Under
hela den tid arten antraffades med parthenogenetisk fort-

plantning vaxlade vattnets temperatur mellan 14° och 26°.

Det storsta individantalet under denna tid forefanns i juli

—

augusti.

De forsta i pelagiska regionen upptradande aldre indi-

viderna buro 2—6 agg eller embryoner, vilket antal fort-
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bestod under forra halften av juni. Under senare delen av

juni gick antalet agg och embryoner ned till 2— 3, i juli och

borjan av augusti till 1— 2 och under den aterstaende delen

av augusti antraffades endast ett agg eller embryo.

^/viii 1 1 (v. t. 24.5°) iakttogos de forsta hanarna och

viloaggen. Deras antal var storst under forra halften av

September och deras forekomst i plankton upphorde med
September manads utgang vid v. t. 12.5 . Under hela den

tid hanar och viloagg antraffades i proven vaxlade vatten-

temperaturen mellan 26'— 11,5°.

Betraffande Diaphanosoma s forsta upptradande ar 1910

foreligga ej nagra uppgifter med stod i planktonprov. Mina

iakttagelser datera sig tyvarr forst fran juni manad. Det

finnes dock vagande skal for artens forefintlighet i pela-

giska regionen redan i maj manad. Sadana aro arets tidiga

islossning omkr. medlet av april och det ringa antalet subi-
o

tanagg och embryoner, c:a 2, i de forsta juniproven. Aret

synes ha varit ett for artens utveckling sarskilt gynnsamt

ar. De unga individerna upptradde talrikt i juni—borjan av

augusti och antraffades ej mera efter ^"^/viii v. t. 14.5°). Aven
de aldre parthenogenetiskt fortplantande individerna antraffa-

des talrikt, men fran 2^'vI (v. t. 15°) till ^^/viii (v. t. 16.2°).

De sista sagos ^^viii (v. t. 15.5°). Under den tid jag obser-

verat parthenogenetisk fortplantning vaxlade vattentempera-

turen mellan 13° och 21°.

Detta ar, liksom aren 1909 och 1911, hav Diaphanosoma
belt visst i borjan av sin utvecklingsperiod haft ett storre

agg- och embryoantal an det jag funnit i proven i juni ma-

nads borjan. 1—2-talet var i stort sett overvagande i juli,

varefter enstaka agg eller embryoner horde till regeln.

Hanar och viloagg sagos ar 1910 fran borjan av augusti

(v. t. 21.5°) till slutet av September (v. t. 9.5°). Under sexual-

perioden vaxlade temperaturen mellan dessa granstempera-

turer.
o

Ar 1909 skedde islossningen sa sent som i borjan av

maj. Pa grund harav framskots Diaphanosoma's upptradande

i pelagiska regionen med all sannolikhet betydligt. Att doma
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av subitanaggens och embryonernas jamforelsevis stora an-

tal, 2—6, i provet av ^^/vi (v. t. 13.5) kan utvecklingsperio-

dens borjan detta ar ej forlaggas allttor mycket fore detta

provs datum. Under senare halften av juni gick antalet agg

och embryoner ned till 2—4, i borjan av juli till 2, senare

1—2 och mot slutet till 1. Honor med parthenogenetisk

fortplantning antraffades anda till oktober manads utgang

(v. t. 9.5°), ehuru mot slutet mycket sparsamt. Under observa-

tionstiden har sadan fortplantning forekommit vid vatten-

temperaturer mellan 20.5^ och 9.5°. Storsta antalet partheno-

genetiska honor forekommo i juli vid 20° v. t. Unga indi-

vider antraffades anda till medlet av augusti, talrikast i juli

vid 20° V. t. Forst i provet av ^'^ viii (v. t. 18 ) antraffades

detta ar hanar och viloagg. Hanar voro allmannast fran

sexualperiodens borjan till borjan av September vid v. t.

mellan 18° och 15°. De sista hanarna iakttog jag '-^^/x (v. t.

11°). Hanar funnos vid v. t. mellan 18° och 11°. Viloagg

antraffades forsta gangen detta ar samtidigt med de forsta

hanarna, men talrikt. Darefter avtog frekvensen och de

sista viloaggen sagos i slutet av September. Under den tid

viloagg forekommo i proven vaxlade v. t. mellan 18" och 13°.

Av ovanstaende torde framga, att Diaphanosoma bra-

chyurum var utpraglad sommarplanktont med tyd-

lig periodicitet. Den upptradde i maj eller senast i

borjan av juni (1909?) och fortplantade sig parthenogene-

tiskt till utgangen av augusti eller sasom ar 1909 vid hela

utvecklingsperiodens framskjutande pa grund av sen isloss-

ning och sen islaggning anda till September manads utgang.

Enstaka parthenogenetiska honor hava antraffats efter den-

na tid.

Sexualperioden infoll de forsta dagarna i augusti,

utom 1909, da den tack vare hela utvecklingsperiodens fram-

skjutning vidtog forst omkr. ^^ viii. Den avslots med Sep-

tember manads utgang; enstaka honor iakttogos dock annu

i slutet av oktober 1909. Viloaggens antal var i regel 1.

Subitanaggens antal var i borjan av utvecklingsperioden

storst, 2—6, men minskades darefter smaningom mot slutet
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av perioden eller, da sexualperioden infoll, till 1. Sarskilt

ma framhallas det hoga antal, som natts i Littois trask, jam-

fort med Wesenberg-Lund's (1904, p. 160) och Lilljeborg's

(1900, p. 42) hogsta tal 4.

Annu bor tillaggas, att Diaphanosoma under storre

delen av sommaren bar pa insidan av valvlerna och pa ex-

tremiteterna ofta betydande massor Characium limneticum

Lemm. Jfr min PI. I, fig. 13!

Arten ar forut angiven som limnoplanktont i Finland
av Levander (Humaljarvi 1906 a, Stor-Pentala trask 1900,

Finntrask 1900, Vittrask 1900 och Lojo-sjo 1900) av Siitoin

1908 (Sarajarvi), av Stenroos (Nurmijarvi 1898, Vittrask

1895 och Lohijarvi 1895) och av Nordqvist 1887 (Ladoga).

Diaphanosoma har ej omnamnts av Levander fran R y s k a

Lapp 1 an d.

Holopedium gibberum Zadd.

W. Lilljeborg: Cladocera Suecise. Upsala, 1900. S. 59. Tab. VI

fig. 5—10; Tab. VII, fig. 18.

$ utan agg eller embryoner c:a 720 /< lang.

? med 5 agg c:a 810// lang.

9 med 6 agg c:a 816 // lang.

$ med 6 embryoner c:a 945 fi lang.

Agg 144— 176// diam.

Ar 1911 fangades de forsta sparsamma individerna ^^/v

(v. t. 17"). De voro unga. ^^/v (v. t. 16") sagos de forsta

utbildade exemplaren med 5—7 agg. Narmare slutet av maj

blevo de fullvaxta allmanna; de buro da 3^—6 agg eller em-

bryoner. I forra halften af juni antraffades de annu atminstone

delvis allmant. Aggens och embryonernas antal hos de under-

sokta exemplaren var ^^/vi 1— 5 och ^'^/vi 2—4. Fran medlet

av juni—senare delen av September antraffades arten i yngre

och aldre exemplar endast sporadiskt. ^^/ix (v. t. 13.5°) blev

dess forekomst i pelagiska regionen ater tatare. Jag fann

de sista fullvaxta och unga individerna under aret ^/x (v. t.
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9.5°). Pa hosten var aggantalet omkr. 5, Under hela den

tid jag antraffat Holopedium detta ar vaxlade v. t. mellan

20° och 9.5\

Ar 1909 forekom arten rikligare i borjan av sommaren,

men mycket sparsammare pa hosten, an ar 1911, Arten an-

traffades i alia prov fran mitten av juni till borjan av juli.

^Vvi (v. t. 18°) var arten talrik. ^'^/vi raknade jag 1—6 agg

eller embryoner, ^V^i 1—5 och ^/vii 3 —4. De sista unga
individerna iakttogos ^^/vi. Efter over tre manaders borta-

varo upptradde Holopedium ater mycket sparsamt i proven

av 24/x (v. t. 11°) och 31/x (v. t. 9.5°). Vid de tillfallen, da

Holopedium fangades under aret, vaxlade v. t. mellan 20.5°

och 9.5\

Ar 1910 forekom Holopedium i allmanhet mycket spar-

samt i de enskilda proven, men i stallet ofta. Jag antraffade

fullvaxta fran observationstidens borjan ^/vi till borjan av

augusti utan avbrott. Darefter ater fran slutet av augusti

—

slutet av oktober. Unga individer antraffades endast i bor-

jan av juni och i September—oktober. Holopedium forekom

vid V. t. mellan 21.5° dch 3.5°.

Da vi granska Holopedium's forhallande till pelagiska

regionen finna vi, att den upptradde dari huvudsakligen vid

tvenne sarskilda tider av aret; forsta gangen i maj och juni

och andra gangen om hosten fran slutet av augusti—oktober.

Mellan dessa tvenne perioder har den forekommit jamforelse-

vis sparsamt. Forsommarperioden var synbarligen kraftigare.

Endast parthenogenetisk fortplantning
har iakttagits.

Holopedium gibberum ar forut omnamnd som limno-

planktont i Finland av Levander (Pitkaniemijarvi 1906 b,

Vittrask 1900, Lohijarvi 1900, Tuusulanjarvi 1900, Lojo-sjo

1900 och Valkea-Mustajarvi 1906 c), av Siitoin 1908 (Sara-

jarvi), av Stenroos 1895 (Lohijarvi) och av Nordqvist

(Ladoga 1887, Kallavesi 1886, 87, Yli-Kitkajarvi 1887). Le-

vander har antecknat den aven fran Ryska Lappland
(Murmankusten 1901, Umpjaur 1905 och Nuortjaur 1905).
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Daphnia hyalina

subsp. galeata (G. O. Sars) Lilljeb.

PI. II, fig. 1—36.

W. Lilljeborg: Cladocera Suecise. Upsala, 1900. S. 115. Tab.

XVII, fig. 2—12; tab. XVIII, fig. 1—13; tab. XIX, fig. 1—4.

Som bekant ar variabiliteten inom Dap/zn/a-slaktetutom-

ordentligt stor och pa grund darav artbegransningen ytterst

svar. Aven Littois-formen uppvisar en cyklomorfos, som gor

det svart att identifiera densamma med nagon tidigare be-

skriven typ. Jag bar likvisst hanfort Littois-formen till

Daphnia hyalina subsp. galeata (G. 0. Sars) Lilljeborg pa

grund av sommarformens overensstammelse i vissa punkter

med namnda underart. Huvudets ventralsida bar i median-

planet en tydligt framtradande mer eller mindre vass kant,

som ar karaktaristisk tor D. hyalina Leydig. Hos sommar-

individerna, saval de yngre som de aldre, visar buvudets

framdel, sedd fran sidan, en tydlig vinkel, men ej en fort-

lopande baglinje. Denna vinkel ar bos de yngsta indivi-

derna (fig. 9) forsedd med en tydlig kitinspets, som for-

svinner med stigande alder. Forefintligbeten av namnda
vinkel talar till forman for Littois-formens anslutning till

subsp. galeata's formkrets. Det namn, under vilket jag upp-

tagit Littois-formen, avser att angiva den riktning, i vilken

formserien i Littois trask utvecklat sig ur sin grundform,

som i likbet med vad som ar fallet i andra i detta avseende

noggrannare undersokta sjoar antages utgoras av individer

med fran sidan sett kort och framtill nastan jamnt avrundat

buvud (Ekman, 1904, p. 122).

Littois-formen var perennerande ocb acyklisk.
JJnder vintern antraffades den foretradesvis i de lagre vat-

tenlagren. Frekvensen var i allmanbet ojamn ocb lag. Ar
1911 iakttogs ett svagt maximum fran slutet av april (is-

lossningstiden) till ocb med forra delen av juli ocb ett annu

svagare i oktober—december. Minimum intraffade i augusti.

Att doma av formens frekvens ar 1909 (juni—oktober) syn-
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tes juni och oktober uppvisa atminstone delar av ett for-

sommar- resp. hostmaximum. Aven ar 1910 var formen all-

man i juni. Hostmaximum infoll omkr. September.

Cyklomorfos. For att vinna en inblick i den cyk-

liska formvariationen hos Littois' Daphnia galeata har jag

uppmatt och antecknat ett antal former fran varen 1911 till

och med varen 1912. Jag har valt denna tidsperiod darfor,

att det i dess borjan forekom individer, som kunde hanfo-

ras till den tidigare namnda grundformen. ^•'/ivll (v. t. 5°)

vid tiden for arets islossning forekommo i plankton saval

aldre som yngre individer med framtill avrundat huvud

(fig. 3, 4, 30, 28, 18, 22). Hos de aldre individerna var

huvudets langd ungefar Vs ^v kroppslangden, spina fran-

raknad och hojden drygt ^j^ av skallangden samt valvlernas

ryggkontur och valvlernas ventralrand starkt konvex. Spina

lag i kroppens medianlinie, och en ytterst svag crista syntes.

Rorelseantennernas muskier voro fasta tatt intill huvudets

dorsalrand. Subitanaggens och embryonernas antal vaxlade

fran 2— 14, med hogre antal forharskande. De aldre utveck-

lingsstadiernas antal var overvagande. Annu i proven av

13/vll (v. t. 17) och 25/vii (v. t. 16') antraffades individer

av grundformtypen, dock ej alldeles unga, men samtidigt

med denna form forekommo ^^/v unga individer av en an-

nan typ. Den nya formens huvud visade, sett fran sidan,

en tydlig vinkel med framat riktad spets (jamfor fig. 9 och

12). Denna nya typ utvecklade sig tydligen ur de med run-

dat huvud forsedda individernas avkomma, ty efter sist-

namnda rikligt aggbarande individers forsvinnande fran den

pelagiska regionen, upptradde endast individer med vinkel-

huvud och foretradesvis unga. Vinkelhuvudtypen, som vi

ocksa kunde kalla sommarformen, utvecklade sig i enlighet

med den plan, som angives av fig. 9, 32, 5, 6, 7 och 8. Fran

och med slutet av maj, ^^/v (v. t. 20°), till och med borjan

av oktober, ^ x (v. t. 9.5°), antraffades endast former med
vinkelhuvud.

Hos sommarformens yngsta individer var rygglinien

hogst over kroppens langdaxel (= ratlinien fran cristans
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spets till basen av spinas ventrala del) ovanfor gransen

mellan huvud och valvler. Denna ryggkontur bibeholls anda

tills det forsta agget intradde i agghalan; da forskots nam-

ligen ryggliniens hogsta punkt till kroppens bakre del. Med

tilltagande agg- eller embryo-antal hojdes ryggkonturen over

agg- eller embryonalhalan. (Se fig. 35, som demonstrerar

detta forhallande hos individerna avbildade a fig. 9, 32, 5,

6, 7, 8, 11 och 19). Hos de yngsta individerna var huvudets

vinkel, sedd fran sidan, mycket tydlig och mellan 75'—80'.

Vid djurets fortsatta utveckling okades vinkelns storlek, men

samtidigt avrundades vinkelspetsen. Huvudets ventralkant

visade anda fran borjan en krokning utanfor ogat. Hos de

yngre stadierna var denna kant saval framom som bakom

ogat tamligen rak; pa de aldre stadierna blev kanten bakom

ogat konkav. Rostrum var i borjan mer eller mindre av-

rundat, men blev senare liksom urgropt i anden. Den yttre

vinkel, som bildas av kroppens axel och valvlernas bakkant

vaxte med djurets alder. Da man utgar fran ogoncentrums

projektionspunkt pa kroppens axel som en fast punkt fin-

ner man, att huvudets tillvaxt framat ar betydligt svagare

an rostrums tillvaxt nedat och bakat. Rostrums tillvaxtlinie

bildade med den del av kroppens axel, som lag bakom ogats

projektionspunkt c:a 50°—60° vinkel. Ogats centrum var

hos de unga individerna ungefar halften narmare kroppens

axel an hos de utbildade. (Jamfor fig. 34!) De konsmogna

individernas oga syntes hava ett tamligen konstant avstand

fran kroppens axel. Med cristans tillvaxt foljde icke en mot-

svarande tillvaxt eller forflyttning av rorelseantennernas

muskier i huvudet. Hos de individer, som agde en utbildad

crista, gransade de framsta musklerna darfor aldrig till huvu-

dets dorsalrand. Pa fig. 6 och 7 finna vi namnda muskier

ett gott stycke fran huvudets dorsalrand. Muskelfastena

ligga har infill cristans (= den prickade ytans) inre grans-

linie. Hos de unga individerna voro ryggutskotten i agg-

halans bakre del endast antydda genom sma vartliknande

upphojningar, men sa snart ett agg uttratt i agghalan for-

storades de tvenne framsta upphojningarna betydligt for att
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hindra agget att i fortid lamna agghalan. Det framre ut-

skottet utvecklades kraftigare an det bakre; det forra rikta-

des framat, det senare bakat. (Se fig. 6, 7!)

I juni och juli var cristan hos de utbildade individerna

hogst och huvudvinkeln tydligast. Darefter syntes avrund-

ning av huvudet hos de aldre individerna bhva allman, var-

igenom vinkeln blev svar att igenkanna. (Se t. ex. fig. 16,

17!) De sista under aret, ^xii (v. t. 1.5°, is 11 cm), antraf-

fade individerna med vinkelhuvud voro utvaxta.

Redan fore det sommargenerationerna forsvunnit fran

pelagiska regionen upptradde unga individer med rundat

huvud (grundformen). Detta skedde omkr. medlet av okto-

ber (^^'x V. t. 5.5). Fran denna tidpunkt begynte vinterfor-

mens (= grundformens) utbildning enhgt den plan, som an-

gives av bildserien fig. 30, 28, 18, 22, 26 och 29. Utom de

namnda figurerna visa aven fig. 1—4, 20, 21, 23, 31 och 33

vinterformer. Vi finna hos dem alls ingen antydan ens till

vinkel pa huvudet. Sadana vinterformer antraffades anda

t. 0. m. maj 1912, sasom vi se av fig. 30, 31 och 33 fran

'^ V (v. t. 9°) och 2^/v (v. t. 15"). Anmarkningsvart ar det

langa huvudet hos vinterformerna i maj 1912. Bland over-

vagande typiska vinterformer forekommo sparsamt i provet

av ^^11112 (is 47 cm) utbildade individer med vinkelhuvud

(fig. 27) och darjamte unga och konsmogna individer med

en huvudform, som tycktes antyda ett stadium mellan vin-

ter- och sommarform (fig. 24, 25). Aven i de efterfoljande

proven antraffades sadana former med vinkel i huvudets

framande, men sommarformen blev ensam radande forst i

borjan av juni.

Formolikheten mellan de yngsta sommar- och vinter-

formerna framtrader tydligt a fig. 36, som visar oss dessa

former, fig. 9 och 30, lagda pa varandra sa att kroppens

langdaxel samt ogoncentrums projektion pa densamma sam-

manfalla. Vi finna, att den vasentligaste olikheten pa dessa

uppenbarligen lika lagt staende utvecklingsstadier star att

soka i huvudets form och framfor allt i forekomsten eller

avsaknaden av en crista. Rorelseantennernas framsta muskel
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var hos vinterformen fast tatt intill huvudets framre dorsal-

kant; men hos sommarformen hade namnda muskels fast-

punkt ej forflyttats med den omtalade dorsalkantens for-

skjutning vid cristans utveckling, utan bibehallit samma lage

som hos vinterformen. Vid vinterformens fortsatta utveck-

Hng skedde i huvudsak samma formforandringar som vid

sommarindividernas utbildning. Endast huvudet visade av-

vikelse. Huvudets for sommarformen karaktaristiska oHk-

formiga utvaxande till en vinkelcristabildning forekom ej

hos vinterformen. Visserligen saknades ej heit och ballet

hos vinterformen i huvudets framanda en kilformig till-

spetsning- av huvudet, da man betraktade huvudet uppifran

eller nerifran, men fran sidan sett visade huvudet hos denna

form alls ingenting som kunnat tydas som crista (fig. 3, 4)

eller ock, och detta var fallet med de fiesta vinterindivi-

derna, endast en smal jamnbred cristakant. Hos bade aldre

och yngre vinterformer var rorelseantennernas framsta muskel

alltid fast nara intill huvudets dorsalkant. Om vi pa fig. 6 och 7

tanka oss cristan avlagsnad fa vi en ungefarlig bild av en mera

utvecklad vinterform. Samma figurer giva oss aven en fore-

stallning om rorelseantennernas framsta fastmusklers forhal-

lande till huvudets dorsalkant hos sommar- och vinterformen.

Genom Ostwald's (1904) experimentella undersokningar

av temperaturens inverkan pa Daphnidernas cyklomorfos fram-

gick bl. a., att hos slaktet fiyalodaphnia de med lag crista

utrustade individerna i vatten av hog temperatur (20°) ut-

bildade en ny generation med hog crista, under det att in-

divider med hog crista vid kultur i vatten av lag tempera-

tur (0'—5) alstrade en avkomma med lag crista. Vid kultur

i vatten av 8'— 18° temperatur visade avkomman delvis

mellanstadier. Av dessa experiment framgar otvetydigt den

stora betydelse, som tillkommer temperaturen vid cyklo-

morfosen.

Da det galler bedomandet av sarskilda vattentempera-

turers inverkan pa uppkomsten och utbildningen av sommar-

och vinterformerna av Daphnia galeata i Littois trask lamnar

oss bristen pa noggranna temperaturmatningar av de olika

6
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vattenlagren under arets lopp i sticket. Jag ager namligen

endast yttemperaturuppgifter och Daphnia galeata sanker

sig under vintern till de lagre vattenlagren. Emellertid

kunna vi konstatera ett otvivelaktigt sammanhang
mellan vi n te rf o rm e n och laga vatten t emp er a-

turer liksom mellan sommar forme n och hogre
vattenvarme. Fran ^^/vll (v. t. 20') till och med ^/x 11

(v. t. 9.5) antraffades uteslutande individer med vinkelhuvud

(sommarformen). Under hela denna tid radde vattentempera-

turer mellan 26° och 9.5. Uteslutande vinterformer antraffa-

des fran -^/xiill (v. t. 1.3°) t. o. m. ^s/n 12 (v. t. 0.5°). Un-

der sistnamnda tid vaxlade vattnets yttemperatur mellan 1.3°

och 0.5°, och istackets tjocklek vaxte fran 13 cm till 52 cm.

Bade sommar- och vinterformer antraffades fran ^^/xll (v. t.

5.5°) till och med ^/xiill (v. t. I.5", is 11 cm) samt fran ^''jm\2

(v. t. 1°, is 47 cm) t. o. m. maj (^^¥12 v. t. 15°); under den

forra tidsperioden med fallande frekvens for sommarformen

och stigande frekvens for vinterformen, under den senare

perioden daremot tvartom. Forklaringen till att sommar-

och vinterformen under dessa delar av aret kunde fore-

komma samtidigt i pelagiska regionen torde vi fa soka i

foljande omstandigheter:

Den for vinterformens uppkomst nodiga temperatur-

sankningen intraffade forst i sjons ytlager under inflytande

av den sjunkande lufttemperaturen, under det att tempera-

turen i de nedre lagren annu var gynnsam for sommarfor-

mens existens. Under vinterperioden 1911— 12 antraffade

jag de forsta vinterformerna ^^/x. Dessforinnan hade sjon

varit tillfalligt isbetackt ^^x. Denna dvergaende tillfrysning

hade uppenbarligen paverkat uppkomsten av vinterformer,

men hade ej helt och hallet kunnat forhindra sommarfor-

mens fortbestand tack vare dels den hogre temperaturen

ovan bottnen dels de hogre utvecklingsstadiernas bristande

plasticitet gentemot temperaturinverkningar. Genom Ost-

v^ ald's undersokningar veta vi, att temperaturer inverka

formgestaltande endast pa vissa utvecklingsstadier, alls icke

pa redan fullvaxta individer. Efter namnda tillfrysning foljde
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annu 6 tillfalliga, forran den definitiva islaggningen skedde

den ^V^i- Under hela denna tid bildades naturligtvis vinter-

former och de mellan tillfrysningarna liggande nagot hogre

vattentemperaturerna bidrogo i sin man till sommarformers

fortlevande atminstone ovan bottnen. Efter den definitiva

islaggningen fortskred vattnets avkylande alltmer nedat,

varigenom betingelserna for sommarformens existens i pela-

giska regionen forsamrades. Avsaknaden av sommarformen
i proven fran slutet av december 1911 till utgangen av

februari 1912 berattigar oss emellertid icke till att pasta,

att sommarformen da belt och ballet forsvunnit fran sjon,

ty fyndet av enstaka fullvaxta individer med vinkelhuvud

den ^'^/iiil2 talar daremot. Det synes fastmer som om som-

marformen kunde overvintra, ehuru sannolikt i den varmare

bottenregionen. Det ar anmarkningsvart, att de sommar-
formexemplar, som antraffades i mars, i allmanhet voro storre

an den foregaende sommarens och hostens och darfor ej

kunna antagas hava alstrats under narmast foregaende tid.

Sasom av den grafiska framstallningen av temperatur-

och isforhallandena i mars 1912 framgar intraffade under

namnda manad en betydande stegring av luftens medeltem-

peratur, sa att densamma stod over noUpunkten under storsta

delen av manaden. Aven isens tjocklek minskades. Under
inflytande av manadens milda vaderleksforhallanden, vari-

genom vattentemperaturen hojdes, utvecklades antagligen

de egenartade mellanformer mellan sommar- och vinterfor-

men, som jag antraffade ovan bottnen den ^^'iiil2. Den
typiska sommarformen utbildades allmannare forst efter is-

lossningen, da for dess uppkomst lampligare hogre tempe-

raturer blevo radande. De sista tillsammans med sommar-
former forekommande vinterformerna voro aldre individer,

som tydligen val kunde fordraga atminstone 15°:s vatten, men
som ej sjalva kunde ombildas till sommarformer, ej heller

mer alstra vinterformyngel.
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Tab ell 1.

Fynd-

datum
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Kroppens langd och sarskilda kroppsdelars dimen-

sioner. Hos de av mig uppmatta individerna med agg eller

embryoner vaxlade kroppens langd, spina franraknad, mellan

1,472 /< och 1,024 ji/, hos unga individer (med outvecklade

ryggutskott) fran 1,136 ^a till 560 /<. Det namnda hogsta

langdtalet for fullvaxta antraffades hos ett exemplar taget
^'^

III 12, men maste anses vara for Littois-forhallanden osed-

vanligt hogt och exceptionelt.

Foregaende tabeller 1—3 giva narmare upplysningar

betraffande sarskilda kroppsdelars dimensioner hos enskilda

individer av olika utvecklingsgrad under tidsperioden juni

1911—maj 1912 samt om dessa kroppsdelars dimensionella

granser hos vinterform och sommarform. Det ovanligt stora

sommarformexemplaret av ^'^/iiil2 har ej beaktats i tabell 3.

Tabellsiffrorna uttrycka antalet ,w.

Da jag tillsvidare uppmatt endast ett 50-tal individer

fran en hel arsperiod har det icke varit mojligt att utrona

de olika kroppsdelarnas variabilitet hos arten. En omstan-

dighet, som framgatt av matningarna, fortjenar emellertid om-

namnande, namligen den dimensionella overensstammelse, som
synes rada mellan kroppens hojd och embryonalhalans langd.

Daphnia galeata ar tidigare omnamnd som limnoplank-

tont i Finland av Levander (Kosulanlampi 1894, Vittrask

1900,05 a och Lojo-sjo 1900), av Stenroos (Vittrask 1895)

och av NoRDQViST 1886 (Maaninka). D. galeata har ej an-

tecknats av Levander fran Ryska Lappland.

Daphnia (Cephaloxus) cristata G. 0. Sars.

PI. Ill, fig. 1—13, 25.

W. Lilljeborg: Cladocera Suecise. Upsala, 1900. S. 142. Tab.

XXI, fig. 3—17; tab. XXII, fig. 1-14. G. O. Sars, Forhandlinger i

Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1861. S. 149.

Arten var i Littois trask sommarplanktont och

monocyklisk.
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Ar 1909 sagos unga individer forsta gangen sparsamt

i medlet av juni (v. t. 16.5°). Deras antal vaxte harefter, sa

att de blevo allmanna omkr. ^/vii (v. t. 20°) och avtog ater

darefter. De sista unga individerna antraffades enstaka ^^/ix

(v. t. 14.5). De aldre individerna upptradde nagot senare,

blevo allmanna omkr. ^^/vi (v. t. 2O.5') och antraffades dar-

efter sporadiskt atminstone anda till oktober manads utgang.

I provet av den ^Vx (v. t. 9.5 ) forekommo ephippiehonor

vittnande om forhandenvarande sexualperiod. Hanar lycka-

des jag ej komma over. Ett svagt maximum infoU i slutet

av juni och borjan av juli vid tiden for sommarens hogsta

vattentemperatur 20.5°.

Ar 1910 visade sig arten forsta gangen i provet av

^^/vi (v. t. 21.5°). Unga individer voro da allmanna, aldre

mindre allmanna. De sista unga individerna antraffades ^viil

(v. t. 17°) och de sista fullvaxta vid oktober manads utgang

(v. t. 3.5°). Maximum intraffade i borjan av artens upptra-

dande i pelagiska regionen, alltsa omkr. medlet av juni.

Ephippiehonor och hanar sag jag ej.

Ar 1911 iakttogos de forsta aldre individerna redan

^^/v (v. t. 17 ). Utvaxta individer forekommo allmant i juni

och juli, men darefter hava endast enstaka exemplar pa-

traffats, ^^/viii (v. t. 23.5°) och ^^/ix (v. t. 11.5°). De forsta

unga individerna iakttogos i provet av ^^/v (v. t. 16°). Un-

der detta ar var artens frekvens hogre an under de fore-

gaende aren. I senare delen av juni och borjan av juli an-

traffades talrika unga exemplar vid en vattentemperatur

vaxlande mellan 17° och 20 . De sista unga individerna

sagos ^Vviii (v. t. 24 ). Ephippiehonor eller hanar antraffa-

des ej.

Parthenogenetiskt fortplantande individer antraffades

ar 1909 fran medlet av juni—oktober, v. t. vaxlande mellan

20.5° och 9.5°, ar 1910 under samma tid, v. t. 21.5°— 3.5° och ar

1911 fran medlet av maj—medlet av September, v. t. 24.5°— 11.5°.

Sasom redan namnts antraffade jag endast ar 1909

ephippiehonor. Jag vagar dock av denna iakttagelse draga

den slutsatsen, att arten under alia observationsar utom
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parthenogenetisk fortplantning aven haft en sexualperiod.

Denna sexualperiod har av olika skal kunnat undga min

uppmarksamhet under aren 1910 och 1911. For det forsta

ar den mojligheten ej utesluten, att sexualperioden varit

mycket kort och ej rakat sammanfalla med min provtag-

ningstid och for det andra ar det aven mojligt, att o6 och

ephippiehonor uppehallit sig utom den pelagiska regionen.

Cephaloxus visade liksom foregaende art

form variation. Denna formvariation hanforde sig framst

till huvudets form och valvlernas ryggkontur. Hos de yngsta

individerna var namnda ryggkontur ratlinig eller svagt kon-

vex, hos de aldre var den starkare konvex tack vare dessa

individers rymligare agg- och embryonalhala. De i maj 1911

antraffade fullvaxta exemplaren (fig. 3) voro mest overens-

stammande med Sars' (1861 p. 149) Daphnia cristata typ.

Hos dessa var huvudets dorsal- och ventralkontur nastan

ratlinig och huvudet bildade, sett fran sidan, en nastan lik-

sidig triangel. Denna varform ersattes redan i medlet av

juni av en annan med olikartad utbildning av huvudets ovre

och undre kanter. Ventralkanten blev langre an dorsalkan-

ten och tydligt konvex under det att dorsalkanten blev svagt

konkav (fig. 4, 5). Hos individer med maximiantalet agg (4)

var huvudets dorsal- och ventralkant mera likformigt utbil-

dad (fig. 6). Juniformen utgjorde artens sommarform. Pa

hosten narmade sig formen ater vartypen (fig. 12) for att

senare genom avrundning av huvudets framre kant, d. a.

genom cristans forminskning, overga till vinterformen, som

i Littois trask representerades av ephippiehonorna (fig. 25).

Under olika ar tyckes variationsvidden kunna vaxla.

Salunda visade arten sommaren 1910 en mycket starkare

utveckling av cristan an 1911. F'ig. 10 visar en form av 1910

med sadan utbildning av cristan, att formen kunde hanforas

till Schoedler's varietet Cederstromii.

Nagra exempel pa artens och sarskilda kroppsdelars

dimensioner meddelas har nedan i /.i:
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I forhallande till kroppens langd (excl. spina) var av-

standet fran cristans framsta del till valvlernas framre kant

minst hos ephippiehonorna eller vinterformen och storst

hos sommarformen. Forhallandet mellan huvudets langd

och kroppslangden var ungefar foljande: i maj ^^^s^,
i juni

^\, i juli—augusti
^^jfjj,

i sept, -f^-^ och i slutet av oktober

hos parthenogenetiskt fortplantande honor ^Yit och ephippie-

honor jVu- Avstandet ar har beraknat parallelt med krop-

pens langdaxel. Hos varformen var avstandet fran cristans

spets till ogats centrum lika stort som avstandet fran sist-

namnda punkt till rostrums spets. Under sommaren var

avstandet fran ogat till cristans spets storre, under hosten

daremot avstandet fran ogat till rostrums spets. Ogat var

storst hos host- och vinterformen. Har liksom hos Daphnia

galeata forefanns en anmarkningsvard overensstammelse i

storlek mellan djurets hojd och embryonalhalans langd.

Ar 1909 och 1910 antraffades 1—2 agg eller embryo-

ner. Ar 1911 iakttog jag anda till 4 agg eller embryoner.

De fiesta agg- och embryobarande individerna, liksom det

hogsta antalet agg eller embryoner hos de enskilda indivi-

derna, antraffades i borjan av sommaren.

CephaloxLis ar tidigare omnamnd som limnoplanktont

i Finland av Levander (Maljalampi 1894, 1906, Humal-

jarvi 1906 a, Pitkaniemijarvi 1906 b, Hirvenkoski 1894, Vit-

trask 1900,05 a, Lohijarvi 1900,05 a, Tuusulanjarvi 1900,

Hornavesi 1900, Lojo-sjo 1900, Valkea-Mustajarvi 1906 c),

av Stenroos (Vittrask 1895, Lohijarvi 1895) och av Nord-

QVIST (Ladoga 1887, Kallavesi 1886, 87, Yli-Kitkajarvi 1887,

Paijanne? 1886). Endast fran Nuortjaur i Ryska Lapp-
land uppger Levander (1905) denna art.

Ceriodaphnia pulchella G. 0. Sars.

W. Lilljeborg: Cladocera Sueciae. Upsala, 1900. S. 198. Tab.

XXVIII, fig. 6—18.

Arten var sommarplanktont och monocyklisk
i Littois trask.
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de aldre till ^°/ix (v. t. I2.5") de yngre till ^^jix (v. t. 13.5°).

Ett tydligt maximum formarktes i borjan av juli i det sa-

val unga som utbildade individer da upptradde talrikt, ett

annat maximum forekom under forra halften av September.

Under det forra maximet var v. t. omkring 18,5"— 17°, un-

der det senare c:a 16°— 11.5°. Som fortsattning- till det andra

maximet infoll sexualperioden ^"^/ix (v. t. 13. 5). Hanar och

ephippiebarande honor sagos t. o. m. ^^'x (v. t. 5.5 ). Under

sexualperioden vaxlade v. t. mellan 13.5° och 5.5°. Under

den tid parthenogenetisk fortplantning forekom vaxlade v. t.

mellan 26° och 11.5°.

Ceriodaphnia pulchella's sexualperiod intraffade

saledes i sept, (aug.)- okt. under aren 1909— 11

och radde darunder en v. t. mellan 15.5°—3.5°.

Subitanaggens resp. embryonernas antal hos

de enskilda individerna var i borjan i regeln hogre an mot

slutet av utvecklingsperioden. Salunda antraffades ar 1909

i medlet av juni 2—8 agg, men redan fran borjan av Juli

endast 1— 2, vilket antal forekom under den aterstaende

delen av utvecklingsperioden. Fran 1910 har jag antecknat

endast 1— 2 agg eller embryoner. I slutet av maj 1911 rak-

nades 2—8,
^° vi 2—5, 4 allmannast, ^^/vi 1—4 och ^^lYi 1—2,

vilket antal var allmant under maximalperioden.

Ceriodaphnia pulchella har t'ldigare omnamnts som limno-

planktont i Finland av Levander (Stor-Pentala trask 1900,

Finntrask 1900, Lojo-sjo 1900 och Valkea-Mustajarvi 1906 c),

av SiiTOiN 1908 (Sarajarvi) och av Stenroos 1898 (Nurmi-

jarvi). Aven fran Ryska Lappland uppgives arten av

Levander 1901 (Murmankusten).

Bosmina longirostris (O. F. M.).

PI. Ill, fig. 20—24, 26.

W. Lilljeborg: Cladocera Sueciae. Upsala, 1900. S. 225. Tab. XXX,
fig. 13—16; tab. XXXI, fig. 1—18; tab. XXXII, fig. 1—3.

Bosmina longirostris utgor som bekant inbegreppet av

ett stort antal former, vilka framst genom olikartad utbild-
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ning av forsta antennparet och mucro skiljas fran var-

andra, men genom forefintligheten av en racka fina borst

vid basen av abdominalklorna och en annan racka sma tag-

gar vid klornas mitt ansluta sig till varandra.

I Littois trask synes Bosmina longirostris, i likhet med
vad fallet ar i sarskilda andra sjoar, under arets lopp visa

en viss variabilitet med hansyn till form och storlek, vilket

torde framga av PL III, fig. 20—24 och 26 samt nedanangivna

matningsresultat, uttryckta i fi.

Kroppslangd . . .

Skallangd 296

Antennprojektion pa

kroppens langdaxel 144

Hojd 304

Ogats diam 44

Fran ogats mitt till

pannborst .... 50

Fran pannborst till

rostrum
! 31

Fran rostrum till lukt-

borst 40.5

Fran luktborst till an-

tennspets .... 87

Mucro 35

Antalet incisurer pa

antenner .... 10

Antalet incisurer pa

mucro ....

11 11 12 12 12 12
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De minsta formerna upptradde i pelagiska regionen

om sommaren och utmarkte sig genom en ganska stark ut-

buktning framom ogat, korta, grova och svagt krokta an-
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tenner med endast 10 incisurer pa anddelen och en kort

mucro, som saknade eller endast visade antydning till inci-

surer pa undre sidan (fig. 26 a— c). Langre fram pa aret

syntes formernas storlek vaxa. Utbuktningen framom ogat

forsvann. Isynnerhet antennernas anddel tillvaxte och dar-

med okades incisurernas antal. Mucro blev langre och inci-

surerna tydliga. Antennernas projektion pa kroppens langd-

axel okades icke allenast genom antennernas tillvaxt i och

for sig utan aven genom deras krokning bakat (fig. 20 a— c).

Om vi taga hansyn till forhallandena 1911— 12 matte

sommarformen c:a 296—392 /t i langd och vinterformen over

400//. De storsta individerna antraffades i april och maj 1912,

kort fore och en tid efter islossningen, och voro c:a536—544/<

langa. Hogsta antalet, 15, incisurer pa antennerna, forekom

hos varformen och hogsta antalet, 5, incisurer pa mucro

sag jag i november 1911. Hos sommarformen antraffades

i regeln 1 agg eller embryo, sallan 2. Detta agg- och embryo-

antal bibehoUs under hela vintern, men om varen okades

antalet anda till 8 hos en del individer. 2—6-talet var all-

mant hos varformen. Vinter- och varformernas relativa hojd

oversteg sommarformens.

Vid forsok att identifiera de skildrade formerna med

forut som skilda arter eller varieteter beskrivna typer upp-

stalla sig betydande svarigheter beroende av variabiliteten.

Littois' sommarform torde fa hanforas narmast till B.

longirostris-typica (Lilljeborg, 1900, p. 231) pa grund av

utbuktningen utanfor ogat, den korta mucron utan incisurer

och en jamforelsevis kort anddel hos forsta antennparet.

Vinter- och varformen visa genom sin langre mucro med

tydliga incisurer och ett storre antal incisurer pa antenner-

nas anddel anslutning till Bosmina longirostris-similis (Lilje-

BORG, 1900, p. 233) samt, da antennerna aga starkare krok-

ning, overensstammelse med B. longirostris-pellucida (Stinge-

LiN, 1895, p. 229. PI. VI, fig. 22).

Bosmina longirostris forekom mycket ojamnt i pelagiska

regionen, vilken omstandighet torde bero darpa, att den

egentligen tillhor littoralregionen, dar den t. ex. under som-
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maren standigt antraffades och ofta i betydande massor.

Under observationstiden ar 1909 forekom den i pelagiska

regionen sporadiskt i juni och augusti—oktober. Den var

talrik ^^/vi (v. t. I6.5"), annars visade den lagre frekvensgrad.

Ar 1910 antraffades den i plankton overhuvudtaget mycket

sparsamt i juni och juli, mest ^/vii (v. t. 15). Ar 1911 sag

jag den forsta gangen ^^/v (v. t. 20°), och den var da all-

man. Darefter forekom den sporadiskt och med vaxlande

frekvens anda t. 0. m. atminstone ^^/xi (v. t. 2\ tunnt is-

tacke). Den var allman under denna tid fran 11— 17 juli

(v. t. 16.5°— 18. 5'). Ar 1912 erholls den redan i prov av den

^^iii (v. t. r, is 47 cm). Den var fran denna tid allman sa

lange sjon var isbelagd, senare foil frekvensen.

Alia av mig iakttagna individer voro parthenogenetiska

honor. Huruvida arten utom pelagiska regionen uppvisar en

sexualperiod vagar jag ej uttala mig om. Den har ej setts

i prov fran december—februari, men val redan i mars och

april 1912 under ganska tjock is.

Bosmina longirostris (0. F. M.) ar tidigare antecknad

som limnoplanktont i Finland av Levander, (Maljalampi

1894, 1906, Valkeinen 1894, 1906, Hirvenkoski 1894, Finn-

trask 1900, Tuusulanjarvi 1900, Lojo-sjo 1900, Valkea-

Mustajarvi 1906 c, Lohijarvi 1900) och av Stenroos (Lohi-

jarvi 1895, Nurmijarvi 1898). Aven Nordqvist (1887) anger

Bosmina longirostris (0. F. M.) P. E. M. som limnoplanktont

utan att dock namna, i vilken finsk sjo den upptratt pelagiskt.

Bosmina longispina Leydig

var. longispina s. str. Lilljeborg.

PI. Ill, fig. 14—19.

\V. Lilljeborg: Cladocera Sueciae. Upsala, 1900. S. 264. Tab.

XXXIX, fig. 1—8; tab. XL, fig. 19.

Arten var i Littois trask sommarplanktont och

monocyklisk.
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Ar 1909 antraffades B. longispina under hela obser-

vationstiden juni—oktober. Parthenogenetiskt fortplantande

individer sagos under hela denna tid, ehuru i senare delen

av oktober mycket sparsamt. Tvenne maxima iakttogos

under den parthenogenetiska fortplantningstiden; det forsta

intraffade i juni och det andra fran slutet av augusti

—

September.

I borjan av oktober (^°/x, v. t, 11°) upptradde de forsta

hanarna och honor med viloagg. Den sexuella fortplant-

ningen nadde sin kulmen omkr. ^^x (v. t. 11 ) och fortgick

atminstone till observationstidens utgang.

Ar 1910 sagos parthenogenetiska honor anda fran ob-

servationstidens borjan i juni C^/vi, v. t. 13") till oktober

manads slut (^"/x, v. t. 3,5°). Frekvensen var under denna

tid anmarkningsvart ojamn. Aldre individer antraffades tal-

rikt 26/vii (v. t. 18°), 22/viii (v. t. I6.2) och ^^jix (v. t. 9.5°),

for ovrigt var frekvensen darunder.

Ett sakert faststallande av arets maximalperioder later

sig icke gora. Med hansyn till arets tidiga islossning och

i betraktande av forhallandena under aren 1911 och 1912

ar det icke omojligt, att ett forsta maximum infallit redan

i maj och darfor ej kunnat av mig konstateras. Det andra

maximet torde vi fa rakna redan fran slutet av juli—Sep-

tember, men dess kulmen infoll i senare delen av augusti

—

September.

Sexualperioden infoll ocksa detta ar i oktober (^"/x,

V. t. 3.5). Den sexuella fortplantningen nadde sin hojdpunkt

under samma manad och avslutades i stort sett omkr. ^ill

(v. t. r, is 19 cm). Tillfalligtvis forekommo annu i provet

av ^^'iiill (v. t. 1.5°, is 56 cm) enstaka honor med viloagg.

Ar 1911 visade sig redan den 22 april (v. t. 2.3", is 28 cm)

sparsamt parthenogenetiska honor. Sadana antraffades dar-

efter med vaxlande frekvens anda till och med '^'xii (v. t.

1.5°, is 11 cm). Den parthenogenetiska fortplantningens forsta

maximum intraffade i slutet av maj och forra halften av

juni (v. t. 20'— 14). Det andra maximet var mindre val
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markerat. Det synes som om det skulle infallit mellan

^°/vii och slutet av augusti (v. t. 26^— 14.5°).

Sexualperioden begynte redan i slutet av September

(^"/ix, V. t. 12.5°), da de forsta hanarna antraffades. Ephippie-

honor sag jag forsta gangen ^/x (v. t. 9.5°). Sexualperioden

varade anda till och med ^^lii\2 (v. t. 0.5°. is 45 cm), da jag

iakttog de sista honorna med viloagg. Den sexuella fort-

plantningens hojdpunkt infoll omkr. ^^/xll (v. t. 5.5°).

Ar 1912 framtradde de forsta unga honorna i maj (^®/v,

V. t. 9.5°) och i slutet av samma manad (^^/v, v. t. 15°) an-

traffades redan allmant aven aldre parthenogenetiska honor.

Bosmina longispina kan begynna utvecklingen av ett

ars parthenogenetiska generationer redan fore islossningen

och arets sista parthenogenetiska honor kunna leva annu

en tid efter det sjon isbelagts. Den parthenogenetiska fort-

plantningen synes na tvenne maxima, som till tiden kunna

forskjutas, sannolikt beroende af arets meteorologiska for-

hallanden.

Sexualperioden infoll i oktober aren 1909 och

1910, men redan i slutet av September ar 1911. Under alia

ar var den sexuella fortplantningen livligast i oktober.

Sexualperiodens avslutning intraffade pa mycket olika tider.

Salunda rackte ar 1911 ars period anda in i februari 1912

och 1910 ars in i januari 1911.

S ubi t anagge n s och embryonernas antal

vaxlade fran 1— 14. De hogsta talen naddes under det

forsta maximet; under det andra har jag raknat hogst 9.

Det vanligaste antalet, som iiven antraffades under minimum-

perioden mellan namnda maxima, var 1—4.

Kroppens langd (= avstandet fran pannan till mit-

ten av valvlernas bakkant) var hos fullbildade partheno-

genetiska honor c:a 448—808 /t, hos ephippiehonor omkr.

608—688 /t och hos hanar omkr. 544—568 f-i.

Nagra mera anmarkningsvarda formvariationer an de

som betingas av individens utvecklingsgrad, har jag ej iakt-

tagit. Betraffande enskilda kroppdelars storlek avensom

incisurernas antal pa forsta antennparets anddelar och pa

7
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gusti till atminstone oktober manads utgang tamligen all-

mant.

Ar 1910 antraffades den sa gott som i alia prov fran

observationstidens borjan till slutet av September. Den var

allman under storre delen av augusti.

Ar 1911 antraffades enstaka exemplar i februari och

mars under tjock is, men forst efter islossningen okades

antalet individer i plankton. Med synnerligen fa avbrott

och ojamn frekvens forekom den anda till utgangen av maj

1912. Endast en gang {^^lix v. t. 12') kunde jag anteckna

frekvensen allman under aret 1911.

Chydorus sphcericus upptradde med hogre frekvens

under sommarhalvaret an under vinterhalvaret.

De i pelagiska regionen antraffade individerna utgjordes av

parthenogenetiskt fortplantande honor med 1— 2 agg eller

embryoner. Arten var saledes atminstone i pelagiska regio-

nen acyklisk.

Chydorus sphcericus ar tidigare antecknad som limno-

planktont i Finland av Levander (Maljalampi 1906, Valkei-

nen 1906, Humaljarvi 1906 a, Dickursby-a 1910, Stor-Pentala

trask 1900, Vittrask 1900, Lohijarvi 1900 och Lojo-sjo 1900)

och av Stenroos (Nurmijarvi 1898, Vittrask 1895 och Lohi-

jarvi 1895). Aven fran Ryska Lappland (Umpjaur och

Pontsosero) har arten omnamnts av Levander (1905).

Polyphemus pediculus (L.) O. F. M.

W. Lilljeborg: Cladocera Sueciae. Upsala, 1900. S. 594. Tab.

LXXIX, fig. 22—31; tab. LXXX, fig. 1—9.

Polyphemus tillhorde liksom foregaende art 1 itt oral-

re gionen, dar den om sommaren antraffades i massor. I

pelagiska regionen visade den sig sporadiskt och

alltid med lag frekvens i maj--augusti. Endast parthenogene-

tiska honor med vaxlande antal agg eller embryoner hava setts.

Polyphemus har forut omnamnts som limnoplanktont i

Finland av Levander 1900 (Stor-Pentala trask och Lojo-
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sjo) och av NoRDQVisT 1887 (Yli-Kitkajarvi). Fran Ryska
L a p p 1 a n d uppgives den icke av Levander.

Leptodora Kindtii (Focke) Lilljeborg,

W. Lilljeborg: Cladocera Sueciae. Upsala, 1900. Sid. 652. Tab.

LXXXVII, fig. 4—13; J. Alb. Sandman: Nagra iakttagelser om Leptodora

hyalina i Finland, Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica, XV, 1899, N:o 6.

Leptodora!s frekvens i Littois trask, sadan jag framstallt

den i planktontabellerna, ar otvivelaktigt for lag, beroende

framst darpa, att ej tillrackligt grov hav kommit till anvand-

ning. Av tabellerna fa vi dock en viss forestallning om tiden

for dess upptradande i pelagiska regionen.

Ar 1909 upptradde den sporadiskt i juni—augusti vid

V. t. vaxlande mellan 20.5° och 15°.

Ar 1910 sag jag den anda fran observationstidens borjan

Vvi till och med medlet av augusti ^^jyiw. Under denna tid

vaxlade v. t. mellan 21.5° och 13°. Dessa ar sag jag endast

parthenogenetiska honor.

Ar 1911 antraffades arets forsta unga individer ^^/v

(v. t. 17). Den parthenogenetiska fortplantningen fortgick

harefter anda in i oktober. Jag observerade de sista partheno-

genetiska honorna ^jx (v. t. 9.5°). Ett storre avbrott i sitt

upptradande i pelagiska regionen visade Leptodora i juli. I

juni iakttogs daremot ett svagt maximum av overvagande

unga individer. Under senare delen av sommaren och hosten

voro aldre individer overvagande. Ryggskalet omslot da

anda till 5 agg eller embryoner. Parthenogenetiska honor

antraffades detta ar vid vattentemperaturer vaxlande mellan

24.5° och 9.5°.

Endast ar 1911 iakttog jag en sexualperiod. Den infoll

i senare delen av September (^^ix v. t. 13.5°), da de forsta

hanarna visade sig och upphorde efter ^^/x (v. t. 5.5°), da de

sista hanarna forekommo i plankton. Honor med viloagg

i agghalan har jag ej antraffat, men val sadana med ovarier

innehallande en rad av naringsfyllda viloagg, fardiga att ut-
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trada. Sadana honor iakttog jag endast i prov av ^^/x (v. t.

5.5°). Betraffande sadana honors ovariebeskaffenhet hanvisas

till Weismann (1876, Taf. VI, fig. 17 och 18).

Leptodora var saledes i Littois trask sommarplank-
tont och monocyklisk. Den uppeholl sig halst i de

djupare vattenlagren.

Ar 1899 publicerade Sandman nagra iakttagelser om
Leptodora i Finland, som avsago att, »endast giva en bild

af Leptodora hyalina i Finland samt anfora nagra variationer

hos de finska exemplaren, hvarigenom desamma synas afvika

frdn de af ofuanndmnda forfattare (Lilljeborg och Weismann)

anforda species». Sandman sager vidare: »Utom en i genom-

snitt mindre kroppsstorlek, foil mig vid forsta blicken i ogonen

det andra antennparets skiljaktighet frdn de hos Lilljeborg

och Weismann undersokta exemplaren, och fortsatta mikro-

skopiska undersokningar hafva bekrdftat, att denna skilj-

aktighet ar konstant for de finska exemplaren samt dfven

konstant olika hos exemplar ur skilda vattendrag». Orsaken

till denna olikhet, som narmast gallde simborstens antal pa

rorelseantennernas grenar ansag Sandman mahanda sta att

finna i yttre omstandigheter, vattnets olika beskaffenhet,

den olika tillgangen pa foda, o. s. v.

Det syntes mig av intresse att narmare undersoka

dessa resultats tillamplighet med hansyn till Leptodora i

Littois trask och beslot jag darfor att samla mera material

an vad de vanliga proven kunde giva.

Sandman's material harstammade icke allenast fran olika

lokaler utan dessutom fran olika tidpunkter. Salunda var

materialet fran Kirjola taget ^^/vi, fran Karlo ^Vvii, fran

Pudasjarvi ^/viii, fran Maaninka ^^/viii, fran Kallavesi ^^ ix

och fran Kyrkslatt ^^/ix. Exemplaren fran de olika lokalerna

visade foljande dimensioner: Kirjola 2—4.5 mm, huvudmassan
2—3.5 mm; Karlo 2—4.5 mm; Pudasjarvi (Tuulijarvi) 2— 5 mm,
vanligast 3 mm; Pudasjarvi (Kivarijarvi) 3.5—9 mm, allman-

nast 5—9 mm; Paijanne 4—7 mm; Kallavesi 6—10.5 mm;
Kyrkslatt 6—9 mm. Om huvudmassan av Kyrkslatt-exempla-

ren sager Sandman, att dessa individer jamte Kallavesi-
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exemplaren hora till de storsta i vart land och narma sig

bade genom storlek och simborstens antal mest de utlandska,

speciellt de svenska exemplaren.

Da Sandman jamfort exemplaren fran de olika loka-

lerna bar ban synbarligen ej egnat tillborlig uppmarksambet
at deras utvecklingsgrad. Salunda bar ban iakttagit, att sim-

borstens antal overbuvudtaget star i korrelation till djurets

storlek, men aven, att detta »rdtt ofta» ej varit fallet. Att

utvecklingen av simborsten ej alltid jamnt atfoljer kroppens

langdtillvaxt far dock icke leda till ett underskattande av tidi-

gare namnda korrelations betydelse, sasom Sandman synes

bava gjort. En sadan korrelation bar iakttagits aven i Littois

trask, vilket framgar av efterfoljande tabell 2, som uppvisar

antalet simborst pa 2:dra antennparet bos partbenogenetiska

bonor av olika storlek. Med stora siffror atergives i tabel-

len antalet ledade borst, med -f ocb efterfoljande liten siffra

daremot antalet oledade borst (= Sandman's reducerade borst).

Jag bar barvid foljt Sandman's beteckningssatt. Exemplaren

av aren 1909 ocb 1910 aro matta i konserverat tillstand, de

ovriga levande. Jag bar vidare for tabellen utsokt sa manga
olika individstorlekar som mojligt under ett starkt begransat

tidsmatt for att i mojligaste man undvika yttre faktorers

inverkan pa djurets storlek. De fiesta aro darfor tagna
26,28/

VIII 11 (v. t. 17°).

Den pa tabellen forst upptagna individen n:r 1 an-

traffades i embryonalbalan av n:r 19; n:r 2, som var lika

lang daremot utom embryonalbala. Dessa individer voro 2

mm ocb representerade den minsta storlek, som forekom-

mit bos av mig iakttagna fritt levande individer. Som sy-

nes av tabellen okas i stort sett borstens antal med indivi-

dens tilltagande storlek, eburu i olika bog grad pa antenn-

grenarnas olika leder. Fran de minsta individerna till de

storsta av mig uppmatta (8.94 mm) ar denna okning foljande:

Tabell 1. Huvudgrenen:
2:dra leden 4(5)-12, tillskott 8(7)

„ 3 + i(4)-ll, „ 7-1(7)
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3:dje leden 4-6,



T a b e 1 1 2.
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marksammat sambandet mellan djurets storlek och dess ut-

veckling-sgrad, ehuru han haft till sitt forfogande mycket

varierande individstorlekar fran samma lokal och tid.

Ett anmarkningsvart forhallande visar sig dari, att de

minsta exemplaren huvudsakligen antraffats i borjan av som-

maren (juni), under det att de storsta individerna patraffats

om hosten i September. Mellan dessa tider hava mellan-

liggande storlekar iakttagits.

Detta forhallande star i full overensstammelse med

Leptodora's upptradande i Littois trask, dar, som jag tidigare

namnt, sommarens forsta individer voro sma (unga) och sen-

sommarens liksom hostens overvagande stora (fullbildade).

Da hartill kommer, att simborstens totalsumma och

fordelningen av desamma pa rorelseantennernas olika led-

stycken hos de av Sandman undersokta individerna fran

olika lokaler overensstamma med motsvarande forhallande

hos individerna fran en och samma lokal — har Littois trask

— anser jag det icke for djarft att uttala foljande uppfatt-

ning om de av Sandman meddelade resultaten:

l:o) De oledade borsten aro icke att betrakta som

reducerade borst utan som anlag till ledade borst. Den

huvudsakliga utvecklingen av simborsten sker pa djurets

lagre utvecklingsstadier, varfor vi ocksa pa dessa stadier

finna hos flertalet individer allmant oledade borst jamte

valutvecklade. — I Littois trask sker borstokningen kraftigast

hos individer av en storlek mellan c:a 2.5 och 5.5 mm. Jam-

tor i detta avseende foregaende tabell 2!

2:o) Forklaringen till de talrikt forekommande oledade

borsten hos exemplaren fran Kirjola och Karlo behova vi

icke soka i vattnets salthalt, som enligt Sandman skulle in-

verkat reducerande pa simborsten. Exemplaren fran Kirjola

och Karlo synas av allt att doma just befunnit sig i en sadan

borstokningsperiod, som omnamndes i foregaende moment.

3:o) Skiljaktigheterna i fraga om simborstens antal och

fordelning pa det andra antennparet hos de av Sandman

undersokta exemplaren fran olika lokaler och olika tid-

punkter berattiga icke till pastaendet, att »skil}aktigheten dr
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konstant olika hos exemplar ur skilda vattendrag», da vid

jamforelsen, som tidigare framhallits, synbarligen anvants

material av olika utvecklingsgrad, utan att detta beaktats.

Skiljaktigheterna kunna namligen finna sin forklaring i

exemplarens olika utvecklingsgrad.

4:o) Det lagre borstantal, som Sandman funnit hos de

av honom undersokta finska exemplaren, vid jamforelse med
utlandska (svenska och schweiziska) exemplar, berattigar

icke i och for sig till pastaendet, att de finska individernas

borstantal vore konstant lagre an de utlandska exemplarens,

ty som tidigare namnts hava de av Sandman jamforda

exemplaren med all sannolikhet statt pa mycket olika ut-

vecklingshojd och dessutom har Sandman ej haft att under-

soka exemplar fran senare tid av aret an medio September,

varigenom de borstrikare individerna kunnat undga hans

uppmarksamhet. Det borstrikaste exemplar jag rakat kom-

ma over i Littois trask togs ^/x och visade inalles 28 borst

pa venstra antennens huvudgren och 27 pa hogra antennens

huvudgren samt 30 -f i pa venstra antennens lateralgren och

29 + 1 pa hogra antennens lateralgren, saledes ett borstantal

overensstammande med det for de utlandska formerna an-

givna antalet. Det synes mig for ovrigt som om de av

Weismann och LiLLJEBORG angivna talen skulle beteckna

enbart borstens maximiantal, men ej borstantalets hela va-

riationsvidd. Lilljeborg uppgiver i Cladocera Sueciae sum-

man borst pa huvudgrenen till 26—30 och pa lateralgrenen

till 30—34; Weismann anger c:a 30.

Sandman's iakttagelse, att antalet simborst pa hogra

och vanstra andra antennen stundom ar olika, kan jag be-

krafta i fraga om Littois-exemplaren. (Jamfor tabell 2!)

De fa av mig iakttagna hanindividernas storlek vaxlade

mellan 6.48— 7. is mm.
Leptodora har tidigare antecknats som limnoplanktont

i Finland av Levander (Humaljarvi 1906a, Pitkaniemijarvi

1906 b, Finntrask 1900, Vittrask 1900, Lohijarvi 1900, Tuu-

sulanjarvi 1900, Lojo-sjo 1900, Valkea-Mustajar\^i 1906 c), av

Stenroos (Vittrask 1895, Lohijarvi 1895, Nurmijarvi 1898),
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av NoRDQViST (Kallavesi 1886,87, Ladoga 1887, Yli-Kitkajarvi

1887) och av Sandman 1899 (Lohijarvi, Kallavesi, Paijanne,

Ruovesi, Maaninka, Pudasjarvi, Kuusamo). Levander om-

namner den icke fran Ryska Lappland.

Ovriga Cladocera.

Eurycercus lamellatus (0. F. M.), Acroperus harpce Baird.,

Alonopsis elongata G. 0. S. och Ophryoxus gracilis G. 0. S.

hava endast tillfalligt gastat pelagiska regionen under den

isfria tiden. Deras hemvist var botten- och littoral-

region en.

COPEPODA.

Diaptomus graciloides Lilljeborg.

0. Schmeil: Deutschlands freilebende Siisswasser-Copepoden.

Ill Teil. Centropagidae. 1896. S. 72. Taf. Ill, Fig. 1—6.

$. Langd excl. furcalborst c:a l.o— 1.2 mm.
6. Langd excl, furcalborst c:a l.o— l.i mm.
Denna copepod var sjons mest framtradande

zooplanktont. Fullvaxta, konsmogna honor och hanar

antraffades under hela observationstiden, om vintern fore-

tradesvis i de djupare vattenlagren. Deras frekvens vax-

lade, men var i stort sett hog. Under de tvenne hela ars-

perioder jag observerat Diaptomus graciloides synes de full-

vaxta individernas huvudperiod i det narmaste sammanfallit

med sjdns istid. 1910— 11 infoU denna huvudperiod i slutet

av oktober och rackte till april manads utgang, 1911—12

fran medlet av oktober t. o. m. forra halften av maj. Sar-

skilt i borjan och senare delen av denna period funnos sa-

val honor som hanar rikligt; manaderna december—februari

visade decimering av isynnerhet hanarnas antal.
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Utom nyssomtalade huvudmaximum visade de fullvaxta

individerna aven ett annat maximum, som under de skilda

aren var olika starkt framtradande. Delta intoll ar 1909 i

augusti, ar 1910 fran senare delen av juni t. o. m. forra

halften av augusti och ar 1911 fran medlet av augusti t. o. m.

medlet av September. Individrikast var maximet av ar 1910.

Fortplantningcn. Diaptomus graciloides syntes fort-

planta sig aret om, ehuru med i ogonenfallande olika inten-

sitet under skilda delar av aret. Pa grund av sistnamnda

forhallande har det varit mojligt att sarskilja t v e n n e

sexualperioder om aret. Betecknande for dessa

sexualperioder voro foljande omstandigheter: ett storre an-

tal honors ovarier voro val utvecklade och genom rikedom

pa naringssubstans morka, vid honornas genitalsegment voro

fasta buntar av spermatoforer, och hanarna buro allmant

spermatoforen i gripantennen. Da fortplantningen forsiggick

som livligast antraffades ett betydande antal aggbarande

honor.

Varje sadan sexualperiod atfoljdes av en

nauplieperi o d, under vilken antalet nauplier
var sarskilt stort, och darefter foljde de

ungas, halvvuxnas period, som smaningom
overgick i de fullvaxtas maximal period. Inom
denna var s exu alp e ri o de n att finna.

Huru dessa utvecklingsperioder fordelade sig under

hela observationstiden skola vi nu lara kanna. Det synes

harvid vara lampligast att borja med aret 1910, ty da ra-

kade observationstidens borjan nastan sammanfalla med

borjan av en sexualperiod.

Sommaren 1910 iakttogs en sexualperiod fran senare

delen av juni till och med forra halften av augusti med

maximum i borjan av juli. Vid tiden for fortplantningens

kulmination buro honorna anda till 4 spermatoforer eller

2—6 agg med antalet 2—4 dominerande. Efter denna tid-

punkt sjonk icke allenast antalet aggbarande honor utan

aven aggens antal till dess foljande sexualperiod intraffade

i oktober. Det allmanna aggantalet blev 2, det hogsta 4.
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Nauplieperioden infoll i senare halften av augusti och den
o

fortsatta utvecklingen skedde vasentligen i September. Arets

sista nauplier sagos i slutet av november.

Som redan antyddes intraffade en ny sexualperiod i

oktober, Denna period rackte anda till april manads utgang

ar 1911. Den framtradde tydligt i okt.—nov., var ytterst

svag i december—omkr. medlet av februari, men blev dar-

efter mycket stark och upphorde med april manads utgang.

I borjan av denna period vaxte det hogsta aggantalet ater

till 6; 3 eller 4 agg forekommo allmant. Ett sadant agg-

antal forekom anda in i april manads borjan, men darefter

skedde en allman stegring av aggantalet. Sa t. ex. buro

honorna den ^^/iv allmant 4—6 agg och hogst 9 agg, den

^°/iv allmant 6 eller 7 och hogst 9 samt efter den egentliga

sexualperioden, som upphorde i det narmaste vid tiden for

islossningen, 7— 11 agg. Detta hoga aggantal forefanns un-

under hela maj manad 1911.

Nauplier, horande till nyssomtalade sexualperiod, sagos

forst omkring medlet av mars. Den brist pa nauplier, som
forefanns i dec.—febr., torde kunna forklaras av den svaga

fortplantningen under denna tid i forening med den bety-

dande forstorelse av aggen, som vid denna tid astadkoms

av en parasiterande fycomycet t. o. m., da aggen annu

sutto fasta vid honorna. NaupHernas huvudutveckling skedde

efter islossningen och fortfor till och med storre delen av maj.

I overensstammelse med den nyss omtalade naupHe-

bristen antraffades ej heller unga, halvvuxna individer i

februari— forra halften av april. Forst omkring den 25 maj

intraffade dessas huvudutveckling och den fortfor t. o. m.

borjan av juli.

Sommaren 1911 var de fullvaxtas antal i ogonenfallande

litet jamfort med deras antal under foregaende sommar.

Forst omkring medlet av augusti okades antalet i hogre

grad. En maximalperiod begynte da och avslots omkring
medlet av September. Samtidigt intraffade en sexualperiod

med fortplantningsverksamheten kulminerande i slutet av

augusti och borjan av September.
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Individernas aggantal sjonk smaningom under juni ma-

nad till 2—4, var mycket lagt, ofta endast 1 eller 2, under

juli och borjan av augusti. Darefter begynte en progressiv

stegring av antalet agg under nyssberorda sexualperiod till

hogst 6. Da fortplantningen var som livligast var antalet

4—6 allmant, i borjan och slutet av sexualperioden var

daremot ett lagre aggantal forharskande.

Till sistnamnda sexualperiod anslot sig aven en jam-

forelsevis individfattig nauplieperiod fran och med slutet av

augusti till och med borjan av September och en de ungas,

halvvuxnas period fran omkring ^^jix till och med borjan

av oktober.

Omkring medlet av oktober 1911 vidtog ater en ny

sexualperiod som varade anda t. o. m. medlet av maj 1912.

Under denna period var fortplantningen avsevart livligare

an under motsvarande period foregaende vinter, men lik-

som da forstordes aven nu massor av agg genom fyco-

mycet inv asi on, sa att nauplier och unga eller halv-

vuxna under en stor del av perioden saknades eller fore-

kommo mycket sparsamt. Narmare slutet av perioden var

fortplantningen livligast. Da buro honorna buntar av 4—

6

spermatoforer och allmant 7— 10 agg.

Efter det ar 191 l:s sommar-sexualperiod upphort om-

kring medlet av September begynte en allman okning av

honornas aggantal. Salunda antraffades i oktober over-

vagande 4—6, och i november och december 6—7; i no-

vember var lagsta antalet 5 och hogsta 9 och i december

motsvarande antal 4 och 10. I januari—mars 1912 marktes

en nedtryckning av antalet agg. Det hogsta antalet under

dessa manader var 7. Det synes som om orsaken hartill

skulle sta att finna i fycomyceten, som just under dessa

manader var sarskilt framtradande. I april borjade agg-

antalet ater stiga. Det allmannaste antalet i slutet av april

var 8— 10 och omkring medlet av maj vid sexualperiodens

slut 9— 11. Vid sistnamnda tidpunkt var det lagsta antalet 6.

Redan i slutet av maj gick antalet ned till 5—9; allmant

forekom da 7—9 agg.
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Den till sistomtalade sexualperiod horande nauplie-

perioden infoll efter islossningen i slutet av april och rackte

atminstone till maj manads slut. De ungas period infoll i

slutet av maj.

Av ar 1909 omfattade min undersokning endast mana-

derna juni—oktober. I medlet av juni formarktes slutet av

en nauplieperiod och nastan till manadens slut antraffades

en de ungas, halvvuxnas period. Dessa perioder samman-

hangde, att doma av forhallandena under de ovriga obser-

vationsaren, uppenbarligen med en foregaende vinter-sexual-

period. Sommar-sexualperioden var ar 1909 svagt markerad.

Endast i senare halften av augusti voro de fullvaxta indivi-

derna talrikt representerade. Vid samma tid och annu till

och med forra halften av September fanns en med sist-

namnda sexualperiod sammanhangande tydlig nauplieperiod.

Mot slutet av nauplieperioden begynte de ungas, halvvuxnas

period och i senare halften av oktober iakttogs ett storre

antal fullvaxta individer i fortplantningsverksamhet antydande

borjan av en vinter -sexualperiod.

Omkring medlet av juni var aggantalet 5—7, men detta

sjonk efterhand till 2—4, med overvagande 2 i augusti. I

oktober hade antalet ater stigit anda till 6.

Av det foregaende torde hava framgatt, att Diaptomus

graciloides i Littois trask har tvenne sexualperioder, vilka

visseriigen icke aro skarpt begransade pa grund av artens

formaga att fortplanta sig aret om, men dock val mar-

kerade genom en livligare sexuell verksamhet och en ur

denna harflytande rikare alstring av avkomma. Vi hava

funnit en vinter- och en s o m m ar-sexu alp e r i o d.

Vinterns sexualperiod sammanfoll i det narmaste med sjons

istid; den borjade nagot fore och slutade nagot efter sist-

namnda istid. I synnerhet i borjan och slutet av denna pe-

riod radde intensiv fortplantningsverksamhet under det att

sarskilt manaderna januari och februari visade en tydlig

depression av denna verksamhet. Fortplantningen nadde

sitt maximum i senare delen av perioden.

Sommarens sexualperiod visade en raera obestamd
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karaktar an vinterns. Den kunde vidtaga kraftigt redan i

juni sasom ar 1910 eller forst i augusti sasom aren 1909

och 1911. Den till denna period horande nauplieperioden

intraffade daremot mera regelbundet omkring medlet av

augusti. Avkommans fortsatta utveckling skedde vasentli-

gen i September och borjan av oktober.

De talrika fullvaxta individerna i borjan av en vinter-

sexualperiod torde till huvudsaklig del utgoras av sommar-

sexualperiodens avkomma, liksom sommarens fullbildade in-

divider till vasentlig del harstamma fran vinter-sexualperio-

dens avkomma.

Pa grund av detta forhallande ar Diaptomus graciloides

i Littois trask att betrakta som i viss mening dicyk-

lisk.

Ekman (1904), som undersokt Diaptomus graciloides'

fortplantningsforhallanden i de nord-svenska hogbargen, har

darvid funnit, att atminstone tvenne generationer utbildas i

storre vattenbacken under en arscykel, men i mindre bac-

ken endast en generation. Daremot har Wesenberg-Lund

(1904) i alia de danska sjoar, dar han med sakerhet funnit

endast denna Diaptomus-SLrt, iakttagit endast en hela aret

omfattande generation med skarpt markerad sexualperiod i

mars—maj. Det ar anmarkningsvart, att Diaptomus graci-

loides i Littois trask med avseende a fortplantningens perio-

dicitet mer narmar sig artens forhallande i de nord-svenska

hogbargens storre vattenbacken an i de danska sjoarna. Har-

till bor annu en viktig omstandighet papekas, namhgen den, att

en betydande overensstammelse synes forefinnas mellan fort-

plantningsforhallandena hos D. graciloides i Littois trask och

D. gracilis i de danska sjoarna. D. gracilis fortplantar sig

dar aret om med en starkare sexualperiod pa varen och en

svagare markerad fortplantningsperiod i sept.—okt. Som en

viktig olikhet mellan D. gracilis och D. graciloides framhaver

Wesenberg-Lund den forras genomgaende storre aggantal

och dessa arters avvikande periodicitet i fortplantningen.

Det synes dock av det foregaende som om Diaptomus

graciloides' och gracilis' fortplantningsforhallanden ej alltid
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skulle avvika fran varandra i sa hog grad som Wesenberg-

LuND forsokt gora gallande. Detta bekraftas aven av Diapto-

mus' forhallande i de danska sjoarna Fures0 och Tjustrups0.

Enligt Wesenberg-Lund skulle den forra sjon befolkas huvud-

sakligen av D. gracilis och den senare avD. graciloides, men dar-

jamte skulle Fures0n innehalla D. graciloides och Tjustrups0n

D. gracilis. Dessa bestamningar aro dock enligt W.-L:s egen

uppgift osakra. Han sager bl. a.: »Navnlig er det for Fureseens

D. gracilis abnormt ringe JEgantal vel egnet til at drage Be-

stemmelsens Fuldstcendighed i Tvivl.» — »Naar jeg alligevel

tror, at jeg overvejende har truffet det rette, er det, fordi D.

gracilis og graciloides kendelig afviger fra hinanden baade i

Henseende til deres Forplantningsforhold og deres Mak.'s Be-

liggenhed, det visar sig mi, at Fnresoens Diaptomus i saa

henseende overvejende forholder sig som D. gracilis, Tjustrup-

S0S ncesten ganske som D. graciloides.

»

Betraffande D. graciloides sager W.-L., att »intetsteds er

der paavist Seksualper. om Efteraaret». Emellertid sag han

t. ex. i Tjustrups0 ^*^/x 01 »mcerkelig mange Manner med 4—6

JEg, ligeledes en Del fiimner med Spermatoforer», som enligt

min uppfattning antyda en sexualperiod. Perioden skulle

mahanda framstatt tydligare om prov tagits oftare vid denna

tid. Det relativt laga aggantal, som Fures0ns Diaptomus

uppvisar, talar till forman for D. graciloides, vilken omstan-

dighet aven observerats av W.-L. W.-L. har emellertid hanfort

denna sjos Diaptomus till arten gracilis pa grund av sin

overtygelse om forekomsten av en principiell olikhet i fort-

plantningsforhallandena hos de bada D/ap^omu5-arterna. For-

hallandena i de nord-svenska hogbargens storre sjoar, i Littois

trask och i de danska sjoarna giva emellertid ofortydbart vid

handen, att en sadan olikhet ej forefinnes. Darmed synes aven

huvudargumentet for Fures0ns Diaptomus' hanforande till ar-

ten gracilis bortfalla. Framtida noggrannare undersokning av

de morfologiska karaktarerna hos Fures0ns Diaptomus skall

val avgiva slutomdomet. Visar det sig da, att Fures0ns Diap-

tomus bor hanforas till graciloides, ar overensstammelsen med
hansyn till fortplantningens periodicitet hos arten i Littois

&
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trask och en del danska sjoar uppenbar. Diaptomus' sommar-

sexualperiod i Littois trask skulle motsvaras av en host-

sexualperiod (sept.— okt.) i de danska sjoarna. Liksom som-

mar-sexualperioden i Littois trask under de skilda aren varit

av olika maktighet kan detta aven varit fallet med motsva-

rande period i de danska sjoarna.

I likhet med vad W.-L. funnit hos D. graciloides i de

danska sjoarna visade denna art aven i Littois trask varia-

tion i aggstorleken, som det synes, beroende av arstid och

antalet agg i aggsacken. Jag inskranker mig har till att

upprakna ett antal exempel pa aggens storlek:

1909. i^/vi 122 /< (6 i sacken); '^/vii 144// (2), 136 ,w (3),

130/^ (4); ^Vx 111—116 A^ (4), 108 /< (6).

1911. 3o/viii6_n9^(5). 6/1x116/^(4); 24/1x111—113/6(3);

i«/x 116 /( (6), 118/* (5); ^/xi 111 /^ (5), 105 /t (8).

Diaptomus graciloides ar forut antecknad som limno-

planktont i Finland av Levander (Vittrask 1900,05 a).

Cyclops strenuus Fischer.

0. Schmeil: Deutschlands freilebende Siisswasser-Copepoden.

I Teil. CyclopidEe. 1892. S. 39. Taf. II, Fig. 12—15; W. Lilljeborg:

Bidrag till en ofversigt af de inom Sverige iakttagna arterna af slak-

tet Cyclops. Kongl. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. 35, n:o 4, p. 28. Tab. II,

fig. 20—25.

$. Langd excl. furcalborst c:a I.2— 1.62 mm.

5. Langd excl. furcalborst c:a l.i— 1.5 mm.

Fullvaxta individer hade gulaktig farg.

I pelagiska regionen i Littois trask upptradde den av

Wolf (1905 p. 146) uppstallda biologiska varietet av C.

strenuus, som han betecknat som vinterform. Lillje-

borg's form n:o 1, „Den tidigare varformen", torde

aven vara identisk med Littois-formen.

Under observationstiden juni—oktober 1909 antraffades

endast ungdomsstadier av Cyclops strenuus. I borjan av som-
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maren voro l:sta antennparets antenner hos dessa ungdoms-

former vanligtvis 9-ledade; senare okades antennledernas

antal till 10 och i oktober antraffades allmant 10- och 11-

ledade antenner.

Da antennledernas antal i regeln stiger med utveck-

lingens allmanna framatskridande hos Cyclops har jag an-

vant detta antal for att markera cyclopidens utvecklings-

stadium.

For att ater kunna sarskilja C. strenuiis' och C. Leuc-

karti's ungdomsformer fran varandra, da de forekommo

samtidigt i plankton, lankade jag uppmarksamheten vid den

nagot avvikande allmanna kroppsformen, men framfor allt

vid furcans inre kant, som hos C. strenuus redan pa ung-

domsstadiet var harig, men som hos C. Leuckarti, varken

pa ungdomsstadiet eller hos de fullbildade individerna,

bar har.

Sommaren 1910 rakade jag ej komma over nagra som

halst C. strenuus individer. De forsta efter sommaren i pela-

giska regionen antraffade individerna daterade sig fran ^°/x

(v. t. 3.5°) och utgjordes av enstaka fullvaxta honor och

sparsamt ungdomsstadier med 10— 11 antennleder. I nasta

prov av den ^°/xi (v. t. ± 0°, is 13 cm) fanns bade fullvaxta

honor och hanar avensom ungdomsstadier. Sistnamnda sta-

dier antraffades efter denna tid i varje prov t. o. m. slutet

av januari foljande ar 1911, och de konsmogna individernas

antal vaxte alltmer. De fullvaxta individernas maximalutveck-

ling syntes intraffa ^s/nll (is 54 cm)— ^e/nill (is 58 cm), och

efter detta maximum avtog deras antal. De sista sagos i

provet av ^°/ iv 1 1 (v. t. 5°, islossning).

Redan i borjan av de fullvaxtas period syntes enstaka

individer i fortplantningsverksamhet, men vid tiden for maxi-

mum intraffade den egentliga sexualperioden. Da antraffades

allmant honor med overflyttade spermatoforer och med c:a

19—34 agg i aggsackarna. Oftast var antalet agg i en och

samma individs aggsackar olika. I slutet av de fullvaxtas

period antraffades annu ett antal aggbarande honor, men
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aggens antal hade synbarligen minskats. Jag har antecknat

fran denna tid omkring 10 agg i sacken.

Nauplieperioden infoll omkring ^/ivll (v. t. 1.?°, is 45

cm), da det vimlade av nauplier i pelagiska regionen. Perio-

den avslots kort efter islossningen, som intraffade i slutet

av april.

Ett farre antal ungdomsstadier med 6—7 antennleder

formarktes redan i borjan av april, men naupliernas over-

gang till ungdomsstadier skedde huvudsakligen i slutet av

april vid tiden for islossningen. Talrikast upptradde ung-

domsstadier i pelagiska regionen omkring '^/vll (v. t. 17').

Antennledernas antal hade da okats till 9 hos manga indi-

vider. Annu t. o. m. ^° vill (v. t. 14°) sag jag, ehuru mindre

allmant, ungdomsstadier, som hade 9— 11 antennleder.

Efter att hava varit sa gott som helt och hallet for-

svunnen fran pelagiska regionen under hela sommaren upp-

tradde C. strenuus ater ^/xll (v. t. 9.5) med ungdomsstadier

(10—11 antennleder). Ungdomsformernas antal vaxte har-

efter alltmer och maximum intraffade ^^/xiill (v. t. I.3", is

13 cm)— ^^/iil2 (v. t. 0.5°, is 45 cm). De antraffades da tal-

rikt, men senare minskades deras frekvens ater beroende

darpa, att en del utvaxt till fullbildade individer. Antenn-

ledernas antal var 10— 11 hos ungdomsformerna under deras

maximumperiod, Ungdomsstadier antraffades anda till obser-

vationstidens slut (slutet av maj 1^12). ^^/vl2 (v. t. 9°) var

deras frekvens nagot hogre an under foregaende manad,

vilken omstandighet finner sin forklaring daruti, att en ny

generation av ungdomsformer begynt utbildas. Jamte ett

farre antal individer med 10— 11 antennleder forekommo
da individer med 6, 7 och 9 antennleder; likasa ^'^jv (v. t. 15°).

Efter sommaren 1911 sagos de forsta fullvaxta hanarna

och honorna ^^/xi (v. t. 2°, tunn isskorpa). De fullvaxtas period

rackte till och med ^^/vl2 (v. t. 9°), da enstaka honor annu

iakttogos, men ej mera nagra hanar. De sista fataliga ha-

narna forekommo i provet av ^^/iv 12 (v. t. 6"). Under storre

delen av de fullvaxtas period var honornas frekvens „all-

man", hanarnas „tamligen allman". Ett svagt markerat
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maximum intraffade fran ^^lu\2 (v. t. 0.5°, is 52 cm)— ^^ iv 12

(v. t. 4.5, is 32 cm).

Svag- fortplantningsverksamhet tormarktes fran slutet

av december 1911 till och med februari 1912. Den egent-

liga sexualperioden intraffade fran omkring ^'^/iii 12 (v. t. 1°,

is 47 cm) till och med ^^iv 12 (v. t. 4.5°, is 32 cm). Under

denna tid forekommo allmant honor med aggsackar om c:a

11—31 agg, morka ovarier och overflyttade spermatoforer.

Hanarnas antal var i synnerhet mot slutet av perioden mindre

an honornas. Efter denna period avtog den sexuella fort-

plantningen tills den upphorde med de fullvaxta individernas

totala forsvinnande fran pelagiska regionen.

Den ur nyssberorda sexualperiod harflytande nauplie-

perioden infoll mellan ^^iiu\2 (v. t. 2°, is 30 cm) och i^/vl2

(v. t. 9"). Redan nagot tidigare eller ^''/iiil2 sagos enstaka

nauplier.

Denna naupliegeneration gav upphov at huvudkonti-

genten av atminstone maj manads ungdomsformer.

Da vi sammanfatta iakttagelserna fran de olika aren

finna vi, att C. strenuus' huvudsakliga utveckling
forsiggick under vinterhalvaret, och att e 1

1

hammande av utveckling en skedde under
sommaren.

Det bor sarskilt framhallas, att C. strenuus under sin

utveckling vilade pa ett ungdomsstadium. Da de

sista individerna om varen eller forsommaren, de mycket

sparsamt om sommaren antraffade och de forsta ater till

vintern upptradande individerna utgjordes av ungdomsstadier

med vanligen 10— 11 antennleder, synes det som om C.

strenuus' utveckling just pa sistnamnda stadium skulle ham-

mats for en tid av omkring fyra manader.

Kort fore det sjons yta for forsta gangen under efter-

aret betacktes med is, om ock blott tillfalligt, samlade sig

namnda ungdomsformer i pelagiska regionen och utvecklade

sig efter hand till konsmogna individer. Detta syntes intraffa

i oktober. Foljande ar nadde C. strenuus sitt maximum, som

svntes infalla mellan slutet av februari och slutet av mars
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eller medlet av april. Inom maximalperioden foil

aven hu vu ds exu al p e r i o de n.

I slutet av mars eller borjan av april utklacktes flertalet

agg. Nauplier antraffades annu till omkring medlet av maj.

Naupliernas overgang till ungdomsformer skedde huvud-

sakligen i april och maj. Annu i juni patraffades ett mindre

antal ungdomsstadier, men senare endast ytterst sallan fore

oktober, da de samlade sig i pelagiska regionen for att efter

hand fullborda sin utveckling.

Det kan vara skal att papeka, att den 1 i v 1 i g a s t e

f rtpl antnings ve rksamheten forsiggick un-

der ett istacke av betydande tjocklek. Ar 1911

vaxlade istjockleken mellan 54 och 58 cm, ar 1912 mellan

47 och 30 cm under den tid fortplantningsverksamheten

nadde sitt maximum.

De vattentemperaturer, vid vilka C. strenuus antraffats

i fuUbildat tillstand i pelagiska regionen i Littois trask, vax-

lade mellan ± 0' och 9".

Cyclops strenuus bar forut antecknats som limnoplank-

tont i Finland av Levander (Kallavesi 1906, Maljalampi

1906, Valkeinen 1906, Pitkaniemijarvi 1906 b och Valkea-

Mustajarvi 1906 c) och av Stenroos 1898 (Nurmijarvi) samt

fran Ryska Lappland (Murmankusten) av Levander

(1901).

Vinterformen av C. strenuus synes dock icke fore-

komma i alia dessa sjoar. Levander's iakttagelser over

C. strenuus i Pitkaniemijarvi och Valkea-Mustajarvi visa en

form med utvecklingsmaximum forlagd till manaderna juni

—sept. Januariprovet, det enda fran Valkeinen, antyder

daremot en kraftig utveckling av arten under vintern. Levan-

der sager om C. strenuus i Valkeinen, att den bildade huvud-

massan av plankton.

Cyclops Leuckarti Claus.

O. Schmeil: Deutschlands freilebende Siisswasser-Copepoden.

I Teil. Cyclopidse. 1892. S. 57. Taf. IJI, Fig. 1—8; W. Lilljeborg:

Bidrag till en ofversigt af de inom Sverige iakttagna arterna af slak-
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tet Cyclops. Kongl. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. 35, n:o 4, p. 35. Tab. II,

fig. 28 och 29.

$, Langd excl. furcalborst c:a O.75— l.i mm,

6. Langd excl. furcalborst c:a O.70—O.90 mm.

Cyclops Leuckarti forekom i Littois trasks pelagiska

region endast under sommarhalvaret i motsats till C. stre-

nuus, som upptradde som vinterform.

Ar 1909 antraffades C. Leuckarti anda fran observa-

tionstidens borjan, ^^/vi (v. t. 13.5°) till och med ^^/x (v. t.

11°), under vilken tid vattnets temperatur vaxlade mellan

20.5' och 11 .

Ar 1910 sags den fran observationstidens borjan, '^'vi

(v. t. 13°), t. o. m. ^°/xi (v. t. ±0, is 13 cm) eller vid vatten-

temperaturer vaxlande mellan 21.5° och ±0°.

Ar 1911 patraffades de forsta individerna i provet av

^=^/v (v. t. 17°) och de sista den ^^/x (v. t. 5.5°). Under denna

tid vaxlade vattnets temperatur mellan 26° och 5.5°.

De forsta ar 1911 iakttagna individerna voro till over-

vagande del fuUvaxta honor och hanar, men darjamte an-

traffades sparsamt ungdomsstadier med 10— 11 antennleder.

Fortplantningsverksamheten fortgick anda fran maj till

och med borjan av September, ehuru med vaxlande intensi-

tet. Det antraffades under namnda tid fullvaxta honor med

morka ovarier eller agg och konsmogna spermatoforbarande

hanar. Under maj manad formarktes ett tydligt fortplant-

ningsmaximum. Honorna buro vid denna tid tamligen all-

mant aggklasar om 5—15 agg i varje klase, Aggens

antal var i regeln lika i en och samma individs klasar och

i allmanhet forharskade hogre antal. Harefter avtog den

sexuella verksamheten, under det att ungdomsstadiernas

antal tilltog. I proven av ^^/vi (v. t. 14.5°) och ^^/vi (v. t.

16.5°) forekommo sadana talrikt. ^"/vi (v. t. 20°) antecknades

ater livlig fortplantningsverksamhet, som fortgick till om-

kring ^^/vii (v. t. I8.5"). Efter denna tid var fortplantnings-

verksamheten overhuvudtaget svag. Det hogsta antal agg

i var klase, som antraffats under den aterstaende delen av

aret, utgjorde 8. Det fortjanar papekas, att aggantalet un-
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der denna tid i flertalet fall betydligt understeg detta tal,

och att en olikhet i antalet agg i de bagge aggklasarna all-

mant forefanns. Ej sallan bar honan endast e n fatalig klase.

De sista fullvaxta individerna sagos ^^/ix (v. t, 12°).

Nagra valmarkerade nauplieperioder bar det icke lyc-

kats mig att konstatera. Nauplier antraffades med sarskilda

avbrott fran ^^vi— *\'ix och i allmanhet sparsamt, Endast

den ^7vi och ^^/viii kunde jag tor dem anteckna frekvensen

„tamligen allman".

Ungdomsstadier torefunnos anda fran maj till och med
^^/x (v. t. 5.5 ). Det ar att marka, att sjon den ^^/x forsta

gangen under aret var tillfalligt isbelagd.

De forsta ar 1911 i medlet av maj tagna individerna

voro till storsta delen fullvaxta. De sparsamt antraffade

ungdomsstadierna voro hogt utvecklade (10— 11 antennleder).

Efterhand forsvunno dessa hogsta ungdomsstadier och er-

sattes av overvagande laga sadana. Under forra halften av

juni voro individer med 5—7 antennleder dominerande, un-

der senare halften av samma manad okades ungdomssta-

diernas frekvens, men efterhand steg aven utvecklingsgraden

hos huvudmassan, sa att slutet av manaden uppvisade tal-

rika fortplantningskraftiga individer. En livligare sexuell

verksamhet stod da for dorren och fortgick till omkring

medlet av juli. Som resultat harav begynte en anmark-

ningsvard okning av ungdomsstadiernas antal. Under storre

delen av augusti antraffades en brokig blandning av olika

utvecklingsstadier, men fran och med September till dess

Cyclops Leuckarti lamnade pelagiska regionen sag jag inga

individer med antennledernas antal under 9. Fran medlet

av September antraffades endast ungdomsstadier, under ok-

tober manad endast sadana med 10— 11 antennleder.

Cyclops Leuckarti's forhallande under aren 1909 och

1910 har icke varit mojligt att utreda i samma grad som
under ar 1911, ty dessa ar hava prov icke tagits fore juni

manad. Det ar dock troligt, att Cyclops Leuckarti under

alia observationsaren utvecklat sig pa ett i huvudsak over-

ensstammande satt.
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Ar 1909 skedde islossningen omkring fern veckor fore

forsta provtagningen. Att doma av C. LeuckartVs forhal-

lande under aren 1911 och 1912 intraffade artens forsta och

kraftigaste fortplantningsmaximum inom 2—3 veckor efter

islossningen. Da de forsta proven av ar 1909 fran medlet

av juni endast sparsamt innehollo fullbildade individer, men

val ungdomsstadier med relativt lagt antennledantal (5—7),

och da vidare talrikare unga individer med hogre antenn-

ledantal visade sig mot slutet av juni, synes det icke osanno-

likt, att ett fortplantningsmaximum intraffat fore observa-

tionstidens borjan. Ett svagare fortplantningsmaximum synes

hava intraffat under forra halften av juli.

Fullvaxta hanar och honor antraffades anda fran ob-

servationstidens borjan till och med augusti.

Ungdomsstadier forekommo under hela denna tid, men

darutover annu till och med ^^/x. Aven detta ar hade de

sista i pelagiska regionen forekommande ungdomsstadierna

10— 11 antennleder.

Nauplier patraffades mycket sparsamt fran slutet av

juni till medlet av September.

Ar 1910 antraffades fullbildade hanar och honor fran

observationstidens borjan till augusti manads utgang. Un-

der denna tid synes den livligaste sexuella verksamheten

hava forsiggatt i senare halften av juni och forra halften

av juli. Det ar troligt, att aven detta ar ett fortplantnings-

maximum intraffat fore observationstiden. Detta ar forsig-

gick namligen islossningen mycket tidigt, varfor sjon varit

oppen omkring 7 veckor fore den forsta provtagningen.

Ungdomsstadier forekommo fran observationstidens bor-

jan anda till utgangen av november (under 13 cm:s is), sist-

namnda manad dock endast mycket sparsamt, under mana-

derna juni—augusti daremot ovanligt talrikt.

Nauplier syntes sporadiskt under sommarmanaderna.

De forsta kort efter islossningen ar 1912 iakttagna in-

dividerna utgjordes av ungdomsstadier med 10— 11 antenn-

leder, saledes samma stadier, som vi funnit, da arten i slutet

av foregaende ar lamnade den pelagiska regionen. Redan ett
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par veckor efter islossningen visade sig i fortplantning stadda

hanar och honor, som uppenbarligen utvecklats ur over-

vintrande ungdomsstadier sannolikt under inflytande av va-

rens stegrade vattentemperatur.

Betraffande Cyclops Leuckarti i Littois trask foreligger

saledes toljande iakttagelseresultat: Arten overvintrade
pa de hogsta ungdomsstadierna (10— 1 1 an te nn-

leder) och utanfor den pelagiska regionen.
Dessa ungdomsstadier fortsatte utVecklingen
till konsmogna individer atminstone till

storsta delen under de 2—3 veckor, som foljde

efter islossningen. Under denna tid intraf-

fade aven artens forsta och starkaste fort-

pi antn ingsm axim u m. Ett svagare fortplant-

ningsmaximum formarktes i forra halften av

juli eller redan i slutet av juni. De sista kons-

mogna individerna visade sig i slutet av augusti eller forra

halften av September, men darefter representerades C. Leuckarti

endast av ungdomsstadier, vilkas utvecklingsgrad i genom-

snitt steg till dess viloperioden infoll. Arten forsvann fran

pelagiska regionen i senare delen av oktober fore den de-

finitiva islaggningen. Ar 1910 syntes dock enstaka individer

annu i slutet av november under 13 cm:s is.

Cyclops Leuckarti ar tidigare antecknad som limno-

planktont i Finland av Stenroos 1898 (Nurmijarvi).

Cyclops viridis Jurine.

0. Schmeil: Deutschlands freilebende Siisswasser-Copepoden.

I Tell. Cyclopidse. 1892. S. 97. Taf. Ill, Fig. 12—14; W. Lilljeborg:

Bidrag till en ofversigt af de inom Sverige iakttagna arterna av slak-

tet Cyclops. Kongl. Sv. Vet.-Akad. Handlingar. Bd. 35, n:o 4, p. 8.

Tab. I, fig. 6 11.

$ excl. furcalborst nagot over 3 mm,

6 excl. furcalborst c:a I.2 mm.
Cyclops viridis har ytterst sallan visat sig i plankton-

proven. Den iakttogs i pelagiska regionen endast ^^/iiiU
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(v. t. l.s; is 56 cm), ''ly\2 (v. t. 9^ och ^'Iy\2 (v. t. 15).

De under isen funna individerna utgjordes av fullvaxta agg-

barande (anda till 32 agg i var sack) honor, som forekom-

mo sparsamt, samt av konsmogna lianar, som antraffades

tamligen allmant. I majproven av ar 1912 sagos mycket

sparsamt allenast ungdomsstadier med 6, 7, 9, 10 antenn-

leder. Det synes saledes, som om sexualperioden skulle in-

falla under vinterhalvaret (istiden) och utveckHngen av de

nya generationerna vara forlagd till den isfria tiden.

Da majproven icke innehollo de hogsta ungdoms-

stadierna av C. viridis vantade jag att finna dem langre

fram. Jag undersokte da vid sarskilda tillfallen botten- och

littoralregionen, men lyckades forst i medlet av augusti

finna i bottenslammet en cyclopid med 11 antennleder och

det 5:te fotparet utbildat som hos C. viridis. Den forekom

i enstaka exemplar och hade c:a 2.2 mm:s langd samt C.

viridis' gulgronaktiga farg. Jag tvekade ej att identifiera

cyclopiden med C. viridis' hogsta ungdomsstadium. Den

visade emellertid pa bakkanten av de trenne sista cephalo-

thoraxsegmenten sma kutikulartander, som jag ej sett hos

fullvaxta C. viridis individer, men som ansetts vara karak-

taristiska for C. Claiisii ? Heller (Schmeil, 1892, p. 101),

en form, vars existensberattigande som skild art betvivlats.

Ehuru overensstammelsen med C. Clausii var pafallande,

synes mig Littois-formen dock endast utgora en ungdoms-

form av C. viridis, detta sa mycket mer pa grund av att

jag hos densamma ej sett utbildad receptaculum seminis

eller aggsackar.

Av allt att doma synes Cyclops viridis i Littois trask

tillbringa storsta delen av sitt liv utanfor pelagiska re-

gionen.

Ej tjdigare antecknadsom limnoplanktont
i Finland.
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Ovriga Copepoda.

Cyclops fuscus Jurine och Cyclops albidus Jurine till-

hora botten- och littoralregionerna och hava endast t i 1 1 f a 1-

ligt gas tat pelagiska regionen. Den senare var

mycket allman i bottenslammet.

Av parasitiska copepoder hava i pelagiska regionen

ett par ganger under den isfria tiden antraffats Argulus

foliaceus L. och hanar af slaktet Ergasilus.

Tillagg till A. Fytoplankton. Ceratium hirun-

dinella 0. F. M, och Peridinium Willei Huitf.-Kaas hava an-

tecknats av Levander (1901) som limnoplanktonter aven fran

Enare och Hornavesi. Balachonzew (1909) uppgiver foljande

av de i Littois trask antraffade formerna som planktonter i

Ladoga: Gomphosphceria Naegeliana (Unger) Lemm., Coelos-

phcerium Kiitzingianum Nag,, Anabcena Lemmermanni Richter,

Aphanizomenon flos aquce Ralfs — Pandorina Moriim (Mul-

ler) Bory, Eudorina elegans Ehrenb., Sphcerocystis Schroeteri

Chodat, Botryococciis Braunii Kutz., Dictyosphcerium, Pediast-

rum Boryanum (Turp.) Menegh., Kirchneriella lunaris (Kirch.)

Mob. — Staurastrum lunatum v. planctonicum West, St. cur-

vatum West, St. paradoxum v. longipes Nordst. — Mallo-

monas caudata, Iwanoff, Dinobryon cylindricum v. divergens

(Imh.) Lemm., D. sociale v. stipitatum (Stein) Lemm. — Cera-

tium hirundinella O. F. M., Peridinium Willei Huitf.-Kaas.

Richard (1889) antecknar Ceratium fran Imandra i Ryska

Lappland.

Tillagg till B. Zooplankton. Richard (1889)

anger efterfoljande zooplanktonter fran Finland och Ryska

Lappland: Asplanchna priodonta Gosse (Kolosero, Imandra,

Enare), Anurcea cochlearis Gosse (Imandra), Notholca longis-

pina Kellic. (Kolosero, Imandra), Holopedium gibberum Zad-

dach (Kolosero, Imandra), Daphnia cristata G. O. S. (Enare)

Alonopsis (Kolosero), Polyphemus pediculus (L.) 0. F. M. (Kolo-

sero, Imandra), Leptodora Kindtii (Focke) Lilljeb. (Imandra),
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Cyclops viridis Jurine (Imandra). Skorikow (1910) har av de

i Littois trask forekommande zooplanktonterna iakttagit i La-

doga foljande planktonformer: Difflugia lobostoma v. limnetica

Levander och Centropyxis aciileata Stein, alia rotatorier utom

Conochiloides och samtliga cladocerer utom Ceriodaphnia,

Ophryoxus och Daphnia hyalina subsp. galeata (G. 0. S.) Lilljeb.

C. PLANKTONLIVETS MANATLIGA VAXLINGAR
UNDER OBSERVATIONSTIDEN.

1909.

Juni—oktober.

Efter att ha varit isbetackt 174 dygn blev sjon full-

standigt isfri den 8 maj. Den isfria tiden rackte till och

med 14 november eller 191 dygn. Planktoniakttagelser gjor-

des under storre delen av denna tid, namligen i juni—oktober.

Juni (senare halften). Under manadens senare del var

vattnets hogsta temperatur 20.5° och lagsta 13.5°.

1. Fytoplankton av alldeles underordnad betydelse.

10 arter, varav en med tva varieteter, men ingen form sar-

skilt framtradande genom individrikedom,

Schizophyceae: 3 arter. Enstaka Gomphosphceria-

kolonier och tamligen sparsamt vegetativa cenobier av Ana-

bo2na flos aquce och A. Lemmermanni. Endast sistnamnda art

antraffades i varje prov.

Chlorophyceae: 4 arter. Mycket sparsamt Eudo-

rina, Pediastrum och vegetativa Volvox aureus-kolonier. I

varje prov forekom endast Botryococcus, men overvagande

sparsamt.

Conjugate: Enstaka exemplar av Micrasterias rotata.

Flagellatse: 2 varieteter av en art. Atminstone i

medlet ^) av manaden antraffades Dinobryon cylindricum v.

divergens allmant i vegetativt tillstand, men forsvann senare.

') Med borjan, medlet och slutet av en manad avses i det fol-

jande forsta, andra och sista tredjedelen av manaden.
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I stallet visade sig i slutet av manaden ett farre antal toma

bagare av D. cylindricum v. palustre.

Peridiniales saknades belt ocb ballet.

BaciUariales: Enstaka Surirella.

2. Zooplankton forbarskande. 22 arter. Rotatoria

(Conochilus, Asplanchna priodonta) ocb Copepoda (Diaptomus,

Cyclops Leuckarti) mest framtradande genom bogt individ-

antal, Cladocera genom bogt artantal.

Rbizopoda representerades av tillfalliga Arcella-in-

divider.

Rotatoria: 7 arter. Conochilus ocb Asplanchna

priodonta forekommo talrikt atminstone i medlet av mana-

den. De befunno sig da i en maximalperiod, den senare

delvis i sexuell verksambet att doma av forhandenvarande

honor med viloagg. Asplanchna Herrickii's forsta arsperiod

med ett svagt partbenogenetiskt fortplantningsmaximum sam-

manfoll med denna manads senare balft. Notholca tamligen

allman i nastan varje prov, Ytterst sparsamt antraffades

Anurcea cochlearis ocb Plososoma i slutet av manaden.

Cladocera: 11 arter. Allmant forekommo Holope-

dium ocb Bosmina longispina. Den senares forsta partbe-

nogenetiska fortplantningsmaximum intraffade under denna

manad. Diaphanosoma, Daphnia galeata ocb Ceriodaphnia

sagos i varje prov, men med lag ocb ojamn frekvens. Daph-

nia cristata upptradde foretradesvis i slutet av manaden.

Sporadiskt ocb med lag frekvens visade sig Sida, Chydorus,

Polyphemus ocb Leptodora. — Samtliga cladocerer voro unga

eller fullvaxta partbenogenetiska bonor.

Copepoda: 3 arter. Diaptomus tavlade i individ-

rikedom med en del rotatorier. Under denna manad syntes

en kraftig utveckling av vinter-sexualperiodens avkomma ba

forsiggatt, ty det antraffades dels talrika nauplier, dels annu

talrikare ungdomsstadier. Fullvaxta banar ocb bonor fore-

funnos allmant, men fortplantningsverksamheten var obe-

tydlig. Cyclops Leuckarti representerades buvudsakligen

genom ungdomsstadier, vilkas utveckling skred framat mot

manadens slut. De fullvaxta banarnas ocb bonornas antal
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var ringa och den sexuella verksamheten knappt markbar.

Endast ungdomsstadier av Cyclops strenuus antraffades

sparsamt.

Juli. Hogsta vattentemperatur 20°, lagsta 18°.

1. Fytoplankton nagot rikare pa former och individer

an i juni, i massa nagot underlagset zooplankton. Artantal 16.

Schizophyceae: 4 arter. Samma arter som i juni

och dartill Merismopedia, som i likhet med de ovriga fore-

kom tamhgen sparsamt. Anabcena Lemmermanni visade ett

langre avbrott i sitt upptradande, A. fl. aquce fanns i varje

prov.

Chlorophycese: 6 arter. Volvox aureus' vegetativa

koloniers och Botryococcus' antal tilltog. Bagge forefunnos

hela manaden. Mycket sparsamt antraffades SphcBWcystis,

Coelastrum, Crucigenia och honkolonier av V. aureus.

Conjugatae: I ringa antal Hyalotheca mucosa, Stau-

rastrum gracile och sterila Sp/ro^yra-tradar.

Flagellate: 3 arter. I borjan av manaden sagos

annu toma bagare av Dinobryon cylindricum v. palustre, men

i slutet vidtog en kraftig maximalutveckling av densamma.

Ytterst sparsamt Mallomonas och Synura.

Peridiniales: Ceratium visade sig i ringa antal.

Bacillariales saknades.

2. Zooplankton. Rotatoria och Copepoda hava tratt

tillbaka till forman for Cladocera (Diaphanosoma). Zoo-

plankton alltjamt forharskande. 18 arter.

Rhizopoda saknades fortfarande.

Rotatoria: 7 arter, Conochilus och Anurcsa cochlearis

i varje prov, men med lag frekvens. Efter att ha varit for-

svunnen under storre delen av juli upptradde Asplanchna

Herrickii mycket sparsamt pa nytt i slutet av manaden och

begynte darmed sin andra arsperiod, Notholca's frekvens

avtog. Enstaka exemplar av Floscularia, Mastigocerca och

Asplanchna priodonta syntes.

Cladocera: 9 arter. Under hela manaden iakttogos

Diaphanosoma, Daphnia galeata, D. cristata, Ceriodaphnia
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och Bosmina longispina. Holopediurn sags endast i borjan

av manaden och da tamligen allmant. Chydorus, Polyphe-

mus och Leptodora antraffades taniHgen sparsamt. Endast

Diaphanosoma forekom talrikt, och uppvisade rikedom pa

bade unga och fullvaxta individer. Samtliga cladocerer fort-

plantade sig som i juni parthenogenetiskt.

Copepoda: 2 arter. Diaptomus' antal avtagit; delta

galler i synnerhet ungdomsstadierna, som fortsatt sin ut-

veckling till konsmogna individer. Fortplantningsverksam-

heten var svag. Cyclops Leuckarti visade ett svagt fort-

plantningsmaximum. Inga C. strenuus-ind'wider syntes mer.

Augusti. Hogsta vattentemperatur 18 , lagsta 15^

1. Fytoplankton (24 arter, varav en med tva varie-

teter) mycket artrikare an forut och nastan overtraffande

zooplankton i massa. Det var sarskilt Dinobryon cylindricum

V. palustre och Anabcena flos aquce, som framtradde genom

sin individrikedom.

Schizophyceae: 5 arter, desamma som i juli och

dessutom mycket sparsamt Codosphosrium. Endast de bada

Anabcena-2iVieTn2i antraffades i varje prov. Vardera begynte

sin vegetativa maximalutveckling under denna manad. Un-

der det att A. flos agues blev talrik forst i slutet av mana-

den, utvecklade A. lemmermanni sitt svaga maximum atfoljt

av sporbildning redan i medlet av augusti. Enstaka Meris-

mopedia och Gomphosphceria.

Chlorophyceae: 9 arter. Volvox aureus och Botryo-

coccus antraffades sasom under foregaende manad i varje

prov; Volvox endast i vegetativt tillstand och overvagande

sparsamt, Botryococcus allmant. Utom Sphcerocystis och

Crucigenia inneholl plankton ett ringa antal Eudorina, Vol-

vox globator (konlosa kolonier och med oosporer), Dictyo-

sphcerium, Pediastrum och Eremosphcera.

Conjugatae: 4 arter, sterila Zygnema-trkdar ej in-

beraknade. Sparsamt Staurastrum gracile och mycket spar-

samt St. lunatum v. planctonicum, St. paradoxum v. longipes

och Cosmarium contractum v. ellipsoideum.
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Flagellatae: 4 arter, darav en art med tva variete-

ter. Dinobryon cylindricum v. palustre's maximalutveckling

fortfor kraftigt. Efter att ha varit forsvunnen fran pelagiska

regionen omkring 1 V2 manad upptradde D. cylindricum v.

divergens allmant redan fran borjan av augusti. Utom ett

fatal Mallomonas och Syniira visade sig aven Uroglena spar-

samt.

Peridiniales: Ceratium's relativt svaga arsmaximum

infoll i forra halften av manaden.

Bacillariales: Mycket sparsamt Surirella.

2. Zooplankton. Storsta individantalet foretedde Dia-

phanosoma och Diaptomus. Artantalet 21.

Rhizopoda: Fran medlet av manaden upptradde

Difflugia mycket sparsamt.

Rotatoria:9 arter. Conochilus och Asplanchna Herrickii

forekommo under hela manaden, men tamligen fatahgt. Den

senare bar i slutet av manaden sparsamt viloagg. Amirosa

cochlearis var allman under forra halften av augusti. Utover

juli manads ovriga rotatorier upptradde Plozosoma och Gastro-

pus mycket sparsamt.

Cladocera: 9 arter. Under hela manaden antraffades

Diaphanosoma, Bosmina longispina och Chydonis. Diapha-

nosoma's sexualperiod infoll i slutet av manaden. Da fore-

kommo hanar allmant och honor med viloagg talrikt. Dia-

phanosoma var den forsta av cladocererna, som fortplantade

sig sexuellt ar 1909. Bosmina longispina begynte sin andra

maximalperiod i slutet av augusti. Den var da allman. Chy-

dorus var tamligen allman i slutet av manaden. Med undan-

tag av Holopedium aterkommo samtliga iu\i-cladocerer. Ny-

tillkommen var Bosmina longirostris, som visade sig spar-

samt endast i borjan av augusti.

Copepoda: 2 arter. Borjan av Diaptomus' sommar-

sexualperiod infoll i senare halften av denna manad. Nauplier,

unga och konsmogna individer forekommo rikligt. Cyclops

LeuckartVs antal betydligt decimerat. Arets sista konsmogna

individer antraffades vid manadens utgang.

SL



130 Wahlberg, Littois trask med sarskild hansyn till dess plankton.

September. Hogsta vattentemperatur 15", lagsta 13'.

1. Fytoplankton uppvisade lika manga arter som i

augusti. Genom massutveckling av Anabcena flos aquos och

Dinobryon cylindricum v. paliistre trangdes zooplankton fuU-

standigt i bakgrunden.

Schizophyceae: 5 arter. Anabcena flos aqucB och

A. Lemmermanni antraffades under hela manaden. Den for-

ras vegetationsmaximum kulminerade i forra halften av Sep-

tember, da arten upptradde i stora massor. I slutet av ma-

naden avtog de vegetativa individernas antal betydligt, men

i stallet infoll sporbildningsperioden. Aven A. LemmermannCs

vegetativa maximum strackte sig in i och avslots under denna

manad, men var fortsattningsvis mycket svagt. Denna arts

sporbildning fortgick under hela manaden. De tre ovriga

arterna, som aven forekommo i augusti, upptradde spora-

diskt och fataUgt som forut.

Chlorophyceae: 8 arter. Under hela manaden an-

traffades Eudorina, Volvox aureus, Botryococcus och Sphcero-

cystis. Botryococcus var talrik hela manaden. Volvox aureus

blev allman i slutet av September och visade samtidigt ett

farre antal kolonier med nyssbefruktade oogonier. Sphcero-

cystis var allman i medlet av September. Sporadiskt och

med lag frekvens forekommo dessutom vegetativa Volvox

globator-kolonier, Dictyosphcerium, Eremosphcsra och Kirch-

neriella, den sistnamnda ny for September.

Conjugatse: 5 arter, sterila Zygnema-iradar oraknade.

Endast Staurastrum gracile sags i varje prov, men i ringa

antal. Sporadiskt och tamligen fataligt upptradde Cosmarium

contractum v. ellipsoideum, Micrasterias denticulata, Staurastrum

curvatum och St. paradoxum v. longipes.

Flagellatae: 4 arter, varav en med tva varieteter.

Hela manaden forefunnos Mallomonas, Dinobryon cylindricum

v. divergens och D. cylindricum v. palustre, den forsta spar-

samt, den andra allmant och den sistnamnda i dvervaldi-

gande massor. I enstaka prov sags Uroglena och Dinobryon

sociale v. stipitatum.

Peridiniales: 2 arter. Ceratium tamligen allman
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hela manaden. Peridinium antraffades for forsta gangen och

mycket sparsamt.

Bacillariales saknades.

2. Zooplankton. 19 arter. Storsta individantalet fore-

tedde Diaptomus och darnast Cyclops Leuckarti.

Rhizopoda foretraddes fortsattningsvis av Difflugia

och darjamte av Centropyxis, vilka antraffades mycket spar-

samt.

Rotatoria: 7 arter. 1 varje prov forekommo Cono-

chilus, parthenogenetiska honor av Asplanchna priodonta och

Anurcea cochlearis. Deras antal var dock ringa. Asplanchna

priodonta's hostperiod infoll nu och A. Merrickii's andra pe-

riod avslots i borjan av September. Mycket sparsamt fore-

funnos Mastigocerca, Notholca och Gastropus.

Cladocera: 8 arter. Hela manaden antraffades Dia-

phanosoma, Daphnia galeata, Ceriodaphnia, Bosmina longis-

pina och Chydorus. Diaphanosoma's sexualperiod strackte

sig over hela September, men upphorde nastan belt och

ballet vid manadens utgang. Daphnia galeata och partheno-

genetiska honor av Ceriodaphnia forekommo tamhgen all-

mant. Ceriodaphnia's sexualperiod infoll i medlet av mana-

den. Bosmina longispina's maximalperiod varade annu denna

manad. Chydorus visade frekvensen allman i medlet av ma-

naden. Ytterst sparsamt och sporadiskt upptradde Daphnia

cristata, Bosmina longirostris och Ophryoxus.

Copepoda: 2 arter. Diaptomus' sommar-sexualperiods

avkomma utvecklade sig huvudsakligen under September.

Huvudmassan utgjordes av talrika nauplier och unga indi-

vider. Cyclops Leuckarti representerades endast genom

nauplier och unga eller halvvuxna individer.

Oktobcr. Hogsta uppmatta vattentemperatur 11°,

lagsta 9.5".

1. Fytoplankton avgjort tongivande. I borjan av ma-

naden dominerade Dinobryon cylindricum v. palustre och i

slutet konlosa kolonier av Volvox aureus. Dessutom antraf-

fades Botryococcus hela manaden och sporbarande Anabo2na
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flos aqucs i borjan av manaden talrikt. 19 arter, varav en

med tva varieteter.

Schizophyceae: 5 arter, desamma som foregaende

manad. Anabcena flos aquce's och A. Lemmermanni's spor-

bildning- fortgick hela manaden. Endast den senare arten

foretedde annu under en del av manaden vegetativa indivi-

der. Ovriga arter sporadiska och fataliga sasom narmast

foregaende manader.

Chlorophyceae: 5 arter ; antalet betydligt reducerat.

Hela manaden sagos Eudorina, Volvox aureus och Botryococ-

cus. I slutet av manaden forekom Eudorina tamligen all-

mant. Volvox aureus fortplantade sig saval parthenogenetiskt

som sexuellt. Konlosa kolonier syntes i massa i synnerhet

vid manadens slut, Sphosrocystis antraffades allmant annu i

borjan av oktober, men forsvann darefter fran pelagiska

regionen. Dictyosphcerium sparsamt i manadens borjan.

Conjugate: 4 arter, sterila Zygnema-tradar ej med-

raknade. Endast Cosmarium contractum v. ellipsoideum sags

under hela manaden, men mycket sparsamt. Sporadiskt och

mycket sparsamt vlsade sig Staurastrum gracile, St. lunatum

V. planctonicum och St. paradoxum v. longipes.

Flagellatae: 2 arter, varav en med tva varieteter.

Annu i borjan av oktober var Dinobryon cylindricum v. pa-

lustre massbildande, men i slutet av manaden sagos endast

ett fatal individer. Dinobryon cylindricum v. divergens, som

standigt varit fataligare an den andra varieteten forsvann

fore manadens utgang. Enstaka exemplar av Synura sagos

den sista oktober.

Peridiniales: Endast Peridinium, sporadiskt och

mycket sparsamt.

Bacillariales: 2 arter. Enstaka Surirella och Tabel-

laria.

2. Zooplankton beharskades av Diaptomus och Bos-

mina longispina. 18 arter.

Rhizopoda: Mycket sparsamt Difflugia.

Rotatoria: 6 arter. Hela manaden sagos Conochilus,

parthenogenetiska honor av Asplanchna priodonta, Notholca,
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Anurcea cochlearis och Gastropus. Deras antal var dock

ringa. Endast Anurcea var i ett prov fran manadens borjan

allman. Att doma av forefintliga viloaggbarande exemplar

av A. priodonta synes denna art nu fortplantat sig aven

sexuellt. Denna manad visade sig i enstaka exemplar Poly-

arthra forsta och sista gangen under 1909 ars observationstid.

Cladocera: 8 arter. I varje prov antraffades Dap/zn/a

galeata, Ceriodaphnia, Bosmina longispina och Chydonis. Daph-

nia galeata var i slutet av manaden allman. Ceriodaphnia'

s

sexuella verksamhet fortfor. Denna manad begynte Bos-

mina longispina's sexualperiod. I slutet av oktober var

dess sexuella verksamhet livligast. Chydorus var tamligen

allman. Diaphanosoma's sexuella fortplantningsverksamhet

var sa gott belt och ballet forbi; endast enstaka individer

antraffades i plankton. I slutet av manaden intraffade Daph-

nia cristata's sexualperiod att doma av forefintliga enstaka

ephippiehonor utover de ocksa mycket sparsamt upptra-

dande parthenogenetiska honorna. Vid samma tid upptradde

fataligt Holopedium och Bosmina longirostris, den forra after

c:a tre manaders bortavaro.

Copepoda: 3 arter. I varje prov forekom endast

Diaptomus, som i slutet av manaden befann sig i livlig fort-

plantningsverksamhet. De konsmogna individernas antal var

nu overvagande. Vinter-sexualperioden hade uppenbarligen

tagit sin borjan. Cyclops Leuckarti's nu hogt utvecklade

ungdomsstadier forsvunno efterhand fran pelagiska regionen

for att overvintra utom densamma. Liksom for att trada i

stallet for nyssnamnda art infunno sig C. strenuus' ungdoms-

former pa nytt i pelagiska regionen for att fortsatta sin

hammade utveckling till fortplantningsdugliga individer.

1910.

Juni—december.

Efter 152 dygns isbetackning blev sjon fullstandigt is-

fri redan mycket tidigt, namligen den 16 april. Den isfria

tiden var 8 dygn langre an aret forut och rackte till och
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med 1 november, om vi bortse fran en tillfallig islag'gning

den sista oktober. Det hogsta vattenstandet forefanns en

kort tid efter islossningen och det lagsta den sista augusti-

Mellan dessa tidpunkter sjonk vattenstandet 20 cm. En kraf-

tigare tillfallig nedtryckning av vattenstandet skedde i se-

nare delen av juni genom kladesfabrikens forsorg. Mot slutet

av den isfria tiden vidtog ater en allman stegring av vatten-

standet, Juli var arets nederbordsrikaste och mars dess

nederbordsfattigaste manad. Maj visade det storsta och de-

cember det minsta antalet solskenstimmar. Arets hogsta

uppmatta vattentemperatur 21.5° intraffade i medlet av juni

och borjan av augusti.

Insamlandet av planktonmaterial vidtog forst i juni.

Juni. Daglangden nadde sin kulmen, c:a 19 timmar.

287 solskenstimmar. Nederbord 44 mm. Hogsta vattentem-

peratur 21. 5^ lagsta 13°.

1. Fytoplankton avgjort underlagset zooplankton med
hansyn till individrikedom. Endast Anabcena Lemmermanni
och Uroglena visade (i borjan av manaden) hog frekvens.

Artantal 15, darav en art med tva varieteter.

Schizophycese: 5 arter. Endast vegetativa indivi-

der av Anabcena flos aquae forekommo under hela manaden,

men mycket sparsamt. A. Lemmermanni' s vegetativa for-

sommarperiod avslots redan i borjan av manaden. Dess

sporer forefunnos mycket sparsamt. Sporadiskt och mycket

sparsamt antraffades Merismopedia, Gomphosphceria och Coe-

losphcerium.

Chlorophyceae: 5 arter. I alia prov vegetativa

kolonier av Volvox aureus och Botryococcus, men med lag

frekvens. Sporadiskt och fataligt forekommo Eudorina, Ere-

mosphcera och Sphcerocystis.

Conjugatae: 2 arter. Enstaka Hyalotheca mucosa
och Staurastrum gracile.

FlageUatae: 2 arter, varav en med 2 varieteter.

Endast Dinobryon cylindricum v. palustre sags i varje prov

och overvagande mycket sparsamt. Uroglena forekom tal-
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rikt i borjan av manaden och forde mycket cyster. Enstaka

exemplar av Dinobryon cylindricum v. divergens.

Peridiniales representerades av fatalig Ceratium.

Bacillariales saknades.

2. Zooplankton. Talrika voro i borjan av manaden

Conochilus, Asplanchna priodonta och Cyclops Leuckarti's

ungdomsstadier, langre fram utom sistnamnda art aven

Diaptomus och Diaphanosoma. Antalet arter 17.

Rhizopoda saknades.

Rotatoria: 5 arter. I varje prov antraffades endast

Notholca och overvagande sparsamt. Atminstone slutet av

Conochilus', Asplanchna HerrickWs och A. priodonta's for-

sommarmaxima intraffade i manadens borjan. Endast par-

thenogenetisk fortplantning iakttogs hos ^sp/anc/za -arterna.

I flertalet prov forekom Anurcea cochlearis, men fataligt.

Cladocera: 10 arter. Under hela manaden fore-

kommo Diaphanosoma, Molopedium, Daphnia galeata, Cerio-

daphnia, Bosmina longispina och Leptodora. Diaphanosoma'

s

huvudmassa utgjordes av unga parthenogenetiska honor. I

slutet av manaden steg aven de fullvaxtas antal betydligt.

Molopedium's och Leptodora' s frekvens synnerligen lag. Daph-

nia galeata och Bosmina longispina voro under storre delen

av juni allmanna. Ceriodaphnia's frekvens i allmanhet lag.

Daphnia cristata upptradde forst i medlet av manaden och

nadde da aven sitt svaga maximum. Fataligt antraffades

Bosmina longirostris, Chydorus och Polyphemus. — Samtliga

cladocerer fortplantade sig parthenogenetiskt.

Copepoda: 2 arter. Diaptomus och Cyclops Leuckarti

funnos i varje prov. I senare halften av juni begynte bagge

arternas sekundara maximal- och sexualperioder.

Juli. Daglangden i avtagande. Solskenstimmarnas an-

tal minskats till 222. Nederbord 100 mm. Hogsta vatten-

temperatur 21", lagsta 15°.

1. Fytoplankton individrikare an foregaende manad,

sarskilt genom talrikt upptradande av Anabcena flos aquoB

och Dinobryon cylindricum's bagge varieteter i senare delen
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av juli, men i massa betydligt underlagset zooplankton.

Samma artantal som i juni.

Schizophycese: 4 arter, I varje prov forekommo
bada Anabosna-arterna. i vegetativt tillstand, i ett par A.

Lemmermanni dessutom sporbarande, A. flos aquce's frekvens

steg starkt under manadens forlopp. Artens maximalperiod

begynte i slutet av juli, I manadens borjan fanns Gompho-
sphceria tamligen allmant. Merismopedia enstaka.

Chlorophyceae: 6 arter. Under hela manaden fore-

funnos nu liksom i juni Botryococcus och vegetativa Volvox

aureus' kolonier. Botryococcus var allman och Volvox aureus

fatalig. Volvox aureus' sexualperiod syntes begynna i borjan

av manaden. Tamligen sparsamt upptradde Eudorina, Sphcero-

cystis, Pediastrum och Volvox globator (delvis med oosporer).

Conjugatae: 2 arter. Sporadiskt och i litet antal

Micrasterias rotata och Staurastrum gracile.

FlageUatae: En art med tva varieteter. Fran ma-

nadens borjan till dess slut antraffades Dinobryon cylindri-

cum's bagge varieteter med stigande frekvens. Badas vege-

tativa maximalperiod vidtog i slutet av manaden.

Peridiniales: Ceratium i varje prov, lag och vax-

lande frekvens.

B ac i 1 1 ar i al e s: Enstaka Surirella-'mdWider.

2. Zooplankton. Diaphanosoma, Diaptomus och Cyc-

lops Leuckarti tryckte i forsta rummet sin pragel pa juli

manads plankton. I slutet av manaden framtradde Cono-

chilus och Bosmina longispina genom sin talrikhet. 20 arter-

Rhizopoda saknades fortfarande.

Rotatoria: 7 arter. I alia prov sagos utom Notholca

aven Conochilus och bada visade relativt hog frekvens i slu-

tet av manaden. Sporadiskt och tamligen sparsamt fore-

kommo parthenogenetiska honor av bagge i45p/anc/z/Ta-arterna.

Floscularia, Anurosa och Plozosoma.

Cladocera: 11 arter. Under hela manaden antraffa-

des liksom i juni Diaphanosoma, Holopedium, Daphnia galeata

Ceriodaphnia, Bosmina longispina och Leptodora, men dess-

utom Daphnia cristata och Chydorus. Bosmina longirostris



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 38, N:o 1. 137

forsvann fran pelagiska regionen i borjan av manaden for

att icke vidare aterkomma under hela aret. Polyphemus och

Alonopsis sagos i enstaka exemplar. Diaphanosoma uppvisade

talrika bade unga och fullvaxta individer. Bosmina longispina

var talrik endast i slutet av manaden. Alia cladocerer, utom

de tva sistnamnda, antraffades med overvagande lag frekvens.

Endast parthenogenetisk fortplantning forekom hos samtliga

cladocerer.

Copepoda: 2 arter. Diaptomus' sekundara maximal-

och sexualperiod utstrackte sig over juli. De fullvaxtas art-

antal var synnerligen stort i borjan av manaden och vid

samma tid kulminerade fortplantningsverksamheten. Cyclops

LeuckartCs sekundara maximum- och sexualperiod upphorde

omkring medlet av manaden.

Augusti. Daglangden i avtagande. Solskenstimmarnas

antal okats till 250. Nederbord 67 mm. Hogsta vattentem-

peratur 21.5, lagsta 14.5.

1. Fytoplankton obetingat i massa overtraffande fore-

gaende manads saval vaxt- som djurplankton. Sarskilt Ana-

bcena flos aquce, Volvox aureus och bagge varieteterna av

Dinobryon cylindricum voro framtradande. Artantalet 19,

varav en art med tva varieteter.

Schizophyces: 4 arter. I samtliga prov antraffades

bagge Anabosna-arterna vegeterande. A. flos aquce's maxi-

malutveckling fortgick under hela manaden med stigande

frekvens och avslots med manadens utgang. I slutet av

augusti forekommo hogst betydande massor. A. Lemmer-

manni visade i medlet av manaden sitt andra maximum,

som var mycket svagt, och i slutet av manaden borjan av

arets andra sporbildningsperiod. Under storre delen av ma-

naden forekommo Merismopedia och GomphosphcBria, men

mycket sparsamt.

Chlorophyceae: 5 arter. Under hela manaden fort-

sattningsvis endast Volvox aureus och Botryococcus. Den

forra fortplantade sig hela manaden aven sexuellt. Botryo-

coccus overvagande allman, i medlet av manaden talrik.
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Tamligen fataligt upptradde Eudorina, Sphcerocystis och Dic-

tyosphcerium.

Conjugalae: 5 arter. Sporadiskt och individfattigt

forekommo Cosmariiim contractum v. dlipsoideum, Micraste-

rias denticulata, Staurastrum gracile, St. curvatum och Stau-

rastrum paradoxiim v. longipes.

Flagellatse: 3 arter, varav en med tva varieteter.

Dinobryon cylindricum v. divergens' och D. cylindricum v. pa-

lustre's maximalutveckhng fortgick hela manaden. Den for-

ras maximum var i synnerhet i manadens forra halft mycket

kraftigt och avslots med utgangen av augusti. Den senare

varieteten var oavbrutet talrik. Bagge varieteterna bildade

cyster i slutet av manaden. Sporadiskt upptradde Uroglena

(allman i sista provet) och Dinobryon sociale v. stipitatum.

Peridiniales: Ceratium forekom i varje prov och

utvecklade ett svagt maximum i slutet av manaden.

Bacillariales: Enstaka Surirdla.

2. Zooplankton. Diaphanosoma, Diaptomus och Cyc-

lops Leiickarti framtradde aven nu liksom i juli gentemot de

ovriga zooplanktonterna. 19 arter.

Rhizopoda representerades av enstaka Difflugia.

Rotatoria: 7 arter. Hela manaden forekommo lik-

som i juli endast Notholca och Conochihis. Notholca var all-

man storre delen av manaden och Conochihis tamligen all-

man. Ganska allman var Anurcsa. Fataligt upptradde PI020-

soma, Gastropus, Mastigocerca och parthenogenetiska honor

av Asplanchna Merrickii.

Cladocera: 9 arter. I varje prov forefunnos denna

manad endast Diaphanosoma, Daphnia galeata, Ceriodaphnia,

Bosmina longispina och Chydorus. Holopedium mycket spar-

samt i borjan och slutet av augusti. Polyphemus och Lepto-

dora sagos sporadiskt och i ringa antal, Parthenogenetiska

honor av Diaphanosoma upptradde talrikt under storre de-

len av manaden. Dessutom antraffades ett antal individer i

sexuell verksamhet under hela augusti. Sexualperioden be-

gynte saledes med denna manads ingang. Daphnia galeata

och D. cristata visade ojamn och i allmanhet lag frekvens.



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, 38, N:o 1. 139

Ceriodaphnia fortplantade sig parthenogenetiskt hela mana-

den, men i slutet av augusti infoll dessutom sexualperioden.

Vid sistnamnda tid nadde arten sin hogsta frekvens. Bos-

mina longispina var overvagande allman, talrik i ett prov.

Chydorus var tamligen allman — allman.

Copepoda: 2 arter. Diaptomus' fullvaxtas sekundar-

maximum upphorde omkring medlet av manaden. Sommar-
sexualperiodens nauplieperiod varade under manadens se-

nare del. Fullvaxta hanar och honor av Cyclops Leuckarti

sagos hela manaden, likasa ungdomsstadier; de forra med
overvagande lag frekvens, de senare talrikt.

September. Daglangden i avtagande. Solskenstim-

marnas antal minskats till 108. Nederbord 59 mm. Vatten-

temperatur vid provtagningen 9.5°.

1. Fytoplankton otvivelaktigt dominerande genom
massupptradande av Volvox aureus och Dinobryon cylindricum

V. palustre samt talrik forekomst av Anabcena flos aquce och

Botryococcus. 10 arter, darav en med tva varieteter.

Schizophycese: 4 arter. Anabcena flos aquce var

annu allmant vegetativ, men foretradesvis sporbildande.

A. Lemmermanni sparsam i vegetativt tillstand och mycket

sparsamt sporbildande. Merismopedia och Gomphosphceria

mycket sparsamt.

Chlorophyceae: 3 arter. Volvox aureus fortplantade

sig vegetativt ytterst kraftigt, men dessutom nadde dess

sexuella verksamhet sin kulmen under denna manad. Botryo-

coccus ater talrik. Sparsamt Eudorina.

Conjugatae saknades.

F 1 a g e 1 1 a t ae : En art med tva varieteter. Dinobryon

cylindricum v. divergens numera endast sparsam och delvis

med cyster. Varieteten palustre's maximalutveckling nadde

sin kulmen. Aven denna varietet alstrade till en del cyster.

Peridiniales: Ceratium sparsamt.

Bacillariales: Surirella i enstaka exemplar.

2. Zooplankton. 13 arter. Endast Bosmina longispina

och Diaptomus forekommo numera talrikt.
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Rhizopoda saknades.

Rotatoria: 4 arter. Notholca tamlig-en allman. Cono-

chilus, Asplanchna Herrickii och Anurcea cochlearis fataligt

representerade. Asplanchna Herrickii fortplantade sig bade

vivipart och genom viloagg.

Cladocera: 7 arter; desamma som i augusti, utom

Polyphemus och Leptodora. Diaphanosoma fortplantade sig

endast sexuellt. Dess viloagg forekommo allmant. Lag fre-

kvens uppvisade Molopedium, Dophnia cristata och Chydorus.

Daphnia galeata forekom allmant och Bosmina longispina

talrikt. Ceriodaphnia's parthenogenetiska fortpiantning fort-

gick tamligen allmant, men dess sexuella verksamhet var

dock allmannare.

Copepoda: 2 arter, Fullvaxta individer av Z)mpto/77us

forekom allmant och unga eller halvvuxna talrikt. Av Cyc-

lops Leuckarti antraffades numera endast ungdomsstadier.

Oktobcr. Daglangden i avtagande. Solskenstimmarnas

antal minskats till 86. Nederbord 38 mm. Vattentemperatur

vid provtagningen 3.5^ 31 oktober var sjon temporart is-

belagd.

1. Fytoplankton fortfarande forharskande tack vare

Volvox aureus' och Dinobryon cylindricum v. palustre's utom-

ordentliga individrikedom. 7 arter.

Schizophycese: 3 arter. Anaboena flos aquce upp-

visade numera endast sporbarande kolonier och synnerligen

sparsamt. A. Lemmermanni forekom mycket sparsamt vege-

tativt, men tamligen allmant sporbarande. Gomphosphceria

fatalig.

Chlorophycese: 3 arter. Volvox aureus var lika

kraftigt vegeterande som i September. Dess sexuella verk-

samhet fortfor mindre intensivt. Botryococcus allman och

enstaka Pediastrum.

Conjugatae saknades.

F 1 a g e 1 1 a t ae : Dinobryon cylindricum v. palustre fanns

talrikt annu i slutet av manaden.

Peridiniales och Bacillariales saknades.
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2. Zooplankton. Endast Diaptomus gjorde sig gal-

lande genom storre individrikedom. 10 arter.

Rhizopoda saknades.

Rotatoria: 2 arter. Notholca tamligen allman och

Conochilus fatalig.

Cladocera: 5 arter. Holopediiim forekom mycket

sparsamt, Daphnia galeata och D. cristata tamligen allmant.

Ceriodaphnia fortplantade sig nu endast sexuellt. Under denna

manad begynte Bosmina longispina's sexualperiod, men dar-

jamte var parthenogenetisk fortplantning tamligen allman.

Copepoda: 3 arter. Diaptomus' vinter-sexualperiod

vidtog under denna manad. Fullvaxta hanar och honor an-

traffades talrikt. Cyc/ops L^uc/earftrepresenteradesfortfarande

av ungdomsstadier. Cyclops strenuus, som ej setts i pelagiska

regionen under hela sommaren, infann sig denna manad, dels

i halvvuxet, dels i utbildat tillstand, men tamligen sparsamt.

November. Daglangden i avtagande. Solskenstimmar-

nas antal minskats till 12. Nederbord 75 mm. Sjon isbelades

den 2 november. Isen vid manadens slut 13 cm. Vattentem-

peratur vid provtagningen ± 0°.

1. Fytoplankton alltjamt dominerande. Individrikast

voro Volvox aureus och Synura. 4 arter.

Schizophyceae saknades belt och ballet.

Chlorophyceae: 2 arter, Volvox aureus och Botryo-

coccus. Bagge upptradde sa som i oktober.

Conjugatae saknades.

Flagellate: Synura forekom talrikt.

Peridiniales: Peridinium antraffades tamligen all-

mant.

Bacillariales saknades.

2. Zooplankton. 9 arter. Diaptomus var fortsattnings-

vis den mest framtradande djurformen.

Rhizopoda saknades.

Rotatoria: 4 arter. Notholca blev allman och bil-

dade avsevarda individgyttringar. Anurcea cochlearis och

Gastropus forekommo tamligen allmant. For forsta gangen
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under delta ars observationstid antraffades Polyarthra. Den

var fatalig.

Cladocera: 2 arter. Daphnia galeata och Bosmina

longispina voro de enda i pelagiska regionen forekommande

cladocererna. Den forra fortplantade sig parthenogenetiskt,

den senare sexuellt, Bagges frekvens lag.

Copepoda: 3 arter. Diaptomus och Cyclops Leuckarti's

forhallande i pelagiska regionen sa gott som oforandrat. Halv-

vuxna och fullvaxta Cyclops strmuus forekommo sparsamt.

December. Kortaste daglangden, knappt 6 timmar,

intraffade denna manad. Solskenstimmarnas antal endast 8.

Nederbord 72 mm. Isens tjocklek vid manadens slut 19 cm.

Vattentemperatur vid provtagningen l.s".

1. Fytoplankton forharskade genom massproduktion

av Volvox aureus. 6 arter.

Schizophyceae: Mycket sparsamt Gomphosphceria.

Chlorophycese: 3 arter. Utover toregaende manads

arter tillkom fatalig Eudorina. Volvox aureus och Botryococ-

cus forhollo sig som i november.

Conjugatse saknades.

Flagellatse: Synura's frekvens avtagit, dock annu

tamligen allman.

Peridiniales: Sparsamt Peridinium.

Bacillariales saknades.

2. Zooplankton. 6 arter. Hogsta frekvens visade

Notholca och Diaptomus och dessa arter forefunnos endast

allmant.

Rhizopoda saknades.

Rotatoria: 3 arter; desamma som i november med

undantag av Gastropus. Ungefar samma frekvens.

Cladocera: Endast ett fatal viloaggbarande Bosmina

longispina antraffades. Daphnia galeata's franvaro tillfallig.

Copepoda: 2 arter. Diaptomus' antal avtagit. Fort-

plantningsverksamheten nagot deprimerad. Cyclops Leuckarti

var nu belt och ballet forsvunnen fran pelagiska regionen.

Cyclops strenuus som i november.
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1911.

Sjon blev fullstandigt isfri den 3 maj efter 182 dygns

isbetackning, saledes ett par veckor senare an foregaende

ar. Arets isfria tid rackte ungefar lika lange som ar 1910.

Efter icke farre an 7 ganger upprepad temporar isbildning

fran och med den 15 oktober till och med 15 november

skedde den definitiva islaggningen den 24 november. Det

hogsta vattenstandet intraffade vid tiden for islossningen

och det lagsta i borjan av September. Mellan dessa tid-

punkter sjonk vattenstandet tamligen jamnt. Vattenstands-

differensen var detta ar dubbelt storre an foregaende ar

eller 40 cm. Fran borjan av September steg vattenstandet

smaningom mot vintern. November visade detta ar den

rikaste nederborden och mars liksom ar 1910 den minsta

nederbordsmangden. Storsta antalet solskenstimmar fore-

kom detta ar i juli och det minsta antalet sasom ar 1910 i

december. Detta ar, namligen den 11 och 12 augusti, steg

vattnets temperatur sa hogt som till 26 \

Januari. Daglangden i tilltagande. Solskenstimmarnas

antal stigit till 36. Nederbord 37 mm. Isens tjocklek vaxte

mot manadens slut till c:a 28 cm.

1. Fytoplankton i manadens borjan dominerande ge-

nom massupptradande av Volvox aureus. 5 arter.

Schizophycese: Mycket sparsamt Gomphosphceria.

Chlorophyceae: 2 arter. Volvox aureus' vegetativa

utvecklings overvaldigande maximum strackte sig annu in

i atminstone manadens borjan. Mot manadens slut sjonk

frekvensen betydligt. Svag sexuell fortplantning formarktes

annu denna manad. Botryococcus alltjamt allman.

Conjugatae saknades.

Flagellatae: Tamligen sparsamt Synura.

Peridiniales: Peridinium forekom hela manaden.

Den var allman i slutet av januari.

Bacillariales saknades.
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2. Zooplankton. 8 arter. Endast Diaptomus gjorde

sig gallande i hogre grad genom individantal.

Rhizopoda saknades.

Rotatoria: 4 arter. Polyarthra utvecklade ett svagt

maximum. Den var allman i slutet av manaden. Samma
frekvens visade Anurcea cochlearis. Notholca allman hela

manaden. Enstaka Conochilus.

Cladocera: 2 arter. Daphnia galeata tamligen all-

man. Endast i borjan av januari sagos annu hanar och

ephippiehonor av Bosmina longispina.

Copepoda: 2 arter. FuUvaxta Diaptomus-individer

allmanna, men fortplantningen matt. Cyclops strenuus upp-

tradde tamligen allmant i fullbildat tillstand. Dess fortplant-

ningsverksamhet var tillsvidare svag.

Februari, Daglangden i tilltagande. Solskenstimmar-

nas antal okats till 60. Nederbord 43 mm. Istjockleken steg

mot manadens slut till 54 cm.

1. Fytoplankton. 4 arter. Form- och individfattigare

an zooplankton. Endast Ceratium var vid ett tillfalle talrik.

Schizophyceae: Mycket sparsamt Gomphosphceria.

Chlorophycese: 2 arter. Botryococcus fortsattnings-

vis allman. Enstaka vegetativa Volvox aureus-kolonier.

Conjugatae och Flagellatae saknades.

Peridiniales foretraddes alltjamt av Peridinium,

vars frekvens kulminerade under denna manad.

Bacillariales saknades.

2. Zooplankton. 7 arter. Huvudmassan utgjordes av

Diaptomus och Notholca.

Rhizopoda saknades.

Rotatoria: 3 arter. Tamligen allmant Polyarthra och

Anurcea cochlearis. Notholca blev talrik mot slutet av ma-

naden.

Cladocera: 2 arter. Daphnia galeata tamligen all-

man. Enstaka Chydorus.

Copepoda: 2 arter. Diaptomus talrik och i livlig fort-

plantningsverksamhet. Cyclops stremius blev i slutet av ma-
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naden allman och intradde da i sin maximum- och sexual-

period. Bagge copepoderna representerades uteslutande av

konsmogna individer.

Mars. Daglangden i tilltagande. Solskenstimmarnas

antal okats till 95. Nederbord endast 16 mm. I slutet av

manaden hade isen blivit 58 cm tjock.

1. Fytoplankton. Endast 3 arter. Med hansyn till

bade art- och individantal betydligt understigande zoo-

plankton.

Schizophyceae: Gomphosphcena mycket sparsamt.

Chlorophyceae: Endast Botryococcus; dess t'rekvens

som i februari.

Conjugatae och Flagellatae saknades.

Peridiniales: Peridinium tamligen allman.

Bacillariales saknades.

2, Zooplankton. 11 arter. Notholca och Diaptomus

voro de individrikaste.

Rhizopoda saknades.

Rotatoria: 4 arter. Notholca var alltjamt talrik.

Conochilus, Polyarthra och Anurcsa cochlearis voro jamfo-

relsevis fataliga.

Cladocera: 3 arter. Daphnia galeata fortsattnings-

vis tamligen allman. Chydorus som i februari. Dessutom

upptradde sparsamt ephippiehonor av Bosmina longispina.

Copepoda: 4 arter. Bade Diaptomus och Cyclops

strenuus befunno sig allt fortfarande i sin maximum- och

sexualperiod. Diaptomus' nauplier forekommo allmant, men
ej halvvaxta. Av Cyclops strenuus antraffades endast full-

vaxta. Tamligen tillfalligt upptradde Cyclops viridis och C.

fuscus. Cyclops viridis befann sig uppenbarligen i sexual-

period.

April. Daglangden i tilltagande. Solskenstimmarnas

antal okats till 131. Nederbord 30 mm. Istjockleken avtog

under manadens lopp. Islossningen vidtog den sista april.

Vattnets temperatur var da 5"".

10
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1. Fytoplankton var hogst fattigt. Endast 3 arter.

Schizophyceae saknades.

Chlorophyceae foretraddes som forut av Botryo-

coccus, men arten var nu ytterst sparsam.

Conjugatae och F 1 a g e 1 1 a t ae saknades fortfarande.

Peridiniales: Sparsam Peridinium endast i borjan

av manaden.

Bacillariales: Tabellaria allman i slutet av manaden.

2. Zooplankton forefanns i overvaldigande massa.

Individrikast voro Notholca och Diaptomus. Darnast voro

Cyclops strenuas' nauplier genom sin talrikhet i ogonenfal-

lande. 9 arter.

Rhizopoda saknades.

Rotatoria: 4 arter. Notholca' s maximum kulmine-

rade i manadens borjan. Sparsamt forekommo Conochilus

och Anurcea cochlearis, mycket sparsamt Polyarthra.

Cladocera: 2 arter. Daphnia galeata var allman och

parthenogenetiska honor av Bosmina longispina visade sig

fataligt vid manadens slut.

Copepoda: 3 arter. Diaptomus' maximum nadde sin

hojdpunkt i slutet av manaden. Dess sexuella verksamhet

var livlig, men vinter-sexualperioden upphorde med denna

manad. Naupliernas antal hade minskats, men i stallet

upptradde unga, halvvuxna individer tamligen allmant.

Cyclops strenuas' fortplantningsverksamhet forsiggick lamt.

Det vimlade av denna arts nauplier och darjamte antraffades

fataligt halvvuxna individer. Cyclops albidus infann sig till-

falligt.

Maj. Daglangden i tilltagande. Solskenstimmarnas an-

tal stigit till 256. Nederbord 30 mm. Under de tvenne for-

sta dygnen i manaden pagick annu islossningen. Hogsta

vattentemperatur 20°.

1. Fytoplankton var fortsattningsvis synnerligen fat-

tigt och underlagset zooplankton. 8 arter, darav en art med

tva varieteter.

Schizophyceae: 3 arter. I varje prov forekommo
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Gompfiosphceria och vegetativa A. Lemmermanni-cenohier.

Den forra var fatalig hela manaden, den senare blev allman

mot manadens slut. Ytterst sparsamt Aphanizomenon.

Chlorophyceas: 2 arter. Botryococcus ater allman.

Ett fatal vegetativa Volvox aureus-kolonier.

Conjugatae saknades.

Flagellatae: I slutet av manaden upptradde bagge

varieteterna av Dinobryon cylindricum allmant, del vis med
toma bagare.

Peridiniales: Peridinium med ojamn frekvens,

Bacillariales: Sparsamt Tabellaria.

2. Zooplankton uppvisade 19 arter och en utomor-

dentlig individrikedom.

De mest tongivande voro Notholca och Conochilus, den

senare sarskilt i slutet av manaden. Darnast framtradde ge-

nom individrikedom Diaptomus' ungdomsstadier och nauplier,

i
borjan av manaden fullvaxta Cyclops Leuckarti och ung-

domsstadier av C. stremnis samt i slutet av maj Asplanchna

priodonta och Bosmina longispina.

Rhizopoda saknades.

Rotatoria: 5 arter. 1 varje prov Conochilus, Notholca

och Anurcea cochlearis. Conochilus' frekvens vaxte till „f6rhar-

skande" mot slutet av manaden, da maximalperioden kulmi-

nerade. Notholca intog aven dominerande stallning i plank-

ton. Anurcea var allman i medlet av manaden. Forst i slutet

av maj infunno sig bada i4sp/anc/ina-arterna, som da antraffa-

des endast med vivipar fortplantning. Asplanchna priodonta's

forsommarmaximum int'611 nu.

Cladocera: 11 arter. I varje prov iakttogos Diapha-

nosoma, Holopedium, Daphnia galeata, Daphnia cristata, Cerio-

daphnia, Bosmina longispina och Chydorus. Deras frekvens

var ytterst ojamn. Mot manadens slut antraffades uteslutande

sommarformen av Daphnia galeata. Bosmina longispina war

den enda cladocer som upptradde talrikt och detta intraffade

forst kort fore manadens utgang. Vid denna tidpunkt be-

gynte nyssnamnda arts forsta maximalperiod och samtidigt
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upptradde Bosmina longirostris allmant. Fataligt represente-

rade voro Sida, Polyphemus och Leptodora.

Copepoda: 3 arter. Under denna manad syntes tore-

tradesvis fullvaxta, talrika nauplier och unga individer till-

horande Diaptomus. Den for icke lange sedan tillandalupna

sexualperiodens avkomma utvecklade sig raskt i maj. Cyclops

Leuckarti utvecklade i medlet av manaden arets forsta individ-

och fortplantningsmaximum. Cyclops strenuus visade atmin-

stone i medlet av manaden talrika ungdomsformer, som ut-

vecklats ur april manads nauplier. Mot raanadens slut min-

skades deras antal betydligt.

Juni. Daglangden kulminerade. Solskenstimmarnas

antal steg till 318. Nederbord endast 19 mm. Vattnets hogsta

uppmatta temperatur 20°, lagsta 14°.

1. Fytoplankton okades bade med hansyn till massa

och formantal, men overtraffade icke zooplankton i individ-

rikedom. De genom hog frekvens mest framtradande fyto-

planktonterna voro Anabcena Lemmermanni, Mallomonas och

alldeles i slutet av manaden Synura. 25 arter, darav en med

tva varieteter och dessutom ett fatal sterila Zygnema och

Mougeotia.

Schizophyceae: 5 arter. Hela manaden antraffades

endast vegetativa Anabcena Lemmermanni-cenobier. Namnda

art utvecklade under forra halften av manaden ett mycket

kraftigt forsta maximum och dess svaga sporbildningsperiod

intraffade i slutet av manaden. A. flos aquce upptradde re-

dan i manadens borjan, men mycket sparsamt; den saknades

i flera prov. Coelosphcerium och Merismopedia visade sig i

pelagiska regionen forst i slutet av manaden och med lag

frekvens. Gomphosphceria upptradde ojamnt och tamligen

sparsamt.

Chlorophyceae: 6 arter. Endast Botryococcus fore-

kom i varje prov och overvagande allmant. I flertalet prov

fran manadens mitt antraffades Sphcerocystis med lag fre-

kvens. I slutet av manaden voro Raphidium och Pediastrum

tamligen allmanna, och vegetativa Volvox aureus-ko\omer och
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Coelastrum tamligen sparsamma. Volvox sags mycket spar-

samt aven i borjan av juni.

Conjugatae: 7 arter. Samtliga hithorande former

infunno sig forst i manadens senare, varmare halft. I fler-

talet prov syntes Staurastrum gracile. Utgaende fran det

storsta antalet prov, i vilka de ovriga antraffats, visade de

foljande ordningsfoljd: Staurastrum paradoxum v. longipes,

St. curvatum, St. lunatum v. planctonicum, Hyalotheca, Cos-

marium moniliforme v. limneticum och Euastrum. Samtliga

Conjugatce-iormev visade lag frekvens.

Flagellatae: 4 arter, varav en med tva varieteter.

I varje prov forekommo Uroglena och Dinobryon cylindricum

V. palustre och bagges hogsta frekvens var „allman". Uroglena

bar delvis cyster under storre delen av manaden. Mallomo-

nas visade sig forst i manadens andra halft och utvecklade

da ett kortvarigt, men ganska betydande maximum. Dinobryon

cylindricum v. divergens var fatalig i borjan och slutet av

manaden. Synura infann sig samtidigt som Mallomonas och

var talrik vid utgangen av juni.

Peridiniales: 2 arter. Hela manaden sags endast

Peridinium, som isynnerhet vid manadens slut var allman.

Under senare halften av juni upptradde Ceratium over-

vagande tamligen allmant.

Bacillariales: I manga prov fataligt Tabellaria.

2. Zooplankton. 22 arter. Flertalet djurformer visade

i allmanhet hog frekvens. Talrika voro hela manaden, en-

dast Diaptomus" ungdomsformer, men under en storre eller

mindre del darav Conochilus, Asplanchna Herrickii, Notholca,

Daphnia cristata, Ceriodaphnia, Bosmina longispina och Cyc-

lops Leuckarti.

Rhizopoda representerades av fatalig Difflugia, som

infann sig i medlet av manaden.

Rotatoria: 7 arter. Conochilus, Anurcea cochlearis

och Notholca voro de enda rotatorier, som sagos hela ma-

naden. Conochilus' och Notholca's maximumperioder rackte

till ungefar mitten av manaden. Asplanchna Herrickii's vivi-
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para fortplantnings forsta maximum ipfoll i borjan av ma-

naden och arten forsvann mot manadens slut. Forst i bor-

jan av manadens senare halft antraffades Polyarthra och

Mastigocerca. Dessa tva former jamte Anurcea cochlearis vi-

sade lag frekvens.

Cladocera: 11 arter. I varje prov forekommo Dia-

phanosoma, Daphnia galeata (sommarformen), Daphnia cris-

tata, Ceriodaphnia och Bosmina longispina. Flertalet av dessa

former foretedde overvagande frekvensen „allman". Bosmina

longispina s maximalperiod fortsattes in i medlet av juni. Un-

der storre delen av manaden och med mycket vaxlande och

i allmanhet lag frekvens upptradde Chydorus, Polyphemus,

Leptodora och Holopediiim, den sistnamnda foretradesvis i

manadens forra halft. Bosmina longirostris och Sida an-

traffades mycket sporadiskt och fataligt. Alia cladocerer

fortplantade sig parthenogenetiskt.

Copepoda: 3 arter. Av Diaptomus forekommo olika

Mdersstadier, men foretradesvis unga eller halvvuxna. Cy-

clops Leuckarti uppvisade aven olika aldersstadier. Dess

andra maximum- och sexualperiod intraffade vid utgangen

av juni. I vissa prov voro ungdomsformer talrika. I borjan

av manaden funnos annu tamligen allmant halvvuxna Cyclops

s/r^nuas-individer.

Juli. Daglangden i avtagande. Solskenstimmarnas an-

tal ytterligare okats till 321. Nederbord 30 mm. Hogsta

uppmatta vattentemperatur 19.5°, lagsta 16.5°.

1. Fytoplankton. 26 arter, varav en art med tva

varieteter. Vaxtformernas individantal underlagset det ani-

maliska plankton.

Schizophyceae: 4 arter. I varje prov forekommo

endast vegetativa Anabcena flos aqucB-trMsir och synnerligen

fataligt. Anabcena Lemmermanni's sporbarande cenobier an-

traffades sparsamt annu i borjan av juli. 1 flera prov sagos

Coelosphcerium och Gomphosphceria, men endast den forra

nadde en gang „allman" frekvens.

Chlorophycese: 9 arter. Hela manaden antraffades
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endast vegetativa Volvox a«r^u5-kolonier, Sphcerocystis och

Botryococcus. Sporadiskt och synnerligen fataligt visade sig

Eudorina, Volvox globator i vegetativt tillstand, Dictyosphce-

rium, Pediastrum, Eremosphcera och Crucigenia. I vegetativt

tillstand forekom Volvox aureus tamligen allmant; dess sexual

-

period infoll omkring den 10 juli och varade annu vid ma-
nadens utgang. Aven Sphcerocystis var tamligen allman,

Botryococcus var overvagande allman.

Conjugatae: 6 arter, som alia upptradde sporadiskt

och i ringa antal. Dessutom Mougeotia sp. och Gonatozygon
sp. Ifragavarande former voro: Myalotheca mucosa, Stau-

rastrum gracile, St. curvatum, St. paradoxum v. longipes, St.

arctiscon och Arthrodesmus.

Flagellatae: 4 arter, varav en med tva varieteter.

I varje prov forefunnos Synura och Dinobryon cylindricum

v.-palustre. Den forsta var tamligen allman, den andra un-

der manadens forra halft allman och under senare halften

talrik (maximum). Mallomonas var i borjan allman, men
frekvensen sjonk senare. Uroglena var fatalig under mana-
dens forsta halft, men blev senare allman. Dinobryon cy-

lindricum V. divergens var allman i forra halften av juli, men
utvecklade ett kortvarigt maximum samtidigt med den andra

D/noferyon-varieteten.

Peridiniales: 2 arter. Ceratium var tamligen all-

man. Peridinium, som forefanns storre delen av juli visade

ett kortvarigt maximum i borjan av juli, da den forekom
talrikt.

Bacillariales: Enstaka Tabellaria.

2. Zooplankton. 19 arter. Manga former forekommo
allmant och flera visade atminstone nagon del av manaden
talrikhet.

Rhizopoda: Tamligen sparsamt Difflugia.

Turbellaria: Enstaka Strongylostoma.

Rotatoria: 4 arter. Hela manaden visade sig Cono-

chilus overvagande allmant, Anurcea cochlearis i allmanhet

sparsamt och Notholca endast en gang allmant, annars fa-

taligt.
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Cladocera: 10 arter. I varje prov iakttogos Dia-

phanosoma, Daphnia galeata (sommarformen), Daphnia cris-

tata, Ceriodaphnia och Bosmina longispina samt i de fiesta

Bosmina longirostris och Chydorus. Enstaka eller i ett fatal

forekommo Sida, Holopedium och Polyphemus. Diaphanosoma
var talrik i medlet av manaden, Ceriodaphnia visade ett ut-

vecklingsmaximum i borjan av manaden. Unga Bosmina
longispina sagos talrikt omkring den 10:de och fullvaxta i

slutet av manaden. Bosmina longirostris var allman i med-
let av manaden. Chydorus forekom ganska allmant. — Samt-
Hga cladocerer fortplantade sig uteslutande parthenogene-

tiskt.

Copepoda: 3 arter. Diaptomus' fortplantningsverk-

samhet var svag. Annu under hela borjan av manaden an-

traffades halvvuxna individer talrikt. Cyclops Leuckarti's

andra maximal- och sexualperiod rackte in i medlet av ma-
naden. Tillfalligt infunno sig Ergasilus' hanar.

Augusti. Daglangden i avtagande. Solskenstimmar-
nas antal minskats till 257. Nederbord som i juli. Hogsta
uppmatta vattentemperatur 26', lagsta 14.5.

1. Fytoplankton, 27 arter, varav en art med tva

varieteter. Enstaka obestamda species tillhorande Chroo-

coccus, Tolypothrix och Closterium aro ej inberaknade i an-

talet. Anabcena flos aquce var den mest iogonenfallande

fytoplanktonten och den var den enda, som under manaden
forekom talrikt.

Schizophyceae: 6 arter. Anabcena flos aquce's jam-

forelsevis kraftiga vegetativa foroknings maximum strackte

sig over hela augusti. Under storre delen av manaden fore-

fanns aven A. Lemmermanni, som overhuvud var fatalig, men
omkring den 18:de visade ett andra relativt svagt maximum.
Mycket sparsamt och sporadiskt sagos Merismopedia, Gom-
phosphceria, Coelosphcerium och Aphanizomenon.

Chlorophyceae: 7 arter. I varje prov forekommo
Botryococcus overhuvud allmant och vegetativa Volvox au-

r^us-kolonier med mycket vaxlande frekvens. Volvox aureus'
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sexualperiod fortsatte under storre delen av augusti. Sphce-

rocystis fanns i de fiesta prov; i borjan av manaden var

den till och med allman. Eremosphcera sags mycket spar-

samt endast i borjan av augusti. Sporadiskt och overhuvud

i ett fatal antraffades Eudorina, Raphidiiim och Pediastrum.

Engang, i slutet av augusti, var Eudorina allman.

Conjugatae: 8 arter, varav dock ingen upptradde i

varje prov. Den enda form som nadde frekvensen „allman"

var Cosmarium contractum v. ellipsoideum. Detta intraffade

i senare halften av manaden. Ovriga sporadiskt upptradande

former voro: Cosmarium moniliforme v. limneticum, Micraste-

rias rotata, Staurastrum gracile, St. lunatum v. planctonicum,

St. curvatum, St. paradoxum v. longipes och Arthrodesmus.

Flagellatae: 3 arter, varav en med tva varieteter.

Mallomonas var allman endast i senare halften av augusti

och Uroglena upptradde fataligt vid namnda tid. Bada varie-

teterna av Dinobryon cylindricum voro i borjan av augusti

allmanna, under den aterstaende delen av manaden over-

vagande fataliga.

Peridiniales: 2 arter. Ceratium's maximum infoil

omkring den ll:te och varade hela manaden. Den var da

allman. I slutet av manaden antraffades cyster. I senare

delen av denna manad begynte Peridinium's minimum.

Bacillariales: Enstaka Tabellaria.

2. Zooplankton. 32 arter, ett ovanligt hogt antal,

som framst betingades av tillkomsten av ett storre antal

littoral- och bottenformer. Talrik frekvens under storre

eller mindre delar av manaden foretedde endast Conochilus,

Diaphanosoma, Bosmina longispina, Diaptomus och Cyclops

Leuckarti.

Rhizopoda: 2 arter. Under storre delen av mana-

den Difflugia. Den var allman i borjan av augusti. Enstaka

Arcella sp.

Rotatoria: 10 arter. I varje prov antraffades Cono-

chilus och Notholca och i de fiesta prov Anurcea cochlearis

och parthenogenetiska Asplanchna Herrickii. Deras frekvens

var mycket ojamn. Sporadiskt och i ringa antal upptradde
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Floscularia, Polyarthra, Ploeosoma, Gastropus, Anapus och

Anurcea aculeata.

Turbellaria: Enstaka Strongylostoma.

Cladocera: 14 arter. Under hela manaden antraffades

Diaphanosoma, Daphnia galeata (sommarformen), Ceriodaph-

nia, Bosmina longispina och Chydorus. Sporadiskt och fata-

ligt forekommo Daphnia cristata, Bosmina longirostris, Poly-

phemus och Leptodora, enstaka antraffades Sida, Holopedium,

Eurycercus, Acroperus och Ophryoxus. Diaphanosoma'?, sexual-

period begynte i borjan av och varade over augusti. Bosmina
longispina befann sig mahanda i ett andra maximum.

Copepoda: 5 arter. I medlet av manaden okades

antalet konsmogna Diaptomus och samtidigt stegrades fort-

plantningsverksamheten, som under manadens foregaende

halft varit matt. Sommarens maximal- och sexualperiod be-

gynte. Cyclops Leuckarti uppvisade alia olika utvecklings-

stadier, men i manadens senare halft foretradesvis ungdoms-
former. Enstaka Cyclops strenuus' ungdomsstadier, C. fuscus

och Ergasilus' hanar formarktes.

September. Daglangden i avtagande. Solskenstim-

marnas antal minskats till 104. Nederbord 39 mm. Arets

lagsta vattenstand intraffade i borjan av denna manad.

Hogsta uppmatta vattentemperatur 16", lagsta ll.s".

1. Fytoplankton. 20 arter, av vilka dock endast Ana-

bcena flos aquce och Uroglena framtradde med betydande in-

dividrikedom. Den senare forekom i utomordentliga massor

i forra halften av manaden.

Schizophycese: 5 arter. Endast bada Anabcena-

arterna syntes i varje prov. A. flos aquce's vegetativa maxi-

mum och vegetativa utveckling overhuvud rackte in i med-

let av September. 1 slutet av manaden antraffades endast^

men talrikt, sporbarande cenobier av denna art. Aven A.

Lemmermanni's vegetativa utveckling upphorde i medlet av

manaden och dess sporbildning forsiggick i slutet av mana-

den. I de fiesta prov visade sig mycket sparsamt Merismo-
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pedia och Gomphosphoeria och i borjan av September upp-

tradde Coelosphcerium sparsamt for sista gangen under aret.

Chlorophyc e ae : 7 arter. Vegetativ Volvox aureus

och Botryococcus iakttogos hela manaden, den forra fataligt,

den senare allmiint. Sphcerocystis sags tamligen allmant. I

ringa antal visade sig Raphidium, vegetativ Volvox globatory

Dictyosphcerium och Pediastrum.

Conjugatae: 3 arter, sterila Zygnema-iradar ej med-

raknade. Mycket sparsamt och vid enskilda tillfallen Micras-

terias denticulata, Staurastrum gracile och St. paradoxum v.

longipes.

Flagellatse: 3 arter. Uroglena uppvisade hela ma-

naden synnerhgen kraftig utveckling. En langre maximal-

period inleddes. Cystbildning iakttogs jamnsides med den

vegetativa forokningen. Mallomonas var tamligen allman

— allman. Den visade i slutet av manaden ocksa cystbild-

ning. Enstaka kolonier av Dinobryon cylindricum v. palustre.

Peridiniales: 2 arter. Ceratium antraffades allmant

i medlet av September, Peridinium var fortfarande fatalig.

Bacillariales saknades.

2. Zooplankton. 25 arter. Genom talrikhet utmarkte

sig inom forra halften av manaden vivipara Asplanchna

Merrickii, viloaggbarande Diaphanosoma, parthenogenetiska

Ceriodaphnia samt halvvuxna och konsmogna Diaptomus; i

manadens senare halft antraffades endast ungdomsstadier av

Diaptomus och Cyclops Leuckarti talrikt.

Rhizopoda foretraddes av enstaka Difflugia, de sista

under aret.

Turbellaria: Enstaka Strongylostoma.

Rotatoria: 8 arter. I varje prov sagos Conochilus

(overvagande allmant), Asplanchna Herrickii, Anurcea cochlea-

ris och Notholca. Asplanchna Herrickii befann sig i forra

halften av manaden i sitt hostmaximum. Samtidigt antraffades

ganska allmant — allmant individer med viloagg. Vid mana-

dens slut visade sig mycket sparsamt viloaggbarande Asplanch-

na priodonta, mojligen antydande en forefintlig hostsexual-
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period. I ringa antal antraft'ades Floscularia, Polyarthra, och

Gastropus.

Cladocera: 12 arter. I varje prov sagos Diapha-

nosoma, Daphnia galeata (sommarformen), Ceriodaphnia,

Bosmina longispina och Chydorus; desamma som i augusti.

Sida, Daphnia cristata och Bosmina longirostris, Acroperus

och Alonopsis upptradde mycket sparsamt. Diaphanosoma's

sexualperiod sammanfoll med denna manad. Parthenogene-

tiska honor syntes ej mer. I forra halften av manaden nadde

Ceriodaphnia's parthenogenetiska utveckling ett nytt maxi-

mum, i manadens senare del begynte dess sexualperiod.

Bosmina longispina fortplantade sig allmant parthenogene-

tiskt under hela September, men vid manadens utgang be-

gynte darjamte den sexuell verksamheten. Leptodora antraf-

fades mycket sparsamt med avbrott. Aven denna arts sexual-

period intraffade i slutet av September, I slutet av manaden

upptradde Holopedium ater med parthenogenetisk fortplant-

ning tamligen allmant efter att ha varit en langre tid sa

gott som belt och ballet forsvunnen fran pelagiska regionen.

Daphnia galeata och Chydorus visade ojamn och i allmanhet

lag frekvens.

Copepoda: 3 arter. Diaptomus' sommarmaximum och

sexualperiod strackte sig in i forra halften av September. I

manadens senare del forsvagades ater fortplantningsverksam-

heten; da forsiggick foretradesvis avkommans utbildning.

Arets sista konsmogna Cyclops Leuckarti antraffades i forra

halften av September, men darefter forekom endast ett be-

tydande antal ungdomsstadier. Enstaka Argulus.

Oktobcr. Daglangden i avtagande. Solskenstimmar-

nas antal gatt ned tiil 79. Nederbord 84 mm. Fran medlet

av manaden till dess slut skedde temporar isbildning 4 ganger.

Hogsta vattentemperatur vid provtagning 9.5^ lagsta 5.5^

1. Fytoplankton. 18 arter, varav en med tva varieteter.

Talrikt visade sig under storre eller mindre delar av mana-

den endast Anabcena flos aquce (sporbarande), Botryococcus

och Uroglena.
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Schizophyceae: 4 arter. Bada Anabcena-Sirternsi an-

traffades endast sporbarande. Merismopedia och Gomphosphoe-

ria forekommo med lag frekvens,

Chlorophyceae: 6 arter. Hela manaden forefunnos

vegetativ Volvox aureus och Botryococcus; den senare ut-

vecklade ett jamforelsevis svagt maximum. Med lag frekvens

och ojamnt upptradde Dictyosphcerium, Eudorina, Sphcerocystis

och Pediastrum.

Conjugatae: 3 arter. Mycket sparsamt i borjan av

manaden Cosmarium contractum v. ellipsoideum, Staurastrum

curvatum och Arthrodesmus.

Flagellatse: 4 arter, varav en med 2 varieteter.

Mallomonas atminstone i borjan av oktober tamligen all-

man, delvis med cyster. Uroglena's maximalperiod fortfor.

Arten bildade delvis cyster. Dinobryon cylindricum v. palustre

tamligen allman och till en del cystbildande. Mycket spar-

samt Synura.

Peridiniales: Fataligt Peridinium.

Bacillariales saknades.

2. Zooplankton. 16 arter. Talrikt forekommo under

storre eller mindre delar av manaden Conochilus, Ceriodaph-

nm-hanar, hanar och honor med viloagg av Bosmina lon-

gispina samt unga och fuUvaxta Diaptomus.

Rhizopoda: Enstaka Arcella.

Rotatoria: 5 arter. Conochilus talrik i medlet av

manaden. Anurcea cochlearis och Notholca tamligen allmanna

— allmanna. Sparsamt visade sig Polyarthra och Gastropus.

Cladocera: 7 arter: Bosmina longispina forip\sinta.de

sig alltjamt parthenogenetiskt, men den sexuella verksam-

heten dominerade. Ceriodaphnia fortplantade sig nu endast

sexuellt. Leptodora visade utom parthenogenetisk fortplant-

ning aven sexuell. Tamligen allmant sagos Daphnia galeata

och Chydorus. D. galeata foretedde i manadens forra halft

endast sommarformen, men i senare halften bade sommar- och

vinterformen, Holopedium var annu i oktober manads borjan

tamligen allman, men forsvann darefter. Bosmina longirostris

visade sig sparsamt.
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Copepoda: 3 arter. I borjan av manaden sagos over-

vagande halvvuxna Diaptomus, men fran medlet av manaden
vidtog vintersexualperioden i samband med de fuUvaxtas

huvudmaximumperiod. Cyclops Leuckarti foretraddes fort-

sattningsvis endast av ungdomsstadier, vilka forsvunno fore

manadens utgang. Cyclops strenuus' ungdomsformer ater be-

gynte infinna sig i pelagiska regionen i okat antal.

November. Daglangden i avtagande. Solskenstim-

marnas antal minskats till 34. Nederbord 104 mm — arets

storsta. Sjons definitiva islaggning skedde den 24 novem-
ber, men dessforinnan uppvisade denna manad trenne till-

falliga isbildningar. Vattentemperatur vid provtagningarna
4° och 2\

1. Fytoplankton. 15 arter, varav en med tva varie-

teter. De genom individrikedom mest framtradande fyto-

planktonterna voro de bagge Dinobryon cylindricum-vav'iete-

terna, Uroglena och vegetativ Volvox aureus.
o

Schizophyceae: 4 arter. Arets sista sporbarande

cenobier av bada Anabosna-arternsi. Tamligen sparsamt Me-

rismopedia och Gomphosphwria.

Chlorophyceae: 5 arter. Volvox aureus' maximal-

utveckling begynte i medlet av november, Botryococcus var

hela manaden allman. Tamligen sparsamt forefunnos Eudo-

rina, Dictyosphcerium och Pandorina.

Conjugatse: Enstaka Cosmarium contractum v. ellip-

soideum.

Flagellatae: 4 arter, darav en med tva varieteter.

Dinobryon cylindricum v. divergens och D. cylindricum v. pa-

lustre visade utvecklingsmaxima under denna manad; den

senares var synnerligen kraftigt. Bagge formerna bildade

ocksa delvis cyster. Uroglena's maximalperiod och cystbild-

ning fortfor. Synura och Dinobryon sociale v. stipitatum voro

atminstone i medlet av manaden allmanna.

Peridiniales: Peridinium blev allman i medlet av

november.

Bacillariales saknades.
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2. Zooplankton. 12 arter. Sarskilt framtradande ge-

nom individantal voro Notholca och fullvaxta Diaptomus.

Rhizopoda saknades.

Rotatoria: 5 arter. AUmant forekommo Conochilus

och Anurcea cochlearis. Notholca visade borjan av en maxi-

malperiod. Sparsamt iakttogos Polyarthra och i enstaka

exemplar parthenogenetiska Asplanchna priodonta-indWider.

Cladocera: 4 arter. Daphnia galeata (sommar- och

vinterformen) och Chydorus fortplantade sig fortsattningsvis

parthenogenetiskt. Bosmina longispina's sexualperiod strackte

sig over november. Enstaka parthenogenetiska honor sagos.

Bosmina longirostris visade sig sparsamt.

Copepoda: 3 arter. Diaptomus' sexuella verksamhet

var synnerligen livlig och dess individrikedom synnerligen

stor. Utom ungdomsstadier, som voro allmanna hela mana-

den, iakttogos i medlet av manaden de forsta konsmogna

individerna av Cyclops strenuus. Enstaka Cyclops albidus.

December. Kortaste daglangden intraffade under

denna manad. Solskenstimmarnas antal minskades till 8.

Nederbord 44 mm. Isens tjocklek okades mot slutet av

manaden till nagot over 13 cm.

1. Fytoplankton. 8 arter, varav en med tva variete-

ter. I massa upptradde Uroglena och talrikt visade sig i

borjan av manaden vegetativa Volvox aureus-kolonier, i slu-

tet av manaden daremot Peridinium.

Schizophyceae: Enstaka Gomphosphosria.

Chlorophyceae: 2 arter. Volvox aureus' vegetativa

maximum strackte sig annu in i borjan av denna manad.

Botryococcus allman.

Conjugatae saknades.

Flagellatae: 4 arter, en med tva varieteter. Urogle-

na's maximalutveckling kulminerade. Cystbildning forsiggick

som tidigare. Annu i borjan av manaden antraffades bada

Dinobryon cylindricum-yaneteiema. allmant och D. sociale v.

siipitatum mycket sparsamt, men darefter forsvunno samt-
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liga Dinobrya. Synura var tamligen allman i slutet av ma-

naden.

Peridiniales: Peridiniam's frekvens vaxte mot ma-

nadens slut till „talrik".

Bacillariales saknades.

2. Zooplankton. 9 arter. Storsta individantalet upp-

visade Notholca, fullvaxta Diaptomus och unga Cyclops strenuus.

Rhizopoda saknades.

Rotatoria: 4 arter. Notholca's maximalutveckling

fortfor. Allmant antraffades Conochilus och Anmcea cochlea-

ris och mycket sparsamt Polyarthra.

Cladocera: 3 arter, desamma som i november utom

Bosmina longirostris. Aven nu sagos endast fataligt parthe-

nogenetiska honor av Bosmina longispina, men allmant ha-

nar och honor med viloagg. Daphnia galeata uppvisade

sommar- och vinterformen i forra halften av december,

men endast vinterformen i den senare.

Copepoda: 2 arter. Diaptomus befann sig fortsatt-

ningsvis i kraftig maximal- och sexualperiod. Mot slutet av

december okades antalet hogtstaende ungdomsstadier av

Cyclops strenuus och samtidigt tilltog artens sexuella verk-

samhet.

1912.

Januari—maj.

Efter en 154 dygn omfattande istid var sjon fullstan-

digt isfri nagot tidigare an foregaende ar eller den 26 april.

Vattenstandet var detta ar hogst i borjan av mars och om-

kring 13 cm hogre an foregaende arens hogsta stand. Un-

der den isfria delen av detta ars observationstid var vatten-

standet i stort sett detsamma, som under motsvarande ars-

tid aren 1910 och 1911. April visade detta ar ett ovanligt

hogt antal solskenstimmar.

Januari. Daglangden i tilltagande. Solskenstimmar-

nas antal okats till 24. Nederbord 23 mm. Istjockleken steg

vid manadens slut till 39 cm.
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1. Fytoplankton numera betydligt underlagset zooplank-

ton med hansyn till individrikedom. 8 arter. Talrikt fore-

kom endast Uroglena.

Schiz;ophyceae: 2 arter. Mycket sparsamt Merismo-

pedia och Gomphosphceria.

Chlorophycese: 2 arter. Volvox aureus antraffades

allmant annu i medlet av januari och forsvann efter denna

manads slut. Botryococcus allman.

Conjugatae saknades.

Flagellatae: 2 arter. Med denna manads utgang

iipphorde Uroglena's maximumperiod. Mycket sparsamt

Synura.

Peridiniales: Peridinium allman.

Bacillariales foretraddes av enstaka Surirella.

2. Zooplankton. 10 arter. I mycket stort antal an-

traffades Notholca, fullvaxta Diaptomus och halvvuxna Cyclops

strenuus.

Rhizopoda saknades.

Rotatoria: 5 arter. Notholca' s maximum nadde sin

hojdpunkt. Conochilus och Anurcea cochlearis voro tamligen

allmanna. Polyarthra sags i medlet av manaden allmant.

Enstaka Gastropus.

Cladocera: 3 arter. Daphnia galeata (vinterformen)

tamligen allman. Bosmina longispina fortplantade sig endast

sexuellt. Mycket sparsamt Chydorus.

Copepoda: 2 arter. D/apfomus' maximum- och sexual-

period fortsatte. Cyclops strenuus visade annu jamforelsevis

svag fortplantningsverksamhet, men de halvvuxnas antal var

betydligt.

Fcbruari. Daglangden i tilltagande. Solskenstimmar-

nas antal okats till 45. Nederbord endast 17 mm. Isens

tjocklek vaxte mot manadens slut till 52 cm (maximum).

1. Fytoplankton var ytterst form- och individfattigt.

4 arter.

Schizophyceae: Mycket sparsamt Gomphosphceria.

Chlorophyceae representerades nu endast av Botry-

11
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ococcus, som annu i medlet av februari var allman, men
senare fataligare.

Conjugatae saknades.

F 1 a g e 1 1 a t ae : Endast Uroglena, som antraffades all-

mant in i medlet av manaden, men ej vidare vid manadens

utgang.

Peridiniales: Peridinium allman.

Bacillariales saknades.

2. Zooplankton. 9 arter. Individrikast antraffades

Notholca, fullvaxta Diaptomus och halvvuxna Cyclops strenims.

Rhizopoda saknades.

Rotatoria: 4 arter. Notholca's maximum forsvagades

mot manadens slut. Polyarthra var allman och den bar agg

i slutet av manaden. Anurcea cochlearis iakttogs tamligen

allmant. Ojamn frekvens visade Conochilus.

Cladocera: 3 arter. Dap/znia gffl/^a^a (vinterformen)

med samma frekvens som i januari. De sista viloaggbarande

honorna av Bosmina longispina iakttogos i medlet av februari.

Chydorus forekom fataligt.

Copepoda: 2 arter. Diaptomus nagot fataligare an

i januari. Under denna manad utvecklade sig Cyclops strenmis'

ungdomsformer i betydande grad till konsmogna individer.

Mars. Daglangden i tilltagande. Solskenstimmarnas

antal minskats till 35. Nederbord 54 mm. Isens tjocklek

avtog mot slutet av manaden till 30 cm.

1. Fytoplankton var alltjamt underlagset zooplankton

i fraga om form- och individantal. 5 arter. Talrikt upptradde

endast Syniira.

Schizophyceae saknades.

Chlorophyceae foretraddes endast av Botryococcus,

som forekom sparsamt.

Conjugatae saknades.

Flagellatae: 3 arter. Synura i livlig forokning. Sam-

tidigt antraffades cystliknande bildningar, ur vilka de upp-

vaxande generationerna sannolikt framgatt. Enstaka Mallo-

monas. I slutet av mars blev Uroglena ater allman.
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Peridiniales: Peridinium allman.

Bacillariales saknades.

2. Zooplankton. 9 arter. Talrikt iakttogos endast

fullvaxta Diaptomus.

Rhizopoda saknades.

Rotatoria: 5 arter. Notholca's maximalperiod upp-

horde. Conochilus, Anurcea cochlearis och Polyarthra visade

ojamn frekvens. Den sistnamnda bar aven nu agg. I slutet

av manaden upptradde tor forsta gangen Conochiloides, som
da forekom allmant.

Cladocera: 2 arter. Daphnia galeata forekom all-

mant pa olika utvecklingsstadier. Atminstone fran medlet av

mars upptradde jamte vinterformen aven sommarformen.

Bosmina longirostris aven allman vid manadens slut.

Copepoda: 2 arter. D/ap^omus' maximal- och sexual-

period framtradde kraftigare an i februari. Cyclops strenuus'

egentliga sexualperiod och nauplieperiod vidtog nu.

April. Daglangden i tilltagande, Solskenstimmarnas

antal stigit mycket starkt, d. a. till 236; ett antal, som be-

tydligt overtraffar samma manads antal under aren 1910 och

1911. Nederbord endast 13 mm. Isen var annu i medlet

av manaden 35 cm, och den 26 var sjon fullstandigt isfri.

Vid provtagningarna var vattnet 4. 5" och 6.

1. Fytoplankton begynte ater tavla med zooplankton.

8 arter. Storre individrikedom visade Uroglena och Synura.

Schizophyceae: Enstaka Merismopedia.

Chlorophycese: 2 arter. Fataligt Botryococcus och

vegetativa Volvox aureus' kolonier.

Conjugatae saknades.

Flagellatae: 4 arter. Massor av overvagande sma
Uro^/ena-kolonier forekommo. En ny maximalutveckling be-

gynte. I slutet av manaden fordes talrika 5yn«ra-kolonier

till pelagiska regionen och Dinobryon cylindricum v. palustre

upptradde ater.

Peridiniales: Sparsamt Peridinium.

Bacillariales saknades.
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2. Zooplankton. 10 arter. Diaptomus var den enda

zooplanktont, som uppvisade ett storre individantal.

Rhizopoda saknades.

Rotatoria: 4 arter. Conochiloides fanns tamligen

allmant annu i medlet av april, men forsvann darefter.

Polyarthra, Amircea cochlearis och Notholca antraffades med
lag frekvens. Polyarthra bar aven nu agg.

Cladocera: 3 arter. Daphnia galeata's (sommar-

och vinterformen) frekvens ungefar som i mars. Bosmina

longirostris allman atminstone i medlet av april. Mycket

sparsamt syntes Chydorus.

Copepoda: 3 arter. Diaptomus forefanns fortsatt-

ningsvis i fullvaxt tillstand synnerligen rikligt. Dess sexuella

verksamhet var alltjamt livlig. Under loppet av manaden

stegrades nauplieantalet betydligt. Annu in i medlet av

manaden fortplantade sig Cyclops strenuus intensivt. Dess

naiiplieperiod foil till god del inom april manad. Efter flera

manaders vila utanfor pelagiska regionen visade sig i slutet

av manaden tamligen allmant ungdomsstadier av Cyclops

Leuckarti.

Maj. Daglangden i tilltagande. Solskenstimmarnas

antal ater minskats till 138. Nederbord 68 mm. Vattnets

temperatur vid provtagningarna 9 och 15 .

1. Fytoplanktons artantal bar stigit betydligt i for-

hallande till april manads antal och individantalet mojligen

i ringa grad. 17 arter, darav en med tva varieteter. Tal-

rikt representerad var endast Uroglena.

Schizophyceae: 4 arter. Mycket sparsamt an-

traffades Gomphosphceria, Coelosphcerium och sporbarande

cenobier av bada Anabo2na-2iviev\\Qi. De sistnamnda i slutet

av maj.

Chlorophycese: 4 arter. Fataligt Botryococcus,

Pediastrum, Pandorina och vegetativ Volvox aureus.

Conjugatae: Enstaka Staurastrum gracile.

Flagellatse: 5 arter, varav en art med tva varieteter.

Uroglena's frekvens synnerligen hog. Mallomonas blev all-
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man mot manadens slut. Med lag frekvens upptradde bada

varieteterna av Dinobryon cylindricam och D. sociale v.

stipitatum.

Peridiniales: 2 arter. Ceratium infann sig pa nytt

mycket sparsamt i slutet av manaden och Peridinium var

da allman.

Bacillariales: Mycket sparsamt Tabellaria.

2. Zooplanktons formantal okades betydligt. 18 arter.

Talrik var endast Diaptomus.

Rhizopoda saknades.

Rotatoria: 6 arter. Endast Polyarthra var allman,

de ovriga foretedde lagre frekvens. Polyarthra visade nu aven

delvis viloagg. De ovriga voro: Conochilus, Anurcea co-

chlearis, Notholca och vivipar Asplanchna Herrickii.

Cladocera: Barter. Tamligen allmanna voro Dap/zn/a

galeata (sommar- och vinterformen), Bosmina longirostris och

Chydoras. Under denna manad visade sig utom de namnda

arterna dels unga, dels fullvaxta individer av sjons isfria

tids cladocerer, sasom Diaphanosoma, Holopedium, Ceriodaph-

nia, Bosmina longispina och Sida.

Copepoda: 4 arter. Diaptomus vinter-sexualperiod

och maximum upphorde under denna manad. Nauplieperioden

var hela manaden mycket kraftig och i slutet av manaden

formarktes en stark fortsatt utveckling av avkomman. Cyclops

Leuckarti's ungdomsformer utvecklade sig till konsmogna

individer och C. strenuus' fullvaxta individer forsvunno efter-

hand for att for en tid framat eftertradas av sin avkomma.

Mycket sparsamt upptradde ungdomsstadier av C. viridis.

11



D. KARAKTARISTIK AV LITTOIS TRASK,
SARSKILT UR PLANKTONBIOLOGISK

SYNPUNKT.

Med sjo forstar Forel (1901 p. 2) »eine allseitige ge-

schlossene, in einer Vertiefung des Bodens befindliche, mit

dem Meer nicht in direkter Kommunikation stehende stagnie-

rende Wassermasse». Storleksforhallandena spela enligt denna

definition ingen roll, varfor varje vattenpuss kan betraktas

som en sjo i smatt. Praktiskt taget inskrankes dock an-

vandningen av namnet sjo av Forel till sadana sjoar, som

hava en central region, i vilken vattnets djup ar tillrackligt

stort for att utesluta intrangandet av den littorala floran.

»Zur gleichen Gruppe geographischer Erscheinungen wie die

Seen gehoren auch die Weiher and Siimpfe» sager Forel.

Till „Weiher" (etangs) hanfores sjoar med sa ringa djup,

att den submersa littorala floran overallt kan vinna fotfaste

och till „Sumpfe" ater „Weiher" av sa obetydligt djup, att

de vaxter, som skjuta sina skott over vattenytan kunna ut-

veckla sig overallt. Enligt denna indelning av sjoar i vid-

strackt mening skulle Littois trask narmast komma att rak-

nas till „Weiher"- el. „etangs"-gruppen. Chodat (1897, 98)

bar fastslagit 20 m som en egentlig sjos minimala djup,

varfor Littois trask ej heller av honom skulle betraktas som

en sjo. Jag bar emellertid betecknat Littois trask som en

sjo med hansyn till forekomsten av alia de regioner i det-

samma, som man overhuvud kan sarskilja i de storsta sjoar,

namligen littoral-, botten- och pelagiska regionen. En om-

standighet, som ytterligare talar for ett sadant betecknande,

ar den synnerligen stora omfattning den makrofyt-saknande
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pelagiska regionen i Littois trask visar i jamforelse med
littoralregionen. — Efterhand som den pelagiska regionen

inskrankes genom anhopning av nytt bottenmaterial och ge-

nom strandvegetationens utstrackning mot densamma gar

namligen sjokaraktaren forlorad.

I termiskt avseende tillhor Littois trask Forel's (1901

p. 107) tempererade sjoar, i det att j^tvattnets temperatur

under sommarhalvaret overstiger temperaturen for vattnets

storsta tathet 4°, men under vinterhalvaret sjunker under

densamma.

Nagra forskare sasom exempelvis Apstein (1896) och

Huitfeldt-Kaas (1906) ha gjort forsok att pa grund av

planktonsammansattningen biologiskt klassificera sjoarna. De

hittills vunna resultaten bara dock mer eller mindre en lo-

kal pragel. Darfor lyckas det jamforelsevis sallan att finna

full overensstammelse mellan andra trakters sjoar och de

uppstallda sjotyperna. Salunda synes Littois trask ansluta

sig nara till Apstein's Dinobryon-sioar, som visa foljande

egenheter: Chroococcacece sparsamt, Dinobryon talrikt, Chy-

dorus littoral, plankton fattigt och vattnet klart. Da Chydorus

emellertid aven forekom pelagiskt aret om i Littois trask

ar detta en omstandighet, som antyder ett narmande till

Apstein's andra sjogrupp, Chroococcacece-sidarna, for vilka

limnetisk Chydorus anses vara utmarkande. Huitfeldt-Kaas

har pa grund av sina planktonundersokningar i de norska

vattnen foranletts att sammanfora sjoarna i tvenne huvud-

grupper, namligen Schizophycece-vaiten och Chlorophyceos^)-

vatten. Till den forsta gruppen hanfor han grunda laglands-

vatten med ringa tillopp och kvantitativt rika pa fytoplankton

(sarskilt Schizophycece), till den andra ater alia ovriga vatten.

De senare skuUe vara sarskilt rika pa Chlorophycece, men

innehalla endast sparsamt eller alls icke Schizophycece. Han

anser denna gruppering av sjoarna aven kunna utstrackas

till de nord- och mellaneuropeiska sjoarna, saledes aven till

1) Chlorophycece omfattar enligt Huitfeldt-Kaas' systematiska upp-

stallning av planktonterna aven Conjugates.
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vart land. En del av de grunda sjoar, som undersokts av

Levander (1900), hanfor Huitfeldt-Kaas till Schizophycece-

gruppen, Littois trask synes emellertid intaga en mellan-

stallning till nyssnamnda sjogrupper. Salundautgjorde C/z/oro-

phycecs ^)-ania\et c:a 62 °/o av samtliga fytoplanktonter och

c:a 33 % ^v alia limnoplanktonters antal i Littois trask.

Dessa procenttal overensstamma i hog grad med motsva-

rande tal 63 % I'esp. 37 °/o ^^^ de norska sjoarna, vilka

Huitfeldt-Kaas bl. a, just pa grund av namnda hoga pro-

centtal ar benagen att karaktarisera som Chlorophycece-vRtten.

Vissa ar synes Chlorophycece aven genom synnerlig individ-

rikedom trycka sin pragel pa planktonlivet i Littois trask,

sasom fallet var under senare delen av ar 1910, da en flera

manader omfattande kraftig utveckling av Volvox aureus for-

siggick i pelagiska regionen. Schizophycece-antalet daremot

var i Littois trask c:a 17 7o och i de norska sjoarna c:a 6 %
av hela antalet fytoplanktonter. Om hartill fogas, att Ana-

bcena flos aquce och A. Lemmermanni i Littois trask uppvi-

sade ganska betydande produktionsmaxima inse vi, att Lit-

tois triisk aven har stark gemenskap med Schizophycece-

vattnen. Taga vi ytterligare i betraktande de hydrografiska

forhallandena i Littois trask synes en narmare anslutning

till sistomtalade sjogrupp vara pafallande.

Planktonternas temporala upptradande i pelagiska

regionen. De kvalitativa och kvantitativa forandringar i

plankton, som forsigga under arets lopp, betingas av saval

inre som yttre orsaker. Kannedomen om dessa faktorers

betydelse for planktonlivet ar sjalvfallet pa grund av deras

mangfald och samtidiga ingripande avensom organismernas

anpassningsformaga annu tamligen bristfallig.

Den temporala fordelningen av planktonterna beror i

hog grad av vattenbackenets egenart och atminstone indi-

rekt av de klimatiska forhallandena. Salunda maste man
vanta, att en 5—6 manaders istid, som Littois trask har att

uppvisa, skall trycka en viss pragel pa hela planktonlivet,

') I Huitfeldt-Kaas' mening.
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detta icke allenast genom da radande lagre vattentempera-

turer utan aven genom den av istacket nedsatta Ijustill-

gangen och gasutbytet med atmosfaren. Oberoende av is-

betackningen ar Ijustillgangen under vinterhalvaret mycket

mindre an under sommarhalvaret pa grund av sjons geo-

grafiska lage. Skillnaden meHan den langsta och kortaste

dagen utgor omkr, 13 ^j^ t. Den solskensfattigaste manaden

under aren 1910 och 1911, namligen december, visade i medel-

tal per dag endast 0.3 solskenstimmar, medan det hogsta dags-

medeltalet under namnda ar intraffade i juni med resp, 9.6

och 10.6 timmar. Ljustillgangen okas under sommarhalvaret

ytterligare genom en langre skymningstid. De i vattnet till

olika djup nedtrangande Ijusstralarnas intensitet och beskaf-

fenhet varierar under olika arstider beroende av i vattnet

upplosta amnen samt mangden slam och plankton. Vid en

spektralfotometrisk undersokning*) av ett filtrerat vatten-

prov fran Littois trask av ^^/xiil3 (is 7 cm) befanns det ge-

nom ett 1 meters vattenskikt genomgangna Ijuset utgora

for vaglangderna 453 /^jbi, 500 ft/i, 552 fi/i, 601 fifi, 650 /h/li,

683 /^fx och 710 /.ifi resp. 8 %, 14 o/o, 20 o/o, 26 °/o, 26 o/o, 24 "/q

och 19 ^Iq av det infallande Ijuset. Till 3 meters djup, d. a.

i det narmaste maximaldjupet i Littois trask, skulle pa grund

av ovannamnda resultat enl. berakning intrangt endast resp.

0.1 o/°, 0.3%, 0.8%, 1.7%, 1.8%, 1.4% och 0.7% ay det

infallande Ijuset. Det djupast intrangande Ijuset var saledes

orange och darnast foljde rott, som anses utgora det for de

grona vaxternas kolsyreassimilation lampligaste Ijuset. Lik-

nande undersokning av sommarvattnet har tyvarr ej verk-

stallts.

Vattnets temperatur i en sa grund sjo som Littois trask

paverkas sjalvfallet i hog grad av lufttemperaturens vaxlingar.

M Undersokningen utfordes av hr O. Sternbeck a Hydrografisk-

biologiska havsundersokningarnas laboratorium och berakningen av de

olika Ijusstralarnas nedtrangande till 3 meters djup verkstalldes av

hr fil. mag. H. Renqvist. Har bor antecknas, att namnda undersokning

skedde forst efter det stycket „Vattnets genomskinlighet och farg"

redan var tryckt (p. 14).
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Den ovanligt hoga vattentemperaturen 26° i augusti 1911 blev

en mojlighet endast tack vare vattenstandets betydande sank-

ning pa grund av stark avdunstning och ringa nederbord.

Aren 1909 och 1910 var hogsta vattentemperaturen 20.5° resp.

21.5°. Under istiden stod vattnets temperatur i pelagiska re-

gionen omedelbart under istacket vid fryspunkten och, da

isen var tamligen tjock, ovan bottnen vid c:a 3°.

Ovanomtalade stora differenser i Ijusmangd och vatten-

temperatur under sommar- och vinterhalvaret motsvaras av

en betydande skillnad i den totala planktonproduktionen och

i antalet olika planktonformer under namnda tider av aret.

Planktonmangden liksom formantalet ar under den isfria

tiden mycket storre till foljd av da forhandenvarande gynn-

sammare levnadsforhallanden.

Huru fyto- och zooplanktontantalet vaxlat sig emellan

och i jamforelse med lufttemperaturens och Ijustillgangens

vaxlingar under observationstiden finna vi av narslutna gra-

fiska sammanstallningar. I stallet for vattentemperaturkur-

vor har atergivits kurvor for lufttemperaturen, emedan vatt-

nets temperatur uppmatts tamligen oregelbundet och otill-

rackligt for erhallande av nagot sa nar tillforlitliga manads-

medeltal och alldenstund vattentemperaturen i en grund sjo

utan egentligt tillopp i huvudsak foljer forandringarna i luf-

tens temperatur. Sistnamnda forhallande galler dock ej un-

der istiden, da vattnets temperatur vaxlar inom mycket

trangre granser.

Under den isfria tiden finna de kromofyllforande fyto-

planktonterna de basta betingelserna for sin kolsyreassimi-

lation och utveckla darfor da rikligt former och individer.

En rik och mangsidig produktion av vaxtformer mojliggor

ater en formrik och kraftig utveckling av de heterotrofa

organismerna, framst zooplanktonterna.

Det hogsta antalet olika vaxtplanktonter antraffades

under alia observationsaren i augusti, men antalet varierade

med aren. Salunda uppvisade 1909 27, 1910 20 och 1911

28 former. Djurplanktontantalet var storst i juni ar 1909

(22), i juli 1910 (20) och i- augusti ar 1911 (32). Det i ogonen-
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fallande hoga antalet ar 1911 beror pa forekomsten av ett

storre antal tillfalliga gaster i pelagiska regionen. Det minsta

antalet fytoplanktonter antraffades ar 1911 i mars och april

samt under observationstiden 1912 i februari. Antalet var

3 resp. 4. Zooplankton var svagast representerat aren 1910

och 1911 i december med 6 resp. 9 former och under 1912

ars observationstid i februari och mars med 9 former.

Som man kan forutse av de extrema naturforhallan-

dena under aret ar antalet perennerande planktonter mindre

an antalet periodiska och av de periodiska ater sommar-

planktonterna overvagande. Det erbjuder i vissa fall stora

svarigheter att hanfora planktonten till den ena eller andra

av dessa grupper. Detta galler i synnerhet sporadiskt och

fataligt upptradande former. — Namnen pa de planktonter,

som foranlett tvekan i detta avseende, ha satts inom parentes.

a) Perennerande:
Schizophyceae: Merismopedia, Gomphosphcsria.

Chlorophyceae: Volvox aureus, Botryococcus.

Conjugatae ej foretradd.

Flagellatae: Synura, Uroglena.

Peridiniales: Peridinium.

BaciUariales: Surirella.

Rhizopoda ej representerad.

Rotatoria: Conochilus, Polyarthra, Anurcea cochlearis,

Notholca, Gastropus.

Cladocera: Daphnia galeata, Chydorus.

Copepoda: Diaptomus. (Cyclops albidus, C. fuscus).

b) Sommarplanktonter:
Schizophyceae: Coelosphcsrium, Anabcena flos aquce, A.

Lemmermanni, Aphanizomenon.

Chlorophyceae: (Eudorina, Pandorina), Volvox globator,

Sphcerocystis, Dictyosphcedum, Raphidium, Pediastruniy

Coelastrum, Eremosphcera, Cnicigenia, Kirchneriella.

Conjugatae: Hyalotheca, Cosmarium, Euastrum, Micraste-

rias, Staurastrum. Arthrodesmus.
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F 1 a g e 1 1 a t ae : Mallomonas, Dinobryon.

Peridiniales: Ceratium.

Bacillariales: (Tabellaria).

Rhizopoda: Centropyxis, Difflugia, Arcella sp.

Turbellaria: Strongylostoma.

Rotatoria: Floscularia, Asplanchna, Mastigocerca, Anurcea

aculeata, Ploesoma, Anapus.

Cladocera: Sida, Diaphanosoma, Molopedium, Daphnia

cristata, Ceriodaphnia, Bosmina longispina, (B. longi-

rostris), Polyphemus, Leptodora, Eurycercus, Acroperus,

Alonopsis, Ophryoxus.

Copepoda: Cyclops Leuckarti, Argulus, Ergasilus.

c) Vinterplanktonter:

Rotatoria: Conochiloides.

Copepoda: Cyclops strenuus, C. viridis.

Ut V e c kl i ngs m axi ma inom de olika syste-

matiska grupperna. Begransandet av maximalperio-

derna ar forenat med betydande svarigheter isynnerhet i de

fall da planktontens frekvens overhuvudtaget ar lag eller

da frekvensens stigning mot eller sjunkande fran maximets

kulminationspunkt sker smaningom. Maximets avgransning

maste dartor i sadana fall i hog grad bara subjektivitetens

pragel. Att maxima under olika ar bade till individantal,

varaktighet och tid skola visa avvikelser ar uppenbart, ty

planktonternas yttre livsfaktorer variera med aren.

1. Schizophyceae: Endast de bagge Anabcena-

arterna visade en starkare individproduktion. Nagon egent-

lig „vattenblomning" astadkommo de dock icke. A. flos aquce

foretedde e n och A. Lemmermanni t v e n n e utvecklings-

perioder under aret. Varje vegetationsperiod hade sitt maxi-

mum. De kraftigaste maxima visade A. flos aquae, som aren

1909 och 1910 under kortare tid intog en dominerande stall-

ning. Under forsommarperioden 1911 var A. Lemmermanni

under kort tid forharskande, annars voro dess maxima mindre

framtradande. A. flos aquae's vegetativa maximalutveckling
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skedde i stort sett i augusti och forra halften av September

vid c:a 18°— 14.5^ A. Lemmermannfs vegetationsperioder in-

traffade under forsommarn och eftersommarn. Pa grund av

de ovriga Sc/z/zop/zycecs- arternas relativt fataliga och spora-

diska forekomst i pelagiska regionen ha ej eventuella maxima

kunnat fastslas.

2. Chlorophyceae: Volvox aureus och Botryococcus

voro de mest framtradande planktonterna inom denna grupp.

Den fdrra spelade under ar 1909 och 1910 en avgjort vik-

tigare roll an ar 1911. Salunda dominerade den i senare

halften av oktober 1909 och mojligen annu en langre tid

framat (undersokningen avslots med denna manads utgang).

1910— 11 var arten dominerande under flera manaders tid

fran sept.—januari. Under nastfoljande korta maximum fran

medlet av november—forra halften av december 1911 var

arten endast „talrik". Volvox aureus' vegetativa maximum

intraffade vid jamforelsevis laga vattentemperaturer, iT— 1°.

Botryococcus intog ej vid nagot tillfalle forharskande plats

i plankton. Ar 1909 nadde arten sitt maximum i sept.—okt.

Ovriga Chlorophycece voro av alldeles underordnad betydelse.

3. Conjugatae: Samtliga hithorande former upp-

tradde sporadiskt och fataligt.

4. Flagellatse: Hogst betydande maxima utveck-

lade Uroglena och Dinobryon cylindricum-vaneieterna, Uro-

glena under ar 1911 och Dinobryon aren 1909 och 1910. Un-

der observationstiden 1909 sags Uroglena inalles endast

tvenne ganger och da sparsamt. Under den del av 1910

jag foljt med dess upptradande i pelagiska regionen visade

den tva svaga maxima, i borjan av juni och slutet av au-

gusti. Sa foljde i juni 1911 ater ett svagt maximum, men

fran och med sept. 1911—Jan. 1912 utvecklades ett synner-

ligen kraftigt maximum. Arten dominerade harunder i plank-

ton i forra halften av September och hela december. Nasta

gang skedde massutveckling av arten omkring medlet av

april 1912 och fran denna tid fortgick en kraftig utveckling

atminstone anda till observationstidens slut. Den starkaste

produktionen av Uroglena forsiggick vid vattentemperaturer
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fran 16° nedat. Dinobryon cz//mdncum-varieteternas maxima

voro tamligen samtidiga. Dinobryon cylindricum v. divergens'

maximum visade ar 1909 bade lagre individfrekvens och

kortare varaktighet an D. cylindricum v. palustre's, men ar

1910 endast kortare varaktighet an den andra varieteten.

Ar 1909 skedde den forra formens maximalutveckling i

aug.—borjan av oktober och den senare formens fran med-

let av juni—medlet av oktober. D. cylindricum v. palustre

intog i synnerhet under senare halften av sitt maximum en

dominerande stallning. Ar 1910 begynte bagge varieteternas

maximalperiod i senare halften av juli, men D. cylindricum

V. divergens' avslots med augusti manads utgang under det

att den andra formen visade stor individrikedom annu tva

manader framat. Detta ar upptradde bagge formerna under

kortare tid forharskande. I stallet for de foregaende arens

enda relativt langvariga maximum uppvisade bagge variete-

terna under 1911 tvenne kortvariga delvis mycket kraftiga

utvecklingsmaxima, ett i senare halften av juli och ett an-

nat i november. Dinobryon sociale v. stipitatum, som spe-

lade en underordnad roll i sjons plankton, foretedde ett yt-

terst svagt maximum omkr. medlet av november 1911 sam-

tidigt med de ovriga Dinobrya's andra maximum. Mallomo-

nas visade ett tydligt, men kortvarigt maximum i senare

delen av juni 1911. Synura upptradde tidtals talrikt men

alltfor oregelbundet for att jag skulle kunnat finna nagon

sarskild maximalperiod.

5. Peridiniales: Ceratium hade tamligen ringa in-

flytande pa planktonkaraktaren. Dess synnerligen svaga ars-

maximum syntes infalla i augusti. Peridinium's utveckling

skedde huvudsakligen under vinterhalvaret, da den dock

endast tidtals antraffades talrikt. Ar 1911 formarktes ett

mindre, sekundart maximum i slutet av juni och borjan av juli.

6. Bacillariales: Varken Tabellaria eller Surirella

utvecklade nagot markbart maximum i pelagiska regionen.

7. Rhizopoda: Difflugia antraffades i ringa antal,

mest i augusti.

8. Rotatoria: En del representanter for denna
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grupp gjorde sig atminstone tidtals gallande. Sadana voro

Conochilus, Notholca och Asplanchna. Conochilus' utveck-

lingsmaximum syntes infalla inom maj—juni, da den tore-

kom talrikt. Asplanchna-avterna. upptradde i pelagiska re-

gionen under tvenne perioder. Bagge arternas forsta pe-

riod infoll aven inom manaderna maj—juni. Under denna

forsommarperiod utvecklades ett tydligt maximum i det

man da antraffade arterna talrikt. Ett i ogonenfallande

maximum inom sensommar-hostperioden har jag observe-

rat endast hos A. Merrickii ar 1911. Detta intraffade i forra

halften av September. Notholca var mest framtradande un-

der vinterhalvaret. Arten antraffades talrikt-dominerande

fran slutet av februari till och med borjan av juni 1911 aven-

som med samma frekvens fran medlet av november 1911—
forra halften av februari 1912. Produktionsmaxima synas

saledes icke till tiden sammanfalla under olika ar. Som-

rarna 1910 och 1911 synes ett sekundart och mycket svagt

maximum ha intraffat i augusti. Polyarthra forekom liksom

foregaende art allmannare under den kallare delen av aret.

Dess svaga utvecklingsmaximum intraffade 1911 i Jan.—febr.

och 1912 i Jan.—maj. Conochiloides visade sig individstarkast

i borjan av sin par veckor omfattande vistelse i pelagiska

regionen fran slutet av mars in i storre delen av april 1912.

Ovriga rotatorier foretedde icke markbara maxima.

9. Cladocera: Det kraftigaste produktionsmaximet

inom denna grupp uppvisade Diaphanosoma. Det hogsta

individantalet naddes i stort sett i juli— augusti. Ett svagt

arsmaximum har iakttagits hos Daphnia cristata och Chy-

dorus; hos den forra under mer eller mindre omfattande

delar av juni—juli, hos den senare inom aug.—September.

Holopediiim visade sig i pelagiska regionen vid tvenne skilda

arstider, namligen under forsommaren och hosten, men var

individrikare under den forsta perioden. Ett faststallande

av Daphnia galeata's maxima var mycket svart. Det synes

som om tvenne ytterst svaga maxima skuUe intraffat ar 1911

under varsommaren resp. senhosten. Ceriodaphnia visade

ar 1911 tvenne tydliga maxima, i juli och sept.—oktober.
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Bosmina longispina's parthenogenetiska fortplantning nadde

tvenne maxima ar 1909 i juni och slutet av aug.— sept., ar

1911 fran slutet av maj—forra halften av juni och fran

omkr. medlet av juli— augusti. For ar 1910 kunde jag ej

sarskilja maxima, Nagot efter det senare maximet infoll

den sexuella fortplantningens maximum. Ovriga cladocerer

upptradde sporadiskt och foretradesvis fatahgt.

10. Copepoda: Arterna inom denna grupp visade

trenne efter varandra foljande utvecklingsperioder, namli-

gen naupliernas, ungdomsstadiernas och de fullvaxtas pe-

riod. De konsmogna individerna av Diaptomus och Cyclops

Leuckarti foretedde tvenne maxima, men Cyclops stremms

fullvaxta endast ett maximum. Diaptomus' huvudperiod in-

foll 1910—11 fran slutet av oktober— april och 1911— 12

fran medlet av oktober—forra halften av maj samt var

individstarkast i borjan och slutet. Ett sekundart till om-

fattning varierande maximum infoll under sommaren, C.

Leuckarti's huvudmaximum intraffade ar 1911 i maj och sekun-

darmaximet fran slutet av juni—medlet av juli. C. strenuus,

som i motsats till C. Leuckarti upptradde som vinterform,

utvecklade sitt maximum fran slutet av februari till slutet

av mars eller medlet av april. De ovriga copepoderna voro

mindre framtradande.

Ett utpraglat samband mellan sarskilda fytoplanktont-

och zooplanktontmaxima har det icke lyckats mig att finna.

Det synes som om utvecklingen av de kraftigaste fytoplank-

tontmaxima, sasom Volvox aureus' och Dinobrya's, icke skulle

foranlett en motsvarande starkare produktion av zooplank-

tonter och a andra sidan kunde framtradande zooplanktont-

maxima intraffa pa tider, da fytoplanktonproduktionen var

ringa. Sistnamnda forhallande visade sig t. ex. fran borjan av

ar 1911 till och med maj manad, under vilken tid endast ett

svagt fytoplanktontmaximum, namligen Peridinium's, infoll,

men val betydande delar av Polyarthra's maximum, av

Notholca's, Daphnia galeata's och Diaptomus' huvudmaxima

samt hela maximet av Cyclops strenuus och huvudmaximet

av C. Leuckarti. Vi sta har infor fragan om forhallandet
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mellan naringsproducenter och naringskonsumenter, som
under senaste tid ivrigt diskuterats (Potter, 1909), men ej

arinu utretts. Det ar uppenbart, att den s. k. urnaringen,

de kromofyllforande varelserna, ej kunnat tillfredsstalla zoo-

planktonternas behov av naring under ovanomtalade tid.

Det naringsmaterial, som dessutom anlitats, utgjordes troli-

gen bade av detritus och i vattnet upplosta organiska am-

nen, mojligen aven bakterier.

Planktonternas fortplantningsforhallandcn, I fyto-

plankton forekommo former med enbart vegetativ forokning

och sadana, som dessutom hade konlig fortplantning. Utom
genom delning av de vegetativa cellerna skedde den kon-

losa fortplantningen hos en del former genom vilosporer

eller cyster, sasom hos Anabcena-avterna., Ceratium och samt-

Hga flagellater. Betingelserna for dessa vilostadiers uppkomst

aro emellertid langt ifran utredda. De i Littois trask an-

traffade fytoplanktonternas vilostadier upptradde i stort sett

vid slutet av eller efter varje vegetationsperiod. I de fall,

da vilostadier visade sig i pelagiska regionen redan i bor-

jan av en vegetationsperiod, ha vi tamligen sakert att gora

med individer, som av vattenstromningar forts dit och som

dar efterhand begynna utvecklingen av nya generationer.

Flertalet fytoplanktonter bildade sina vilostadier efter det

vattentemperaturen allmant begynt sjunka. Endast Anabcena

Lemmermanni, som under loppet av ett ar uppvisade tvenne

utvecklingsperioder, bildade sporer aven vid vattentempera-

turer overstigande den vegetativa utvecklingens optimum-

temperatur. Sistnamnda temperatur syntes vara densamma

for bagge Anabcena-diYiQvndL.

Anabcena flos aquce's vegetativa utveckling skedde

kraftigast vid 18°— 14. s", men sporbildningen vid 13.5°—9.5°.

Sporbildningen intraffade inom sept.— okt. A. Lemmermanni'

s

sporbildning skedde forsta gangen under sommarens forsta

halft och andra gangen omkring sept.—okt. Mallomonas

bildade cyster i sept.— okt,, Synura mojligen en kortare tid

fore det isen natt sin storsta tjocklek och Uroglena ar 1911

med sarskilda avbrott fran medlet av sept, till slutet av de-



180 Wahlberg, Littois trask med sarskild hansyn till dess plankton.

cember. Cyster bildades rikligast mot slutet av maximal-

perioden hos Dinobrya och Ceratium.

Aggbefruktningen bar jamte vegetativ forokning m'ed

sakerhet konstaterats endast hos Volvox-arterna. Den sexuella

verksamheten var dock mycket underlagsen dotterkolonibild-

ningen. Hos de vegetativa V. ai/reus'-kolonierna forefunnos

2— 12 dotterkolonier, men oftast 6— 8. De sexuella kolonierna

voro dioika. Vid ett tillfalle sag jag inom samma koloni

bade oogonier och dotterkolonier. Sexualperioden syntes

vidtaga i juli och kunna utstrackas in i borjan av foljande

ar. De sparsamt antraffade samkonade V. globator-kolonierns.

visade oosporer i aug. 1909 och juli 1910. Huruvida de vid

Ceratium's maximum i augusti antraffade sammanhangande
till form och storlek avvikande individerna aro att betrakta

som konsindivider i sexuell verksamhet artillsvidare oavgjort.

Plertalet zooplanktonter fortplantade sig i pelagiska

regionen genom parthenogenes, amfigoni eller heterogoni

(en kombination av de bagge forenamnda fortplantningssatten).

Enbart amfigoni foretedde Copepoda. Rotatoria och Clado-

cera visade former med enbart parthenogenetisk fortplant-

ning eller ock heterogoni. De rotatorier, som visade endast

parthenogenetisk fortplantning voro: Floscularia, Cono-

chiliis, Conochiloides, Mastigocerca, Anurcea, Notholca, Plos-

osoma, Gastropus och Anapiis; heterogoni: Asplanchna-

arterna och Polyarthra. Cladocera, som iakttagits med endast

parthenogenes, voro: Sida, Acroperus, Ophryoxus, Alonopsis,

Eurycercus, Molopediiim, Daphnia hyalina subsp. galeata,

Bosmina longirostris, Chydorus och Polyphemus; med hete-

rogoni: Diaphanosoma, Daphnia cristata, Ceriodaphnia, Bos-

mina longispina och Leptodora. — Det ar naturligtvis ej

uteslutet, att en del av de tillfalliga planktonter, som hade

parthenogenetisk fortplantning, utom pelagiska regionen

alstrade viloagg efter foregaende befruktning. En plank-

tont, som i Littois trask sakerligen uppgivit det digena fort-

plantningssattet, ar Daphnia hyalina subsp. galeata.

Asplanchna Herrickii hade en sexualperiod, som syntes

sammanfalla med artens hostsommarmaximum. A. priodonta
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sannolikt tvenne sexualperioder, en under forsommarn och

en annan under hosten. Jag har uppgivit forefintligheten

av sexualperioder, ehuru jag ej antraffat dessa arters hanar,

pa grund av att Dieffenbach (1912 b) vid sina rotatorie-

studier funnit, att bildningen av viloagg hos Asplanchna

forutsatter en befruktningsprocess. Polyarthra's sexualperiod

intraffade under varmanaderna. Da sagos en del individer

barande de karaktaristiska viloaggen och andra 1—2 sma,

sannolikt hanagg.

Diaphanosoma's, Ceriodaphnia's och Bosmina longi-

spina's sexualperioder begynte i den ordningsfoljd, i vilken

planktonternas namn har uppraknats. Ar 1909 vidtogo resp.

formers perioder i slutet av augusti, medlet av September

och borjan av oktober, ar 1910 i borjan av augusti, slutet

av augusti och i oktober samt ar 1911 i borjan av augusti,

slutet av September och i borjan av oktober. Diaphanosoma's

och Ceriodaphnia's sexualperioder rackte omkr. 1 ^j^—2 ma-

nader och Bosmina longispina's fran 2—4 manader. Daphnia

cristata's och Leptodora's sexualperioder voro ytterst svagt

markerade. Den forra visade ephippiehonor endast i ett

prov fran sista oktober 1909 och den senare hanar fran

slutet av September—oktober 1911.

Diaptomus fortplantade sig aret om, men med vaxlande

styrka. Huvudsexualperioden sammanfoll nastan belt och

hallet med sjons istid. Fortplantningsverksamheten var kraf-

tigare i borjan och slutet av perioden, vilken omstandighet

syntes bero pa en fycomycets skadliga ingripande isyn-

nerhet under manaderna januari—februari. Den sexuella verk-

samheten nadde sin kulmen narmare periodens slut. Utover

namnda fortplantningsperiod har aven en sommar-sexual-

period iakttagits, som bade med hansyn till tiden for dess

borjan och omfanget vaxlat betydligt under de skilda aren.

Av allt att doma synes den ena periodens avkomma giva

upphov at huvudkontingenten av den andra periodens kons-

mogna individer. Cyclops strenuus' sexuella verksamhet for-

siggick livligast under det sjon var betackt med tjock is d. v. s.

fran slutet av februari till slutet av mars eller medlet av april.

12
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Avkommans utveckling skedde huvudsakligen i april och

maj. For hela sominaren stannade utvecklingen pa de hog-

sta ungdomsstadierna och forst da sjon visade benagenhet

att isbelaggas, omkr. oktober, samlades ungdomsformerna

pa nytt i pelagiska regionen for att fullborda utvecklingen

till fortplantningsdugliga individer. Cyclops Leuckarti vilade

aven pa de hogsta ungdomsstadierna, men over vintern.

Under ett par tre veckor efter islossningen skedde dessas

fortsatta utveckling och under samma tid intraffade aven

artens huvudsexualperiod. Ett obetydligare fortplantnings-

maximum iakttogs i forra halften av juli eller redan fran

slutet av juni.

Aggantalets vaxling med arstiden erbjuder ett sarskilt

intresse. lakttagelser rorande aggantalet har jag gjort inom

grupperna Cladocera och Copepoda och de g'aWa. Diaphanosomay

Holopedium, Daphnia-artevna, Ceriodaphnia, Bosmina-arterna,

Leptodora, Diaptomus, Cyclops strenuus, C. Leuckarti och C.

viridis. Hos flertalet av dem antraffades det hogsta agganta-

let i maj—juni, saledes i borjan av den isfria tiden. Anmark-

ningsvart ar aven, att detta gallde sa val perennerande som
sommarformer. Undantag utgjorde Leptodora, vars aggantal

steg mot hosten i samma man som individens storlek vaxte

och de i Littois trask som kallvattenformer upptradande

Cyclops strenuus och C. viridis, som nadde sitt hogsta aggantal

redan en tid fore islossningen under ett betydande istacke,

Efter aggantalets kulmination begynte ett allmant sjun-

kande av antalet. Sommarcladocererna Diaphanosoma, Daph-

nia cristata, Ceriodaphnia och Bosmina longispina visade

det minsta aggantalet vid sexualperiodens intrade. Hos Dia-

phanosoma sjonk hogsta antalet 6 till 1, hos Daphnia cristata

4 till 1—2, hos Ceriodaphnia 8 till 1—2 och hos Bosmina

longispina 14 till 1^— 4, Hos Holopedium med tva utveck-

lingsperioder syntes varje period ha sitt aggmaximum (5—7).

Daphnia hyalina subsp. galeata visade det minsta aggantalet

1—2 i juli—oktober, efter vilken tid en langsam stegring

skedde mot varens maximum 14 (allmant 6—7). Bosmina

longirostris bar ett, sallan tva agg hela sommaren och vin-
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tern. Varformen hade allmant 2— 6, hogst 8 agg. Diaptomus

hogsta aggantal 9— 11 sjonk under sommaren till 2—4 for

att ater borja stiga fran vintersexualperiodens intrade till

dess slut. Cyclops Leuckarti's aggantal i maj (5— 15) ned-

trycktes ganska betydligt och ojamnt under sommaren. Sa-

lunda voro individer med endast en fatalig aggklase gan-

ska allmanna. Vanligt antal agg under sommaren var 1—4,

hogsta antal 8. Hos Cyclops strenuus och C. viridis har jag

ej kunnat fastsla nagon periodicitet i aggbildningen. Den

forra bar 11—34 agg i sacken och den senare c:a 32.

Cyklomorfos hos en del planktonter. For att vinna

en god kannedom om planktonternas periodiska gestalt- och

storleksforandringar erfordras variationsstatistiska under-

sokningar a ett rikligt material och under langre tidsfoljd.

Jag har vid mina studier, som avsago en allman inblick i

planktonlivet, egnat storre uppmarksamhet at den cykliska

formvariationen endast hos former, dar den varit sarskilt

iogonenfallande, sasom hos Dap/zn/a-arterna och Bosmina

longirostris. Hos Daphnia hyalina subsp. galeata antraffa-

des i stort sett tvenne former, namligen en vinter- och

en sommarform, som ersatte varandra under olika tider

av aret. Den typiska vinterformen, som sannolikt utgor ar-

tens grundform, hade en ytterst svag eller sa gott som

ingen crista, varigenom huvudets framre del fran sidan sett

tedde sig rundat, den typiska sommarformen ater hade en

relativt tydlig crista, som fran sidan sett bildade en vinkel.

Mellan dessa huvudtyper antraffades overgangar. Ett otvivel-

aktigt samband mellan sommarform och hog vattentempera-

tur liksom mellan vinterform och lag vattentemperatur fore-

fanns. Ehuru Daphnia cristata upptradde endast under som-

marhalvaret visade aven den variation sarskilt med avseende

a huvudets form och valvlernas ryggkontur. Hos varformen

var huvudets ventral- och ryggkontur nastan ratlinig. Redan

i juni visade sig sommarformen med huvudets ventralkon-

tur langre an dorsalkonturen. Ventralkonturen blev konvex

och dorsalkanten svagt konkav. Mot hosten narmade sig

arten ater varformen och overgick slutligen till vinterformen
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— har ephippiehonorna — med obetydlig crista och kraftig

avrundning av huvudets framre rand. Bosmina longirostris'

variation under en arscykel hanforde sig framst till krop-

pens storlek, till antennernas anddel och dess incisurer,

antennernas projektion pa kroppens langdaxel samt mucrons

storlek och incisurer. Sommarformen synes vara identisk

med Lilljeborg's f, typica, vinter- och varformen ansluter

sig till Lilljeborg's f. similis och Stingelin's f. pellucida. —
Betraffande narmare detaljer vid cyklomorfosen hos dessa

planktonter maste jag hanvisa till den speciella delen.

Jamforelse med nagra andra finska sjoars plankton.

Totalantalet organismer, som antraffats i Littois trasks pela-

giska region, oversteg obetydligt 88. Darav kom pa fyto-

organismernas andel 47 och pa zoo-organismernas anpart41,

saledes i stort sett halften pa var och en av namnda grupper.

I ovannamnda antal inga bade utpraglade planktonter, som

utveckla och fortplanta sig i pelagiska regionen, och erra-

tiska former, som av vattenrorelser eller pa annat satt forts

till namnda region fran de ovriga regionerna. Det ar omoj-

ligt att med sakerhet fordela organismerna pa dessa biolo-

giska grupper i synnerhet i ett sadant fall som detta, da

endast pelagiska regionen varit foremal for noggrannare

undersokning. Sa mycket torde man dock vaga pasta, att

de erratiska formernas antal ar ratt betydligt, vilket aven

ar att vanta i en sa grund sjo som Littois trask.

Litteraturuppgifter rorande planktonformer i finska sjoar

finnas mig veterligen fran 27 sjoar, belagna i olika delar av

landet. Storsta delen av uppgifterna hanfora sig till enstaka

provtagningar. Endast tvenne sjoar, namligen Pitkaniemi-

jarvi (storsta djup 12 m) och Valkea-Mustajarvi (storsta djup

10.6 m) hava av Levander (1906 b,c) undersokts med han-

syn till totalplanktons sammansattning och forandringar un-

der en hel arsperiod. Samma forskare har aven tecknat en

bild av planktonlivets vaxlingar i Lojo-sjo (storsta djup 58 m)

under manaderna maj— sept, och dec.—febr. genom samman-

stallning av iakttagelser fran delar av skilda ar. Stenroos

(1898) har under ett antal somrar undersokt djurplankton i
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Nurmijarvi (medeldjup i pelagiska regionen 1 m) och Siitoin

(1908) har redogjort for sina zooplankton-iakttagelser under

manaderna maj—november i Sarajarvi (storsta djup l.i m).

Samtliga dessa sjoar ligga liksom Littois trask i sodra delen

av landet, Littois trask langst i sydvast, Sarajarvi langst at

oster och de ovriga daremellan. Pitkaniemijarvi och Valkea-

Mustajarvi tillhora den finska sjoplatan, de ovriga har namn-

givna sjoarna Hgga inom lerbaltet,

I ogonenfallande ar Littois trasks storre rikedom pa

planktonformer vid jamforelse med nyssnamnda sjoar. Detta

stora overskott torde dock till betydande del fa tillskrivas

anvandningen av havar med olika maskvidd, tatare prov-

tagning och en relativt langre observationstid. Littois trask

inneholl 27 eller c:a 47 °/o av Valkea-Mustajarvis 57 plank-

tonter, 20 eller c:a 41 % av Pitkaniemijarvis 49 och 33 eller

60 7o av Lojo-sjos 55 planktonorganismer. Av Nurmijarvis

31 zooplanktonter voro 12 eller c:a 38 % och av Sarajarvis

28 voro 11 eller c:a 39 °/o gemensamma med zooplankton-

terna i Littois trask.

En granskning av Littois-planktonternas forekomst i

pelagiska regionen i de finska sjoar, varifran vi tills dato

overhuvudtaget ega litteraturuppgifter, ger foljande resultat:

Fytoplankton. I storsta antalet el. 10 sjoar an-

traffades Ceratium^), i 9 sjoar Botryococcus, i 8 Eadorina,

Dinobryon cylindricum v. divergens, i 7 Dictyosphceriiim, Pe-

diastrum, Mallomonas, Synura, Uroglena, Dinobryon stipitatum

och Peridinium, i 6 Gomphosphceria^) och Aphanizomenon, i 5

Coelosphcerium^) och Anabcena flos aquce, i 4 Staurastram gra-

cile, i 3 Pandorina och Euastrum, i 2 Volvox aureus, Sphcero-

cystis, Kirchneriella, Staurastrum curvatum och Staurastrum

paradoxum v. longipes och i en sjo Anaboena Lemmermanni,

Raphidium, Micrasterias rotata, Staurastrum lunatum v. planc-

M Da endast slaktnamnet av vissa planktonter utsatts avses dar-

med i det foljande liksom forut den i Littois trask antraffade arten

inom slaktet.

-) Uppgifterna ifraga om dessa slakten osakra. Jfr p. 28!
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tonicum, Arthrodesmus och Dinobryon cylindricum v. palustre?.

Merismopedia, Volvox globator, Coelastrum, Eremosphcera, Cruci-

genia,Hyalotheca-arterna,Cosmarium-arterna,Micrasteriasden-

ticulata och Surirella hava ej antecknats som limnoplanktonter

i andra finska sjoar.

Zooplankton. I flertalet eller 19 sjoar forekom

Anurcea cochlearis, i 18 Leptodora, i 16 Polyarthra och No-

tholca, i 15 Daphnia cristata, i 14 Asplanchna priodonta, i 12

Anurcea aculeata, i 11 Conochilus, i 10 Holopedium, Bosmina

longirostris och Chydonis, i 9 Plceosoma och Diaphanosoma,

i 7? Bosmina longispina, i 6 Difflugia, Mastigocerca, Gastro-

pus, Ceriodaphnia och Cyclops strenuus, i 5 Asplanchna Her-

rickii och Sida, i 4 Daphnia galeata och Polyphemus, i 2

Floscularia och Anapus och i en enda Diaptomus och Cyclops

Leuckarti. Cyclops viridis och Conochiloides hava ej forut

omnamnts som limnoplanktonter i Finland.

En jamforelse i stora drag av Littois trasks plankton-

sammansattning med densamma i de finska sjoar, som varit

foremal for mera omfattande planktonstudier, torde forsvara

sin plats, da det galler att karaktarisera planktonforhallan-

dena i Littois trask. Har nedan skall forsokas en jamforelse

med totalplankton i Pitkaniemijarvi, Valkea-Mustajarvi och

Lojo-sjo samt zooplankton i Nurmijarvi och Sarajarvi.

1. Schizophyceae spelade en framstaende roll i

Lojo-sjo och Littois trask, i forstnamnda sjo representerad

framst av Coelosphcerium^) och i den senare sjon genom

Anabcena flos aquas och A. Lemmermanni. Aphanizomenon

var ganska allman i Lojo-sjo, mycket sparsam i Littois trask,

men saknades i de tva ovriga. Gruppen var fataligt fore-

tradd i Valkea-Mustajarvi och saknades helt och hallet i

Pitkaniemijarvi.

2. Chlorophyceae. Volvox aureus, som i Littois

trask i manadtal kunde upptrada dominerande i fytoplankton,

saknades i de andra sjoarna (Lojo-sjo?). Botryococcus var

i stort satt allman i Littois trask. Sphcerocystis upptradde

1) Jfr p. 28!
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dar som sommarform tamlig-en allmant. Bade Botryococcus

och Sphcerocystis, som av Chodat (1902) och andra anses

vara karaktaristiska for storre djupa sjoar, antraffades ej i

de andra sjoarna. Littois trask var i allmanhet Chlorophycece-

rikare an de andra vattnen.

3. Conjugatae. Aven denna grupp var formrikare

i Littois trask an i de ovriga sjoarna, men i ingen sjo fram-

tradde nagon sarskild form genom individrikedom.

4. Flagellatae spelade en viktig roll i Littois trasks

och Valkea-Mustajarvis plankton. I forstnamnda sjo voro

Uroglena, Dinobryon cylindricum v. divergens och D. cylindri-

cum V. palustre tidtals forharskande samt Synura och Mallo-

monas stundom talrika, i den senare sjon ater domine-

rade Mallomonas och Dinobryon bavariciim Imh. och talrikt

antraffades Dinobryon cylindricum v. divergens och Uroglena.

Dinobryon sociale v. stipitatum upptradde i Lojo-sjo i nagra

prov i massa, var mindre framtradande i Littois trask och

saknades i Pitkaniemijarvi och Valkea-Mustajarvi, dar D.

bavaricum syntes ersatta densamma. D. cylindricum v. diver-

gens var vid vissa tillfallen allman i Pitkaniemijaryi och tal-

rik i Lojo-sjo.

5. Peridiniales. Ceratium och Peridinium antraf-

fades i alia sjoar utom i Pitkaniemijarvi, dar Ceratium sak-

nades. I ingen sjo voro dessa former sarskilt framtradande.

6. Bacillariales. Med hansyn till denna grupp

synes Littois trask intaga en sarstallning. Denna grupp,

som i flertalet sjoar utovar ett betydande inflytande pa

planktonkaraktaren, saknar all betydelse i Littois trask.

Surirella och Tabellaria flocculosa voro de enda i pelagiska

regionen forekom.mande diatomeerna och de antraffades spo-

radiskt och fataligt. Sadana limnetiska slakten som Melosira,

Asterionella, Fragilaria och Rhizosolenia, som patraffats i

andra finska sjoar, syntes icke till. Orsaken till detta for-

hallande ar holjd i dunkel. Det synes som om den i jam-

forelse med ett antal utlandska sjoar ringa kiselsyrehalten

i sjons vatten, namligen 0.4 mg pr liter, vore atminstone en

medverkande faktor.



188 Wahlberg, Littois trask med sarskild hansyn till dess plankton.

7. Rhizopoda. Difflugia limnetica forekom i all-

manhet fataligt i Littois trask och Lojo-sjo, men saknades

i de andra sjoarnas plankton,

8. Rotatoria. Gemensamma for alia 6 sjoar voro

Conochilus, Polyarthra och Anurcea cochlearis. Endast i Lit-

tois trask antraffades Conochiloides och Anapus. I Sarajarvi

saknades Gastropus, Floscularia, Asplanchna priodonta och

Ploeosoma, i Nurmijarvi Notholca, i Pitkaniemijarvi ochValkea-

Mustajarvi Gastropus, Asplanchna Herrickii och Mastigocerca

samt i Littois trask slaktena Synchceia och Triarthra, som

forekommo i flertalet ovriga. I Littois trask intogo Cono-

chilus, Notholca och darnast ^sp/anc/zna -arterna den mest

framstaende platsen, i Valkea-Mustajarvi Anurcea cochlearis,

Polyarthra och darnast Notholca, i Lojo-sjo Notholca, Poly-

arthra och darefter i4sp/anc/zna-arterna, i Sarajarvi Conochi-

lus, Polyarthra och Asplanchna Herrickii, i Pitkaniemijarvi

Notholca och Polyarthra samt i Nurmijarvi ^) Plceosoma, Poly-

arthra och Anurcea.

9. Cladocera. Ingen form fran denna grupp var

gemensam for alia sjoar. Av Pitkaniemijarvis 6 former voro

Holopedium, Daphnia cristata och Leptodora gemensamma,

av Valkea-Mustajarvis 10 de foregaende jamte Ceriodaphnia

och Bosmina longirostris, av Lojo-sjos 14 de 5 tidigare

namnda och dessutom Diaphanosoma, Daphnia galeata, Bos-

mina longispina?, Sida, Chydorus och Polyphemus, av Sara-

jarvis 6 planktonformer Holopedium, Ceriodaphnia, Sida och

Acroperus samt av Nurmijarvis 11 endast Ceriodaphnia, Bos-

mina longirostris, Chydorus och Leptodora. De med sarskilt

hog frekvens upptradande formerna voro i de olika sjoarna:

i Littois trask Diaphanosoma, Bosmina longispina, Ceriodaph-

nia och Holopedium, i Valkea-Mustajarvi Daphnia cristata,

Bosmina obtusirostris (G.O.Sars) och Holopedium, i Pitkaniemi-

jarvi Daphnia cristata, Holopedium och Diaphanosoma leuchten-

bergianum Fisch., i Lojo-sjo Daphnia cristata och Diaphanosoma,

*) I avsaknad av noggrannare frekvensmeddelanden fran denna

sjo ar uppgiften mindre saker.
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i Sarajarvi Holopedium och Diaphanosoma och i Nurmijarvi

Conochilus, Bosmina longirostris och Leptodora. Sarskilt beak-

tande fortjanar forekomsten av Bosmina longispina i Littois

trask, i det de ovriga sjoarna (Lojo-sjo?) icke uppvisade

denna art utan i stallet Bosmina coregoni Baird eller B.

obtusirostris G. 0. Sars eller sasom i Pitkaniemijarvi bagge

dessa former. I Pitkaniemijarvi och Valkea-Mustajarvi sy-

nes Diaphanosoma leuchtenbergianum Fisch. ersatta Diapha-

nosoma brachyunim (Lievin) i de andra sjoarna, I Sarajarvi

antraffades ingen pelagisk Daphnia, i Nurmijarvi endast Daph-

nia cucullata (G. 0. Sars) och i Lojo-sjo utom denna form

desamma, som forekommo i Littois trask.

10. Copepoda. Littois trasks mest karaktaristiska

copepod Diaptomus graciloides saknades belt och ballet i de

ovriga vattnen, men syntes i dem ersatt av D. gracilis G. 0.

Sars. Cyclops Leuckarti antraffades pelagiskt endast i Littois

trask och Nurmijarvi. Cyclops strenuus forekom icke lim-

netiskt i Lojo-sjo och Sarajarvi. Cyclops oithonoides G. 0. S.

forekom endast i Valkea-Mustajarvi, Pitkaniemijarvi och Lojo-

sjo. I Pitkaniemijarvi nadde C. oithonoides hogsta frekvens,

i Lojo-sjo samma form jamte Diaptomus gracilis, i Valkea-

Mustajarvi C. strenuus och Diaptomus gracilis, i Littois trask

Diaptomus graciloides och i Nurmijarvi C. Leuckarti. Slutligen

bor antecknas, att Heterocope appendiculata G. 0. Sars iakt-

tagits blott i Pitkaniemijarvi, Valkea-Mustajarvi och Sarajarvi.

Littois trasks stallning till Wesenberg-Lund's geo-

graiiska planktongebit. Wesenberg-Lund bar 1908 (p. 262)

pa grundvalen av dittills kanda planktonforballanden klassifi-

cerat sjoarna geografiskt. For Europas vidkommande sar-

skiljer ban 1) arktiska sjoar, 2) nordeuropeiska sjoar, 3)

centraleuropas laglandssjoar, 4) centraleuropas alpina sjoar och

5) mediterrana sjoar. Till de nordeuropeiska raknas Islands,

Skottlands, Norges, Sveriges stora, Finlands och Nordryss-

lands sjoar och till de centraleuropeiska laglandssjoarna

Englands, Irlands (anses av W.-L. mojligen rattare tillhora

foregaende gebit), Sveriges soder om de stora sjoarna, even-

tuellt nagra ryska och alia centraleuropas sjoar anda till
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alpernas fot. Inom sistnamnda gebit sammanfores de danska,

nordtyska, svenska och nagra ryska sjoar till en baltisk sjo-

grupp.

Littois trask ansluter sig narmast till den nordeuro-

peiska sjogruppen med hansyn till planktonsammansatt-

ningen eller pa grund av foljande forhallanden:

1. Anabcena flos aquce var den mest framtradande

Schizophycece-formen och Coelosphosrlum och Gomphospho2-

ria upptradde i allmanhet fataligt.

2. Botryococcus och Sphcerocystis forekommo tamligen

allmant — allmant.

3. Confugatce-RntRiet var tamligen stort.

4. Peridiniales representerades av Ceratium och Peri-

dinium Willei. Dinobryon gjorde sig gallande genom individ-

rikedom.

5. Utom ett antal kosmopolitiska rotaiorier antraffades

Gastropus och flera sommarformer sasom Mastigocerca, Ploso-

soma och Anapus.

6. Dflp/zn^a-slaktet foretraddes av arterna hyalina och

cristata, och dessutom forekom Diaphanosoma. Avstandet

fran cristans spets till ogats centrum oversteg hos D. hya-

lina icke 5—600 //, vilket daremot ar fallet i de baltiska

sjoarna.

7. Cyc/ops-slaktet representerades bl. a. av arterna

strenuus och Leuckarti.

Avvikelser fran den nordeuropeiska sjogruppen finna

vi i foljande omstandigheter:

1. Bacillariales i Littois trask representerades av fa-

talig och sporadisk Surirella robusta och Tabellaria floccu-

losa, och dessa voro endast tillfalliga gaster i pelagiska re-

gionen, under det att det nordeuropeiska gebitets fyto-

plankton till huvudsaklig del utgores av sadana diatomeer,

som Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kutz., slaktena Asterionella

och Melosira. Denna nastan totala brist pa plankton-diatomeer

i Littois trask ar dock nagonting sa exceptionellt, att avvikel-

sen i denna punkt ej alls kan anvandas vid hanforandet av

sjons plankton till nagot enda av de atskilda planktongebiten.
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Inom alia europeiska planktongebit spela namligen diato-

meerna en betydande roll,

2. Av gebitet karaktariserande Cladocera saknades

Bosmina obtusirostris, som i Littois trask ersattes av B.

longispina. Forekomsten av sistnamnda art fortjanar sar-

skilt beaktande, da den endast sparsamt antraffats i norden,

men i centraleuropas alpina sjoar utgor en huvudform.

3. Diaptomus gracilis och Cyclops oithonoides saknades,

men i stallet var D. graciloides mycket starkt framtradande.
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FORKLARING TILL PLANSCHERNA.

Bilderna aro tecknade med Abbe's Zeichenapparat. Ocular och

objektiv angivna enl. Leitz. Plansch I i originalstorlek, planscherna

II och III halften av originalstorleken.

PI, I.

Fig. 1. Staurastrum lunatum v. planctonicum West, med geleholje.

a) frontaldelen, b) sedd fran sidan. Oc. 3. Obj. 7 a.

Fig. 2. Coelosphceriam Kiitzingianum Nag. Oc. 3. Obj. 7 a.

Fig. 3. Cosmarium contractam v- ellipsoideum (Elfv.) West, a) fran si-

dan, b) fran sidan visande grenig tradstruktur i geleholjet och

vaggporer (efter behandling med Riparts vatska), c. frontal-

delen, d) 1 delning. a— c. (Oc. 3. Obj. 7 a), d. (Oc. 0. Obj. 7 a).

Fig. 4. Staurastrum curvatum West, med geleholje. a) fran sidan,

b) frontaldelen (geleholjet med grenig tradstruktur). Oc. 3.

Obj. 7 a.

Fig. 5. Arthrodesmus incus Hass. a) fran sidan, b) frontaldelen. Oc. 3.

Obj. 7 a.

Fig. 6. Staurastrum paradoxum v. longipes Nordst. a) fran sidan, visande

geleholjet; ena cellhalften nybildad, darfor mindre, b) frontal-

delen. Oc. 3. Obj. 7 a.

Fig. 7. Staurastrum gracile Ralfs. a) fran sidan, geleholje uttecknat,

b) frontaldelen, c) efter delning, geleholje uttecknat.

Fig. 8. Cosmarium moniliforme v. limneticum West, sedd fran sidan,

med geleholje. Oc. 3. Obj. 7 a.

Fig. 9 a, b. Dinobryon sociale v. stipitatum (Stein) Lemm. med cyster.

Oc. 3. Obj. 7 a.

Fig. 10. Dinobryon cylindricum v. palustre Lemm. a) visar forgrenings-

sattet, b^ bagare med cyst.

Fig. 11. Dinobryon cylindricum v. divergens (Imhof.) Lemm. a, b) sterila

bagare, c) bagare med cyst. Oc. 3. Obj. 7 a.

Fig. 12. Ceratium hirundinella (O. F. M.) Schrank. a) mindre form med

starkt framskjutande preekvatorial cellhalft och mindre diver-

gerande sidohorn, b) storre form med svagt framtradande
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preekvatorial cellhalft och starkare divergerande sidohorn,

c) cyst.

Fig. 13. Characium limneticum Lemm. (pa Diaphanosoma).

PL II.

Daphnia hyalina subsp. galeata (G. 0. Sars) Lilljeb.

Fig. 1—33. Olika utvecklingsstadier och sasongformer. Se narmare i

texten! Oc. 0. Obj. 3.

Fig. 34 visar huvudets ventralkants forandringar hos sommarfoi men
vid stigande alder. Siffrorna angiva formens figurnummer.

a—a betecknar en del av kroppens langdaxel och b ogats pro-

jektionspunkt pa denna. Oc. 0. Obj. 3.

Fig. 35 visar rygglinjens forandringar fran de yngsta omogna stadierna

till stadier med olika antal agg eller embryoner. Oc. 0. Obj. 3.

Siffrorna angiva individernas figurnummer.

Fig. 36 visar formolikheten mellan de yngsta sommar- och vinterfor-

merna. a—a = kroppens langdaxel, b = ogats projektionspunkt.

Oc. 0. Obj. 3.

PI. III.

Fig. 1— 8, 11 och 12. Daphnia (Cephaloxus) cristata G. 0. Sars. Olika ut-

vecklingsstadier och sasongformer under ar 1911. Oc. 0. Obj. 3.

Fig. 9 och 10. Daphnia (Cephaloxus) cristata G. 0. Sars. Hogsommarform
ar 1910. Oc. 0. Obj. 3.

Fig. 13. Daphnia (Cephaloxus) cristata G. 0. Sars. ^ med embryo fran

slutet av oktober 1909. Oc. 0. Obj. 3.

Fig. 14—19. Bosmina longispina var. longispina s. str. Lilljeb. 14, ung ^;
15— 17, parthenogenetiska honor; 18, c5; 19, ephippiehona. Oc. 0.

Obj. 3.

Fig. 20—24, 26. Bosmina longirostris (O. F. M.). 20 a, parthenogenetisk ^
(Oc. 0. Obj. 3); 20 b, en forsta parets antenn hos densamma
(Oc. 0. Obj. 7 a); 20 c, densammas mucro (Oc. 0. Obj. 7 a). 21 a,

parthenogenetisk ^ (Oc. 0. Obj. 3); 21b, densammas pa osed-

vanligt satt utbildade antennspets (Oc. 3. Obj. 7 a). 22—24,

parthenogenetiska honor (Oc. 3. Obj. 3). 26 a, parthenogene-

tisk ^ (Oc. 3. Obj. 3); 26b, en fdrsta parets antenn hos den-

samma (Oc. 0. Obj. 7 a); 26 c, densammas mucro (Oc. 0. Obj. 7 a).

Fig. 25. Daphnia (Cephaloxus) cristata G. 0. Sars. Ephippiehona.
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HELSINGFORS 1913,

J. SIMELII ARVINGARS BOKTRYCKERIAKTIEBOLAG.



Inledning.

Den trakt af vart land, till hvilken efterfoljande upp-

sats hanfor sig, omfattar en del af den nylandska kustrem-

san pa omse sidor om Helsingfors, namligen hela Helsinge

socken samt Esbo- och Sibbo socknars yttre skargard fran

Porto i oster till Pentala och Hirsalolanden i vaster.

Fran omnejden af Helsingfors foreligga fran tidigare ar

ornitologiska meddelanden af Magnus von Wright, sam-

manstallda i ett arbete: Helsingforstraktens fagelfauna jamte

anmarkningar vid en del dithorande arter enligt anteckningar

aren 1831—47 (Notiser ur Soc. pro F. et Fl. fenn. forh. hft I,

Helsingfors 1848). Sedan dess hafva mer an 60 ar forlidit,

hvarunder fagelfaunan sjalffallet varit underkastad vasent-

liga omgestaltningar till sin sammansattning och frekvens,

medan samtidigt fordringarna pa ett lokalfaunistiskt arbete

icke blott ansenligt stegrats utan afven tillforts nya, frukt-

barande synpunkter. Under .sadana forhallanden har det

synts mig, som om en mera uttommande och detaljerad

framstallning af ortens fagellif i vara dagar med fullt skal

skulle forsvara sin plats, icke minst med hansyn till dess

under kulturens inflytande snabbt vaxlande karaktar.

Efterfoljande uppsats utgor resultatet af dryga 15 ars

studier ofver fagelfaunan i hufvudstadens omgifningar. Den
baserar sig till alldeles ofvervagande del pa egna observa-

tioner. Redan under skoltiden fran ar 1896 begynte jag

anstalla ornitologiska iakttagelser pa Drumso, hvarest jag

sommartid uppeholl mig, samt i kringliggande skargard

och ofriga arstider jamval pa fastlandet. Mina exkursio-

ner hade till mal hufvudsakligen att hopbringa en sa full-
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standig fagelsamling som mojligt, sarskildt med afseende a

sallsynta arter. Ar 1898 fick jag i min hand professor J. A.

Palmens instruktiva artikel „Internationellt ornithologiskt

samarbete", och fran denna stund vidtog ett mera planmassigt

studium af fagelfaunan, hvarjamte undersokningsgebitet an-

senligt utvidgades. Till en borjan genomstrofvades salunda

Helsinge och Esbo yttre skargardar, afvensom forstnamnda

sockens kustpartier, darpa, isynnerhet sommaren 1904, ut-

stracktes exkursionerna till de inre delarna af denna socken,

och under de foljande aren agnades tiden hufvudsakligen

at observationer i Sibbo skaren samt kompletterande iakt-

tagelser inom hela omradet. Undersokningarna fortgingo

med nagra afbrott anda till ar 1909. De senaste arens in-

lagg i mitt arbete hafva varit af mera tillfallig art.

Min uppsats bestar af trenne delar. I den forsta har

jag sokt lamna en bild af de observerade arternas forekomst-

lokaler under olika arstider, hvarvid sarskild uppmarksam-

het agnats sommarfaunan. I arbetets foljande och hufvuddel

upptagas i en forteckning, systematiskt ordnad enligt Mela-

Kivirikkos „Vertebrata fennica", allmanna och detaljerade

uppgifter om resp. arters forekomst, utbredning och hack-

platser inom omradet, afvensom okologiska och oologiska

notiser samt flyttningsdata. 1 den sista delen slutligen har

jag i korthet berort fagelfaunans metamorfos pa orten och

de faktorer som darvid varit verksamma.

Vid behandlingen af fagelfaunan ur topografisk synpunkt

har jag foljt grundlinierna af det i professor J. A. Palmens

uppsats „Internationellt ornitologiskt samarbete och Finlands

andel dari" under moment C gifna allmanna schemat. En

olikhet i min framstallning bestar dock dari, att hos som-

marfaunan en Strang atskilnad gjorts mellan narings-
och hack-lokaler. De forra omfatta de standorter, hvilka

for individen spela den viktigaste rollen, enar de skanka

henne den dagliga fodan, de senare ater eller de terranger,

hvarest arten anbringar sitt bo, aro for slaktets fortbestand

af allra hogsta betydelse. Sasom ett tredje slag af fore-

komstlokaler kunde man annu papeka h v i 1 o- eller rast-
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platserna, som dock vanligen aro identiska med nagon af

ofvan anforda lokaler och pa denna grund af mig icke sar-

skildt upptagits. Visserligen sammanfalla for manga arter

afven narings- och hackningslokalerna, men da de a andra

sidan hos en icke obetydlig del af sommarfaunans repre-

sentanter afvika fran hvarandra, bora de afven i sadana fall

preciseras.

For angifvandet af frekvensgraderna samt de socknar,

inom hvilka forekomstlokalerna aro belagna, har jag be-

gagnat mig af foljande forkortningar:

ma = mycket allmant. ssp = synnerligen sparsamt.

a = allmant. s = sallsynt.

ta = tamligen allmant. H = Helsinge.

tsp = „ sparsamt. E = Esbo.

sp = sparsamt. S = Sibbo.

Utom egna iakttagelser, till hvilka afven de uppgifter

hanforts, min broder, viceharadshofding Herman Palmgren

samt min exkursionskamrat under de forsta observations-

aren veterinar K. Ahlstedt lamnat, sarskildt de tider jag va-

rit fran orten franvarande, hafva notiser ur litteraturen och

af nagra tillforlitliga personer, mag. B. Geitlin, E. och A. Wa-
senius, broderna A. och K. Hilden, lyceisten E. Nyberg (E. N.)

m. fl. blifvit anlitade, hvarvid kalian alltid finnes angifven.

Darjamte aro Finska fagelsamlingen (F. fs.) och preparator

Forssells journal genomgangna. I manga fall har jag for

att vinna en storre ofverskadlighet af arternas forekomst

eller strack inryckt jamval intressanta notiser fran grann-

gebitena, isynnerhet Porkala och Soderskar. Tyvarr har

tiden icke medgifvit for mig att fullt utnyttja professor

J. A. Palmens rika och vardefulla arkiv (aldre anteckningar

af M. v. Wright, hrr Hollmerus, Aschan m. fl.), som bered-

villigt stallts till mitt forfogande. Litteraturforteckningen

upptager foljande arbeten:

Magnus von Wright (M. v. Wr): Helsingfors trak-
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tens fagelfauna (se narmare inledningen) och Fin-

lands faglar, forra delen Helsingfors 1859;

M, von Wright och J. A. P a 1 m e n (Wr.-Pn) Finlands

faglar, senare delen. Helsingfors 1873;

J. A. Pal men: Uber die Zugstrassen der Vogel. Leipzig

1876.

Mela, A. J., Vertebrata fennica, Helsingfors 1882.

J. A. Mela och K. E. Kivirikko (Mela-Kivirikko)

Vertebrata fennica, Borga 1909;

Luonnon Ystava (alia argangar);

Tidskrift for Jagare och Fiskare (alia argangar);

Societas pro Fauna et Flora fennica f6rhandlingar(smarre

notiser);

Klimatologiska iakttagelser (Klim.) pa Finska Veten-

skapssocietetens foranstaltande samlade och ut-

gifna af A. Mobe rg;

Thierphanologische Beobachtungen (Th. B.) for aren

1895—96 och 1903—07 pa Finska Vetenskapsso-

cietetens foranstaltande utgifna af K. M. L e v a n-

der (1895 af K. E. Stenroos).

Till sist ar det for mig en kar plikt att har fa frambara

min vordnadsfulla och djupt kanda tack till professor J. A.

Palmen, som vid mina studier och detta arbetes redigering

bistatt mig med manga vardefulla rad. I en stor tacksam-

hetsskuld star jag afven till tandlakaren Ernst Wasenius,

hvilken under flera ar deltagit i en mangd exkursioner samt

genom sin vidstrackta och grundliga kannedom om faglar-

nas hackningsforhallanden varit mig vid denna undersokning

till ovarderlig nytta.

Helsingfors den 12 april 1913.

Forfattaren.



I. Fagelfaunan inom omradet ur topografisk

synpunkt.

1.

Kortiattad oiversikt af iakttagelse-omradets

natur.

Karaktaristiskt for kusten ar dess synnerligen naggade

och oregelbundna kontur, bildande en mangd, till form, djup-

lek och vidd i hog grad varierande bukter och vikar. Bland

mera betydande sadana fortjana omnamnas, Bred-, Hoplax-,

Edes-, T616-, Ladugards-, Botby- och Kallviken. Skargards-

zonens maktighet vaxlar pa olika stallen ratt ansenligt. Dess

inre, narmast fastlandet belagna gebit utmarker sig hufvud-

sakligen genom sin rikedom pa storre och mindre skog-

bevuxna holmar, af hvilka dock de till arealen fornamsta, sa-

som Degero och Drumso, endast uppna en maximilangd af

nagra fa kilometer. Utanfor denna skargardens hufvuddel

forekomma i hafsbandet talrika kala klippskar af olika be-

skaffenhet, an glesare och spridda, an ater tatare och grupp-

vis samlade, hvarom kartan ger en forestallning.

Typiskt for saval fastlandsstrackan som holmarna ar

den smakuperade naturen. Barg af mestadels obetydlig

hojd och ringa omfang omvaxla med tranga dalsankor eller

backiga och ojamna slatter. De skogbevuxna bargsluttnin-

garna tackas af morangrus, medan kronet icke sallan till

stor utstrackning star blottadt och kalt. De laga backarna

och kullarna aga samma karaktar och sammanlopa ofta i

ryggar; afven har kan pa sina stallen bargskarnan framtrada

ur den stenbundna marken. I jamforelse med dessa bild-

ningar spela sand- och rullstensasar (typ: Kallviksasen resp.

Kvarnasen pa Drumso) en mindre roll inom omradet.
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Pa sotvatten finnes ringa tillgang. Det ar egentligen

blott Vanda a med tillfloden, som bar fortjena omnamnande.

Sjoar och storre trask saknas fullstandigt. De vattensam-

lingar, som forekomma pa orten aro i regeln sa minimala,

att de knappast kunna gora ansprak pa benamningen trask,

allra minst under hogsommaren, da de atminstone till of-

vervagande del sta uttorkade.

Da skogens utbredning nara sammanhanger med fore-

komsten af kuperade terranger, inses att den i allmanhet

ar foga djup och sammanhangande utan oftast splittrad i

mindre letter. Skogsafvarkningen samt forodande stormar

(sarskildt den s. k. augusti-stormen 1890) hafva pa flera

stallen gjordt sitt till att skofla forr nog sa praktiga skogar;

det oaktadt finnes fortfarande ganska god tillgang pa tim-

mer. De allmannast forekommande vilda trad- och busk-

slagen utgora: bjork, asp, ronn, hagg, graal, klibbal, ben-

ved, salj och vide bland lofbarande, samt gran, tall och en

bland barrbarande arter; hassel antraffas har och hvar, och

eken ar en raritet pa orten. Af alia dessa kunna emeller-

tid blott bjorken, furan och granen anses som skogbildande

i egentlig mening. Ren bjorkskog forekommer, ehuru jam-

forelsevis sparsamt och merendels inskrankt till mindre

ytor, antingen i form af sma traddungar och lundar med
glesa lummiga trad pa svagare kuperad terrang eller af en

klen och hogrest vaxt, bildande tata hult pa karrhaltig mark.

I allmanhet ar dock bjorken i forra fallet mer eller mindre

uppblandad med andra loftrad samt -buskar eller barrtrad,

i senare ater med gran sasom underskog. Sa beskaffade

aro de fiesta skogsbackar och -bryn, hagar och betes-

marker. I skargarden garnerar klibbalen ofta stranderna

med en smal bard eller bildar har sma bestand, och i skogs-

bryn sarskildt vid uthuggningar upptrader inat landet och

pa de storsta holmarna graalen i tata oblandade samhallen.

Afven barrtraden beklada rena endast jamforelsevis sma
ytor. Prydliga furudungar ses allmant pa backar och slutt-

ningar, isynnerhet om marken ar sandhaltigare och torrare

(typ: Kallviksasen samt Drumso sluttningarna mot Korp- och
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Rivikarna). I forkrympt, mer eller mindre nodvuxen gestalt

upptrader tallen pa bargskron och karrmarker. Pa andra

backar och bargsluttningar torekomma rena granhult, och

kunna dessa, om jordmanen ar fuktigare och humusrikare,

bhfva ratt yfviga (typ: Drumso Storskogen, strax soder om
kvarnbarget). Den pa orten allmannaste och for smakuperad

terrang mest karaktaristiska skogsformen bilda emellertid

blandskogar och blandbarrskogar. Gransen mellan dessa skogs-

typer ar oftast synnerligen vansklig att uppdraga, da pa ett

obetydHgt omrade vegetationssammansattningen i hog grad

kan vaxla. An intaga loftraden, i framsta rummet bjorken,

an ater, och delta ar det vanhgare, barrtraden, en domine-

rande stallning for att en stracka framat blott upptrada i

underordnadt antal eller spridda. Pa enahanda satt forhaller

det sig med proportionerna mellan gran och tall i bland-

och barrskogarna.

Buskmarkerna aga en maktig utbredning inom omradet.

Snarbildande vide upptrader rikligt pa sumpig angsmark

(sasom i omgifningarna af Vanda a), och dar jordmanen

ar mindre fuktig tillkomma allehanda lofbuskar. Pa ste-

niga faltbackar samt torra kalhuggna eller af vinden skof-

lade sluttningar bilda an en-, an ater granbuskar af olika

alder en typisk vegetation. Synnerligen karaktaristiska aro

de nastan ogenomtrangliga gransnaren pa forsumpade stal-

len i skogarna. I manga fall deltaga enstaka eller spridda

vuxna trad i skapandet af buskmarkernas fysionomi, Fore-

finnas dessa i nagot storre antal blir det ofta omojligt att

fastsla skilnaden mellan buskmark och gles skog med riklig

buskvegetation.

En med afseende a arealen jamforelsevis underordnad

roll spela omradets sumpmarker. Detta galler sarskildt de

talrika skogskarren pa fastlandet och holmarna, medan in-

landets oppna mossar och de darmed sammanhangande, med
tvinformer af hufvudsakligen tall bevuxna myrarna, samt de

i varierande grad vattensjuka angsmarkerna mangen gang

aga en storre omfattning. I det inre af Helsinge stracker

sig ett af kuperade terranger i talrika mindre partier upp-
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deladt karrbalte, som i anslutning hartill benamnes olika i

olika delar af socknen (Stormossen, Tattarmossen, Mottmos-

sen m. fl.).

Omradet utgor tack vare hufvudstadens grannskap, ett

af de mest kultiverade i hela Nyland. Odlingen ar namli-

gen utbredd ofver en vidstrackt del daraf och den upptager

icke blott de laglandta lerdalarna, slatterna och de lagre

backarna, utan afven hogre belagna sluttningar och terran-

ger. Jamte en mangd herregardar (Botby, Hertonas, Vik,

Domarby, Staffansby, Vesterkulla o. a.) samt enstaka hem-

man forekomma talrika storre och mindre byar samt flera

villasamhallen, (Aggelby, Hoplax, Boxbacka, Malm m. fl.),

hvilka sarskildt i hufvudstadens narmaste omgifning och

langs jarnvagslinjen ligga tatt till hvarandra samt ar for ar

ansenligt tillvaxa bade till antal och omfang.

Ortens klimat ar i hog grad varierande under olika ar.

Mangen gang kunna de inre fjardarna varaktigt tillfrysa re-

dan i november (t. ex. hosten 1900), men i regeln intraffar

detta forst jul- eller nyarstiden, ja stundom (sasom 1909— 10)

forekommer oppet vatten under hela januari. Isynnerhet

under senaste aren hafva vintrarna varit korta och blida.

Den lagsta medeltemperaturen af arets manader agerfebruari.

Varens forsta varkningar gora sig skonjbara redan i mars, da

isen begynner aftaga i tjocklek, men forst under senare halften

af april afkastas i regeln istacket i den inre skargarden.

2.

Sotntnariaunans narings- och hackningslokaler.

A) Standorter, i hvilka vattncts narvaro spelar en

alldeles aigorande roll.

I. Saltsjolokaler.

Sasom redan af ofversikten framgick ager undersok-

ningsomradet en jamforelsevis vidstrackt skargard. Denna
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orafattar tvanne delar: 1) hafsbandet med det yttre
skargardsbaltet, for hvilket de kala, sma klippholmarna

och tangbalten bilda ett utmarkande drag och innanfor detta

2) den inre eller hufvudskargarden, karaktaristisk

genom de till storleken varierande skogslandens dominerande

stallning.

1) Sasom skargardens forposter mot oppna hafvet fore-

komma talrika obetydliga klippskar, spridda eller gruppvis

samlade i narheten till hvarandra. Om an den ringa stor-

leken, den klippiga och darfor karga naturen i framsta rum-

met tryckt sin pragel pa dem alia, forete de dock med af-

seende a form och vegetation en hogst vaxlande karaktar.

Salunda ofverspolas de allra yttersta glattslipade klac-

karna (af Graskarsbadarnas typ), vid storm fullstandigt af

vagorna och kunna darfor icke hysa nagon hackfagelfauna,

om de an under stracktiderna var och host bilda skadeplat-

sen for ett brokigt och rikt sjofagellif. Detsamma ar fallet

med en mangd laga nakna hallar i den yttre skargarden,

hvilka ofta utgora omtyckta hviloplatser for allehanda sjo-

faglar, isynnerhet masar och annan hvitfagel.

En del bland de, sasom hackplats betraktade, beboeliga

klippskaren bestar af en naken och enformig, om an till sin

yttre gestalt i hog grad varierande bargmassa (af H. Gra-

skars och Langratans typ), medan de allra fiesta genom block-,

sten- eller grusanhopningar i klyftor och pa lagre stallen samt

genom forekomsten af vattenputtar erbjuda ogat en storre

omvaxling samt dess bevingade invanare storre tillgang pa

naring och skydd (E. Stenskar och Notgrund, H. Hundorn,

S. Kutuhallan och talr. andra). Vegetationen pa sadana af

vind och vag hemsokta klippskar ar merendels synnerligen

torftig; for karlvaxter saknas mangen gang belt och ballet

representanter eller ocksa finnas, om man franser nagon

enstaka tvinande buske, i bargsfordjupningar och skref-

vor och sarskildt dar vattenpolar tillstota, hufvudsakligen

glesa och magert vaxande gras- och haligrastufvor. Men
afven denna ansprakslosa vaxtlighet ager genom sin insekt-

fauna och polarnas rikedom pa allehanda insektlarver, sar-

skildt Chironomider, stor betydelse for mindre fagelarter.
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Andra klippholmar aro med afseende a vaxtlighet nagot

gynnsammare lottade, tack vare jordmanens naringsrikare

beskaffenhet samt forekomsten af for vinden battre skyd-

dade platser. En tat, krypande enrismatta betacker har

storre eller mindre flackar, sasom pa nagra af kobbarna

kring Soderskar, S. Ronnhallet, H, Marraskar och Enskar,

E. Adholms Yttergrund och annu andra); pa flera skar

(t. ex. Enskar) forekomma darjamte eller (sasom pa H. Ronn-

busken) enbart bjork-, asp-, hagg-, ronn- eller videsnar, na-

gongang Ribes rubrum i vidare och djupare klyftor i la for

sydvasten, lockande till sig ett rikare insektlif. Skrefvor-

nas tufvor aro har samtidigt frodigare eller ersatta af lingon-

eller krakbarsris, icke sallan pa fuktigare flackar afven af

Cornus suecica. Isynnerhet garneras de mossrika puttarna

af en saftigare gronska.

En sarskild typ tillhora de smaskar, pa hvilka af hafvet

upptornadt svallgrus forekommer i alldeles pafallande grad,

antingen i form af sma plataer eller ryggar mellan barg-

klintarna, eller bildande langstrackta uddar och ref (de extre-

maste exemplen harpa utgora H. Likholmsgrundet och Ler-

kobben samt E. Adholms Langgrundet). Pa sadana grusrika

skar utbreder sig pa hogre belagna af vagsvallet oberorda

delar ofta en frodig gronska af hoga gras och orter (sasom

Calamagrostis, Valeriana, Angelica, Veronica longifolia, pa

Lerkobben Lathyrus maritimus) pa sterilare flackar ater en-

dast en kort gles grasmatta eller blott lafvar. De kala, af

hafsdyningarna ofverspolade sandytorna narmast strandlinien

prydas af enstaka Elymus-tufvor och inbjuder flera faglar

till besok genom de i vagsvalpet talrika marldjuren m. fl.

Pa nagra klippholmar (t. ex. flera af Soderskarskob-

barna, S. Torra hast-kobbarna, H. Maraskrinet) forefinnas

massor af losa klippblock, kullerstenar och rosen, eller ocksa

ar barggrunden alldeles sondersplittrad genom smala, djup-

gaende lod- och vagrata forklyftningar, som skanka nagra

sjofaglar skyddade hackplatser.

Jamte nagra storre skogbevuxna utskar (S. Estluotan,

H. Mjolo och E. Kyto) forekomma i mindre antal sma skogs-
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holmar at" varierande typ, hvilka sa att sa^a formedla of-

vergangen till skogslanden i den inre skargarden. Oftast

bildar tallen — pa starkt klippig terrang enbart, samt da i

glest och nodvuxet tillstand, annars mer eller mindre uppblan-

dat med gran — sma bestand pa de naringsrikare platserna,

(t. ex. H. Maraskrinet och Rysskar, S. Granlandet vid Est-

luotan, E. Rofvarn, Kaparn och Vasterkobben utanfor Herro).

Pa nagra sumpiga, humusrikare holmar antraffas blandskogs-

dungar (sasom Trasklandet vid Estluotan och Traskholmen

vid Herro). Ett vackert aspbestand ager Jussikari, Angs-

eller Aspholmen som den afven kallas, vid Soderskar.

De sommarfaglar, hvilka forekomma i hafsbandet och

den yttre skargarden samt for sin naring och trefnad strangt

aro beroende af saltsjon med dess klippor och frodiga,

pa Mytilus, Cardium, Asellus m. fl. musslor och kraftdjur

rika tangbalten, kunna fordelas pa foljande hackningsstand-

orter:

blott pa de yttersta boeliga kala klipporna:

Anthus obscurus ssp. Larus argentatus ssp.

Harelda hiemalis s?. Stercorarius parasiticus s?

Sterna caspia ssp. Alca torda s. (ssp).

pa kala eller blott sparsamttufbevuxnaklipp-
sk ar:

Anthus pratensis a. Sterna hirundo sp.

Totanus totanus ta. ,, macrura ta. (sp).

Somateria mollissima ta. Larus fuscus a.

„ canus sp.

pa enris- eller i allmanhet buskbevuxna skar:

Oidemia fusca sp. Mergus serrator a.

Somateria mollissima a.

pa sand- och grusrika skar:

Aegialites hiaticula ta. Sterna hirundo a.

Arenaria interpres sp.
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pa skar med stenkummeloch -rosenellertranga,
djupa bargsskrefvor:

Mergus merganser s. Uria grylle ta. (a.)

pa skogbevuxna utskar, savalstorresommindre,
h acka:

Oidemia fusca s. Mergus merganser ta.

,, serrator a.

Harvid maste for undvikande af missforstand genast

framhallas, att de fiesta hithorande skar sallan omfatta blott

en enda standort, utan oftast i sig forena flera lokaliteter.

Kala klippafsatser, tufrika sumpflackar, grus- och smaste-

niga partier, enris- eller krakbarsris bevuxna sadana, ja till

och med sma skogsbestand kunna forekomma bredvid hvar-

andra pa samma skar samt i ofvannamnt hanseende varka

afgorande pa hackfagelfaunans sammansattning och frekvens.

En egendomlig blandning af saltsjo- och sotvattenslo-

kaler moter oss i de grunda miniatyrtrask, och storre

p u 1 1 a r, med deras rikligare vaxtlighet och lagre djurlif, som

forekomma pa nagra af de yttre skogkladda smaskaren,

(sasom S. Trasklandet vid Estluotan och E. Traskholmen ^)

utanfor Herro). Vid dessa hackar namligen alltid nagot par

Anas boschas.

Utom nyss uppraknade akta vattenhackfaglar aro pa

utskarsholmarna ytterligare foljande arter, for hvilka loka-

lens specifica karaktar eller tillgangen pa naring, trots

oppna hafvets omedelbara narhet, varkat afgorande vid val

af vistelseort, namligen:

pa oppna steniga skar:

Saxicola oenanthe sp. Motacilla alba s.

pa lofbuskbevuxna skar:

Sylvia cinerea sp.

') Numera ar trasket pa delta skar uttappadt.
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pa skogbevuxna klippskar:

Saxicola oenanthe sp. Fringilla coelebs sp.

Sylvia cinerea ta. Corvus comix sp.

Motacilla alba sp.

Fran E s 1 1 u o t a n, ett storre skogbevuxet, af fiskare

bebodt utskar hafva nedanstaende hackfaglar antecknats,

hvilka salunda mojligen aro att anses sasom de torra ter-

rangernas for skargardsklimatet mesthardade representanter:

Turdus pilaris Motacilla alba

Saxicola oenanthe Anthus trivialis

Sylvia cinerea Emberiza citrinella

Phylloscopus trochilus Fringilla coelebs

Regulus cristatus Corvus cornix

Parus major Lanius collurio

,, borealis Chelidonaria urbica.

Naringslokalerna aro i det foregaende icke sarskildt pre-

ciserade. I manga fall sammanfalla de med hackningsstand-

orterna, dari da inbegripet den omgit'vande saltsjon, eller

utgoras de af andra klippor och skar i hafsbandet. Masarna

foretaga dock regelbundet langre utflykter till den inre skar-

gardens vikar och strander, ja besoka harunder till och med
stadens hamnar.

2) Dar skargardszonen ar bredare (t. ex. i trakten af

Kramaroarna) kan man i regeln af den inre eller hufvudskar-

garden sarskilja tvanne delar, som nastan omarkligt ofverga

i hvarandra, namligen a) ett yttre och b) ett inre parti,

I det forra med dess annu rika Fucus-vegetation och dartill

horande molluskfauna forekomma annu talrika oppna klippskar

pa fjardarna mellan de spridda eller gruppvis forenade skogs-

landen, hvarigenom detta skargardsparti bildar en formed-

lande brygga mellan de yttersta smaskaren, och de narmast

fastlandet belagna holmarna, hvilka till hela sin natur mest

ansluta sig till kustremsan.

a) De till detta yttre gebit af hufvudskargarden horande

oppna smaskaren aga i stort sedt samma natur som klipp-



16 Palmgren, Helsingfors traktens fagelfauna.

holmarna i hafsbandet; de besta, dels af laga, glattslipade

obeboeliga hallar, dels af hogre pa sten och grus vanligen

rika grynnor och kobbar, hvartill annu komma nagra flacka

stengrund.

De allra fiesta af dessa klippholmar och grund aro at-

minstone flackvis bevuxna med en gras- eller grasliknande

vegetation (sasom Elymus i spridda tufvor, Scirpus palustris,

Triglochin maritimus, Plantago maritima m. fl.), hvarforutom

flera blomster (Lythrum, Cacile, Valeriana, Veronica longi-

folia o. a.), bidraga att skanka omvaxling at dessa af natii-

ren i ofrigt foga omhuldade klippor. Afven buskar kunna

har forekomma. En stor del af smaskaren ar emellertid, tack

vare ett mera skyddadt lage, atminstone i nagon grad skog-

bevuxen. Pa naringsrikare stallen prydes marken, isynner-

het pa de storre holmarna, af valbildad barr- och blandskog,

men pa kalare och sterilare skar blir den gles och nod-

vuxen eller flackvis forekommande och bestar da till ofver-

vagande del af tall. Pa laga stengrund bildar ofta klibbalen

eller andra forkrymta loftrad sma bestand.

Af hithorande saltvattenfaglar upptrada hackande pa

oppna klippskar:

Anthus pratensis ta. Sterna hirundo a.

Totanus totanus sp. Larus canus ta.

. Somateria mollissima sp. ,, fuscus ta.

de tvanne sistnaranda afven pa mindre skogsholmars kala

klippuddar.

pa flacka grusrika skar och stengrund:

Aegialites curonicus ta. Tringoides hypoleucus sp.

Totanus totanus sp. Sterna hirundo ma.

pa skogbevuxna holmar:

Tringoides hypoleucus sp. Mergus merganser tsp.

Anas boschas sp. ,, serrator tsp.
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Pa de oppna smaskaren aro dessutom antraffade hac-

kande foljande, till torra landet horande arter, om naturen

varit lockande:

Saxicola oenanthe sp. Motacilla alba sp.

Sylvia cinerea sp. Alauda arvensis s.

b) Den innersta delen af skargarden ager i stort sedt

samma natur som sjalfva kustremsan och skiljer sig salunda

vasentligen fran hafsbandet. I forhallande till skogslanden

spela de oppna smaskaren bar en alldeles underordnad roll.

Sistnamnda utgoras, om man franser enstaka klippholmar

och hallar, endast af flacka stengrund af tidigare omtalad

typ. I allmanhet aro afven de minsta holmar i hogre eller

lagre grad skogbevuxna. Af hithorande saltvattenfaglar hacka

:

pa flacka stengrund och oppna smaskar:

Anthus pratensis a. Sterna hirundo a.

Tringoides hypoleucus ta.

pa sma skogsholmar:

Tringoides hypoleucus tsp.

Stranderna af de storre holmarna erbjuda en hogst vax-

lande anblick. Ofta aro de jamforelsevis hoga och skog-

bevuxna eller besta de af nakna, i hafvet utskjutande

granithallar. Afven laglandta strandpartier antraffas allmant,

isynnerhet kring langgrunda vikar med sand- eller dybot-

ten. Nagra af dem bilda grusfyllda eller smasteniga, pa storre

stenar mer eller mindre rika fait (t. ex. Fagero hafsstrand),

andra aro sumpiga samt bevuxna med en kort saftig gron-

ska af tag, salting och liknande vaxtformer (Junciis bufonius,

supinus, Triglochin maritimus, Scirpus palustris, Carices, Plan-

tago maritima, Glaux m. fl.) (typ: Drumso Hastskoviken),

och ater andra besta af sanka, frodiga starrangar. Sal-

Ian forekomma i langgrunda vikar (sasom Drumso Smedje-

viken) sterila sandbankar, hvarjamte bottnen vid lagre vat-

2
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tenstand till en betydlig utstrackning kan sta blottad. Det

hela paminner salunda om en ebbstrand i miniatyr och er-

bjuder en mangd faglar en riklig naring at" de smarre vat-

tendjur, fiskyngel, mollusker, insekter m. m. som bar trifvas

eller blifvit instangda i de uttorkande lagunerna. Vid de

fiesta grundare strander med gyttje- och dybotten utbreder

sig en till storleken varierande Phragmites-region, som sar-

skildt i vikarna ofta nar ratt ansenliga dimensioner. Pa sist-

namnda stallen bidraga afven Scirpus lacustris dungar och

hogresta Carices jamte andra sumpvaxter (sasom Typha och

Equisetum i mindre mangd) samt rikligt vattenvaxter {Chara,

Myriophyllum, Potamogeton, Ranunculus aquatilis o. a.) att sma-

ningom igenfylla backenet.

Nyss beskrifna strandpartier omfatta salunda utom rena

saltsjolokaler afven i forening darmed staende sumpmarker
och skogbevuxna terranger. I detta sammanhang upptages

till granskning likval endast de sommarfaglar, for hvilka

det oppna vattnets narvaro ar af vasentlig betydelse. Dessa

kunna fordelas pa foljande hackningsstandorter:

pa grusrika strander:

Aegialites curonicus s.

pa skogbevuxna strander:

Anas boschas sp. Mergus senator s.

pa alia slags, utom forsumpade strander:

Tringoides hypoleucus a.

vid grunda vassrika vikar:

Calamodus schoenobaenus sp. Anas boschas ta.

Ortygometra porzana sp. „ crecca ssp.

Haraf framgar att vattenhackfagelfaunan pa hithorande

lokaler i allmanhet ar mycket fattig, ja att representanter
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for densamma helt och hallet kunna saknas. Sadana stran-

der aro darfor dock ingalunda blottade pa allt fagellif, utan

snarare tvartom, i det de bilda hack- och naringslokabr for

en mangd till torra terranger och sumpmarker sig hanfo-

rande arter sasom staren, krakan, gularlan, angpiplarkan

svalor m, fl. Isynnerhet utgora de under stracktiderna var

och host skadeplatsen for ett manga ganger rikt och bro-

kigt fagellif. De tidigare omnamnda „ebb"-stranderna exem-

pelvis vimla da formligen, sasom varande ypperliga jakt-

marker, af allehanda vadare, hvarom utforligare langre fram.

Stranderna affastlandsomradet paminna i huf-

vudsak om foregaende lokaler. Oppna sand- och stenfyllda

strander aro dock sallsyntheter. I allmanhetupptagas strander-

na af skogbevuxna terranger eller angsmarker. De ofta djupt

intrangande och langgrunda vikarna aga ett brackt vatten,

genom att backar och andra mindre sotvattentillfloden ut-

mynna i desamma. Hithorande lokaler kunna darfor icke

uppfattas som rena saltsjo- utan fastmer som en ofvergang

till sotvattenstandorter. Mestadels aro vikarnas narmaste om-
gifningar forsumpade, bildande laglandta och tufviga eller

sardeles sanka, starrbevuxna angar. Vattenvegetationen ut-

gores i framsta rummet af Phragmites, Scirpus lacustris,

Carices och Equisetum, hvilka utbreda sig i mer eller mindre

maktiga balten och dungar narmast strandlinjen samt pa

klarvattnet af Potamogeton, Myriophyllum, Chara m. fl.

Af hithorande vattenfaglar upptrada hackande:

pa skogbevuxna strander:

Pandion haliaetus s. Anas boschas ta.

pa alia slags strander, utom vatten sjuka:

Tringoides hypoleucos a.

vid langgrunda vassrika vikar:

Calamodus schoenobaenus Cynchramus schoeniclus s.

ta. Ortygometra porzana sp.
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Mareca penelope tsp. Anas crecca sp.

Anas boschas Podiceps cristatus a.

Fran alia de ofriga fastlandsvikarna skiljer sig vasent-

ligt Ladugardsviken i narheten af Helsingfors. Da den

tack vare sin saregna natur utgor ett alsklingstillhall for en

hel mangd vadare och simfaglar, torde en mer detaljerad

skildring af denna standortskomplex och dess fagellif val

forsvara sin plats (Fig. I—VII).

Ladugardsviken ar sardeles grund med dyig botten samt

ett sa godt som sott vatten beroende pa tillfloden fran

Vanda a och flera backar. Hela viken ar nastan igengrodd

af talrika sumpvaxter, bland hvilka den storsta arealen upp-

tages af vidstrackta vass-skogar; det pa allehanda vattenvax-

ter (sasom Nuphar, Myriophyllum, Potamogeton och talr. a.)

samt kringsiminande brate rika klarvattnet inskranker sig

till spridda flackar. Narmare strandlinien saknas Phragmi-

tes, har vidtager i stallet ett smalt Equisetum-ha.\te stallvis

ersatt af Alisma och Menyanthes. Innanfor denna fraken-

region foljer sa ett vattendrankt Carexgehit, som smaningom

ofvergar i en sank och pa Eriophora rik mad. Denna aflo-

ses sedermera af en annu starkt forsumpad ang, hvars gras-

och starrvegetation ar likasom koncentrerad i hoga, tatt

staende af vattenansamlingar ofta atskiljda tufvor, hvarige-

nom det hela vinner ett sareget, ojamnt eller knottrigt ut-

seende. En i narheten till stranden forekommande, genom

sandtackt fran sluttningen af ett barg framkallad ravin maste,

jamte flera omgifvande skogsbackar, yttermera framhallas.

Ladugardsviken omfattar salunda en hel hop lokaliteter,

hvilkas hackfagelfauna oftast till artrikedom och frekvens ar

vasentligen olika. For en klarare ofversikts skull upptagas

i det foljande utom rena vattenhackfaglar afven sumpfaglar.

Hackande upptrada salunda:

inne i vassruggarna (Fig. V & VI):

Calamodus schoenobaenus a. Fulica atra a.

Cynchramus schoeniclus s. Spatula clypeata a.
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Dafila acuta ssp. Fuligula fuligula ta.

Anas boschas a. „ ferina tsp.

,,
querquedula (s?)

i kanten af vassruggarna och pa glantorna
(Fig. VII):

Larus ridibundus ma. Podiceps cristatus ma.

minutus s?. „ auritus s?

pa den vattensjuka starrmaden (Fig. Ill):

Ortygometra porzana a. Spatula clypeata ssp.

Totanus glareola ssp. Dafila acuta s.

Machetes pugnax sp. (ta?) Anas boschas ta.

Numenius arcuatus sp. Fuligula fuligula a.

Gallinago gallinago sp. ,, ferina s.

pa den knottrigt tufviga strandangen (Fig. II):

Budytes flavus a. Numenius arcuatus sp.

Anthus pratensis p. Anas boschas a.

Vanellus vanellus a.

i de k r i n gl iggan de s k o g sb ac k a r n a:

Mareca penelope sp. Anas boschas a.

crecca sp.

ijordvaUar:

Clivicola riparia a.

II. Sotvattenlokaler.

1) Stranderna af Vanda a och dess tillflode D i c-

kursby a upptagas inom undersokningsgebitet stallvis af

skogbevuxna, mer eller mindre kuperade terranger, mesta-

dels dock af odlade marker: angar och akerfalt. Abranterna

aro pa sadana stallen i regain val afsatta och nagot hogre.
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Har och hvar forekomma grunda forsar med steniga partier

(t. ex. nara Rosendal och invid kyrkobyn), eller, sarskildt

dar an utvidgar sig och bildar bukter, sumpiga angar med
en vanligen rlkHg, i tata snar vaxande lofbuskvegetation af

al, hagg och vide; dessa garnera i ofrigt under hela astrackan

strandbaddarna med en ofta afbruten, mer eller mindre gles

bard. Ans vegetation, bestaende hufvudsakligast af Carices,

Equisetiim och Phragmites afvensom Alisma, Biitomus, Ci-

cuta, Nymphaea, Nuphar, Potamogeton o. a., varkar genom
sin ringa utstrackning foga yppig. Till stor del darfor ar

hackfagelfaunan afven har synnerligen fattig. Foljande ar-

ter aro namligen antecknade:

patorra re, steniga eller busk- och tradbevuxna
strander:

Tringoides hypoleucus a.

langs an i allmanhet:

Calamodus schoenobae- Mareca penelope sp.

nus s. Anas boschas ta.

Clivicola riparia sp. ,, crecca ssp.

Dessutom aro vid Vanda a stundom iakttagna nagra pa

stroftag stadda skargards- och kustarter, namligen:

Sterna hirundo Lams ridibundus

Larus caniis

2) Backarnas omgifningar aro i stort sedt de-

samma som foregaende standorts. Vegetationen utgores i

de fiesta fall af vide, spridd eller i snar, Carices samt nagra

andra af tidigare namnda sumpvaxter. Hackfagelfaunans

representanter inskranka sig till:

Tringoides hypoleucus sp. Anas boschas s.

Mareca penelope ssp. „ crecca s.
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3) Trasken (Drumso, i Storskogen bakom Kvarnbarget

och Hasthagen, Halvik, uppe pa barget, Aggelby, vid vagen

till Fredriksbarg m. fl.) aro mestadels omgifna af blandskog.

Till arealen aro de alldeles obetydliga och dessutom mycket

grunda, hvarfor de riktigast bara prageln af storre vattenpus-

sar, sarskildt under hogsommaren, da deras omfang genom

varmens invarkan i hog grad reducerats eller de belt och ballet

sta uttorkade. Vegetationen omkring dem bestar i framsta

rummet af bjorn- och hvitmossa samt Carices och Eriophora

forutom en mangd andra sumpvaxter {Calla, Comariim, Me-

nyanthes, Alisma, Lemna m. fl.) De narmaste omgifningarna

aro i regeln starkt forsumpade, bevuxna med vide och andra

buskar. Vid sadana miniatyrtrask hacka:

i den storre inre skargarden:

Anas boschas ta. Anas crecca sp.

pa fastlandet:

Mareca penelope sp. Anas boschas ssp.

„ crecca sp.

B) Sumpmarkcr.

Dessa aro inom omradet foretradda af tvanne hufvud-

typer, skogbevuxna och oppna sump marker.
I. I de forra, skogskarren, intaga trad- och busk-

vegetationen en dominerande stallning. Hit hora:

a) Lof-, blandskog s- och grankarr; dessa aro

mestadels till omfanget ratt obetydliga, om de an upptrada

inom gebitet synnerligen allmant, samt vanligtvis omgifna

af kuperade skogkladda terranger. Den med mossor, Sphag-

num och Polytrichum-tufv or, betackta marken upptages van-

ligen af tata busksnar, antingen bjork, graal, salj och vide

enbart eller uppblandade med tall och gran i varierande

proportioner, i de allra fiesta fall dock med gran i sa forhar-
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skande mangd, att den bestammer hela standortens karak-

tar. Dessa karr omsluta ofta oppna, pa ris och sumpvax-
ter rika mossflackar eller miniatyrtrask, polar och for-

sumpningar. Pa sadana standorter ar ingen enda akta sump-
fagel foretradd.

Men val antraffas har en hei mangd skogsfaglar, for

hvilka narvaron af sumpig mark i hog grad bidrager till

eller atminstone icke forminskar trefnaden, namligen:

Tardus musicus ma. Certhia familiaris sp.

Erithacus rubecula a. Anthus trivialis a.

Anorthura troglodytes sp. Fringilla coelebs a.

Parus ater ta. Ligurinus chloris ta.

» borealis a.

b) Myrmarker. Dessa utmarka sig genom forekom-
sten af gles nodvuxen tall, hvarforutom mycket sparsamt
tvinformer af gran och bjork kunna antraffas. Marken ar

bevuxen med bjorn- och hvitmossa sammangyttrad i storre

tufvor och tufkomplexer, hvilka dock sallan, och da huf-

vudsakligast pa vattensjuka platser sta blottade, utan van-

ligen helt betackas med ett tatt ristacke af Ledum, odon
och Empetrum eller hjortron och tranbar. Dessa standorter

forekomma till antalet jamforelsevis sparsamt inom om-
radet, men upptaga vanligen en nagot storre areal samt aro

till stor del att uppfattas som spridda partier af ett storre

karrbalte, hvarom redan tidigare.

Af akta sumpmarksfaglar forekommer pa myrarna en-

dast Lagopus albus sp. samt mahanda Grus grus sp.

Men dessutom hacka har foljande arter:

Parus borealis ta. Fringilla coelebs sp.

Anthus trivialis ta.

I detta sammanhang kunna annu upptagas de mossrika

med gles, nodvuxen tall samt Ledum, odon, Ijung och andra

risvaxter bevuxna karrflackarna uppe pa barge n.

Har hacka:

Anthus trivialis a. Caprimulgus europaeus a.



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 38, N:o 2. 25

II. Bland oppna sumpmarker, pa hvilka tradve-

g-etationen saknas eller atminstone spelar en alldeles under-

ordnad roil, forekomma inom omradet tvanne slag:

a) flackmossar, som kanske riktigast hade bort upp-

tagas i samband med myrarna. Sistnamnda ofverga nam-

ligen oftast i oppna karr. Den for flackmossarna typiska

vegetationen utgores af frodiga Sphagnum- och Polytrichum-

tufvor, bevuxna med riklig hjortron, tranbar, odon, krak-

bar, Ijung eller dvargbjork. Spar af myrarnas tradvegeta-

tion aterfinnas i spridda, alldeles forkrympta tall och bjork-

buskar, hvarforutom enstaka snar och nodvuxna traddungar

af nyss namnda arter, asp och vide har kunna forekomma.

Pa sina stallen bilda ofta Eriophora och Carices en typisk

angsartad vegetation.

Hackfagelfaunan ager har foljande sammansattning:

Budytes flavus s. Lagopus lagopus ssp.

Anthus pratensis s. Numenius arcuatus ssp.

Asio accipitrinus ssp.

Fran de busk bevuxna partierna hafva antecknats:

Pratincola rubetra ssp. Emberiza citrinella sp.

Sylvia cinerea s. Fringilla coelebs sp.

Phylloscopus trochilus s. Lanius collurio sp.

Anthus trivialis ssp.

b) angsbildande sumpmarker. Om man fran-

ser de partier af det oppna karret, hvilka sasom ofvan pa-

pekats antaga karaktaren af mossangar, omfatta sump-

angarna tvanne sarskilda typer med foga skarpa granser:

starrangar och fuktigalaglandtaangar. De forra

utmarka sig genom sin forharskande Carex-vegetation jamte

Eriophora och Gramina, samt aro i regeln mycket vatten-

sjuka, de senare ater aro bade mindre sanka samt till ofver-

vagande del bevuxna med olika grasarter, hvarjamte starr

och angsull, vid saltsjostrander allehanda grasliknande vaxter

(Juncus, Triglochin, Scirpus o. a.) i hogre eller lagre grad
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bidraga till skapandet af denna standorts fysionomi. Hac-

kande aro antraffade:

pa starrangar:

Budytes flavus s. Numenius arcuatus ta.

Asio accipitrinus s. Gallinago gallinago ssp.

Gransar denna lokal till vatten med stora vassar
tillkomma:

Ortygometra porzana ta. Machetes pugnax s.

Totanus glareola s.

pa sumpiga angar i den storre skargarden:

Budytes flavus a. Asio accipitrinus sp.

Anihus pratensis p.

Pa liknande fastlandslokaler tillkomma utom fore-

gaende arter:

Vanellus vanellus s. Numenius arcuatus ta.

Pa sumpangarna kunna upptrada b u s k a r och s n a r,

isynnerhet vide. Sadana partier utgora en hackplats for:

Pratincola rubetra sp.

Bland sumpfaglarna hackar annu en art inom omradet

i fuktig, humusrik 16 f- och blandskog, namligen:

Scolopax rusticola sp.

C) Forekomstortcr pa torra landet.

I. Soloppna lokaler. Dessa besta i allmanhet af

angar och fait af olika slag. Bland de forra kan man skil-
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ja mellan n a t u r 1 i g- a eller till sjalfatervaxt lamnade, karakta-

ristiska genom forekomsten af allehanda i stora tufvor vaxan-

de, vilda grasarter (sasom Aira caespitosa, Avena pratensis

och pubescens, flera Agrostisarter, Phleiim och Alopecurus,

Poa och Festiica arter m. fL), bland hvilka tateln dock oftast

ar dominerande, och odlade angsvallar, besadda med
timotej, alopecurus eller trifolium; bland de senare ater mel-

lan steniga faltbackar, tradesakrar samt olika slag

af odlade fait.

Af hithorande hackfaglar forekomma:

pa naturliga angar och gamla valla r:

Alauda arvensis a. Perdix perdix ta.

Budytes flavus a. Crex crex a.

Anthus pratensis sp.

pa tradesakrar:

Alauda arvensis a. Perdix perdix sp.

pa grasbevuxna akerrenar:

Alauda arvensis a. Budytes flavus a.

pa steniga fait eller vid stengardar och -rosen pa

odlingar:

Saxicola oenanthe a. Motacilla alba a.

Pa ofvannamnda lokaler vistas dessutom en hel hop

arter, hvilka hacka i omgifvande skogar och buskmarker,

och har uppsoka sin naring, namligen:

Emberiza citrinella ma.

Acanthis cannabina sp.

Sturnus vulgaris ma.

Corvus cornix ma.

„ monedula a (kring

kyrkan)

Pica pica a.

Falco subbuteo ssp.

Tinnunculus tinnunculus a.

Accipiter nisus ssp.

Buteo buteo sp.

Columba palumbus a.

„ oenas ta.

(Perdix perdix ta.)
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I samband med soloppna lokaler maste annu namnas

de kala barge n. Har hackar mindre allmant Saxicola

oenanthe.

II. Buskmarker. Vissa partier eller flackar af od-

lingarna kunna antaga karaktaren af buskmarker, i det

spridda eller snarbildande smabuskar, ja afven enstaka half-

vuxna och stora trad och tradgrupper har kunna forekomma.

Pa akerrenar och angsvallarnas dikeskanter uppspira

ofta bjork-, al- eller videbuskar. Har hackar med
forkarlek:

Pratincola rubetra a.

Likasa antraffas icke sallan pa lindor och naturliga an-

gar spridda v i d e s n a r och andra lofbuskar. Sadana

platser representeras af:

Pratincola rubetra a. Sylvia cinerea a.

Ar buskarnas antal pa sistnamnda lokaler storre, och

tillkomma enstaka vuxna trad eller tradgrupper, begynner

standorten antaga karaktaren af b e t e s m a r k. Hackfagel-

faunan ar har betydligt rikligare:

Ruticilla phoenicurus tsp. Emberiza citrinella a.

Pratincola rubetra sp. Fringilla coelebs sp.

Sylvia cinerea a. Sturnus vulgaris ta.

Phylloscopus trochilus a. Lanius collurio ta.

Parus major ta. lynx torquilla ta.

Pa steniga faltbackar forekomma allmant snar och snar-

komplexer af e n eller gran, i mindre mangd af bjork' och

graal, hvarjamte nagra vuxna trad ofta bidraga att forlana

dessa lokaler deras pragel. Hackfagelfaunan eger har fol-

jande sammansattning:

Pratincola rubetra ta. Sylvia cinerea ta.
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Sylvia curruca a. Ligurinus chloris ta.

Phylloscopus trochilus ssp. Acanthis cannabina s.

Emberiza citrinella a. Lanius collurio a.

Fringilla coelebs ssp.

Pa kalhuggna eller af vinden skoflade backar och slutt-

ningar forekomma ofta jamte spridda kvarblifna trad oge-

nomtrangliga snar af e n och isynnerhet gran buskar i olika

alder. Hackande aro bar antraffade:

Turdus pilaris ta. Emberiza citrinella a.

„ musicus sp. Fringilla coelebs sp.

Ruticilla phoenicurus sp. Ligurinus chloris ma.

Sylvia curruca a. Acanthis cannabina

Parus borealis sp. Lanius collurio ma.

,, major sp. lynx torquilla sp.

Anthus trivialis sp.

III. Skogar. De tradbevuxna standorterna omfatta

saval till arealen mindre eller alldeles obetydliga skogsdun-

gar for hvilka oppna markers omedelbara narhet spelar en

synnerligen viktig roll, som afven djupare skogar.

Flera lagre backar och kullar afvensom stora strackor

af skogsbrynen upptagas af lofskog, bestaende af jamforel-

sevis gles, hog och lummig bjork, stundom darjamte spar-

samt asp, forutom en mangd allehanda mindre loftrad och

buskar i olika utvecklingsskeden, sasom bjork, asp, ronn,

hagg, salj och Rhamnus frangula samt nagongang hassel.

Dar dessa belt betacka terrangen uppsta lofdungar och snar,

men vanligen forekomma inom samma ram afven glesare

buskpartier samt belt och ballet grasbevuxna partier och

glantor, hvarigenom det hela antager karaktaren af h a g a r

eller 1 of an gar. En nagot afvikande typ bilda de pa vuxna

trad rikare samt med sparsammare buskvegetation forsedda

lundarna. Pa sa beskaffade lokaler bestar hackfagelfaunan

af nedanstaende arter:

Turdus pilaris ma. Ruticilla phoenicurus a.
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Sylvia atricapilla ssp.

,, salicaria ta.

,, nisoria s.

,, cinerea ta.

Phylloscopus sibilator ssp.

,,
trochilus ma.

Hypolais philomela ta.

Parus major ma.

Anthus trivialis a.

Emberiza citrinella a.

Carpodacus erythrinus s.

Fringilla coelebs a.

Sturnus vulgaris ta.

Lanius collurio sp.

Muscicapa grisola a.

,, atricapilla ta.

/z/njc torquilla a.

Cuculus canorus a.

Columba oenas sp.

af hvilka foljande arter foretradesvis uppehalla sig i

darn a:

u n-

Sylvia salicaria

Phylloscopus sibilator

Hypolais philomela

Muscicapa atricapilla

Columba oenas

Fran en med aldriga, lummiga ekar samt en

mindre mangd aspar och granar bevuxen backe (vid Ro-

sendal i Helsinge) med en riklig undervegetation af h a s-

s e 1, partiellt darjamte yngre gran och grantelningar an-

tecknades foljande arter:

Tardus iliacus

,, pilaris

Erithacus rubecula

Ruticilla phoenicurus

Sylvia salicaria

,, curruca

Phylloscopus trochilus

Anthus trivialis

Parus major

Emberiza citrinella

Fringilla coelebs

Ligurinus chloris

Lanius collurio

Muscicapa grisola

lynx torquilla

Dendrocopus major

Nyss skildrade lofdungar aro i allmant i hogre eller

lagre grad uppblandade med barrtrad. Sa bidraga icke sal-

Ian pa stenig eller nagot mer kuperad mark en- och gran-

buskar till skapandet af standortens fysionomi och raesta-

dels tillkomma ytterligare ett och annat vuxet barrtrad. Ut-

gora barrtraden af olika alder en mer betydande kontingent

i skogens sammansattning sasom ofta ar fallet, antager lo-

kalen karaktaren af blandskogshult. Hackfagelfaunan

ar har synnerligen riklig:
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Turdus musicus sp.

,, iliacus ta.

,, pilaris ma.

Erithacus nubecula sp.

Ruticilla phoenicurus a.

Sylvia curruca ma.
Phylloscopus trochilus ma.

,, sibilator

Parus major a.

„ borealis ta.

Fringilla coelebs ma.
Chrysomitris spinus sp.

Sturnus vulgaris ssp.

Oriolus galbula s.

Corvus cornix ma.

P/ca p/ca a.

Lanius collurio sp.

Muscicapa grisola ma.

„ atricapilla ssp.

Caprimulgus europaeus ssp.

Anthus trivialis a.

Emberiza citrinella ma.

Carpodacus erythrinus ssp.

/z/nx torquilla a.

Cuculus canorus a.

Tinnunculus tinnunculus a.

Columba oenas s.

Afven grandungar forekomma allmant pa vissa bac-

kar afvensom bargsluttningar i skogsbrynen, samt utmarka
sig genom af hufvudsakligast hoga yfviga granar bestaende

tradvegetation, medan halfvuxna individer och buskar sak-

nas eller blott sparsamt forekomma pa den mossbevuxna
marken. Fran sadana lokaler aro antecknade:

Turdus musicus ssp.

„ iliacus s.

Erithacus rubecula a.

Ruticilla phoenicurus s.

Phylloscopus rufus sp.

Regulus cristatus a.

Parus major s.

„ borealis ssp.

„ cristatus a.

lojc/a curvirostra ta.

Fringilla coelebs tsp.

Ligurinus chloris s.

Chrysomitris spinus a.

Corvus cornix sp.

P/ca p/ca a.

Dendrocopus major s.

i4s/o ofus sp.

Columba palumbus a.

Annu allmannare an sistnamnda standorter aro de med
tall och gran i varierande proportioner bevuxna blandade

barrskogshulten, Stallvis nastan ogenomtrangliga, i

det mellan de grofre stammarna outvecklade trad och buskar

i olika alder rikligt forekomma, aro de dock oftast nagot

glesare med oppnare platser har och hvar. Hackfagelfau-

nan ager foliande sammansattning:

Turdus musicus sp. Turdus iliacus ssp.
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Turdus pilaris sp. Loxia curvirostra a.

Erithacus rubecula a. Emberiza citrinella ta.

Ruticilla phoenicurus a. Carpodacus erythrinus s.

Sylvia curruca a. Fringilla coelebs a.

Phylloscopus rufus a. Chrysomitris spinas a.

„ trochilus s. Corvus comix a.

Regulus cristatus ta. f*/ca p/ca a.

Anthus trivialis ssp. /z/nx torquilla sp.

Pa gransen mellan skogbekladda och oppna terranger

sta de pa risbevuxna sumpflackar oftast rika, mer

eller mindre kala bargen med gles m art all-vegeta-

tion. Dessa bilda en karakteristisk standortskomplex for

omradet. Hackande aro bar antraffade:

Saxicola oenanthe sp. Chrysomitris spinas ma.

Paras borealis s. Corvus cornix ma.

Anthas trivialis a. Caprimulgas europaeus a.

Fringilla coelebs sp.

Pa grund af odlingens maktiga utbredning inom un-

dersokningsgebitet, saknas bar akta odemarksskogar; dju-

pare skogar forekomma dock i den mening, att deras inre

delar bara en dyster pragel och aro val isolerade fran om-

gifvande odlingar och karrmarker.

I fuktig bjorkskog, bestaende till ofvervagande

del af hog, smalstammig bjork, stallvis ren sadan, sparsam-

mare barrtrad, vanligen med halfvuxen gran som underskog,

med riklig ris- men merendels obetydlig buskvegetation,

forekomma foljande hackfaglar:

Ruticilla phoenicurus ssp. Anthus trivialis ta.

Phylloscopus sibilator sp. Fringilla coelebs ta.

Parus ater sp. Picas minor ?.

„ borealis sp. Tetrao tetrix a.

Certhia familiaris sp.

Blandskogarna utmarka sig darigenom att saval lof-

trad, i framsta rummet bjork, sparsammare asp och graal,

som afven gran och tall har forekomma tillsammans. Mar-
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ken ar, sarskildt pa fuktigare stallen till sin storsta utstrack-

ning- risbevuxen eller besitter den en till maktigheten varie-

rande vegetation af smatrad och buskar medan pa torrare

partier mosstacket framtrader alldeles blottadt. Skogens

och underskogens sammansattning samt markens beskaffen-

het gifva natiirligtvis det hela en hogst vaxlande karaktar

och i ofverensstammelse harmed upphof at en mangd i

hvarandra smaningom ofvergaende lokaliteter, hvilka dock,

pa grund af deras mangskiftande karaktar, vore omojliga

att ens narmelsevis troget beskrifva. Att afven hackfagel-

faunan i sadana blandskogsbestand till sin sammansatt-

ning, och isynnerhet frekvens, ar olika ligger i sakens na-

tur. Pa grund af otillrackligt observationsmaterial kan en

detaljerad framstallning af densamma har icke komma i

fraga, utan upptagas inom samma ram alia de faglar, som
hacka i blandskog (skogsbrynen icke medtagna). Dessa till-

hora foljande arter:

Turdus musicus ssp. Certhia familiaris sp.

„ iliacus sp. Fringilla coelebs a.

Erithacus rubecula ssp. Chrysomitris spinus ssp.

Ruticilla phoenicurus tsp. Corvus cornix sp.

Phylloscopus trochilus s. Pica pica sp.

„ sibilator ssp. Garrulus glandarius sp.

„ rufus s. Dryocopus martins sp.

Anorthura troglodytes sp. Dendrocopus major sp.

Parus major sp. Cuculus canorus sp.

„ ater sp. Bonasa bonasia sp.

„ borealis ta. Tetrao tetrix a.

I barrskogarna forekomma vanligtvis tallen och

granen uppblandade med hvarandra, medan loftrad saknas

eller fataligt och spridt upptrada. An ar granen domineran-

de och trycker sin pragel ofver det hela, medan tallen

blott glest finnes instrodd, an ar forhallandet omvandt, eller

halla de bada tradslagen hvarandra i jamvikt. Pa sina stal-

len antraffas en underskog af yngre trad och buskar, men
ofta ar marken risbevuxen eller i afsaknad af hogre vaxt-

lighet, da mosstacket bestaende hufvudsakligen af Hypnum

3
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och Hylocomium arter, oholjdt framlyser. Likasom pafore-

gaende lokaler omfatta afven barrskogarna en hel serie af i

hvarandra smaningom ofvergaende lokaliteter af olika farg

och oftast af alldeles obetydlig utstrackning. Olikheterna

i hackfagelfaunans sammansattning pa lokaliteterna i en sa-

dan standsortskomplex ar redan i allmanhet synnerligen

vansklig att fastsla, i desto hogre grad om observations-

materialet ar njuggt. Afven har maste darfor en detaljerad

framstallning uteslutas emedan den icke skulle aga nagot

praktiskt varde. Barrskogarnas hackfagelfauna raknar ne-

danstaende representanter:

Tardus musicus ta.

„ iliacus ssp.

„ viscivorus s.

Erithacus rubecula ta.

Ruticilla phoenicurus ta.

Phylloscopus rufus a.

Accentor modularis s.

Anorthura troglodytes sp.

Regulus cristatus a.

Parus major sp.

„ ater ssp.

„ borealis a.

„ cristatus a.

Certhia familiaris sp.

Loxia curvirostra a.

„ pityopsittacus ?.

Pyrrhula rubicilla s.

Fringilla coelebs a.

Chrysomitris spinus a.

Corvus cornix sp.

Pica pica sp.

Garrulus glandarius ta.

Dryocopus martius ta.

Dendrocopus major ta.

Falco subbuteo s?.

Tinnunculus tinnunculus ta.

Accipiter nisus s?.

Pernis apivorus s?.

Buteo buteo s.

Asio otus ta.

Nyctala Tengmalmi ta.

Columba palumbus a.

Tetrastes bonasia a.

Tetrao urogallus ssp.,

af hvilka foljande arter forekomma hufvudsakligen i g r a n-

eller pa granar rikare barrskogar:

Turdus musicus

Erithacus rubecula

Phylloscopus rufus

Accentor modularis

Regulus cristatus

Parus cristatus

Loxia curvirostra

Pyrrhula rubicilla

Asio otus

Columba palumbus
Tetrao urogallus.
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medan tallskogar eller pa tallar rikare barrskogar

foredragas af:

Tardus viscivorus Loxia pityopsittacus

Parus borealis Garrulus glandarius

Endast i de djupaste, bargiga barrskogarna
hacka

:

Astur palumbarius s?. Bubo bubo s?

samt i skogar vid hafsstranden:

Pandion haliaetus s.

Annu aterstar att granska de standorter, som man-
niskoboningarna och deras narmaste omgifnin-
gar erbjuda.

I tradgardar och parker, hvilkas natur betydligt

kan vaxla, och hvilka salunda omfatta flera lokaHteter, an-

traffas en rikUg hackfagelfauna:

Turdus musicus sp. Ligurinus chloris a

„ pilaris ma. Acanthis cannabina ssp.

Erithacus philomela s. Chrysomitris spinus sp.

„ rubecula ssp. Carduelis carduelis s.

Ruticilla phoenicurus a. Emberiza citrinella ma.
Sylvia hortensis ta. Sturnus vulgaris ma.

„ cinerea a. Oriolus galbula ssp.

„ curruca sp. Corvus comix ta.

Phylloscopus trochilus ma. Pica pica sp.

„ sibilator s. Lanius collurio a.

Hypolais philomela sp. Muscicapa grisola ma.
Anorthura troglodytes s. lynx torquilla a.

Regulus cristatus sp. Cuculus canorus a.

Parus major ma. Dryocopus martius ssp.

„ coeruleus s. Tinnunculus tinnunculus ssp.

Certhia familiaris s. Glaucidium passerinum s.

Anthus trivialis a. Nyctala Tengmalmi ssp.

Carpodacus erythrinus sp. Columba oenas ssp.

Fringilla coelebs ma. „ palumbus sp.
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I staden, byarna och vid enskilda gardar
hackar mycket allmant:

Ruticilla phoenicurus Corvus monedula (vid Helsinge

kyrka).

Saxicola oenanthe Muscicapa grisola

Parus major Chelidonaria urbica

Motacilla alba Hirundo rustica

Passer domesticus Cypselus apus

Sturnus vulgaris Columba domestica

Forran min framstallning af sommarfaunans hacknings-

standorter afslutas, maste annu framhallas att nastan samt-

liga pa fastalandet icke sparsamt eller sallsynt forekomman-

de arter afven antraffats i den inre skargarden, om blott

motsvarande lokaler forfunnits. Undantag bildar endast

Pica pica, som aldrig antecknats i sjalfva skaren samt an-

tagligen afven Columba palumbus, hvilkens bo icke blifvit

funnet pa de storre odlade holmarna, ehurii under sensom-

maren sma flockar af arten nagongang bar visat sig pa

.fallen.

3.

Vinterfaunan

bor jamval agnas nagra ord. I jamforelse med sommar-

faunan raknar denna endast ett fatal representanter saval

ofvervintrande hackfaglar fran undersokningsgebitet och om-

gifvande socknar som nagra rent nordiska arter. Vinter-

faunan kan fordelas pa nedannamnda standorter.

Vid eller i grannskapet af byar och enskilda
gardar aro antraffade

:

Anorthura troglodytes ssp. Corvus monedula (vid H.

Parus major kyrka a).

Emberiza citrinella ta. Corvus comix sp.

Passer domesticus ma.
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Pica pica a. Glaucidium passerinum s.

Garrulus glandarius sp. Nyctala Tengmalmi ta.

Surnia ulula s. Perdix perdix ta.

Pa odlingar och vid lador pa dessa forekomma:

Corvus corax ssp. Nyctala Tengmalmi ta.

Nyctea scandiaca s. (pe- Perdix perdix a.

riodvis sp).

Vid vagar sarskildt pa isen upptrada:

Plectrophanes nivalis a. Nyctea scandiaca s.

Vid oppet, rinnande vatten vistas:

Cinclus cinclus ssp.

I skogsbackar och -b r y n vid odlingar uppehalla sig:

Paras major a. Glaucidium passerinum sp.

Pica pica a. Nyctala Tengmalmi sp.

Garrulus glandarius ta. Perdix perdix ta.

Surnia ulula p. (periodvis

ta).

samt foretradesvis i pa ronn eller en rika skogsbryn,
parker och tradgardar:

Turdus pilaris sp. (periodvis a.) Fringilla montifringilla (period-

Pinicola enucleator s. (period- vis s.)

vis ta.) Ligurinus chloris s.

Pyrrhula rubicilla a. Ampelis garrulus ta (periodvis

Fringilla coelebs s. (periodvis ma.)

sp.)

och foretradesvis i alar eller bjorkar vid vagar, i

skogsbryn eller parker:

Aegithalus caudatus ta. Acanthis linaria sp. a.

Parus coeruleus ssp. Chrysomitris spinus sp. a.
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Dessutom forekomma saval pa till odlingar gransande

skogbekladda terranger som afven i djupare skogar:

foretradesvis i barr- och blandskog:

Regulus cristatus a. Dryocopus martius a.

Parus ater tsp. Dendrocopus major

» cristatus a. » leuconotus

Certhia familiaris sp. Picoides tridactylus

foretradesvis i bjork- och pa 1 of trad rikare blandskog:

Parus borealis a. Tetrao tetrix a.

Dendrocopus minor

foretradesvis i granskog:'

Loxia curvirostra a.

foretradesvis i tallskog:

Loxia pityopsittacus sp. (periodvis ta.)

I djupare barrskogar vistas halst:

Bubo bubo sp. Tetrao urogallus sp.

Bonasa bonasia ta.

Pa karr och i omgifvande buskrika skogska ri-

te r ar iakttagen:

Lagopus albus ssp.

4,

Fagelfaunan under stracktidcrna.

Efterfoljande rader afse endast att lamna en alldeles

allman ofversikt bade af de pa orten eller i kringliggande

socknar hackande och af de genomstrackande faglarnas
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forekomstlokaler och rastplatser under flytt-

ningstiderna var och host afvensom en jamforelse

aftidpunkten for resp. arters ankomst och bortfard
samt deras flyttningssatt. Betraffande enskildheter i

standorter och data m. m. hanvisas till den systematiska

delen af arbetet.

Da de forsta flyttfaglarna om varen anlanda, ar hafvet

i skaren annu isbelagdt, och pa landet sta icke blott sko-

garna uppfyllda af snodrifvor, utan marken tackes afven

pa fait och angar af en till maktigheten varierande sno-

skare. Af de tidigast sig infinnande, pa orten icke hackan-

de sjofaglarna, sasom svanar och vildgass, ses darfor blott

ofverstrackande flockar eller pa isen rastande individer,

hvilka efter en kortare hvila ater fortsatta farden norrut.

Andra ater tillhorande traktens sommarfauna, sasom Anas

boschas och en vadare Vanellus vanellus, uppsoka vid sin

ankomst oppet vatten i sund och rakar pa isen eller anlita

flodvattenpussarna vid stranderna for att finna sig foda.

Sa snart isen i hafsbandet gifvit vika samlas kring gryn-

nor och kobbar svarmar af sjofagel. Till forst, eller om-

kring medlet af april, nar iskallan annu garnerar strander-

na af utskaren anlanda Clangula glaucion, Mergus mergan-

ser och Anas boschas, omedelbart harpa infinna sig dit

Mergus serrator och Harelda hiemalis, nagot senare komma
Somateria mollissima, Oidemia fiisca och till sist i slutet af

manaden eller i borjan af maj, nar isen redan afkastats fran

de inre fjardarna och vikarna, Gavia arctica och lumme.

Bland vadarena infinner sig till skaren Hcematopus ostrile-

gus ungefar samtidigt som prackan och forst i borjan af maj

anlanda Arenaria interpres och Totanus\ totanus forutom en

hel mangd arter, som dock icke trifvas pa de sma utska-

ren, utan i regeln sa fort det sig gora later uppsoka sin

naring pa de storre holmarnas strander.

Vid forsta oppet vatten infinna sig afven masfaglarna

Larus argentatus, fascus, canus och ridibundus, medan Sterna

hirundo upptrader forst betydligt senare, i regeln vid med-

let af maj, da alia fjardar blifvit isfria.
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De djupare fastlandsvikarna (sasom Vik och Hoplax)

trasken samt de af varflodet pa lagland angs- eller karr-

mark bildade svammpussarna (t. ex. Fredriksbargs skjut-

bana) tagas afven i besittning af en mangd sjotagel och va-

dare. Bland de forra rasta har stundom vildgass och Clan-

gula glaucion. Af sommarfaglar infinner sig hit tidigast

eller samtidigt som i skaren Anas boschas, nagot senare,

vid medlet af april komma Mareca pendope och Anas crecca,

kort darpa Daflla acuta foljd af Fuligula fuligula och ferina

samt till sist eller i borjan af maj Podiceps cristatus.

Det stora flertalet vadare infinner sig i borjan af maj

nar stranderna af skargardsholmarna och fastlandsvikarna

blifvit fullstandigt bara och isen fran dem forsvunnit. Isyn-

nerhet aro harvid langgrunda dystrander omtyckta rast-

platser (Fig. VIII—-X). Undantag harifran bilda Vanellus va-

nellus, Niimenius arcuatus och phceopus samt Scolopax rusti-

ciila, hvilka stracka redan tidigare. Af de ofriga, anlanda

snapporna Totanus fiiscus, littoreus och glareola afvensom

Tringoides hypoleucus till forst. Nagra dagar senare in-

finna sig Aegialites hiaticula och curonicus samt Gallinago

gallinago. Vid medlet af maj stracka Machetes pugnax och

Limosa lapponica, den senare rastande antraffad endast i

skaren, och anlander Fulica atra till Ladugardsvikens vass-

ruggar. Vid sommarens intrade under senare halften af

maj anlanda smasnapparna Tringa Temminckii, alpina och

Limicola pygmcea och ungefar samtidigt horas fran odlin-

garna Crex crex's knarrande stamma och fran vass-stubben

Ortygometra porzanas hvisslande late, accompagneradt af

Calamodus schoenobaenus' strafva toner.

De tidigast anlandande fait- och skogsfaglarna vistas i

grannskapet af manniskoboningar pa vagar, afstjalpnings-

platser, godselhogar, bara flackar pa eller vid odlingar med
flera stallen, dar de kunna finna sig foda. Till forst under

mars och forra halften af april anlanda hit:

Tardus pilaris (Fringilla montifringilla)

Fringilla coelebs (Acanthis cannabina)
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Ligurinus chloris Alauda arvensis

Sturnus vulgaris (Lanius excubitor)

Corvus comix Accipiter nisus

„ frugilegus Columba oenas

Darefter, under senare halften af april, infinna sig till

liknande lokaler:

Tardus musicus (Ruticilla phoenicurus)

„ iliacus Saxicola oenanthe

„ viscivorus Motacilla alba

Anthus pratensis Otocorys alpestris

Fringilla montifringilla Lanius excubitor

Acanthis cannabina Tinnunculus tinnunculus

Erithacus rubecula Columba palumbus

afvensom:

(Cynchramus schoeniclus) Numenius arcuatus

Scolopax rusticula „ phoeopus

Nar sedermera falten och angarna till sin storsta ut-

strackning blifvit bara, samlas a dem de fiesta af ofvan upp-

raknade arter, hvilka, sa snart snon i de omgifvande sko-

garna bortsmultit, uppsoka sina hackplatser eller draga vi-

dare norrut. Af hithorande arter uppehaller sig salunda det

stora flertalet vid sin ankomst pa fran hackningsstandor-

terna afvikande lokaler, De senast (10. V — 10. VI) an-

landande skogsfaglarna, till hvilka nastan alia insektatare

hora, uppsoka omedelbart sina hackplatser, hvilka denna

tid redan aro fullstandigt snofria.

Om hosten, da ortens flyttfaglar begynna antrada ater-

farden till sodern, vistas de vanligtvis pa i stort sedt ena-

handa lokaler som om varen. Detsamma galler de genom-

strackande arter, hvilka har rasta.

Tidigast af alia faglar begynna vadarena stracka. Hos

manga arter infinna sig de gamla faglarna i skaren redan

vid medlet af sommaren och ungfagelstracket ar i regeln

slut under September. Pa senhosten i oktober och borjan
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af november flytta Charadrius apricarius, Scolopax rusticola

och Gallinago gallinula.

Sjofaglarna flytta i regeln mycket sent under oktober

och november, ja af ett flertal arter antraffas individer sa

lange hafvet ar oppet. I allmanhet ar hoststracket hos sim-

faglarna synnerligen svart att faststalla, emedan flera af

dem upptrada spridda eller blott i mindre flockar om nagra
individer, samt i foljd af svarigheten att denna tid regel-

bundet vistas i hafsbandet. Harelda hiemalis stracker dar-

emot i vaidiga, tata svarmar under hela senhosten,

Langst kvardroja masarna, isynnerhet Larus canus, af

hvilken individer allmant annu jultiden ja stundom langt in

pa nyaret observeras i Helsingfors hamn, sokande sig foda

i issorjan eller utanfor kloakmynningarna.

Hvad de till torra landet sig hanforande faglarna vid-

kommer, uppehalla sig en stor del af dem — i allmanhet

desamma som om varen — pa fait eller i kringliggande

skogsbackar samt vid manniskoboningarna, forran de an-

trada farden soderut, en annan vasentlig del bortflyttar di-

rekt fran hackplatserna. De forra, omfattande i stort sedt

familjerna Turdidce, Corvidce och Fringillidce, kvardroja langst

pa orten, medan de senare, tillhorande Sylviidcp, Mimndini-

d(v och andra insektatande faglar tidigast bortflytta. En
regel med manga undantag.

Sasom bekant anlander hanen till Fringilla coelebs till

orten 1 a 2 veckor tidigare an honan. Detsamma torde

nog afven galla flera andra arter, ehuru denna omstandig-

het tack vare deras mindre utpraglade konsolikhet blifvit

forbisedd. Sa hafva under manga ar de af mig tidigast om
varen observerade individerna af Ligurinus chloris och Va-

nellus vanellus i regeln utgjorts af hanar. Huruvida jam-

val en skillnad i ankomstdata for individer af olika alder

tillhorande samma art forefinnes har jag icke kunnat kon-

statera.

Daremot omnamndes redan i det foregaende den stora

tidsskillnad, som hos vadare ofta ar radande mellan de

gamla och de unga faglarnas hoststrack, i det de forra tidi-



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 38, N:o 2. 43

gare bortflytta an de senare. Med hanvisande till den syste-

matiska delen ma bar endast tillaggas, att en sadan olik-

het afven betraffande flera andra arter torde forekomma.

Med sakerhet bar jag konstaterat det bos Cuculus canorus

ocb Laniiis collurio samt antagligen ofver Cynchramus schoe-

niclus. Bland en del vadare kunna konen af de gamla

faglarna bortflytta pa olika tider; bos Machetes pugnax ocb

Vanellus vanellus stracker banen till forst eller genast efter

parningen resp. klackningen, bos Numenius arcuatus ar for-

ballandet omvandt, i det bonan snart ofverlamnar varden

af ungarna at sin make ocb sjalf styr kosan till Sodern.

I regeln anlanda, sasom kant, icke alia individer af en

art samtidigt till en ort, utan sa smaningom under forlop-

pet af flera dagar — nagra veckor. Tidigt infinna sig en-

staka eller spridda forelopare, darpa anlander bufvudmang-

den med olika langa intervaller, ocb efterat stracka annu

individer i mindre antal. Jamfor man nu de af Finska Ve-

tenskapssocieten utgifna klimatologiska ocb pbanologiska

iakttagelserna under samma ar for angransande orter, skall

man ofta finna i dem for samma art en betydlig differens,

som ingalunda blott kan forklaras med att ifragavarande

arts ankomst till grannomradena faktiskt skulle i sa bog

grad variera, utan just bar sin grund i nyssnamnda forbal-

lande. Pa ena orten ar namligen en tidig forelopare anno-

terad, pa den andra bufvudmangdens ankomst observerad.

Ett exempel ma bar fortydliga det sagda: Larkan infann sig:

ar 1891 till Esbo 13. IV, till H:fors 25. Ill (klimat. iaktt.)

„ 1903 till Hrfors 2—4. Ill (Pban. Beob.), 22 III (egna ant.)

Forklaringen skanka mina annotationer for aren 1898,

1900 ocb 1901, i bvilka de tidigast anlanda individerna ocb

bufvudmangdens ankomst sarskildt finnas preciserade:

ar 1898 21. Ill 2 ex.; 10. IV stora flockar,

„ 1900 22. Ill nagra ex.; 11. IV „

„ 1901 19. Ill „ „ ; 6. IV „
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alltsa omkring 18 dygns skilnad mellan de forsta individer-

nas och hufvudmangdens ankomst eller samma differens

som mellan tidigare namnda data. For en ratt vardesatt-

ning ar salunda frekvensens angifvande i samband med an-

komstdata af noden. I annu hogre grad galler det ofvan

anforda bortfardsdata. Elis Nordling bar i sin uppsats

„Fagelfaunan i Enare socken" (Acta Societ. pro Fauna et

Flora fennica XV N:o 3 1898) sasom sadana angifvit den

tidpunkt, vid hvilken arterna forsvunnit fran resp. hack-

platser, en uppfattning som jag icke kan bitrada. En stor

mangd faglar vistas namligen en langre tid efter det un-

garna blifvit flygga pa lokaler, i hog grad afvikande fran

hackningsstandorterna, forran de antrada farden soderut.

Och dessutom fortgar hostflyttningen oftast under en annu

langre tidsperiod, an hvad fallet ar med varstracket, hvar-

for i regeln ett preciserande af bortfardsdata eller de skilda

facerna i hoststracket for en orts hackfaglar icke later sig

gora. Men val kan man approximativt genom att anfora

den dag arten senast antecknades och salunda de sista in-

dividerna iakttogos fastsla densamma. Annat ar forhallan-

det med de fiesta genomstrackande faglar, sasom manga
vadare.

En stor del af faglarna stracker i olika maktiga och

tata flockar, exempelvis Grus grus, Fringilla coelebs, Stur-

nus vulgaris, Motacilla alba, Cynchramus schoeniclus, Cheli-

donaria urbica, Hinindo rustica, andra tyckas daremot flytta

blott spridda eller nagra individer tillsammans sasom Ruti-

cilla phoenicurus och Muscicapa grisola. Inom denna sist-

namnda kategori torde dock de fiesta arter, enligt hvad

observationer pa vara fyrar gifva vid handen, fore sjalfva

farden ofver Finska viken samla sig i stora flockar. Hos
manga f&glar forsiggar stracket om natten, hvarigenom det

for den oinvigde latt undgar uppmarksamhet. Betraffande

arternas sallskaplighet under flyttningen hanvisas till den

sytematiska delen.
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II. Fagelarternas forekomst och utbredning inom

undersokningsomradet, hackningsforhallanden,

flyttningsdata jamte okologiska, oologiska

och andra iakttagelser.

Tardus viscivorus L.

Anlander till orten i medlet af april:

1899. 23. IV 5 ex. 1901. 12. IV nagra ex.

1900. 14. IV 8 „ —07. 16. IV 3 ex.

da jag regelbundet under flera ar iakttagit sma flockar af

arten i stadens parker och omgifningar. Har far man ater

se den under senhosten, fran slutet af sept, till borjan af

nov., vanligen nu i sallskap med bj5rktrasten. I de stora

svarmar af sistnamnda art, hvilka under barar harja bland

ronnarna, ar man oftast i tillfalle att redan pa afstand ge-

nom det strafva, snarkande latet konstatera narvaron af

flera dubbeltrastar (t. ex. 1912. 12. X). Enstaka individer

antraffas stundom midt i vintern (1900. 14. I 4 ex., 23. II

2 ex.). Under hackningstiden har jag observerat arten blott

nagra ganger i barrskogshult (Drumso 1898 i juni, Botby

1903. 13. VI). Tvanne bon, bada med 4 friska agg, tagna

af E. Wasenius de forsta dagarna af juni 1884 a Vester-

kulla gards marker, voro enl. uppgift belagna pa c. 4 m:s

hojd ofvan marken i en grenklyka af tall, resp. bjork. I

samma persons ago befinna sig tvanne agg, daterade Jollas

1887. 14. V. En af de tidigare namnda kullarna foreter fol-

jande matt:

33 32
3J^,5

3^1^

22 2^ 22 22

Turdus musicus L.

Allman. Anlander i regeln under senare halften af april:
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1895. 19. IV (Th. B.) 1905. 25. IV (Th. B.)

—96. 26. Ill; 10. IV (Th. B.) -06. 13. IV

1900. 28. IV fl. ex. -09. 2. V d (F. fs.)

—01. 2. V 2 ex. —12. 17. IV 1 ex. ) ^
-02. 26. IV fl. ex. 27. IV fl. ex. ^
—03. 3. V; 15. IV (Th. B.) —13. 11. IV 1 ex. | ^
—04. 19. IV; 12. IV „ 20. IV nagra ex.

26. IV nagra ex.

och bortflyttar fran slutet af sept, under en manad framat;

senare an den 17 okt. (1901) har jag aldrig antecknat arten.
o

Ar 1889 erholls den fran Soderskar bade den 30. IX 7 ex.,

och 20— 21. X 3 ex. (F. fs.). Under stracktiderna ses fageln

spridd och for sig sjalf, aldrig i flockar sasom bjorktrasten,

utan uppsoker omedelbart efter ankomsten hackplatserna.

Taltrasten antraffas hackande bade i barr- och blandskog,

men foredrager afgjordt den forra. Rikligast forekommer
den pa forsumpade, med yngre gran och granbuskar tatt

bevuxna platser (grankarr) omgifna af barrskog. Nastet

anbringas namligen med forkarlek just i sadana granbusk-

snar, sallan i vuxna trad, och da alltid pa ringa hojd ofvan

marken. Hackningsdata och oologiska forhallanden framga

ur narslutna anteckningar:

Botby 1902. 25. V 5 friska agg 1)

Drumso —03. 21. V 6 „ „ 2)

Vado 9. VI 5 svagt rufvade agg
9. VI 6 starkt

Hertonas 9. VI 6 nyssklackta ungar

Malm —04. 17. VI 6 starkt legade agg 3)

Majstad —10. 18. V 5 agg]

Drumso —11. 16. V 4 „ E. Nyberg.

29. V 5 „ J

Tre af kullarna forete foljande matt:

25,1 25 24,9 24,5 24,i

^' 19^ 20 20,1 79,8 19^,5

29,5 29,4 29,3 29^3 28^ 28^6

22^ 22^ 22^ 22,7 22,3 22,

i

28^ 27\5 27,2 27^ 26^ 26^i

^ 20,3 20^6 2^,1 20,5 20,5 20,5
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Turdus iliacus L.

Anlander till orten och bortflyttar ungefar samtidigt

som foregaende art. Af ankomstdata ma anforas:

1898. 27. IV fl. ex. 1911. 21. IV 50 ex.

—99. 22. IV „ „ —12. 27. IV fl. ex.l^ ,, ,

1903. 3. V „ „ -13. 11. IV 1 „ f

E.Nyberg.

Ett exemplar i Finska fagelsamlingen ar dateradt 1848. 5. IV,

ett annat ater Soderskar 1911. 23. IV; Under hoststracket

ar den erhailen vid Soderskar 1889. 30. IX 3 ex., men en

god del bortflyttar, mangen gang i sallskap med Turdus pi-

laris, annu i oktober (t. ex. 1912. 12. X i mangd enl. E, Ny-

berg). Vid sin ankomst om varen uppehaller sig arten icke

sallan tillsammans med bjorktrasten pa snofria flackar af

angar och fait samt i till dessa gransande skogsbackar.

Daremot bar jag icke antraffat den i sallskap med foregaen-

de art, ehuru den under sjalfva farden ofver hafvet afven

tyckes forena sig med den till flockar. En ensam fagel sags

annu 1912, 16. XII (E. Nyberg). Rodvingetrasten tillhor de

faglar, som ar for ar blifva allt allmannare pa orten. Annu
for omkring 15 ar sedan jamforelsevis sparsamt forekom-

mande inom gebitet, finnes den numera rikligt, saval pa

fastlandet som de storre holmarna.^) Arten bebor halst sa-

dana glesa blandskogar, i hvilka barrtraden aro ofverva-

g-ande. Ett bo, antraffadt 1902. 21. V i Aggelby, agde i

hufvudsak samma byggnad som bjorktrastens, ehuru det

var nagot mindre till omfanget, samt inneholl 5 friska, syn-

nerligen sma agg:

24,8 24,3 24 24 23^

19,1 1879 18^ 18 18^

') Den s. k. augustistormen 1890 synes varit den faktor, som at

arten i likhet med sa manga andra faglar frambragte tilltalande uppe-

hallslokaler, oppna af gran- och lofsnar betackta marker med glest

strodda vuxna trad.
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I ett annat naste, funnet darsammastades 1904. 21. VI, fun-

nos nastan vuxna ungar. Af aldre data kunna anforas enl.

E. Wasenius 1881. 10. VI 5 agg, 17. VI 5 legade agg, boet

i en tat bjorkbuske lagt ofvan marken; af farskare uppgifter

enl. E. Nyberg Rosendal 1911. 19. V 3 agg, boet i en grun-

dare urhalkning i en storre bjork c:a 1 m ofvan marken,

samt 28. V darsammastades ett bo langt ute pa grenarna

af en gran och innehallande 5 agg.

Turdus pilaris L.

Synnerligen allman. Hufvudmangden af arten anlander

om varen omkring medlet af april:

1895. 9—19. IV (Th. B.) 1906. 10. IV (Th. B.)

—96. 22. Ill; 4. IV „ —07. 23. Ill 7 ex. (Th. B.)

1900. 16. IV stora flockar 17. IV 'fl. ex. „

—01. 12. IV „ „ —11. 18. IV fl. ex. (E. Nyberg^);

—02. 11. IV flera ex. 21. IV allm.

—03. 16. IV (Th. B.) —12. 17. IV i mangd
—04. 19. IV; 12. IV (Th. B.) —13. 1. IV nigra ex.

—05. 11. IV (Th. B.) 6. IV stora flock. (E. N.)

Enstaka individer eller sma flockar kan man redan se tidi-

gare under mars manad (se ofvan samt 1913. 7. Ill 5 ex.).

Vid sin ankomst soker fageln sin foda fran odlingarnas sno-

fria flackar eller vistas i de kringliggande skogsbrynen.

Bjorktrasten hackar aldrig djupt inne i skogarna, utan alltid

i kanten af fait och angar, vid manniskoboningar eller pa

bebodda platser i allmanhet, men ar i ofrigt foga nograk-

nad med lokalen. Sa forekommer den bade i 16f~ och bland-

skogshult, grandungar och tallbackar, parker och tradgar-

dar. Fran medlet af maj begynner fageln varpa, och friska

agg fas annu en dryg manad senare. Mahanda foreligger

i sadana fall andra kullen. Da bjdrktrasten lefver i koloni,

antraffas flera bon pa ett litet begransadt omrade, icke sal-

Ian till ock med i samma trad. Nastet har jag funnit an

lagt nere, i buskar, vedtrafvar, urhalkade stubbandar, i en

grenklyka eller tatt infill stammen af ett storre trad, an

ater hogt uppe i kronan. Af talrika fynd kunna anforas:



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 38, N:o 2. 49

Drumso 1898. 17. V 5 friska Agg
—99. 25. V 6 „

—99. 3. VI 7 „ „

30,4 30,1 30,1 29,6 29,4 29,3 29,

i

22~ 22^ 21,9 22^ 21,6 21,4 22,5

Drumso 1899. 5. VI 6 friska agg:

28,4 28,3 27,9 27,5 27, i 26,5

22^ 20^ 2U 21,2 20,3 20,8

Drumso 1899. 14. VI 5 friska agg
—99. 29. VI 5 „ „

Gumtackt 1904. 7. VI 5 starkt rufvade agg

Aggelby — 04. 25. VI 6 nastan flygga ungar

Djurgarden —06. 6. V nastet just forfardigadt

Aggelby —09. 7. VI flera bon, starkt rufvade 'igg

H:fors —11. 13. V 7 agg
I t7 m k

Drumso — 11. 16. V en mangd fulltal. kullar (

^- ^^^^^^

Sedan ungarna blifvit flygga, samla sig trastarna i stora

svarmar och kunna da anstalla oberaknelig skada bland ba-

ren 1 tradgardarna. I detta afseende fortjanar omnamnas
ett upplysande fall, som dock icke direkt beror undersok-

ningsgebitet. Sommaren 1907, medan jag vistades i Num-
mis socken, bar korsbarstradgarden a Luttula gard sallsynt

rikligt frukt. Forran baren annu hunnit fuUstandigt mogna,

infunno sig skaror af glupska trastar, som inom en vecka

belt och ballet rensade traden pa deras frukt, sa nar som

pa en tiondedel af skorden eller omkring hundra liter, som
gardsfolket lyckades radda undan forgangelsen. I sin ifver att

atkomma baren gafvo sig faglarna icke ens tid, att ordent-

ligt fortara fruktkottet, utan kvarlamnade en mangd sar-

gade eller halfatna korsbar i traden, medan massor af

dessa lago kringstrodda pa marken. Intraffa goda ronn-

barsar, (sasom hosten 1900, —08 och —11), ser man svar-

mar af hundra-, ja tusental individer husera i dessa trad,

sa lange ett bar finnes kvar, fran slutet af September till

senhosten, (t. ex. 1912. 12. X stora flockar jamte rodvinge-

4
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trastar i mangd och dubbeltrastar fataligt enl. E, Nyberg),

stundom annu jultiden eller inpa nyaret (1909. 12. I c. 500

ex.; 1911. 18, XI fl. hundra ex.). I regeln forsvinner arten

under forloppet af oktober. Endast en ringa del kvarstan-

nar vid blid vaderlek vintern igenom. Sadana individer

halla sig till manniskoboningarna eller narbelagna skogs-

backar, dar jag funnit dem fortara bl. a. enbar.

Turdus merula L.

Mina anteckningar om artens forekomst pa orten in-

skranka sig till foljande:

Hesperia park 1900. 3. Ill 3 st. af kolden svart ansatta indivi-

der, af hvilka en 6 lefvande fasttogs med handerna.

Vik 1903. 5. IV 1 ex. 6 observerades i parken

H:fors, Tuonila skog —05. 16. II 1 ex. 6 tillvaratogs (F. fs.)

Tolo —09. 11. Ill 1 ex. 6 „ (F. fs.)

Hogholmen — 12. 30. Ill 1 ex. S infangades.

Esbo —13. 3. VII 1 ex. 6 (B. Poppius).

Betraffande Hogholms-fyndet rapporterade en af djur-

vardarena dagen forut, att en koltrast uppehoU sig utan-

for smafagel-volieren, hvarest bl, a. en i landet (Houtskar)

fodd Individ af arten forekom. Sedan jag ofvertygat mig

om saken, lat jag gillra tamburdorren till buren med ett

langt snore och lyckades infanga fageln. Detta ar sardeles

markligt, emedan min erfarenhet fran Hogholmens djurgard

klart framvisat, att en mangd vilda arter, hvilka, genom sin

sallsynthet eller sasom varande alldeles frammande for den-

na holmes terrangforhallanden, i vanliga fall skulle undvika

stallet, genom darvaron af egna gelikar medels nagot slags

ledsinne lockas till platsen. Hogst antagligt synes det mig,

att arten hackar inom omradet, da af den tidigare ungkullar

observerats pa Drumso (M. v. Wr.) och bo pa Sumparn. Enl,

benaget meddelande af konsul G. Sundman forekom namligen

koltrasten flera ar a rad hackande pa denna holme i det

med Lonicera caprifolium bekladda spalierverket vid bonings-
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huset. Flera aldre ex. i Finska fagelsamlingen harstamma

jamval fran orten:

H:fors 1842. 20. X en yngre 6'

„
—47. 16. VII „ g^ammal %. och en ungfagel

Gumtackt —69. — VIII (5 ^ och unge
Sumparn — 71. — IX. 1 ex. 6

Turdus torquatus L.

Uppges vara sedd af Gronfeldt vid Helsingfors ar 1855 eller 1856

(Mela tt Kivirikko), men notisen harom synes mig mindre trovardig.

Erithacus philomela (Bechst.).

Synnerligen sallsynt. Aren 1901—03 hackade ett par

med sakerhet i den s. k. Karamsinska tradgarden vid vastra

chaussen. En sjungande hane iakttog jag pa en snarfylld

strandang vid Vanda-a varen 1903. Ar 1890 ankom nak-

tergalen till orten den 3 maj (Klim.). Enligt meddel. af G.

Sundman forekom arten tidigare under flera ar i Kaisa-

niemi, pa Busholmen, i Somas m. fl. stallen i stadens

parker. Pa Sumparn allena hackade fyra par 13 ar a rad

till och med 1890, aret for augustistormen. Hackdatum:

H:fors 1885 19. VI, bo med 5 agg under granhack (M. v. Wr.)

Erithacus rubecula (L),

Tamligen allman. Hufvudmangden anlander till orten

under senare halften af april, men enstaka forelopare visa

sig redan tidigare:

1887. 19. IV Soderskar (F. fs.) 1906. 24. IV (Th. B.)

—96. 4. IV (Th. B.) —07. 21. IV 2 ex.

—98. 2. IV 1 ex. (Forssell) —08. 22. IV fl. ex.

1900. 8. IV 1 ex.; lO.IVfl. ex. —11. 24. IV 1 ex.

-04. 14. IV 1 „ 29.IV,, „ -12. 27. IV „ „ 1

Nvberg— 05. 22. IV 2 ex. —13. 11. IV f'
t.. iNyoerg

Arten bortflyttar sent, vanligen under forloppet af oktober

(1900. 14. X 1 ex., 23. X 1 ex., 1906. 27. X 1 ex.; enligt E.

Nyberg 1911. 15. X 6 ex.) Ar 1912 antecknades pa Hog-
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holmen 1—21. X. 1 — fl. ex., rikligast den 3 och 4, annu

2, 12 och 21. XI sags 1 ex.) Vid Soderskar ar den erhallen

1886. 20. X 4 ex. (F. fs.), vid hvilken tidpunkt tydligen sjalfva

bortfarden forsiggar. Rotgeln antraffas flyttningstiderna

allmant vid manniskoboningarna, afven obebodda sasom
sommarvillor, samt i angransande skogsbryn och lifnar sig

da till stor del af fron, om hosten ronnbar och trad-

gardsfrukter. Under sommaren bebor den sadana barr-

och blandskogar, dar granen ar dominerande. Bast tyckes

den trifvas pa fuktiga buskrika marker i nagot glesare och

grofre granskog. Arten undgar latt uppmarksamhet, men
forrader for den invigde latt sin narvaro genom sitt egen-

artade knappande varningslate och sin harliga sang om af-

tonen och aria morgonen. Ett bo af rodhaken med 6 starkt

legade agg fann jag 1904. 9. VI i en murken stubbe a Gum-
tackts egor. Aggen hade foljande matt:

19,5 19,4 19,2 19 18,7 18,6

15,4 15,1 15,2 15,1 15,4 15,4

Erithacus suecica (L).

Blahaken ar af mig blott tvanne ganger om varen, i

borjan af maj 1898 och hosten 1903 i slutet af September,

iakttagen i ett enstaka exemplar, i det forra fallet i Bota-

niska tradgarden, i det senare pa Drumso. Af aldre data

kunna angifvas: 1845. 13. IX Medvasto, 22. IX Bot. trad-

gard., 1847. 28. V $, H:fors (M. v. Wr.), samt 1849. 28. V$
och 1881. 17. V 6 (F. fs.).

Ruticilla phoenicurus (L).

Mycket allman. Rodstjarten anlander omkring den 1 maj:

1890.
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och bortflyttar under forloppet af September. Ur prepara-

tor Forssells journal och Finska fagelsamlingen framgar, att

faglar af hvartdera konet ar 1889 erhallits i mangd fran

Soderskar annu den 30 September, hvadan hufvudmangden

af arten antagligen denna tid belt och ballet lamnar trakten,

Hackplatsen ar nagon gang belagen djupt inne i grofre sko-

gar, men vanligen valjas for andamalet mindre skogsdungar

eller -bryn samt parker, tradgardar ocb andra bebodda stal-

len, icke sallan i det omedelbara grannskapet till mannisko-

boningar. Boet bar jag funnit i murkna trad ocb stubbar,

hal i murar och vaggar, i rottorfvan af kullblasta trad (isyn-

nerhet aret efter den s. k. augustistormen 1890), i konst-

gjorda halkar m. fl. stallen, alltid pa ringa bojd ofvan mar-

ken. Af en mangd fynddata kunna anforas:

Drumso 1899. 26. V 6 friska 'igg

„ 1901. 4. VI 5 svagt legade agg
— 03. 6. VI 6 „ „ „ :

20,1 20 19,8 18^4 18,2 18,1

13^ 13 13,2 13,2 13,4 13,1

Drumso 1905. 2. VI 6 rufvade agg; 17. VI nakna ungar
— 07. 13. VI 6 starkt rufvade agg.

Saxicola oenanthe L.

Allman. Infinner sig om varen tidigt, ofta medan sno

annu till storsta delen betacker marken, eller under senare

halften af april:

1890. 26. IV (Klim.) 1903. 10. IV 1 ex. 6
—91. 27. IV „ —04. 1. V (Th. B.)

—92. 6. IV; 24. Ill (Klim.) —05. 28. IV 2 ex. 6^;
—94. 26. IV (Klim.) 24. VI c5 (F. fs.)

—95. 25. IV (Th. B.) —06. 27. IV flera par

—96. 1. V „ —11. 28. IV 1 ex.
|

1901. 11. IV 2 par 3^ —12. 28. IV 3 6 ex. Nyberg.

—02. 16. IV flera ex. 6 $ —13. 29. IV 1 „ J

—03. 24. IV (Th. B.)
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Bortflyttar till vasentlig del redan under September manads
forra halft; ar 1901 iakttogs en Individ annu den 23. IX.

Vid Porkala ar den erhallen 1885. 7. IX. Stenskvattan hac-

kar ofverallt pa soloppna, steniga och klippiga marker, till

och med pa sma skar ute i hafsbandet. Boat anbringas uti

hal i murar och stenfoten af byggnader, stengarden och

rosen, under storre stenar o. s. v. Af en mangd fynd An-

nas foljande antecknade:

Drumso 1899. 26. V 5 friska Rgg:

21,2 21 20,8 20,6 20,5

15^ 14^ T^ 14,^ l4^

Drumso 1899. 26. VI 3 friska agg (andra kull?):

22,1 21,6 19^

14,6 15,6 15,1

Bothy 1903. 7. VI 6 friska agg
Drumso —04. 27. V 5 „

Pratincola rubetra (L),

Allman. Infinner sig till orten i forra halften af maj:

1899. 4. V allm. 1907. 2. V 2 ex.

—01. 4. V 1 ex. —12. 16. V 2 „ (E. Nyberg)
—02. 29. IV 1 „ , 14. Vfl. ex. —13. 21. V 2 „

samt forsvinner ater i September (senast af mig iakttagen

1901. 3. X 1 ex). Vid Porkala ar den erhallen 1885. 7. IX

2 ex. synbarligen strackande i sallskap med sin storre

slakting. Buskskvattan antraffas pa alia angar och fait,

hvarest buskar, om an aldrig sa litet forekomma eller trad-

bevuxna terranger och buskmarker tillstota. Boet anbringas

pa marken bland gras, vanligen i skyddet eller mellan rot-

terna af nagon buske ute pa odlingarna eller i skogsbrynet

tatt infill. Ett af mig undersokt bo fran Gumtackt bestod

till ofvervagande del af vaggmossa (Hylocomiiim parietinum)
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och var invandigt fodradt med fina stran. Aggen, som jag

aldrig funnit annat an flackiga om an nagon gang synnerli-

gen matt tecknade, varpas i regeln de forsta dagarna af

juni. Af data kunna har anforas:

Gumtackt 1901. 5. VI 6 friska agg
Hertonas —03. 18. VI 6 nyssklackta ungar
Gumtackt — 04. 8. VI 6 svagt rufvade agg:

19,2 19,1 18,6 18,2 1^ 18_

14,5 14,6 14^ 14^ 14" i4~i

Drumso 1911. 18. VI 5 agg (E. Nyberg).

Sedan ungarna blifvit flygga uppehaller sig arten fa-

miljevis pa sadesfalten, och begagnar sig da garna sasom

utkiksplats af nagon hogrest tistel eller vid dikeskanten

vaxande buske. Reser man med hast genom sadana odhn-

gar, far man ofta se fageln planlost med korta raster flyga

framfor karran langa strackor, forran den atervander till ut-

gangspunkten. Senare pa hosten, sedan saden afmejats,

forflyttar sig buskskvattan till kokstradgardarna och pota-

tislanderna.

Sylvia atricapilla (L).

Om varen ar denna fagel iakttagen tidigast under se-

nare halften af maj (Djurgarden 1899. 17. V). Den antraf-

fas synnerligen sparsamt hackande i lofskogslunder med
yppig buskvaxt. I Aggelby ofverkom jag 1904. 27. VI ett

bo af arten med 5 starkt rufvade agg, Detta var belaget

pa 2 dm:s hojd ofvan marken bland hogt och yfvigt bla-

barsris, fastadt vid dennas grenar samt val doldt af de

omgifvande bladen. Boet var i ofrigt mycket vardslost och

glest byggdt af finare rispinnar och stran. Aggen preste-

rade foljande matt:

20,2 18,6 18,4 18,3 18,2

14^ 13^ 13^ 13^ 13^



56 Palmgren, Helsingfors traktens fagelfauna.

Ett bo af svarthattan med 5 halfvuxna ungar fann jag re-

dan flera ar tidigare (i juli 1897) i en vinbarsbuske a Drumso,
hvarest ett par flera ar a rad uppehollo sig i Hallonas park.

For ofrigt ar arten af mig iakttagen i Djurgarden samt
Gumtackt-, Hertonas- och Lappviksparkerna och annu pa
nagra andra platser.

Sylvia salicaria L.

Mindre allman, Anlander sasom de ofriga Sylvia-arter-

na forst i medlet af maj eller nagot senare (1899. 17. V
1 ex. $, 1907. 22. V 2 ex.) samt forsvinner fran orten under

September. Talande bortfardsdata utgora Porkala 1885.

7. IX 1 ex. och Soderskar 1889. 30. IX 3 ex. (F. fs.). Trad-

gardssangaren antraffas merendels i tradgardar och parker,

dar lofbuskar och glesare vuxna loftrad skanka yppighet

och omvexling at terrangen, samt i lofskogslunder af Hk-

nande karaktar i narheten af vatten. Boet har jag engang

antraffat i en granbuske, for ofrigt alltid i lof-, sarskildt

barbuskar samt stadse pa ringa hojd ofvan marken. Oolo-

giska och hackforhallanden framga ur narslutna anteckningar:

Gumtackt 1901. 27. VI, boet i vinbarsbuske, 5 friska agg:

22,2 22,1 22 21,7 21,6

14^ U7e> 1472 14^ 14,4

Drumso 1903. 23 VI, boet i granbuske, 5 friska 'igg:

19,5 1^,4 1^9,2 19^ 19

15^ 14, 9 r5,2 15" 15

Aggelby 1904. 29. VI, boet i Spiraea buske, 5 starkt rufv. 'igg

Drumso — 10. 14. VII,boet i Caragana hack, 5 agg(E.Nyberg-).

Sylvia nisoria Bechst.

Hogsommaren, juH 1897 fann jag pa Drumso i ett skogs-

bryn bland tatt vaxande yngre loftrad och buskar ett bo af
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den hokfargade sangaren. Nastet, som var beiaget i en

Rhamnus frangula-huske cirka 1 m ofvan marken, agde i

det narmaste samma dimensioner och byggnad som trad-

gardssangarens bo. Det var uppfort af fina risstjalkar, rot-

fibrer och stran samt inneholl 4 friska agg, daribland ett

litet, s. k. haxagg. Till fargen aro dessa blekgraa med na-

got morkare flackar. Det mindre agget, i ofrigt lika teck-

nadt, foreter en starkare glans. Honan, som skots vid boet,

uppstoppades samt forarades jamte aggkullen af mig till

Finska fagelsamlingen.

Sylvia cinerea Lath.

Infinner sig till orten under senare halften (i fjarde

eller femte pentaden) af maj:

1898. 18. V 1 ex. d 1911. 30. IV 1 ex.|

1901. 25. V allm. 14. V 1 „ E. Nyberg.

—06. 21. V fl. ex. —12. 12. V 1 „ J

samt bortflyttar under forra halften af September. Grasan-

garen antraffas allmant ofverallt, dar buskar, enstaka trad

eller tradgrupper, om an aldrig sa litet, forekomma pa oppen

angsmark samt i lofrika skogsbryn vid odlingar. Afven i

glesa blandskogsdungar med frodig snar- och risvegetation

ser man den stundom. Anmarkas bor annu att arten likasa

allmant pa oppna klippskar i hafsbandet slar sig ned for att

hacka, om blott nagra vide-, al- eller andra lofbuskar funnit

rotfaste i nagon vindskyddad klyfta (exempelvis Ronnbusken

och Enskar i Helsinge v. skargard). Till och med pa Gra-

skar, dar blott en enda videbuske forekommer, antraffade

jag arten 1899. Foljande anteckningar, berorande hacknings-

forhallandena fortjana atergifvas:

Drumso 1901. 21. VII, boet i rishog, 5 nakna ungar,

Botby —03. 14. VI „ „ enbuske,5 svagt rufvade agg.

Gumtackt —04. 8. VII „ pa marken under Spiraea buske,

5 nyssklackta ungar,

Aggelby —04. 17. VI „ bland hogt gras, 5 svagt rufva-

de agg:
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19 18,5 18,5 18,4 18,2

14^ 14a 13^ 13^ 1^

Drumso 1911. 22. VI, boet i vinbarsbuske 5 agg (E. Nyberg).

Sylvia curruca (L).

Anlander afven under senare halften af maj:

1899. 23. V 2 ex. 1904. 19. V 1 ex.

1901. 23. V 1 „ —12. 16. V 1 „ (E. Nyberg)
-03. 22. V 1 „ —13. 22. V 3 „

samt forsvinner i borjan af September^). Exemplar i Finska

fagelsamlingen aro daterade Porkala 1880. 11. IX och 1885.

7. IX. Artsangaren ar en synnerligen allman foreteelse i

blandskogsbackar och -bryn, isynnerhet dar terrangen ar

torrare samt rik pa enbuskar mellan de glest vaxande tra-

den. Daremot saknas den i den yttre skargarden. Det tunna

och genomskinliga, af rotfibrer byggda nastet placeras nastan

alltid i enar och i regeln mycket lagt (0,5 — 2 m:s hojd ofvan

marken). Ett par ganger har jag funnit boet i spadgran.

Nagra hackdata och aggmatt kunna har anforas:

Drumso 1899. 11. VI, 5 obetydligt rufvade agg:

16.5 16,2 16^ 16^ 16,^

12.6 12,5 12,2 12,4 12,1

Vado 1901. 26. VI 5 starkt rufvade agg,

Wik —02. 23. V 6 friska agg,

Botby —03. 14. VI 6 svagt rufvade agg,

Hogbergsbacka — 11. 25. VI 5 nyssklackta ungar (E. Nyberg).

Phylloscopus sibilator (Bechst.).

Antecknad fran orten ytterst sparsamt i bjork- samt pa

loftrad rikare blandskogar af parknatur eller med mager

1) M. V. Wright har antecknat for H:fors: 1833. 16. V, 1834. 17. V,

1847. 10. V, 1850. 30. V (Mickelskar), 1859. 29. V, afvensom 1831. 6. IX

( Stromsberg, Borga), och 1840. 14. IX. (Palm. ark.).
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undervaxtlighet i narheten af vatten. Boet har jag aldrig

lyckats finna, ehuru flera par arligen haft sin hemvist pa

Drumso, Degero, i Aggelby, Hertonas och Botby. Genom

sin egenartade sang adrager sig gronsangaren latt uppmark-

samhet och lyckades jag bl. a. harigenom konstatera dess

ankomst till Hogholmen den 7 maj 1911.

Phylloscopus trochilus L.

Synnerligen allman. Omkring den 10 maj ar arten belt

och ballet anland:

1896. 9. V (Th. B.) 1906. 6. V allm.

— 98. 8. V fl. ex. —07. 9. V flera ex.

1901. 13. V 3 ex., 17. Vfl. ex. —11. 6. V „

—02. 6. V 1 ex. —12. 23. IV 1 ex.

—03. 12. V (Th.B.); IS.Vallm. 1. V 3

—04. 14. V „ ;16.Vfl.ex. -13. 29. IV 1

—05. 7. V „ ;
13. V allm. 6. V fl.

E. Nyberg.

Den bortflyttar under forloppet af September (1904. 25. IX

2 ex., och enl. E. Nyberg 1913. 15. IX nagra ex.). Vid

Porkala ar fageln erhallen 1885. 7. IX, vid Soderskar 1889.

30. IX (F. fs.). Hostetid upptrader lofsangaren med for-

karlek pa bebodda platser, isynnerhet i tradgardslander.

Men om sommaren trifves den bast i Ijusa och leende

lofsalar, dar mellan hogresta och lummiga bjorkar angs-

flackar och lofsnar omvexla med hvarandra. Likval fin-

ner man den afven allmant i buskrika lof- och bland-

skogsdungar och -bryn samt parker och tradgardar. I med-

let af juni har arten vanligen redan hunnit med sin agg-

laggning. Det napna, med hvita fjadrar och dun rikt for-

drade boet, helhvalfdt med ingangen fran sidan, anbringas

pa marken oftast i skydd af nagon spad buske, frodig tufva,

afbruten gren eller andra pa jorden liggande foremal. Bland

talrika bofynd kunna bar omnamnas:

Botby 1903. 14. VI 7 friska agg:

16,9 16,6 16^5 16^ 16^ 16^ 16^

12^ 12^ 12^6 12,6 12,B 12,6 12,7
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Hypolais philomela (L).

Sparsamt forekommande. Infinner sig till orten antag-

ligen forst under senare halften af maj:

1899. 27. V 1 ex. 1906. 24. V 2 ex.

1903. 19. V 1 „ —07. 26. V 1 „

och bortflyttar i borjan af September. Ar 1912. 30. IX hitta-

des en dod fagel a Boxbacka {F. fs.) Den gulbrostade sanga-

ren vistas foretradesvis i tradgardar och parker samt lum-

miga, lofrika lundar, backar och skogsbryn, dar man far

njuta af dess harliga sang och kan finna det konstmassiga,

af fina nafverremsor sammanflatade nastet. Hackningsplat-

ser och forhallanden framga ur foljande anteckningar:

Drumso 1896. — VII boet i svart vinbarsbuske,5svagt rufv.agg,

Hertonas 1903. 27. VII „ „ bjork, 5 halfvuxna ungar,

Aggelby —04. 27. VI „ „ „ , 4 friska agg:

20,6 2^,4 1£M 19,5

15^ 14 ^7 \5^ 14,7

Drumso 1910. 19. VI boet i Caragana-hack, 6 agg 1 g Nvberg— 11. 21. VI „ „ ronn, 5 agg j^
y U-

Calamodus schoenobaenus (L.).

Anlander om varen mycket sent; forst i slutet af maj

eller omkring den 1 juni ar arten i regeln pa hackplatsen:

1899. 3. VI allm. 1904. 5. VI allm.

1901. 30. V fl. ex. —12. 20. V hordes (E. N.)

—02. 1. VI allm. —13. 28. V

Redan i slutet af augusti forsvinner fageln ater fran vistel-

seorten. Safsangaren antraffas vid alia storre fastlandsvi-

kar och afven pa de storre holmarna, hvarest vidstrackta

vassar forekomma (Vik allm., fig. IV; Hoplax, Hertonas flera

par, Drumso Poroviken 1—2 par m. fl.). Daremot bar jag

endast nagra ganger antecknat den fran Vanda a (1904. 16. VI

och enl. A. & K. Hilden 1907. 15. VI).
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Accentor tnodularis (L).

Synnerligen sallsynt. lakttagen af mig blott en enda

gang, Drumso 1898. 2. X 3 ex., da faglarna, tydligen stadda

pa flyttning, uppehollo sig i ett artland och bar bland bla-

sten dolde sig utomordentligt val. Tidigare torde arten

varit betydligt allmannare. „Synes oftare under host- (slu-

tet af sept.) an var-flyttningen" (M. v. Wr.). Af data kunna

anforas: 1845. 26. IX, 1846. 2. X och 1856. 2. V. (F. fs.)

samt Bot. tradg. 1865 11. X fl. ex. (Palm, ark.) Pa Vado fann

E. Wasenius i en grofre granskog jarnsparfvens bo med 5 friska

agg 1899, 14. VI. Det var belaget i en stor yfvig gran,

cirka 1,5 m ofvan marken. Vid den undersokning jag efterat

verkstallde med det i forvar tagna nastet visade det sig

aga sardeles fasta och tjocka vaggar. Bredden utgjorde

9 cm, hojden 6,5 cm, invandigt ater resp. 5i och 3,5 cm.

Det var sammansatt af mycket fina gran- eller larktrads-

kvistar, som fageln hamtat fran nagot villaomrade i narheten,

invandigt med ett lager af hopfiltad Hypnum och Usnea.

Liggredet var bekladt med talrika fina rodbruna kapselskaft

af mossa. Aggen foretedde foljande dimensioner:

18,8 18,5 18^ n 16,-

14,3 14,2 14,5 14,7 14,7

Den 14 maj 1911 fann E. Nyberg i en enbuske pa asen a

Drumso ett bo af jarnsparfven med 4 friska agg. Nastet

ar i allt vasentligt lika med tidigare omtalade, skiljer sig

fran detta blott genom att kapselskaften i liggredet delvis

ersatts med tagel. Aggen uppmattes:

18,9 18^ 18,4 18^1

147i U~ 13,8 13,5

Anorthura troglodytes L.

Gardsmygen antraffas hacktiden sparsamt inom omra-

det pa sadana oppna stallen i skogarna eller i deras kan-

ter, dar rishogar, vedtrafvar tata smasnar och vindfallen
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utgora resultatet af stormarnas eller manniskans odelaggel-

ser. Det konstfardiga boet med agg eller ungar bar jag

aldrig lyckats finna. Sommaren 1908 upptackte jag pa den

dppna ocb glesa vinden till ett fiskartorp a Sibbo Fagero

ett ofvergifvet, till storsta delen af vaggmossa hopsatt, klot-

rundt bo af arten, antagligen ett sadant naste hanen for

egen rakning bygger at sig, inkiladt mellan en takbjalke

och en stagspira. Vid hackplatsen forrader den napna fa-

geln sin narvaro, genom det egendomliga, om rodhakens

stamma paminnande varningslate, den oafbrutet later bora.

Ar man da forsiktig blir man i tillfalle att njuta af den svaga,

men melodiska och innehallsrika sangen. En ungkull, annu

knappast flygg, observerades 1904. 26. VI pa Drumso. Host

och var, under sept, och okt. manader samt fran slutet af

mars langt in i april (1901. 27. Ill 1 ex., 1912. 29. X 1 ex.) ser

man gardsmygen pa bebodda platser, i narbelagna skogs-

bryn och gardsknutarna rota och snoka i alia skrymslen

och vrar. Da jag emellertid aldrig under midvintertiden

observerat arten, maste man val halla for, att atminstone

storsta delen af den bortflyttar, sa underbart det an synes

mig att denna pygme med sina sma och svaga, kupiga vin-

gar kan reda sig ute pa hafvet. Foljande intressanta fynd-

data gifva vid handen att arten varit stadd pa bortfard:

Melko 1882. 2. IX och Mjolo 1884. 11. X (F. fs.) samt Bak-

orn 1912. 18. X (E. Nyberg).

Cinclus cinclus (L).

Varvintern 1897 observerade jag en mindre flock strom-

starar vid ett numera af kulturen utplanadt utfallsdike pa

Rodbargen. Under en exkursion 1907. 14. I till fallet i

Dickursby a vid Helsinge kyrkby iakttogos 5 individer, och

tyckes arten bar vintertid regelbundet forekomma (1911.

28. XII 2 ex., och 1912. 3. IV 1 ex. enl. E. Nyberg). De i

Finska fagelsamlingen forvarade exemplaren fran orten, da-

terade Helsinge 1885. 9. XII samt Dickursby 1909. 8. I och

1912. 11— 12. I, harstamma val afven fran stallet i fraga.
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Regulus cristatus Koch.

En allman foreteelse i omradets bland- och barrskogar,

dar granen ger prageln at det hela. Det konstmassigt bygg-

da boet ar synnerligen svart att upptacka. Efter ihardigt

sokande lyckades jag slutligen 1903. 12. VI finna kungsfa-

gelns naste i en af nagra trad bestaende grandunge vid

stranden af Vado. Det var belaget i en gran c. 3 m ofvan

marken under spetsen af en yfvig hangande gren, tatt om-

gifven af dennas smakvistar, samt vid sin ofre kant fastade

vid dem medels gordlar af spindelvaf. Det nastan klotrun-

da boet bestod af, likaledes med spindelvaf hopfiltade vagg-

mossa och skagglafvar (Hylocomium, Usnea och Alectoria).

Invandigt var det fodradt med ett rikligt lager af vaxtfjun

(Salices) och dun. Medan den yttre diametern belopte sig

pa hela 10 cm, utgjorde genomskarningen af sjalfva liggredet

blott 4 cm. Sedan ungarna blifvit flygga, fran borjan af

augusti, strofva kungsfaglarna, ofta i sallskap med mesar,

omkring i skogsbackarna och -brynen, afven pa de yttre

skogsholmarna anda till foljande var, da hacktiden stundar.

Aegithalus caudatus (L.)

Ar sommartid (1898 och 1899) blott tvanne ganger iakt-

tagen pa Drumso, utan att likval nastet ofverkommits. Afven

observerad i Aggelby 1906. 17. VI 1 ex. enl. A. & K. Hil-

den. Stjartmesen torde dock fa raknas till ortens hackfa-

gelfauna, da den afven tidigare hackade har. Sa obser-

verade M. v. Wright 1849. 18. VI en ungkull pa Drumso.

Daremot antraffas arten allmant under ofriga arstider, strof-

vande omkring langs skogsbrynen i mindre eller storre floc-

kar, icke sallan i sallskap med andra mesar. For att nam-

na nagra belysande data, kunna foljande observationer un-

der de senaste aren fran Hogholmen anforas:

1910. 26. II, 14. Ill, 27. IX, 30. XI
— 11. 3. I, 12. II, 28. X
— 12. 19. II, 10. Ill, 29. X, 7. XII

— 13. 16. Ill, (E. N.) 3. X, 25. X, 17. XI
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Att arten jamval bortflyttar till en del antyder foljande fynd-

datum och ort: Soderskar 1889. 21. X (F. fs.) Stjartmesen

haller sig halst till al- och bjorktraden, men afven i ren

tallskog har jag icke sallan iakttagit den.

Parus major L.

Synnerligen allman. Hackar i alia skogsdungar och

-bryn, men undviker de djupare skogarna. Bast tyckes

den trifvas i manniskans omedelbara grannskap, dar fodo-

amnen af olika slag rikligen star den till buds, och hit so-

ker den sig pa denna grund afven, nar vintern med sin

kyla star for dorren. Aggen varpas under senare half-

ten af maj manad, stundom nagot tidigare. Boet anbringas

uti tradhalor, i utsatta halkar, bakom foderbraden eller i

springor uti byggnadsvaggar m. fl. stallen. Af talrika fynd

kunna anforas:

Drumso 1898. 24. V 8 friska agg,

—99. 2. VI 7 starkt rufvade agg,

H:fors 1900. 17. V 6 friska agg,

Hoplax —01. 21. V 7 agg,

Drumso —02. 21. V 7 friska agg-,

„ —03. 7. VI nakna ungar,

Djurgarden — 04. 21. V 7 nastan friska agg:

18,7

14,3

18,3

13^

18^
14"

17,9

13,7

17,4

13,9

17

Ys78

Aggelby 1904. 27. VI 8 halfvuxna ungar.

Malm —04. 9. VII 5 friska agg (2:dra kull),

Drumso —04. 11. VIII 6 flygga ungar „ „— 11. 29. V 11 agg (E. Nyberg).

Parus ater L.

Tamligen allman. Hackar saval i barr- som isynner-

het blandskog, dar marken icke sallan ar starkt forsum-

pad eller karrartad, delta val beroende pa att lampliga

nasttrad har ofta forekomma. Pa Drumso fann jag 1899.

5
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14. V i en murken alstubbe af knappast 9 cm genom-

skarning pa ett sadant blandskogskarr ett bo af arten med

7 agg. I ett annat bo, afven det i en al, pa enahanda lo-

kal funnos 1902. 22. V 7 nyssklackta ungar. Om hosten

och vintern ses svartmesen ofverallt i skogsbrynen stryka

omkring i storre och mindre flockar, samt vanligen i sall-

skap med tofsmesen, gramesen och kungsfageln. Sasom

nagonting anmarkningsvardt fortjenar omnamnas, att M. v.

Wright 1849. 1. X vid Helsingfors observerat ett stracktag

fran vaster at oster af en till flere hundrade individer upp-

gaende svartmesflock.

Parus coeruleus L.

Mycket sparsamt forekommande. Blamesen antraffas

under alia arstider uti parker vid hufvudstaden samt vid

de storre villasamhallena och herrgardarna pa landet. Sa-

lunda har jag bland annat antecknat den fran: Gam la kyr-

kogarden 1900 mars, Djurgarden 1898 i februari och 1902

i mars och juni, Kaisaniemi och Botaniska tradgarden fler-

faldiga ganger 1897— 1906 samt nastan arligen funnit den

hackande darstades i tradhalor, utan att kunna narmare

undersoka boet, Brunnsparken hosten 1903 och 1912 i

mars, Aggelby sommaren 1903 och 1904 samt Hogholmen

1912 i mars m. m. Af andra fynddata fran omradet ma
annu tillaggas Fredriksberg 1906. 17. Ill (A. Sallmen), Mej-

lans 1897. 2. X (F. fs.) samt enl. E. Nyberg Lappviken, 1911.

12. V 3 ex., Drumso 18. X 1 ex. Gamla kyrkogarden, 13. V
bo i bjork, Kaisaniemi 1912. 29. II 3 ex. i en flock talgoxar.

Under sina stroftag vintertid haller sig arten hufvudsakli-

gen till loftraden och sallskapar harvid icke sallan med

talgmesen, men ses afven for sig sjalf parvis eller i mindre

flockar.

Parus borealis Selys.

Allman. Hackar i saval bland- som barrskog, dar tallen

ar dominerande. Foljande hackningsdata finnas bevarade:
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Botby 1901. 14. VI 7 halfvuxna ungar i en alstubbe,

Fredriksberg — 03. 14. V 6 friska agg i en murken bjork:

16,7 16,7 16,6 16,4 16,4 16^

IXs 12,7 13^ 12^ 12^ 12,4

Aggelby 1906. 5. VI boet pa 10 m:s hojd i tall ) A. & K.

--08. 1. VI „ i stubbe, 4 agg f Hilden.

Sibbo Fagero 27. VI 7 halfvuxna ungar.

Da ungarna blifvit flygga, sla sig flera familjer tillsammans,

ofta i ratt stora flockar, hvilka icke sallan i sallskap med
svart- och nagongang tofsmesar strofva omkring langs de

albevuxna stranderna af holmarna i skargarden. Senare

mot och under vintern sprida de sig ofver fastlandet. Detta

beror synbarligen darpa, att alarnas kottar val hostetid er-

bjuda det basta tillfalle for froplockning, af hvilken foda

arten da i vid utstrackning synes lifnara sig. Jag har afven

nagra ganger, bade sommar och vinter, antraffat arten par-

vis for sig sjalf i bjorkskog, och hafva dessa individer afven

agt ett fran den vanliga strafva locktonen afvikande late.

Senare, da jag erinrat mig denna omstandighet, har jag kom-

mit att tanka pa, att mahanda i sadana fall Parus palustris L.

forelegat, utan att dock vaga pasta nagot med bestamdhet.

Parus cristatus L.

Allman. Tofsmesen utgor en af granskogens mest ty-

piska representanter. Ett bo, funnet i Aggelby 1902. 21. V
i en murken stubbe, inneholl 8 nakna ungar. I likhet med
sina slaktingar en strykfagel strofvar arten afven under den

kallare arstiden i sallskap med dem omkring i skogsbackarna,

upplifvande naturen med sitt pigga locklate, samt fagnande

ogat med sin lifliga och napna gestalt.

Sitta europaea L.

I slutet af december 1900 och borjan af januari 1901

iakttogs arten sarskilda ganger af flere personer i Helsing-
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fors. Foljande data finnas af Mela angifna: 1900. 23. XII

1 ex., 1901. 5. I en flock pa 5 ex., 9. I 1 ex., och 16. II 1 ex.

(Luonnon Ystava 1901 hft. 3). Harvid torde det handlat

om den ostliga formen S. uralensis. Sjalf har jag icke ob-

serverat notvackan.

Certhia familiaris L.

Sparsamt forekommande. Hackar har och hvar i bland-

skogarna samt parker och tradgardar, dar lampliga boplat-

ser sta att finna. Pa Drumso observerade jag 1899. 14. VI

en ungkull, som tydligen blifvit fodd pa holmen, och pa

Vado lyckades jag finna fagelns bo, just da ungarna ofver-

gafvo detsamma. Det hade uppforts i en remnad grof gran-

stubbe, pa hvilken den till halften lossnade ytterbarken annii

skymde springan fran sidan, c:a 2 m. ofvan marken bland

busksnar pa karrmark, omgifven af barrskog. Boet som i

hufvudsak bestod af torra grasstran hade invandigt bekladts

med fjadrar samt inneholl ett rotagg af storleken 16,iXl2,8.

Enligt uppgift af E. Wasenius skuUe denne engang antraf-

fat boet i en springa uti ett gammalt trahus vid Djurgards-

porten. Pa Drumso har E. Nyberg likasa ofverkom-

mit nastet med 5 agg i en gammal pil. Under hela den

kallare arstiden fran senhosten till varvintern ser man trad-

kryparen, sallskapande med mesflockarna strofva omkring i

skogsbackarna, ihardigt och of5rtrutet antrande upp i spiral

fran roten till kronan langs det ena tradet efter det andra.

Salunda har jag under de senaste aren iakttagit fageln pa

Hogholmen under vinterns alia manader sasom:

1910. 26. II, 14. Ill

—11. 2. I, 12. II

— 12. 27. X, 17. XI, 5. XII, 5. II

— 13. 4. I, 13. II, 27. IX, 24. X

Mahanda dock under strangare vintrar en del af arten bort-

flyttar.
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Alauda cristata L.

Enligt Magnus v. Wright skjuten i Helsingfors 1851.

24. Ill samt 1902. 7. IV (Mela-Kivirikko). Forstnamnda

tofslarka hade en langre tid uppehallit sig i staden pa torg

och gator.

Alauda arborea L.

Enligt M. V. Wright uppehollo sig har forr om varen

i borjan eller medlet af april nagra par tradlarkor under
8— 14 dagar. Exemplaren fran orten i Finska fagelsamlin-

gen aro daterade 1846. 10. IV, 1852. — III och 11. IV.

Sjalf har jag aldrig iakttagit arten. (Enligt E. Nyberg skulle

tvanne faglar observerats pa Drumso 1911. 30. X, mahanda
har dock en forvaxhng med sanglarkan foreligger).

Alauda arvensis L.

Sardeles allman. Sanglarkan infinner sig som kandt

mycket tidigt om varen. Enstaka och spridda individer visa

sig redan i slutet af mars, stundom annu tidigare, men huf-

vudmangden anlander i regeln forst i borjan af april, med
cirka 18 dygns intervall:

1890. 25. III(Khm.)
—91. 25. Ill, 10.IV,13.IV(Klim.
— 92. 24. II, 5. IV (KHm.)
—93. 24. Ill, l.IV „

—94. 4. Ill, 22. Ill „

—95. 1. IV, 16. IV (Th. B.)

—96. 21. Ill (Th. B.)

—98. 21. Ill 2 ex.

10. IV stora flockar

1900. 22. Ill nagra ex.

1 1. IV stora flockar

— 01. 19. Ill nagra ex.

6. IV stora flockar

—02. 25. Ill en liten flock

1903.
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(Uppgiften 1913. 30. Ill harstammar fran Torr Lofo). Vid

sin ankomst uppehaller sig arten, ofta i stora svarmar,

pa stallen dar foda star att finna, sasom godselhogar pa

fallen, stadens afstjalpningsplatser, de af hastspillning och

annat affall orenade hamnisarna m. m. Fageln bortflyttar

under forloppet af oktober manad. Belysande for tillgan-

gen harvid utgora foljande data af E. Nyberg: 1911. 18. X
en flock, 30. X 1 ex., och 1913. 17—19. X flera storre

flockar. Ett ex. ar skjutet 1880. 24. XII (F. fs.). Sang-

larkan hjickar pa alia slags flacka, grasbevuxna terran-

ger, sasom angar, akerrenar, sadesfalt m. m., ja boet ar

funnet till och med pa sma oppna stengrund med gron-

skande tufflackar i den inre skargarden. Nagra fynddata

for boet kunna anforas:

Drumso 1899. 23. V 5 farska agg, boet pa grasbev. akerren,

1901. 13. VI 3 „ „ , „ i hogt gras (Tirgrund),

„ —01. 6. VI 4 starkt legade agg, boet i en tradesaker:

25,5 25^ 24,2 23,9

167i 15^ 16^ 16^

Drumso 1901. 24. VI 5 halfv. ungar, boet pa en dikeskant.

Otocorys alpestris (L.).

Genomstrackande fagel. Ses flyttningstiderna regelbun-

det i storre eller mindre flockar pa odlingar eller (om va-

ren) afstjalpningsplatser och godselupplag pa falten. De

forsta individerna anlanda mycket tidigt, men hufvudmang-

den infinner sig forst i slutet af april eller borjan af maj

samt kvardrojer stundom pa orten, ifall snon annu kvarlig-

ger, en hel veckas tid. Barglarkans hoststrack genom om-

radet ager rum i borjan af oktober. Tidigare forekom ar-

ten afven enl. M. v. Wright regelbundet, ehuru i mindre

mangd pa orten. Af flyttningsdata, aldre och egna, finnas

bevarade:
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H:fors 1849. 17. X (F. fs.)

—51. 30. IV
Gumtackt —82. 16. X
H:fors —89. 7. IX

Drumso —97. 22—28. IV en storre flock

H:fors Kampbargen —98. 21. Ill 4 ex.

Rodbargen —99. 2—7. V c. 75 ex.

Drumso 7—12. X c. 100 ex.

H:fors Kampbargen 1902. 17. IV <s (F. fs.)

Drumso —05. 3—9. X c. 200 ex.

En enstaka Individ tillvaratogs pa Drumso vid herrgarden

1900. 27. I, hvarest fageln lifnarde sig med fron af ofvan

snoskaren framskjutande Achillaea millefolium och Artemisia

stand. Likasa finnas i Finska fagelsamlingen tvanne ex.

daterade: H:fors 1878. 19. I och —82. 25. XII. Arten adra-

ger sig under stracket och rasterna latt uppmarksamhet ge-

nom sitt massupptradande och klagande late.

Motacilla alba L.

Synnerligen allman. Anlander till orten omkring med-

let af april:

1890. 7. IV, 24.IV,29.IV(Klim.) 1903. 17—24. IV (Th. B.)

—91. 16. IV, 17. IV, 20. IV „ —04. 14. IV, 22.IV,24.IV(Th.B.)

—92. 14. IV, 17. IV (Klim.) —05. 20. IV (Th. B.)

—93. 22. IV, 25. IV „ —06. 17. IV
—94. 8. IV, 15. IV „ —07. 21. IV
—95. 19. IV, 23. IV (Th. B.) —10. 15. IV 3 ex. (E. Nyberg)

—96. 11. IV, 12. IV „ —11. 19. IV 1 ex.

1900. 13. IV fl. ex. (?$ 21. IV 2 ex.

—01. 9. IV „ „ „ —12. 18. IV 2 ex.

—02. 16. IV „ „ „ —13. 21. IV 1 ex. 6

och bortflyttar forst i slutet af September samt borjan af

oktober. Pa hosten i god tid fore affarden eller redan i

augusti samlar sig sadesarlan pa stranderna af de klippiga

skogslanden i hafsbandet ja afven de kala smaskaren, s6-

kande sig foda vid vattenbrynet. Arten hackar ofverallt pa

bebodda platser, till och med pa utskaren och angransan-
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de kobbar, dar den stenfyllda marken erbjuder fageln det

basta gomstalle for aggen. Boet anlaggas namligen med for-

karlek i stengarden, men afven i vedtrafvar, pa takbjalkar inne

i lador och uthus m. fl. lampliga platser. Tvanne ganger

bar jag funnit sadesarlans ansprakslosa naste i pa land upp-

dragna och kullstjalpta batar; i det ena fallet konstaterades

sakforhallandet forst da fageln infor en stor menighet kom
utflygande genom lagorna ur det pa midsommaraftonen an-

tanda gamla skrofvet. Ett par hade engang tagit i beslag

en pa vattnet fortojd sumpbat (se Cuculus). Tvanne kullar

varpas stundom arligen, sasom foljande data utvisa:

Drumso 1898. 10. VI 5 svagt legade agg,

—99. 6. VI 5 friska agg:

20.6 20,5 20,2 20,1 20,1

14^ 14^ 14^ 15^ 14^

1904. 27. V 6 friska agg,

Aggelby—04. 4. VII 4 „

H:fors ^11. 23. V 6 aggU Nyberg.
Drumso —11. 29. V 6 „ "^

Budytes flavus (L.).

Allman. Infinner sig om varen i borjan eller narmare

medlet af maj:

1898. 8. V flera ex. 1911. 14. V fl. ex. 1 ^ ,, ^

-99. 2. V „ „ -12. 6. V 1 „
fE.Nyberg

1900. 6. V „ „

och bortflyttar i September (1904. 9. IX 2 ex., 1908. 24. IX

1 ex.). Likasom foregaende art ar denna hostetid allman

pa stranderna i skargarden. Gularlan vistas pa angsmark,

saval torrare odlade vallar, som naturliga, laglandta angar

och sanka marker. Afven pa grasbevuxna akerrenar

hackar arten garna. Aggen varpas under forra halften af

iuni:
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Drumso 1899. 18. VI 6 st. nagot rufvade agg:

18,5 18,3 18,2 18,1 18^ 18_
Ts^ 13,2 13,1 13^6 13,4 13^

1901. 6. VI 6 friska agg

„
—01. 8. VI 6 starkt rufvade agg

Wik —04. 11. VI 6 svagt

Anthus obscurus (Penn.).

Endast ett fatal ganger med sakerhet iakttagen pa de

allra yttersta kala klippskaren i hafvet (1907 Trutkobben,

1908 Vesterhallen). De piplarkor jag i den tron att de till-

horde arten skjutit pa de oppna utskaren, hafva tillhort A.

pratensis, hvarfor enl. min uppfattning, en vasentlig del af

uppgifterna om skarpiplarkans allmanna forekomst i hafs-

bandet maste upptagas med nodig reservation. Emellertid

anfor afven M. v. Wright arten fran undersokningsgebitet

sasom forekommande „pa skar och klippor i hafvet" och i

Finska fagelsamlingen finnas flera ex, fran orten, bland dem
ett fran nyare tid: Graskars-Vesterbadan 1909. 26. V.

Anthus pratensis L.

Anlander tidigt om varen, i medeltal under den fjarde

pentaden af april:

E. Nyberg.

och bortflyttar under forloppet af oktober (1906. 3. X 2 ex.,

1910. 13. X en ofverstrack. flock). Vid Soderskar ar

arten tillvaratagen 1889. 30. IX 3 ex. och 27. X 2 ex. (F. fs.)

Vardefulla notiser har E. Nyberg lamnat mig fran aret

1911: H. Marraskar 2. X stora flockar, Helsinge 15. X en

1900.
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storre flock, Drumso 21. X 2 ex., 22 X en storre svarm.

I samband med foregaende art omnamndes redan att angs-

piplarkan forekommer hackande pa oppna smaskar och klipp-

holmar, afven i den yttre skargarden, men daremot blott

mindre allmant pa fuktiga, laglandta och karrangar pa

fastlandet. Boet ar belaget pa marken i nagon tufva. Af

fynddata kunna anforas:

Marraskrinet 1901. 9. VI 5 nakna ungar,

Ronnbusken — 04. 21. V 5 friska agg:

19,3 19,2 18^8 18^ 18^

Ui, 14^ 1474 14^ 14^

Skifferholmen 1904. 9. VI 3 friska agg,

Boxbacka —11. 28. V 5 agg (E. Nyberg).

Anthus cervinus (Pall.).

Af denna hognordiska piplarka iakttog och fallde Hj.

Palmgren pa Rodbargen 1899. 30. V en ensam fagel $.

Anthus trivialis (L.).

Mycket allman. Anlander till orten i slutet af april

eller borjan af maj, da snon i skogsbackarna och -brynen

forsvunnit:

1895. 12. IV (Th. B.) 1905. 3. V fl. ex.

—99. 8. V allm. anland —06. 6. V allm. anland

1900. 3. V fl. ex. . —07. 5. V fl. ex.

—03. 6. V „ „ —12. 12. V „ „ I ^ . , ,

-04. 29. IV 1 ex. -13. 6. V 1 „ f
E- Nyberg

samt bortflyttar omkring den 1 oktober. Exemplar aro till-

varatagna 1889. 30. IX a Soderskar (F. fs.). Tradpiplarkan

uppehaller sig i lof- och blandskogar, som aga en ringa ut-

strackning eller gransa till oppna marker. Rena barr- och

i allmanhet djupa skogar undviker den halst. En omtyckt

hackplats for arten utgora de oppna och kala bargen med
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ris- och Ijungbevuxna sumpflackar samt gles martall-vaxt-

lighet. Boet har jag funnit pa marken bland hogt gras in-

vid en storre tufva, bland blabarsris och Ijung, och oftast

da i skydd af nagon liten buske, vanligen gran, eller andra

pa marken liggande vegetationsrester. Hackforhallandena i

ofrigt belysas af narslutna data:

Drumso 1898. 5. VI 5 friska agg:

22.4 22,3 21,8 21v7 2|,^

15.5 15,2 16,4 15,9 15,8

1901. 7. VI 6 friska agg

Hertonas —03. 24. VI 5 nakna ungar

Gumtackt —04. 8. VI 5 friska agg

Malm 04. 27. VI 6 nakna ungar.

Plectrophanes nivalis (L.).

Forekommer regelbundet pa orten under sina stroftag

genom landet host och var, fran medlet af oktober till slu-

tet af november, stundom langt in i december, samt fran

slutet af februari till borjan af april

:

1896. 19. Ill (Th. B.); 25—29. X c. 200 ex.

—98. 27. II 9 ex., 14. Ill c. 25 ex., 17. Ill c. 100 ex., 28. Ill

c. 20 ex., 7. IV 4 ex.

—99. 15. X en stor svarm

1902. 4. XI c. 25 ex.

—03. 13. Ill (Th. B.)

—04. 10. Ill

—10. 23. II 3 ex.

— 11. 26. I 10 ex., 9. IV c. 50 ex., 15. IV en svarm, 2. XII 1 ex.

13. IX 1 ex. (Enskar), 18. XII 11 ex. (E. Nyberg).

29. X (Kervo), enl. (F. fs.).

-12. 19. X (Bandarn) 1 ex.l

—13. 21—22. Ill flockar f
^- ^^y^^^S

Hartill kunde annu fogas af aldre data foljande betydelse-

fulla: Soderskar 1886. 19-20. X och 1887. 11. XI (F. fs.).

Vid sitt hoststrack har jag antraffat snosparfven, annu icke
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iford sin vackra svartgra och hvita vinterdrakt, pa steniga

strander af holmar samt klippskar, till och med sadana,

belagna langt ute i hafsbandet (Drumso, Stenskar, Herro

m. fl.). Om vintern ater haller sig arten till afstjalpnings-

platser och vagar, isynnerhet sadana pa isen.

Calcarius lapponicus (L.).

Lappsparfven ar mig veterligen blott en enda gang^) an-

traffad pa orten, namligen 1899. 5. V, da en flock pa cirka

10 individer af mig iakttogs vid snoafstjalpningsplatsen pa

Rodbargen. Dessa faglar hollo sig troget till de samtidigt

strackande barglarkorna (se denna art).

Emberiza citrinella L.

Synnerligen allman. Under den kallare arstiden haller

sig gulsparfven i flockar till manniskoboningar, rior, lador

och vagar, hvarest den kan finna sig foda, och drifves da

afven vid starkt snofall in pa stadens gator, dar den i sall-

skap med grasparfvar ses rotande bland smutsen och affallen.

Arten hackar i alia skogsbryn och -backar, som stota till

odlingar af ett eller annat slag. Bast tyckes den trifvas pa

oppna och steniga, med buskar och trad glest eller flackvis

bevuxna faltbackar. Det ansprakslosa nastet har jag funnit

icke blott pa marken under en spad buske eller annat skyd-

dande foremal, sasom en afbruten gren o. d., utan afven

nagra ganger i sma enar, pa ringa hojd ofvan marken.

Bifogade data tyda pa att arten skulle varpa tvanne kullar

arligen:

Drumso 1899. 21. V 5 friska agg,

1901. 3. VI 5 rufvade „

—01. 8. VIII 4 starkt rufvade agg:

24 23^ 23^ 23^,4

T6,7 TtVi 17,2 17,3

') Enligt M. V. Wright fangades ett ex. vid H:fors i slutet af

maj 1847 (Palm. ark.).
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Drumso 1902. 24. V 5 friska agg:

22,4 22,1 21,9 21,8 2M
16^ 16^6 Te^ 16^3 16,3

„ —03. 4. VIII 5 flygga ungar,

—04. 12. VII 5 „

„ — 11. 19. V boet nastan fardigt,

1. VI 3 agg, 22. VI 6 iigg.

Det sistnamnda fyndet gjordes af E. Nyberg, som meddelat

att boet i fraga var belaget i en degbarsbuske c. 20 cm

ofvan marken, pa ett underlag af multnande lof.^)

Emberiza hortulana L.

Ortolansparfven bar af mig iakttagits endast trenne

ganger sommartid: Drumso 1904. 15. VI en sjungande d,

Sockenbacka 1906. 27. VII 3, Aggelby 1907. 13. VI och 4. VII,

hvaraf synes att arten troligen samtidigt hackat.

Cynchramus schoeniclus (L.).

Under flyttningstiderna var och host bar jag regel-

bundet antraffat arten i mindre flockar om nagra anda till

25 individer:

1896. 22. IV 1 ex. 6, 26. IV 2 ex. (5$, 5. V. 25 ex.

—99. 4— 10. V 4—10 ex., 3—10. X 10—25 ex.

1901. 3. V c. 25 ex., 4. X 7 ex.

—02. 2. V 3 ex., 7. X c. 15 ex.

—03. 6. V fl. ex.

—04. 27. V 2 ex. (? $, 2. X c. 10 ex.

— 11. 22. X 2 ex. 6%:, 30. X 1 ex. (5 (E. Nyberg).

1) Enl. uppgift af B. Poppius har den ostliga formen af gulsparfven

Emberiza citrinella erythrogenys Brehm af exemplar i Finska fagelsam-

lingen att doma atminstone trenne ganger antraffats inom omradet

sasom kringstrykande vinterfagel: Dickursby 1904. 19. I samt 1912.

25. II och 13. IV.
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Vid sin ankomst i slutet af april och borjan af maj uppe-

haller sig safsparfven pa bebodda platser (sasom gardsplanen

pa Druniso, vid de af hrr Sagulin och Stenius hallna trad-

skolorna invid Kampbargen m. fl. stallen), men enstaka indi-

vider eller par visa sig stundom i den torra vasstubben a

isbelagda vikar (Drumso, Hoplax och Vik). De i borjan af

oktober strackande och rastande flockarna synas besta ute-

slutande af ungfaglar, atminstone utgjordes samtHga af mig

fallda exemplar af sadana. Hackningstiden har jag synner-

ligen sparsamt observerat arten vid Vik (1901 i juni, fig. IV)

och Hoplax (1899 slutet af maj), hvarjamte E, Nyberg fran

forstnamnda plats antecknat arten 1912. 20. V 6^.

Loxia pityopsittacus Bechst.

Med sakerhet af mig iakttagen blott vintertiden. Arten

ar sasom korsnabbarna i allmanhet periodisk i sitt upp-

tradande. Vissa ar med god tillgang pa kottefron, sasom

vintern 1896—97 och 1907—08, sag jag den allmant pa de

tallbevuxna bargen a Drumso, Degero och fastlandet, andra

ar ater syntes den blott sparsamt till eller saknades belt

och hallet pa namnda marker, emedan tillgangen pa tall-

kottar, hvilkas fron utgor den storre korsnabbens hufvud-

sakliga foda, var starkt begransad.

Loxia curvirostra L.

Antraffas alltid rikligare representerad an foregaende,

men ar sasom denna periodiskt upptradande, beroende som
•den ar af tillgangen pa kottar. Intraffar ett rikt froar for

granen, kan man vara forvissad om att finna den mindre

korsnabben allman i granskog, till hvars kottar arten i

motsats till sin storre anforvant i regeln haller sig. Under

sadana for fageln naringsrika ar hackar den i stor mangd
inom gebitet. Salunda fann jag, under en exkursion i

bitande kold pa Botby gards marker den 10 mars 1901 i

en, foretradesvis med barrskog bevuxen backe, mitt forsta
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bo af arten med 3 nastan flygga ungar. Nastet var an-

bragdt invid stammen af en yngre gran, c. 2,5 m ofvan

snoskaran midt inne i ett tatt gransnar i skogsbrynet och

matte 15 cm i diameter. Till formen var det nastan platt —
antagligen hade vaggarna nedtrampats af ungarna — med

foga urholkadt, oppet liggrede och bestod ytterst af ett

tjockt lager torra och fina grankvistar, sammanvafda medels

Usnea- och /fypnum -delar samt hade invandigt tapetserats

med ett tunnt skikt af stran utan ett spar af fjader. Kanterna

af boet stodo till ett par cm:s hojd tackta af ungarnas hvit-

fargade exkrementer, hvarigenom nastet pa afstand paminnte

om en stor snoboll. Ungarna matades af foraldrarna med

insektlarver o. dyl., att doma daraf att faglarna icke hem-

sokte kottarna, utan regelbundet rotade bland barren hos

de unga arsskotten. Anmarkas bor annu att temperaturen

vid tillfallet utgjorde - 14° C, men hade under natten varit

ansenligt lagre. G. Kolthoff har af praktisk erfarenhet kommit

till den uppfattningen, att den formultnande skagglafven i

boet ager formaga att med sin jasningsvarme afhalla vinter-

kylan fran aggen och ungarna. Detta forefaller mig hogst

sannolikt, sa mycket mer som jag sjalf bevittnat en stark

stegring i temperaturen hos tatt packade upplag af renlaf, som

for renarnas utfodring anvandes i Hogholmens zoologiska

tradgard. Lagges hartill att faglarna troget tura med hvar-

andra att sasom ett varmande tacke ligga pa aggen och de

nakna ungarna, kan man forsta att dessa makta utharda var

ofta stranga vinterkyla. Senare, da ungarna blifvit nagot

storre och fa fjadrar, torde enl. min asikt exkrementhoparna

verksamt bidraga till ernaendet af den nodiga temperaturen

i hemmet. En vecka efter denna upptackt observerade jag

ett par korsnabbar, som voro sysselsatta med att forfardiga

sig ett naste. Skagglaf och vaggmossa transporterades af

hanen i nabben fran den blottade lasidan af en storre sten

och ett darinvid vaxande barrtrad till toppen af en reslig

gran, hvarest honan genast forstod att lampligast placera

materialet. Da jag senare besokte platsen i syfte att under-

soka de oologiska forhallandena, hade nastet ofvergifvits.
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Det var i afsevard grad omsorgsfullare byggdt an foregaende,

ehuru af samma bestandsdelar. Samtidigt med dessa fynd

iakttogos saval mindre kringstrofvande flockar af arten som

afven enstaka hanar, hvilkas maka rufvade nagonstades i

narheten. Sommartid far man ofta se den mindre korsnabben

i stora flockar stryka omkring i barrskogarna (exempelvis

aren 1906 och 1909). Varvintern 1911 upptackte lyceisten

E. Nyberg trenne sarskilda bon af arten. Betraffande tvenne

af dem blef jag sjalf den 16 april i tillfalle att pa ort och

stalle, Drumso, studera hackningsforhallandena, hvarvid bon

med agg omhandertogos. Det forsta nastet upptog en gren-

klyka i en martall c. 3,5 m ofvan snoskaren. Den kompakta

grundstommen bestod af sammanflatade lafgarnerade gran-

och tallkvistar, invandigt narmast bekladda med ett lager af

torra stran. Liggredet var sammansatt af ett maktigt skikt

hopvafda skagglafvar, Usnea och Alectoria samt vaxtfibrer,

sparsamt fjadrar och bomullstuttar. Den sista inredningen

lades den 28 mars; den 7 april hade fageln varpt ett agg

af storleken .- , hvarpa nastet, synbarligen till foljd af visita-

tionen, ofvergafs. Det senare af mig pa platsen besiktigade

nastet, likaledes pa Drumso, agde markbart mindre omfang,

beroende pa det klena underredet, men paminnte i ofrigt om
det tidigare beskrifna. Liggbalen hade dock en rikare fjader-

belaggning, hvarjamte nagra ull- och linnetradar har fore-

funnos i stallet for bomull. Nastet hade anbragts invid

stammen af en yngre gran, pa 5 m:s hojd, i narheten af det

tidigare boet och flera villabyggnader. De 4 svagt legade

aggen forete foljande matt:

21,1 20,8 20,6 2J)^

15,6 15,4 14,9 14,9

Det tredje af Nyberg antraffade boet, Fredriksbarg 24 april,

var belaget i en tall samt inneholl 4 starkt rufvade agg:

21,4 2M 21,£ 2^
Ts.e 15,7 15,8 16
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Loxia bifasciata Brehm.

Enligt M. von Wright antraffad i Helsingfors Botaniska

tradgard 1849. 6. XI och 10. XI samt 1853 oktober och

1889 januari i stor mangd (Mela-Kivirikko). Sistnamnda ar

7. XII observerades bandelkorsnabben i storre flockar, hvarur

exemplar tillvaratagits (Meddel. af Societ. pro Fauna et Flora

^fennica 18 hft sid. 200). Ett ex. i Finska fagelsamlingen ar

dateradt Bot. tradgarden 1881. 30. XII. lakttagen af mig

a sistnamnda plats nastan dagligen, och oftast i ronnar, 1909.

26. X— 4. XI i sma flockar. A ryska militarens begrafnings-

plats i narheten af Edesviken har arten flerfaldiga ganger

antraffats och infangats, bl. a. 1910 jultiden 14 ex. och 1911.

5. XI 3 ex. af djurvardaren K. Blomqvist, och 1913. 12. X

skots en fagel i Baggbole (A. W. Nyberg). Afven i Lapp-

viksparken torde arten enl. uppgift af L. Runeberg senare

blifvit sedd och skjuten sarskilda ar.

Pinicola enucleator L.

Vinterfagel. Visar sig vissa ar, ofta i anmarkningsvardt

stora flockar pa orten, afven da ronnbar, dess karaste foda,

endast sparsamt forekommer eller belt och ballet saknas,

medan a andra sidan man icke sallan under rika ronnbarsar

spanar efter fageln forgafves (1880. 12. 16. 17. och 18. I

flera ex. och 1883. 29. X (F. fs.) samt 1894 dec. och 1895

Jan. allm., 1898 nov. en mindre flock, 1906 dec. nagra flockar,

1907 Jan. c. 20 ex., och enl. W. Ramsay 1913. 9. XI en flock.

Under min skoltid' fangades allmant af eleverna tallbitar eller

dummerjonsar i stadens parker med tagelsnaror fastade vid

en spoanda, emedan faglarna, frossande af ronnbarsklasar-

na, voro bade bhnda och dofva och darfor saklost kunde

tjudrade kring halsen, nedryckas den ena efter den andra.

Pyrrhula rubicilla Pall.

Sommartid blott ett fatal ganger observerad i barr-

skog saval pa fastlandet som Drumso. (Drumso juni 1897,

6
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Botby juni 1901 samt enl. A. & K, Hilden Aggelby 1907.

30. Vc5^ och sommaren 1908 6.) Boet bar jag dock aldrig

antraffat. Enligt uppgift af E. Wasenius fann denne i

borjan af juni 1883 a Vesterkulla gards marker i en en-

buske ett bo af arten med 5 friska agg. Pa senhosten,

nagon gang redan i slutet af September, men i regeln forst

under forloppet af oktober eller november, infinner sig

domherren till odlingar och bebyggda platser och ses da

ofta i mindre flockar strofva omkring. Ronnbaren utgora

denna tid en karkommen foda for fageln, men vanligen

hafva da redan de glupska trastflockarna varit framme och

utplundrat traden, hvarfor den granna fageln far atnoja sig

med en ansprakslosare och mindre latt tillganglig kost, sa-

som diverse fron af trad {Acer m. fl.), buskar {Symphoricarpus

o. a.) och orter (sasom Arthemisia och Achillaea). Vid varens

inbrott soker sig arten ater tillbaka till skogarna (senast

flockvis antecknad 1901. 27. IV och 1911. 18. IV).

Carpodacus erythrinus (Pall.).

Sommarfagel. Hord eller iakttagen af migtidigast i medlet

af maj:

1906. 14. V 1 ex. (5 1911. 7. V 2 ex. (?d (Nyberg)

—07. 22. V (5 5 —12. 26. V 1 ex. (5

och antraffad annu i September (1903. 17. IX 1 ex.). Rodhamp-

lingen tillhor de faglar, som mer an andra ar for ar blifva allt

allmannare pa orten. Vid sekelskiftet annu jamforelsevis spar-

samt foretradd inom omradet, tyckes arten under den tid som

sedan dess forflutit ansenligt tilltagit i antal och vunnit en allt

vidstracktare spridning. Pa Drumso (for att anfora endast

ett exempel) antecknade jag arten forsta gangen 1901, en

sjungande hane a ett villaomrade, foljande ar sags den redan

pa nagra stallen och under den senaste tiden synes den

blifvit synnerligen allman. Arten ar for ofrigt af mig an-

traffad pa Degero och Busholmen, i Lappviks- och Brunns-

parken, Botaniska tradgarden och Djurgarden samt a Hertonas,

Vik, Aggelby, Malm, Botby m. fl. stallen med tillgang pa
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storre parker och tradgardar. Men fageln hackar afven af-

lagsnare fran boningar a mera naturliga terranger, isynner-

het i lofrik och omvaxlande blandskog gransande till angs-

backar. Pa sadana lokaler upptrader rodhamplingen, i motsats

till sina anforvandter i parkerna, synnerligen skyggt och vak-

samt, ja mangen gang ar det endast den hvisslande sangen

som upplyser om dess narvaro. Ett bo af arten, funnet vid

Aggelby 1904. 18. VI uti en granbuske cirka 1 m ofvan marken

bestod i hufvudsak af torra vaxtstjalkar och stran, lost hop-

filtade med lafvar och var invandigt fodradt med ett tunnt

lager af fjader och har. De 5 friska aggen uppmattes:

21,7 21,4 20^ 20^ 20^

15,5 15,7 15,6 15,9 15,8

En kull om 4 agg i Wasenius' aggsamling, tagen af K. Fazer

i Aggelby fran ett bo i en krusbarsbuske, aga nagot mindre

dimensioner:

20,3 20,2 19^ 19^2

15" 14,8 14,7 14,5

Af E. Nyberg har jag erhallit foljande hackningsuppgifter

fran Drumso, afven de belysande artens raska tillvaxt inom

omradet:

1910. 17. VI boet i vinbarsbuske, 5 ag-g

— 10. 19. VI „ „ ronnhack, 5 „

— 11. 20. VI „ „ granbuske, 5 „

Enligt Magnus von Wright forekom arten vid medlet

af det forflutna seklet i alia parker i Helsingfors: „den

botaniska, allmanna promenaden i brunnsparken och ofta pa

besok afven inom sjalfva staden i esplanaderna och privata

tradgardar. Sa afven pa landet daromkring." Rodhamplingen

maste synbarligen harefter, mot slutet pa arhundradet, hafva

aftagit af en eller annan orsak for att darpa ater forokas

till antal.
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Passer domesticus (L.).

Ytterst allman. Den trognaste af manniskans alia folje-

slagare inom den vilda fagelvarlden. Grasparfven fore-

kommer i massa uti staden samt vid alia byar och gardar

pa landet. Pa Drumso var arten rikligt foretradd annu

sommaren 1900, men forsvann harefter plotsligt och spar-

lost for att efter ett ars bortavaro 1902 anyo uppdyka i

massa. Arten varper minst tvanne kullar arligen, antagligen

annu flere, att doma af den hogst varierande hacktiden.

Boet anbringas pa utsprang under taklister, uti hal i vaggar

och murar, bland halmen pa ladtak, i utsatta halkar m. fl.

lampliga och skyddade stallen. Svalbon annekteras med
begarlighet, ja mangen gang aro gardens samtliga svalnasten

upptagna af sparfvar, da vanligen halmstran hanga ut ur

de tranga mynningarna. Bland mangden hackdata kunna

anforas

:

Botby 1903. 7. VI 5 friska agg:

23,5 23,5 2^3 23^ 23,1

16,7 16^ le^e 16,6 15,8

—03. 17. VI 6 nakna ungar

Vik —04. 24. V 5 friska agg

:

25 24,8 24^ 23^ 22^

16^ 16,5 1^,7 16,8 15,9

Aggelby — 04. 19. VI 5 nastan flygga ungar.

"04. 25. VI 4 friska iigg.

For en ratt vardesattning af grasparfvens stora skadlig-

het, forstarkt genom fagelns hoga intelligens och vaksamhet,

sarskildt betraffande smafaglarna, torde efterfoljande rader

aga sitt intresse. Ofvan ar redan berordt, hvilken skonings-

16s fiende hussvalan ager i arten, som utan vidare som ett

„gefundenes fressen" tar deras, med talmodigt arbete for-

fardigade bon i ansprak for egen del. Manniskans, for att

nu icke tala om svalornas, alia anstrangningar att fordrifva

inkraktaren till trots bibehalla de med en seghet och pa-



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 38, N:o 2. 85

passlighet, vi maste beundra som sadana, sin engang vunna

position, och det enda hjalpmedel mot det onda, ett radikalt

medel visserligen, ar att utan forbarmande forstora deras

agg och ungar, hvilket dock i regeln icke kan ske pa annat

satt, an att svalbona, atminstone delvis, raseras.

Ett nastan lika kandt sakforhallande utgor stararnas

kamp om varen med grasparfven, som under vintern passat

pa att gora sig hemmastadd i halken. Efter en hardnackad

strid, ofta under flera dagar, mellan intelligens och ra styrka,

afslutas fejden och langt ifran alltid med starens seger.

En ogonblicksbild maste jag annu fortaija, emedan den

bjart adagalagger, hvilken utstuderad kanalje grasparfven

ar. Sommaren 1904 hade en brokig flugsnappare inrattat

sitt bo i en halk utanfor mitt fonster i Aggelby. Foraldrarna

matade flitigt dagen igenom sina ungar med allehanda in-

sekter. Detta hade afven en grasparf observerat och be-

slutit draga fordel af. Den placerade sig pa pinnen nedanfor

flyghalet, och sa snart nagon af flugsnapparena anlande med
mat i nabben at de sma, knycktes fodan behandigt ur munnen

pa den af den papassliga sparfven, som sa lange motade

sina offer vid deras forsok att na boet, att dessa slutligen

med ungarnas hungersskrik i oronen riskerade att sla sig

ned vid flyghalet, da bytet i en handvandning berofvades

dem. Lyckades det handelsevis nagon af foraldrarna att fa

ofverrackt en godbit at en af de sma, vips var parasiten

framme och utdrog belt fermt insekten ur gapet pa den

skriande ungen. Mina forsok att med rop och handklapp-

ning bortjaga den oforskamda sparfven batade foga, och

beslot jag mig da att med ett langt bambuspo afhalla fageln

fran halken. Min manover uppfattades af bade flugsnappar-

honan och parasiten. Den forra sokte med en harkrank i

nabben na boet, den senare ville genom att oafbrutet kretsa

framfor halkmynningen forhindra detta, forsiktigt undvikande

den hvinande spoandan. Och sa foljde katastrofen, med af-

bruten vinge slungades flugsnapparen till marken, traffad af

mordvapnet, som gallt dess plagoande, hvilken nu med ett

belatet skvattrande ater intog sin plats pa flygpinnen.
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En marklig iakttagelse betraffande grasparfven bar gjorts

af senatskanslisten H. MecbeHn, boende vid tiden for observa-

tionen vid Kristiansgatan i Helsingsfors med fri utsikt ofver

Brobargskajen, Invid en stupranna i en hornvinkel vid fjarde

vaningens fonster hade ett svalpar i fern ars tid haft sitt bo,

som vintertid anvandes af grasparfvar, hvilka dock stadse

vid svalparets ankomst om varen utrymt sitt logi till de

rattmatiga egarena. Pa senhosten 1911 togo sparfvarna ater

svalboet i besittning samt begynnte hacka. Forst under

juldagarna lamnade ungarna som flygga nastet, sedan for-

aldrarna med nabben forstorat oppningen, och hvarmed de

utan nagon synbar orsak fortsatte annu en veckas tid efter

det nastet blifvit utrymdt, raserande detsamma fullstandigt.

Passer montanus (L.).

Tidigare observerades bar stundom flockar af pilfinkar.

„Sedd sparsamt alia arstider utom sommaren" (M. v, Wr.).

Exemplaren fran orten i Finska fagelsamlingen aro samtliga

daterade pa senhosten: 1846. 30. X (5, 1859. 5. XI 6 (^,

1882. 6. XII 3 och 25. XII, hvilket tyder pa att arten be-

funnit sig pa langre stroftag. Sjalf har jag aldrig iakttagit

pilfinken inom gebitet och har mig icke haller bekant nagra

tryckta uppgifter af farskare datum om dess forekomst i

trakten. Dr. B. Poppius har emellertid meddelat mig att ban

forr om aren ungefar vid sekelskiftet vintertid stundom obser-

verat en eller annan pilfink bland grasparfvarna pa stadens

gator.

Coccotraustes vulgaris Pall.

Enligt M. V. Wright och Mela-Kivirikko tidigare flera

ganger antraffad vid Helsingfors (1843. 16. XII 1 ex. T616

tradgard, 1857. 11. V och 19. VII Botaniska tradgarden

samt 1860. 1. I, 1864. 1. IV och om hosten), ja till och med
engang ar 1863 funnen hackande i Botaniska tradgarden.

Varvintern 1902 ar stenknacken enl. sistnamnda kalla iakt-

tagen af K. Ahlstedt pa Melko i Helsinge vastra skargard.
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Fringilla coelebs L.

Sardeles allman. Hufvudmangden anlander i slutet af

mars eller under forra halften af april, men forelopare visa

sig redan betydligt tidigare:

1895. 3—9. IV 66; 9—13 IV $$ (Th. B.)

—96. 23. Ill 66; 31. Ill ^$
1900. 11. Ill nagra ex. 66, 10. IV 66 allm. $$ enstaka

12. IV 9^ allm.

—01. 7. IV d^ allm.

—02. 25. Ill en storre flock 66-
—03. 22. Ill 66 allm. 7. IV $$ allm.

—04. 20. Ill 6, 26. Ill 5, 11. IV (Th. B.)

10. IV 66 allm., 17. IV $$ allm.

—05. 12. IV 6, 13. IV. $ (Th. B.)

—06. 9. IV c5

—07. 13. IV flera ex. 66
— 11. 2. IV „ „ 66^^
—12. 24. Ill 1 ex. 6, 25. Ill 2 flockar 66 1

6. IV allm. afven 55, 17. IV stora skarorME. Nyberg).
— 13. 30. Ill (Torr Lofo)fl.strack. (5(5, 6. IV. „ „ J

Vid sin ankomst haller sig arten i flockar pa bebodda platser,

hvarest den pa vagar, gardsplaner och komposthogar m. fl.

stallen kan finna sitt uppehalle. Nagot senare, ifall varen

ar kail, ser man den pa snofria flackar af fait och angar,

och har vistas den ater pa matbestyr i storre eller mindre

flockar om sensommaren och hosten fore bortfarden i oktober

och forra halften af november. Enstaka individer kvarstanna

vintern igenom. Under ronnbarsaret 1899 antraffades stora

flockar af arten i ronnar uti stadens parker fran 22. XII—
14. I foljande ar. Da fageln under val en manads tid dess-

forinnan varit fullkomligt forsvunnen fran orten, och artens

hufvudsakliga bortfard sker redan i oktober, antog jag, att

nyssnamnda flockar infunnit sig fran trakterna soder om
Finska viken, mot hvilken uppfattning dock nagra personer

reserverade sig under pastaende, att fallet i fraga rort sig

om strykfaglar fran andra delar af landet (Tidskrift for

Jagare och Fiskare 1900 hft I & IV).
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Bofinken hackar pa nastan alia slags tradbevuxna lokaler,

i lof-, bland- ocli barrskogar, saval sadana af mindre utstrack-

ning som djupare skogar. Det prydliga nastet anbringas i

lof- eller barrtrad, icke sallan afven i buskar, an hogt uppe

i kronan, an ater pa ringa hojd ofvan marken. Ett bo,

belaget i en frodig en a Stora Ronnskar, var nastan ute-

slutande sammansatt af de hvitulliga hangena af asp, upp-

blandade med Eriophorum fjun, och tedde sig pa afstand

som en snoboll i den blagrona busken. I sitt af mossor

och lafvar {Hypnum, Hylocomium, Parmelia, Usnea m. fl.) i

regeln hopsatta naste, invandigt fodradt med torra gras-

stran, fina rotter, fjader och tagel, ingar ofta som karak-

taristisk bestandsdel manskliga textilprodukter sasom bomull,

garnandar, linnetradar och dylikt, som de pa bebodda platser

hackande faglarna latt ofverkomma. I ett bo pa Hogholmen
finnes salunda en om karlekssaga upptecknad, i form af sma
inflatade pappersbitar af ett sonderrifvet bref. Bofinken

varper tvanne kullar arligen, hvilka vanligen bade genom
fargteckning och storlek markbart skilja sig fran hvarandra:

Drumso 1899. 16. VI 2 friska agg:

20 18

15 15^

Kyrkogarden 1904. 11. V 5 friska 'igg,

„
—04. 23. V 5 svagt rufvade ag-g:

21,8 21,7 21^ 20^ 20,5

15,6 15,6 15,1 14,7 14,8

Djurgarden 1904. 24. V 5 nyssklackta ungar,

Gumtackt 14. VI 1 agg,

Aggelby 19. VI 5 friska agg:

19.4 18,9 18^ j^4 18,^

14.5 14,4 14^ 14^ 14,4

„ 1904. 27. VI 5 nastan flygga ungar.
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Fringilla montifringilla L.

Genomflyttande fagel. Ses stracktiderna omkring medlet

af april samt i oktober regelbundet och allmant pa orten,

och sarskildt om varen i stora flockar:

1886. 19—20. X Sodersk. (F.fs.) 1904. 16. IV c. 20 ex.

-90. 6. X Dickursby „ —06. 25. IX 7 ex.

—98. 24. IV stora flockar —07. 17. IV flera ex. (Th. B.)

3. X c. 40 ex. —10. 9. IV c. 10 ex.

—99. 7. X c. 25 ex. — 1 1. 15. IV fl. ex., 21. IV 6 ex.

1900. 16. IV stora flockar 29. X c? ? \ r^ ^, u
11. X flera ex. 30. X fl. ex. f

E- Nyberg

—02. 17. IV 9 ex. 7. X flera ex. —12. 16. IV fl. ex.

Bargfinken dvaljes garna under stracktiderna i sallskap med

bofinken. Enstaka individer kvarstanna stundom vintern

igenom. Salunda forekom arten nyarstiden 1899— 1900 i

stort antal i stadens parker tillsammans med foregaende art

(se denna), och likasa finnes ett exemplar, tiilvarataget i

H:fors 1882. 25. XII (F. fs.).

Ligurinus chloris (L.).

Mycket allman. Anlander tidigast af alia finkar eller

redan i mars:

1898. 12. Ill 1 ex. 6 1905. 26. Ill flera ex.

26. Ill fl. ex. —06. 21. Ill „

—99. 27. Ill 8 ex. 66 —07. 21. Ill „

1900. 1 . IV allm. anland —08. 24. Ill „

—02. 25. Ill fl. ex. —09. 23. Ill „

—03. 22. Ill allm. anland —11. 3. IV 1 ex. I

—04. 19. Ill fl. ex. —12. 7. IV fl. „ I

^- ^y^erg.

Ett godt begrepp om facerna af varstracket lamnar E. Ny-

bergs anteckningar for 1913: Drumso 22. Ill fl. 66, Torr

Lofo 30. Ill fl. strackande 6 <^, Drumso 6. IV stora skaror 6^.

Haraf framgar att afven hos denna art hanarna anlanda tidi-

gare an honorna. Gronfinken bortflyttar pa senhosten. Nagra
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individer kvarstanna stundom under blidare vaderlek vintern

igenom:

1878. 14. XII 2 ex. (F. fs.) 1901. 3. II 9 ex.

—98. 27. I 1 „ —07. 15. II 5 „

1900. 14.1 2 „ —11. 19.11 6^ (F. fs.)

Sadana ofvervintrande individer halla sig merendels till par-

ker, tradgardar och skogsbackar, hvarest de lifnara sig af

ronn- och enbar, kottefron och fron af ofvan skaran fram-

tradande orter sasom Achillaea och Artemisia. Enbar tyckes

afven om varen vid fagelns ankomst, da den uppsoker hack-

platsen, utgora en viktig foda for arten. Gronfinken tillhor

de faglar, som under det senaste decenniet pa ett alldeles

i ogonen fallande satt tilltagit i antal pa orten.^) Den hackar

numera ofverallt bade vid manniskoboningarna och i skogs-

backarna, hvarest granhackar eller -snar forekomma pa tor-

rare och oppen terrang. Sitt naste anbringar fageln namligen

nastan alltid i nagon yngre gran eller granbuske. Sarskildt

omtyckta i detta syfte aro utplanterade utlandska granar,

vare sig dessa vaxa i grupper eller som solitarer pryda

nagon linda. Tvanne kullar varpas arligen:

Drumso 1900. 13. VI 5 friska agg:

20,6 20^ 20^ 19^ 19^

15^1 14^ 157 14j 15

—01. 19. VI 3 friska agg,

—04. 9. V 6 „ „ :

22,6 21,9 2M 20,7 20j 20^

15,3 15,3 15,5 15,4 15,3 15,6

Vik —04. 24. V 5 nakna ungar,

Ag-gelby —04, 17. VI 6 legade agg,

„ —04. 22. VI 5 flygga ungar.

') Orsaken till denna enorma okning ar otvifvelaktigt augustistormen

1890, som i grund foriindrade lokalernas karaktar och gaf upphof till

ypperliga granbuskmarker.
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Chrysomitris spinus (L.).

Mycket allman. Bebor om sommaren barrskogarna.

Bast tyckes den trifvas pa bargssluttningarna och kronen,

dar granen och furan lagre ned i varierande proportioner

omvaxla med hvarandra, medan hogre upp martallar pryda

tufflackarna mellan de nakna knallarna. De fa bon jag

observerat hafva alltid befunnit sig hogt ofvan marken i

spetsen af en yfvig gran- eller tallkvist, stundom i toppen

af granar. Gronsiskan varper antagligen tvanne kullar ar-

ligen:

Vado 1900. 1. VII 5 halfvuxna ungar

Drumso —01. 13. VI 5 nastan flygga ungar
—01. 14. VI 3 friska agg

Djurgarden —02. 7. V bobyggnaden pagick som bast

Drumso — 03. 27. VI en ungkuU observerades

Djurgarden —04. 8. VI 5 nakna ungar

Aggelby —04. 26. VI 5 friska agg:

16,3 16,2 16,1 1 6,1 16,1

12^ r2j 13 12,7 12,4

Fran senhosten anda till varvintern, icke sallan afven under

den kallaste arstiden, ses arten i ofta stora svarmar stryka

omkring i skogsbrynen och langs stranderna, hvarvid den

foretradesvis haller sig till bjorkar och alar, exempelvis:

1897. 13. XI en storre svarm 1904.27.11 nagra ex. (Th. B.)

—98. 7. I en mindre flock —07. 23. o. 30. Ill fl- ex.

24. Ill en storre flock —09. 6. I c. 25 ex. (Kervo)

—99. 10. XII c. 10 ex. —10. 5. Ill en liten flock

11. Ill en liten flock —11. 1. I c. 10 ex.

Gronsiskan torde dock till en ansenlig del fore de bistraste

vintermanaderna bortflytta fran orten.

Carduelis carduelis (L.).

Sallsynt. Om host och var, icke sallan afven under

vintern, antraffas regelbundet enstaka individer eller flockar
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om nagra faglar af arten pa bebodda platser, sasom i stadens

parker och planteringar samt vid vagarna och tradgardarna

pa landet, hvarvid fageln lifnar sig med fron af bjork, al

och diverse orter, isynnerhet kardborrar och tistlar. Sasom

exempel pa fynddata och lokaler kunna anforas:

H:fors
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Sasom narmare belysande artens upptradande pa orten kunna

exempelvis anteckningarna fran ar 1911 framlaggas:

4. o. 16. I en mindre flock 6— 8. I spridd o. flockvisl E.

13. II nagra ex. 19. Ill en storre flock I Ny-

29. X flera flockar, samt 29. X stora svarmar | berg.

Exemplar i Finska fagelsamlingen aro daterade med olika

manader, sasom 1882. 31. I, 1889. 21. X, 1890. 20. Ill,

1891. 20. I, 1892. 8. II, 1894. 26. X, 1895. 30. I m. fl. Den

andra bland dessa fynd harstammar fran Soderskar, tydande

denna omstandighet samt den sparsammare frekvensen under

midvintern pa, att en vasentlig del af grasiskorna i likhet

med gronsiskorna skulle emigrera. Arten ar af mig aldrig

funnen hackande inom gebitet, men torde delta i vid ut-

strackning periodvis agt rum, sasom aren 1865 och 1895

(Mela-Kivirikko).

Acanthis cannabina (L.).

Forekommer som hackfagel mindre allmant eller spar-

samt pa orten. Infinner sig om varen vid medlet eller under

senare halften af april och som synes ofta i mangd:

1900. 16. IV en flock om 50 ex. 1910. 6. IV nagra ex.

—01. 12. IV en storre flock -11.24. IV

—02. 17. IV c. 25 ex. d $ -12. 21. IV 3 ex. {E. Ny-

—03. 21. IV en storre flock —13. 30. Ill fl. strack. ex.f berg.

—04. 21. IV en storre flock

Hamplingen hackar i parker och tradgardar samt i skogs-

bryn och -backar med en- och granbusksnar invid odhngar.

Angaende artens fortplantning ager jag foljande anteckningar:

Botby 1895. 8. VI boet i parontrad, 5 agg (E. Wasenius),

Drumso 1901. 24. VI „ i en, 5 nakna ungar,

Aggelby —04. 7. VI „ i solitargran pa linda, 6 friska agg:

17,5 17,4 17,3 17,2
J_6,9

16^

13^ 137? 13,4 r374 13,6 13,4

Helsinge — 11. 19. V boet i en, 5 starkt rufvade agg.
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Sedan ungarna blifvit flygga i slutet af juli sla sig familjerna

tillsammans i ofta valdiga flockar, hvilka under hela augusti

manad, ja anda till bortfarden i September och oktober

(1882. 16. X F. fs.) strofva omkring pa odlingarna, pa stubb-

akrar, i potatislander m. fl. stallen. Sasom exempel pa artens

talrikhet ma anforas:

Aggelby 1906. 6— 11. VIII 200—500 ex.

—07. 15. VIII ofver 100 ex. (A. Sc K. Hilden).

Acanthis flavirostris (L.).

Vid medlet af 1800-talet antraffades den gulnabbade

hamplingen enl. M. von Wright icke sallan host, vinter och

var vid Helsingfors, da flera exemplar tillvaratogos. Det

forsta skots af meddelaren ur en flock grasiskor 1843. 21. IV.

De i Finska fagelsamlingen befintliga exemplaren aro daterade

1846. 10. I, 15. I, 11. II och 1850. 10. IV. En enda uppgift af

farskare datum foreligger. Omkring ar 1905 i april iakttog

E. Wasenius 2 ex. pa ett kardborrstand a Vik.

Sturnus vulgaris L.

Sardeles allman. Anlander om varen mycket tidigt,

hufvudmangden i medeltal omkring den 1 april:

1890. 17. Ill, 22. Ill, 17. IV 1902. 24. Ill 4 ex., 2. IV allm.

(Klim.) —03. 15. Ill, 23. Ill (Th. B.)

—91. 11. IV, 18. IV, 3. IV „ —04.28.111,20.111
—92. 3. IV, 28. Ill „ —05. 11. IV
—93. 14. Ill „ 06. 6. IV
- 94. 25. Ill, 20. Ill „ —07. 27. Ill 8 ex.

— 95. 22. Ill, 6. IV, 27. Ill —10. 6. Ill nagra ex.

(Th. B.) —11. l.IV 1 ex., 5. IV 5 ex.

—96.22.111,20.111 „ —12. 24. Ill 1 ex. 5, 25. Ill 4 ex.

1900. 21. Ill fl. ex. 6. IV 32 ex. (E. Nyberg).
—01. 2. IV 3 ex., 6. IV fl. ex. —13. 24. Ill 5 ex.

Belysande for frekvensforhallandena under varstracket aro

foljande anteckningar af E. Nyberg for 1913: Drumso 16. Ill
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4 ex., 22. Ill 1+9 ex., Torr L5fo 30. Ill fl. strackande sma-

flockar, Drumso 6. IV stora mangder. Bortflyttar pa sen-

hosten fran medlet af sept, till slutet af foljande manad

(annu 1911. 3. XI aiitecknade E. Nyberg 2 ex.). Nagon en-

staka Individ kvardrojer vintern igenom (t. ex. ar 1900).

Staren hor till de faglar, som nastan uteslutande trifvas i

manniskans narhet. Finnas bar lampliga naturliga boplatser,

sasom ihaliga trad och stubbar, utklacker staren i dem sina

agg, men vanligen tillgriper den for andamalet utsatta halkar.

Hacktiden infaller i slutet af april eller borjan af maj, t. ex.

Drumso 1904. 11. V 7 friska agg:

29,5 29,5 29^ 28,7 28^ 28^ 28,^

2l,3 22^ 22^ 22,3 22,2 22,2 22,i

Sedan ungarna blifvit flygga i medlet eller slutet af juni

forena sig familjerna till stora svarmar, som strofva omkring

pa odlingarna och ofvernatta i nagot trad, ofta en tat gran

i kringliggande skogsbryn.

Oriolus galbula L.

Sommargyllingens egenartade skarpa hvissling hores

tidigast under senare halften af maj.^) Redan i slutet af

augusti torde arten forsvinna fran orten. Den praktfullt

tecknade fageln ar en mycket sparsamt forekommande som-

margast pa omradet, men dock af mig antraffad flerstades,

sasom i Brunnsparken 1900. 23. V S ^, Vik, Hertonas 2 par,

Aggelby nagra par, Drumso 2 par, Stroms, Degero, Kall-

vik och Botby ofta regelbundet flera somrar a rad. Bast

tyckes den trifvas i sa att saga mera naturliga parker samt

i blandskog nara bebodda platser. Afven har jag antecknat

arten i tallbackar och pa en tallas nara hafsstranden (Kallvik

1903). Det synnerligen konstmassiga nastet fann jag ar 1903

i andan af en storre gren af en lonn i Hertonas park, utan

1) Foljande ankomstdata fran orten finnas af M. v. Wright anteck-

nade: 1832. 2. VI, —33. 25. V, —45. 21. V, —46. 28. V, —48. 4. VI,

—54. 22. V, —64. 6. VI, 65. 20. V (Palm, ark.)
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att kunna narmare undersoka detsamma, likasa i Aggelby

1904. 27. VI, da honan lag i nastet, placeradt langt ute pa

en tallgren a ett villaomrade. En kull pa 4 agg i E. Wasenius'

samlingar (Aggelby 1888. 18. VI K. Fazer) foreter foljande

matt

:

31 30^ 30 29,6

22 21,7 2^1,5 27,3

Redan under Wrights tid forekom sommargyllingen bar och

hvar pa orten, sasom Stroms, Degord m. fl. stallen i stadens

omgifningar (M. v. Wr.), likasa under 1880-talet, da den bl. a.

hackade pa Sumparn i en tall (G. Sundman).

Corvus comix L.

Synnerligen allman. En del, om icke hufvudmangden,

af arten bortflyttar till den kallaste arstiden. Varstracket

tyckes vara fran slutet af februari under en dryg manads
tid framat. I allmanhet kan man saga att krakan omkring

den 1 april ar belt och hallet anland, exempelvis:

1903. 22. Ill allm. 1905. 23. Ill allm.

—04. 3. IV „ —06. 1. IV „

Belysande for artens varstrack aro E. Nybergs iakttagel-

ser i skargarden (Drumso) ar 1912, namligen 3. Ill 13 ex.

och 25. Ill valdiga skaror, strackande fran V— O, Vid sin

ankomst soker krakan sig foda fran komposthogarna pa

falten och affallen kring byggnadsknutarna pa landet samt

afstjalpningsplatserna och hamnisarna i stadens omgifning.

Af denna naring aro afven de krakor beroende, som vid

staden till ratt stort antal, ofvervintra pa orten. I den yttre

skargarden lifnara sig faglarna vid ankomsten om varen med
forkarlek af de langs iskanten af allmogeskytten kvarlam-

nade salkadavren, kring hvilka det ofta star ett svartgratt

moln af hungriga, konkurrerande krakor (fiskaren Aberg,

Estluotan). Arten bortflyttar sa smaningom under senhosten,.
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hufvudmangden under senare halften af oktober, de sista

individerna forst da snon varaktigt betacker marken. Sa-

lunda observerade bl. a. E, Nyberg vid Bandarn utanfor

Grahara ett praktfuUt krakstrack 1913. 19—20. X.

Krakan valjer halst sina hackplatser sa, att dessa befinna

sig pa tankbart narmaste afstand till naringsmarkerna och

tillika erbjuda fageln en god utsikt ofver omgifningen. Sa-

lunda undviker den alltid de djupare skogarna och haller

sig hufvudsakligen till skogsbryn och -backar vid odlingarna.

Boet anbringas oftast i barrtrad, isynnerhet i toppen af tallar,

men icke sallan afven i loftrad, sasom bjork och al, blott

arten harigenom har en kortare vag till maltidsplatserna.

Vid Ladugardsviken ser man exempelvis en mangd bon i

strandalarna och de lummiga parktraden i narheten, ja en

blott par meter hog albuske i midten af den sanka maden

och nagra storre sadana trad a en liten, af vassskogar-

na omgifven holme i viken pryddes under ett besok (maj

1901) af farska kraknasten. Afven pa de sma skogslan-

den i de yttre skaren hackar arten, och hit soka sig ofta

om dagen afven krakorna fran de inre holmarna. Dessa

individer lifnara sig, utom af allehanda pa stranden upp-

kastade afskraden, doda fiskar o. dyl., till alldeles ofver-

vagande del af sjofagelagg, hvilket ett besok pa klipporna

nogsamt gifver vid handen. Massor af utsugna agg ligga

har kringstrodda bland tufvorna, stenarna och enrissnaren,

och icke sallan ofverraskar man mordangeln under dess

forodelsearbete. Nagra fynddata kunna har atergifvas:

Drumso 1900. 23. IV 3 friska agg

„
—01. 7. VI 4 halfvuxna ungar
—03. 13. V 5 friska agg

„
— 04. 12. VI 4 nastan flygga ungar.

Fredriksbarg —04. 9. V 5 rufvade agg:

41 41
4J)^,^

40^ 39^9

30^ 29^9 3^,7 30^ 30^7

Drumso — 11. 9. IV inredningen lagges i boet ( E. Ny-

„
— 11. 23. IV flera bon med fulltaliga kullarf berg.

7



98 Palmgren, Helsingfors traktens fagelfauna.

Hartill kunde tillaggas att krakorna om varen, da de annu

aro samlade i flock, aga en egendomlig parningslek i luften,

hvarvid hanarna under allehanda tvara vandningar ansatta

de af dem utkorade honorna. Tvanne exemplar i Finska

fagelsamlingen, Vik 1894. 24. IX och Sibbo 1897. 13. VIII,

hafva handpennorna, det forra vid roten, det senare vid

spetsen helhvita.

Corvus monedula L.

Stann- och strykfagel. Hackande forekommer kajan

blott vid Helsinge kyrka. Om varvintern ser man ofta

stora mangder af arten i sallskap med krakan, till hvilken

den afven sommartid under naringsutflykterna garna haller

sig, stryka omkring i hufvudstadens omgifningar, lifnarande

sig af affallen pa vagar och afstjalpningsplatser samt godsel-

upplagen pa fallen (t. ex. Kampbargen). Hvarifran dessa

kajor harstamma ar svart att saga, dock tror jag att hufvud-

mangden af dem icke ar fodd i Helsinge. En dag i november

1897 iakttog jag pa kokslanderna vid Vastra Chaussen en

flock pa val ett par hundra kajor i sallskap med ett tiotal

rakor, hvilka om en stund lattade pa vingarna och svaf-

vande hogt i rymden togo kurs at soder. En kull pa 5 agg

i Wasenius' samlingar Helsinge 1884. 7. VI uppvisar foljande

matt:

36,4 35,2 35^ 34^ 33,5

25^ 25^ 25^ 25 26

Foljande uppgift fran samma hackplats fortjanar annu om-

namnas: 1911. 19. V flera kullar om 3—4 agg, en kull med

6 agg (E. Nyberg).

Corvus corax L.

Hackar icke pa orten. Host och vintertid nagra ganger

iakttagen i skargarden (Drumso 1903. 13. X 2 ex.). Enligt

uppgift af en gammal, numera afliden Drumsobo, torparen
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Skogberg, skulle tidigare om aren korpen bar varit bosatt

i den praktiga barrskog som fore augustistormen 1890 be-

tackte en del af vastsluttningarna vid Korpasviken, som just

pa denna grund erhallit sitt namn.

Corvus frugilegus L.

Observeras i mindre flockar eller enstaka under var-

stracket i april, exempelvis:

Drumso 1901. 16. IV 4 ex. Dickursby 1909. 11. IV 1 ex. $^
Kampbarg. — 04. 23. IV 3 „ Adholm — 12. 21. IV 1 „ Ig
Kaisaniemi —06. ll.IV 1 „ (5 Drumso 16. V 1 „ [g

Den gastar da ofta i sallskap med krakorna, afstjalpnings-

platserna i stadens omgifningar (Sandudd, Kampbargen m.fl.)

samt bara flackar och godselupplag pa fallen. Hostetid blott

ett fatal ganger iakttagen (1897 i nov., se C. monedula).

Pica pica (L.).

Allman. Skatan saknas fullstandigt i skargarden, hvars

luft den afskyr, men hackar pa fastlandet i barr- och bland-

skogsbackarna kring byarna och herrgardarna. Hacknings-

data:

Kyrkogarden 1901. 17. V boet i tall, 3 agg,

Gumtackt —02. 24. V 6 nagot legade agg:

34,5 34,5 34^ 34^ 34^ 33^
25~ 25^ 25,6 24,9 24,6 25,

i

Aggelby —04. 25. VI 5 flygga ungar,

Boxbacka — 11. 23. IV boet i gran, 6 agg 1 ^ »j ,

Helsinge —11. 30. IV „ „ „ 1 „ I

^- ^y^^^^'

Betraffande det forstnamnda fyndet bor papekas, att aggen

voro i olika utvecklingsgrad, sasom hos flera roffaglar, nam-

ligen ett alldeles farskt, ett annat svagt rufvadt och det

tredje starkt legadt. Afven ar boet sa till vida anmark-
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ningsvardt, att det utgor det narmast hafsstranden belagna

af alia skatnasten jag funnit. Narheten till slaktinrattningen

har tydligen bar vid lag spelat en afgdrande roll.

Nucifraga caryocatactes (L.).

Infinner sig till orten periodvis vissa ar uppehallande

sig har fran sensommaren till senhosten och vanligen da i

stor mangd. Daremellan kan man fa sikte pa nagon enstaka

fagel. En sadan notkraksinvasion omtalar Magnus v. Wright

1844 juni—nov., med spridda faglar annu i december. Af

exemplar fran orten i Finska fagelsamlingen (Munksnas

1885. 2. X och Drumso 1887. 27. VI) framgar att namnda

ar notkrakor afven iakttagits, i det senare fallet redan i juni.

En enstaka Individ observerades pa Drumso 1899. 2. X. Ar

1900 infann sig notkrakan till namnda holme i rikligt antal.

Mina anteckningar harom aro foljande:

4. VIII 2 ex. 15. VIII 3 ex. 19. VIII c. 40 ex.

7. „ 3 „ 16. „ c. 20 ex. 20—24. „ 20—40 ex.

13. „ 8 „ 17. „ c. 20 „ 25—27. „ nagra

14. „ 4 „ 18. „ c. 20 „

Efter den 27. VIII iakttogos inga individer forran pa sen-

hosten:

Esbo Herro 30. IX 1 ex. (B. Geitlin)

Kyrkslatt Hirsalo 7. X 1 „

Esbo Tallholm 14. X 3 „

„ Bjornholm 14. X 1 „ (F. fs.)

Drumso 17. X 1 „

Esbo Alberga 19. X 1 „

Aren 1911 och 1913 voro ater synnerligen rika pa notkrakor.

Ofverallt i stadens omgifningar syntes de da till i storre

eller mindre flockar, sistnamnda ar t. o. m. i Botaniska trad-

garden, rikligast under September manad. Den 7 sept. 1913 ob-

serverade E. Nyberg pa Drumso talrika flockar rastande eller
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strackande fran Wtill O.^) Notkrakan uppehaller sig, enstaka

eller flockvis, i skogsbackarna kring och pa sjalfva odlingarna,

icke sallan alldeles invid boningshusen, och ar foga skygg.

Den lifnar sig sasom krakfaglarna af allehanda amnen ur

vaxt- och djurriket, frukter och fron, maskar, insekter och

larver samt kadaver. Sarskildt nitiskt genomsoker den hast-

och notspillningen i skog och pa fait, frossande af de dar

forekommande koprofaga insekterna. Samtliga af mig iakt-

tagna ex. hafva tillhort den ostHga formen macrorhyncus.

Garrulus glandarius (L.).

Tamligen allman. Hackar saval i barrskog, som i med
barrtrad starkt uppblandad blandskog, afven da denna ager

alldeles obetydlig utstrackning. Granen ar namligen for

arten en nodvandig foreteelse sasom erbjudande den en

skyddad boplats. Emedan fageln icke skyr manniskans

grannskap, som ju utgor for henne en riklig naringskalla,

placerar hon ofta sitt bo i en yfvig gran uti en park eller

tradgard, dar hon under hela hacktiden forstar att halla sig

tyst och obemarkt. Salunda erholl jag bland annat sommaren

1911 ungar fran ett villaomrade nara Stroms, dar arten en

langre tid logerat, forran nastet upptacktes. Ett bo, funnet

1904. 21. V nara Aggelby invid stammen af en gran, inne-

holl 7 starkt legade agg:

31,9
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Perisoreus infaustus (L.).

Den enda notis om lafskrikans forekomst pa orten har-

stammar fran 1847. 9. XI, da den antraffades vid Helsingfors

(M. V. Wright).

Lanius excubitor L.

lakttagen af mig under stracktiderna var och host.

Nagra observationsdata ma har framhallas:

Drumso 1898. 26. IV 1 ex. Drumso 1899. 7. X 2 ex.

„
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hvit vingflack. Hos en del af dessa senare visar slg borjan

till en andra vingflack, i det denna antingen varit belt dold

under tackfjadrarna eller som en smal bard skjutit fram vid

deras spets. De aldre individerna, som aga en renare ocb

hvitare fargteckning, hafva i samband darmed tvanne ving-

flackar, medan ungfaglarna ater aro mer eller mindre gra-

vatterade pa brostet och besitta en, eller darjamte en an-

tydning till en andra vingflack. Haraf bar jag kommit till

den uppfattningen, att den andra vingflacken tillkommer

med aldern, eburu olika bastigt ocb starkt utbildad hos

skilda individer. Gamla faglar hafva till ocb med en tredje

vingflack.

Lanius minor Gmel.

Ett uppstoppadt exemplar i Finska fagelsamlingen uppges enl.

M. V. Wright forskrifva sig fran Helsingforstrakten.

Lanius collurio L.

Synnerligen allman. Infinner sig om varen omkring

medlet af maj:

1899. 18. V flera ex. c? $ 1906. 19. V flera par

1900. 14. V 1 ex.6, 21. V allm. —07. 17. V allm.

—02. 17. V 2 ex. c? $, 24. Vallm. —10. 16. V 1 ex. c?

—03. 20. V flera par —11. 13. VI „ (? U m k—04. 16. V nagra ex. — 12. 23. V 1 „ (Sf^-^y^erg.

—05. 15. V 6, (F. fs.)

Om hosten tyckas de aldre individerna bortflytta tidigare

eller redan under senare halften af augusti, medan ung-

faglarna kvardroja annu langt in i September, da man all-

mant finner dem vid vagar genom samt pa odlingar och

bebodda stallen, hvarest stengarden eller busksnar och backar

forekomma, afvensom i potatislander. Tornskatan backar

balst pa glest tradbevuxna eller kala backar med rik en-

och isynnerhet granbuskvegetation i narheten till odlingar,
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men vistas afven garna i parker och tradgardar samt spar-

sammare bland tata lofsnar pa angsmark. Nastet, som ager

tjocka, kompakta vaggar och ett val utsvarfvadt liggrede,

har jag nagra ganger funnit i en, blott en enda gang i

hagg och rishog, for ofrigt alltid i granbuskar. De vackert

tecknade aggen aga stundom en anstrykning i blekt rosa.

Fynddata

:

Drumso 1899. 12. VI 5 friska agg:

22,5 22,1 21,5 21,2 21,2

16,5 17,6 17,1 17^ 16^

1899. 13. VI 5 friska agg:

23,5 23,1 23 22^ 2M
17,1 16,1 16,6 16,2 16,4

„ 1901. 15. VI 5 svagt rufvade agg
—04. 8. VI 5 starkt

Aggelby —04. 12. VI 6 friska agg:

21,7 21,5 21,5 21,4 21,3 21,2

16^ 17 16^ 16,5 16,2 r67i

1906. 22. VI 6 ungar
• a p t^ h-ih'

—07. 7. VI 6 agg, 10. VI ungar f

^- ^ ^- ^'^^^^

Drumso —11. 28. VI 3 „ (E. Nyberg).

Sasom en egendomlighet kan anforas att boen 1906 och 1907

voro placerade i samma granbuske, en omstandighet, som
later artens fordringar med afseende a nasttrad samt svarig-

heten att alltid finna ett lampligt sadant pa naringsplatserna,

framsta i full belysning. Tillaggas kan annu att hos aldre in-

divider, atminstone dem jag undersokt, kring oronoppningarna

i bindvafven under huden flera 3 cm langa rundmaskar para-

siterat.

Muscicapa grisola L.

Mycket allman. Anlander omkring medlet af maj eller

nagot senare:
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1898. 23. V flera ex. 1905. 20. V allm.

—99. 10. V 1 ex., 25. V allm. —06. 12. V 1 ex.

1901. 11. V nagra ex. —07. 17. V flera ex.

16. V allm. -08. 19. V „

—02. 12. V 1 ex., 18. V fl. ex. —11. 13. V 1 ex.
[

—03. 16. V flera ex. — 12. 23. V 1 „ f

—04. 24. V flera ex.

E. Nyberg

och forsvinner fran orten redan i augusti eller borjan af

September. Den graa flugsnapparen vistas saval i lof- som

blandskog af ringa utstrackning eller gransande till odlingar.

Vid manniskoboningarna, i parker och tradgardar trifves

fageln utmarkt och drager sig icke ens for att sla sig ned

inne i staden vid boulevarderna samt tradbevuxna gards-

planer. Boet anbringas pa de mest olikartade och olampliga

platser, oftast alldeles i ogonen fallande, sasom pa fonster-

braden, stubbandar, i vedtrafvar, ladknutar, i grunda halor

efter kvistmarken eller pa en gren vid stammen af ett trad

m. fl. stallen, sallan alltfor hogt ofvan marken. Till och

med i stuprannor forlagger den boet, som af forsta regn-

vatten spolas ned. Detsamma blir ofta fallet da nastet pla-

cerats pa en tvarsla af en stege eller nagon smal fonsterlist.

Sasom ett kuriosum kan anforas att jag engang i borjan pa

1900-talet observerat ett bo af arten pa en af de prydnader

i form af en lagerkrans, som forefinnas ofvanom hvarje

fonster till pastorskansliets trahus vid Boulevardsgatan, ett

annat liter pa ett trakors a kyrkogarden. Ett naste i Botby

park (1901. 21. VI, se nedan) hade sin plats langt ute pa

en af de ofversta grenarna af en reslig tall, samt afvek

afven till sin sammansattning vasentligt fran den vanliga

typen. Detta bo saknade namligen fullstandigt sadana be-

standsdelar som pappersbitar, tyglappar, bomullstupfer, ull-

garnsandar m. m., hvilka kanneteckna artens naste vid man-

niskobostaderna samt bestod af torra stran och rotfibrer,

omsorgsfuUt infiltade med mossa och skagglaf. Mahanda

hade flugsnapparen i detta fall begagnat sig af ett gammalt

bo af nagon annan smafagel, af allt att doma en gronsiska.

Af talrika fynddata ma anforas:
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Drumso 1898. 16. VI 5 friska agg:

19,4 18,9 18,7 18,7 18,5

14^ 14^ 14^ 15^ 15~

1899. 23. VI 5 friska igg:

20,1 19,9 19,5 19,4 18,9

14^ 15" 14,7 14,7 14,4

Botby 1901. 21. VI 4 friska agg:

18,3 18,2 18,1 18

13^ 13^ 13^ 13^5

Kyrkogarden 1904. 11. VI 5 friska agg

Drumso — 04. 24. VI 5 nagot rufvade 'igg

Aggelby —06. 21. VI 6 ungar
—07. 30. VI 5 agg
—07. 15. VII 5 ungar
—08. 5. VI 5 agg
—09. 2. VI 5 „

—09. 11. VII 4 „

> A. & K. Hilden.

Muscicapa atricapilla L.

Tamligen allman. Infinner sig nagot tidigare an fore-

gaende art:

1899.
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Botby 1902. 25. V bomaterial hopsamlas,

Drumso —02. 7. VI 6 friska agg:

18 17^ 17^ 17^ 17\2 16^

13^ 13^ 13^ 13,4 12,5 13,1

Aggelby 1904. 17. VI 6 starkt legade agg,

„
—04. 27. VI 6 halfvuxna ungar,

Drumso —10. 22. VI 7 agg (E. Nyberg).

Hirundo rustica (L.).

Synnerligen allman. Anlander omkring medlet af maj:

1890. 27. IV, 4. V (Klim.) 1903. 18. V, 6. V (Th. B.)

—91. 3. V, 4. V, 9. V „ —04. 5. V nagra ex.

—92. 10. V, 11. V „ 15. Vfleraex.
—05. 16. V (Th. B.)

—06. 7. V
B.) 12. V flera ex.

—07. 8. V 1 ex., 19. V allm.

— 11. 7. V 1 „ 1 -_, - . ,

-12. 20. V fl. „ f

E. Nyberg

och bortflyttar fran slutet af augusti (hufvudmangden) till

medlet af September: ^)

1896. 5. IX (Th. B.)

—99. 23. VIII hufvudmangd. 3. IX fl. ex. 17. IX 2 ex.

1900. 1. IX
-01. 28. VIII „ 30. VIII „ 13. IX 1 „

—02. 21. VIII „ 29. VIII „

—03. 19. VIII (Th. B.)

—04. 15. VIII

—12. (E. Nyberg) 8. IX 6 „

— 13. „ 15. IX 7 „

—93.
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Boet anbringas inne i lador, uthus och pa oppna vindar pa

sparrar under taket. En kull om 6 friska agg, Drumso
1899. 22. VI, foreter foljande storlek:

20,4



—91.
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Ampelis garrulus (L).

Om senhosten, ofta redan i borjan af oktober, anda till

slutet af november, ja icke sallan annu langt in i december,

samt under varvintern i mars och forra halften af april an-

traffas sidensvansen mer eller mindre allmant och rikligt pa

orten. Under hoststracket upptrader arten ofta i valdiga

svarmar, foregangna och foljda af smarre flockar, om varen

ater vid aterkomsten blott sparsamt och i ringa antal. An-

tagligen nedskjutas massor af den granna och trefliga fageln

under vistelsen i landerna soder om Finska viken, likasom

hos OSS ar fallet, da de uthungrade sla sig ned bland ronn-

baren, som om hosten utgora fagelns hufvudsakliga foda.

Om varen far arten halla till godo med enbar. Observa-

tionsperioderna och artfrekvensen variera ansenligt under

olika ar, och tyckes denna omstandighet langt ifran alltid

sta i samband med tillgangen pa ronnbar. Sasom belysande

sidensvansens strack genom orten ma har nagra observa-

tionsdata anforas:

1895. 15. X —15 XII (Th. B.) 1910-27. XI, 16. XII svarmar
—96. 22. IV (Th. B.) —11. 5—24. Ill fl. ex. 17. XI „

— 99. 7. IV12ex., —12. 11— 19. X nagra ex. 2. XI„
17—26. X svarmar —13. 20. X stora flockar.

1909. 17. X en liten flock

Enstaka individer ses stundom midt i vintern (1880. 25. I

F. fs.).

Caprimulgus europaeus L.

Nattskarrans spinnande hores forst omkring den 1 juni,

men torde fageln redan tidigare anlanda att doma af hack-

data. Den bortflyttar under senare halften af augusti. Sa-

lunda iakttogs arten 1912 17—30. VIII hvarje kvall a Hog-

holmen, hvarest den icke hackar, vissa dagar till och med
i flera exemplar. Annu den 5 sept, namnda ar erholl jag

en lefvande nattskarra, som infangats i jarnvagens verkstad
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i Helsingfors. Exemplar i Finska fagelsamlingen aro an-

tecknande bl a. Berghall 1881. 23. VIII och Sibbo Loparo

—84. 22. VIII, hvarjamte E. Nyberg pa Drumso iakttagit

arten 1912. 25. VIII 2 ex., och antecknat en Individ annu

1913. 15. IX. Arten bebor halst dppna och kala barg, flack-

vis bevuxna med Ijung och andra risvaxter samt gles mar-

tall, men hackar afven i glesare buskrik blandskog lagre

ned pa sluttningarna i narheten af odlingar eller vatten.

Vid morkrets inbrott ser man allmant fageln kretsande ofver

falten och angarna eller kring byggnadsknutarna fanga sin

foda, i skargarden darjamte flyga fram och ater langs stran-

derna ofver vattnet. Darvid slar den sig afven ned pa va-

gar, hvarvid tordyflarna eftersattas. De tvanne aggen var-

pas direkt pa mossan, bland Ijungen pa bargen eller nagon

oppnare plats i skogen. Fynddata:

Drumso 1898. 30. VI 2 starkt rufvade agg (l)

Gumtackt 1904. 19. VI 2 „ „ „ (2)

Aggelby —04. 27. VI 1 agg och en unge.

De tvanne kullarna prestera foljande matt:

(1) 33^ 32^ (2) 34,6 32^

22^ 22a 22,5 22,6

Cypselus apus (L).

Tornsvalan infinner sig mycket sent; i slutet af maj eller

forst omkring den 1 juni ar den allmant anland:

1890. 13. V 1 ex.U^i^^^k.) ^^M. 3. VI allm. (Th. B.)

—91. 22. V 1 „ (
—05. 28. V flera ex.

—95. 22. V, 28. V (Th. B.) —06. 30. V allm.

—96. 20. V (Th. B.) —10. 26. V flera ex.

1900. 26. V par ex., 31. V allm. —11. 9. V 1 ex.

—02. 27. V flera ex. —11. 30. V fl. „ 1 /g Nvberg)
—03. 28. V, 29 V (Th. B.) —12. 24. V 1 „ f

^ * -^
^'

—04. 27. V, 13 VI allm. „ —13. 2. VI allm.
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Arten bortflyttar omkring medlet af augusti t. ex. 1896.

18. VIII (Th. B.) samt enl. E. Nyberg 1911. 15. VIII hufvud-

mangden, 17. VIII 2 ex., 31. VIII 1 ex., och 1912. 17. VIII

6 ex. I Finska fagelsamlingen finnes ett exemplar dateradt

Soderskar 1889. 10. VIII. Tornsvalan ar en synnerligen all-

man foreteelse i staden samt pa bebodda platser pa lands-

bygden. Boet anbringas uti hal under taklisten af hoga

byggnader, i murar, i kyrktorn, pa vindar samt bland hal-

men pa ladtak. En kull om 3 friska agg, Aggelby 1904.

26. VI samt ett annat Boxbacka 1885. 15. VI (Lindfors, Palm,

ark.), agde foljande matt:

24,3 24 24 24,9 22,8

16^ 16^6 1577' 16^ 15,6

Coracias garrula L.

I Finska fagelsamlingen befinner sig en gammal 6 fran

Helsinge utan datum. (Blakrakan ar flera siirskilda ganger

tillvaratagen i narbelagna socknar, t. ex. Esbo 1845, 12. VIII,

Porkala 1849. 1. V, 1857, 1899. 3. VI och 1902. 22. V, (Mela-

Kivirikko) samt Esbo 1901. 1. VI 1 ex. (Palm, ark.), och ar

det val sannolikt att en och annan individ afven passerat

omradet. M. v. Wright har i Esbo iakttagit en hel familj,

hvilket tyder pa att arten vid tillfallet — medlet af forra sek-

let — har skulle hackat).

Alcedo ispida L.

En ensam kungsfiskare observerades vid hafsstranden

a Botby marker 1899. 23. VIII af E. Wasenius.

Upupa epops L.

(Da harfageln sarskilda ganger enl. Mela-Kivirikko blif-

vit tillvaratagen a grannomradena, exempelvis Porkala 1890.

5. VI, 1892. 2. V, 1901. 3. V och Kyrkslatt 1887. 30. IV,

torde den val afven nagongang gastat orten, ehuru upp-

gifter harom icke kommit mig till handa).
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Dryocopus martius L.

Forekommer hackande har och hvar pa fastlandet samt

de storre holmarna (Drumso, Degero, Vado). Dock har den

under de senaste aren, sasom sa manga andra faglar, ge-

nom den allt tatare villabosattningen i skargarden, och detta

galler afven i viss man inlandet, ansenhgt aftagit i antal.

Spillkrakan bebor bade barr- och blandskog. Hufvudvillkoret

for dess trefnad ar forefinthgheten af lampHga nasttrad;

fran platser dar prydnadssinnet hos manniskan soker sig

uttryck i ett undanrodjande af alia uttorkade trad och murk-

na stammar i skogsbackarna, fordrifves afven arten och med

den en hel hop andra trefliga och nyttiga laglar. Huru

svart det ofta ar for spillkrakan att finna en boplats, fram-

gar daraf att den ostord arligen hackar i samma tradhala

och ofta for andamalet slar sig ned i parker invid bonings-

husen. Boet har jag antraffat endast i tall och asp, vanli-

gen hogt ofvan marken. Af hackdata finnas i behall:

35,5 35,2 34,5 34,4
Hoplax 1902. 23. IV 4 friska agg: —- —- r^ z^-7

^ 26,6 26,7 2b, 6 2b,5

Malm 1904. 19. VI 5 vuxna ungar.

Redan fran medlet af sommaren anda till varvintern ser

man spillkrakan mycket allmant stryka omkring fran den

ena skogsbacken till den andra, hvarvid den afven gor en

pahalsning vid manniskoboningarna. Hores fagelns stamma

om vintern anser allmogen vaderleksskifte forestaende. An-

traffas fageln darvid pa karr eller ror den sig nere vid fo-

ten af tradet tyder detta pa infallande tovader, haller den

sig daremot till toppen af grofre trad har man att vanta

stegrad kold. Arten synes om sommaren, atminstone un-

dantagsvis, afven fortara bar enligt undersokningar af br5-

derna Hilden a exemplar skjutna i Aggelby.^)

M H. B. Astrom har i en uppsats (Societ. pro F. & Fl. fennica VII

1881 pag. 135) gjort troligt, att arten uti tradhalor skulle samla sig

vinterforrad af varmblodiga djur, smafagel, nabbmoss och andra smiirre

gnagare. Jag har engang i maj hogt uppe i en ihalig bjorlc pa Drumso

funnit talrika lamningar efter smagnagare, hvilka mahanda tjanat na-

gon spillkraka till toda. 8
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Picus canus (Gmel.).

lakttagen mycket sparsamt under sensommaren och

hosten (Drumso 1897, Botby 1900, och enl. Finska fagel-

samling-en Esbo 1909. 17. X). Huruvida arten hackar pa

orten har jag icke lyckats konstatera. Da graspettens bo

med agg blifvit af mig antraffadt i Borga socken, torde

en detaljerad redogorelse for delta fynd sasom ett bidrag

till denna hos oss sallsynta och tamhgen okanda fagels

fortplantningshistoria val forsvara sin plats. Under en ut-

flykt till Domargards marker i namnda socken en af de

sista dagarna i april 1903 observerades pa holmen i Stor-

trasket uti en med bjork och gran svagt uppblandad sum-

pig aspskog en graspett, som flog ut ur en nyss utmejs-

lad tradhala, att doma af de pa snoskaren kringspridda

tradspanorna. I den farska halan funnos emellertid annu

icke nagra agg. Foljande ar 12. V besoktes stallet anyo,

da tvanne likaledes just utmejslade halor upptacktes. Vid

foten af det ena tradet syntes krossade aggskal samt ett

oskadadt agg af arten. Detta bo befann sig c. 3 m ofvan

marken och hade sakerligen hemsokts af nagon ekorre.

Flyghalet agde en bredd och hojd af resp. 6 och 5,5 cm.

Halans djup, raknadt fran nedre kanten af ingangen utgjor-

de 34 cm, dess diameter 11— 12 cm. Agget uppvisade fol-

jande matt: 26,5X21. Det andra boet, likasa i asp befann

sig pa 4 m:s hojd. Det cirkelrunda flyghalet matte 7 cm i

genomskarning, halans djuplek ater 34 och vidd 13 cm. De

5 friska aggen hade foljande dimensioner:

28 27,8 27^ 27^ 26^

2\77 2T~ 21" 21^ 20,5

deras vikt:
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Dendrocopus major (L).

Forekommer tamligen allmant hackande i barrskog inom

omradet. Sedan ungarna blifvit flygga stryka faglarna om-

kring i alia skogsbackar och -bryn och adraga sig lat!are

uppmarksamhet. Utom insektlarver och kottefron fortar

arten afven blabar (A. & K. Hilden). Ett bo af den storre

hackspetten, Fredriksbarg 1904. 21. V, uti en ihalig asp

c. 3 m ofvan marken inneholl 5 legade agg:

31,1 29,7 28,6 27,4 27^

20^ 20,6 20,4 19,8 20,3

Dendrocopus medius (L).

En ensam fagel $ pastar sig A. v. Nordmann hafva iakttagit i Bot.

tradg. den 25 nov. och 10 dec. 1865 (F. V. Soc. forh. VIII sid. 58—59).

Dendrocopus leuconotus (Bechst.).

lakttagen sparsamt under alia arstider i barr- och bland-

skog. Boet bar jag aldrig ofverkommit, ehuru fageln afven

antraffats i maj och juni:

Drumso 1896. 24. VII Drumso 1902. 21. IX

—98. 7. V d Botby —03. 17. VI $
—99. 13. V 6 Munksniis —04. 27. V 6
—99. 24. VII ungf. Esbo —09. 17. X (F. fs.)

Dendrocopus minor (L.).

Under hacktiden har den mindre hackspetten antraffats

vid Aggelby i juni 1906 (A. & K. Hilden), men ar af mig

aldrig observerad. Sannolikt hackar val nagot par inom

omradet. Andra tider af aret utgor daremot arten en man-

gen gang icke sallsynt uppenbarelse i lof- och blandskogs-

hulten och -backarna. Fran hosten, redan i September vissa

ar, anda langt in pa varvintern har jag sett denna fagel,

ofta i sallskap med mesar och tradkrypare stryka omkring.

Nagra data ma bar belysa dess upptradande:
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Gumtackt 1880. 27. XII 1 Drumso 1902. 25. Ill 1 ex.

Sibbo —91.15.x f^-rs. Mejlans —04.11. IV

Drumso —96. 28. XII Blabargslandet— 11. 12. II 1 „

—99. 23. IX 27. IX „ —12. 7.1 1 „

Picoides tridactylus (L).

Den tretaiga hackspetten bar jag flerfaldiga ganger ob-

serverat och tillvaratagit inom omradet fran slutet af Sep-

tember till utgangen af mars. Vissa ar tyckes arten all-

mannare vara representerad (exempelvis 1898 17. IX, 24.

IX, 11. XII och 1899. 4. Ill), da man under samma dag kan

fa sikte pa flera individer, vid deras stroftag i backarna,

andra ar ater ar den sallsynt eller saknas belt och hallet.

lynx torquilla L.

Allman. Anlander i regeln under forra halften af maj:

1896. 3. V (Th. B.) 1904. 18. V (Th. B.) allm.

—98. 8. V hordes —06. 14. V flera ex.

—99. 9. V flera ex. —10. 14. V hordes

1900. 11. V 1 ex., 16. V allm. —11. 7. V 1 ex.)

—02. 14. V flera ex. —12. 16. V fl. „ [(E. Nyberg)

—03. 10. V (Th. B.) —13. 6. V 1 ex.J

—04. 7. V (Th. B.)

samt bortflyttar i slutet af augusti och borjan af Septem-

ber. (Ett ex. i F. fs. ar dateradt Sibbo 1884. 21. VIII;

1911 bar jag iakttagit en individ annu den 8. IX). Gok-

tytan hackar i alia skogsbryn och backar, dar loftrad och

buskar rikligare forekomma, samt i parker och tradgardar.

Boet anbringas i tradhalor och murkna stubbar samt ut-

satta halkar, nagongang afven i byggnadsknutar innanfor

foderbradena, m. fl. lampliga stallen, alltid pa ringa hojd

ofvan marken. Af talrika fynddata kunna bar meddelas:

Drumso 1899. 7. VI 8 friska agg:

22,1 21,7 21,4 2U 21 20,6 20^5 20^

16^ 16^ 16^ 1676 1675 16^ r6,4 16,3
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Drumso 1899. 28. VI halfvuxna ungar,

1901. 5. VI 6 friska agg,

Gumtackt —03. 15. VI 9 starkt rufvade agg,

Malm —04. 17. VI 10 klackfardiga „ .

Cuculus canorus L.

Allman. Infinner sig om varen under forra halften eller

medlet af maj manad:

1890. 1. V, 4. V, 5. V(Klim.) 1903. 9—14. V (Th. B.)

—91. 6. V, 10. V, 9. V „ —04. 6. V, 12.V lex.(Th.B.)

—92. 2. V (Klim.) 6. V 1 ex. 13. V allm.

—93. 9. V „ —05. 2. V, 7. V (Th. B.)

—94. 5. V „ —06. 6. V hordes

—95. 10. V (Th. B.) —09. 12. V
—96. 4. V „ —11. 7. V 1 ex.

-98. 8. V hordes -12. 12. V hordes!

1901. 13. V 1 ex., 16. V allm. —13. 3. V 1 ex. f
^- ^^y^erg-

—02. 12. V flera ex.

I de fenologiska iakttagelserna for aren 1895 och 1896 finnas

sasom affardsdata for arten uppgifna resp. 12. VII och 18.

VII, detta val beroende darpa, att notisernas meddelare da

hort goken sista gangen gala. Emellertid antraffas gamla

faglar regelbundet under en stor del af augusti (t. ex. 1899.

11. VIII 6, 1903. 21. VIII 5), medan ungfaglar af mig aro

skjutna annu i borjan af September (1901. 7. IX, 05. 3. IX).

Exemplar fran orten i Finska fagelsamlingen aro daterade:

Jollas 1874. 13. VIII ung c5 Hoplax 1881. 12. VIII 6

H:fors —79. 22. V 6 H:fors —84. 1. IX ung 6

Vik —81. 22. VIII 6

Goken forekommer pa alia slags skogbevuxna lokaler i nar-

heten af odlingar. Nagra iakttagelser om gokens fortplant-

ning kunna aga sitt intresse. Pa Drumso observerade jag

sommaren 1899 en flygvuxen gokunge, som matades af sina

fosterforaldrar, ett rodstjartpar. Pa samma holme fann stu-

deranden Thorn 1901. 16. VI a en i sundet mellan on och

Svedjeholmen fortojd roddsump, som icke anvandes, i ett
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darstades befintligt sadesarlebo forutom tvanne nastagg afven

lika manga gokagg. Dessa aro sinsemellan betydligt olika

bade till grundton och teckning, men paminna bada mycket

om arlans agg, fran hvilka de dock skilja sig genom mor-

kare fargackord. Aggen (i Wasenius' samling) forete foljan-

de dimensioner:

21,9 21,7 .. ^.. „^ 21 20,6-—- -— nastaggen ater: -— ---
16,4 15,2 15,6 16

Pa Vado iakttog jag i borjan pa juni ar 1903 en gok-

hona, som visade sig synnerligen intresserad af en utsatt

halk, bebodd af ett rodstjartpar. Flerfaldiga ganger satte

den sig under faglarnas bortavaro pa pinnen under flygha-

let, genom hvilket den underkastade halkens inre en om-

sorgsfull besiktning. Da boet foljande dag blottades fun-

nos dar emellertid blott sex starkt rufvade nastagg. Det

forefaller mig som om gokhonan tagit reda pa denna om-
standighet och vid asynen af den fulltaliga kullen uraktlatit

att placera agget i halken. Detta vore en enkel och fullt

acceptabel forklaring till det kanda faktum, att gokens agg

alltid lagges i rattan tid, forran nastaggen blifvit rufvade,

och understodes af observationer af personer, som ofver-

raskat gokhonan, da den med nabben placerat sitt agg i

smafagelnasten. Sommaren 1904. 19. VI visade mig nagra
o

skolelever i Aggelby ett bo af graa flugsnapparen med tvan-

ne nastagg och ett helblatt gokagg, hvilka dock nagra da-

gar senare, medan jag vantade att kullen skulle blifva full-

standig, forstordes af nagon kringstrykande katt. Uti ett

rodstjartbo med fyra nastagg antraffade E. Nyberg ett gok-

agg, Drumso 1910. 28. VI. Nagra ganger har jag afven fun-

nit gokagg pa marken, hvilka af en eller annan orsak icke

undanskaffats af honan.

Circus cyaneus (L).

Den blaa karrhoken ar regelbundet, om an mycket spar-

samt, antraffad under stracktiderna pa orten t. ex. Drumso

1901. 13. VIII gf c5; 21. VIII uf, Vik 1903. 12. IV 1 ex. (samt

enl. (F. fs.) Sibbo 1906. 2. IX).
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Circus macrourus (Gmel.).

Skjuten vid Helsingfors 1842. 5. V och 1858. 7. V (M.

V. Wr.) (samt enl. Mela-Kivirikko i Kyrkslatt 1890. 5. X och

vid Porkala 1895. 12 & 14. VIII).

Circus pygargus (L.).

Tillvaratagen vid Helsingfors 1847. 10. V (M. v. Wr.)

Circus seruginosus (L.).

(Den 30 aug. 1904 sagos enl. forstmastaren J. E. Ek-

strom 2 ex. a Makilo skaren vid Porkala, af hvilka det ena

falldes af radman Alfr. Nyman).

Falco peregrinus Tunst.

lakttagen synnerligen sparsamt var och host (t. ex. 1901.

21. V, 1904. 24. V, 1906. 14. VIII) nagongang afven vintertid

(1901.3. II). Pilgrimsfalken ar icke antraffad hackande inom

undersokningsomradet.

Falco subbuteo L.

Ar under flyttningstiderna i maj samt augusti regel-

bundet och ratt allmant observerad vid odlingar. Afven

sommartid har larkfalken mycket sparsamt iakttagits pa fast-

landet under sina jakter ofver falten och langs astranden.

I en bargig barrskog mellan Malm och Dickursby fann jag

1904. 28. VI i en gran ett bo med 5 halfvuxna ungar, och

tva ar senare i slutet af juli sag jag bakom Rosendal vid

Vanda a en knappt flygg ungkull.

Falco gyrfalco L.

Af denna harliga falk tyckte jag mig 1899. 27. XI igenkanna

en ungfagel, som hvilade sig i Botaniska tradgarden och sedan vid

min ankomst tog till vingarna pa sadant afstand att jag, obekant med
artens flyktsatt, icke kanner mig saker.

Falco aesalon Tunst.

Ses sparsamt om varen (t. ex. 1904. 17. V), men ar all-

man under hoststracket fran borjan af augusti till medlet
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af September, da den antraffas jagande pa falten eller hvi-

lande sig i skogsbrynen. Exemplar i Finska fagelsamlingen

aro erhallna fran Graskarsbadarna 1908. 28. V och Por-

kala 1911. 31. V. Belysande for dess forekomst hostetid

aro foljande data fran Drumso aret 1899: 7. VIII, 12. VIII,

16—24. VIII, 2. IX. — Dvargfalken hackar icke pa orten.

Den ar en mordlysten fagel som jag flera ganger sett an-

falla och gripa smafagel, engang en bjorktrast, bade pa mar-

ken och i flykten.

Tinnunculus tinnunculus (L.).

Allman sommarfagel. Anlander under senare halften

af april:

1849. 24-25. IV (F. fs.) 1902. 16. IV nagra ex.

—99. 17. IV 1 ex., 24. IV fl.ex. 14. IV (F. fs.)

1900. 13. IV 1 ex., 23. IV allm. —04. 22. IV allm.

— 01. 8. IV 1 ex., 14. IV 1 ex. —12. 7. IV 1 ex.] ,^ ,, ,

21. IV fl. ex. -13. 6. IV 1 „ f
(E- Nyberg)

och bortflyttar mot slutet af September. Enstaka individer

kan man stundom antraffa midt i vintern (t. ex. 1901. 21. I).

Tornfalken hackar saval i barr- som blandskog, alltid i nar-

heten till odlingar eller vatten. Boet anbringas i toppen

af barrtrad, vanligen tall och anvandes darvid icke sallan

ett gammalt kraknaste. Bland talrika fynd kunna foljande

anforas:

Drumso 1901. 6. VI 6 nagot legade agg,

„ —01. 14. VII 5 halfvuxna ungar,

Botby —03. 14. VI 5 dunungar,

Wik — 04. 5. VI 5 svagt legade agg:

42 40^ 40^2 40^1 40^

29^6 29^5 29^7 30^2 29^

Skalvikten i denna kull utgjorde:

1,53 1,81 1,50 1,47 1,37 gF.
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Med fyndet a Botby ar forknippadt en episod som bar

kan fortjena omnamnande. Nastet, som var belaget i yttersta

toppen af en smart och hogrest, nedtill kvistfri tall, utgjor-

des af ett gammalt krakbo och togs af mig, da ingen fagel

syntes till, for ett farskt sadant. Efter ett modosamt arbete

lyckades jag antra upp till toppen, kunde dock ej granska

innehallet, utan vande upp och ned pa boet. Forst nu

markte jag till min gramelse, da helhvita dunungar af torn-

falken kommo nedramlande, att jag misstagit mig. De be-

funno sig alia pa marken vid full vigor, men att anyo klifva

upp med dem och stalla allt till ratta kunde jag ej forma

mig till. Af mossan fabricerades ett rede, som placerades

i en narbelagen gran pa ringa hojd ofvan marken. Foljan-

de dag hade jag nojet bevittna, hurusom foraldrarna matade

sina ungar i deras nya hem. En vecka senare lag mossan

pa marken och ungarna voro sparlost forsvunna. Hvems
bragd detta var kunde jag icke utrona.

Accipiter nisus (L.).

Allman, sarskildt ungfaglar, under stracktiderna vid od-

lingar. Sparfhoken infinner sig till orten ungefar samtidigt

med bofinken, af hvilken den till stor del lifnar sig under

farden, eller i april manad och visar sig ater i storre mangd
fran borjan af augusti anda till senhdsten i november. Darvid

utgora ater de i flockar samlade finkarna for arten en latt

atkomlig och allmant tillganglig foda. Afven grasparfvarna

vid gardarna och i byarna pa landet samt till och med inne

i staden locka arten till sig och kunna forma den djarfva

rofvaren att ogeneradt sla ned pa sitt offer alldeles infor

manniskor. Utom de talrika tillfallen da jag ofverraskat

arten under smafagelofverfall, bar jag engang sett en mord-

lysten sparfhok genom den oppna dorren rusa in pa en

veranda efter en hetsjagad och vettskramd rapphona, hvar-

jamte min broder en annan gang upptradde som skiljedo-

mare i en kamp mellan en sparfhok och en kornknarr. En

och annan Individ ofvervintrar, Angaende sparfhokens host-
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strack finnas markliga iakttagelser pubiicerade (Tidskrift for

Jagare och Fiskare 1901 hft 6). Enligt uppsatsen i fraga

skuUe en skarpt markerad flyttningsvag stracka sig fran

Porkala udd ofver hafvet till Nargo vid Estlands kust. Hosten

1901 skoto namligen lotsen W. Malmstrom pa Salmo och

fiskaren J. W. Dahlstrom pa Jarvo (bada oarna belagna i

hafsbandet kring Porkala udd) omkring 300 sparfhokar.

Intill den 4 nov. hade Dahlstrom allena under en tid af 2

veckor fallt 164 stycken. Stracket var da sa godt som slut.

Storsta antalet pa en dag fallda faglar hade varit c. 50 st.

De bada skyttarna hade hvardera gjort den iakttagelsen, att

sparfhoken, da den efter att hafva antradt farden ofver

hafvet, plotsligen moter sydlig vind, i regeln atervander till

skargarden och uppskjuter resan tills gynnande vind intrader.

Att arten under hosten i den yttre skaren lange och val

uppehaller sig har afven jag flerfaldiga ganger bevittnat

inom omradet. (Vid Tvarminne zoologiska station sagos

likasa i slutet af augusti och borjan af September 1906 sparf-

hokar i stort antal vid de omgifvande utskarsholmarna, hvarest

arlor och andra smafaglar, som fore affarden samlat sig har i

storre eller mindre flockar, folio offer for artens roflystnad.)

Sparfhoken hackar mycket sparsamt i barrskog i Hel-

singe sockens inlandsgebit. Ett bo, bakom Dickursby 1904.

21. V, var belaget i toppen af en gran och inneholl 5 nagot

rufvade agg:

40,3 40,2 39^ 39,7 39^

32^ 32^ 32^ 32^9 32

Samma ar iakttog jag den 23 juli i narheten af Rosendal

5 vuxna ungar, som uppradade pa samma gren matades

af foraldrarna med smafagel. Ett annat naste i gran, Boll-

backa 1911. 7. VII, inneholl tvanne ungar (E. Nyberg).

Astur palumbarius (L.).

Under var- och hostflyttningen antraffas arten regel-

bundet vid odlingar och pa bebodda stallen pa landsbygden,
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och brandskattar darvid ofta honsgardarna likasom dufslagen

i staden, hvarest en och annan fagel dessa tider ofta gor

sig hemmastadd for flera veckor. Redan i borjan af augusti

infinna sig de forsta individerna till orten och stracket fort-

gar till senhosten, exempelvis Estluotan 1909. 11. X (F. fs.).

Merendels utgoras dessa, och detsamma galler de fiesta

observerade dufhokar, af ungfaglar, som man annu far se

langt in pa hostvintern harja i trakten. Under de senaste

aren har arten emellertid ansenligt minskats i antal, Gamla

faglar ofvervintra stundom (t. ex. H:fors 1901. 27. II). Sasom

exempel pa artens skadlighet och roflystnad vill jag har

bland talrika endast anfora, att jag engang ofverraskat den-

samma med att fortara en stor, praktig tjadertupp (Hvittis

1905), en annan gang med att forfolja en svala pa ladugards-

vinden (Drumso 1896), hvarjamte den mangen gang slagit

ned pa sitt offer midt i manniskovimlet pa stadens torg.

Pernis apivorus (L.).

Ar under var- och hoststracket i maj samt augusti och

September ofta iakttagen och skjuten (exempelvis 1902. 13. V
och 18. VIII). Afven sommartid har jag nagra ganger an-

traffat bivraken (1899. 26. VI), men aldrig funnit den hackande

inom omradet. Exemplaren fran orten i Finskafagelsamlingen

aro erhallna fran:

Helsinge 1897. 12. VIII Helsinge 1910. 19. VIII

Sibbo skiirgard 1900. 25. IX Esbo —13. 1. VIII.

Milvus korschun (S. G. Gm.).

Observerad vid Helsingfors ar 1856 (M. v. Wr.) samt skju-

ten pa Vad5 i augusti 1869 (J. E. Fagerroos) (och enl. Mela-

Kivirikko) vid Esbo Martensby 1892. 11. VI).

Buteo buteo (L.).

Anlander fran medlet af april till borjan af maj:

1899. 6. V flera ex. 1904. 23. IV 1 ex.

1901. 12. IV 1 ex. —12. 21. IV 2 „ (E. Nyberg)
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och ses da i spridda flockar komma kretsande ofver hafvet

och skargarden. Redan i augusti visar den sig ater tamligen

allmant vid odlingar och bebodda platser samt kvardrojer

langt in pa senhosten i oktober. Exemplar (tydligen pa

strack) fran orten bara i Finska fagelsamlingen foljande data:

Alberga 1909. 12. IX Esbo 1911. 29. VIII

Estluotan —10. 19. VIII Estluotan —12. 5. IX.

De fa ganger jag varit i tillfalle att folja med fagelns jaktfarder

hafva dessa alltid gallt gnagare; engang ertappade jag en

vrak som slog ned pa en fet ratta under min kokstrappa,

dar slaskambaret hade sin plats. Afven oppnade krafvor

hafva innehallit blott rester af sadana mikromammalier.

Ormvraken hackar mycket sparsamt i barrskog i omradets

inre delar. I skargarden finnes den icke mera bofast. Annu
ar 1898 fann jag ett bo af arten pa Drumso. Ett ormvraks-

naste a Botby marker, 1904. 27. V, hade anbringats i en tall

c. 8 m ofvan marken och inneholl 3 agg:

54,9 54,8 54,5

42,9 42,9 43,6

Archibuteo lagopus (Briinn.).

Antraffad och faJld flere ganger under stracket i skar-

garden, exempelvis:

Drumso 1898. 28. IV Porkala 1910. 2. XI (F. fs.)

—99. 27. IX Dickursby —11. 28. X

Aquila chrysaetus (L.).

Har nagra ganger under sina stroftag pa hosten blifvit

iakttagen och falld pa orten (t. ex. Drumso 1908. 16. IX).

Haliaetus albicilla (L.).

Om denna art galler detsamma som om den foregaende (iakt-

tagen t. ex. pa Drumso ar 1898 vid medlet af augusti). Hackade
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enl. uppgift af H. Sauren annu for nagra ar tillbaka regel-

bundet i samma bo a Hirsalo i Kyrkslatt skargard, men for-

svann harifran, da nasttradet af okynne nedhoggs.

Pandion haliaetus (L.).

lakttagen nagra ganger under hacktiden i skargarden

(senast 1909. 30. V Sibbo Fagero). Under sensommaren aro

ungfaglar icke sa sallan antraffade darstades (exempelvis

Drumso 1898. 24. VIII och 1901. 14. IX). Fran Vesterkulla

gards marker bar E. Wasenius erhallit agg af fiskgjusen.

En kull darifran, daterad 1884. 2. VI ager foljande storlek:

63,7 63,6 63

45^ 44^ 46,6

Asio otus (L.).

Anlander om varen till orten mot slutet af april eller

nagot senare och bortflyttar i oktober:

Drumso 1898. 10. X 1 ex. Drumso 1903. 23. IV 1 ex.

—99. 21. IV 1 „ Oster Tokan —09. 19.X 1 „

1901. 24. X 1 „ Helsingeskarg.— 12. 12. V 1 „

Hornugglan forekommer som hackfagel mindre allmant i gran-

samt sadan barrskog, dar delta tradslag dominerar. I maj 1 897

fann jag i en gran pa Drumso ett bo af arten med 5 agg. Ett

naste, likasa pa kvistarna invid stammen af en gran a Gum-

tackts agor, 1904. 9. VI, inneholl 3 ungar och 2 rufvade agg

42 8 41 3

af storleken: ^ ^^, saval de forra som de senare pa
31,9 31,5

olika utvecklingsstadier. Samma ar 27. VI observerades i

Botby skogar en knappast flygg ungkull.

Asio accipitrinus (Pall.).

Jordugglan infinner sig till orten under senare halften

af april och borjan af maj och forsvinner ater under for-

loppet af oktober:



126 Palmgren, Helsingfors traktens fagelfauna.

Drumso 1899. 21. IV 1 ex. Sibbo skarg. 1898. 21. V (F. fs.)

1900.14.x 2 „ Stor Mjolo 1912. 29. IV
—01. 4. X 1 „ Porkala — 12. 21.V

Oster Tokan —09. 20. X 1 „ Stor Mjolo — 13. 13.V

Den hackar inom omradet blott sparsamt och som det tyckes

periodvis, beroende val pa naringstillgangen, Vissa ar ar den

ratt allman sasom under sommaren 1898, da flera par med
sakerhet hackade pa de sanka angsmaderna kring den s. k.

Poroviken a Drumso. En kull om 6 friska agg fran eti bo

under en enbuske pa en vid Vanda a belagen backe nglra

Aggelby, 1904. 20. VI, presterar foljande matt:

3^,9 38,7 38,jj 37,9 37,6 37.4

30,2 30,1 29,7 30,6 29,9 29^

Bubo bubo (L.).

Under host och vinter ar bargufven flera ganger iakt-

tagen och skjuten pa orten, icke sallan afven i skargarden

(t. ex. Drumso 1899 sept, och 1910 Jan.). Pa Hogholmen
antraffar man arten nastan regelbundet dessa tider, dit den

synbarhgen lockas af sina anforvandter i fangenskap.

Nyctea scandiaca (L.).

Antraffas vissa ar, t. ex. 18 9 6 (Porkala 1 . IX), 1 8 9 6— 9 7

(Soderskar 8. XII och 13. I samt Porkala 9. XII 2 ex.), 19 09
(Porkala 26. XI) och 19 13 (Helsinge skargard 20. X m. fl.),

allt enl. Finska fagelsamlingen, ratt talrikt under senhosten,

stundom langt in pa varvintern (Drumso 1897. 8. IV och

Rodbargen 1902. 27. Ill) vid odlingar, isynnerhet lador, samt

pa utskaren och isen; andra ar ses den blott sparsamt eller

saknas fullstandigt. I skargarden, t. ex. vid Soderskar, har

man stundom under en enda vinter lyckats fanga eller falla

anda till ett tiotal exemplar af fjallugglan.
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Surnia ulula (L.).

En af ortens allmannaste ugglor under stroftagen hoste-

tid, men afven den foreter en i ogonen fallande periodicitet

i upptradandet. Hokugglan hackar icke inom omradet. Redan
i augusti vissa ar infinner den sig fran sin nordligare hack-

plats, och haller da till under hela senhosten vid odlingar

och bebodda platser, dar den med minsta besvar kan finna

sig foda. Att denna till god del utgores af gnagare, rattor

och sorkar, hafva de af mig oppnade ugglorna gifvit vid

handen, ehuru jag afven funnit fjader och fagelrester i mag-
sacken. Sjalf har jag sett den sla ned pa domherre och

trast midt pa Ijusa formiddagen, och torde rapphonsen i

arten aga en farlig fiende, om jag an personligen aldrig

ertappat den under sadan jakt. Af exemplar i Finska fagel-

samlingen att doma aro foljande hokugglear att anteckna:

1876, da vid Helsingfors en fagel falldes annu pa nyaret

(1877. 10. I), 1881, da exemplar bl. a. erhollos fran Bota-

niska tradgarden (30. X 2 ex. och 8. XI) och Helsinge (8. XI),

189 8 (Helsinge 14. X och 10. XI) samt 19 09 (Estluotan

29. X och P>edriksbarg 1. XI). Mina egna anteckningar

fran Drumso hosten 1898 omfatta foljande uppgifter:

23. VIII 1 ex. 27. IX 1 ex. 23. X 1 ex.

5. IX 1 „ 4. X 1 „ 28. X 1 „

9. IX 1 „ 11. X 2 „ 2. XI 1 „

14. IX 1 „ 19. X 1 „ 7. XI 1 „

En stor del af dessa faglar nedskjotos fran telefonstolpar,

en fran gardens flaggstang, nagra fran trad i skogsbrynen.

Glaucidium passerinum (L.).

Denna lilla och napna uggla antraffas jamforelsevis ofta

under host och vinter i alia slags till odlingar gransande

skogsbryn och -backar, ja infinner sig till och med icke

sallan till gardarna pa landet och i staden, lockad af gra-

sparfsflockarna. For smafageln ar arten en farlig mordangel.
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som ofta jag-ar midt pa Ijusa dagen. Sa sags engang en

sparfuggla i en tat granhack vid Vastra Chaussen alldeles

obekymrad om den lifliga trafiken och grasparfkonserten

fortara en af namnda faglar, och pa Drumso, dar jag fler-

faldiga ganger iakttagit ugglan, har den med god framgang
jagat talgoxar och domherrar. En numera afliden person

(kontoristen Bengtsson) sag arten pa Folisovagen angripa

en gulsparf, som den i klorna bortforde till en halk, dar

rofvet fortardes. Namnas kan annu att jag till Hogholmens
samlingar erhallit ett exemplar, fangadt med handerna a

Senatshusets trappa i Helsingfors. Nagra fynddata fran

H:fors narmaste omgifningar ma har antoras:

1897. 7. X 1899. 14. XII 1902. 4. XI
—98. 17. IX 1900. 3. XII —03. 11. II

—99. 8. X, 27. XI —01. 17. I —04. 15 IX.

Under hacktiden har jag aldrig observerat sparfugglan. Men
pa Kiala gard i Borga socken hade under flera ars tid, enligt

uppgifter af davarande (ar 1904) inspektoren pa stallet ett

eller tvanne par logerat i parken, hvarest de klackt i utsatta

halkar eller ihaliga aspar; ar 1903 da ett sadant trad falldes

fann man uti ett hal i stammen boet med ungar. E. Nyberg
har pa Drumso iakttagit ett par annu sa sent som den 23

mars 1913, da arten redan borde vidtagit med hackbestyren.

Nyctala Tengmalmi (Gm.).

Den allmannaste af ortens alia ugglor. Genom sitt lef-

nadssatt och tysta, obemarkta lif under hacktiden undgar

denna fagel latt uppmarksamhet. Hari ligger orsaken till

att jag aldrig inom undersokningsomradet ofverkommit boet

och afven blott ett fatal ganger under varsommaren i skym-

ningen iakttagit denna typiska nattuggla. Uti en af spill-

kraka uthackad hala i tall fann E. Wasenius 1904 pa Vado
boet med ungar. (I Domargards park i Borga socken an-

traffade jag vid ett besok a stallet vartiden samma ar en

parluggla, som djupt i en aspstam rufvade sina agg.) Redan
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under sensommaren infinner sig arten till bebodda stallen,

eller mahanda riktigare blir den allmannare observerad.

Tillgangen pa foda, moss och andra smagnagare, lockar den

val till gardarna, ja stundom anda in i hufvudstaden, hvar-

jamte behofvet af skydd mot kolden om vintern drifver

fageln att soka sig sofplats for dagen inne i lador, pa vindar

och dylika stallen, dar den sedan faller ett latt byte for

den obetanksamma landtmannens hogaffel eller annat forsta

basta tillhygge, for att som trote spikas upp ofvan stalls-

dorren.

Syrnium lapponicum (Sparrm.).

Ar host- och vintertid icke sallan iakttagen och skjuten

pa orten, men likasom fjallugglan periodisk i sitt upptradande.

Vissa ar (t. ex. senhosten 1912) tillvaratagas flera exemplar

i hufvudstadens omgifningar, andra ar saknas lappugglan

fullstandigt. Redan den 20 januari sistnamnda ar fallde

fodermastaren pa Hogholmen darstades en pa rattjakt stadd

individ, men forst mot slutet af aret 1912 upptradde arten

rikligare, hvarvid Finska fagelsamlingen fick mottaga flera

i trakten skjutna lappugglor:

Thushy 12. XI Helsinge 23. XI Kyrkslatt 28. XI

Sjundea 20. XI Esbo 23. XI Esbo 30. XI

Syrnium uralense Pall,

Af denna sallsynta fagel aro under var och host nagra

ganger exemplar iakttagna och fallda i trakten (H:fors 1886,

25, IV (F. fs.), Esbo Tallholm 1899, 17. XI (B. Geitlin), Vado

1907, 24, XI (A. Wasenius). Sjalf har jag aldrig ofver-

kommit slagugglan denna tid af aret, men under sommaren

1897 flera ganger observerat arten pa Drumso, utan att

finna nastet, (Namnas kan annu att 4—5 ex,, tydligen en

ungkull, skotos sensommaren 1865? pa Kervo gards marker

(Palm, ark,) samt af arten enl. Kivirikko dunungar flera somrar

a rad erhallits i Nurmijarvi socken.)

il
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Syrnium aluco (L.).

Kattug-glan ar skjuten pa holmen Knekten i hufvud-

stadens norra hamn 1875. 14. XII (Mela). Under senare tid

afven nagra ganger erhallen fran orten bl. a. 1900. 9. V,

1901. 28. XII och 1902. 30. IV (Mela-Kivirikko). Den 7 juni

1913 emottog jag for den zoologiska tradgardens rakning en

knappt flygg unge af kattuggla, som tvanne dagar tidigare

af arbetaren E. Siider hade fasttagits i Turviks park. Moder-

ugglan sokte hela tiden skydda sin afkomma, som synbarligen

i fortid praktiserat sig ut ur boet i nagon tradstam i nar-

heten.

Columba palumbus L.

Allman. Infinner sig till orten under senare halften af

april (1900. 17. IV 3 ex., 1904. 23. IV 5 ex.), da den soker

sig foda fran godselhogar, vagar och dylika platser. Fran

slutet af juli till medlet af September ser man ringdufvan i

mindre flockar pa fait och artlander. I September vidtager

afven bortfarden, ehuru flera faglar kvardroja langt in i

oktober. Arten hackar i barrskog nara odlingar, men ar

icke af mig sommartid, med und. af ett fatal ganger pa

sensommaren, antraffad i skargarden. Boet ar synnerligen

primitivt och anbringas pa kvistarna vid stammen af en

gran. Tvanne kullar varpas antagligen arligen:

44 5 43 8

Malm 1903. 27. V friska agg: „/ --
31,3 31,9

Fredriksbarg; —04. 9. VII „ „

Gumtackt —04. 9. VI starkt legade agg
Aggelby —04. 28. VI halfvuxna ungar

„
— 04. 5. VII friska agg.

Columba oenas L.

Antraffas nastan lika allmant som foregaende art. Till

orten anlander skogsdufvan nagra veckor tidigare an denna,
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namligen redan fran slutet af mars till medlet af april, och

ar da likasom dess slakting for uppehallet hanvisad till vagar,

godselhogar pa falten m. fl. stallen. Sa observerade jag

bl. a. pa Drumso 1900. 28. Ill i en lund, medan hoga drifvor

annu betackte marken, trenne skogsdufvor, en bona och tva

hanar, af hvilka ett par in copula nedskots i ett skott for

samlingarna. (I Thierphan. Beob. for ar 1904 finnes samma
datum antecknadt som ankomsttid for arten.) Pa hafsisen

utanfor Drumso observerades 1901. 8. IV 21 rastande skogs-

dufvor och 1912. 21. IV sag E. Nyberg tvanne individer pa

Karlo i Esbo skargard, hvilka dock mahanda redan en tid

varit pa stallet. Skogsdufvan bebor lof- och blandskogs-

lunderna vid odlingar, och ar afven representerad i den

storre skargarden. Boet anbringas i tradhalor, vanligen i

asp. Tvanne kullar varpas arligen, den forsta mycket tidigt:

Drumso 1903. 9. VI 2 friska agg: —^ —

^

26,6 27,6

Rosendal — 04. 13. VI svagt rufvade agg
Aggelby —04. 21. VI dunungar
(Domargard Borga —04. 19. IV nagot legade agg).

Sedan ungarna blifvit flygga sla de sig tillsammans i

flockar, som strofva omkring pa odlingarna och garna hem-

soka artlanderna. Under forra halften af September vidtager

bortfarden (ett ex. i F. fs. ar dateradt Stor Mjolo 1909. 8. IX)

och fortgar langt in i oktober (Porkala 1880. 18. X, F. fs.).

Columba livia Temm. forma domestica (L.).

Talrik i staden samt hallen afven har och hvar i byar-

na pa landet.

Turtur turtur (L.).

Ett exemplar af denna i landet sallsynta lilla dufva till-

varatogs a Vik den 14 oktober 1883 (E. Wasenius), och en

annan Individ, en ung $, falldes pa Drumso den 24 sept.

1910 af inspektorn pa stallet, herr Bmil Wathen. Den 7
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juli 1913 fick Hogholmens djursamlingar emottaga en i Hel-

singfors nagra dagar tidigare infangad turturdufva (Hoghol-

mens journal).

Bonasa bonasia (L.).

Hjarpen forekommer annu ganska allmant ej blott pa

fastlandet, utan afven pa de storre skogsholmarna narmast

kusten (Drumso, Degero, Vado o. a.), ehuru dess antal ar

for ar, genom villakolonisationen i skaren och odlingens

raska framsteg, snabbt aftager. Arten dvaljes halst under

hacktiden, i pa loftrad, framst bjork, rikare blandskog med
storre tillgang pa insekter for ungarnas uppfodande, men
soker sig senare pa sommaren, lockad af baren, till fukti-

gare rismarker och karrglantar i skogarna, for att under

vintermanaderna sla sig ned i barrskogarna och har lifnara

sig hufvudsakligen med unga barrskott. Dock har jag afven

flera ganger under senhosten och vintern antraffat hjarpen

i al, nagongang i bjork, da den latit sig kottarna resp.

de unga hangeknopparna val smaka. Bofynd finnas an-

tecknade:

Drumso 1895. 13. VI 9 friska agg

„ 1903. 19. VI nyssklackta kycklingar

Botby —03. 27. VI
Aggelby—04. 18. VI 10 starkt rufvade agg:

38,8
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Tetrao tetrix L.

Genom lefnadssattet och fordringarna pa terrangen har

orren battre an foregaende skogsfaglar formatt anpassa

sig till de genom den snabba bosattningsutbredningen ska-

pade kulturforhallandena. Den forekommer salunda annu

ratt allmant bade i inlandet och i skaren, och har icke blott

pa de storre kustholmarna (Drumso, Degero, Villinge, Vado,

Ronnskar, Lofo, Herro, Fagero o. a.), utan afven pa mindre

utskar, dar naturen varit tilltalande eller passabel for hack-

bestyren (Estluotan, Trasklandet, Kramardarna, Rofvaren

m. fl.), ja till och med nagongang pa nastan tradlosa kob-

bar i narheten af en storre holme (t. ex. Kaparen invid

Herro). Sadana utskarsindivider soka sig med ungarna ofver

till narmaste skogsland och vanligen till den inre, leende

skargarden, sa snart kullarna blifvit tillrackligt flygfardiga.

Orren uppehaller sig foretradesvis under hacktiden i buskig,

risbevuxen blandskog, dar loftraden aro dominerande eller

pa standorten starkt foretradda, i den yttre skargarden ater

tyckes en ymnig risflora (Jiiniperus, Vaccinium vitis idcea &

Myrtillus) samt sumpflackar utgdra hufvudvilkoret for bo-

sattning. Om hosten bilda skogsbar en viktig ingrediens i

fodan. Vintertid uppehaller sig arten flockvis i skogsbryn

med riklig bjork, af hvars knoppar den merendels lifnar

sig. Nagra hackdata kunna anforas:

Drumso 1901. 7.
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har jag namligen under hostexkursioner till dessa sump-

marker observerat arten, enstaka, parvis eller i sma flockar.

Tetrao tetrix L. c5 x T. urogallus L. $

Af denna bastard mellan orre och tjader har jag nagra

ganger pa stadens torg och i dess hall inkopt bade rackel-

hanar och honor under uppgift af forsaljaren att desamma

skulle harstamma fran Helsingfors-trakten, dock utan att

erhalla noggrannare fynddata.

Tetrao tetrix L. x Lagopus lagopus L,

Af den sallsynta riporren ofverkom jag af en handelse

i stadens saluhall den 19 okt. 1911 ett hanligt exemplar, som

af allt att doma harstammade fran Helsingfors omgifningar.

(Meddel. af Societ. pro F. et Fl. fennica h. 38 sid. 28).

Perdix perdix (L.).

Allman pa fait och i angransande buskrika skogsbackar,

saval pa fastlandet som i den inre skargarden, dar odling i

storre skala bedrifves (exempelvis Drumso & Degero). Boet

har jag funnit under en buske eller bland hogt gras i skogs-

kanten vid en aker eller ang, oftast dock ute pa den sist-

namnda, da aggen under tidig hoslatter blifvit blottade och

upptackta. Nagra hackdata och -platser ma har bifogas:

Drumso 1896. 28. VI flera rufvade kullar

—99. 12. VI 14 aggr

1901. 7. VI 11 „

Sonaby —04. 18. VI 17 starkt legade agg.

For hosten och vintern sla sig familjerna fran samma

hackgebit tillsammans. Utsatta for stark forfoljelse af alle-

handa roffaglar samt yttermera decimerade till antal och

splittrade genom ett obegransadt skytte, soka sig resterna
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af flockarna ofta in till gardarna, ja till och med regelbun-

det in till hufvudstaden fran dess narmaste omgifningar,

och under vintern drifver kold och hunger de varnlosa fag-

larna i manniskans armar. Under byggnadsgolf, vid rior,

lador och uthus finner man denna tid rapphonsen, nastan

stelfrusna och alldeles utmarglade, soka sig huld och foda.

I slutet af april eller borjan af maj begynna paren sepa-

rera sig.

Coturnix coturnix (L.).

Sallsynt under flyttningstiderna. Pa Drumso uppeholl

sig en vaktelhane hela sommaren 1899. Fran en vid od-

lingarna belagen buskmark hordes dess vidtljudande slag

och upprepade ganger lyckades jag fa sikte pa fageln vid

uppflygandet. Honan sag jag daremot aldrig till, hvarfdr

det salunda blef oafgjordt, huruvida arten hackade eller

icke, men osannolikt forefaller det mig ej. Den 16 oktober

1902 fasttogs med blotta handerna en utsvulten vaktelhane

af radman A. Lindberg uti en portgang i Helsingfors samt

forarades at tandlakar Ernst Wasenius, som holl fageln i

bur tillsammans med diverse smafaglar anda till varen, da

vakteln erholl sin frihet.

Phasianus colchicus L.

Den 20 november 1901 utsatte handlanden K. Fazer

10 st. fasantuppar och 30 st. hdnor i frihet pa arrenderade

jaktmarker i Helsinge. Dessa individer ofvervintrade sar-

deles val och forokade sig. Foljande host utplanterade sam-

ma person ytterligare 85 st. fasaner. Sedan dess har denna

stam befunnit sig i standig tillvaxt och forkofran samt raskt

utbredt sig till hela omnejden pa vida strackor fran utgangs-

punkten. Numera forekommer fasanen litet hvarstans i Hel-

singe pa fastlandet. Betraffande skargarden kanner jag blott

ett exempel pa att den skuUe blifvit iakttagen, hosten 1905

skots namligen en fasantupp pa Drumso af gardens inspektor.
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Syrrhaptes paradoxus (Pall.).

Tva flockar antraffades enligt A. v. Nordmann i Hel-

singfors omgifningar ar 1863 samt senare, den 16 maj ar

1888, tva faglar pa Esbo Stenskar, af hvilka en falldes af

stud. L. Stenback (Palmens arkiv).

Houbara Macqueenii (Gray).

Pa Drumso tillvaratogs ett exemplar af arten 1861. 19.

IX (M. V. Wright).

Grus grus (L.).

Stracker i praktiga flockar ofver orten och slar sig

stundom ned for att rasta. Tranan infinner sig om varen

ungefar samtidigt med sadesarlan eller omkring medlet af

april:

1902. 16—17. IV en stor flock

—03. 30. Ill, 10. IV, 3.V(Th.B.)
— 04. 23. IV. 8. V
—05. 24. IV, 26. IV
—06. 14. V(Th.B.), 27.IV30ex.
— 07. 13. IV en mindre flock

— 11. 21. IV 10 ex.

— 12. 18. IV en flock (Nyberg)
— 13. 19. IV 30ex.,22.IV80ex.

24. IV 20 ex.

1890.
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Fulica atra L.

Denna latt igenkanliga fagel hackar allmant bland Ladii-

gardsvikens frodiga vassar. Under de manga ar, raknadt

fran 1901, jag besokt delta stalle, hafva arligen bortat tio

bon blifvit antraffade, en siffra som sjalffallet icke angifver

hela antalet hackande par. Under senare halften af maj aro

i regeln aggkullarna fulltaliga och en half manad darefter

ungarna framklackta. Boet, som anbringas i torra vassrug-

gar (P^ig. I, V & VI) bestar af en 3—5 dm hog stapel af

korslagda vassror, a hvars topp en grund urhalkning bildar

liggredet, och dit en af samma material byggd landgang le-

der. Langs denna praktiserar sig sothonan, vanligen i god tid

innan den upptackes, till och fran boet. De smutsgula, svart-

prickiga aggen variera till antal mellan 8 och 10, nagon

gang antraffas 11 agg. Af talrika bofynd kunna omnamnas:

1901. 19. V 6 bon, aggen 5—9, friska

5. VI 9 „ , „ 8— 10, klackfiirdiga

—04. 18. V 9 „ , „
7- -10, friska

11. VI dunungar.

Nagra uppmatta kullar agde foljande matt:

54.3 54,2 54^1 5^ 54 53^ 5^ 53^2

367i 36,9 377i 37,3 37 37,4 37,4 36,9

53.4 53,2 53,2 53^1 52^7 52^ 5M 5M 51_,2 50,7

35.6 35,7 35^ 35^6 35,4 35,3 35,2 35,2 35, i 34,9

52.7 52,6 52,4 52,1 52,i 51^,7 51,2 50,3 49,9

3l;,i 36,5 3674 36,7 36,4 35,8 35,9 35,3 35,9

l:o

2:o

3:o

Till Vik infinner sig sothonan i borjan af maj (1901. 4.

V allm., —03. 8. V allm., —04. 11. V allm.). Tidigare ar

den redan erhallen fran skaren. Tre exemplar i F. fs. aro

salunda daterade: Stora Enskar 1905. 21. IV, Medvasto — 11.

5. V och Esbo —13. 19. IV. Nar arten bortflyttar har jag

icke lyckats med sakerhet utrona. Dock tyda mina host-

exkursioner till stallet samt uppgifter af a Vik boende per-
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soner pa, att arten i slutet af September och borjan af ok-

tober med ungkullarna samlade i flockar skulle skrida till

affard. (Ett ex. i Finska Fagelsamlingen ar dateradt i Gam-
melstaden 1910. 19. IX). Den 21 oktober 1912 fasttogs en

fagel pa en gata i Helsingfors, och hade denna fagel antag-

ligen rakat fordroja sig efter hutVudmangden. (Hogh. journ.).

Qallinula chloropus (L.).

(Erhallen fran Kyrkslatt den 20 maj 1842 enl. M. v. Wright).

Crex crex (L.).

Kornknarren ar en vanlig foreteelse pa de odlade an-

garna saval pa fastlandet som i skaren dar storre jordbruk

forekommer (t. ex. Drumso och Degero). Mindre allmant

antraffar man fageln hackande pa aldre sjalfsadda vallar och

ragakrar. Vid sin ankomst under senare halften af maj,

1895. 11. V (Th. B.) 1900. 17. V 1 ex., 26. V allm.

—96. 21. V „ 21. V 1 ex. —02. 22. V 1 „

29. V allm. —03. 20. V (Th.B.), 19. V 1 ex.

—97. 27. V fl. ex. —04. 13. V „ 24. Vallm.
—98. 23. V 1 ex., 28 V allm. —06. 12. V
—99. 28. V allm. —11. 27. V 2 ex. (E. Nyberg)

— 12. 28. V 1 „

haller sig kornknarren, ifall hovaxten ar ringa, bland buskar

och rishogar i skogskanterna, hvarifran man stundom till

sin forvaning kan fa hora dess latt igenkannbara late. Ag-

gen varpas bland hogt gras, uti en med stran fodrad bale,

vanligen vid medlet eller under senare halften af juni. Un-

der hoslattern har jag flera ganger, da denna infallit tidigt,

erhallit kullar af arten, men i regeln aro aggen da redan

klackta. Nagon gang varper fageln mycket sent, mahanda

emedan en tidigare kull blifvit forstord. Salunda fann jag-

pa Drumso 1901. 25. VII ett bo af arten med 6 friska agg:

37,6 37,2 36,4 36,1 36 35,7

25,4 267i 26^5 26,7 25,6 26,4
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I borjan af augusti upphor fageln att knarra. Huru-

vida den samtidigt bortflyttar ar svart att afgora. Senast

pa sommaren bar jag den 24 augusti (1901) antecknat ett

exemplar af kornknarren, som starkt blesseradt befriades

ur en sparfhoks klor. Annu sa sent som 1900. 26. XI togs

en mager och utsvulten fagel lefvande med handerna fran

en buske a Kallvik vid Porkala af H. Sauren (Palmens arkiv).

Sasom ett kuriosum kan ytterligare framhallas, att en korn-

knarr den 10 juni 1911 infangades i Runebergs esplanaden

och tillstalldes Hogholmens djursamlingar (Hogh. journ.).

Ortygometra porzana L.

Antraffad af mig i de vassrika vikarna pa fastlandet,

Ladugardsviken sarskilda ar flera par (Fig. V—VII), Hoplax-

viken 1899—1901 fl. ex., Hertonas- och Botbyvikarna 1904

nagot par samt ett par aren 1896—1904 vid den s. k. Poro-

viken pa Drumso. Till sistnamnda lokal infann sig rorho-

nan, af det hvisslande latet att doma, redan i slutet af maj

(1901. 25. V, 1903. 27. V, 1904. 29. V). Boet har jag aldrig

lyckats ofverkomma, men daremot tvanne ganger fatt den

sallan skonjbara fageln skottstalld.

Rallus aquaticus L.

Den 19 april 1844 infangades med handerna en vatten-

rall pa en gard i Helsingfors (M. v. Wr.).

Vanellus vanellus (L.).

Af alia pa orten antraffade vadare infinner sig tofsvi-

pan tidigast om varen. Salunda har jag om dess ankomst

antecknat:

Svinosund 1900. 2. IV 1 ex. 6 (F. fs.)

Drumso 9. IV 2 „ 66
Kampbargen 11. IV 7 „ 66
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Kampbargen 1901. 7. IV 2 „ 66; Vik 14. IV 12 ex. c?^.

Vik —02. 12. IV 6^ allm.

— 03. 5. IV 1 ex. 6; 10. IV fl. ex. 6^.
—04. 10. IV fl. „ (5$; Drumso 11. IV 1 ex. 6.

Dickursby —10. 24. Ill 6 (F. fs.)

Drumso —11. 12. IV 1 ex. ^ (E. Wathen).
-12. 18. IV 1 „

— 13. 16. Ill 1 „ 6 (E. Nyberg).

De tidigast anlandande individerna utgoras nastan alltid af

hanar, hvilket framgar af de fern fallda faglar jag under-

sokt samt af den praktfullare drakten, som pa narmare hall

nied blotta ogat skilja dem fran honorna. Viphanarne ael-

taga synbarligen ej i rufningen eller ungarnas uppfodande,

att doma daraf att man pa Vik, artens enda hackplats ^) pa

orten, ser dem, samlade i flock, strofva omkring pa brodd-

falten och forst vid skymningens inbrott soka sig nattkvar-

ter i narheten af boet. Redan under forra halften eller om-
kring medlet af juli bortflytta de gamla individerna, tidigast

troligen hanarna, och ungfaglarna folja nagra veckor senare

exemplet. Under hoststracket rastar arten ofta i skargarden:

Kyto 1900. 6. VII 2 ex. gf. (B. Geitlin).

Drumso —02. 7. VII 2 „ 66; 13. VII 3 ex. ^^.
—04. 17. VII 2 „ gf.; 26. VII 2 „ uf.; 3. Villi ex. uf.

—06. 12. VIII 2 „ uf.

Omkring 10 par tofsvipor hacka arligen pa Vik. Artens

hacklokal darstades utgores af den mindre sanka, knottrigt

tufviga strandangen narmast lands- och byvagarna (Fig. II).

Aggen varpas uti en af nagra stran fodrad grop i en storre

tufva, i regeln redan under forra halften af maj. Nagra
fynddata kunna harifran omnamnas:

1889. 4. V 4 friska agg (E. Wasenius):

47,4 46,6 46^5 45^

34^ 34 34^1 34^

M Arten ar antecknad af E. Nyberg a Katrinebarg vid Vanda a

1913. 1. V fl. ex. Mahanda finnes den har hackande.
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1904. 18. V 4 starkt legade agg
—04. 18. V 4 friska „ :

50,2 50,1 4^ 48^
32,5 3¥" 32 32,4

Aggvikt: 25,9 25, i 26,2 25 gr.; skaivikt: 1,375 l,i3 1,675 1,68 gr.

1912. 20. V tvanne bon med 4, resp. 3 iigg (E. Nyberg).

Squatarola squatarola (L.).

Skjuten vid Helsingfors 1847. 7. VI (M. v. Wr.) samt

1874 vid Kallvik iakttagen fataligt under augusti i sallskap

med Tringa-arter och under September manads senare halft

vid Rodbargsstranden i flockar om nagra till tio individer

(Palmens arkiv). Under senare ar ar kustpiparen flerfaldiga

ganger tillvaratagen i skargarden under stracket var och

host (t. ex. Porkala 1902. 8. X enl. Merilainen). Sjalf har jag

iakttagit och fallt nagra exemplar af arten pa Drumso (1899.

8. VI 1 ex. gf.; 8. X 1 ex. uf.; 1910. 24. IX 5 ex. hvaraf

1 ex. uf. c5 falldes). I de forra fallen upptradde faglarna

enstaka pa Taxnas stranden, i det senare sallskapade floc-

ken med nagra gluttsnappor pa de blottade bottenbankarna

i Herrgards- eller Smedjeviken.

Charadrius apricarius L.

Ljungpiparen stracker regelbundet ofver orten och rastar

darvid allmant pa falten, rikligare dock om hosten. I ska-

ren har jag under artens varflyttning i senare halften eller

omkring medlet af maj iakttagit blott enstaka eller i flockar

om nagra individer forekommande faglar (sasom Drumso

1898. 23. V 1 ex., och 1905. 27. V 2 ex.), men daremot pa

fastlandet nagot storre flockar (exempelvis Sonaby 1906.

17. V 12 ex.). De gamla faglarna atervanda fran hackplat-

serna spridda eller nagra individer tillsammans fran medlet

af juli till slutet af augusti, med den praktfulla vardrakten

annu i behall:
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Drumso 1897. 10. VIII 3 ex. Staffansby 1906. 19. VII lex.
—98. 24. VIII 2 „ 23. VII 2 „

—99. 20. VIII 1 „ $ 3.VIIIc:alO„
1901. 5. VIII 5 „ 10. VIII. 4 „

Ungfaglarna stracka betydligt senare fran slutet af Sep-

tember till borjan af oktober och ofta i storre flockar:

Drumso 1899. 6. X 1 ex.; 8 X 3 ex.

1900. 3—5. X 2—5 ex. dagligen

Domarby —05. 28. IX c:a 30 ex.

Drumso —06. 19. IX 5 ex.; 22. IX 20 ex.

och sallskapa darvid under rasterna pa hafsstranderna na-

gongang med forsenade gluttsnappor.

Eudromias morinellus L.

Om fjallpiparens forekomst pa orten sager Magnus v.

Wright: „Erhalles nagongang om hosten". Ett exemplar

erhoUs 1842. 13. IX (Wr.-Pn.). Af mig ar arten aldrig iakt-

tagen, icke haller kanner jag fran undersokningsomradet till

nagra exakta uppgifter harom af farskare datum,

Aegialites hiaticula (L.)

Den storre strandpiparen anlander till Drumso i forsta

veckan af maj

:

1898. 8. V allm. 1902. 6. V fl. ex.

—99. 2. V 2 ex.; 5. V allm. —06. 8. V 4 ex.

1900. 5. V allm. —07. 9. V allm.

—01. 6. V „ —13. 1. V 1 ex. (E. Nyberg)

En och annan fagel visar sig stundom redan dessforin-

nan, nagongang mycket tidigt (1899. Rodbargen 17. IV 1 ex.,

och enl. Nyberg 1912 Drumso 21. IV 6 ex.). Pa Drumso

uppehollo sig under observationsaren regelbundet under

hela maj manad, ja ofta langt in i juni, flera individer af ar-

ten pa Smedjevikens egenartade „ebb"strand (Fig, VIII—X),
sokande sig naring i de grunda lagunerna, samtidigt med att
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de aflagsna hackplatserna voro besatta (t. ex. 1896. 12. VI

6 ex.) Detta markliga forhallande kan jag icke tyda annor-

lunda, an att antingen de fjolarsgamla faglarna icke vore

fortplantningsmaktiga och pa denna grund tillbringade sin

tid pa de bast gifvande naringslokalerna, eller ocksa att

nagon af de gamla faglarna, hanarna enbart eller vaxelvis

med honorna vid rufningsbytet, skulle utnyttja tiden till

langre naringsexkursioner.

Den storre strandpiparen hackar allmant, om an spridd

pa oppna smaskar i hafsbandet, hvilka aga nakna, eller med
grastufvor och lafvar torftigt bevuxna sand- och grusflac-

kar och partier. Vid hafsdyningarnas lek mot dessa sand-

dyner ser man arten som en snabbt roterande rulle springa

fram och ater i vagskvalpet, uppfangande marlor och andra

smadjur, som har hafva sin tillvaro och vid torrlaggningen

af strandbadden mellan vagkammrarna blifva den papassliga

fageln ett latt vunnet byte. De utomordentligt val skydds-

fargade aggen varpas i en liten, af smasten bekladd for-

djupning pa marken. Da man narmar sig till boet, isynner-

het om aggen aro legade, eller till ungarna, soker fageln

att, imiterande sjuk, med hangande vingar och slapande steg

alldeles invid fotterna pa sin fiende locka denna efter sig

fran grannskapet af afkomman. Nagra fyndplatser och oolo-

giska forhallanden fortjana har atergifvas:

Ronnbusken 1896. 27. VI dunungar
Adholms Langgrund —99. 3. VI 4 friska agg:

36,6 36,1 36,1 35,2

23^ 24^ 24^ 24~

Lerkubben 1900. 10. VI 4 halflegade agg:

35,1 34,6 34,2 33,4 , , ., , ^-—" —— --— ---— skalvikt: 0,555 0,55 0,56 0,45 gr,
24,5 24,6 25,1 24,9

, .
,

s

Estluotan Ronnhallan 1902. 9. VI 4 rufvade agg
Kutuhallan —02. 9. VI 3 friska

Lerkubben 1903. 11. VI 4 starkt rufvade agg.
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Pa sensommaren i augusti, da ungarna blifvit flygga,

synas ater mindre flockar af arten pa oppna, langgrunda

strander i den inre skargarden. Samtidigt borja de gamla
faglarna bortflytta och de unga individerna folja snart exem-
let. Inom utgangen af forra halften af September ar flytt-

ningen i hufvuddrag redan verkstalld; senare, till och med
i borjan af oktober kan man annu fa sikte pa nagon efter-

blifven Individ (Drumso 1899. 4. X 2 ex. uf., 6. X 1 ex. gf.)

Aegialites curonicus (Bes.).

Anlander ungefar samtidigt som foregaende art till

Drumso, och ofta i dennas sallskap:

1898. 8. V allm. 1902. 6. V fl. ex.

—99. 1. V 1 ex.; 5. V allm. —06. 5. V 1 ex.; 8. V fl. ex.

1900. 5. V allm. —07. 4. V allm.

—01. 3. V fl. ex. —12. 1. V 1 ex. (E. Nyberg)

I likhet med deras storre slakting kvardrojer afven flera

individer pa Drumso strander en langre tid, aflagset fran

hackplatserna (Fig. VIII—X). Vid ingangen af augusti infin-

ner sig arten anyo, spridd eller i sma flockar, till ofvan-

namnda lokaler, hvarvid stracket begynner, och som det sy-

nes med de gamla individerna i teten, for att afslutas vid med-
let af foljande manad, Annu senare antraffas stundom nagon

Individ i skaren (1905. 26. X 1 ex. uf. enl. Forsells journal).

Den mindre strandpiparen ar en spridd, men ratt vanlig

hackfagel pa liknande lokaler som foregaende art. Lefnads-

sattet och naringen aro ju ocksa desamma. Dock undviker

fageln de grusrika smaskaren i oppna hafvet, och utvaljer

at sig halst en lamplig hackplats i zonen mellan den inre

skargarden och de yttre hafsombrusade kobbarna. Nagra
fynddata for aggen kunna omnamnas:

Drumso Tirgrund 1901. 11. VI 4 friska agg (1 agg utanfor redet):

30,9 30,5 30,4 30,1 /29,6\

22 22^ 22^ 22^5 \22^/
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Adholms Langgrund 1901. 11. VI 2 friska agg

Drumso Tirgrund —01. 22. VI 4 friska agg (andra kull):

30,6 30,2 30,1 29,4 , , ., , ^ ^ ^ n—- ; skalvikt: 0,425, 0,42, 0,42, 0,43 gr.

21,3 21,9 21,4 22,6'

Drumso Tirgrund 1904. 4 VI 4 friska agg.

Arenaria interpres (L.).

Roskarlen hor afven till den tor de tva senast namnda

arterna utmarkande standortstypen. Den hackar namligen,

ehuru tamligen sparsamt, pa oppna, grus- och stenrika sma-

skar i hafvet. Aggen varpas under forra halften at juni uti

en med stran fodrad grop i nagon frodigare tufva, t. ex. af

Elymus. I motsats till strandpiparena haller sig arten vid

manniskans besok pa hackplatsen ofta tyst och undangomd,

endast da ungarna framklackts och faran for deras upptackt

omedelbart synes den forestaende, frarakommer paret, stal-

lande kosan under ett klagande late fram och ater ofver

fridstorarens hufvud. Af fynddata for aggen finnas an-

tecknade:

Notgrund 1899. 14. VI 4 svagt rufvade agg:

44,5 43^ 42,4 42_

29^ 3M 30,5 31.1

Bastuholm 1901. 9. VI 3 friska agg:

42,1 41,7 40,2 ,,.,,. , n—- —- ; skalvikt: 1,08, 1,09, 0,95 gr.

30,1 30,2 30

Tidigare, fore 1873, synes Enskarsskatan utgjort for fageln

en omtyckt hackplats att doma daraf att bade ungar och

bon har antraffats (Wr.-Pn).

Om varen infinner sig arten till hackplatsen fran medlet

af maj till slutet af manaden:

10
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Notgrund 1899. 16. V 1 par

Soderskar 1905. 12. V 2 ex. (F. fs.)

Enskar —07. 21. V 2 ex.

Graskarsbadarna —09. 27. & 28. V 2 ex. (F. fs.)

— 10. 21. V
—12. 25. V

samt forsvinner harifran under forra halften at' September.

Haematopus ostralegus (L.).

Strandskatan utgor numera en synnerligen sparsamt

forekommande fagel pa orten. Tidigare torde den hackat

pa flera stallen inom gebitet. Sa anfor M. v. Wright arten

sasom ej just allman vid Helsingfors, medan Aschan 1861.

31. V pa Nordsjoskatan fann ett bo med 3 agg, hvarjamte

en dununge i Finska fagelsamlingen ar daterad Esbo Lofo

1890. 13. VI. Under varen och forsommaren bar jag nagra

ganger antraffat arten parvis och synbarligen hackande, ehuru

jag icke ofverkommit boet (pa Tirgrundet i Taxnasviken af

Drumso 1899, Herro Osterkobben eller Kaparn 1903. 1—2. VI,

Notgrund 1904 i slutet af maj samt Fagero flerfaldiga ganger

forsommaren 1906).

Af de knappa observationerna och hackningstiden att

doma, infinner sig strandskatan om varen till de yttre skaren

sa snart isarna har gifvit vika eller vanligen under forra

halften af maj (Ronnskar 1904. 26. IV 4 ex., Herro 1902. 21. V)

och bortflyttar i borjan af September.

Phalaropus lobatus (L.)

Endast ett fatal ganger ar denna trefliga fagel under

flyttningstiderna, antagligen blott under varen, antraffad inom

omradet. Aflidne preparatorn P. Merilainen anfortrodde mig,

att han en vardag 1896 observerat en liten flock simmande

pa Karlofjarden, och friherre A. v. Bonsdorff har likasa en-

gang i sin ungdom, ehuru han icke kan erinra sig tidpunkten

eller artalet, iakttagit tvanne rastande individer vid dammen

i Sonaby-park. Enligt Mela-Kivirikko ar arten tillvaratagen
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pa orten 1891. 7. VI och 1894. 11. VI. I Nya svenska laro-

verkets samlingar finnes ett exemplar, dateradt Soderskar

1903. 10. VI och F. Remmler fallde en 6 pa Graskars-Vester-

badan 1909. 28. V (F. fs.). Sistnamnda var den 31 maj sag

jag pa Sibbo-Fagero tvanne exemplar af den smalnabbade

simsnappan, som vid min ankomst lyfte fran stranden af

den traskliknande, instangda hafsviken, strax osterom fiskar-

stugan.

Phalaropus fulicarius L.

Den brednabbade simsnappan bar tvanne ganger er-

hallits fran omradet, Esbo-Tvielp 1851. 10. IX (Wr.-Pn) och

Tirhallan i ostra skargarden 1904. 11. XI (Mela-Kivirikko).

Limicola pygmaea Lath.

Myrvipan ar en synnerligen sallsynt gast pa orten om

varen. Mina anteckningar harom inskranka sig till foljande

data: Drumso 1896. 2. VI 3 + 1 ex. och 1899. 28, V 1 ex.

(Fig. VIII—X). Hostetid bar jag aldrig fatt sikte pa fageln.

Enligt Wright-Palmen bar arten afven tidigare ett fatal gan-

ger erhallits fran omradet: Esbo 1841. 31. VI 3 ex., 15. VIII

1 ex. 6 och 1871 i slutet af September flera ex.

Tringa subarcuata (Giild.).

Med ett enda undantag, Drumso 1906. 5. V, da en en-

sam arsgammal fagel iakttogs och falldes, ar spofvipan af

mig darstades antraffad blott under rasterna vid hoststracket.

Saval gamla som ungfaglar upptrada synnerligen sparsamt,

spridda eller i flockar om nagra individer, fran slutet af

juli till borjan af September (Fig. VIII—X):

1897.
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Af uppgifter i litteraturen fran Helsingfors trakten kunna

omnamnas: 1842. 13. IX 1 ex. uf. och 1851. 24. VIII 1 ex.

uf. ^ (Wr.-Pn).

Tringa alpina L.

Allman under var- och hoststracket, rastande i skar-

garden pa lampliga naringslokaler (Fig. VIII—X). Karrvipan

anlander till Drumso i sma eller medelstora flockar, och ofta

i sallskap med movipan, i senare halften af maj, stundom

nagot tidigare:

1899. 25. V c. 12 ex. 1905. 27. V c. 20 ex.

1901. 19. V en mindre flock —07. 9. V c. 15 „

—05. 14. V 4ex.,20. Vc. lOex. — 11.25. V stora flockar (Nyb.)

Exemplar i Finska fagelsamlingen, erhallna vartiden fran

omradet, aro daterade: 1849. 21. V, Soderskar 1879. 18. V ^.

1881. 30. V (5, Rodbargsstranden 1885. 19. V 6, Graskars-

badan 1909. 27. V ^ och 1910. 21. V samt Stenskar 1913. 23. V.

Enstaka efterblifna faglar ses annu en vecka senare (1899.

30. V 1 ex., 2. VI 2 ex.; 1904. 29. V 2 ex.). Sasom anmark-

ningsvardt sena forekomstdata for arten pa orten anforas

af Wright-Palmen 1839. 10. VII samt 1840. 19. VI och 1841.

19. VI. Mahanda dock det forstnamnda af dessa beror en

tidig pionier for hoststracket. Ty redan fran medlet af juli

under en manads tid framat infinna sig ater enstaka individer

eller sma flockar af arten, bestaende af gamla faglar, att

doma af den annu i behall varande vardrakten samt af

skjutna exemplar, synbarligen pa flyttning mot soder:

1898. 21. VII fl. ex.; 10. VIII 2 ex. 1904. 29. VII 3 ex.; 3. VIII 2 ex.

—99. 2. Villi „ 4. Villi „ —06. 14. VIII 1 ex.

samt (Porkala 1878. 5. VII och 1879. 4 VII) och Hundorn

1910. 30. VII 8 ex. (F. fs.). Ungfagelsstracket vidtager under

augusti manads senare halft samt fortgar langt in i oktober.

Sa finnas fran Drumso antecknade:
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1896. 28. VIII 5 ex. 1903. 5. IX 8 ex.

—98. 27. VIII 4 „ -07. 13. IX c. 20 ex.

—99. 6.x 4 „ — 11. 22. X enstorreflock(Nyb.)

Bland hithorande data i Finska fagelsamlingen fortjana ytter-

mera omnamnas 1875. 17. IX, 1879. 25. VIII och 1889. 2. IX.

Tringa Schinzii Brehm.

Denna sydliga dvargform af forenamnda art iakttog jag

pa Drumso 1899. 30. V, da en enstaka Individ, sallskapande

med en karrvipa, skadskots vid Hastsko- eller Taxnasviken,

och efter en kortare flykt nedfoll bland stenarna pa mot-

satta stranden, utan att jag lyckades fa tag i fageln. Genom
direkt jamforelse med den narvarande storre formen samt

den tydligt skonjbara svarta buksidan, kunde nappeligen

nagon forvexling med mindre Tringa-arter forelegat.

Tringa maritima Briinn.

Skarvipan ar skjuten vid Soderskar 1897. 10. XII (Mela-

Kivirikko), pa Esbo-Langgrund 1899. 26. VI (B. Geitlin) samt

af stud. F. Remmler pa Maraskar 1909. 11. X (F. fs.).

Tringa minuta Leisl.

Sallsynt vid rasterna i skargarden under stracket, van-

ligen i sallskap med foljande art (Fig. VIII—X). Mahanda

dock att likheten med movipan, sarskildt om hosten, samt

forenamnda sallskapssatt foranledt forbiseenden eller for-

svarat artens igenkannande. Mina anteckningar om smavipan

inskranka sig till foljande uppgifter fran Drumso:

1896. 2. VI 1 ex. (+ 1 ex. I. pygmaea -^ 4 st. Aeg. hiaticula)

—98. 27. VIII 1 „ (+ 1 „ Tr. Temminckii)

1903. 8. IX 3 „

—04. 27. V 2 „ (+ en flock Tr. Temminckii).

Enligt Wright-Palmen bar arten tidigare blifvit antraffad

inom omradet under bada flyttningstiderna (sasom Esbo

1842. 12. IXsamt Helsinge 1866. 18. IX och 1871 om varen).
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Tringa Temminckii Leisl.

Allman under flyttningstiderna var och host. Hufvud-

mangden stracker om varen i smarre flockar, och ofta

sallskapande med Tr. alpina, under senare halften af maj,

stundom redan tidigare. Nagra data fran Drumso kunna

atergifvas

:

1898. 27. V fl. ex. 1906. 24. V c. 50 ex.

— 99. 25—28. V 7— 10ex.dagl. —07. 9, V c. 15 „

1905. 26. V —12. 19. V storre flock (E. N.)

Smedjevikens vid lagvattenstand till stor utstrackning blottade

botten och strander utgora for arten sasom for flertalet ofver-

strackande vadare en omtyckt naringsplats under rasterna

(Fig. VIII—X). Enstaka ses annu i borjan af juni (t. ex. Drumso

1896. 2 VI 3 ex., 7. VI 1 ex.). Redan i slutet af juli passera

de forsta atervandande moviporna, bestaende enl. fallda ex.

af aldre faglar, Drumso och stracka dessa annu under forra

halften af augusti, da ungfaglarna begynna infinna sig och

sedermera fortfara att stracka under hela denna manad. De

bada aldersklasserna upptrada darvid skilda eller i flockar

om nagra individer. Besynnerligt nog har jag senare pa

hosten aldrig antecknat arten, ehuru jag vantat att denna

tid finna ett till rikedom och sammanhallighet mera pragnant

ungfagelstrack. Denna min erfarenhet sammangar fullkom-

ligt med uppfattningen om artens strack i Finlands faglar:

„Arten flyttar saledes genom sydliga Finland i maj och ater-

vander i god tid i augusti". Nagra data for hostflyttningen

kunna har bifogas, hvarvid skjutna faglar fatt falla utslaget

betraffande alder afven for event, skottfria individer i

flockarna:

1896. 3. VII 3 ex. gf. 1905. 28. VIII 2 ex. uf.

14. VIII nagra ex. uf. —06. 18. VIII c. 10 ex. bade

—97. 26. VII 2 ex. gf. gf. o. uf.

—98. 27. VIII 2 „ uf. —07. 5. VIII 2 ex. gf.

—99. 4. VIII 1 „ gf. 26. VIII 5 „ uf.
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Tringa canutus L.

Antraffad inom omradet blott nagra ganger, 1859. 2. VIII,

1872 pa hosten, 1874 i augusti, 1876. 29. IX vid Melko (Mela-

Kivirikko) samt 1889. 2. IX (F. fs.). Emellertid foreligger

till min kannedom en fullt saker observation ofver kustvipan,

som gor det hogst sannolikt att arten regelbundet presterar

ett grannt var- och antagligen afven hoststrack langs de

yttersta klipphallarna i hafvet utanfor Finlands sydkust.

Under skytte vid Graskarsbadarna den 10 juni 1899 obser-

verade magister Bertil Geitlin jamte jaktsallskap en flock

fran vaster till oster strackande vadare, raknande minst ett-

hundra, om icke nagra hundra individer, af hvilka med
tvanne samtidigt aflossade skott falldes icke farre an 13

faglar, som sedermera visade sig tillhora nu namnda art.^)

Till dessa utmarkta observationsplatser under stracktiderna

komma tyvarr mycket sallan personer, allra minst sadana

med lust och mojlighet att anstalla fageliakttagelser.

Calidris arenaria (L.).

Af denna, tidigare ej i landet antraffade vadare, skot

stud. F. Remmler pa Graskarsbadan den 24 maj 1912 ett

exemplar, som finnes uppstoppadt i Finska museum.

Totanus fuscus L.

Svartsnappan stracker om varen regelbundet, men mycket

sparsamt och spridd, ofver omradet i borjan af maj, exem-

pelvis:

Drumso 1899. 1. V 1 ex., 2. V 2 ex.; 1904. 4. V 5 ex.

1913. 3—4. V flera ex. hordes under stracket om natten.

^) Mela-Kivirikko anfor en liknande observation samma var pa

Drumso. Har har tydligen en forvaxling af fyndorten egt rum, da

mitt manuskript forelegat utgifvaren till genomseende, eliuru kalian

har icke, lika litet som betraffande de ofriga af mina observationer, finnes

angifven.
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Under hostflyttningen har jag blott sallan ofverkommit gamla

individer. Dessa infinna sig fran hackplatserna synnerligen

tidigt, redan under senare halften af juli, samt iforda sin

vackra vardrakt (Fig. VIII—X):

Drumso 1896. 21. VII 2 ex. 66 1900. 17. VII 1 ex.

—99. 13. VII 2 „ —06. 19. VII 2 „

I slutet af denna manad visa sig afven de forsta ungfaglarna,

enstaka eller parvis, och stracka sedan, ofta i sallskap med
giuttsnappan, nastan augusti manad igenom:

Drumso 1896. 31. VII 2 ex. 1901. 8.VIII2ex.
— 98. 23. VII 1 „ —06. 10. Villi „; 17. VIII 2 ex.

—99. 6. VII 1 „ 19.VIII2 „ ; 20.VIII5 „

21. VIII 1 „ 21. Villi „ ; 22. VIII 2 „

1900. 16. VIII 2 „ —11. 25. VII 2 „

Totanus ochropus (L.).

Endast ett fatal ganger ar gropsnappan iakttagen inom

omradet under hoststracket:

Esbo 1840. 2. VIII (Wr.-Pn)

Munksnas —84. 15. VIII (F. fs.) 1 905. 26. VII 6 ; 4. VIII ^ (F. fs.)

Drumso -99. 12. VI 3 ex. gf. —06. 29. VII Vanda a 1 ex.

13. VIII 1 ex. uf.

En forvaxling med karrsnappan sker afven for den baste

synnerligen latt, om man icke hor latet, da arterna latt at-

skiljas.

Totanus totanus (L.).

Rodbenaren utgor den allmannaste sommarvadaren i

skargarden. Hit infinner den sig under forra halften af maj

(t. ex. Adholms Langgrund 1899. 10. V 2 ex. och 1909. 3. V
2 ex. samt enl. Nyberg Drumsd 1913. 12. V 2 ex.) samt

forsvinner ater fran hackplatsen fran slutet af augusti till

medlet af September. Arten forekommer ofverallt i skar-

gardsgebitet pa mindre klippholmar och oppna smaskar
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utanfor de yttre skogslanden eller pa fjardarna mellan dem.

Aggen varpas i en obetydlig strafodrad fordjupning i en

tufva. Hackningstiden infaller under forra halften af juni,

sasom af narslutna fynddata framgar:

Rodhallan 1901. 9. VI 3 friska iigg:

44,5 44,1 44 , , ., i. 1 1 1

; skalvikt: 1,82, 1,22, 1,23 gr.

31,4 31 31,1

Adholms Langgrund 1901. 11. VI 4 friska agg:

47,6 46,1 45^ 44,1

S^lTs 3\,4 31,6 31,6

Fagero, Saxen 1908. 21. VI 4 starkt rufvade agg

Tallorn (Borstan) --08. 2. VII dunungar

Pentarn — 12. 12. VII halfvuxna ungar.

Den rodbenta snappan ar en utmarkt vaktare for den nyttiga

sjofagelvarld, sarskildt ejdern, som hackar pa samma eller

angransande skar som den sjalf. Redan pa betydligt afstand

lattar den papassliga fageln, vid en bats eller krakas ankomst,

pa vingarna for att med ett Ijudeligt late varsko omgifningen

for faran. Halst uppehaller den sig pa sadana kobbar, dar

sma tufgarnerade mossputtar forefinnas, i hvilka den med

sin nabb bokar efter den naring, insektlarver och dyl., som

bar aga sin hemvist.

Totanus glareola (L.).

Under flyttningstiderna ar karrsnappan en vanlig fore-

teelse bade i skaren och langs Vanda a. Om varen i borjan

af maj (enligt M. v. Wright stundom redan i slutet af april:

H:fors 1838. 24. IV och 1844. 18. IV Palmens arkiv) infinner

sig arten, rastande men spridda faglar eller grupper om

nagra individer, exempelvis vid Drumso och Rodbergsputten

1899. 9—18. V dagligen flockar om 2—3 ex., Vanda a 1906.

12. V 5 ex. samt Hogholmen 1912. 4. V 2 ex. Annu vid

medlet af foljande manad kan man iakttaga enstaka faglar
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eller mindre flockar, utan att jag lyckats bestamma faglarnas

kon eller alder (t. ex. Vik 1906. 15. VI 7 ex.). Pa denna

plats, starrangen vid bottnen af sjalfva viken (Fig. Ill) bar

jag nagra ganger annu senare i juni iakttagit ensamma karr-

snappor, hvaraf jag kommit till den ofvertygelsen, att nagot

eller nagra par af arten bar pa denna, for fageln synnerligen

tilltalande lokal, atminstone observationsaren, skulle backat.

Detta formodande vinner i styrka genom Magnus v. Wrigbts

uppgift, att arten fordom (vid medlet af 1800-talet) talrikt

backade vid Gloet, alltsa trakterna af nuvarande jarnvags-

torget.

Redan under senare balften af juli atervanda de gamla

faglarna, en ocb annan redan tidigare (t. ex. Drumso 1899.

29. VI 1 ex.), ensamma eller nagra tillsammans, till rast-

platserna (Fig. II—III & VIII—X) ocb stracka annu langt in

i augusti:

Drumso 1896. 20. VII 5 ex.

—98. 11. VII 2 „ ; 17. VII 1 ex.; 7. VIII 1 ex.

—99. 18. VII 2 „ ; 3. VIII 2 „

Vanda a 1906. 20. VII 1 „ ; 23. VII 2 „ ; 25. VII nagra ex.

Drumso —06. 39. VII 1 „ ; 8. VIII 1 „ ; 12. VIII 3 ex.

(Hit fa mojligen foras trenne ex. i Finska fagelsamlingen

daterade 1903. 29. VII ^; 1904. 2. VIII 6; 1905. 28. VII 6.)

Under ungfagelstracket, fran borjan af augusti till slutet af

September, ses arten i mindre eller nagot storre flockar,

mycket ofta i sallskap med gluttsnappan, uppeballa sig pa

rastplatserna. Salunda pagick ungfaglarnas bostflyttning ar

1899 ofver Drumso mellan den 3 augusti ocb 26 September

med 1 —15 individer dagligen under min rond pa rastplat-

serna ocb uppnadde sitt kulmen fran medlet af augusti en

vecka in pa September.

Totanus littoreus (L.).

Gluttsnappan ar synnerligen talrikt representerad under

bada flyttningstiderna saval i skargarden som langs Vanda a.

Foreloparena visa sig redan omkring den 1 maj, men bufvud-
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mangden stracker forst nagot senare eller narmare medlet

af manaden, sasom foljande observationer vid handen gifva:

Drumso 1899. 2. V 1 ex.; 1 1— 16. V dagl. flockar om 5— 15 ex.

1904. 17. V 3 „

—06. 8. V 1 „

—07. 9. V 1 „ ; 14. V 7 ex.

Hogholmen— 11. 27. IV 1 „— 12. 7. V 2 „

Drumso —13. 6. V 1 „ (E. Nyberg).

Enstaka faglar ses annu i slutet af maj (Drumso 1899. 18. V
1 ex., 28. V ex.). Ror man sig ute en varnatt i borjan pa

maj skall man hogst antagligen fa hora fran rymden artens

skarpa hvissling under stracket, som i likhet med fallet hos

de fiesta vadare forsiggar under den morkaste delen af

dygnet. Ar man hemmastadd i faglarnas laten, visar sig

genom dem en mojlighet icke blott att i morkret identifiera

arten utan afven approximativt angifva mangden. Salunda

pagick exempelvis under natten mellan den 3 och 4 maj

1913 (och flera natter darefter) 5fver hufvudstaden ett oaf-

brutet vadarestrack. Rikligast voro gluttsnappor foretradda,

sparsammare eller momentant karrsnappor, svartsnappor och

enstaka spofvar, om af den storre eller mindre arten ar

svart att afgora.

Redan i borjan af juli infinna sig de gamla faglarna

anyo till rastplatserna, spridda eller i fataliga flockar och

stracka annu langt in i augusti

:

Drumso
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pa Drumso, hvarvid maximum i intensiteten uppnaddes den

6, 14 och 16 augusti, med resp. 11, 12 och 14 individer i

flockarna. Fran den 17 till och med den 25 augusti an-

noterades grupper om hogst 6— 10 ex. dagligen, hvarefter

siffran plotsligt sjonk ned under 5. Ar 1911 synes pa Drumso
tiden 8— 10 augusti varit den rikaste pa gluttsnappor under

hostflyttningen, med flera flockar dagligen, ar 1912 den 4—5
augusti (Nyberg). Sistnamnda ar antecknades den forsta

gluttsnappan den 11 juli och den sista den 8 sept.

Under rasterna om varen antraffas arten rikligast re-

presenterad vid de langgrunda, sanka och starrbevuxna vik-

stranderna pa kusten och den inre skargarden Hoplax, Ladu-

gardsviken, Drumso-Porovik m. fl. (Fig. II— III & VIII—X).

Under hoststracket ater forekommer den litet hvarstans, sa-

som vid Vanda a och fastlandsvikarna, pa oppna, laglandta

strander i den inre skargarden samt pa flacka kobbar och

smaskar i hafsbandet. Sarskildt gouterad synes for fageln

emellertid Smedjeviken vara, en forkarlek som den delar

med de fiesta vadare. Har ser man arten, ofta i sallskap

med karrsnappan, med sin langa, svagt uppatbojda nabb

ploja det grumliga vattnet i de instangda polarna och lagu-

nerna pa den vid lagvattenstand blottade vikbottnen, upp-

fangande hvarjehanda fiskyngel eller bokande efter gastro-

poder, som i legio hamnat pa det torra, en syn, som under

vissa dagar, da smasnappor och strandpipare m. fl. deltaga i

jaktandet pa naringsplatsen, ar synnerligen fangslande for

naturvannen. Angaende artens event, forekomst som hack-

fagel har professor J. A. Palmen gifvit mig foljande intres-

santa uppgift: Manga somrar pa 1890-talet hordes den nastan

dagligen pa fladan mellan Bergo och Alholmen vid Bodo uti

Esbo skargard, och sedermera sags paret atfoljdt af 4 flygga

ungfaglar pa samma stalle ; antagligen hade faglarna hackat dar.

Tringoides hypoleucos (L.).

Drillsnappan anlander till ortens skargard i borjan af

maj och ses da pa stranderna, enstaka eller i fataliga flockar:
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1896. 3. V (Th. B.) Drumso 1909. 6. VI ex.

Drumso—98. 8.V 2 ex. „
—11.7.V2 „ (E.N.)

--99. 4. V3 „ Hogholmen— 12. 4. V 2 „

1906. 5. VI „ Vado — 13. 4.V5 „

Bortfarden begynner under senare halften af augusti och

pagar annu in i September.

Arten hackar allmant inom omradet, saval langs Vanda-

och Dickursbyaar och deras mindre tillfloden, som vid kusten

och i den inre skargarden. Den forekommer har pa tvanne

olika standortstyper, dels pa lofskogsgarnerade, eller med
loftrad starkt uppblandade, buskrika (Uindartade) skogs-

strander med langgrund och dyig botten, halst dock sma

leende holmar (t. ex. Lemmisholmen i Morsviken pa Drumso
och Bjorkholmen vid mynningen af Botby vik), de egent-

Hga naringslokalerna, dels ater pa flacka stengrund med
gronskande flackar i narheten af sadana terranger (sasom

Tirgrund i Taxnasviken af Drumso och Stenorn vid Sibbo-

Fagero), till hvilka fageln synbarligen lockats af deras isole-

rade och fredade lage. Genom denna sin langtan efter en

skyddad hackplats drifves fageln, ehuru skyende saltvattnet,

att, sasom forenamnda exempel vid handen gifva, bosatta sig

pa smaskar vid oppna hafsfjardar, blott nagon storre holme

af inskarstyp finnes i narheten. I en frodigare tufva af

gras eller andra orter eller i skyddet af nagon lofbuske

varper fageln sina agg i en strafodrad urholkad bale. Hack-

forhallanden framga ur foljande anteckningar:

Drumso 1899. 4. VIII dunungar.

Tirgrund 1901. 13. VI 4 mycket legade agg.

—03. 3. VI 4 friska agg:

37,7 37,5 37^5 3^,1

27^'
27^3 2T7i 26j

Fagero Stenorn 1908. 19. VI 4 klackfardiga agg.

Redan fran medlet af juni ser man allmant flygga ung-

kullar, ofta i sallskap med hvarandra, stryka omkring langs
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stranderna af Vandaa och skargardsholmarna, fore bortfarden

i augusti.

Machetes pugnax (L.).

Arten hackade med all sakerhet vid Ladugardsvikan at-

minstone aren 1903 och —04 och gor det val antagligen

annu. Boet lyckades jag, oaktadt ifrigt letande, aldrig finna,

men iakttog under senare halften af juni namnda ar, vid

exkursioner till platsen, pa den sanka och vattenmattade,

med Carices och Eriophora foretradesvis bevuxna delen af

strandmaden vid vikbottnen enstaka honor, som oafbrutet

flogo fram och ater ofver mitt hufvud for att blott for

nagot ogonblick sla sig ned vid mina fotter samt afven i

ofrigt genom athafvor och late tydligen visade sig aga agg
eller ungar i narheten (Fig. III).

Brushanen anlander till Vik under forra halften af maj ^)

(1903. 8. V en mindre flock, 1904. 15. V flera mindre floc-

kar). Pa den sumpiga strandmaden eller i de med gulnad

och bruten vass-stubb betackta ruggarna mellan de obe-

tydliga vattenflackarna far man denna tid se sma flockar,

till ofvervagande del sammansatta af honor anda till medlet

af juni (Fig. I—III). En tidig morgon harute, till knana va-

dande i vattnet, blir naturvannen i tillfalle att njuta af den

fangslande anblicken af en brushanelek. Vid medlet af juni,

mahanda redan tidigare, begynna honorna hacka, Hanarna
daremot atervanda omedelbart till sodern. Sadana strac-

kande hanar med sondertrasade kragar har jag flera ganger

antraffat rastande i skargarden (sasom Drumso 1902. 27. VI

1 ex. 1904. 29. VI 3 ex.). En hane i Nya sv. laroverkets

samlingar ar daterad Soderskar 1906. 6. VI. Pa Tirgrund

i narheten af Drumso sodra strand iakttog jag 1901. 22. VI

fyra hanar med mindre yfviga, men granna och hela kra-

gar. Af dessa falldes en Individ som visade sig vara —

') Arten ar af E. Nyberg antecknad a Katrinebarg vid Vanda a

1913. 1. V fl. ex.
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och synbarligen galler detta afven de ofriga i flocken — en

yngre, antagligen fjolarsgammal hane, som af den val bibe-

hallna fjaderskruden att doma, icke deltagit i leken. De
gamla honorna har jag aldrig ofverkommit under bortfar-

den. Helt annorlunda ar forhallandet med de grabruntfar-

gade ungfaglarna af hvartdera konet, som regelbundet stracka

ofver skargarden och har rasta. De forsta af dem infinna

sig, enstaka eller nagra tillsammans, redan i borjan eller

narmare medlet af augusti:

Drumso 1896. 10. VIII 2 ex. (5$; 1906. 10. VIII 2 ex. 66;
1901. 13. VIII 3 „ 5$; —09. 15. VIII 2 „ 6^;
—05. 4. VIII 1 „ 6

;

och stracket fortgar med afbrott annu nagra dagar in i

September.

Omkring den forsta i sistnamnda manad upptrader ar-

ten konstant och ofta i stor mangd:

Drumso 1898. 30. VIII 2 ex. c??; 1901. 4. IX 2 ex. 6^;
—99. 30. VIII 2 „ „ —02. 30. VIII c. 50 „ „

1900. 2. IX 12 „ „ —03. 1. IX c. 30 „ „

Da brushanarna komma flygande till rastplatserna un-

der stracket skilja de sig redan pa afstand vasentligt fran

ofriga vadare genom afsaknaden af late. Val nere pa mar-

ken stanna de en stund alldeles ororliga pa platsen med styfva

ben och halsarna stelt uppat strackta, medan snapporna in-

taga en ledigare hallning, lutande halsen snedt framat, li-

kasom for att lyssna, och piparena oafbrutet med korta pau-

ser nicka med hufvudet.

Limosa lapponica (L.).

Myrspofven ar stracktiderna synnerligen sparsamt men
regelbundet iakttagen i skaren, Mina anteckningar harom

aro foljande:



21.
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Numenius arcuatus (L.).

Storspofven anlander till orten mycket tidigt. De forsta

individerna visa sig ofta redan vid medlet af april under

manadens tredje, men hufvudmangden infinner sig forst

under dess fjarde och femte pentad samt foljes af efter-

trupper annu in i maj.

Vik 1895. 16. IV (Th. B.).

—96. 20. IV „

1900. 17. IV 1 ex.; 23. IV allm.

„ —01. 21. IV 3 ex.; 24. IV 5 ex.

—02. 20. IV 2 ex.

—04. 25. IV allm.

—07. 13. IV 1 ex.; 19. IV 3 ex.

Hogholmen —11. 20. IV 3 ex.

— 12. 17. IV 2 ex.

Aggelby 18. IV 1 ex. ] M
Helsinge skarg. 20. IV 10 ex. + flera enstaka faglar L^
Hogholmen —13. 11. IV 1 ex. j^
Grankulla 20. IV kl. 11 e.m. pa latet ett starkt strack.

Redan fran borjan af juli, stundom tidigare ar hanen ensam

hos ungarna och samtidigt ses i skargarden ofverstrackande,

men sallan rastande honor, enstaka eller nagra tillsammans:

Drumso 1901. 11. VII 2 ex. 1905. 7. VII 1 ex.

—04. 29. VI 1 ex. —06. 12. VII 3 ex.

Hanar pa strack aro iakttagna darstades, likaledes i spridda

exemplar under forra halften af augusti (t. ex. Drumso

1898. 13. VIII 1 ex.), hvarefter ungfaglarna i mindre flockar

ofverstracka anda till medlet af September (sasom Drumso

1901. 29. VIII 11 ex.).

Storspofven hackar allmant pa mer eller mindre fuk-

tiga och laglandta angar vid de djupa fastlandsvikarna Vik

(Fig. II—III), Hoplax, Botby samt langs Vanda a med till-

floden, sparsammare pa karrangar. I skargarden forekom-

mer den icke hackande. Pa en af stran forfardigad bale i

nagon storre tufva varper fageln sina agg under senare

halften af maj. Antecknade fynddata aro:

11
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Vik 1901. 13. V 4 friska agg

„ —02. 19. V 4 „ „
^

„ —04. 8. VI 4 klackfardiga agg:

64,6 64,5 64,3 62

45,1 45,4 44,4 45,9

Aggelby 1904. 21. VI halfvuxna ungar.

Numenius phoepus (L.).

Smaspofven ar en mycket sparsamt forekommande fa-

gel pa orten under flyttningstiderna. Den infinner sig om

varen tidigare eller samtidigt med foregaende art och na-

gongang i sallskap med denna:

singe 1846.
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Af dessa nagra observationsdata ser det ut, som skulle af-

ven betraffande denna art de gamla individerna bortflytta

tidigarna an ungfaglarna. De fa ganger jag pa Drumso som-

martid iakttagit fageln, har den uppehallit sig i sumpskogen

ofvanom den oppna Smedjeviksstranden, samt, af ett falldt

exemplar (1896) att doma, frossat bland blabaren.

Scolopax rusticola (L.).

Morkullan anlander till orten under senare halften af

april:

1896. 16. IV (Th. B.)

Drumso —98. 16. IV 2 ex.

—99. 21. IV 1 ex.

Kampbargen 1901. 17. IV 1 ex.

Drumso —04. 25. IV 2 ex.

—06. 18. IV (Th. B.); Vik 21. IV 1 ex.

Hogholmen —11. 17. IV 1 ex.

da arten enstaka eller parvis antraffas pa bara flackar i

skogskanterna och lundarna. ') Om hosten bortflyttar den

mycket sent, i slutet af oktober och borjan af november:

Djurgarden 1890. 17. XII ex.

Drumso —99. 24. X 2 ex.

1902. 27. X 1 ex. Aggelby 11. IX 1 ex.

Brunnspark. — 10. 4. XII ex.

Helsingfors —11. 29. X 1 ex.

Morkullan antraffas sparsamt i fuktig humusrik bland-

skog och pa mossrika lofangar pa fastlandet. I den inre

skargarden torde den afven forekomma, t. ex pa Vado, dar

Wasenius flera ganger med staende fagelhund konstaterat

ungkullars narvaro, samt pa Drumso, atminstone anda till

sekelskiftet. I den fuktiga bjorkskogen ofvanom Hastsko-

vikens ostra strand samt bland snaren kring mossputtarna

i Storskogen, vaster om Kvarnbarget var jag icke sallan i

1) Bo med 4 nagot legade agg aro antraffade nara Aggelby d. 8

maj 1887 (A. Lindfors) och den 13 maj 1909 a Alberga gard i Esbo

(J. E. Ekstrom).
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tillfalle att uppstota kullar och under de Ijumma varnat-

terna ofvervara draget. Numera torde arten harifran

hafva forsvunnit genom den tata villabosattningen. Det

forefaller mig som om fageln pa fastlandet, om ock ej van-

lig, vore betydligt allmannare an hvad man forestaller sig.

Dess tillbakadragna, tysta och undangomda lefnadssatt samt

vistelseortens beskaffenhet skydda arten for upptackt. Under

sadana forhallanden blir det vanligen af en ren tillfallighet

eller ett lycktraff man pa hackplatsen lyckas fa sikte pa

fageln,

Gallinago major (Gm.).

Dubbelbeckasinen ar en sallsynt gast pa orten under

flyttningstiderna i borjan af maj samt fran slutet af augusti

till medlet af September. Harunder bar jag observerat fa-

geln pa Drumso (Poroviksangen) samt Vik (Fig. Ill):

Drumso 1899. 25. VII 1 ex. Vik 1906. 4. V 1 ex.

1902. 8. IX 1 ex. „ 27. VIII 2 ex.

—03. 6. V 2 ex. „ —11. 3. V 1 ex.

Vik - 04. 25. VIII 3 ex. „ 3. IX 1 ex.

Vid Vanda a ar fageln antecknad af brdderna Hilden

1908. 2. och 14. VIII. Af intresse kan vara att erfara att

arten annu pa 1840-talet skots vid Gloet enligt Magnus von

Wright (Wr.-Pn).

Gallinago gallinago (L.).

Anlander till orten de forsta dagarna af maj:

Drumso 1897. 4. V 2 ex. Drumso 1903. 4. V 2 ex.

—99. 3. V 2 ex. Vik 7. V fl. ex.

Vik 1901. 2. V 1 ex. „ —04. 2. V flera ex.

—02. 8. V fl. ex. Drumso —07. 6. V 1 ex.

Vik —11. 4. V 2 ex.

stundom tidigare (Vik 1903. 26. IV 1 ex. samt enl. F. fs.

1850. 21. IV 6 och Palmens arkiv enl. M. v. W. 1844. 14.

IV H:fors (medan annu intet bart stalle fanns), 1849. 20. IV,

1850. 19. IV.
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Flera par af arten hacka regelbundet pa starrangarna vid

Ladugardsvikens botten, utan att jag lyckats upptacka boet.

Till denna praktiga beckasinlokal (Fig. II—III) infinner sig

arten regelbundet och stundom ganska rikligt under host-

stracket fran medlet af augusti manad till slutet af Septem-

ber, och samtidigt bar jag pa Drumso pa sumpangen kring

Poroviken iakttaget fageln (exempelvis Drumso 1903. 17.

VIII 2 exx. 29. VIII 2 exx. 17. IX 1 ex.). Den 12 juni 1910

fasttogs med handerna i Henriksesplanaden i Helsingfors

en enkel beckasin, som forarades till Hogholmens djursam-

lingar. Den trifdes utmarkt tillsammans med smafaglarna

i deras rymliga voliar. I ett litet mossgarnerardt krus strod-

des myragg sparsamt omkring, och dessa lat fageln sig val

smaka samt blef inom kort alldeles oradd.

Gallinago gallinula (L.).

Den halfenkla beckasinen ar sallan observerad och till-

varatagen stracktiderna, omkring medlet af maj och pa sen-

hosten:

^ Soderskar 1889. 30. IX 2 ex. (F. fs.)

£ Drumso —98. 8. X 1 ex.

^ „ —99. 1. X 1 ex.

J, Soderskar 1901. 30. XI 1 ex. „

-51. 18. V Drumsd —04. 15. V 2 ex.

(Kyrkslatt —06. 1. V 1 ex.(Th.B.).

Ardea cinerea (L.).

Ar skjuten vid Helsingfors pa slutet af 1820-talet samt

vid Gammelstaden 1885. 17. VII. Grahagern ar vidare ob-

serverad 1901. 28. IV pa Skatudden i Helsingfors och pa

Traskanda i Esbo tre dagar a rad ar 1903. Fran Esbo ar

denna sallsynta fagel afven tidigare erhallen enl. Mela-Kivi-

rikko, namligen 1872. 7. VIII samt 1874. 15. VII, da en Individ

falldes ur en flock pa 6 st., bestaende af moder och ungar,

hvilka synbarligen skadat dagens Ijus pa Aminne gards agor.

Helsinge 1845.
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Ett exemplar i Finska fagelsamlingen ar dateradt Kyrkslatt

1911. 1. VIII). Tvanne grahagrar iakttogos af herr Alex.

Federley den 3 och 4 augusti 1910 a Lofholmen i Helsing-

fors ostra skargard; faglarna hollo till i vass- och safrug-

garna vid stranden.

Botaurus stellaris (L.).

En rordrom observerades af mig 1911. 5. V i en tat vass-

dunge a Ladugardsviken (Fig. IV), da fageln for ett moment

strackte fram sitt hufvud och framre delen af balen vid

kanten af ruggen. Enligt uppgift af E. Wasenius ar arten

darstades afven tidigare nagon gang bade sedd, hord och

skjuten.

Ciconia ciconia (L.).

Hvita storken ar iakttagen pa orten sommaren 1902

(Mela-Kivirikko) samt pa Sillbole agor 1897. 9. V 3 ex.

(Meddel. af Societ. pro Fauna ett Flora fennica hft 23).

Cygnus cygnus (L.).

Under flyttningstiderna var och host, fran mediet af

mars till slutet af april samt fran oktobers ingang anda till

nyaret, med synnerligen bade tidiga forelopare och sena

efterfoljare antraffas sangsvanen regelbundet pa orten.

Hufvudmangden flyttar i april samt oktober. Saval storre

och mindre ofverstrackande flockar som rastande faglar kan

man da fa iakttaga. Vid ankomsten om varen till skar-

garden sla sig faglarna ofta ned pa isen eller i pa grund

af starkare strdmsattning oppna rakar och sund. Nagra

data kunna har bifogas:

1890. 22. Ill (Kiim.) 1895. 3—22. IV (Th.B.)

—91. 6. IV
—92. 13. IV „ Drumso
—93. 22. V
—94. 30. Ill

—96.
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Drumso 1902. 27. Ill 7 ex. Hrfors 1905. 6. IV 4 ex.

Herro 4. X Sex. Majstad —10. 6. XII 15 ex.

Karlofjard 7. X lex. Gammelst.— 11. 31. XII 6 ex.

Drumso —03. 21. Ill 1 ex. Bandarn —12. 20. X 4 + 2 ex.) m
2. IV (Th.B.) Drumso 21. XII 2ex.|

Vik —04. 7. IVc.20ex. „ —13. 6. IV9 + 3ex.:|5

Af aldre data fran Hrfors trakten ma har foljande, hamtade

ur Finlands faglar II (Wr.-Pn), annu tillaggas:

1835. 15. XI 1847. 8. V 1862. 24. IV
—46. 6. XI —60. 17. XII —65. 1. IX

—68. 22. Ill

af hvilka det fran 1862 ar siirskildt anmarkningsvardt, eme-

dan Magnus von Wright da antecknade en flock af c. 100 st.

svanar vid Drumso, dar iifven jag, som ofvan synes, gjort

mina fiesta iakttagelser.

Cygnus Bewickii Yarr.

En ungfagel blef skjuten om hosten 1843 i Helsinge

socken och en fjolgammal hane falldes 1851, 3. V i Sibbo

(Wr.-Pn).

Anser fabalis Lath.^)

Antraffas uti stora svarmar strackande ofver omradet,

bade a skaren och pa fastlandet. Sadgasen infinner sig hit

M Den stora likheten mellan sarskilda species af vildgass pa

langre hall gor bestammandet af arten ute i naturen vanskligt, ja ofta

omojligt. Da darjamte pa grund af fridlysningsstadgan om varen inga

upplysande exemplar finnas tillvaratagna ar kunskapen om denna fa-

gelgrupps fdrekomst och frekvens synnerligen bristfallig. Da sad-

och gragasen emellertid om varen enligt professor J. A. Palmen (Wr-

Pn) torde anlanda pa olika tider, sadgasen i april, gragasen i maj,

har jag latit iakttagelsedata afgora arten. Dock tror jag att latitu-

derna for varstracket for de bada arterna ansenligt skara hvarandra.

Med afseende a hostflyttningen for namnda arter har jag icke kunnat

lamna nagra bestamda uppgifter. De af mig observerade mindre gas-

sen ater hafva samtliga fatt galla for den allmannaste, Branta bernicla.

Under sadana omstandigheter maste narslutna data upptagas med en

viss reservation.
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tidig-t om varen i april, icke sallan redan i borjan af mana-

den och slar sig da nagongang ned pa isen i skargarden

for att rasta:

Drumso

1895.



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 38, N:o 2. 169

skilda ganger en gragas vid klippgrunden narmast Melko

samt senare i juli flera stycken, synbarligen en ungkull.

Tidigare torde arten afven mycket sparsamt varit bosatt

inom omradet. Salunda hackade den enl. M. v. Wright ar

1856 pa Ronnskar, hvarjamte ett agg fran Esbo finnes i

finska museum (Wr.-Pn).

Anser albifrons (Scop.)

En hvitpannad gas tillvaratogs i en flock pa 6 rastande

individer i grannsocknen Thusby 1874. 19. X (Palmen, Zug-

strassen). „Vistas under varflyttningen arligen nagra dagar

pa vissa stallen i den inre skargarden" sager M. v. Wright

om arten i sin uppsats ofver Helsingfors traktens fagelfau-

na, utan att dock uppgifva nagra fyndplatser eller data;

Harom finnes emellertid ingenting sagdt i Finlands faglar II,

(Wr.-Pn), hvadan synbarligen namnda uppgift torde bero pa

en forvaxling med efterfoljande gasart, (se denna). Daremot

har enl. J. A. Palmen fyrmastaren Ahman i Porkala (pa

1870 talet) uppgifvit att arten regelbundet i mindre flockar

om hogst 100 individer skulle stracka i hafsbandet forbi

fyren.

Anser erythropus (L.).

Fjallgasen ar under flyttningstiderna mycket sparsamt

iakttagen och erhallen pa orten. Uppgifterna harom, lana-

de ur Wright-Palmen, basera sig pa anteckningar af M. v.

Wright och Tengstrom. Sjalf har jag aldrig observerat ar-

ten. Af en fiskhandlare i Helsingfors tillhandlade jag mig

den 10 oktober 1899 en foregaende dag i Esbo skargard

skjuten gas, hvars nabb och fotter redan forlorat sin farg,

men som jag pa grund af drakten, den obetydliga storleken

57 cm och nabbformen ansag utgora en ungfagel af denna

art. Tva exemplar i Nya sv. laroverkets samlingar aro da-

terade Esbo skaren 1903. 2. IX. I samband harmed kan

annu omnamnas att Hogholmens djursamlingar af baron C.



170 Palmgren, Helsingfors traktens fagelfauna.

Munck fatt emottaga en fjallgas, som johannedagen 1910

sallade sig till tamgassen pa Erkkyla gard (Hyvinge) och

inom kort blef alldeles tarn som dessa. (Hogholmens journal.)

Branta leucopsis (Bechst.).

Den hvitkindade gasen ar nagra ganger antraffad un-

der stracktiderna (M. v. Wr.) Foljande fynddata och -plat-

ser fran gebitet omnamnas af Wright-Palmen:

Esbo 1839. 20. V gf. $ Sibbo 1854. 3. V yngre $
Sibbo —40. 18. VII Esbo —67. 4. VI „ 6
Kyrkslatt —43. 20. V ur en flock blasander

Om de med det forstnamnda fyndet forknippade om-
standigheterna skrifver iakttagaren V. Falck i „Finlands

faglar" foljande: „Den 20 maj 1839 observerade jag vid en

sjofageljakt i Esbo skargard, 2 mil fran Helsingfors, fyra

sarskilda skockar af denna gasart, stadda pa vandring till

klackningsorten. Taget som passerade mellan kl. 4 och 6

f. m. kom fran sydost och gick at nordvast. Hvarje flock

kunde innehalla omkring 60 a 70 individer, som flogo sa

lagt, att man latteligen kunde skilja halsens och brostets

morkare farg fran den Ijusare buken".

Fran hostflyttningen foreligger en enda anteckning af

M. V. Wright, namligen att tvanne exemplar 1837. 11. X
blefvo skjutna ur en stor svarm i Danskarby uti Kyrkslatt

socken, dar de togo plats med anledning af en stark storm

(Wr.-Pn). Synbarligen stracker fageln regelbundet forbi

kusten i storre mangd, och fa val manga af observationer-

na betraffande foljande art egentligen tillskrifvas denna.

Branta bernicla L.

Prutgasen upptrader regelbundet i skargarden, och van-

ligen i praktiga flockar om 100 tals individer, under flytt-

ningstiderna — i senare halften af maj med dronare langt

in i juni samt fran slutet af September till borjan af novem-
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ber manad — hvarvid den, sarskildt om varen, garna rastar

pa hafvet eller nagon af dess karga klippor:

Porkala 1889. 21. V (Nya sv. lar. saml.)

Hundorn —99. 24. V c. 30 ex.

Drumso 27. IX 2 ex., af hvilka den ena falldes

Drumso Hattarna 1902. 1. VI en mindre flock; 4. X c. 75 ex.

— 03. 23. V en mindre flock

—04. 24. V c. 50 ex.; 4. XI 5 ex.

—09. 18. X c. 100 ex.

H. Ytterskar —11. 2. X c. 50 ex. (E. Nyberg)

Drumso —12. 28. IV 2 ex.

Bandarn — 13. 20. X stora flockar

Hartill kunna af aldre data (Wr.-Pn) samt yngre (F. fs.)

annu tillaggas:
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Tadorna tadorna (L.).

Grafanden ar med sakerhet blott en enda gang antraf-

fad pa orten, den 31 maj 1842, da en bona i Helsinge skar-

gard falldes, hvarjamte ett annat exemplar 1845 21.Vtorg-
fordes i Helsingfors hamn (Wr.-Pn), Magnus von Wright
anfor arten fran trakten sasom „en af denna skargards sall-

sammaste men skonaste faglar."

Tadorna casarca (L.).

En rostand ^ falldes i Esbo skargard den 9 juli 1887

och forarades Finska fagelsamlingen af preparator Forssell.

Spatula clypeata (L.).

Af denna praktfulla fagel hacka arligen flera par vid

Ladugardsviken (Fig. IV—VII). Hit infinner sig skedanden
i borjan af maj, vid blidare varar stundom nagot tidigare:

1901. 28. IV nagra ex. 1903. 3. V fl. ex.

—02. 3. V „ „ ; 8. V fl. ex. —04. 4. V „ „

och forsvinner ater under forloppet af September. Af aldre

fynddata fran trakten kunna, enligt Wright—Palmen, anforas:

H:fors 1835. 20. V Esbo 1852. 10. V
Esbo —41. 15. V H:fors —54. 1. V
H:fors —43. slutet V „ —58. 28. V

—46. 20. V „ - 59. 1. V

Arten tyckes pa Vik aga gamla anor. „Aschan tror sig

hafva sett den i Gammelstadsviken" redan vid medlet af forra

seklet (Wr.-Pn). Boet, som anbringas a de torra vassrug-

garna (Fig. I), bland nedbrutna, vissna ror, ar byggdt pa ett

underlag af sadana i lampliga stycken och invandigt fordradt

med en sparsam dunbadd pa ett skikt af torra vassblad.

Hackningstiden framgar af foljande fyndanteckningar:
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1901. 5. VI 6 bon med 7—11 friska agg
—04. 5. VI 10 St. starkt rufvade agg
—04. 14. VI 10 St. kliickfardiga iigg:

58



174 Palmgren, Helsingfors traktens fagelfauna.

Angaende artens hackforhallanden kan jag icke fram-

lagga nagra egna uppgifter, emedan boet aldrig af mig an-

traffats, anskont fageln sasom namndes med sakerhet hac-

kar saval pa Vik, som af allt att doma afven vid nagra

andra kustvikar (Hoplax- och Bredvik). Pa forstnamnda lo-

kal bar jag icke endast traffat arten parvis, utan ocksa en-

staka tuppar langt in i juni. Under andjakt vid Drumso
Morsvik aro jamval nagra ganger (t. ex. 1901. 2. VIII) knappt

flygga ungfaglar af mig fallda. En intressant notis om ar-

tens tidigare forekomst inom gebitet, lamnar Wrigbt-Pal-

men. Den 3 juH 1846 fann Ekebom vid Helsingfors uppa

ett skar ute i hafvet tvanne hanar samt dunungar.

Mareca penelope (L)

Brunnackan eller blasanden utgor, nast foljande art, den

allmannaste anden pa orten. Saval vid de langgrunda kust-

vikarna, framst Ladugardsviken (Fig. IV—VII). som langs

Vanda a och vid sma, mangen gang midsommartid uttorkade

trask och mossputtar i skogen bar jag funnit den backande.

Isynnerhet foredrager arten dessa sistnamnda till arealen

obetydliga rena sotvattenlokaler med deras mindre framtra-

dande vaxtbghet framom de yppiga vassbaltena i vikarna.

Daremot undviker den balst skargarden. Ett bo, funnet

under en buske vid en liten skogsputt invid landsvagen

fran Aggelby till Fredriksbarg 1904. 26. V inneholl 7 starkt

legade agg:

56,1 55,6 55^ 54,5 53,8 53,4 53,i

37,4 38^ 37,8 37^8 38^ 37> 38^

Till gebitet anlander blasanden under senare halften af

april eller forst i borjan af maj, da jag observerat den pa

flodvattenputtarna pa isen i den inre skargarden (Drumso),

samt pa de ofversvammande strandbaddarna af fastlands-

vikarna (Vik) och pa vattendrankta sumpangar (Fredriks-

bargs skjutbana). Nagra ankomstdata kunna bifogas:
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Porkala 1889. 15. X (Nya sv. laroverkets samlingar).

Vik 1901. 28. IV fl. ex.

—02. 12. IV 3 „

Fredriksbarg —03. 24. IV fl. „

Vik —04. 17. IV 5 „

samt af aldre data, enligt Wright-Palmen

:

H:fors 1833. 8. V H:fors 1846. 21. IV

„ —38. 29. IV

„ —39. 5. V
„ —40. 5. V

Esbo —41. 1. V
Hrfors —45. 20. IV

—47. 8. V
—50. 23. IV
—53. 1. V
—56. 18. V
—62. borian V
—65. 7."V

Redan mot slutet af September infinner sig- arten till

skargarden, dar man under nastan en manads tid framat

kan fa se sma flockar pa de inre, af grasrika strander kan-

tade fjardarna. Aren 1839 och 1844 erholls arten vid Hel-

singfors annu den 13 november (Wr.-Pn).

Anas boschas L.

Grasanden ar pa omradet den allmannaste represen-

tanten for sitt slakte. Tidigare an nagon annan af sina ge-

likar infinner den sig om varen och langt senare an dessa

bortflyttar den ater. Redan i slutet af mars, medan istac-

ket annu betacker fjardarna, mangen gang annu tidigare, ja

stundom till och med i februari, visa sig de forsta indivi-

derna, uppsokande oppna sund eller flodvattenputtarna vid

stranderna, men hufvudmangden anlander forst vid medlet

af april, da i regeln oppet vatten finnes tillgangligt atmin-

stone har och hvar i skargarden. Foljande serie ankomst-

data ma har narslutas:

1890. 7. IV (Klim.) 1895. 22. IV (Th. B.)

—91. 20. IV „ —96. 14. IV
—92. 11. IV; 29. IV „ Drumso —97. 5. IV 1 ex.

—93. 3. V „ „ —98. 15. IV 4 „

—94. 4. IV; 8. IV „ „ —99. 7. IV 2 „
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Drumso 1900. 10. IV 7 ex.

Vik —01. 4. IV 2 „ ; 12. IV allm.

-02. 12. IV allm.

—03. 22. Ill nagra par; 5. IV 7 ex.; 10. IV allm.

—04. 12. Ill 1 ex.; 14. IV allm.

—05. 7. IV 1 „ 21. IV „

Drumso —06. 18. IV flera ex.

—07. 30. Ill 5 ex.; 1. IV (Th. B.)

Vik —08. 18. IV talrika ex.

—09. 17. IV „

Hogholmen —10. 27. Ill 2 ex.

Drumso — 11. 4. IV flera ex. (Wathen)
— 12. 25. Ill 1 „ ?, 6. IV 5 ex. (E. Nyberg)

H. Staffansby 6. IV 8 „

Drumso —13. 22. Ill I S ^ 4 ex.; 6. IV fl. ex. „

Torr Lofo 30. Ill flera strackande flockar „

^^^ 11- "^ ^^ ^^-l A Wasenius
3. IV 200 „ i

^- W^^^"'"^-

Grasanden hackar ofverallt vid de vass- och grasrika,

langgrunda vikarna med dyig botten, saval pa fastlandet,

Vik, Hoplax, Botby m. fl. som i den inre skargarden, exem-
pelvis Drumso Mors- och Porovik, samt langs Vanda a med
tillfloden. Men afven pa de yttre skogsholmarna (Fagero,

Estluotan, Herro o. a.) ja till och med pa oppna klippskar i

hafvet (t. ex, Pentarn), kan man stundom finna arten bosatt

vid sma, af gras- och starrtufvor garnerade mossputtar, i

skogen, pa nagon flack strand eller i en soloppen bargs-

skrefva. Bast trifves arten onekligen vid de af vass, saf,

fraken och starr m. fl. sumpvaxter nastan igengrodda, dyiga

fastlandsvikarna (Fig. IV— VII). Efter parningen dolja sig de

i sallskap samlade hanarna omsorgsfullt under ruggningen i

de tataste och otillgangligaste ruggarna, i den yttre skargar-

den uti remnor och raviner pa sondervittrade och starkt for-

klyftade kobbar (t. ex. Barkholmarna vid Soderskar). Se-

dan flygformagan ater varfvats, sla sig tupparna samman i

ofta ansenliga flockar, hvilka strofva omkring pa de inre

fjardarna och mangen gang gora langa utflykter till vatt-

nen i den yttre skargarden. I senare halften af juli som-
maren 1898 sags salunda en flock om cirka 50 st. grasand-
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tuppar vid den mot oppna hafvet vattande Hastskoviksstran-

den pa Drumso, af hvilka tvanne exemplar falldes. Dessa

befunno sig annu i ofvergangsdrakt men med fullt utbilda-

de ving- och stjartpennor, hvaraf jag drog den slutsatsen att

de sistnamnda vid draktbytet till forst fallas och nybildas.

Boet bar jag funnit i en storre tufva eller under en

buske pa fuktiga strandangar vid naringsplatserna (Fig. II),

i vassruggar (Fig. V—VI) samt bland ris, eller skyddadt af

nagon spad buske, i skogsbackar, stundom invid en liten

putt, men merendels ratt aflagset fran vatten. Bland an-

markningsvardare fyndplatser och data ma anforas att stud.

A. Wasenius 1910. 21. IV antraffade ett grasandbo med 9

agg pa ett ladtak a Vik (denna var var synnerligen tidig)

och aflidne stud. V. Hulden fann arten a Stroms bosatt i

ett gammalt krakbo. Det ar icke ovanligt att under en

skogspromenad fa sikte pa en nyss klackt ungkull, som

under moderns ledning tager sig fram mot narmaste lamp-

liga strand eller vattendrag. Redet ar rikt dunfodradt och

honan plagar ofta, da den aflagsnar sig fran aggen, ofver-

tacka dessa med en del af det mjuka underlaget. Af hack-

data kunna har nagra anforas:

Drumso 1901. 21. VI 8 starkt rufvade agg,

Botby —01. 24. VI 9

Vik "02. 23. V 3 friska agg,

—03. 14. V 4 „

—04. 15. V 6 „

62,7 62,1
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hafrefalten for att under rasterna samt for natten soka sig

ned till narmaste vatten. Bortfarden sker for de fiesta un-

der forloppet af oktober med eftertruppen i november, men
anpassas for ofrigt i hog grad efter arstidens beskaffenhet.

Salunda kvarstannar i regeln en myckenhet ander langt in

pa senhosten, och vid blidare vaderlek och darpa beroende

oppet vatten kan man annu fa se dem i skaren under de-

cember samt till och med i borjan af januari (exempelvis

Drumso 1912. 4, I 4 ex. enligt E. Nyberg).

Anas querquedula L.

Denna lilla and ar af mig blott engang med sakerhet

iakttagen inom omradet. Den 5 juni 1901 observerade jag

pa Ladugardsviken tvanne hanar, som an nere pa vattnet,

an uppe i rymden taflade om en honas bevagenhet. Troli-

gen hackar pa denna lokal (Fig. V—VI) alltid nagot eller

nagra par, ehuru fageln hittills undgatt min uppmarksamhet.

Arten ar for ofrigt flera ganger om varen erhallen fran or-

ten. Salunda har M. v. Wright antecknat den forsta artan

(Wr-Pn):

Helsingfors 1835. 6. V Helsingfors 1846. 28. IV
—42. 19. V (Kyrkslatt —48. 12- 15. V).

Enligt samma kalla har Aschan sent pa varen iakttagit arten

vid det s. k. Amanstrasket nara Fredriksbarg, alltsa pa en

lokal som numera genom kulturens invasion blifvit nastan

uttorkad.

Anas crecca L.

Nast grasanden ar krickan om varen den tidigaste af

alia ander, som redan vid medlet eller under senare halften

af april infinner sig till orten. Foljande ankomsttider fran

Vik (och Drumso) ma fortydliga det sagda:

1901. 21. IV 3 ex.; 28. IV allm. 1903. 10. IV 4 ex.

—02. 12. IV nagra par —04. 14. IV 7 „

Drumso -12. 21. IV fl. „ (Nyberg)
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Hartill kunna bifogas foljande aldre uppgifter (Wr.-Pn) ofver

den forsta krickans ankomst till Helsingfors med nagot se-

nare data ^:

1833. 8. V 1838. 24. IV 1847. 8. V
—34. 28. IV —39. 5. V —50. 20. IV

—35. 1. V —46. 2. V —65. 7. V

De forsta till Ladugardsviken anlandande faglarna uppehalla

sig, ofta i sallskap med grasanden, vid svammvattenpussar-

na pa den sumpiga strandmaden (Fig. II), afvaktande bar

istackets fullstandiga afkastning fran viken. Arten forsvin-

ner fran omradet under forloppet af oktober manad.

I bredd med grasanden ar krickan en mera sparsamt

forekommande hackfagel pa orten. Pa fastlandet finner man

den bosatt langs Vanda a med tillfloden samt vid narbe-

lagna grasrika och videkransade puttar pa strandangarna

(t. ex. Sonaby och Rosendal) eller skogsomgifna po-

lar, afvensom vid de sumpvaxtymniga, langgrunda kustvi-

karna (Fig. V—VI). Afven i den storre skargarden, namli-

gen pa Drumso bar jag flera ar a rad funnit krickan hackande

pa liknande lokaler (Poroviken och de med ett L^mna-tacke

ofverdragna polarna i Brukshagen). Hackdata:

Drumso 1899. 3. VI 7 agg

1903. 28. V 9 friska agg

Vik — 04. 14. VI 8 starkt rufvade agg:

48,7 48,3 47,9 47^ 46^,8 46^ 43,6

33,9 3^ 3472 33,9 33,4 32,i 31,8

Aggelby 1904. 28. VI en nagot vuxen ungkuU.

Fuligula fuligula (L).

Under flyttningstiderna antraffas denna fagel, om an

mera sparsamt i skargarden. Vanligen redan i slutet af

1) Namnda tidsskillnad mellan aldre och farskare data, hvilken

betraffande att flertal arter gor sig giillande, star synbarligen i sam-

band med den successiva klimatforbattringen, och visar faglarnas

hand i hand darmed skeende anpassningsformaga.
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april (t. ex. ar 1912 Torr-Lofo 21. IV 6 ex., och Adholms-

Langgrund 27. IV 4 ex., enl. E. Nyberg), icke sallan annu i

borjan af maj infinner sig viggen eller „tofsaiiden" hit och

falles da stundom af allmogeskyttar for vette. Sa framt

inga ishinder mota fortsatter arten farden till hackplatser-

na. Vid Ladugardsviken hacka arligen flera par. Omedel-

bart sedan faglarna anlandt hit, eller omkring medlet af

maj (1901. 11. V allm.; 1904. 12. V allm.), gruppera de sig

parvis, och redan i borjan af juni ses hanarna ensamma i

sma flockar. Boet har jag mestadels funnit pa den sanka

starrmaden i vikbottnen (Fig. Ill), flera ganger afven i ut-

torkade vassruggar (Fig. I & V—VI). Det bestar af ett un-

derlag lost hopfiltade vasspinnar eller stran, beroende pa

lokalen, samt ar sparsamt fodradt med dun. Men afven vid

saltsjon hackar denna utpraglade sotvattensfagel, om an

ytterst sallan, namligen pa kala klippskar i hafsbandet.

Sjalf har jag blott en enda gang funnit boet pa sistnamnda

slag af forekomstorter, sasom af narslutna hackdata framgar:

Graskar 1901. 4. VI 5 friska agg

Vik —01. 5. VI flera bon, aggen 4— 10 friska

—04. 15. VI 6 friska agg:

60,9 60,8 60^ 60^ 59,7 59,5

42^ 4M 4M 42^ 41,1 42

Vik 1904. 16. VI 7 friska agg:

61,4 60,8 60^ eOj 5^ 59^ 5^
42^ 42,4 42~i 41v 41,4 42,3 42,i

Under bortflyttningen, i slutet af September och oktober,

antraffas viggen fataligt anyo i skargarden, enstaka indivi-

der vid oppet vatten anda in pa nyaret. (Ett exemplar i

Finska fagelsamlingen ar dateradt Soderskar 1903. 14. I).

Fuligula marila (L.).

Barganden antraffades regelbundet, ehuru mycket spar-

samt under stracktiderna, i maj samt oktober och novem-
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ber, i den yttre skargarden samt vid klipporna i hafvet.

Sjalf bar jag aldrig lyckats fa sikte pa fageln, men daremot

nagra ganger erballit exemplar af „hvitbuken", fallda af all-

mogeskyttar (och magister B. Geitlin) under bosten. Foljande

forekomstdata, bamtade ur Wrigbt-Palmen samt Finska

fagelsamlingen, kunna angifvas:

V a r e n.



182 Palmgren, Helsingfors traktens fagelfauna.

jag af dessa dykanders agg inga skalvikter, da alia kuUar

uppmatts vid och sedan kvarlamnats i boet. Foljande fynd-

data finnas antecknade:

1901. 5. VI 8 friska agg,

—04. 29. V 5 „ „ :

63,7 61,8 60^ 60,4 59,7

45,4 44,9 45,1 45,7 44,5

1904. 6. VI 8 svagt legade agg:

61,9 61,8 6J^i 60^ 60^5 60,5 59,5 59,i

43,7 43,5 43,8 43^ 4474 44^ 43^7 45^

1904. 14. VI 7 legade agg:

64.6 64,1 63/7 63^ 63 62,7 62,3

43.7 43,6 44,3 44^^ 45^ 43^ 4473

Oidemia fusca (L.).

Flyttningstiderna ar svartan en tamligen allman fore-

teelse i den yttre skargarden. Hit infinner den sig i forra

halften af maj och stryker da i mindre flockar eller parvis

omkring mellan klippholmarna. Under hela denna manad
skjutes fageln for vette (t. ex. Herro 1901. 9. V d $, 1902.

3. V 2 ex., Enskar 1903. 14. V 4 ex., Notgrund 1904. 24. V).

Forst i borjan af juni skilja sig namligen konen at, da hack-

ningen vidtager. Svartan tillhor de faglar, som i likhet med
ejdern genom skoningslos aggplundring fran krakans och

manniskans sida aro domda att utrotas. Tidigare, annu vid

borjan af mina undersokningar, betydligt allmannare, fore-

kommer den numera blott synnerligen sparsamt, pa trad-

bevuxna utskar, enriskladda kobbar eller kala klippor med
gras-, ris- eller buskbevuxna flackar i hafsbandet. Boet an-

bringas i skydd af nagon tatare buske, bland Ijungen och

krakbarsriset eller i en storre tufva. Da honan aflagsnar sig

fran aggen ofvertacker hon vanligen dem med delar af re-

dets rika dungordel. Nagra fyndorter och data framga ur

bifogade anteckningar:
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Estluotan Ronnhallet 1899. 1. VII 8 legade agg,

Enskar 1903. 24. VI 8 svagt rufvade agg:

77,6 77^ 76^ 76^3 75^ 74^ 73^ 72,3

4776 48~ 497i 47^8 487 49 47,7 48,4

Kramaroarna Tallholm 1908. 28. VI 8 legade agg,

Pentarn —12. 11. VII 6 „ „ .

Som synes infaller hackningstiden for arten synnerligen sent.

Hanarna tillbringa sommaren tillsammans och som det fore-

fault mig, kring klippor och grund i de storre mot hafvet

oppna fjardarna mellan de yttre skogsbanden (t. ex. Karlo-

fjarden 1898. 17. VII 9 ex.). Under oktober bortflyttar svar-

tan. (Senast bar jag antecknat arten Hundorn 1899. 4. XI.)

Oidemia nigra (L.).

Sjoorren forekommer regelbundet, ehuru mera sparsamt

och i mindre flockar i den yttre skargarden under strack-

tiderna i maj och oktober samt falles da ofta om varen

for vette, exempelvis: Herro Kaparn 1902. 2. VI 2 ex. (5$,

Graskar 1903. 14. V 2 ex. 3 ^, Hamngrundet 23. V 7 ex.,

Melko 17. X 5 ex. samt enl. Merilainen 1905. 2. V. (Ett

exemplar, synbarligen en tidig forelopare falldes af E. Ny-

berg vid Tvielp 1913. 12. IV.)

Clangula glaucion (L.).

Under stracktiderna, sarskildt om varen, ar knipan myc-

ket allman i saval den yttre skargarden och pa fjardarna

mellan de inre skogslanden, som vid kustvikarna och langs

Vanda a. Den infinner sig synnerligen tidigt till orten,

Spridda forelopare visa sig redan i mars, medan hufvud-

mangden anlander i mindre flockar under senare halften

eller omkring medlet af april och kvarstanna i skargarden

under storre delen af maj:

1895. 24. IV (Th. B.) 1896. 19. IV (Th. B.)
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Drumso 1898. 4. IV 3 ex.

—99. 21. IV allm.

1900. 15. IV flera flockar.

—01. 23. Ill 1 ex.; 17. IV allm.

Herro Kaparn —02. 2. VI fl. ex.

H:fors Brando-rannan — 12. 17. Ill 1 ex. (E. Nyberg)
Vanda a 18. IV fl. ex.

Helsingre skargard 20. IV fl. mindre flockar „

Drumsd —13. 6. IV fl. ex.

Vid sin ankomst uppehaller sig hufvudmangden af taglarna

vid klipporna i det oppna hafvet utanfor iskanten, till en

del avancerande med denna efter hand allt mera inomskars,

medan ett mindre antal direkt soker sig till isrannor samt

flodvattenstrimmorna narmast stranderna af de inre holmarna
och kustvikarna eller svammpussarna pa lagland mark pa

fastlandet. Vid hostflyttningen ater, fran medlet af September
under eii par manader framat, vistas knipan halst vid de

langgrunda, vassrika vikarna pa kiisten och i den inre skar-

garden (Gammelstadsviken, Bredviken, Drumso Morsvik m. fl.).

Hackande har jag icke antraffat arten. En ensam hona,

mahanda skadskjuten, falldes pa Vanda a nara Rosendal

1906. 26. VI.

Harelda hiemalis (L.).

Allan upptrader under stracket massvis i den yttre skar-

garden. Sa snart hafsisarna forsvunnit eller omkring medlet

af april begynna de forsta flockarna infinna sig hit med en-

staka tidiga forelopare redan i mars (t. ex. Melko 1867. 4. Ill

enl. Wr.-Pn), men hufvudmangden stracker i stora svarmar
fran slutet af april och under en dryg manad framat, rastande

vid klippskaren pa hafvet eller de yttre fjardarna (t. ex. 1896.

21. IV (Th. B.) och 1899. 24. V 5 ex.). I annu maktigare

skaror gastar alfageln orten om hosten fran ingangen af

oktober till langt in pa senhosten i slutet af november (sa-

som Herro 1902. 17. X stora flockar, 1903. 14. XI mindre

flockar), och icke sallan antraffas faglar annu i december
(t. ex. Drumso 1900. 13. XII 4 ex.), ja nagongang till och
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med nyarstiden (t. ex. Esbo 1848. 8. I enl. Wr.-Pn). Ar

1912. 18. 19. o. 20. X antecknade E.Nyberg arten vid Bandarn

i valdiga svarmar och 1913. 30. V lika talrikt vid Graskars-

badarna.

Fran tidigare ar finnas angifna sarskilda observationer

om alfagelns forekomst pa orten sommartid, jamte formodan-

den att nagot efterblifvet par har skulle hackat (Wr.-Pn).

Bland annat skots vid Esbo Stenskar 1865. 16. VII en ung

hane, som pa underlifvet hade endast dun; vid Orskar i

Kyrkslatts skargard iakttogs 1872. 29. och 30. VII flockar

af atskilliga hundrade allor. Intressant ar med anledning

haraf foljande skriftliga meddelande jag erhaUit af magister

Bertil Geitlin (man jamfore observationsorterna): „Sommar-

tid forekommer Harelda hiemalis i mindre antal vid Orskar

och Graskarsbadarna langst ute i Finska viken. I borjan af

augusti aro de oformogna att flyga. Den 11 juli 1901 falldes

nagra alfaglar vid Stenskar, hvilka agde blodpennor samt

dun ofver hela kroppen. Det synes hogst antagligt, att

dessa individer bhfvit klackta har nere i skargarden af nagot

efterbhfvet par."

Eniconetta Stelleri (Pall.).

Alforradaren, denna praktfulla, hognordiska fagel ar

flerfaldiga ganger antraffad och skjuten i den yttre skar-

garden under flyttningstiderna i senare halften af maj samt

pa hostvintern i december och januari. Af data kunna fol-

jande anforas, de fiesta aldre och hamtade ur Wright-

Palmen:

V a r e n :

Helsinge, Esbo 1838. 20. o. 23. V 2 par (skjutna).

— 39. 19. V 5 (ur en flock af 3 ^)

L5fo i Esbo —41. 26. V ung c?

(Porkala —52. 21. V ett par)

Helsinge — 56. 16. V gammal 6

(Porkala 1913. 9. V c?) (F. fs.).
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H o s t e n :

(Kyrkslatt 1832. slutet I 2 uf.)

Esbo L6f5 —50. — XII ?
(Porkala —58. 6 I %.)

( „
— 96. 9 1 6) (Nya sv. larov. saml.).

Somateria mollissima (L.).

Annu forekommer ejdern tamligen allmant hackande pa

oppna smaskar och kobbar i hafvet och det yttre skargards-

baltet, men blir ar for ar allt mera sallsynt genom skyttarnas

hansynslosa forfoljelse, bade tillatna och olagliga, samt agg-

plundringen fran krakors och manniskors sida. Fortsattes

samma behandhngsmetod som hittills, torde nog artens saga

inom ett decennium vara all, eller den atminstone fa raknas

till rariteterna pa orten. Da „adan", honan, i slutet af maj,

eller om kullen forstores i forra halften af juni, begynner

varpa, samla sig „gudingarna", hanarne, i stora flockar kring

de yttersta klackarna och grunden for att rugga. De fjol-

ariga, icke fortplantningsmaktiga honorna, „skriorna" eller

„skrojorna" uppehalla sig flockvis pa fjardarna mera inom-

skars, och detsamma torde afven vara fallet med de lika

gamla hanarne eller „helsingarna".

Det dunrika boet placerar honan vanligen under en

skyddande krypen, men om sadana saknas, i nagon frodig

tufva, bland Ijung och krakbarsris, icke sallan alldeles blottadt

pa nagon klippafsats eller mellan stenarna i en skrefva, och

detta mangen gang afven da, nar battre skyddade platser

uppenbarligen hade funnits att tillga pa skaret. Klart ar

vid sadant saklage att de alldeles i ogonen fallande aggen

blifva for krakan och den snikna manniskan ett „gefundenes

fressen". Nagra fynddata ma har bifogas:

Graskar 1898. 6. VI 3 bon med 3—5 friska agg,

Kutuhallan 1901. 9. VI 3 „ „ 4—5
Maraskar —03. 7. VI 5 5 friska agg:

79,4 78,1 7^ 77,8 77^

52,4 51,2 5l),i 50,7 50,7
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Ronnhallet 1903. 30. V 5 svagt rufvade agg

23. VI ungkuUar allmanna.

Ejdern anlander till skargarden i slutet af april och borjan

af maj (redan 1913. 12. IV antecknade Nyberg vid Tvielp

1 (5 + 2 ^) samt bortflyttar under senhosten i oktober och

november (iakttagen t. ex. Enskar 1911. 12. XI 3 ex. enl.

Nyberg).

Somateria spectabills (L.).

Praktejdern utgor en af de storsta rariteterna pa orten.

Ett och annat exemplar falles dock nastan arligen i det yttre

skargardsbaltet under artens flyttningstider, hvilka ungefar-

ligen samstamma med den likaledes hognordiska alforrada-

rens, eller fran medlet af maj en dryg manad framat med

nagra sena efterliggare samt under hostvintern i december

och borjan af januari: Foljande data, de aldre hamtade ur

Wright-Palmen, de farskare enligt Mela-Kivirikko, ma har

narslutas

:

(Porkala 1858.0. 15. V 6 fjolarig)

Esbo Tvielp —62. 16. VI 6 2-arig (ur

en flock pa 4 ex.)

(Porkala —63. 29. VI)

EsboAdholm— 65. lO.XII (5 arsfagel

(Porkala —73. 3. VI 6 fjolarig)

( „ 1901. l.VII^)

( „ -03.14.1 3).

Helsinge
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Vid de yttre skogslanden och de buskbevuxna kobbarna

i skargarden ar storskraken en icke ovanlig foreteelse. Aggen

varpas i tradhalor och utsatta halkar, men i brist pa sadana

afven pa marken mellan tradrotter, i vindfallens rottorfva,

under ett stenblock eller en tatare buske. Hacktiden infaller

uti senare halften af maj, vid tidiga varar (t. ex. 1913) ofta

redan i borjan af manaden:

Kyto 1896. 20. VIII en ungkuU om 6 nastan

flygga ungar

Herro Vasterkobben
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Mergus albellus L.

Denna lilla, men prydliga skrakfagel falles under flytt-

ningstiderna, sarskildt om varen, icke alldeles sallan af all-

mogeskyttar och mangen gang ur knipflockar, med hvilka

arten garna sallskapar. Foljande fynd, hamtade ur Wright-

Palmen, Finska museum och Nya svenska laroverkets sam-

lingar, gifva en bild af stracket:

Helsinge 1841. 6. V Helsinge 1901. 29. IV <? + ?
—49. 2.V 6, 3.V Porkala —03.14.1 6

(Kyrkslatt—54. 21.IV) Esbo —03. 24. X $
(Porkala — 56. 27. X) D:o Hattarna — 09. 12. V c? $
Esbo —64. 21. IV, 28. IV c5 Tvielp —13. 12. IV d

Helsinge —84. 5. IV 6 Katrinebarg — 13. 18.X $

Sistnamnda fynd (E. Nyberg) ar anmarkningsvardt genom
att fageln ofverkoms vid Vanda a pa fastlandet, icke i skaren.

Phalacrocorax carbo (L.).

Erhallen af allmogeskyttar flerfaldiga ganger och nastan

arhgen hostetid, nagongang om varen, vid de kala klipporna

langst ute i hafvet, exempelvis:

Graskar 1898. 17. IV, 21. VIII Hundorn 1910. 19. X |„
Enskar —99. 4. X Graskarsbad. — 11. 24. IX ['

Herro 1902. 17. X Hunddrn — 11. 21. X J
•

Bandarn— 09. 7. XI

samt enHgt Wright-Palmen och Finska fagelsamlingen

:

H:forstrakten 1848. 17. VI
—49. 4. XI
—63. 9.x

Drumso —65. 28. XII

H:forstrakten — 66. 6. X
— 67. 5. XII

(Porkala —95. 14. VI)

(Boegard 1901. 9. X) i)

Estluotan
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En omtyckt rastplats for storskarfven utgor en enstaka

kupolformig- och glattslipad bargknall i narheten af Soder-

skar, just pa denna grund Bisapall kallad, enligt darvarande

lotspersonals upplysningar.

Sterna caspia Pall.

Af denna stora praktfulla tarna bar jag flera ar a rad

funnit hackande, jamte sillmas och fisktarna, ett eller tvanne

par a Inre Tjarhallan ostvart om Kramaroarna samt nagra

ganger observerat arten i Soderskars arkipelag, dar faglarna

syntes vara hemmastadda. Enligt benaget meddelande af

magister Bertil Geitlin forekommer skrantarnan afven, ehuru

fataligt, pa Lokhallarna i Esbo samt Espskarsklipporna i

Kyrkslatt sockens yttersta skargard.

Sterna hirundo L.

Fisktarnan infinner sig om varen forst sedan skargards-

isarna fullstandigt forintats, vanligen under maj manads
andra eller tredje pentad:

Helsinge 1884. 25. IV (F. fs.) H:fors

Drumso

H:fors

—98.
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1901 o. 1908). Dock tarfvar den rodnabbade tarnans ut-

bredning- och frekvens inom gebitet en langt grundligare

undersokning an den jag bar kan prestera.

Rissa tridactyla (L.).

Den tretaiga masen ar nagra ganger iakttagen och skju-

ten pa orten. Foljande sakra uppgifter finnas harom : Den
30 maj 1857 falldes ett exemplar i sista ungdrakten vid En-

skar (Wr.-Pn), och varvintern 1881 ofverkoms pa isen utan-

for staden en dod fagel (Mela-Kivirikko). Finska fagelsam-

lingen ager ett exemplar fran orten, dateradt 1890. 28. XI.

Slutligen observerades den 10 november 1911 tvanne faglar

vid Tallskarsrefven, af hvilka den ena falldes (E. Nyberg).

Larus minutus Pall.

Forsta gangen dvargmasen antecknats fran orten var

1861. 14. V, da ett doende exemplar (fjolarlg fagel) ofver-

koms pa stranden vid Brunnsparken (Wr.-Pn). 1 Nya svenska

laroverkets samlingar finnes en uppstoppad fagel i forsta

arets ungdrakt, daterad Kronbargsfjarden 1890. 15. V. Ly-

ceisten E. Nyberg har iakttagit tvanne individer vid Drumso
1911. 9. VI och vid Skatudden 1912. 23. VIII 1 ex. Sjalf

har jag icke antraffat arten forran den 20 maj 1910, da en

ungfagel observerades i Norra hamnen samt 1912. 24. V pa

Gammelstadsfjarden, da fyra gamla faglar passerade min

bat pa vag mot Ladugardsvikens vassar, hvarest paren syn-

barligen hackade (Fig. V—VI).

Larus ridibundus L.

De forsta skrattmasarna visa sig pa orten mycket tidigt,

stundom redan i slutet af mars, men hufvudmangden an-

lander vanligen samtidigt med islossningen i stadens hamnar
eller i medeltal omkring medlet af april. Man ser da stora

skaror af denna morkhofdade lilla mas rastande pa hamn-
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isarna eller draperande iskanten nedanfor fallet i Gammel-

staden i vantan pa oppet vatten. Salunda har jag om artens

ankomst antecknat bland annat:

Gammelst. 1901. 21. IV flera Hogholmen 1911. 14. IV enstaka

hundra ex. 17. IV talrik

Hifors —02. 28. IV talrik „ —12. 24. Ill nagra

„ —03. 2. IV enstaka flygande ex.

10. IV talrik 19. IV talrik

—04. 19. IV „ „ —13. 29. Ill enstaka

—09. 27. IV „ 5. IV talrik.

Rektor M. Brenner har under en foljd af ar foljt med
skrattmasens ankomst till Helsingfors och de samtidigt ra-

dande isforhallandena vid staden. Om an i viss man af-

vikande fran mina observationer narslutes dock Brenners

intressanta ankomsttabell for arten, upptagande 1) den af

honom observerade tidigaste dagen for faglarnas ankomst,

2) den tidigaste dagen da oppna flackar eller af angbatar

uppbrutna rannor i Sodra hamnens isforefunnits samt 3) dagen

for denna hamns slutliga befrielse fran is. Den intresserade

hanvisas till den narslutna kommenterande texten (Meddel.

af Societ. pro F. et F. Fennica, hft 36 sid. 108 och hft 39

Sid. 134).

1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913

1\ 1/ 29/ 21/ 23/ 15/ 19/ 10/ 26/ 3/ 15/ 25/ 27/
'/ IS 13 14 li U U 14. 14 !4 U 13 13
0\ 29/ 27/ 20/ 22/ 16/ 21/ 18/ 27/ 20/ 19/ 22/ 25/
^) 14 13 14 14 14 14 14 >4 13 /4 U 13
o\ 7/ 19/ 28/ 3/ 21/ 26/ 30/ 4/ 22/ 22/ 23/ 5/
"5/ ;5 U !4 ;5 14 4 14 15 13 U U 14

Arten bortflyttar redan inom forloppet af augusti. (Ar

1912 forsvunno skrattmasarna fran Drumso den 15 augusti

och den 23 i samma manad sagos annu 2 ex. vid Skatudden

enl. E. Nyberg.) Hela sommaren igenom ser man allmant

i stadens hamnar och den inre skargarden skrattmasar.

Ehuru antagligen flera hackplatser finnas pa orten ar Ladu-

gardsviken det enda stalle, dar jag med sakerhet funnit den

bosatt. Har har arten redan langt tidigare, om an synbar-

ligen fataligt, hackat. Den 9 juni 1864 patraffades darstades

ett bo, lagdt uppa en hog gammal vass eller s. k. vrak;

13
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foljande ar erhollos ater pa samma stalle agg (Wr.-Pn).

Sedan ingangen af detta sekel har jag varit i tillfalle att

nastan arligen besoka denna intressanta forekomstort for

sarskilda simfaglar och vadare. En langs vastra stranden

lopande glanta i vassen hafva skrattmasar i massa utvalt

at sig till hackplats. Utom denna hufvudkoloni finnas annu

nagra mindre samhallen spridda vid oppningarna pa den

vidstrackta fladan (Fig. I & V—VI). Ar 1904 taxerades mang-

den till minst 300 par. Aggen varpas uti en obetydlig for-

djupning pa hopar af kullvrakt fjolarig vass och andra vege-

tationsrester inne vid kanten af ruggarna, eller ocksa anvan-

der fageln som bale det pa vattnet kringsimmande bratet.

Inom en areal af c:a 50 m^ befinna sig de fiesta bon, ofta

sida vid sida. Hacktiden infaller for flertalet vid medlet af

maj eller nagot tidigare, men ar ganska ojamn. I borjan af

juni antraffas allmant dunungar, som i slutet af foljande manad

blifva fullvuxna och flygga, da de soka sig ut till skargarden

pa vag vasterut. ^) Aggen, till antalet nagongang tva, mesta-

dels dock tre, variera i likhet med fisktarnans i hog grad

bade till grundfarg och monster. Sallan forekommer ett

helblatt agg i kullen; en enda gang togos fyra agg fran

samma rede. Skrattmasens foda bestar af allehanda insekt-

larver, mollusker och afskraden. Icke sallan har jag sett

fageln, sasom krakan, soka sig naring pa nyssplojda eller

harfvade fait i grannskapet till hackplatsen. Fynddata och

oologiska forhallanden framga ur narslutna anteckningar:

1901. 27. V 2 kolonier om resp. 200 och 75 par, aggen fulltaliga,

friska eller svagt legade,

—02. 22. V bon i mangd, aggen merendels svagt rufvade,

V) Stud. A. Wasenius har den 17 och 21 juni 1913 vid Wik (Ladu-

gardsviken) markt 63 skrattmas ungar med numrerade ringar (Palmen).

Af dessa hafva tillsvidare sju ertappats, namligen: n:o 263 den 16 juli

s. V. om Helsingfors (Ormholmen); n:o 245 den 31 juli vid Gr. HoU-

stein invid mynningen af PregeJ; n:o 234 den 23 aug. nara Memel
(fangad lefvande och ater losslappt); n:o 265 den 15 sept, pa Wietziger

See i trakten af Stettin; n:o 210 den 10 dec. fangad i en illerfalla nara

Stralsund; n:o 205 den 14 dec. falld i narheten af Wien, samt n:o 248

den 15 jan. 1914 dod pa Istrien, efter en stark snostorm.
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1902. 27. V aggen rufvade,

— 02. 4. VI starkt rufvade agg och dunungar,
— 02. 5. VI dunungar,
— 04. 29. V bon i mangd, aggen merendels starkt rufvade.

I 6 kullar aro aggens storlek:

50,7 49,4 ,,.,,„ ,

1) w^ ^^; skalvikt: 2,05, 1,86 gr.

, 53,5 52,7 51,2 ,,.,,„
2) :;— ; skalvikt: 2,3i, 2,55, 2,37 gr.

^ 36,8 37,4 37,2

55,2 54,3 52,2 55,3 53^ 49^ 55,i 53^ 51

' 35~ 33^ 35^' ^ 36^ 36^ 35^' ' 37 3^6^9 36^'

„. 56,4 56,3 55,1 , , ., , ^
6) 7777-', skalvikt: 2,445, 2,42, 2,33 gr.

' 38,2 37,8 36,6
^

1912. 20. V talrika bon med 3 agg (E. Nyberg),

6. VII ungar i massa i olika alder, fran sma nastan dun-

ungar till flygga exemplar.

o

Vid Aggelby ses ofta sommartid stora skaror af skratt-

masar svafva hogt uppe i rymden ofver nejden. I hvilket

syfte dessa samlingar ske ar svart att afgora, da sadana

redan i juni (sasom 1908. 20. VI enl. Hilden), forran ungarna

blifvit flygga, kunna observeras.

Larus canus L.

Redan vid forsta oppet vatten i skargarden infinner sig

fiskmasen hit och visar sig mangen gang i hamnarna forran

dessa annu blifvit riktigt isfria, i slutet af mars och borjan

af april manad (exempelvis H:fors 1910. 22. Ill (M. Brenner),

Hogholmen 1911. 14. IV fl. ex., 1912. 4. IV fl. ex. samt enl.

E. Nyberg 1913. 26. Ill fl. ex. gf. och uf.). Hackande fore-

kommer arten ofverallt i det yttre skargardsbaltet, men
ingenstades i stort antal, utan merendels glest spridd och

enstaka. Det forefaller mig som skulle fageln foredraga

ofvergangszonen mellan den inre och yttre skargarden (t. ex.

vid fjardarna omkring Kramaroarna) framom de alldeles vind-
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oppna hafsklipporna. Hacktiden infaller mera tidigt; redan

i slutet af maj, vanligen dock forst i borjan af juni, kan

man ofverkomma fulltaliga kullar. Aggen varpas pa ett af

nagra stran eller uppkastad tang o. d}'!. bestaende underlag

pa nagon oppen klippafsats hos en kal kobbe eller ett stenigt

skar, ot'ta afven pa motsvarande lokaler pa nagon mindre

karg skogsholme. Fynddata och oologiska forhallanden

framga af foljande uppgifter:

Graskar 1898. 6. VI 3 friska agg:

Trutkobben 1903. 9. VI 3

—04. 9. VI 3

59^ 58^ 57,^

42^ 43,3 43

61,1 60,2 58,7

42~ 4lTi 42,5

55 53,1 52,2 ,,.,,„ ^ o
; skalvikt: 2,75, 2,47, 2,58 gr.

40,4 39,8 40,3'

Tallskar (Borstan) 1908. 29. VI 3 starkt legade agg

Vesterhallan —08. 30. VI 2 kullar dunungar.

Fiskmasen kvardrojer anda till islaggningen om hosten

pa orten. Under September och oktober manader ser man
den mera sparsamt i skargarden samt mindre rikligt i sta-

dens hamnar, och synas harefter traktens egna fiskmasar

bortflytta. Sa iakttog exempelvis E. Nyberg vid Bandarn

utanfor Grahara 1912. 18, 19. och 20. X spridda individer

och sma flockar af bade gamla och unga faglar strackande

at sydvast. Vid intradet af november manad stegras belt

plotsligt antalet a sistnamnda naringsrika platser i alldeles

pafallande grad for att vid islaggningen i december na sin

hojdpunkt. Hvarifran dessa, till ofvervagande del gamla

faglar, harstamma ar svart att afgora. Sarskildt i Norra

hamnen, hvarest talrika ryska orlogsfartyg ligga forankrade,

hvilkas besattning dagligen kastar ofver bord bitar af ryss-

limpa i massa och annat affall fran maltiderna, vimlar

det pa senhosten af fiskmasar, som bar aga ett valdukadt

bord. Utdrag ur mina anteckningar for ar 1911 ma bar
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fortydliga delta markliga forhallande. Medan fiskmasar blott

spridda eller fataligt visat sig tidigare pa hosten, infann

sig den 6 november en flock pa c:a 300 individer, af hvilka

blott sparsamt ungfaglar. Vid iskanten pa omse sidor rannan

till Somas lastageplats och kring de forankrade marinfartygen

observerades den 14 december med ens stora skaror af dem,

som efter hand tillvaxte i antal, sa att jag den 25—27 i

samma manad iakttog flera tusenden. Vid morkrets inbrott

lattade faglarna pa vingarna och styrde ut till hafs. Den

27 december iakttogs blott ett fatal, foljande dag nagra

exemplar och dagen darpa icke ett enda. Fiskmasen visar

sig stundom vid Vanda a, t. ex. 1907. 30. V 2 ex. (A. & K.

Hilden).

Larus argentatus Briinn.

Gratruten ar en i ortens yttre skargard synnerligen spar-

samt forekommande hackfagel, som bebor de nakna klipp-

kobbarna i hafsbandet, men pa sina matbestyr ofta utstracker

farderna anda till de inre skargardsvikarna och stundom sta-

dens hamnar. En kull om 2 legade agg, tagna a Enskars-

skatan 1903. 3. VI, ager foljande matt:

83,1 82,7

56,1 55,9

Vid islossningen infinner sig arten till hackplatsen och

gastar da, liksom vid bortflyttningen under senhosten i no-

vember och december anda till islaggningen, stundom de

naringsrika hamnarna, for att ofvernatta pa hafsklipporna

(exempelvis Norra hamnen 1911. 8—24. XI nagra ex. uf., en-

staka gf. dagligen, 14. XII nagra ex. uf).

Larus glaucus Briinn.

Hvittruten antraffas regelbundet under stracktiderna,

mera sallan om varen i april och maj, oftare daremot un-

der senhosten i oktober och november. Salange hafvet i
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det yttre skargardsgebitet svallar fritt, uppehaller den sig

bar, stundom alltsa nastan vintern igenom; afven i stadens

bamnar visar den sig nagon gang fore islaggningen (t. ex.

1911. 25, XII nagra ex. gf, o. uf.), likasom tidigare (enl.

Wr.-Pn) i Toloviken. Af allmogeskyttar fallas „borg-

mastare" eller „salgumsar" ofta denna tid samt salubjudas

i staden. Flera tidigare fynddata fran omradet finnas an-

forda af Wrigbt-Palmen, som gifva en god bild af artens

forekomst pa orten:
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Larus marinus L.

Hafstruten visar sig stundom i den yttre skargarden

under stracktiderna, men hackar icke harstades. Enligt upp-

gift af f. d. lotsen, fiskaren Jonesson pa Fagero forekom-

mer nagot par bosatt pa klipporna utanfor Onas, och lot-

sen Liljeberg pa Porto bar likasa antraffat dess agg och

ungar pa Blyorn, bada fyndplatserna strax osterom under-

sokningsgebitet. Samme Jonesson meddelade mig afven en

ogonblicksbild, till hvilken ban varit vittne, ocb som bjart

illustrerar artens mordlystnad och skadlighet. For nagra ar

sedan infann sig en dag en hafstrut till Fagero och begynnte

omedelbart attackera en vid stranden simmande storskrak-

kull. De nyssklackta ungarna anstrangde sig forgafves att

genom dykning undkomma sin roflystna fiende, som, seg-

lande ofver den genomskinliga vattenspegeln, latt kunde

folja med deras rorelser i det vata samt harigenom uttrotta

dem for att slutligen, da de alldeles utpumpade floto upp

till ytan, efter ett bedofvande hugg nedsvalja i tur och ord-

ning den ena efter den andra.

Larus fuscus L.

I den yttre skargarden utgor sillmasen en synnerligen

allman foreteelse, som bar hackar litet hvar i sma samhal-

len, saval pa kala klippskar som afven pa de mindre skogs-

landens vindoppna i hafvet utskjutande barguddar. Aggen
varpas an pa en klippafsats i ett af nagra torra stran eller

af uppkastade formultnande vegetationsrester, sasom tang,

bestaende rede, an ater bland krakbarsris eller pa en storre

tufva i nagon forsumpning pa hallen, och da vanligen med
ett nagot rikare underlag af vissna vaxtstjalkar eller annat

brate. Hackningstiden infaller val en vecka senare an for

fiskmasen eller omkring medlet af juni. Nagra fyndplatser

och data samt oologiska forhallanden ma bar narslutas:
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Enskarskobben 1903. 19. VI 3 svagt rufvade agg:

72,2 7l6, 69,5

48,4 4879 49^'

Trutkobben —03. 19. VI 2 bon, aggren 2—3, friska

Granlandet —04. 6. VI 3 friska 'igg,

Ronnhallen —04. 6. VI 2

Tallholm —08. 28. VI 7 bon, 2—3 starkt rufvade agg
och dunung-ar.

Tjarhallan —09. 14. VI flera bon med 1— 3 agg.

Pentarn — 12. 11. VI dunungar i mangd och nagra ba-

lar med agg.

Sillmasen anlander vid forsta oppet vatten till orten i

slutet af mars och borjan af april, exempelvis H:fors 1910.

15. Ill nagra ex. (M. Brenner), Hogholmen 1911. 12. IV
nagra ex., och enl. Nyberg Adholm 1912. 21. IV 2 ex. och

Drumso 1913. 22. Ill 1 ex., samt enl. Brenner 17. Ill nagra ex.

Arten forsvinner under senhosten. Dock tyda manga omstan-

digheter, framst den ringa frekvensen, pa att redan tidigare,

sasom hos flera andra masar, en god del smaningom be-

gafve sig pa fard vastvart. Sa sent som fiskmasen (och

sa tidigt om varen) ser man den aldrig kvardroja. Enligt

broderna Hilden forirrar sig arten stundom till Vanda a (sa-

som 1907. 31. VIII 1 ex.), hvarjamte de under en exkursion

till stallet 1906. 18. X iakttogo en stor skara pa vag mot
hafvet ofverstrackande sillmasar.

Stercorarius pomarinus (Temm.).

Denna hognordiska labb ar mig vetande blott tvanne

ganger antraffad inom omradet. Den 11 September 1909

observerade inspektor Wathen a Drumsogard en enstaka

ungfagel, som uppeholl sig pa ett potatisland och synbarli-

gen led af nagon invartes akomma. Den skots af honom
for min rakning, men en vecka senare, da jag erholl vet-

skap om fyndet och konstaterade arten, hade den hunnit sa

forfaras att hvarje tanke pa konservering tyvarr var utesluten.
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En ungfagel talldes vid Ostra Ronnskar 1909. 11. X,

(F. fs.). I granngebiten bar den bredstjartade labben nagra

ganger tidigare blifvit falld; Inga skargard 1848. 8. X, Por-

kala 1851 november, och Thusby 1861. 28. XI (Wr-Pn) samt

Porkala 1901. 29. X (Mela-Kivirikko).

Stercorarius parasiticus (L.).

Den spetsstjartade labben ar af mig blott ett fatal gan-

ger iakttagen i den yttre skargarden (exempelvis 1899. 7.

VI, 1905. 16. V, 1906. 14. VI, 1911. 4. VI) och da synbarli-

gen stadd pa langre fard. Jag bar aldrig antraffat arten

hackande, men nog af skarkarlarna hort uppgifvas att den

stundom skulle bosatt sig vid hafsklipporna kring Soder-

skar och Porkala. Flera exemplar fran orten finnas i Fin-

ska fagelsamlingen, de farskaste:

Soderskiir 1905. 27. V Graskarsbad. 1909. 23. o. 27. V
Esbo —08. 28. V $; 29. V Oster-Tokan — 11.27. IX^uf.
Helsinge —09. 23. V Hundornsbad. 1912. 31. V (E.N.).

Fulmarus glacialis (L.).

Den 13 januari 1901 tillvaratogs en vinddrifven storm-

fagel pa Nya svenska samskolans gard i Helsingfors (Mela-

Kivirikko).

Podiceps cristatus (L.).

Skaggdoppingen ar en synnerligen allman sommarfagel

vid de langgrunda och vassrika kustvikarna, men undviker

denna tid fuUstandigt skargarden, afven den inre, ehuru mot-

svarande lokaler nog skulle sta den bar till buds. Sarskildt

rikligt forekommer den pa Ladugardsviken, hvarest ar 1901

forutom talrika spridda par och mindre samhallen, en val

markerad koloni om minst 25 par med sina flytande bon

antecknades pa en 50 m lang remsa utanfor vassbaltet pa na-

got djupare vatten (Fig. IV). Hackningstiden varierar i hog
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grad; fran slutet af maj under 2 manader framat har jag ofver-

kommit friska kullar och i slutet af augusti halfvuxna un-

gar. Detta beror synbarligen darpa, att krakorna tidigare

pa sommaren, forran vassen hunnit skjuta upp och dolja

de i ogonen fallande balarna, plundra dem pa aggen, ehuru

dessa vanligen vid fagelns aflagsnande tackas med delar af

boet, samt salunda*forst de senare varpta, af sumpvaxtlig-

heten skyddade aggen blifva fredade. Under en exkursion

till Vik sag jag engang i en glanta i vassen en skaggdop-

ping likasom besatt snurra omkring pa vattenytan, med huf-

vud och hals under densamma. Den greps af mig med han-

derna och upplyftes ganska hardhandt, hvarvid ett agg plum-

sade i sjon och fageln med ett ryck befriade sig och som
en skottspole dok ned i den tata vassruggen. Tvanne friska

kullar harifran, 1901. 30. V, forete foljande dimensioner:

58,1 57,4 56^ 55^. 56_ 55^ 54,^3 52^ 5M
^ 35^ 36,1 35^ 35^' ^ 36^ 36~^ 34^7 35^ 34^

Till orten infinna sig de forsta individerna i borjan

af maj eller sista dagarna af april samt ar arten allmant

anland till hackplatserna redan fore medlet af forstnamnda

manad:

1846. 24. IV] Vik 1901. 14. V allm.

—53. 1. V
[
(Wr.-Pn) Drumso —04. 4. V 1 ex.

—73. 7. V
J

Vik 12. V allm.

Drumso —99. 7. V 2 ex. Drumso —12. 28. IV 11 ex.|w
„ 1901. 6. V 8 ex. yik -13. 9. V allm. j^

Sa snart kullarna blifva flygga, hvilket som sagdt i hog

grad varierar for olika par, eller redan fran borjan af au-

gusti, soka sig skaggdoppingarna ut till de inre skargards-

fjardarna (exempelvis Karlofjarden 1909. 12. VIII flera ex.),

hvarest man annu under hela oktober kan fa sikte pa ar-

ten (sasom Drumso 1903. 26. X 2 ex.).

Podiceps griseigena (Bodd.).

Grahakedoppingen ar sallsynt under stracktiderna i

skargarden da den stundom sallskapar med foregaende art:
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H:fors 1837. 6. V
—38. 21. IV
—40. 15. V
—43. 27. V

(Wr.-Pn)

Esbo 1850. 17. V(
H:fors -53. 20. Vf

(Wr-Pn)

—56. 15. V (F. fs.).

Drumso — 99. 7. V 1 ex.

1903. 4. IX 1 ex.

Podiceps auritus (L.).

Svarthakedoppingen ar nagra ganger under flyttningen

i forra halften af maj och under oktober manad antraffad

i skargarden:

H:fors 1830. 21. V)
—34. 2. V
—35. 8. V
—43. 13. V

Esbo —49. 9. X

Drumso

(Wr.-Pn)

1902.
— 03.

—05.

II X 2 ex.

8. V 2 „

10. V 2 „

Willinge 19. X 1

(Porkala —09. 11. X)[ (F. fs.).

( „ -12. 21. V))

Arten tyckes under de allra senaste aren gjort sig bo-

fast pa Vik. Salunda sag E. Nyberg darstades flera par

1912. 20. V; och 1913. 24. V fann jag den likasa darstades

om an blott ytterst fataligt (Fig. V—VI). Namnas kan yt-

terligare att arten enligt B. Geitlin forekomnier hackande

vid de sma trasken i Esbo och Kyrkslatt samt flera gan-

ger i augusti och sept, blifvit af honom iakttagen och falld

i Esbo viken.

Podiceps nigricollis Brehm.

Den enda uppgift om den svarthalsade doppingens fo-

rekomst pa orten ar af gammalt datum. Den 11 maj 1853

falldes tvanne faglar i och $ vid Wilhnge i stadens ostra

skargard (Wr-Pn).

Podiceps fluviatilis Tunst.

Ett lefvande exemplar af smadoppingen fasttogs pa isen

utanfor Helsingfors den 6 december 1879 enligt Mela. (I

Mela-Kivirikko uppgifves afven, utan angifvande af kalla, att

arten nagra ganger blifvit falld vid Drumso, en notis hvar-

om jag, besynnerligt nog, varit fullkomligt okunnig.)
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Gavia Adamsi Gray.

Denna arktiska lomart ar enligt Mela-Kivirikko nagra

ganger erhallen fran omradet, Grahara 1888 i oktober (Por-

kala 1895. 10. I och 1902?) samt Drumso omkring ar 1905.

Gavia arctica (L.).

Synnerligen allman under flyttningstiderna, sarskildt om
varen i den yttre skargarden. Forposterna visa sig myc-
ket tidigt, redan vid islossningen i april och borjan af maj

(t. ex. Drumso 1899. 4. V nagra ex. och (enl. Nyberg)

Esbo Svartkobben 1912. 21. IV 1 ex.), men hufvudmangden
stracker senare, maj manad igenom (t. ex. Hamngrundet 1901.

26. V oafbrutet strack) pa enahanda satt som och ofta i sallskap

med foljande art (se denna). Under hela sommaren kan

man ute i hafsbandet fa se nagon storlom simmande eller

flygande forbi, men aldrig annu har jag hvarken sjalf fun-

nit dess bo eller hort uppgifvas, att den skulle hackat vid

saltsjon. Under hostflyttningen antraffas arten ater allman-

nare under September och oktober manader langt in i no-

vember (Enskar 1911. 12. XI 3 ex. Nyberg).

Gavia lumme Gunn.

Smalommen forekommer annu talrikare under flyttnings-

tiderna i skargarden an dess storre slaktning. Afven har

ankomma forelopare redan i april (t. ex. Drumso 1912. 28.

IV 2 ex. enl. Nyberg), men hufvudstracket pagar vid med-
let af foljande manad med stora eftertrupper manaden ige-

nom. Sa observerade jag vid Hamngrundet annu 1901.

26. V ett oaflatligt strack af stor- och smalom ofver sun-

det mellan denna kobb och Enskar, samt foljande ar under
pingsthalgen 30. V. — 1. VI. likasa stora strackande skaror

af dem, som foljde at den pa hafvet simmande drifisen.

Ett sadant lomstrack ar synnerligen egendomligt. I langa

tag stracka faglarna genom rymden efter hvarandra ofta
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med langa mellanrum, likasom i en kolvattenskolonn och

med svindlande fart fran W till E som skottspolar ilande mot

ett fjarran hagrande mal. Afven af denna art antraffas en-

staka faglar i skaren sommaren igenom (sa infangades en

smalom utanfor Bodo i Esbo 1913. 1. VII och donerades

Hogholmens djursamlingar af Dr. Arne Palmen) utan att

har hacka. Redan fran slutet af augusti (1910. 25. VIII

1 ex. uf infangades pa krok) langt in pa senhosten, till ut-

gangen af november infinna sig individer, stadda pa flytt-

ning fran andra orter. Den 21 januari 1912 observerades

a taket till Hoplax svenska folkskolas bus en egendomlig

simfagel, som uppskramd af hundskall och barnskrik sokte

taga till vingarna med det resultat att den hamnade pa

gardsplanen och fasttogs. Exemplaret forarades till Hog-

holmen, da jag konstaterade att den utgjorde en ung smalom.

Uria lomvia (L.).

(Sillgrisslan ar enl. Mela-Kivirikko tvanne ganger er-

hallen fran Porkala i narheten af undersokningsgebitet,

1889. 13. VI och 1898. 31. V.)

Uria arra Pall.

Vid den invasion af spetsbargsgrisslan, som fran sen-

hosten 1902 inpa nyaret agde rum i landet, erholls arten

jamval nagra ganger fran undersokningsomradet (Palmen &
Mela). Den 5 december skots namligen ett exemplar vid

Grahara, ett annat falldes af fiskaren Valfrid Johansson i

angbatsrannan vid Ostra Ronnskar 1902. 15. XII och en

tredje f&gel, Esbo 1902. 27. XII, torgfordes i staden (hvar-

jamte i trakten af Porkala ett exemplar erholls den 9. XII).

Cepphus grylle L.

I en stor del af undersokningsgebitet framst horande

till Helsinge och Esbo socknar saknas arten fullstandigt.
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Sommartid har jag blott sallan iakttagit i den hithorande

yttre skargarden nagon enstaka grissla. Men mera ostvart

i Sibboskaren, t. ex. vid Maraskrinet, Fagero-Saxen och

Torra Hast-kobbarna likasom mera vastvart hackar arten

arligen om ock fataligt, och vid flera af de pa storre sten-

block rika, starkt forklyftade klipporna kring Soderskar

sasom Kittelskar, Truthall, Barkholmarna, Oxelhufvudet, (li-

kasom a motsvarande klippskar i Porkala) forekomma bo-

satta stora kolonier om 25— 100 par. Under stenarna eller

i de djupa och smala, otillgangliga remnorna varper griss-

lan fran medlet till slutet af juni sina tvanne stora agg.

Annu i borjan af augusti kan man se de nastan flygga un-

garna radade langs bottnen af de tranga guanomattade, stin-

kande skrefvorna. Sa t. ex. antecknades a Barkholmarna

1908. 26. VI talrika aggkullar, 1912. 27. VII nagra klack-

fardiga agg och en massa ungar, de fiesta nastan fullvuxna.

Vid medlet af maj anlander hufvudmangden af grisslan till

skargarden och storsta delen bortflyttar under September.

Men under hela maj manad likasom under oktober kan

man vid klipporna i hafsbandet iakttaga spridda och tydli-

gen pa flyttning stadda individer, exempelvis Hundornsba-

darna 1912. 31. V 2 ex. gf. + uf. (E. Nyberg) och Langra-

tan 1910. 18, X (F. fs.).

Mergulus alle (L.).

Alkekungen ar nagra ganger tillvaratagen pa orten nam-
ligen vid Melko 1864. 29. X 1 ex. gf, 1870. om hosten iakt-

tagen (Wr.-Pn) och 1899. 28. X (Mela-Kivirikko) (samt enl.

sistnamnda kalla skjuten afven vid Porkala 1889. 13. VI och

1898. 28. X).

Alca torda (L.).

Tordmulen ar blott sallan och fataligt iakttagen under

flyttningstiderna i slutet af maj och September—oktober i

den yttre skargarden, t. ex. Graskarsbadarna 1910. 21. V
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2 ex. 6 ? (F. fs.) och Hundornsbadarna 1912. 30. V 1 ex.

(E. Nyberg). Endast vid klipporna kring Soderskar bar jag

sommartid nagra ganger iakttagit enstaka par (sasom Pen-

tarn 1912. 11. VII och Oxelhufvudet 27. VII), som gifver vid

handen, att arten bar mycket fataligt vore bosatt, bvilket

lotsarna a fyren afven for mig bekraftat, utan att de dock

kunnat lamna noggrannare upplysningar om tid ocb plats.

III. Fagelfaunans forandringar under

senare tider.

Sasom redan i inledningen till denna uppsats antyddes

ar undersokningsgebitet genom grannskapet till hufvudsta-

den ett af dem, som framom andra delar i vart land under

senaste arbundradet varit till sin naturbeskaffenbet under-

kastade vasentliga omgestaltningar. Att afven fagelfaunan,

sa topografiskt beroende den ju ar, i anslutning till denna

smastaden Helsingfors' utveckling till en modern storstad

undergatt alldeles genomgripande forandringar ligger i sa-

kens natur.

Det ar sjalfklart att under denna tidsrymd fagelfaunan

pa orten i viss man berorts af den langsamma och lugna,

samt darfor mindre uppmarksammade och svarare faststall-

bara invasionen af frammande element fran omgifvande

trakters ornis — till en borjan med rent tillfalliga gaster,

hvilka smaningom blifvit allt allmannare foreteelser och slut-

ligen gjort sig fullt hemmastadda inom omradet. Material

till belysande af denna sida af kapitlet om fagelfaunans

forandringar saknas emellertid sa godt som fullstandigt.

I langt hogre grad och pa mer i ogonen fallande satt

forandras fagelfaunan, nar plotsliga och genomgripande na-

turkrafter drifva sitt spel.
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Den fornamsta orsaken till de ornitologiska forhallan-

denas vaxlingar pa orten under det gangna seklet star dock

att sokas i de miljo- och terrangforandringar, som manni-

skans eget ingripande, kulturen, omedelbart eller medelbart

framkallar.

Min afsikt bar nu varit att soka lamna nagra grund-

drag af fagellifvets skiftningar inom det omrade och den

tidsperiod, som berorts af mina egna studier. Daremot bar

af diverse orsaker min ursprungliga plan att inom samma
ram utstracka undersokningarna ofver bela det forflutna

seklet fatt forfalla. I en sarskild uppsats, till hvilken ma-

terial redan finnes hopbragdt, kommer jag i stallet att be-

handla vaxtlighetens och fagelfaunans omgestaltning inom

det nuvarande stadsomradet sasom ett bidrag till kanne-

domen af Helsingfors stads naturalhistoria.

1.

Fagelfaunans vaxlingar genom naturkrafter.

Bland de naturkrafter, hvilka patagligen till alldeles

vasentlig grad forandrat fagelfaunans karaktar pa orten

spela mahanda stormarna den viktigaste rollen. I detta af-

seende intager den sa kallade „augustistormen" heders-

platsen.

Den 28 augusti 1890 hemsokte en cyklonartad storm,

hvars like man ej i mannaminne bevittnat, staden och dess

omgifningar likasom hela sodra kustlandet, anstallande en

fruktansvard forodelse bland traden och i allmanhet den

hogre vaxtligheten. Orkanen nadde sitt maximum mellan

kl. 4.45 och 6.30 e. m. Redan vid fyratiden registrerade vind-

mataren a Meteorologiska centralanstalten 57 m i sekunden,

hvarefter apparaten forstordes. En redogorelse for stor-

mens framfart och odelaggelser i stadens planteringar och
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parker kommer att inga i nyss namnda under bearbetning

varande arbete. Har ma endast beroras odelaggelserna i

Helsingfors narmaste omgifningar. Pa den lilla holmen Sum-

parn vid Somas blefvo enligt Gosta Sundman c:a 700 trad

stormens offer. Pa Folison raknades (enligt Hufvudstads-

bladet) icke mindre an 5,700 vindfallen, pa Hogholmen ofver

200. Har hade den prydliga gransluttningen pa vastra stran-

den fullkomligt forintats. Pa Degero lago traden i flera

hvarf, och forliisterna uppskattades till 2,000 famnar och

1,000 timmertrad. Pa Brando, Hertonas, Munksnas och afven

langre in i Helsinge socken hade skogarna fatt vidkannas

svara, nastan oreparabla forluster. Afven den praktiga prast-

gardsparken hade blifvit nastan odelagd.

Pa Drumso folio traden i min asyn sa latt som skorden

for landtmannens lie, utan afbrott i mer an en timmes tid,

an afknackta som ett ro pa olika hojd ofvan marken, an

ater uppryckta med hela jordtorfvan, medan andra trad och

buskar vid kamraternas fall, sviktande under bordan, foljde

exemplet i en hvirfvel af kvistar, grenar och blad. Da stor-

men bedarrat kunde man langs kullvrakta stammar ogene-

radt promenera tvars ofver holmen, utan att i skogarna ett

ogonblick nodgas berora marken med fotterna, och under

flera ar paminte skogarna om jattelika sophogar.

Augustistormens framfart bland trad och buskar astad-

kom sjalffallet en alldeles genomgripande forandring af en

mangd fagelarters forekomstplatser och darmed afven af

fagelfaunans sammansattning och frekvensforhallanden, och

detta bade i p o s i t i v och n e g a t i v riktning. Somliga arter

forsvunno eller blefvo sallsyntare, andra ater infunno sig

eller tilltogo i antal. Tyvarr aga vi fran denna tid nastan

inga ornitologiska uppgifter fran gebitet.

Pa Sumparn, har Gosta Sundman meddelat mig, for-

svunno bland andra foljande arter till foljd af stormens ode-

laggelser: koltrast, naktergal, brokigflugsnap-
pare, rosen h amp li n-g och sommargyllingm.fi.,
park- och lundfaglar, af hvilka manga i aratal darstades re-

gelbundet hackat. Sa hade t. ex. fyra par naktergalar i

14
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tretton ar bott pa holmen. Och detsamma blef afven fal-

let i stadens parker t. ex. Kaisaniemi, enligt Sundman.

Liknande iakttagelser gjorde afven jag p^ Drumso. Vid

tillfallet for katastrofen var jag nyss blifven lyceist och dar-

for sjalffallet icke vuxen att bedoma dessa omstandigheter

och deras barvidd; senare har jag tyvarr icke kommit att

tanka pa denna sida af saken, hvarigenom manga iakttagel-

ser och ron gatt till spillo. Men redan da intresserad som
en skolgosse kan vara af allt hvad faglar heter, icke minst

aggplundring, hvartill bidrog att jag hade lyckan aga en till

aren langre hunnen och i praktisk naturalhistoria mera in-

kommen van pa holmen, froken Alexandra Wavulin, gjorde

jag en hel mangd observationer och fynd som stannat i min-

net och nu visa sig erhalla ett ovantadt varde. Senare,

vid medlet af 1890-talet, var jag redan tamligen praktiskt

bevandrad i faglarnas artsarmarken och lefnadsvanor.

Under aren narmast efter augustistormen voro de af

Sundman fran Sumparn anforda arterna ytterst sallsynta

eller saknades belt och ballet pa Drumso. Att flertalet

bland dem bar tidigare forekommit eller varit rikligare re-

presenteradt synes hogst sannolikt, da dessa faglar enligt

Magnus von Wright vid medlet af forra seklet samt senare

enligt G. Sundman antraffades i stadens parker och omgif-

ningar pa lokaler, liknande dem holmen hade att erbjuda

samt delvis, t. ex. betraffande koltrasten, af den forstnamnde

uttryckligen anforts sasom funnen hackande pa Drumso.

Att namnda arter vid sekelskiftet och senare anyo visat sig

allmannare, beror belt sakert pa att nya, vuxna trad hun-

nit skjuta upp i de fallnas stalle. Rosenhampling, bro-

kig flugsnappare och sommargylling saknades sa-

lunda bar under nastan hela 1890-talet fullstandigt, men be-

gynte ater upptrada vid ingangen till detta sekel och aro

nu dels vanliga foreteelser (de tvanne forstnamnda) dels re-

presenterade med flera par (gylling, atminstone annu ar

1904). Koltrasten har icke aterkommit, men observa-

tioner pa andra stallen i stadens omgifningar tyda pa att

afven den haller pa att ater gora sig hemmastadd, och om
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naktergalen, som af Sundman jamval anfores fran Drumso

fore 1890, galler detsamma. Sannolikt kunde listan i afse-

vard grad kompletteras, darest mera detaljerade ornitolo-

giska observationer, sarskildt i afseende a fyndorter fore-

legat. Den gulbrostade sangaren och skogssan-
garen exempelvis, hvilka under decenniet efter stormen

voro sallsyntheter pa Drumso, okades smaningom alldeles i

ogonen fallande till antalet och blefvo vid sekelskiftet langt

ifran ovanliga foreteelser pa holmen, pa lokaler som genom

nyvaxt uppstatt pa augustistormens slagfalt.

Enligt en gammal, numera sedan manga ar afliden Drumso-

bo, torparen Emil Skogberg som tycktes val bevandrad i

skog och mark, skulle korp och fiskgjuse, som tidigare

och antaghgen hackande,forekommit pa denna vid tidpunkten

for katastrofen ar 1890 annu foga koloniserade holme, har-

efter forsvunnit, medan ormvraken blef en tillfallig som-

margast samt tjader och spillkraka afsevardt aftogo

i antal.

Om salunda augustistormen verkade deprimerande pa

forekomsten af flera arter — och till de gifna exemplen

skulle, som sagdt, annu manga med sakerhet kunnat tillag-

gas, ifall en ornitolog denna tid agnat fragan sin uppmark-

samhet — skapade den daremot at andra, tidigare svagt re-

presenterade arter en mangd ypperliga forekomstlokaler, i

all synnerhet hackningsstandorter i inskranktare mening,

med det resultat af dessa okades till numeraren. Salunda

fann jag pa Drumso sarskilda faglars nasten i de ved-

trafvar, som aren efter stormen uppfyllde skogsbackarna.

Bjorktrast, rodstjart, gra flugsnappare, talg-

oxe och bofink, stundom taltrast och stenskvatta,
begagnade sig allmant af dessa konstgjorda boplatser, man-

gen gang kanske af brist pa sedvanliga naststallen, vaxan-

de trad m. m., men mahanda lika ofta af forkarlek till dem,

Flertalet trastbon antraffade jag exempelvis denna tid i

buskar. Pa afbrutna stubbandar ofverkom jag likasa icke

sallan boet af bjorktrast och gra flugsnappare. I

den uppvrakta och mangenstades dubbelvikna rottorfvan
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hos kullblasta trad patraffade jag boet af r 6 d s t j ar t, r 6 d-

hake och goktyta, i utskaren storskrake,
Inne i skogarna, dar af en eller annan orsak, antagli-

gen genom for tat vaxt, traden vid orkanens anfall nednie-

jats i klump — sasom pa lagden vasterom Kvarnbarget i

narheten af trasket, samt pa sluttningarna mot Korp- och

Rivikarna — fylldes de kalskoflade platserna med afhuggna

kvistar, tradtoppar, vedtrafvar, samt andra lamningar och affall

efter afverkningen, hvilka gafvo stallet en egenartad pragel.

I en sadan miljo stiftade jag forsta gangen, ar 1895 eller

1896, bekantskap med gardsmygen, som utan tvifvel

hackade pa platsen, likasom senare flerstades pa holmen pa

liknande terranger.

Pa andra sluttningar, gransande till odlad mark, t. ex.,

„lilla skogen" omedelbart norr om herrgarden, odelade stor-

men nastan hela skogen med undantag af spridda, vanligen

mer eller mindre afkvistade och ilia atgangna trad. Pa sa-

dana soloppna backar uppspirade merendels gran, stallvis

en, likasom pa fastlandet ofta graal, bildande tata snargrup-

per, som inom ett decennium natt mer an mansh5jd. I den-

na omstandighet, det ar uppkomsten af granbuskmarker,

ligger orsaken till det vid sekelskiftet plotsliga framtradan-

det i mangd af flera arter, hvilka tidigare varit langt spar-

sammare foretradda. Bland sadana arter, hvilka med for-

karlek dvaljas i gransnar gransande till odlingar, ma nam-

nas : rodvingetrast, tornskata, hampling och isyn-

nerhet gronfink. En annan parallel orsak till sistnamnda

fagels ymniga forekomst star att soka i det under senaste

ar allt allmannare utplanterandet af unga utlandska koni-

ferer som hack- eller solitarprydnad pa nagon linda.

I manga, om icke de fiesta fall aro jamval de gransnar,

som fylla karrdragen och glantorna i barrskogarna, resul-

tatet af augustistormen, hvilken pa sadana med vuxna trad

tatt betackta platser, ifall de legat lampligt for vinden, so-

pat rent hus. Genom nyvaxt af spadgran i tata samhallen

uppstod lampliga bosattningslokaler for flera faglar, hvartill

ofta vasentligt bidrog den omstandigheten, att stormen har



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 38, N:o 2. 213

i regeln icke uppryckt traden med rotterna, utan afbrutit

dem pa varierande hojd ofvan marken. I dessa snart murk-

nande stubbar uppstodo under medverkan af spettar lamp-

liga nasthalor. Sadana lokaler i skogarna forete merendels

ett icke blott kvalitativt utan mangen gang afven kvantita-

tivt rikt fagel lit". Taltrasten ar bar synnerligen allman

— pa en liten karrstrackning pa Vado fann jag under en

enda dag sommaren 1903 ett tiotal farska nasten i gran-

buskarna — och likasa gora sig ofta mesar, t o f s m e s och

svartmes samt tradkrypare, hemmastadda i tradha-

lorna.

Men stormarnas ingrepp i fagelfaunan kan afven vara

direkt samt da jamval ske i saval positiv som negativ rikt-

ning. Salunda hafva vi oss ur den systematiska delen be-

kant talrika exempel pa att vinddrifna faglar, mangen gang

fran aflagsna trakter, sasom tillfalliga gaster antraffats pa or-

ten. Har ma endast omnamnas spetsbergsgrisslans
invasion i landet fran senhosten 1902 langt in pa nyaret. Isyn-

nerhet for flyttfaglarna blifva stormarna ofta odesdigra, da

de ofverraska dem under farden ofver hafvet, i framsta

rummet allehanda smafagel, bland hvilka de arligen krafva

talrika lif. Hari star val icke sallan att soka orsaken till

att vissa ar en eller annan allman art kan upptrada svagt

representerad pa orten. Sa anlande till hufvudstadens om-

gifningar under varen 1908 mycket litet svalor; vid medlet

af maj, da hufvudmangden bland dem i regeln infinner sig,

rasade, enligt observationer af Meteorologiska centralanstal-

ten i Helsingfors ofver Finska viken en stark fran ost till

nord smaningom ofvergaende storm. I manga fall — och

mahanda ofvannamnda svalbrist far hanforas just till denna

kategori, — ingripa plotsliga temperatursankningar under

varen, med snofall eller hagelskurar samt frostnatter, for-

odande pa fagellifvet, i det de antingen forsvara eller omoj-

liggora naringsatkomsten, sasom for svalor och sangare

m. fl. insektatande flyttfaglar, eller ocksa forstora tidiga

aggkullar, framst hos pa marken klackande arter sasom

skogsfagel och ander, hvarjamte for de sistnamndas nor-
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mala afvel ofversvamningar kunna spela en odesdiger roll.

Bland sadana „n6dar" med plotsliga koldperioder under

varen och forsommaren ma namnas aren 1902, 1907, 1908

och 1909. Harom finnas fran hela landet upplysande med-

delanden att tillga i sarskilda jaktvardsforeningars arsberat-

telser, publicerade i Finsk Jakttidning. Jag namner sarskildt

„Lill-Hiitis vid Turenki jaktvardsforening", hvars sjal och

hjarta utgores af den for rationell jaktvard i vart land hogt

fortjente Job. Dan. Waden, samt den invid undersoknings-

gebitet verkande „Sibbo jaktvardsforening", bvars ordfo-

rande under de senare aren varit en annan af jaktvardens

ledare Ax. Fr. Londen. Sa foregicks sommaren 1907 pa

orten af en bland de svaraste varar, vi under langa tider

blifvit hemsokta af. Storsta delen af maj var skaligen vac-

ker, lockande enl. Londen talrika faglar till spel och par-

ning, hvarfor bl. a. skogsfagel och ander varpte i normal

tid och ratt fulltaliga kullar. Men den 28 maj ^) utbrot en

stark nordvastlig storm med kold och snoyra och ovadret

fortfor i en tio dagars tid. Harunder tacktes de rufvande

faglarna af sno, hvarpa de ofvergafvo sina reden, da aggen

forstordes af kolden. Resultatet haraf blef synnerligen ned-

slaende, knappast nagra ungkullar alls af dessa matnyttiga

faglar, och da endast fataliga, kunde annoteras. Men icke

nog harmed. Under det ohyggliga ovadret omkommo mas-

sor af svalor och afven andra omtaligare smafaglar, sasom

lofsangare m. fl. insektatare. Ofverallt vid byggnadsknu-

tarna hittades de doda, dit de jamte finkar och sparfvar sokt

sig undan kold och nod, och hogst sannolikt forstordes dar-

vid afven atskilliga finkfaglars agg i de ofvergifna bona.

Varen 1908 var likasa enl. Londen synnerligen odesdiger

for skogs- och sjofagelkullarna, icke minst till foljd af de

tidigare forlusterna. I borjan mild till vaderleken blef den

smaningom allt kallare, och vid pingsttiden intraffade starka

froster, Nastan hvarje natt i juni sjonk temperaturen under

M Londen namner den 27, men Meteorologiska centralanstalten

den 28; synbarligen bar den forre missminnt sig pa en dag.
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fryspunkten, sa att en god del skogsbarsblommor forfroso.

Endast nagra fa skogsfagel- och andkullar, nastan alltid

med blott en eller tva ungar, gingo igenom detta kolddop

och hade nu for sig en hungersnod i utsikt. Och foljande

ar blef for fjadervildtet det tredje ogynsamma i en foljd.

Den sena varen med flera starka nattfroster forstorde nastan

alia skogs- och sjofagelagg, hvarfor knappt en enda ung-

kull af dessa nyttiga arter kunde antecknas. Namnda upp-

gifter af Londen fran Sibbo jaktvardsforenings marker, lika-

som flere liknande observationer af jaktvardsforeningar i

andra delar af landet och egna iakttagelser, illustrera val-

taligt, hvilken fiende till fagelvarlden en kylig vaderlek un-

der var och forsommar utgor, isynnerhet om de ogynsam-

ma konjunkturerna stracka sig genom en foljd af ar, Be-

traffande sjofageln, i framsta rummet ander af olika slag,

vallade ofversvamningarna vid sekelskiftet enl. F'insk Jakt-

tidning vidtgaende och alldeles i ogonen fallande forluster.

Men afven under kyliga vintrar do massor af vara stann-

faglar af kold, framom andra mahanda mesar och kungs-

faglar, hvilka jag stundom funnit stelfrusna i skogsbackar-

na, eller hindrar ett starkt snofall fodans atkommande i

traden, pa marken, vagar och bebodda platser, och leder till

en saker hungersdod. Gulsparfvar och domherrar,
ofta afven rapphons drifvas da intill byggnadsknutarna ja

till och med in i sjalfva staden, for att pa de lifligt trafikerade

gardsplanerna eller gatorna finna en mager kost i hastspill-

ningen, eller i planlos fortviflan soka skydd i trappuppgan-

gar och byggnader. Under den tid jag forestatt den zoo-

logiska tradgarden pa Hogholmen, eller aren 1910— 1913,

hafva exempelvis regelbundet under senhosten efter den

forsta starkare koldperioden eller ett rikare snofall, massor

af namnda tattingar, icke sallan afven forsenade finkar, bo-

finkar, gronfinkar och bargfinkar samt nagon gang till och

med en och annan rodhake sokt sig in till stallgarden; och

samtidigt har djurgarden fran personer i staden fatt mot-

taga flera darstades infangade rapphons. Sistnamnda om-
taliga faglar hafva manga oanade fiender i naturkrafterna.
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Dan. Joh. Waden anfor nagra sadana fran Lill-Hiitis jakt-

vardsforenings marker vid Turenki. Sa saknades t. ex. efter

ett ymnigt snofall i medlet af februari 1907 en kull om
sju rapphons, som uppehallit sig vid en lada. Man begynte

grafva i snon i omgifningen af denna och lyckades finna

faglarna stelfrusna under det alnsmaktiga snotacket (Finsk

Jakttidning 1907 hft III). I namnda jaktvardsforenings ars-

berattelse for 1907 beklagar sig samma person ofver de

forluster, som skogsfageln fatt vidkannas genom den stranga

eftervintern i mellersta och sodra Finland, samt omnamner
att rapphonsen under forsommaren drifvits fran sina mest

gouterade hackplatser, ragakrarna, genom att strida regn-

skurar nedprassat axen, sa att faglarna icke aterfunnit na-

stet eller ofvergifvit det, hvarfor flera aggkullar gatt for-

lorade, Tyvarr hafva vara ornitologer forsummat att an-

teckna sadana intressanta iakttagelser, emedan de val sasom

jag icke forutsatt deras varde. Sistnamnda fluktuationer i

fagelfaunans sammansattning och frekvens genom natur-

krafters direkta inverkan aro merendels af tillfallig art och

forlusterna ofta under ett foljande ar reparerade.

Om an egentligen horande till foljande kapitel bora

har, pa det icke sammanhanget ma rubbas, annu upptagas

nagra af de orsaker till fagelfaunans decimering, manniskans

eget ingripande framkallar. Jag syftar pa de forodelser,

hvilka arligen i vid utstrackning aga rum med fangstredskap

eller vid skytte pa faglarnas vinteruppehallsorter och rastplat-

ser, samt de offer fyrarna regelbundet krafva, da i nattens

timmar de strackande faglarna blandade torna mot de-

samma.

Sa omnamner Mela efter Rohweder att pa Helgoland

under en enda natt 15,000 vaktlar och 100,000 larkor fan-

gats med slagnat vid lyktsken, och Finsk Jakttidning ater-

gifver en notis ur den italienska tidningen „Tribuna", enligt

hvilken under en veckas tid i december 1906 i Foggia (Apu-

lien) skotos ofver 250,000 larkor. Da snarfangsten lamnade

an storre byte, beraknar bladet att hela fangsten under denna

vecka uppgick till den natta summan af 1,000,000 smafaglar.
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Juhani Aho lamnar under rubriken Triptyk i kalendern Svea

(1904 s. 175) en upplefd, indignerad och synnerligen illustre-

rande skildring af smafageljakten under stracktiderna i Italien,

hvarvid massor af bofinkar, larkor, naktergalar m. fl. af vara

kara sommargaster pliktat med lifvet for att tillfredsstalla

den barbariska lackergommens kulinariska ansprak. Sasom
bevis for att afven finskfodda smafaglar tillhora dessa offer

for manniskans mordlystnad ma namnas, att en rodvinge-

trast, som den 20 juni 1913 ringmarktes i boet vid Riesto-

joki uti Sodankyla lappmark (Finnila), enligt meddelande af

redaktionen for jakttidskriften „Diana" dodats i november
samma ar i trakten af Brescia i norra Italien. Allmant kanda

aro afven de ansenliga forluster artbestanden fa vidkannas

genom fyrarna. Fran vart eget land kan omnamnas att

massor af smafagel, sangare, trastar, stenskvattor, rodstjartar

m. fl. tornat pa Porkala, Soderskar, Uto och Bogskar fyrar.

I Danmark falla arligen 2 a 3 tusen, ja ar 1906 betydligt

ofver 10,000 stycken pa landets 35 fyrar.

Annu bor agnas nagra ord at de klimatologiska for-

hallandenas inverkan pa faglarnas flyttningstider. I framsta

rummet aro islaggningen och islossningen samt snotackets

och tjalens varaktighet betydelsefulla. Sa lange oppet vat-

ten finnes att tillga i skargarden och kustvikarna, kvar-

stanna en mangd simfaglar, exempelvis grasanden och

fiskmasen (se syst. del.), och detta kan manget ar vara fallet

annu nagot inpa nyaret (t. ex. 1909— 10). Likasa uppen-

bara sig om varen samma arter ater, sa snart istacket i

hafsbandet gifvit vika, for att efter hand som issmaltningen

fortskrider forflytta sig allt mera inomskars. — I detta

hanseende har manniskans ingripande genom isbrytartrafi-

ken i stadens omgifningar framkallat afsevarda forandrin-

gar, genom att befordra ismassornas sondersmulning, smalt-

ning och fordrifning till hafs. — For fastlandets be-
byggare inom fagelvarlden borde afven, kunde man tycka,

temperaturforhallandena — om hosten markens tillfrysning

och det forsta snotacket, om varen snosmaltningen och tja-

lens forsvinnande ur jorden, — spela en viktig roll sasom
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influerande pa naringstillgangen och -mojligheterna. Under

ar med korta vintrar vantade man sig darfor tidigare an-

komst- och senare bortfardsdata an vid langre koldperioder.

Betraffande hostflyttningen ar detta synbarligen afven fallet,

men daremot atminstone icke alltid i afseende a varstracket.

Utan tvifvel beror sistnamnda omstandighet i forsta hand

pa vinteruppehallsorternas vaderleksforhallanden, som gifva

klafven till uppbrott och aterfard mot hackplatserna.

Sasom exempel pa ar med tidig och sen var ma nam-

nas 1903 resp. 1902. Foljande vaderleksuppgifter enligt

den af Meteorologiska centralanstalten utgifna arsboken kun-

na antoras. Redan den 31 januari 1903 svallade hafvet fritt

vid Grahara, den 12 februari strackte sig oppet vatten till

Artholmen och den 1 mars anda till Uttern, medan aret

forut isen i stadens hamnar gick upp i slutet af april (Norra

hamnen den 28 april). I borjan af mars 1903 voro de opp-

na markerna och vid medlet af april skogarna snofria; ar

1902 utgjorde motsvarande data den 3 maj och 18 maj.

Under femte pentaden af april 1903 gick tjalen ur jorden,

men 1902 forst under senare halften af maj. Ankomstdata:

1903. 1902.

Lusc. phoenicurus 1, V 1 ex.; 10. V (Th. B.) 29. IV 2 ex.

Saxicola oenanthe 10. IV 1 „ c? 16. IV fl. „

Phyllosc. trochilus 12. V (Th. B.); 17. V fl. ex. 6. VI „

Alauda arvensis 22. Ill fl. ex.; 24. Ill (Th. B.) 25. Ill 1. fl.

Motacilla alba 17—24 IV (Th. B.) 16. IV c? $
Anthus pratensis 14. IV 1 ex. 16. IVn.ex.
Fringilla coelebs 22. Ill dd allm.; 7.IV^^allm. 23. Ill st. fl.

Ligurinus chloris 22. Ill allm. 25. Illfl.ex.

Sturnus vulgaris 15. Ill, 23. Ill (Th. B.) 24. Ill 4 ex. 2. IV
Hirundo rustica 6. V, 18. V „ 11. Vfl.ex.

Cuculus canorus 9— 14 V (Th. B.) 12. V fl. „
Grus grus 30. Ill, 10. IV, 3. V (Th. B.) 16—17. IV

en stor. fl.

Sasom synes forekommer har ingen vasentlig skillnad i

ankomsttidernahos ofvannamnda, ur hogen utvalda, allmanna

arter, hvilka bebo fastlandets olikartade terranger.
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2.

Fagelfaunans vaxlingar gcnom kulturcns

ingrepp.

Sasom redan tidigare anfordes kommer i en sarskild

uppsats att narmare redogoras for kulturens inflytande pa

fagelfaunans forekomstplatser samt darmed afven dess sam-

mansattning och frekvens inom ramarkena for Helsingfors

stads bebyggda och obebyggda omrade. Har ma darfor

beroras endast nagra hithorande foreteelser under obser-

vationsaren pa de i ornitologiskt hanseende af mig under-

sokta gebiten i den staden omgifvande skargarden.

De kala klipporna och karga smaskaren i hafsbandet

hafva i alhnanhet till sina terrangforhallanden ront foga in-

tryck af manniskans ingrepp. Visserligen reda fiskare ofta

sina bragder pa flera af dem, men detta har agt rum sa

lange man minnes tillbaka och i stort sedt foga influerat

pa fageltillgangen, likasom afven anbringandet af sjomarken

pa en del kobbar i regeln icke formatt afskracka vildnaden

att har sasom tidigare bosatta sig. Daremot har grannska-

pet till Sveaborg, och de for marinens behof varkstallda

expropriationerna af sarskilda skargardslagenheter och hol-

mar — tidigare Sandhamn, Mjolo, Melko och nagra strand-

omraden af Drumso, senare Traskholmen och Mac Elliot

klipporna utanfor Porkala udde — blifvit en odesdiger fak-

tor for sjofageln, som af de tata skjutofningarna, hvilka un-

der de senaste decennierna vid oppet vatten nastan dagli-

gen pagatt, allvarsamt storts i sina hackbestyr samt darfor

i allt storre utstrackning darifran dragit sig till fridfullare

omgifningar.

Aggplundring och skytte, om an afven tidigare en vark-

sam forintande faktor i den matnyttiga vildnadens lif, synas

forst under senaste tid natt en omfattning och intensitet,

hvilka alldeles uppenbart hota sjofageln med fullstandig un-

dergang. Orsaken hartill star att soka i stadens raska till-
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vaxt under senaste kvartsekel, isynnerhet med fran lands-

orten inflyttade arbetarelement, hvilka i stora skaror un-

der hela tiden for oppet vatten, men sarskildt under var

och host, vallfarda till klipporna i hafsbandet for att bar,

utan nagon som halst kontroll och hansyn, samvetslost ut-

rota allt lefvande som kommer i deras vag. Nastan hvarje

skar i hafvet upptages under halgdagar af mangen gang
flera sadana jaktsallskap, som icke blott for vatte falla den

rastande sjofageln, bland hvilka en stor del har ar hemma-
horande, utan afven hansynslost plundra den redan hackan-

de vildnaden pa dess agg samt utan forbarmande nedskjuta

de vid boplatserna latt atkomliga modrarna. Afven s. k.

bildade personer rekrytera, skam att saga, icke sallan dessa

skargardsfagelns ofvermaktiga fiendeskaror. Hartill bor annu
framhallas, hvilken odelaggande roll motorbaten, som under

senaste tid kommit i allmant bruk, spelar i detta utrotnings-

krig mot sjofageln. De icke flygga, ofta alldeles spada ung-

kullarna utsattas pa hafvet, tack vare denna missbrukade

uppfinning, for en ihallande hetsjakt, hvarvid de slutligen

alldeles utmattade falla offer for den moderna hagelpumpen.

Som kronan pa verket tillkomma yttermera de af marin-

manskap planmassigt anordnade forfoljelserna med aggplund-

ring och skytte utan hansyn till hvad allman moral, jaktlag

och privat aganderatt bjuder.

Vid sadant saklage te sig framtidsperspektiven for skar-

gardsfageln synnerligen bedrofliga. Redan nu har icke

endast den matnyttiga vildnaden, framst ejdern och svartan,

men afven prackan och storskraken, i orovackande grad af-

tagit, utan afven hvitfageln, tarnan och masarna, har genom
aggning och okynnesskytte lidit svara forluster. Som exem-
pel ma namnas, att annu pa 1890-talet flera adbon och fisk-

masreden arligen af mig antraffades pa Graskar; vid besok
a stallet 1904 och 1905 syntes ingendera arten till. Pa En-

skar hackade likasa under mina forsta observationsar flera

par af ejder, svarta, pracka och skrake samt sillmas, rod-

bent snappa, roskarl och storre strandpipare, tack vare rike-

domen pa tilltalande hackplatser - med krypenar och lofsnar
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betackta skrefvor, kala hallar och tufviga gruspartier; se-

nare i borjan pa 1900-talet var detta fagelrika skar allde-

les blottadt pa namnda arter. Endast nagra piplarkor, torn-

sangare och stenskvattor afbroto stallets beklammande lif-

loshet. Och samma sorghga intryck har jag fatt nastan

ofverallt inom observationsomradets yttre skargardsparti.

Grannomradena, de praktiga khpporna kring Soderskar och

Porkala fyrar, hafva intill senaste tid varit forskonade fran

marinvasendets vador och den mordlystna manniskans sko-

ningslosa framfart samt darfor afven kunnat uppvisa ett

sprudlande sjofagelhf. Nu har en del af Porkala skargard

exproprierats till en marin flottbas, och fran Soderskar har

inlopt notiser om sjofageljakt och aggplundring af de nya

mannen pa lotsstationen och besattningen pa krigsfartyg.

Den harliga, fagelrika utskars gruppen „Mac Elliot" utanfor

Porkala ar forintad. Hvad den varit for och erbjudit na-

turvannen far man ett valtaligt begrepp om ur en uppsats

af Arthur Sjoblom i Finlandias arsbok for 1913.

Men afven den inre skargardens fagellif har pa manga
hall forstummats eller blifvit markbart svagare. Den genom
stadens tillvaxt och forbattrade kommunikationsmojligheter

raska villakolonisationen har har, likasom vid jarnvagslinjer-

na pa landsbygden narmast omkring Helsingfors, smaningom

fordrifvit flera manniskoskyggare fagelarter, hvarvid afven

terrangforandringar genom kulturens ingrepp, skogshyggen

och rodjningar, upptagandet af odlingar samt park- och

tradgardsanlaggningar spelat en viktig roll. Sakert ar att

t. ex. den ogonskenliga minskningen eller forsvinnandet af

allehanda smafagel, hvarofver mangenstades klagas, har sitt

upphof i det ofliga bruket att, till foljd af grof okunnighet

eller rent okynne, i skog och mark, omkring villor och gar-

dar undanskaffa alia murkna trad och stubbar for att till-

fredsstalla „skonhetskrafven" — utan att i gengald ut-

satta atminstone motsvarande antal halkar. Och i samma
syfte aflagsnas snar och buskar, kvistas traden invid marken^

verkstalles utgallring i tata bestand och rensas skogen fran

ruskor, vissna lof och annat affall, medan talrika faglar
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harigenom undanhalles de behofliga narings- och nastplat-

serna eller i hvarje fall tillgangen pa sadana starkt formin-

skas. Uti en uppsats i Luonnon Ystava (Elainsuojelus ja

elainhavitys, 1900 pag. 121) drager A. J. Mela i harnad mot

detta for faglarnas trefnad skadliga bruk och anfor som

exempel, hurusom fagellifvet i Kaisaniemi genom en sadan

missriktad rodjning af buskar och trad i vasentlig grad af-

tagit; likasa har pa Folison enahanda forfarande samt sar-

skildt kvistning af gamla, praktiga granar haft samma re-

sultat till foljd. Pa Hogholmen, dar af lattfattliga skal puts-

ning och stadning af alia skogsbackar efter „folkets dag",

sondagen, regelbundet maste verkstallas, hafva pa marken

bosatta smafaglar sasom gulsparf, tradpiplarka och lofsan-

gare ingen mojlighet att hacka. De undvika stallet darfor

sommartid belt och ballet eller tillgripa, sasom den sist-

namnda, de inhagnade lindorna i bosattningssyfte, for att

likval ocksa bar genom den ofliga, upprepade grasklippnin-

gen inomkort se sig husvilla eller tvungna att ofvergifva

agg och ungar. Bristen pa material och sakra observatio-

ner utesluta en detaljgranskning. Blott betraffande Drumso

ar jag i tillfalle framlagga nagra grundade iakttagelser ofver

fagelfaunans skiftningar genom manniskohand, men redan

de gifva en valtalig bild haraf.

Denna holme har i ornitologiskt hanseende lidit ofant-

ligt under den korta tidsrymd, som omfattar de par senaste

decennierna. Redan augustistormen verkade i hog grad

deprimerande och omgestaltande pa fagellifvet, och kultu-

rens forodande ingrepp har i manga fall underskrifvit dods-

domen, utan att det i regeln varit mojligt att fastsla namnda

makters anpart i utrotningsarbetet, I ett hanseende har

denna manniskans odelaggande roll framtradt i full belys-

ning, namligen i afseende a under stracket bar rastande

vadare. Holmens vid sekelskiftet annu till storsta delen

naturliga strander utgjorde, sasom af den systematiska delen

framgar, stracktiderna en omtyckt tummelplats for ett sprud-

lande vadarelif. Af dessa strandpartier voro framom andra

den oppna, langgrunda, korttufviga Hastskoviken, den af vass-
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balten och mera hogresta sump- samt submersa vaxter nastan

igengrodda Morsviken (Poroviken) samt isynnerhet den af

sandbankar uppfyllda, vid lagvattenstand nastan barlagda

Herrgardsviken eller Smedjeviken, tidigare for ett sekel till-

baka benamnd Laxvarpsviken, annu under 1890-talet gou-

terade rastplatser for hela mangfalden nordiska vadare.

Numera ar Hastskovikens strander upptagna af villor och

„plagen" med dess talrika simhus for hafsbad, kasino och

lawntennisplaner, Herrgardsvikens „ebb"botten genomskares

af en sparvagnslinie, formedlande en stark passagerarestrom

fran holmens norra sida ofver den starkt trafikerade bron

till badhuset, och Porovikens safdungar nastan garneras

af manniskobostader pa stranderna. Af det storartade va-

darlifvet under stracktiderna, hvarom arbetets systematiska

del ger en svag forestallning, ser man knappast ett spar,

och afven den hackande sjofageln, grasanden och krickan,

samt rorhonan likasom t. ex. tjadern i skogarna torde nu-

mera, sa vidt jag af tillfalliga besok pa stallet kunnat sluta

mig till, genom det myllrande manniskolifvet belt hafva for-

svunnit fran skadeplatsen.

Det ar med vemod och beklamning naturvannen be-

vittnar kulturens forintande framfart. Men ban far lof att

resignera, nar det sasom pa Drumso galler en vinning at

manniskans egna vallofliga intressen. Ar daremot forodel-

sen icke en logisk foljd af nodvandighetens harda lag, stal-

ler sig saken belt annorlunda, — den blir da en styggelse som

med alia lagliga medel bor bekampas, I narmaste framtid

afgores en sadan fraga. Den ror sig om dispositionen af

Ladugardsviken, som snart genom byteskop af Viks

Ladugard benamnda militiebostalle ofvergar i stadens ago.

Inga som halst motiv tala for en odelaggelse af detta ur

bade faunistisk och floristisk synpunkt sa markeliga och

intressanta stalle, hvars motstycke i vart land med saker-

het icke gifves sa manga. Utan nagot som halst men for

staden och med ringa, om ofver hufvud taget nagra kost-

nader alls, skulle denna fagelrika vik kunna bibehallas som

ett naturminnesmarke, en naturpark. En sadan atgard, i sig
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sjalf redan en vacker gard for kulturvarden af uppfostrande

innebord, skulle tillika verka stimulerande och till efterfoljd

manande pa andra kommuner och enskilda i landet samt landa

stadens forutseende och valvisa styresman till synnerlig

heder. Om sedan i en aflagsen framtid detta parti verk-

ligen blefve behofligt for kommunen for bosattnings eller

industriella andamal, vore det ju nog da disponibelt. Ty
naturen sjalf icke blott skapar utan afven forstor hvad den

engang uppbyggt: langsamt, men med osviklig sakerhet

torkar viken in, lamnad at sig sjalf, sumpvaxterna forkvaf-

vas af vattenbrist och med dem bringas afven det nu pul-

serande och sprudlande fagellifvet till oaterkallelig tystnad.

Innehallsforteckning.

Inledning Pag. 3

I. F^gelfaunan ur topografisk synpunkt.

1. Kortfattad ofversikt af iakttagelseomradets natur. „ 7

2. Sommarfaunans narings- och hacklokaler „ 12

3. Vinterfaunan „ 38

4. Fagelfaunan under stracktiderna „ 40

II. F^gelarternas forekomst och utbredning m. m „ 45

III. Fagelfaunans forandringar under senare tider,

1. Fagelfaunans vaxlingar genom naturkrafter ... „ 207

2. Fagelfaunans vaxlingar genom kulturen „ 219

10 figurer och en karta.
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Palmgren, Helsingfors traktens fagelfauna.

Ladugardsviken.

1913. 20. IX.

Fig. II Parti af strondmaden.
Koto. A. Rosenberg.

1913. 9. V. Foto. A. Wasenius.

Fig. III. Porti af strandmaden.
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Palmgren, Helsingfors traktens fagelfauna.

Ladugardsviken.

1913. 20. IX fran landsviigen. Foto. A. Rosenberg.

Fig. V. Pcirti af vassbdltet med strandgldnta.

1913. 20. IX fran landsvagen. Foto. A. Lindgren.

Fig. VI. Porti af vassregionen med gldnta.

1913. 20. IX fran gamla batstranden. Foto. A. Lindgren.

Fig. VII. Gldnta i vassen. — Vattenspegeln ar betackt af Nuphar d-

Potamogeton samt omgifven af reslig Phragmites d Typha.
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Palmgren. Helsingfors traktens fagelfauna.

Smedjeviken.

1913. 14. IX fran bron. Foto. A. Rosenberg.

Fig. IX. Parti af „ebb"-stranden.

1913. 14. IX fran vikbottnen. Foto. A. Lindgren.

Fig. X. Parti af „ebb"-stranden.
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Qtora delar av det norra och vastliga Lappland ha i or-

^ nitologiskt hanseende blivit undersokta, men dess ostra

halft har stadse blivit forbisedd: fran denna trakt foreligga

endast nagra fa meddelanden. Da jag sommaren 1913 hade

for avsikt att uti ornitologiskt syfte foretaga en resa till

Lappland, beslot jag mig for Sodankyla, sasom varande den

minst undersokta av ostra Lapplands socknar.

Den 26. V. anlande jag till Rovaniemi, varifran jag

med hast reste upp till Sodankyla kyrkoby (67° 25'). Dar

anskaffades en forsbat, med vilken jag sedan kom att far-

das langs en stor del av de mellersta och ostlappska al-

varna. Den 28. V. startade jag fran Sodankyla kyrkoby

norrut. Farden gick forst langs Kitinen och Tankajoki,

varefter baten vid Muotkataival drogs genom en kanal till

Riestojokis oversta lopp (Vuotso gard, 68' 4'). Utmed sist-

namnda alv gick farden darpa at sydost till Riesto by, dar-

pa langs Luirojoki at nordost och norr. Vid Luirojarvi

(68° 13') gjordes ett langre uppehall, varunder en del av

Saariselka fjallkomplex undersoktes. Den 12. VI. vidtog

nedfarden langs Luirojoki, Revojarvi besoktes 12—13. VI.

Pihtijokis nedersta lopp 15. VI. Den 19—20. VI. gjordes

en utflykt till Sompiojarvi och Nattastunturi. Hemresan

gick darpa via Vuotso—Tankajoki—Kitinen. Det hade ur-

sprungligen varit min avsikt att fran Pihtijoki utstracka far-

den till Juusoppitunturi och Nuortitunturi, men da jag ej

fran Moijannoska lyckades erhalla nagra barrenar, forutan

vilka det var omojligt att transportera vart bagage genom

dessa odemarker, maste jag sla denna plan ur hagen. I

stallet besokte jag Nattastunturi. Pa detta satt kom jag

att tillryggalagga samma vag tvenne ganger, vilket hade
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den fordelen att dessa trakter blevo noggrannare under-

sokta an vad annars varit fallet.

Vid Jeesiojoki (nagot soder om Sodankyla kyrkoby) ra-

kade under aterfarden mina samlingar ut for ett missode,

darigenom att hasten vid det dar belagna farjstallet fran

farjan hamnade i alven, Harvid blevo i synnerhet de kon-

serverade faglarna ratt ilia skadade av det intrangande

vattnet.

I allmanhet var varsommaren 1913 mycket kail och

blasig. Da jag anlande till Sodankyla kyrkoby hade bjor-

karna knappast knoppar, och en kail nordanvind blaste.

Vid flodstranderna lago har och dar annu stora sno- och

ismassor. Den 8. VI. foil ratt mycket sno i trakten av

Luirojarvi, och den 11. VI. gick temperaturen pa natten

ned till — 4°. Forst efter den 16. VI. kunde man tala om
nagon egentlig sommarvarme. Att den daliga vaderlek,

som radde varen 1913, verkade hammande pa faglarnas

hackning och fardens resultat i ovrigt ar naturligt.

Vad faglarnas lokalbenamningar betraffar, har jag lyc-

kats fa endast en bristfallig samling sadana, detta beroende

pa invanarenas daliga fagelkannedom och deras iogonenfal-

lande likgiltighet for allt vad fagel heter. Den lappska

befolkningen kanner ej till fagelarternas lappska namn utan

anvander endast de finska.

Av min van, forststuderanden I. Forsius, vilken

sommaren 1913 aven vistades i Sodankyla lappmark, for-

namligast i trakterna kring Nuortitunturi, har jag erhallit

en del ornitologiska meddelanden, vilka jag infort i sam-

manhang med mina egna for varje art sarskilt. For dessa

bidrag ber jag har att offentligen fa framfora mitt tack.

Sedan jag utarbetat mina egna anteckningar, har jag

fran professor Palmens arkiv erhallit en del ornitologiskt

material insamlat av med. dr N. Sundman i trakterna

kring Sodankyla kyrkoby under det internationella polar-

forskningsaret 1882—1883. Av dessa iakttagelser har jag

infort alia, som aro av storre intresse, men aven sadana,
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vilka kunna tjana till att belysa omradets fagelfauna i sin

helKet eller nagon viss del darav.

Inom parentes eller klammer bar jag aven meddelat

nagra ornitologiska iakttagelser, gjorda inom Rovaniemi

socken under resan till och ifran Sodankyla kyrkoby.

Omradets lage, storlek och topografi.

Sodankyla lappmark (eller socken) ar belagen mellan

66' 56—68' 21' N. Br. och 0' 54'—4° 33' 0. fr. Helsingfors

samt omfattar 19,951 km^ (Finlands storsta socken, nastan

2 ggr. Nylands Ian). I norr bildar Saariselka (lappska: Suo-

loselgge) fjallkomplex en naturlig grans mot Inari (lappska:

Anar) socken, i vaster gransar Sodankyla till Kittila, i s6-

der till Rovaniemi, Kemijarvi och Kuolajarvi (Salla) sock-

nar, i oster till Kuolajarvi och Ryssland.

Det av mig undersokta omradet foreter ett mycket

vaxlande utseende. Jamsides med milsvida, sanka karr och

djupa, ororda skogar finnas bar massor av odsliga gra fjall,

vilka stundom na en bojd, som betydligt overstiger 700 m.

Fjallen ligga huvudsakligast i omradets norra och ostra

delar, varest Saariselka, Rautu- och Nattastunturi fjallkom-

plexer bilda en sammanbangande bergskedja, vilken i poster

nar sin storsta bojd. Bland fjalltoppar markas Sokosti

(c. 744 m), Vuomapaa (c. 712 m) och Tuiskupaa (c. 560 m)

alia i Saariselka. Nattastunturis hogsta punkt ligger c. 505 m
6. h., Raututunturi-bojderna na i medeltal over 300 m. Mel-

lan Kemi- och Luirojoki finnas dessutom nagra ratt hoga

fjall, av vilka Nivatunturi (c. 464 m), Painipaa (c. 519 m)

och Vasatunturi (c. 445 m) aro de markligaste. Nara So-

dankyla sydgrans finnas Pyhatunturi (c. 526 m) och Luos-

totunturi (c. 510 m). For det mesta utgoras dessa fjall av

avrundade, torra, grus- och stentackta hojder, pa sina stal-

len finnas aven djupa klyftor och smala dalgangar. Vege-
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tationen bestar fornamligast av Lycopodium alpinum, Em-
petrum nigrum, Phyllodoce coerulea och Azalea procumdens.

Skogsgransen ligger ungefar vid 450—500 m, och bjorkre-

gionen {regio subalpina) bildar pa flere stallen endast ett

smalt balte. Fjallmyrar och fjallsjoar (t. ex, Luiro- och

KopsLisjarvi) forekomma sparsamt.

I omradets mellersta och vastra delar ar laglandet

forharskande och nivan over havet blott c. 140 m. Har
forekomma vidstrackta tallmoar, stora flackmossar (aapa)

och myrar. Har och dar finnas ratt betydande blandskogs-

bestand med ganska riklig undervegetation. — I dessa trak-

ter antraffas nagra betydande sjoar och floder. Bland

sjoar markas Ora- och Unarijarvi, den forra c. 177, den

senare c. 144 m over havet. Vattnet i sjoarna ar morkt,

dess farg varierar mellan gratt och gulbrunt. Stranderna

aro flacka, skogen vidtager vanligen forst 25—50 m, fran

vattenbrynet. Med hansyn till sina laga och sumpiga stran-

der sta en del sjoar t. ex. Revojarvi (egentligen tva) pa

gransen mellan sjo och trask. Vegetationen utgores av

Sphagnum, Equisetum och Car^x-arter, vilka ofta upptaga

stora omraden, Betula nana, Caltha palustris och pa sina

stallen Rubus chamaemorus. Har och dar forekomma
spridda bestand av Salix. Ute i vattnet vaxa Equisetum

och Nymphaea, pa tuvor och mindre holmar Equisetum, Sa-

lix och Betula. — Floderna flyta merendels i riktning N—S.

De tre fornamsta aro Kitinen, Luiro- och Kemijoki, vilka i

huvudsak ga parallellt med varandra. Forsar forekomma
ratt talrikt, och en del floder t. ex. Tanka- och Luirojoki,

ha stallvis ett stritt lopp. Stranderna aro vanligen kladda

av frodig gran- och bjorkskog; pa Luirojokis hoga och

torra strandvallar ar tallen forharskande. Riesto- och Re-

vojoki flyta delvis genom karrartade marker, och deras

strander aro har mycket laga och sumpiga samt ofta be-

vuxna med ofantliga Sa//x-bestand. ^)

M Hojduppgifterna aro tagna ur Atlas ofver Finland 1910. —

En utforlig beskrivning over omradets vegetation ingar i foljande ar-

beten:
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Till foljd av den glesa bosattningen inom omradet

(0,3 pers. per km-) aro odlingar fataliga och forekomma
huvudsakligast vid flod- och sjostrander avensom i landsva-

garnas grannskap.

Omradets fagelfauna.

Vad omradets fagelfauna vidkommer, tyckes den vara

synnerligen rik pa tattingar (43 arter blevo iakttagna).

En del rovfagelarter, sasom Strix lapponica, Nydea scan-

diaca, Asio accipitrimis och Archibuteo lagopiis voro sall-

synta eller observerades alls icke, beroende pa det full-

standiga uteblivandet av Myodes lemmiis. Av vadare ob-

serverades 14 arter, av vilka dock endast 6 forekommo
talrikt. Simfaglarna, for vilka omradet erbjod goda hack-

ningsplatser, voro talrika. Ett undantag harifran gjorde

Harelda glacialis, vilken observerades endast ett fatal gan-

ger. Det samma var aven fallet med Mergus albellus (iakt-

togs av mig en gang).

Inom omradet antraffade jag 97 arter, av vilka 4, nam-
ligen Reguhis regulus (en for Lappland ny art), Emberiza

hortulana, E. rustica och Mergus albellus torde vara tillfal-

liga eller mycket sallan forekommande. — Om man med-
raknar de arter, som av andra iakttagare forut blivit an-

il u 1 1, R. Vaxtgeografiska anteckningar fran den finska Lapp-
markens skogsregion. Acta Soc. pro Fauna et Fl. fennica, XVI, N:o 2.

Helsingfors 1898.

B o r g, V. Beitrage zur Kenntnis der Flora und Vegetation

der finnischen Fjelde. Acta Soc. pro Fauna et Fl. fennica, 25, N:o 7.

Helsingfors 1904.

R s b e r g, J. E. Nordostra Sodankyla. Geogr. For. i Finland

Tidskrift 1891.

Cajander, A. K. Studien iiber die Moore Finlands. Fennia
n:o 5. 1913.
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tecknade inom Sodankyla lappmark, kommer dess fagel-

fauna att nu uppga till 115 arter och en underart.

Sasom ovan (sid. 5) framhallits ar naturen i de olika

delarna av omradet mycket vaxlande. Detta inverkar sjalv-

klart pa fagelfaunan darstades, sa att t, ex. nagra arter,

som aro sallsynta i de sodra delarna av det undersokta

omradet, mot norr tilltaga i antal eller tvartom.

Enligt mina iakttagelser avtaga foljande arter mot norr:

Luscinia phoenicurus.

L. suecica.

Saxicola rubetra.

Parus borealis

Emberiza citrinella.

E. hortulana.

Mot soder avtaga:

Acrocephalus schoenobaenus.

Motacilla borealis.

Emberiza schoeniclus.

Fringilla montifringilla.

Ampelis garrulus.

Fringilla coelebs.

CorvLis cornix.

Pica pica.

Actitis hypoleucus.

Anas boschas.

A. arecca.

Totanus fusciis.

T. glottis.

Fuligula marila.

F. fuligula.

Oidemia fusca.

1. Turdus musicus L. — Laulurastas, Haukirastas,

Yorastas? '')

Forekom overallt inom omradets barrskogsregion, men
ingenstades talrikt. Antraffades i fjallen pa c. 400 m hojd,

— Hordes pa vagen mellan Rovaniemi och Sodankyla kyr-

kobyar ett tiotal ganger 26—27. V. Vid Kitinen sags ar-

ten 28. och 30. V, samt 22. VI., vid Luirojoki (Korvanen)

2 ex. 4. VI. Pa Tuiskupaa fjall fann jag den 9. VI. ett bo

av arten i en gran c. V2 ^ ovan marken. Det inneholl da

*) Ortsbefolkningens finska benamningar pa fageln.
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annii ej nagra agg. Pa Nattastunturis sluttning var arten

ratt allman d. 19. VI.

Sundman omnamner icke arten fran sin vistelse i So-

dankyla.

Enl. Nordling (sid. 29) ar sangtrasten sallsynt inom Inari.

2. Turdus viscivorus L.

Den 29. V. observerade jag av denna art ett ex., som

flog over Kitinen alv. Av Sundman antraffades arten icke.

3. Turdus iliacus L. — Rastas, Yorastas.

Rodvingetrasten forekom mycket talrikt saval i de

laglanda skogstrakterna som pa de barr- och lovskogsbe-

vuxna fjallsluttningarna. Sitt bo byggde den i laga trad el-

ler i buskar. Endast i nagra fall antraffades det i hoga

tallar. Foljande bofynd gjordes sommaren 1913:

1. Vuojarvi 27. V. bo pa marken under en liten gran;

inneholl 5 friska agg.

2. Riestojoki 3. VI. bo pa en 1 m hog bjorkstubbe;

5 friska agg.

3. Luirojarvi 10. VI. bo i en tall c. 10 m ovan mar-

ken; 4 nagot legade agg.

4. Luirojarvi 11. VI. bo i en bjork 4 m o. m.; 4 myc-

ket legade agg.

5. Revojoki 12. VI. bo bland sma bjorkar belt nara

marken; 5 sma ungar och ett legat agg.

6. Revojoki 13. VI. bo i en gran c. 20 cm o. m.; 5

ungar, vilka ringmarktes.

7. Riestojoki 20. VI. bo bland bjorkar alldeles invid

marken; 6 stora ungar (ringmarktes).

8. Riestojoki 20. VI. bo bland bjorkar; 4 stora ungar

(ringmarktes).

Utav dessa tio d. 20 juni ringmarkta ungar har en,

n:o 72, ertappats i november 1913 uti trakten av Brescia

norra Italien enligt meddelande av redaktionen for jakt-

tidskriften „Diana" i Florens.
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9. Riestojoki 21. VI. bo i tall c. 5 m ovan marken;
inneholl 5 stora ungar (ringmarktes).

10. Riestojoki 21. VI. bo pa marken bland bjorkar; in-

neholl 4 friska agg.

Om artens forekomst inom Sodankyla bar Sundman
gjort foljande anteckningar: Sma ungar vid Kylajarvi 16.

VIII. 1882. Den 6. V. 1883 observerades det forsta ex. vid

Moskuvaara, 8. V. en flock i kyrkobyn, ett ex. vid Mosku-
vaara 10. V., i kyrkobyn 17. och 24. V. Foljande bofynd

blevo gjorda: 14. VI. 1882, 16. VI., 21. VI., 20. VII (Ora-

jarvi), 23. V. 1883 (5 agg), 30. V. tva bon, det ena med 6

mycket legade agg, det andra med sma ungar.

4. Turdus pilaris L. -^ Rastas.

Forekom icke sa talrikt som T. iliacus och antraffa-

des ej pa fjallsluttningarna. Foljande bofynd gjordes:

1. Riestojoki 2. VI. bo i en bjork c. 3 m. o. m.; in-

neholl ej annu nagra agg.

2. Luirojoki 6. VI. Flere bon utan agg.

3. Revojoki 13. VI, bo i gran c. 1 m ovan marken;

6 sma ungar.

4. Luirojoki 14. VI. bo i tall 2, 15 m ovan marken; 6

legade agg.

5. Kitinen 22. VI. bo i en gran 7 m o. m; 5 stora un-

gar (ringmarktes).

6. Kitinen 22. VI. bo i gran c. 11 m 0. m; 5 ungar,

vilka ringmarktes.

Av Sundman iakttogs arten den 20. VII. 1882 vid Mai-

rivaara, 9. IX. (flock) vid Lintuoja. Den 8. V. 1883 obser-

verades ett par i kyrkobyn, den 10. V. nagra ex. vid Mos-

kuvaara.

5. Luscinia suecica L. — Satakieli, Kellolintu.

Blahaken var en av omradets allmannaste faglar. Till

vistelseort valde den vattensjuka, av vide bevuxna angs-

marker och flodstrander. Inom fjallregionen iakttogs arten
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icke; ej heller observerades den vid vara sig" Sompio- el-

ler Luirojarvi.

Antecknades forsta gangen vid Kitinen 30. V. Vid

Tankajoki forekom den ytterst talrikt. Den 21. VI. antraf-

fades ett bo, vilket inneholl 6 st. nagot legade agg. 3 6 6
insandes till Univ. Zool. Mus.

Enl. Sundman sagos 1883 de forsta blahakarna den

29. V.

6, Luscinia phoenicurus L. — Leppakerttu.

Inom barrskogsregionen var arten pa sina stallen ratt

allman. 6 sjong vanligen sittande i nagon rottorkad fura.

Var ytterst skygg och forsiktig. Antraffades i fjallen vid

bjorkbaltets nedre grans. Antecknades vid Vuojarvi 26. V.

(6 och 9)- Vid Luirojarvi hordes arten alia dagar mellan

7. och 11. VI. Antraffades vid Tankajokis nedre lopp 22.

VI. och talrikt vid Kitinen 23. VI.

Sundman antraffade arten i kyrkobyn 16. VII. 1882,

vid Pyhatunturi 19. VII., Pyhajarvi 20. VII.. Lintuoja 27.—
28. VII. och 16. VIII. i kyrkobyn.

[Luscinia tithys Scop.] ^)

Den 3. XII. 1882 tillvaratog Sundman en $ av denna
sallsynta fagel vid Moskuvaara. Detta ar den enda gang,

som arten blivit iakttagen inom Finlands granser (jamf.

Poppius: Ornitologiska meddelanden. Meddel. af Soc. pro

Fauna et Fl. fennica, 39, sid. 150). I Sydvaranger har ar-

ten erhallits den 3. V. 1902 (jamf. Schaanning sid. 16 och

Wessel sid. 27).

7. Saxicola oenanthe L. — Kivirastas?

Forekom allmant pa stenbackarna i laglandet. lakt-

togs aven inom den alpina regionen pa c. 450 m hojd. Pa

M De med klammer forsedda arterna hava observerats endast

av andra iakttagare.
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Nattastunturi observerades ratt manga exemplar 19. VI.

Hackade darstades, ehuru jag ej lyckades finna nagot bo.

Forsius antraffade arten pa Sota- och Nuortitunturi.

Sundman observerade arten pa Pyhatunturi 19. VII. 1882,

vid Pyhajarvi 20 och 30. VII. i kyrkobyn. Ankom till Mos-

kuvaara 12. V. 1883. Foljande aggfynd blevo gjorda: Mos-

kuvaara 29. V. 1883 6 agg, kyrkobyn 1. VI. 1883 7 agg.

8. Saxicola rubetra L.

Forekom talrikt vid landsvagen mellan Rovaniemi och

Sodankyla (till Torvisenjarvi) 26.—27. V. Vid Sammalkan-

gas fann jag den 26. VI. ett bo av arten i ett stenrose.

Nastet inneholl 6 ratt stora ungar. c sjong ej mera den

26. VI.

Sundman fann arten vid Lintuoja den 28. VII. 1883. —
Enwald (sid. 3) observerade icke arten inom Kuolajarvi, ej

heller namner Nordling nagot om dess forkomst i Inari.

Suomalainen omtalar i sin reseberattelse fran Enontekio

endast tvenne fynd av fageln i fraga.

9. Cinclus cinclus L. — Kara.

Av mig observerades arten den 22. VI. vid Kongas

fors, dar den antagligen hackade, ehuru jag ej lyckades

finna nagot bo. Forsius sag ungfaglar 9. VIII. vid Nuor-

tijoki.

Enl. Sundman fangades 3 ex. i februari 1883 2 mil

vaster om Sodankyla kyrkoby.

10. Regulus regulus L.

Den 3. VI. antraffade jag ett ensamt ex. av denna art

vid Luirojokis vastra strand nara Korvasjoki (67' 56'). Fa-

geln uppeholl sig bland nagra sma enar och granar. Ty-

varr var jag vid tillfallet ej forsedd med bossa.

Korvasjoki ar nu den nordligaste ort, dar fageln bli-

vit iakttagen inom Finland. Sasom dess finska nordgrans
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har tidigare angivits Kemi och Kajana enl. Mela-Kivirikko

sid. 105 och „Nordens faglar" (andra uppl.) sid. 16. Kungs-

fageln ar saledes en for det nordligaste Finland (Lappland)

ny art. Fran Syd-Varanger kanner man dock tre fynd av

arten, namligen 12. IV. 1853, 29. IV. 1903 och 21. IX. 1905, ')

men dess forekomst i denna trakt ar ej sa anmarknings-

vard, da man vet, att flere fagelarter, som antraffas i sodra

och mellersta Finland, men ej i Lappland, dock upptrada i

Norge anda till nyssnamnda fyndort.

11. Phylloscopus trochilus L. — Uunilintu, Pajulintu.

Var en ytterst allman fagel inom hela Sodankyla lapp-

mark. Uppeholl sig vanligen i blandskog i narheten av

vatten. Hordes forsta gangen den 26. V.

Tvenne bofynd blevo gjorda:

Luirojoki 14. VI. bo med 3 friska agg.

Riesto by 16. VI. „ „ 6

Den 4. VI. skot jag nara Pihtijoki en $ med ett full-

ganget agg i aggledaren.

Av Sundman antecknades arten 14. VII. 1882, 27. VI.

(Kevitsavaara), 16. VII. (Moskuvaara), 15. VIII. (kyrkobyn).

Ankom 26. V. 1883. Agg tagna den 19. VI. 1882.

12. Phylloscopus collybita Vieill.

Forekom sporadiskt pa ett par stallen inom omradet.

Uppeholl sig i blandskogsbestanden i narheten av vatten.

(Hordes forsta gangen vid Vikajarvi, Rovaniemi socken 26.

V.) Om artens forekomst inom Sodankyla har jag for 6v-

rigt gjort foljande anteckningar: lakttogs i Sodankyla den

27. V. vid Vuojarvi, den 30. V. tva ex. vid Kitinen, Peura-

saari. Den 6. VI. fann jag arten vid Luirojoki. Vid Lui-

rojoki, nara Pihtijokis inflode, antraffade jag den 15. VI.

bo av arten. Det inneholl 7 friska agg. Den 22. VI. fann

^) Jamf. Wessel sid. 30, Schaanning sid. 18.
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jag vid Ukkola gard (c. 68 V) ater ett bo, som inneholl 6

nagot legade agg.

13. Acrocephalus schoenobaenus L.

Var mycket allman vid ovre Luirojoki, Revojoki och
Riestojoki. Valde till vistelseort ungefar samma slags stal-

len som Luscinia suecica. c sjong vanligen sittande i na-

got lagt trad eller pa marken och sankte sig stundom sjun-

gande och med fladdrande vingar ned fran tradtopparna
mot marken.

Hackade med full sakerhet vid Luirojokis ovre lopp,

ehuru jag trots ivrigt sokande ej lyckades finna dess bo.

En 6 skots den 15. VI. vid Luirojoki och insandes till

Univ. Zool. Mus.

[Lanius excubitor L.] — Lapin harakka.

Av mig antraffades arten ej sommaren 1913. Enl.

uppgift av R. Hietanen (Sodankyla) har fageln iakttagits

bl. a. vid Kelujoki varsommaren 1911. For allmogen ar

den en valbekant fagel.

Enl. Forsius var arten allman vid Nuortijoki i augusti.

— Sundman iakttog 21. VI. 1882 en c vid Jeesio, ett ex.

pa Mairivaara 20. VII. och ett ex. vid kyrkobyn 24. IX.

14. Muscicapa ficedula L. - Karpasenottaja.

Hackade sallsynt inom omradets stora barrskogar.

lakttogs 14. VI. vid Luirojoki, dar ett bo blev funnet pa

toppen av en avbruten gran, c. 2 m over marken. Nastet

inneholl 5 friska agg. Den 22. VI. fann jag vid Tankajoki

ett annat bo (insant till Vasa sv. lye. museum) likaledes

byggt pa toppen av en avbruten gran. Det inneholl 5

friska agg. Nagra vidare anteckningar om arten gjordes

icke.
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15. Muscicapa atricapilla L.

Den svart-och-vita flugsnapparen forekom pa samma
slags standorter som M. ficedula. lakttogs vid Riestojoki

4. VI., Luirojoki 8. VI. (2 ex.) samt vid Kitinen 22. VI.

Nordling har ej funnit arten inom Inari socken.

Sundman erholl 2 agg av arten, tagna vid Aska den

20. VI. 1882.

[Orites caudatus Gray.]

Av Sundman observerades en flock stjartmesar den 6. X.

1882 vid Mantovaara, nagra ex. 28.-29. X. 1882. vid kyr-

kobyn.

16. Parus borealis de Selys.

Var mycket sallsynt inom omradets nordligare delar,

i de sydligare daremot allmannare. Uppeholl sig vanligen

i blandskog. Observerades 27. V. pa vagen till Sodankyla

kyrkoby, 31. V. vid Tankajoki (2 ex.), den 17. VI. vid

Riestojoki (67° 58'), varest bo av arten antraffades i en

murken bjork. Boet bestod av enbast och inneholl 7

friska agg.

Pa aterfarden fran Sodankyla kyrkoby sags gramesen

3 ggr. 25. VI.

Enl. Sundman antraffades 3—4 ex. vid Hietasuvanto 7.

VIII. 1882. flere ex. vid kyrkobyn 30. VIII., nagra ex. vid

Lintuoja 9. IX., Moskuvaara 22. IX., vid kyrkobyn 11. och

26. X., nagra ex. vid kyrkobyn 28.— 29. X. Senare pa vin-

tern iakttogs arten ej.

17. Parus cinctus Bodd. — Pakkastiainen.

Inom barrskogsbaltet var lappmesen mycket allman.

Hackade i gamla Picns-hon eller i halor, som den sjalv

upphackat. Iakttogs forsta gangen vid Peurasaari 30.

V. varest 2 ex. blevo skjutna. Foljande bofynd blevo

gjorda:
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1. Tankajoki 30. V. bo med 11 nagot legade agg i

gammalt Picus-ho i torrfura. Balen av ull och gron mossa.

2. Luirojoki 6. VI. nytt bo utan agg i bjorkstubbe; fa-

geln hade sjalv urmejslat halan.

3. Luirojarvi 7. VI. bo i bjork 2 m ovan marken; in-

neholl 8 nagot legade agg. Boets djup 23 cm. Oppnin-
gens diameter 3,5 cm. Balen av renhar. (Ins. till Vasa
sv. lye. mus.)

4. Luirojoki 12. VI. bo med 8 st. 2—3 dagar gamla
ungar i gammalt Picus-ho. Balen av renhar och fjadrar.

5. Luirojoki 14. VI. bo med 6 sma ungar i gammalt
Picus-ho. 2,5 m ovan marken.

6. Luirojoki 15. VI. 3 friska agg i en murken bjork-

stubbe 2 m over marken.

En liten unge insandes till Univ. Zool. Mus.

Om artens forekomst kring kyrkobyn har Sundman
gjort foljande anteckningar: Jeesiojoki 14 — 20. VI. 1882.

Kevitsavaara 27. VI. flygga ungar 28. VI., Lintuoja 27. VII.,

kyrkobyn 15, VIII., Moskuvaara 16. VIII., Kylajarvi samma
dag, flock vid Lintuoja 9. IX., nagra ex. vid kyrkobyn 28

—29. X.

18. Chelidonaria urbica L. — Paaskynen.

Ytterst allman vid gardar och byar. Hackade under

takasarna ofta sa talrikt, att boen funnos i 5—6 dubbla ra-

der ovan varandra. Sommaren 1912 raknades vid Keski-

talo gard i Mutenia by ej mindre an 493 bon pa en och

samma byggnad. Sommaren 1913 funnos dar endast c. 350

bon, men lamningar av gamla gavo en antydan om artens

talrikhet foregaende somrar.

Hussvalan tycktes foretaga langa utflykter fran hack-

ningsplatsen, ty den 17. VI. sag jag vid Riestojoki nagra

exemplar av arten, vilka hade c. 15 km till sina bon. Den

16. VI. hade svalorna annu ej lagt agg i Korvanen by. I

kyrkobyn erholls agg av arten den 24. VI.

Sundman observerade arten vid Jeesiojoki, Savukoski

och Pyhajarvi, flygga ungar vid kyrkobyn 29. VII. 1882.
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19. Clivicola riparia L. — Tormiainen.

Nara Sattanen by vid Kitinen alv sag jag den 23. VI.

nagra exemplar, vilka hackade i strandvallen. Nagot soder

om kyrkobyn forekommer arten i ratt stort antal enl. upp-

gift av R. Hietanen.

Sundman antecknade den vid Jeesio 14. VI. 1882 och

mellan Savukoski och Pelkosenniemi 14—20. VI. Nagra

ex. observerades annu den 3. IX. 1882 i kyrkobyn. Ankom
2. V. 1883. — Agg erhallna fran Aska och kyrkobyn den

26. VI. 1882.

20. Hirundo rustica L.

(Vid Vikajarvi i Rovaniemi socken saknades arten).

Ej heller fanns den i Sodankyla kyrkoby den 27. V. Den
25. VI. iakttog jag 2 ex., vilka sutto pa ett hustak i kyr-

kobyn. Detta ar den enda iakttagelse om artens forekomst,

som gjordes inom ostra delen av Lapponia kemensis.

Enl. Sundman ankom ladusvalan den 19. V. 1883 (ett

ex.). Mellan den 27.—31. V. iakttogos spridda ex. i kyr-

kobyn ( den 30. V. dock ratt talrikt).

21. MotacUla alba L. — Vastarakki.

Forekom talrikt overallt inom Sodankyla lappmark,

saval i odemarkerna som i bebodda trakter. Vid socknens

sydgrans iakttogs arten den 27. V., vid Kitinen 29.-31. V.,

vid Tankajoki 22. VI. Antecknades vid Korvanen by 4. VI.

och vid Luirojoki 6. 9. och 16. VI., men vid Revojoki och

Revojarvi fanns arten ej. Foljande bofynd gjordes:

1. Riestojoki 18. VI. bo med 6 legade agg.

2—3. Sodankyla kyrkoby 24. VI. tva bon med 5 sma
ungar; boen i vedstapel.

4. Sodankyla sydgrans 26. VI. bo vid dikeskant; inne-

holl 6 stora ungar (ringmarktes).

(5. Apukka, Rovaniemi s. 26. VI. bo med 7 sma un-

gar under brokisva).

2
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Sundmaii iakttog flygga ungar den 20. VII. 1882 vid

Suvanto. Till kyrkobyn anlande arten den 28. IV. 1883 till

Moskuvaara samma dag. Agg tagna den 16. VI. 1882.

22. Motacilla flava L. -

(Den sydliga formen antraffades vid Rovaniemi den
26. v.). Vid Riestojoki (67° 57') skot jag den 20. VI. en 6 av

arten.

23. Motacilla borealis Sundev. — Keltasirkku.

(Den nordiska gularlan, antraffades vid Rovaniemi 26.

V.) Inom Sodankyla iakttogs arten 26.-27. V., 17. VI.

(Riestojoki), 4.-5., 11. och 16. VI. (Luirojoki), 19. VI. vid

Muteniajoki (talrikt). Uppeholl sig pa karr och biota an-

gar i narheten av vatten.

Vid Riesto by fann jag den 16. VI. ett bo av arten,

vilket ej annu inneholl agg.

Enl. Sundman anlande arten till Moskuvaara 10. V.

1883 (obs. 26. V. 1913). Var allman under hela aterstoden

av maj manad vid kyrkobyn och Moskuvaara. Bo med agg
erhallna fran Petkula 16. VI. 1882.

24. Anthus pratensis L.

Forekom ratt allmant inom Sodankyla socken. Var
talrik pa Carex-angarna soder om kyrkobyn. Ett ex. skju-

tet den 27. V. och insant till Univ. Zool. Mus. Vid Kiti-

nen (Kongas) antraffades arten 30. V. Iakttogs ej vid Riesto-,

Luiro- och Revojoki. Den 10. VI. skot jag ett ex. pa So-

kostis sydsluttning helt nara Luirojarvis strand. Ett annat

exemplar skots senare pa dagen c. 550 m 6. h. Detta skulle

tyda pa att fageln har, liksom i Inari gar in i den alpina

regionen.

Enl. Sundman forekom arten talrikt vid kyrkobyn den

5. IX. 1882.
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25. Anthus cervinus Pall.

Den 27. V. skot jag en c nagra km norr om Sodan-

kyla sydgrans pa en av buskar bevuxen mycket blot ang.

Samtidigt observerades 4 andra exemplar. Varken pa Nat-

tastunturi eller i Saariselka antraffades arten. Av Sundman

bar den ej observerats.

26. Anthus trivialis L.

Forekom ratt talrikt i blandskogsbestanden i narheten

av sjoar och floder. Antecknades vid Marjavaara 29. V.

(3 ex.), Kongas 30. V., Tankajoki 31. V. Vid Luirojoki an-

traffades arten 6. 11. och 14. VI. samt vid landsvagen So-

dankyla—Rovaniemi den 26. VI.

Enl. Sundman anlande arten den 17. V. 1883 till kyr-

kobyn.

27. Emberiza citrinella L. — Sikka.

Uppeholl sig i enbackar och sma granskogsbestand

vid floderna och i narheten av odlade trakter. 6 satt

vanligen pa en gardsgardsstor eller i en tradtopp och upp-

repade ideligen sitt kannspaka sitt— sitt—sitt— sii.

Gulsparven antraffades talrikt vid landsvagen mellan

Rovaniemi och Sodankyla k.b. 26. V. och 25.-26. VI. Vid

Sodankyla kyrkoby var den allman, likasa vid Kitinen. Vid

Vuotso gard (68° 4') fanns den aven. En 6 hordes vid

Riestojoki 18. VI., och vid Korvanen by observerades arten

4. och 16. VI. Norr om Korvanen saknades den totalt.

Jamf. Nordling sid. 45.

Bo av arten antraffade jag 16. VI. vid Riesto by. Det

bestod av visset gras jamte nagot enbast och tagel samt

inneholl 5 st. nagra dagar gamla ungar.

Enl. Forsius var arten allman vid Sotataival gard.

Enl. Sundman anlande gulsparven till kyrkobyn och Mos-

kuvaara den 13. IV. 1883. Fran Orajarvi erholls agg, tagna

8. VI. 1883.
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[Emberiza citrinella erythrogenys Brehm.]

Den ostliga formen av gulsparven antraffades i So-

dankyla den 17. V. 1883 av N. Sundman. (Jamf. Poppius,

Ornitologiska meddelanden, Meddel. af Soc. pro Fauna et

Fl. fennica, 39, sid. 149).

28. Emberiza hortulana L.

Nara Sammalkangas (67" 0') antraffades den 25. VI.

6 ex. av arten pa ett oppet, stenbundet fait bevuxet med
enar. Ett ex. skjutet (Univ. Zool. Mus.) (Vid Harjula ny-

byg-ge i norra Rovaniemi sags samma dag flere exemplar.)

Enl. Sundman antraffades ortolansparven vid Jeesio

14. VI. 1882, varvid ett bo blev funnet och en 6 skjuten

(Univ. Zool. Mus.).

Nordling bar ej funnit arten inom Inari.

29. Emberiza schoeniclus L. — Pajulintu.

Vid de av videbuskar bevuxna vattensjuka flod- och

sjostranderna var denna art mycket allman, sa t. ex. vid

Riestojoki. o lat mycket ofta bora sin karaktaristiska lat

fran toppen av nagon buske eller sittande vid dess rot-

ter. 9 lag vanligen hart pa aggen och lamnade dem ej,

innan man nastan kunde gripa den med handen. Da hop-

pade den ut ur boet och sprang med slapande vingar angs-

ligt pipande omkring pa marken. 4 st. bon antraffades:

1. Riestojoki 1. VI. bo bland videbuskar; inneholl ej

nagra agg; den 20. VI. funnos i detsamma 4 sma ungar,

vilka just klacktes, och ett rotagg.

2. Revojoki 12. VI. bo bland bjorkar nara stranden;

inneholl 5 nagot legade agg.

3. Luirojoki 14. VI. bo bland videbuskar; inneholl 5

olegade agg.

4. Luirojoki 15. VI. bo vid foten av en bjork; inne-

holl 5 friska agg.
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Tva bon ins. till Univ. Zool. Mus., ett till Vasa sv.

lye. mus.

Sundman antraffade flygga ungar den 9. IX. 1882 vid

Lintuoja. Arten avflyttade den 13. IX. 1882 och ankom
till Moskuvaara den 11. V. 1883 (obs. 26. V. 1913). Agg
tagna vid kyrkobyn 20. VI. 1882.

30. Emberiza rustica Pall.

Invid landsvagan 13 km soder om Sodankyla kyrko-

by observerade jag den 28. V. en 6 av denna sallsynta art,

ehuru jag ej hann skjuta den. Ovannamnda plats ar en av

de nordligaste fyndorterna i Finland.

Om videsparvens utbredning i Finland se „Nordens

faglar" (sid. 67, andra upplagan).

31. Calcarius lapponicus L.

Pa Tuiskupaa fjall i Saariselka observerade jag den

8. VI. tva ex. av arten. Faglarna uppehollo sig i bjorkbal-

tet. Saknades pa Lupukkapaa, Sokosti och Nattastunturi

och iakttogs ej heller i laglanden. Forsius sag ett ex. vid

Nuortijoki 1. VII.

Av Sundman observerades arten 14.—20. VI. 1882.

Ankom till kyrkobyn 11. V. 1883.

[Passerina nivalis L. — Pulmunen.]

Under min resa i Lapponia kemensis orientalis varse-

blevs arten ej. Enl. uppgift var den ytterst allman i So-

dankyla hosten 1912 och varvintern 1913. Forsius sag 2

ex. av arten pa Nuortitunturi 2. VII.

Enl. Sundman skots ett ex. vid Ollila (Kitinen) den 21.

IX. 1882. Ankom till kyrkobyn 3. III. 1883. Var talrik vid

Moskuvaara under borjan av april manad (till 12. IV.).

[Loxia curvirostra L. — Kapylintu.J

Iakttogs ej sommaren 1913. R. Hietanen (Sodankyla)

uppgav att arten av honom ratt ofta observerats vid Ora-

jarvi. Enwald (sid. 7) har funnit arten i Kuolajarvi.
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32. Pinicola enucleator L. — Kapylintu.

Den 26. VI. skot jag ett ex. av arten i en barrskog

nara Sodankyla sydgrans. (Insand till Univ. Zool. Mus.)

Observerades ej annanstades.

Om artens forekomst i Sodankyla bar Sundman gjort

foljande anteckningar: 14. VI. 1882 en 6 vid kyrkobyn,

nagra ex. vid Kelujoki 5. IX., 2 ex. vid Moskuvaara 23. IX.,

ett ex. vid Kelujoki 28. IX., ett ex. vid kyrkobyn 11. X. och

ett ex. vid Orajarvi 24. IV. 1883.

Enl. Enwald ar fageln sallsynt i Kuolajarvi.

[Pyrrhula pyrrhula L. — Tuomiherra.]

lakttogs ej sommaren 1913. Ar dock en for allmogen

valbekant fagel. — Sundman antecknade arten 9. XI. 1882,

6. III. och 7.-9. IV. 1883 vid kyrkobyn. Icke heller av

honom iakttogs arten sommartid.

33. Passer domesticus L. — Varpunen, Hottinen.

Husfinken forekom talrikt i Sodankyla kyrkoby, fanns

aven i Mutenia och Korvanen byar, dar den hackade i

gamla bon av Chelidonaria urbica. Mellan Sodankyla kyr-

koby och Vikajarvi i Rovaniemi socken saknades arten.

Enl. Forsius var arten daremot allman i Savukoski och

Martti byar. [Vid Vikajarvi och Apukka gardar (Rova-

niemi sk.) iakttog jag nagra exemplar.]

Enl. Sundman fanns arten i mangd vid Jeesio. Vid

Moskuvaara hade arten funnits, men blivit utrotad.

34. Fringilla coelebs L. — Peipponen.

Forekom sallsynt pa nagra fa stallen vid Kitinen (an-

tecknad dar 28., 29. och 30. V. samt 23. VI). Den nordli-

gaste ort, dar fageln antraffades, var Ukkola gard, i vars

narhet jag den 22. VI. fann ett bo av arten i en gran

c. 6 m 0. m. Nastet inneholl da annu ej nagra agg.
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Enl. Sundman ankom arten till Moskuvaara 20. IV.

1883 och var ratt talrik saval i kyrkobyn som vid Mosku-

vaara under forra halften av maj manad..

Enl. Nordling- (sid. 42) bar endast ett bo av arten bli-

vit funnet i Inari. Ar aven sallsynt i norra Kolari (Mun-

sterhjelm sid. 46).

35. Fringilla montifringilla L. — Jerniainen (icke jernajai-

nen, som Mela-Kivirikko uppgiva.)

Av alia omradets tattingar var bergfinken den talri-

kast forekommande. Till vistelseort valde den saval lag-

landets bland- och barrskogar som fjallens skogbevuxna

sluttningar. Pa Sokosti antraffades arten i bjorkbaltet. c5

sjong sittande i nagot trad, pa en sten eller kullfallen fura.

Foljande bofynd gjordes:

1. Luirojarvi 8. VI. bo (med 4 friska agg) i tall 10 m
0. m.

2. Sokosti fjall 10. VI. bo (utan agg) i en bjork 1,5 m
o. m.

3. Luirojarvi 11. VI. bo (utan agg) i en gran 2 m o. m.

4. Revojoki 12. VI. bo (med 6 legade agg) i toppen

av en bjork.

5. Luirojoki 14. VI. bo (med 7 friska agg) i bjork

1,5 m 0. m.

6. Luirojoki 14. VI. bo (med 6 friska agg) i gran 4 m
o. m.

7.* Riestojoki 20. VI. bo (med 7 friska agg) i bjork

4 m 0. m.

8. Riestojoki 20. VI. bo (med 1 friskt och 2 sonder-

slagna agg i bjork 3 m o. m.

9. Vuotso 21. VI. bo (med 6 mycket leg. agg) i bjork

5 m 0. m.

10. Kitinen 22. VI. bo (med 6 obet. leg. agg) i gran

5 m o. m.

11. Kitinen 23. VI. bo (med 7 mycket leg. agg) i gran

4 m o. m.
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Den 20. VI. bevittnade jag ett slagsmal mellan tva

Fr. montifring ilia och ett ex. Garrulus infaustus. Den se-

nare ville rova aggen av bergfinkarna, vilka med hjalte-

mod forsvarande sitt naste. Med ett skott gjorde jag anda

pa fridstoraren. I boet (n:o 8) funnos 2 sonderslagna agg.

Sju av mig undersokta bon voro gjorda av foljande

material:

N:o 1, funnet 14. VI. Underlag av torrt gras och gron

mossa, sidorna av gras och nagot Alectoria, balen av torrt

gras och smafagelfjadrar.

N:o 2, funnet 22. VI. Underlag av ripfjadrar och torrt

gras, sidorna av Alectoria, balen av renhar.

N:o 3, funnet 23. VI. Underlag av gras, angsull och

mossa, sidorna av Alectoria, balen av orrfjadrar och gras.

N:o 4, funnet 21. VI. Underlag av torrt gras och

gron mossa, sidorna av torrt gras och gron mossa, balen

av sma fjadrar och nagot gras.

N:o 5, funnet 20. VI. Underlag av torrt gras och rov-

fagelfjadrar (ant. Archibuteo lagopus), sidorna av bjorkbark

och gras, balen av renhar och gron mossa.

N:o 6, funnet 14. VI. Underlag av bjorkbark och fjad-

rar, sidorna av samma material, balen av mesfjadrar och

vita ripfjadrar.

N:o 7, funnet 11. VI. Underlag av vita ripfjadrar och

och renhar, sidorna av torrt gras och Usnea, balen av

renhar.

Sundman antraffade flygga ungar vid Kylajarvi 16.

VIII. 1882. Vid Moskuvaara iakttogos 8 ex. annu den 22.

IX. Ankom till kyrkobyn den 28. IV. 1883 och forekom

talrikt under hela maj manad saval i kyrkobyn som vid

Moskuvaara.

36. Acanthis linaria L. — Urpiainen.

Forekom talrikt pa de med en och bjork bevuxna

torra flodstranderna samt i den djupa barrskogen, i syn-

nerhet vid Riestojoki. Foljande tva underarter blevo iakt-
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tagna (bestamda enl. Mela-Kivirikko, Suomen Luurankoiset

s. 153):

A. I. sibirica. 31. V. vid Tankajoki, flere ex.

A. I. holboelli. 3. VI. vid Riestojoki, dar aven A. I si-

birica forekom.

Upptradde i sma flockar om 6—10 individer. Tre bo-

fynd gjordes:

Den 22. VI. fann jag ett bo av A. I. sibirica med 5

friska agg. Boet fanns i en liten gran 3 m ovan marken.

I Sodankyla k.b. fann jag den 24. VI. tva bon bland

videbuskar vid Kitinens strand. Det ena boet inneholl 2

agg, det andra var annu tomt. Vilken underart de tva

boen tillhorde var jag ej i tillfalle att avgora.

Boen hava foljande utseende:

N:o 1, funnet 22. VI. Underlaget av torra grankvistar

och gras, kanter saknades fullkomligt. Bottnen var sa

gles, att aggen lyste igenom.

N:o 2, funnet 24. VI. Underlag av angsull och torra

riskvistar, sidorna av Alectoria, balen av renhar och rip-

fjadrar.

N:o 3, funnet 24. VI. Underlag av grankvistar och

torrt gras, sidorna av grankvistar och Alectoria, balen av

angsull och torrt gras.

Enl. Sundman forekom grasiskan talrikt under juni

—

oktober ar 1882. De sista ex. sagos den 30. X. Darpa

var arten forsvunnen hela vintern och iakttogs forst den

10. IV. 1883, varefter den sa smaningom ater blev allman.

Agg togos vid Petkula 14. och 17. VI. och vid Aska 17.

VI. 1882.

[Garrulus glandarius L. — Narhi.]

Observerades ej av rnig sommaren 1913. Enl. upp-

gift forekommer den inom socknens sodra delar, ehuru den

aven dar skall vara mycket sallsynt.

Sundman observerade nagra ex. av arten den 18. X.

1882.
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37. Garrulus infaustus L. — Kuukkeli.

Var ytterst allman inom barrskogsomradet och gick i

fjallet upp till c. 450 m. Pa Nattastunturi fann jag en ung-

kull i bjorkbaltet. Vid Luirojarvi fjallsjo forekom arten

aven talrikt.

Sundman iakttog arten den 20. VII. 1882 pa Mairi-

vaara, den 16. VIII. vid kyrkobyn, den 26. VIII. vid Jeesio,

och den 28. X. ater vid kyrkobyn. Den 28. III. 1883 ob-

serverades den aven.

38. Pica pica L. — Harakka.

I Sodankyla kyrkoby fann jag den 27. V. bo av ar-

ten i en tall; det inneholl 3 sma ungar och 3 mycket legade

agg. Observerades ej vid Riesto- och Luirojoki. Vid Ki-

tinen (Ukkola) hordes ett ex. den 22. VI. I kyrkobyn ring-

marktes den 24. VI. 3 ex. och vid Harjula gard den 26. VI.

avenledes 3 individer. De sistnamnda ungarna togos ur

ett bo, sora var belaget i en gran c. 2 m o. m.

Enl, Forsius var skatan allman vid Martti by.

Enl. Sundman uppeholl sig arten hela vintern 1882

—

1883 i kyrkobyn. Den 21. V. 1883 antraffades ett bo med
starkt legade agg.

39. Corvus cornlx L. — Vares.

Var tamligen sallsynt. Ett bo av arten antraffades

den 27. V. i Sodankyla k.b., ett annat vid Kitinen den 28.

V. Bada innehollo 5 legade agg. Vid Riesto- och Luiro-

joki iakttogos enstaka exemplar 1. och 16. VI. Den 19. VI.

sags en stor flock (c. 50 st.) vid Mutenia by.

Enl. Sundman fanns arten 1882 i kyrkobyn annu den

28. X,, varefter den forsvann. Den 13. IV. 1883 sags det

forsta exemplaret i kyrkobyn. Stora ungar antraffades den

11. VI.
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40. Corvus corax L. — Korppi.

Sallsynt. Antecknades endast en gang namligen 29.

V. vid Kitinen (Oravikongas). Forsius sag flere ex. av ar-

ten vid Nuorti- och Kemijoki.

Sundman iakttog den 11. VII. 1882 2 ex. i en tallskog

vid Orakoski. Dessutom observerades arten den 8. och

28. X. vid kyrkobyn.

[Corvus frugilegus L.]

Enl. Mela-Kivirikko (sid. 165) skall arten i november

1870 hava varit talrik inom Sodankyla lappmark.

41. Ampelis garrulus L.

[Sidensvansar (8 ex.) observerades redan vid Vika-

jarvi gastgiveri i Rovaniemi den 26. V.] Vid Kitinen (Uk-

kola gard) antraffades den 30. V. 2 ex. i ett tallskogsbe-

stand, dar de antagligen hackade. I narheten av Vuotso

hordes den 1. VI. flere individer. Vid Luirojoki var arten

ratt allman, och 5 st. bon blevo funna. ^)

N:o 1. 4. VI. Boet i en gles gran, 2 m ovan mar-

ken, c. 50 m fran alvstranden. Inneholl annii ej nagra agg,

men ?, som blev skjuten, hade ett fullganget sadant i agg-

ledaren. Fageln insand till Univ. Zool. Mus.

N.o 2. Samma dag antraffades c. 100 m fran den

forra fyndorten ett annat bo, vilket likaledes ej annu inne-

holl agg. Boet i gran 2 m o. m. 6 och $ skjutna (Univ.

Zool. Mus.).

N:o 3. 5. VI fann jag vid Moijannoska ett bo i en

tall 8 m 0. m. ute pa en gren. Det inneholl 4 friska agg.

5 lag i boet tills jag klattrat c. 4 m upp i tradet. $ in-

sand till Univ. Zool. Mus.

N:o 4. Pa aterfarden fran Luirojarvi fann jag den 14.

VI. ett bo i en granskog vid Pihtijokis inflode i Luirojoki.

1) Jfr. Finsk Jakttidning, 1913, s. 278, 279.
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Det fanns i en gran 2 m o. m. ute pa en kvist, val dolt

av nedhangande grenar. Inneholl 5 obetydligt legade agg.

N:o 5. 15. VI. fann jag ater ett bo helt nara det stalle,

dar boen N:o 1 och 2 antraffats. Nastet var belaget c. 3,5 m
o. m. helt nara stammen. $ lag hart pa aggen. Boet in-

neholl 5 friska agg. 5 och $ skjutna. $ insand till Vasa

svenska lyceums fagelsamling.

Vid Luirojoki antraffades dessutom en hel del gamla

bon.

De tre insamlade aggkullarna forete nedanstaende matt:

22,0 22,3 23,7

16,9 16,6 16,8

21,9 21,9 22,0 22,0

15,7 15,8 15,1 15,5

21,9 22,0 32,4 22,8

15,1 15,1 15,3 16,2

Den 21. VI. iakttogs ett ex. av arten vid Riestojoki i

tallskog, dar fageln antagligen hackade.

Da i allmanhet i litteraturen saknas en noggrannare

beskrivning over sidensvansens bo och de av mig funna

forete ratt stora olikheter, vill jag i korthet redogora for

deras utseende.

N:o 1. Boets underlag bestod av fjolarigt gras och

nagot mossa, vaggarna uppmurade av vitmossa och stran;

balen bestod av torrt gras och sma fjadrar. Boet hade en

fast byggnad. Yttre diameter 121 mm, inre 87 mm, djup

43 mm.
N:o 2. Liknande i huvudsak N:o 1, dock voro vag-

garna har sammanflatade av grankvistar och Alectoria. Boet

hade mindre fasthet an foregaende. Yttre diameter 126 mm,
inre 88 mm, djup 41 mm.

N:o 3. Underlaget av dalripfjadrar, nagra torra gras-

stran och Cladonia, sidorna av Alectoria och torra kvistar,

balen uteslutande av torrt gras. Boet hade en nagot 16s

24,1

16,0
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byggnad. Yttre diameter 143 mm, inre 86 mm, djup 45 mm.
(Insant till Univ. Zool. Mus.)

N:o 4. Underlaget av torra grankvistar och vita rip-

fjadrar, nagot Cladonia och gras. Vaggarna av Alectoria

och stran. Hade en fast byggnad. Yttre diameter 137 mm,
inre 92 mm, djup 49 mm, (Insant till Univ. Zool. Mus.)

N:o 5. Boet liknade i huvudsak N:o 4, men dess un-

derlag bestod av Sphagnum och torrt gras. Balen av rip-

fjadrar och gras. Hade en fast byggnad. Yttre diameter

142 mm, inre 95 mm, djup 41 mm.
I sin uppsats om sidensvansens utbredning i Finland

(Finsk Jakttidning 1910, pag. 109— 114) giver forstmastaren

J. Montell en bild av fagelns hackningszoner, och pavisar

dar genom citat ur den ornitologiska litteraturen „att ar-

ten, i samma man den minskats i norr och nordvast, tillta-

git i soder och sydost." Pa sid. 113 omnamnes, att han

saknar uppgifter fran flere delar av Lappland t. ex. Sodan-

kyla. I denna trakt fann jag, sasom ovan namnts, fern bon,

och talrika fynd av gamla sadana blevo gjorda, varav man
kan sluta sig till att fageln atminstone aren 1911— 1912 ratt

talrikt hackat i dessa nejder. Munsterhjelm omnamner i

sin fagelfauna fran Turtola och Kolari (sid, 52), att arten

dar alltid ar sallsynt och att den forekommer hogst oregel-

bundet. Darfor vore jag bojd att tro, att sidensvansens

utbredningsomrade inom det finska naturhistoriska gebitets

norra delar nu forskjutits mot oster, och att arten darstades

numera har sin egentliga utbredningszon i Lapponia kemensis

orientalis, L imandrensis, Karelia keretina och Kuusamo,
men dock — ehuru sallsynt — hackar aven i vastra Lapp-

land. (Jamf. Suomalainen sid. 32 och Munsterhjelm sid. 52).

Som bevis for artens upptradande i oster tjana Enwalds

och Herpmans *) iakttagelser over arten i Kuolajarvi; inom

Kuusamo antraffade jag den 22. VII. 1910 flygskickliga un-

gar vid Ala-Kitkajarvi i socknens norra del, och stud. I. For-

sius fann 6—7 individer vid Nuortijoki 20. VL 1913. Dock

M Finsk Jakttidning arg. 1910 sid. 114.
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ar det mycket sannolikt, att arten inom kort ater kommer
att forandra sitt hackningsomrade och kanske ater talrikt

upptrada i vastra Lappland.

I nastan alia ornitologiska arbeten, t. ex. „Nordens

faglar" (sid. 96), framhalles, att sidensvansen vid boet ar

ytterst skygg och att den Ijudlost smyger sig darifran, om
man nalkas detsamma. Enligt mina iakttagelser haller detta

icke streck, ty alia av mig insamlade bon blevo funna sa-

lunda, att nagon av faglarna hordes eller sags, da den satt

i toppen av en hog fura. Gick man da rakt fram till det

trad, dar den satt, kunde man vara nastan saker pa att i

narheten finna dess bo. Vanligen forsvann fageln, nar man
narmare sig, men aterkom inom 5— 10 min. Den ruvande

fageln flog aldrig ur boet, innan man var den alldeles inpa

livet. Bada foraldrarna kretsade sedan omkring boet, satte

sig stundom i ett narbelaget trad och tillkannagavo genom
angsliga visslingar sin oro. Sidensvansarna voro saledes vid

boet varken likgiltiga eller troga, sasom herr Wasastjerna

(Finsk Jakttidning N:o 6, 1913) framhaller.

Som vistelseort och hackningsplats tycktes arten valja

torra, branta flod- och sjostrander, bevuxna med hog tall-

och granskog. Undersokta exemplar hade fortart bar av

Arctostaphylos alpina och Empetrum nigrum.

Fageln tyckes i allmanhet vara tamligen obekant for

ortsbefolkningen, och flere, for vilka jag forevisade ett kon-

serverat exemplar, sade, att det var forsta gangen de sett

en sadan fagel. Nagra kallade arten „siitenvanssi"; benam-

ningarna korvarastas eller tilhi kande de ej till.

Att sidensvansen var sa pass litet kand inom omra-

det tyder kanske pa att arten tidigare icke dar varit lika

allman som aren 1911— 1913 (aret 1908 torde enl. J. Mon-

tells uppgift fageln totalt hava saknats i vastra Lappland);

mahanda forhaller det sig belt enkelt sa, att den aven an-

nars for fagelvarlden sa ointresserade ortsbefolkningen icke

fast sig vid arten.

Sundman fann arten (ant. hackande) vid Pyhajarvi den

20. VII. 1882. Den 23. IX. iakttogos nagra ex. vid Mosku-
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vaara och 8 ex. vid kyrkobyn den 28. IX. Pa Kommatti-

vaara skots ett ex. den 29. V. 1883.

Slutligen vill jag tillagga att C. Aurivillius i sitt arbete

„Svenska faglarna" sid. 83 intagit foljande om sidensvan-

sen: „boet i ihaliga trad", — ett langesedan rattadt

misstag.

42. Alauda arvensis L.

Vid Mutenia by sag jag den 20. VI. ett ex. av arten

pa ett akerfalt. Den 25. VI. observerades flere ex. i So-

dankyla kyrkoby.

Enl. Sundman skots ett ex. vid kyrkobyn den 3. I.

1883.

43. Otocorys alpestris L.

Pa Nattastunturi fann jag den 19. VI. 4 ex. av arten,

av vilka ett blev skjutet. Faglarna uppehollo sig bland de

stora klippblocken, som ligga spridda pa fjallets sluttnin-

gar, och mellan vilka vaxa enstaka bjorkar. Huruvida ar-

ten hackade i fjallet lyckades jag ej utrona.

Enl. muntligt meddelande av min van stud. K. Hilden

antraffades pa Pyhatunturi (i regio siibalpina) ett bo med
flygvuxna ungar den 8. VII. 1912. Jamfor Hilden sid. 63.

Av Sundman iakttogos pa flyttning stadda individer

den 8.— 12. X. 1882. De forsta ex. antecknades vid Mosku-

vaara den 25. och vid kyrkobyn den 29. IV. 1883. Upp-

tradde talrikt vid kyrkobyn och Moskuvaara till den 15. V.,

varefter arten icke vidare antecknades.

44. Picus tridactylus L. — Tikka.

Uppeholl sig i laglandets barr- och bjorkskogar. An-

traffades vid Tankajoki 31. V., vid Luirojoki 11. och 13. VI.

samt vid Riestojoki 20. VI.

Sundman sag ett ex. pa Moskuvaara den 22. IX. 1882

och ett annat vid kyrkobyn den 10. IV. 1883.
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45. Picus minor L. — Tikka.

Forekom pa samma slags standorter som P. tridacty-

lus, men var betydligt allmannare. Foljande bofynd gjordes:

1. Kitinen 30. V., bo i bjorkstubbe 2 m o. m. inneholl

3 friska agg.

2. Luirojarvi 11. VI.; bo i bjork 2 m o. m.; inneholl 5

mycket sma ungar och 3 agg, vilka hollo pa att klackas.

3. Riestojoki 20. VI.; bo i en bjorkstubbe 1,5 m o. m.:

inneholl 4 friska agg.

Sundman fann arten vid Mantovaara 9. IX., vid kyrko-

byn 12. och 28. X. 1882.

[Picus martius L.]

Forsius sag ett ex. av arten vid Nuortijoki i slutet av

juni. Vid Martti by (sodra Sodankyla) observerade En-

wald arten den 30. VIII. 1882. Av mig iakttogs arten ej.

Enl. Sundman observerades ett ex. vid kyrkobyn den

3. X, 1882 och ett annat vid Moskuvaara samma dag. Bo
med 5 agg antraffat vid Aska den 12. V. 1883.

46. Cuculus canorus L. — Kaki.

Forekom inom alia slags skogslokaler och var stall-

vis mycket allman. Hordes 26.-27. V., 30. V., 2. VI., 5.—

17. VI., 19.— 26. VI. Antraffades pa Tuiskupaas sluttning

c. 400 m 6. h. Nagot agg av arten erholls icke.

Enl. Sundman sags det forsta exemplaret den 20. V.

1883 vid Moskuvaara (Ank. 26. V. 1913).

47. Cypselus apus L. — Tervapaaskynen?

Antecknades endast vid Riestojoki den 19. VI. (2 ex.).

Sundman antecknade arten vid Jeesio 14. VI. 1882, vid

Kemi alv 9. VII., mellan Savukoski och Pelkosenniemi 29.

VII., vid Jeesio 26. VIII. och vid kyrkobyn 3. IX. De forsta

tornsvalorna sagos vid Kitinen 11. VI. 1883.
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[Strix tengmalmi GmeL]

Sundman fann arten vid Suvanto den 11. VII., vid

Kersilo 21. IX. (ett ex.) och vid kyrkobyn i december (ett

ex.) 1882.

Av Enwald observerades parlugglan den 31. VIII. 1883

vid Pelkosenniemi by i sodra delen av Sodankyla.

48. Strix lapponica Sparrm.

Till foljd av den ringa tillgangen pa sma gnagare, var

lappugglan mycket sallsynt. Den antraffades endast 2 gan-

ger namligen vid Riestojoki 1. VI. under starkt regnvader

och vid Revojarvi 13. VI. Nagot om artens hackningsfor-

hallanden inom omradet erfor jag icke.

49. Asio accipitrinus Pall. — Pumppuhaukka.

Av samma orsak som Strix lapponica var aven jord-

ugglan sallsynt sommaren 1913. Antraffades den 20. VI.

pa en mosse nara Riestojoki.

Enl. Sundman observerades vid Moskuvaara ett ex.

den 21. V. 1883.

[Bubo bubo L. — Korvahuuhkaja.]

Av mig observerades arten ej. Enl. uppgift skall ar-

ten hacka pa Sokosti fjall, men trots ivrigt letande antraf-

fades ej ens lamningar av nagot gammalt bo. Fjallet er-

bjuder dock goda hackningsplatser for fageln, varfor jag

ej betvivlar, att den nagon gang hackat dar.

Enl. Sundman antraffades ett ex. den 30. IV. 1883 vid

Moskuvaara.

[Nyctea scandiaca L. — Tunturipollo.]

Av samma orsak som Strix lapponica och Asio acci-

pitrinus var arten mycket sallsynt sommaren 1913. En lapp

3
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fran Moijannoska hade dock observerat ett ex. i borjan av
juni manad.

Enl. Sundman iakttogs arten den 29. IV. och 26. V.

1883 vid Moskuvaara.

50. Surnia ulula L. — P6116.

Hos lapparna i Moijannoska sag jag 2 huvuden av ar-

ten. Av mig observerades hokugglan den 13. VI. vid Re-
vojarvi.

[Syrnium uralense Pall.]

Ett ex. av denna sallsynta art skots den 26. V. 1883

vid Jeesio (enl. Sundman).

51. Circus cyaneus L.

lakttogos endast tva ganger under resan. Invid Lui-

rojoki vid stranden av en liten insjo sag jag den 4. VI. ett

ex., och den 6. VI. observerades arten pa ett karr, likale-

des nara Luirojoki.

52. Falco aesalon Tunst.

Vid Riestojoki (barrskogslokal) sag jag den 18. VI. ett

ex. av arten, vilket forfoljde en Motacilla alba. Forsius

skot en 9 av denna art vid Kemi alv i slutet av juni (exem-

plaret i min ego). — Enl. Sundman togos dvargfalkagg

vid kyrkobyn den 16. och vid Moskuvaara den 28. VI. 1882.

[Falco subbuteo L. — Nuolihaukka.]

Enl. Sundman antecknades arten den 27. VI. 1882 och

18. V. 1883 vid Moskuvaara. Fyra agg, vilka antagligen

tillhorde denna art, erhollos fran Sukuvaara (tagna 26. V.

1883).
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53. Faico tinnunculus L.

(Tornfalken iakttogs vid Rovaniemi k.b. den 26. V.).

Vid Kitinen (Kongas) observerades arten den 30. V.

54. Astur palumbarius L. — Kanahaukka.

Iakttogs i tallskog vid Luirojoki den 14. VI. Fageln

kom flygande belt nara marken och boll i klorna nagon-

ting, som paminde om en lemmel. Tyvarr var jag vid till-

fallet endast forsedd med ett 9 mm:s hagelgevar, varfor

fageln ej kunde skjutas. — Hos lapparna i Moijannoska sag

jag ett buvud av arten.

Enl. Sundman sags arten den 27. VI. ocb 11. VII. 1882.

55. Astur nisus L.

Den 31. V. sag jag vid Tankajoki ett ex. av arten, som

flog over floden, forfoljande en Motacilla alba. Vid Luiro-

joki observerades fageln 15. VI. Bagge exemplaren iakt-

togos i blandskog. Pa ett brant klippa vid Tankajoki lar

den fordom arligen ha backat.

Iakttogs av Sundman den 15. V. 1883. Fem agg, tagna

den 28. V. 1883, erbollos fran Moskuvaara.

56. Archibuteo lagopus L. — Piekanabaukka.

I anledning av den ringa tillgangen pa sma gnagare,

var fjallvraken mycket sallsynt.

Endast ett bo av arten antraffades, namligen vid Lui-

rojoki 5. VI. Nastet var belaget 3 m ovan marken i en

torr tall. Det var c. 1 m tjockt och 1 ^'2 m i genomskar-

ning ocb inneholl 3 st. mycket legade agg, av vilka tva

voro vackert brunflackade ocb ett alldeles oflackat. — I

narheten antraffades i torrfura ett gammalt bo c. 5 m ovan

marken.

Arten observerades dessutom pa foljande orter: Tuis-

kupaa fjall 8. VI., Moijannoska 15. VI. Vid Riestojoki sags

ett ex. den 18. VI. ocb vid Kitinen 2 ex. den 23. VI.
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Enl. Sundman iakttogos 3 ex. av arten vid Mosku-
vaara den 4. V. och ett ex. vid kyrkokyn den 25. V. 1883.

57. Aquila chrysaetus L. — Kotka, Kokko.

Under nedfarden langs Riestojoki sags ett ex. den 1.

VI. Fageln satt i en hog fura och flog bort innan den var

inom skotthall.

Enl. uppgift av M. Ponku (Moijannoska) skall lantor-

nen arligen hacka vid Harrihaara. Tyvarr erfor jag detta

forst pa aterfarden, da det var for sent att besoka ifraga-

varande plats.

Enl. Sundman antraffades ett bo pa Kevitsavaaras nord-

sluttning den 27. VI. 1882. Vid Pyhajarvi sags arten den

20. VII. 1882 och vid Orajarvi den 25. IV. 1883.

58. Pandion haliaetus L. — Kalasaaski.
'

Ett gammalt bo av arten antraffades den 31. V. vid

Tankajoki i tallskog c. 2 km fran stranden. Den 19. VI.

sag jag ett ex. vid Sompiojarvi.

Av Sundman observerades arten den 9. VII. 1882 vid

Kemi alv; den 13. V. 1883 iakttogs ett ex. vid Moskuvaara.

59. Columbia livia domestica L. — Kyyhkynen.

Fanns i Sodankyla kyrkoby.

60. Lagopus mutus Montin. — Tuntuririekko.

Var sallsynt i Saariselka, i det den antraffades endast

pa Tuiskupaa fjall den 8. VI. (3 6 (5 + ?)• Honan (insand

till Univ. Zool. Mus.) hade i aggledaren ett fullganget agg,

varav man kan sluta att fjallripan hackade pa sagda fjall.

— Tvanne undersokta ex. hade fortart bar av Arctostaphylos

alpina och knoppar av Betiila nana. — Hanarna voro annu

nastan helvita, honan hade redan anlagt sommardrakt. Pa
sid. 38 i sin bok „TiIl Spetsbergen och nordostra Gronland"

sager G. Kolthoff om ett liknande fall: „Det var forva-
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nande att se huru riphonornas morka drakt sammansmalte

med den mossiga marken, och det var aven tydligt, att fa-

geln var medveten harom. Standigt sags namligen den

vita hanen sitta pa en snodriva, under det att honan upp-

sokte de bara flackarna, dar hon var mycket svar att upp-

tacka. Naturen hade tydligen klatt honan i sommardrakt

sa mycket tidigare an hanen, darfor att hon skall vara

skyddad under ruvningen. For hanen, som nastan stan-

digt uppehaller sig pa snodrivorna, ar den vita drakten

lampligare, och han avlagger den ej forr an vid den tid,

da hans hjalp behoves for ungarnas vard."

Forsius observerade ett ex. pa Nuortitunturi 2. VII. —
Enl, Sundman har arten nagon gang bhvit skjuten vid Tan-

hua, ett ex. erholls fran Sompio (Nattastunturi) i borjan av

april 1883.

61. Lagopus albus Gmel. — Riekko.

Av alia omradets honsfaglar var dalripan den talri-

kast forekommande. Den antraffades pa av sma tallar be-

vuxna karrmarker och i barrskogsbestanden i deras narhet.

Undersokta ex. hade i kravan bar av Empetrum nigrum.

4 6 c insanda till Univ. Zool. Mus.

Om artens fjadervaxhng har Sundman antecknat fol-

jande: Det forsta exemplaret i vinterdrakt sags 11. X. 1882,

ett nastan helvitt ex. iakttogs dock 14. X. De vita fjad-

rarna voro annu blodpennor 30. X. Ett ex. med bruna

fjadrar pa halsen sags 2. V. 1883, den 26. V. var $ hel-

brun och £ brun pa rygg och hals.

[Tetrao tetrix L. — Teeri.]

Av mig observerades arten ej. Enl. allmogens upp-

gift skall orren vara mycket sallsynt inom Sodankyla.

Enl. Sundman borjade spelet pa Kommattivaara och

Kuolpavaara den 12, IV. 1883.
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62. Tetrao urogallus L. — 6 Metto, $ Koppelo.

Forekom ratt talrikt vid Tankajoki. Vid Kongas iakt-

togs en 9 den 30. V., vid Riesto by sags en 6 den 16. VI.

Den 21. VI, observerades en 6 och en $ pa olika stallen

vid Riestojoki.

Enl. Sundman sags flygga ungar vid Lintuoja den 28.

VII. 1882, och spelet borjade den 17. IV. 1883.

[Tetrao bonasia L. — Pyy]

Suomalainen (sid. 43) bar observerat arten inom So-

dankyla; enl. ortsbornas uppgift ar den mycket sallsynt inom

socknen.

Av Sundman iakttogs arten den 22. IX. 1882 vid Mos-

kuvaara.

63. Charadrius apricarius L. — Peltopyy, Peltokana,

Kapustarinta.

Den 28. V. iakttogs 4 ex. vid Kitinen, vilka voro pa

flyttning norr ut. Ett ex. skjutet (Univ. Zool. Mus.). Den

3. VI. observerades 2 ex. vid Riestojoki, och den 10. VI.

sags ett ensamt ex. pa Sokosti fjall c. 740 m o. h. Forsius

antraffade arten vid Nuortijoki,

Enl. Sundman iakttogs ett ex. den 17. V. 1883 vid

Moskuvaara. Fyra legade agg togos den 31. V. samma ar.

[Charadrius morinellus L. — Kerajalintu.]

Av Sundman sags ett ex. vid Jeesio den 14. VI. 1882.

Mellan den 22. och 24. V. 1883 anlande arten i sma floc-

kar till Sodankyla.

64. Charadrius hiaticula L.

(Cirka 10 km oster om Rovaniemi antraffades vid en

liten vattensamling 6 pa flyttning stadda individer den 26.
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V.) Inom Sodankyla fann jag arten den 29.—30. V. vid

Kitinen.

65. Telmatias gallinago L. — Taivaanvuohi, Vanhapiika.

Den enkla beckasinen tycktes vara mycket allman inom

omradet. Fageln uppeholl sig vid myrar i narheten av vat-

tendrag, vilkas strander voro hoga och skogbekladda. Dar

kunde man i synnerhet om natterna hora dess „gnaggande"

och se dess flyglekar. Ofta satte den sig pa marken eller

i en tradtopp och lat hora sitt jick-jack, jick-jack. Var i

allmanket mycket skygg.

Ett bo av arten antraffades den 13. VI. vid Revojoki.

Det var anbragt pa en tuva pa ett karr och lag fullkomhgt

oskyddat. Balen bestod av nagra torra grasstran. Boet

inneholl 4 mycket legade agg. Den 18. VI. observerades

ett par kullar ratt stora ungar.

Enl. Sundman visade sig det forsta ex. vid Mosku-

vaara den 11. V. 1883, darefter sagos enstaka ex. eller

flockar om 2—4 individer under hela aterstoden av maj

manad. — Agg togos vid kyrkobyn 19. VI. och vid Kelu-

jarvi 18. VII. 1882.

66. Limicola platyrhincha Temm. — Jankalintu?

Av denna jamforelsevis sallsynta fagel erholl jag den

10. VI. tva St. friska agg tagna av en lapp fran Moijan-

noska. Av mig observerades arten ej. De erhallna aggen

uppvisa foljande matt:

31,8 31,7

22,;
2^"^"^

67. Tringa temmincki Leisl.

Fem ex. av denna art iakttogs den 29. V. vid Kitinen.

Observerades ej annanstades, och omnamnes ej heller av

Sundman.
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68. Phalaropus hyperboreus L.

Torde vara mycket sallsynt. Tva ex. antraffades 2.

VI. vid Riestojoki och ett ex. vid Luirojoki 5. VI. — Om-
namnes ej av Sundman.

69. Totanus calidris L.

Den 16. VI. skot jag vid Riestojokis inflode i Luiro-

joki ett ex. av den rodbenta snappan (ins. till. Univ. Zool.

Mus.), Flere andra ex. observerades samtidigt. Faglarna

uppehoUo sig pa en sandstrand. Jamfor Nordling sid. 68

och Poppius-Granit (cfr. Nordling s. 96),^ Suomalainen sid.

51 och Munsterhjelm (Konkama-dalen) sid. 56—57.

70. Totanus fuscus L. — Riivattu, Riivitti.

Den svartgra snappan var tamligen allman inom om-
radet. Uppeholl sig pa sma karr i narheten av vatten. Pa
Nattastunturi antraffades arten pa en fjallmyr c. 300 m 6. h.

Om mina observationer betraffande fagelns forekomst har

jag gjort foljande anteckningar:

Luirojoki 5. VI. 2 ex. pa karrmark.

Luirojarvi 10. VI. 1 ex.

Luirojarvi 11. VI. en 9 skjuten (Univ. Zool. Mus.).

Revojoki 12. VI. 5 ex. pa karrmark.

Luirojoki 16. VI. flockar av ungfaglar.

Nattastunturi 19. VI. 6 + ? med 4 sma ungar i bo pa

fjallmyr (Univ. Zool. Mus.).

Riestojoki 20. VI. 4 ungar, vilka ringmarktes. Foral-

drarna voro foga skygga vid boet, omkring vilket de flogo

under hoga skrin, da man nalkades.

Den 19. VI. fann Robert Keskitalo (Mutenia) ett bo
med 4 agg, vilka just hollo pa att klackas.

Enl. Sundman sagos flygvuxna ungar 22. VII. 1882

vid kyrkobyn. Den 19. V. 1883 iakttogos de forsta ex. vid

Moskuvaara, varefter arten talrikt passerade denna ort 20.

v.— 1. VI. — Agg togos vid Aska 18. VI. 1882.
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71. Totanus glareola L. — Liro.

Forekom ytterst talrikt pa myrar och starrangar. Var

foga skygg. Antraffades vid alia av mig besokta floder

och sjoar. Pa ett karr nara Torvisenjarvi fann jag den 25.

VI. 4 mycket sma ungar. 7 ex. insanda till Univ. Zool.

Mus. Den 18. VI. fann R. Kestitalo vid Mutenia by ett bo

med 4 legade agg.

Det forsta ex. iakttogs enl. Sundman den 10. V. 1883

vid Moskuvaara. Agg togos vid Petkula 19. och 20. VI.

och vid kyrkobyn 20. VI. 1882.

72. Totanus glottis L. — Valkea vikla.

Antraffades ratt talrikt vid floder med hoga strander.

Var mycket skygg och forsiktig, och det erbjod ofta stora

svarigheter att fa den inom skotthall. (2 ex. insanda till

Univ. Zool. Mus.)

Enl. allmogens uppgift skall dess skrik forebada kallt

vader.

Forsius skot ett ex. 11. VIII. vid Nuortijoki.

Enl. Sundman var arten allman mellan Pelkosenniemi

och kyrkobyn 4. VII. 1882. Ankom 10. V. 1883 till Mos-

kuvaara, varest den darefter iakttogs nastan alia dagar till

den 1. VI.

73. Actitis hypoleucus L. — Rantasipi, Sipi.

Observerades forsta gangen den 27. V. Var ungefar

lika vanlig som Totanus glareola. Foljande bofynd gjordes:

1. Revojoki 5. VI. bo med 3 friska agg 20 m fran

stranden under en liten gran.

2. Luirojoki 14. VI. bo med 4 nagot legade agg c. 100 m
fran stranden; utan skydd.

Sma ungar iakttogos vid Kitinen 22.—23. VI.

Enl. Sundman anlande de forsta drillsnapporna till

Moskuvaara den 22. V. 1883. — Agg togos vid Aska 14.,

17. och 21. VI., vid kyrkobyn 15. VI., Petkula 18. VI. 1882

och vid kyrkobyn 6. VI. 1883.
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74. Machetes pugnax L. — Suokukko, Tokkimus.

Uppeholl sig pa vattensjuka angar och vid floder med
laga och sanka strander. Till lekplats valde brushanen na-

gon platt tuva i karret eller nagon liten holme i alven

heist nara stranden. Har samlades i synnerhet om aftnarna

de stridslystna c 6, aven $ $ iakttogos, och kampalekarna

fortgingo med sma avbrott till 7—8 tiden pa morgonen, da

den avmattades och stundom upphorde for nagra timmar.

Da brushanen anlande till stridsplatsen, stallde den sig kapp-

rak och uppburrade halskragen, darpa sag den sig nagra

ogonblick omkring, bojde halsen nedat och sprang fram

mot motstandaren. En del av kamparna tycktes noja sig

med askadarroll, ty de stodo alldeles ororliga och betrak-

tade de stridande.

Stora skaror stadda pa flyttning norrut iakttogos 1.

VI. vid Vuotso. Arten forekom mycket talrikt pa Riesto-

joki (2.— 3. VI.), dar flockar pa 30—40 st. observerades.

lakttogs aven vid Riestojoki 13. VI., Riesto 16. VI., (en-

staka ex.). 13 6 6 ins. till Univ. Zool. Mus., tva 6 till^Vasa

svenska lyceums fagelsamling.

Den 2. VI. skot jag en $ (Univ. Zool. Mus.), vilken

hade ett fullganget agg i aggledaren. Samma dag fann jag

ett bo av arten. Det var belaget pa en tuva belt nara

Riestojokis strand och inneholl 4 friska agg. Den 19. VI.

antraffades pa samma stalle, dar bofyndet gjordes, flere

kullar med flygande ungar.

Enl. Sundman borjade artens varstrack den 10. V. 1883,

da 20 ex. iakttogos vid Moskuvaara. Under hela maj ma-

nad sagos darefter nastan dagligen storre och mindre floc-

kar vid ovannamnda ort.

75. Numenius phaeopus L. — Haukikuovi.

Torde vara ratt sallsynt inom Sodankyla. Alia iakt-

tagna examplar uppehollo sig pa biota angar i narheten

av bebodda trakter.
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Den 23. VI. antraffades flygande ungar.

Av Sundman observerades arten 14. VI. 1882 vid kyr-

kobyn och 27. VI. vid Jeesio. Ankom 11. V. 1883 till kyr-

kobyn. Friska agg erhollos vid sistnamnda ort 4. VI. och

betydligt legade agg 7. VI. 1883.

76. Grus grus L. — Kurki.

Aven tranan forekom, ehuru mindre allmant, inom om-

radet. Observerades endast foljande ganger:

27. V. nagot soder om kyrkobyn. 13. VI. vid Revo-

jarvi, 26. VI. 2 ex. vid landsvagen mellan Sodankyla kyr-

koby och Rovaniemi. Enl. uppgift hackar arten arligen

inom omradets sodra delar.

Forsius iakttog ett ex. vid Sotataival gard 5. VII. och

3 ex. vid Savukoski by 4. IX.

Enl. Sundman sagos pa flyttning stadda individer 10.

och 26. IX. och 6. X. 1882. Ankom till Kelujarvi 18. IV.

1883.

Enwald fann den 31. VIII. 1883 6 och $ med ungar

vid Pelkosenniemi.

[Ciconia ciconia L.]

Enl. „Suomen luurankoiset,, sid. 304 och „Nordens

faglar" sid. 228 skall arten varsommaren 1850 blivit antraf-

fad i Sodankyla.

77. Anser segetum Gmel. — Hanhi.

[Den 25. V. observerades vid Tornea en flock sadgass

om c. 15 individer, vilka flogo i nordlig riktning.] Inom

Sodankyla lappmark forekom arten mycket talrikt anda

upp till Saariselka. Nagot bo lyckades jag dock icke finna.

Enl. uppgift av E. Moberg (Sodankyla) skall arten i stort

antal hacka nara Soasjoki och vid Louenlampi pa de dar-

stades befintliga otillgangliga karrmarkerna. — Storre floc-

kar av arten iakttogos 2., 6., 13. och 16. VI. Faglarna flogo
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stadse tamligen lagt. Den 13. VI. iakttog- en lapp vid Lui-

rojoki en ungkull om 5 individer.

Enl. Sundman iakttogs flyttande ex. 10., 19., 21. och

22. IX. 1882. Ankom till Kylajarvi 28. IV. 1883. Flockar

om 5—20. individer passerade Moskuvaara 14.—25. V.

78. Anser erythropus L.

Den 13. VI. iakttog jag vid Revojarvi en flock om 20

individer av denna art, vilka flogo i nordvostlig riktning

mot Saariselkafjallen. Enl. lapparnas uppgift hackar fjall-

gasen ratt talrikt vid Kopsusjarvi i namnda fjallkomplex

avensom pa dess nordsida. Antecknades icke av Sundman.
— Om artens flyttningsvagar se Munsterhjelm (Konkama-
dalen) sid. 61 och „Nordens faglar" sid. 241.

79. Cygnus musicus Bechst. — Joutten.

Torde vara ratt sallsynt inom Sodankyla. En allmo-

geman fran Riesto by hade i borjan av juni funnit ett bo

med tva friska agg, vilka han ville salja for det orimliga

priset av 50 mk. — Av mig observerades sangsvanen en-

dast den 19. VI. vid Sompiojarvi.

Allmogens pastaende att svanen i Sodankyla skuUe lagga

endast tva agg grundar sig antagligen pa fynd av bon, i

vilka aggkuUen icke annu varit fulltalig. Enl. lapparnas

uppgift hackar arten talrikt norr om Saariselka.

Enl. Forsius antraffade en allmogeman den 22. VI. ett

bo av arten pa en myr nara Nuortijoki. Det inneholl 5

—

6 agg. Ett ex. observerades 1. VII. vid Nuortijoki, 3 ex.-

vid samma alv 4. VII.

Enl. Sundman fangades sommaren 1882 tva ungar i

Sotajarvi. Omkr. den 3. IX. passerade arten Moskuvaara
pa flyttning soder ut. Den 27. IV. 1883 iakttogos 2 ex.

vid Sattanen och likaledes 2 ex. vid Moskuvaara samma
dag, ett ex. vid sistnamnda ort 31. V.
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80. Anas boschas L. — Sinikaula, Sorsa.

Ar mycket sallsynt. Den 26. V. iakttog jag 2 ex, (6

och $) flygande langs Raudanjoki. Vid Kongas sagos 2 ex.

den 30. V. Nordligare antraffades arten ej.

Av Sundman antecknades arten den 15. VIII. 1882 vid

Jeesio och 14. V. 1883 vid Moskuvaara.

81. Anas acuta L.

Forekom mycket talrikt vid vissa floder t. ex. Revo-

joki 12.— 13. VI. Antraffades aven vid Kitinen, Riestojoki

och Luirojoki men i mindre antal. Den 30. V. fann jag vid

Kitinen ett bo av arten. Det lag alldeles oppet pa en torr

strandvall och inneholl 8 nagot legade agg.

Enl. Sundman antraffades ruggande ex. vid Jeesio 16.

VIII. 1882. De forsta ex. visade sig vid Moskuvaara och

Sattanen 8. V. 1883. Pa flyttning stadda individer iaktto-

gos darpa under hela maj manad.

82. Anas crecca L. — Tavi.

Krickan var tamligen allman over hela omradet, men
forekom icke i Sompio- och Luirojarvi; i Revojarvi var den

sallsynt. Den 27. V. fann jag pa landsvagen mellan Rova-

niemi och Sodankyla en $, vilken flugit mot en telegraf-

trad och dott. Ett bo med 10 friska agg antraffades 31.

V. vid Tankajoki. Det var dolt av en 5a//jc-buske.

Enl. Forsius var arten talrik vid Nuortijoki.

Av Sundman observerades ratt stora ungar vid Pyha-

jarvi 20. VII. 1882 och flygskickliga sadana vid Jeesio 16.

VIIL Ankom 10. V. 1883 till Moskuvaara och passerade

talrikt denna ort 14.—31. V. Bo antraffat vid kyrkobyn
18. VI. 1882.

83. Anas penelope L. — Haapana.

Var den allmannaste av alia omradets simfaglar. Vid

Sompio- och Luirojarvi iakttogs arten ej. Den 12. VI. fann
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jag vid Revojoki eii bo av arten med 7 mycket legade agg.

Boet var val dolt under en liten gran 5 m fran stranden.

Av Sundman iakttogos 7 st. ganska sma ungar vid Kemi

alv den 10. VII. 1882. Anlande till Moskuvaara 10. V. 1883

(stora flockar). Agg av arten tagna vid Aska 16. VI. 1882

och 1. VI. 1883.

84. Fuligula marila L. — Tunturisotka.

Forekom ratt allmant i Saariselkaregionens sodra del,

dar den torde hacka. Vid Revojarvi observerades flere ex.

den 13. VI. (2 ex., 6 och $ skjutna). — Omnamnes ej av

Sundman.

85. Fuligula fuligula L.

Var allman inom omradets norra delar. Antraffades

vid floder med av vide bevuxna strander. Bo av arten

lyckades jag ej finna. — Enl. Sundman var viggen talrik

vid Jeesio 26. VIII. 1882.

86. Oidemia fusca L. — Korri, Narsku, Vartti.

Den 6. VI. antraffades 3 ex. av arten vid Riestojoki.

Forekom aven vid grunda sjoar med dybotten t. ex. Revo-

jarvi (13. VI.), dar den aven torde hacka. I Sompiojarvi

iakttogs arten den 19. VI.

Forsius fann arten vid Nuortijoki 8. VIII. — Omnam-
nes av Sundman.

87. Oidemia nigra L. — Merilintu, Mustalintu.

Vid Kitinen observerades 3 ex. den 30. V. Vid Revo-

jarvi sags den 13. VI. stora flockar. — Omnamnes av

Sundman.

88. Clangula glaucion L. — Sotka, Telkka.

Tycktes vara den allmannaste dykanden inom Sodan-

kyla. Forekom ytterst talrikt vid alia av mig besokta sjoar
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och floder, dar den hackade i ihaliga trad eller i uppsatta

holkar, vilka har benamnas „uuttu".

Ur en hoik tog' jag den 30. V. 9 st. friska agg. Den

18. VI. antraffades en $ med 4 sma ungar i Riestojoki,

den 20:de en annan med 9 st. vid samma alv. Vid Tanka-

joki sags en kull oni 10 st. den 21. VI. I borjan av juni

(t. ex. 3. VI.) observerades pa flere stallen stora flockar

av kringstrovande 6 6.

6 sma ungar lagda i sprit insanda till Univ. Zool. Mus.

Tre ungfaglar blevo av I. Forsius ringmarkta den 21

juni 1913 vid Nuortijoki tre km fran ryska gransen; av

dem falldes en (n:o 402) den 10 aug. samma ar vid Kuuk-

keli strand i Yliriesto, Sodankyla.

Enl. Sundman ankommo de forsta ex. den 8. V. 1883.

Agg togos vid Aska 16. VI., Kelujarvi 17. VI. och Tepsa

19. VI. 1882.

89. Harelda glacialis L. — Alii.

(Vid Tornea sag jag den 25. V. ett ex. av arten.)

Var mycket sallsynt inom omradet och antraffades ej hac-

kande vid de sma sjoarna uppe i fjallen. Vid Sompiojarvi

observerades den 19. VI. nagra exemplar. Enl. uppgift

skall fageln hacka norr om Nattastunturi i de dar befint-

liga sma sjoarna.

Sundman sag ett ex. den 23. V. 1883.

90. Mergus albellus L.

Vid Luirojarvi iakttogos den 9. VI. 2 ex. (6 och 9),

som flogo over sjon i vastlig riktning.

Forsius observerade 3 ex. av arten mellan Savukoski

och Martti byar 2. IX.

Enl. „Suomen Luurankoiset" sid. 341 skall salskraken

sparsamt hacka inom Sodankyla.

91. Mergus merganser L. — Uukoskelo.

Vid Tankajoki observerades 3 ex. den 31. V., vid Lui-

rojoki enskilda par den 4. och 6. VI.
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Enl. uppgift inneholl en hoik vid Kitinen 5 friska agg

den 30. V.

Enl. Sundman erhollos agg tagna vid kyrkobyn den

18. VI. 1882, Enwald fann den 29. och 31. VIII. 1883 sma

ungar av arten vid Pelkosenniemi i sodra delen av socknen.

92. Mergus serrator L. — Tukkakoskelo.

Mycket allmant forekommande. Vid alvarna antraffa-

des den vanligen i narheten av forsarna, i Luirojarvi-trak-

ten sags i borjan av juni manad dagligen stora flockar.

Undersokta exemplar hade fortart laxyngel, rom av olika

fiskarter samt nagra ex. Petromyzon branchialis L. Tre

$ 5 och en o, alia fallda vid Luirojarvi, insanda till Univ.

Zool. Mus. Om artens hackningsforhallanden har jag gjort

endast foljande anteckningar:

En den 10. VI. skjuten $ hade i aggledaren ett full-

ganget agg.

Vid Kongas iakttogs den 22. VI. en $ med 8 st. sma

ungar.

Enl. Forsius var arten allman vid Nuortijoki.

Enwald antraffade den 31. VIII. 1883 en ? med un-

gar vid Pelkosenniemi.

Av Sundman observerades ett ruggande ex. vid Jeesio

den 26. VIII. 1882, ungar av olika storlek vid Kitinen 23. IX.

Agg togos vid Aska. 15.— 16. VI. och vid kyrkobyn

17.— 18. VI. 1882.

93. Larus canus L. — Lokki.

Under en batfard pa Sompiojarvi den 19. VI. obser-

verades 4 ex. av arten. Enl. Nordling forekommer fageln

i Inarijarvi pa kala klippor och stengrund. Huruvida de

av mig iakttagna faglarna hackade vid Sompiojarvi kunde

jag ej utrona till foljd av blasigt vader.

94. Larus fuscus L.

Den 9. VI. skots ett ex. vid Luirojarvi (Univ. Zool.

Mus.). Vid Sompiojarvi observerades ett par ex. den 19. VI.
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[Lestris parasitica L.]

Enwald och Sundman sago i Savukoski by ett ex,

av denna art uppspikat ovan en stalldorr. Fageln skjii-

ten varen 1882.

95. Sterna macrura Naum. — Tiirro.

Forekom i sma flockar flerstades vid alvar och sjoar

over hela omradet. Nedanfor Kongas fors var den syn-

nerligen allman.

Den 11. VI. antraffades ett bo av arten vid Luirojarvi.

Det var belaget pa en tuva, omgiven av gungfly, och inne-

holl 2 friska agg. Foraldrarna voro mycket argsinta och

flogo under ilsket skrikande ratt emot mig, sa att ving-

spetsarna nastan vidrorde mitt ansikte.

En $ skjuten 11. VI. insand till Univ. Zool. Mus.

Enl. Sundman ankom arten 13. V. 1883 (ett ex.) till

Moskuvaara.

96. Colymbus arcticus L. — Kuikka.

I de sma fjallsjoarna i.Saariselka regionen var stor-

lommen ratt allman. Vid forsarna i Kitinen alv var den ej

heller sallsynt.

Bo av arten antraffades 8. VI. vid Luirojarvi. Det in-

neholl da endast ett agg, men foljande dag fanns dar 2 st.

Forsius skot ett ex. i en liten sjo nara Nuortijoki

10. VII.

Enl. Sundman anlande arten den 22. V. 1883. Agg
togos pa foljande stallen: kyrkobyn 15. VI., Suvanto 18. VI.,

kyrkobyn 10. VII., Aska 16. VII., Orajarvi 20. VII. 1882

och 8. VI. 1883.

97. Colymbus septentrionalis L. — Kaakkuri, Kaakko.

Forekom vida mindre talrikt an C. arcticus. lakttogs

vid Luirojoki den 12. VI. och vid Kitinen 22. VI. Vid

Vuotso sag jag ett skinn av fageln.

Ankom den 13. V. 1883 till kyrkobyn (Sundman).
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Nagra flyttfaglars ankomst till Sodankyla lappmark
varen 1913.

(Se Finsk Jakttidning, 1913, n:o 8.)

Charadrius hiaticula .

Luscinia phoenicurus

Phylloscopus trochilus

Chelidonaria urbica .

Emberiza schoeniclus^). 26. V.

Motacilla borealis . .

Cuculus canorus . .

Anthus cervinus . . . 27. V.

Som synes aro alia dessa data synnerligen sena, vilket

torde hava berott pa den kalla varen (jamf. sid. 4).

26.
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Kongas: fors i Kitinen.

Lintuoja: back vaster om kyrkobyn.

Louenlampi: trask oster om Kitinen nara Ala-Liesjoki.

Luirojarvi: sjo i Saariselka.

Lupukkapaa: fjall i Saariselka.

Mantovaara: hojd oster om kyrkobyn.

Mairivaara : berg norr om Pyhatunturi vid Sodankyla syd-

grans.

Marjavaara: gard vid Kitinens vastra strand norr om kyr-

kobyn.

Martti: by vid Kemi alv.

Melalampi: sjo sydost om Sodankyla kyrkoby.

Moskuvaara: by nordost om Sodankyla kyrkoby.

Muotkataival : vid Tankajoki (biflod till Kitinen).

Mutenia: by soder om Nattastunturi.

Nampajarvi: sjo vid landsvagen Rovaniemi—Sodankyla.

Nuortijoki: iilv, som utfaller i Nuortijarvi i ryska Lappland.

Nuortitunturi : fjall vid ryska gransen.

Orajarvi: sjo sydost om Sodankyla kyrkoby.

Orakoski: fors i Orajoki, genom vilken Orajarvi har sitt

utlopp.

Oravikongas : ort vid Kitinen.

Petkula: gard vid Kitinen.

Peurasaari: holme i Kitinen.

Pihtijoki: biflod till Luirojoki.

Pyhajarvi: sjo norr om Pyhatunturi vid Sodankyla sydgrans.

Pyhatunturi: fjall vid Sodankyla sydgrans mellan Kitinen

och Kemi alv.

Raututunturi: fjallkomplex vid Inari sydgrans.

Revojoki: biflod till Luirojoki.

Revojarvi: tvenne sjoar, som ha sitt utlopp genom Re-

vojoki.

Riesto: by vid Riestojokis inflode i Luirojoki.

Saariselka: fjallkomplex vid Inari sydgrans.

Sammalkangas: gardar nara landsvagen Rovaniemi—So-

dankyla.

Sattanen: by norr om Sodankyla kyrkoby.
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Savukoski: by vid Kemi alv.

Sokosti : fjall i Saariselka.

Sompiojarvi : sjo soder om Nattastunturi.

Sotataival: gard vaster om Nuortitunturi.

Sotajarvi: sjo oster om Petkula (Kitinen).

Sukuvaara: gard vid Jeesiojoki norr om kyrkobyn.

Suvanto: ant. syn. Hietasuvanto, by vid Kitinen nordviist

om Pelkosenniemi.

Tankajoki : ostlig biflod till Kitinen.

Tepsa: gard vid Orajarvi.

Torvmen: gard och sjo vid landsvagen Rovaniemi—So-

dankyla.

Tuiskupaa: fjall i Saariselka.

Ukkola: gard vid Kitinens ovre lopp.

Vuojarvi: sjo vid landsvagen Rovaniemi— Sodankyla.

Vuotso: by vid Riestojokis oversta lopp, landsvagan Sodan-

kyla—Inari.

Vuottujoki: nordlig biflod till Kemi alv.
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BRYOLOGIIiKil MEDDELANDEN

I—II

AV

HOLGER RANCKEN

HELSINGFORS 1914



HELSINGFORS 1914,

J. SIMELII ARFVINGARS BOKTRYCKERIAKTIEBOLAG.



I. Spridda bidrag till Finlands bryologi.

I det foljande lamnas en sammanstallning av nagra an-

markningsvarda mossfynd, gjorda av forfattaren under ex-

kursioner i vart lands vastra och sodra delar. I de fiesta

fall galler det blott enstaka nya fyndorter for sallsyntare

mossarter; en av dessa, Sphagnum molle Sulk, ar icke tidi-

gare tagen inom landet. Nagra av de omnamnda arterna ha

daremot under de senaste aren pavisats pa ett flertal nya

lokaler, varigenoin var kannedom om deras utbredning va-

sentligt utvidgats. I sadana fall har det synts mig riktigast

att upprakna aven de av andra personer uppdagade fynd-

orterna, da en stor del av dessa icke forut ha publicerats.

Chandonanthus setiformis (Ehrh.) Lindb.

Oa. Teuva: blockhav pa bargen Pikku Parra och Pal-

jasvuori, 21. VI. 1912, H. R. — Inom samma provins tidi-

gare tagen pa „B6tom fjallet" av A. J. Malmgren ar 1859.

Nyl. Kyrkslatt: Kvarnby, brant bargssluttning vid

vastra stranden av Mustitrask, tillsammans med Jungerman-

nia saxicola, Cesia obtusa m. fl., 11. V. 1906, H. Gottberg och

H. R. — Ny for provinsen; sydligaste forut kanda fyndort

ligger vid Tavastehus.

Inom vart floraomrades sodra halft ar denna alpina

art att betrakta som relikt och forekommer, sa vitt man

kan doma af de knapphandiga lokaluppgifterna i botaniska

museets samligar, huvudsakligen pa hoga, branta barg, garna
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i sallskap med andra nordliga arter. Pa ovannamnda barg

i Kyrkslatt vaxer salunda bl. a. Lychnis aJpina. Sardeles

karaktaristiskt ar artens upptradande pa de nyssnamnda lo-

kalerna i Teuva, dar den pa vartdera stallet vaxer mellan

stenarna pa blockhav tillsammans med Jungermannia saxi-

cola, Grimmia hypnoides, Sphaerophoron fragile, Platysma

nivale, Haematomma ventosum, Cetraria aculeata m. fl. arter,

av vilka de fiesta f. 6. saknas i trakten.

Geocalyx graveolens N. v. Es.

Nyl. Kyrkslatt: Kvarnby, pa fuktig, sandblandad hu-

musjord vid en back vaster om Mustitrask, 12. V. 1913,

H. R. — Inom provinsen forut tagen blott pa Hogland.

Ta. Hattula: Sattula, vid en kalla nara Yli-Savijarvi,

sparsamt insprangd bland Maplozia lanceolata, Mnium punc-

tatum m. fl., 26. V. 1908, A. Wegelius och H. R. — Ny

for provinsen.

Lepidozia setacea (Web.) Mitt.

Denna art ar i Herbarium Musei Fennici angiven blott

fran tre av landets sydligaste provinser, Al., Ab. och Nyl.;

sedermera bar den tagits bl. a. aven pa Ik. av Harald Lind-

berg, men bar hos oss anda till senaste tider betraktats som

en jamforelsevis sallsynt art. Emellertid forekommer den

tamligen allmant pa mossarna inom landets sodra och vastra

delar, dar den dock synes vara tamligen strangt bunden vid

Sphagnum /'lusciim-associationerna. I de av dylika associa-

tioner beharskade s. k. „h6gmossarnas" biologi spelar den

t. o. m. en icke obetydlig roll, i det den jamte en del andra

lefvermossor — framst Mylia anomala samt sarskilda Cepha-

lozia-arter, med vilka den sannolikt ofta forvaxlats — for-

kvaver det fasta vitmosstacket och salunda bereder jord-

manen for de av hygrofila associationer tackta vatare sankor

eller „holjor", som man finner nara nog pa varje sadan

mosse (jfr t. ex. Finska Mosskulturforeningens Arsbok 1908,

sid. 155 samt 1911, sid. 261 o. folj.).
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Det forefaller salunda sannolikt, att artens utbredning

i vart land i stort sett sammanfaller med de typiska hog-

mossarnas. I de vastra och sodra kustprovinserna, dar dy-

lika mossar aro langt ifran sallsynta, har jag tagit den fler-

stades inom provinserna Ab., Nyl., St. och Oa. och dessutom

antecknat dess torekomst pa flere tiotal lokaler inom namnda

provinser; fran Aland foreHgga aven ett stort antal exemplar

fran olika lokaler, tagna av Bomansson. En upprakning av

de talrika nya fyndorterna ar salunda tamligen overflodig.

Namnas ma blott, att den nordligaste inom vart land hit-

tills kanda ligger vid 62' 45' n. br. (Oa. Korsnas: Deger-

mossen vid Bjurback, 24. VII. 1912, H. R.); sannolikt gar

arten dock nagot langre mot norr,

Huruvida ifragavarande art har en lika allman sprid-

ning i landets sydostra och inre delar, ar tillsvidare osakert,

dock kan man med tamligen stor visshet forutsaga, att den

aven har kommer att antraffas i flere provinser.

Bazzania triangularis (Schleich.) Lindb.

Nyl. He 1 singe: Boxbacka, tamligen rikligt pa en lag

klippvagg i skogsbrynet oster om jarnvagen, 7. V. 1911,

H. R. — Ny tor provinsen; tidigare antraffad pa enstaka lo-

kaler inom provinserna Ab., Ta., On. och Ok.

Sphagnum Angstromii Hartm.

Om. Pa Pelso torvmark inom Saraisniemi m. fl.

socknar flerstades i augusti 1912, H. R. — Ny for pro-

vinsen.

Oa. Teuva: Varsala, Saarineva, 10. VI. 1912, H. R. —
K a u h a j o k i: Halmeenneva vid ran mot Teuva, 19. VI. 1912,

H. R. — Peraseinajoki: Salinneva nara Kalajarvi, 25,

VIII. 1913, H. R. — Dessutom tagen pa ett par lokaler inom

samma provins av Harald Lindberg 1912. — Ny for pro-

vinsen.

Den sydligaste inom vart land belagna fyndorten ligger

i Ik.; arten nar sin sydgrans i Estland.
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Sphagnum molle Sulliv.

Denna synnerligen vackra och karaktaristiska art, som
hor till de sallsyntaste av Skandinaviens Sphagna, har re-

dan tidigare angivits aven fran vart naturhistoriska omrade,

ehuru uppgiften harom visat sig vara forhastad (se Medde-
landena, h. 22, sid. 73 samt h. 24, sid. 26). Emellertid far

den nu slutgiltigt inforlivas med var flora. Senaste sommar
fann jag den namligen pa nedan uppraknade fyra lokaler

inom Ostrobottnia australis:

Isojcki: Kotokeidas mosse soder om kyrkbyn, spar-

sam i kanten av en dyholja, 22. VIII. 1913 (vacker rod,

fruktbarande form).

Kauhajoki: Mustaasneva, forsumpad tallskog nara

landsvagen, tillsammans med Sphagnum angiistifoliam och

Sph. compactum, c. fr., 16. VIII. 1913; Halmeenneva vid ran

mot Teuva, i en starkt forsumpad tallskog bland Sphagnum
compactum, Sph. angustifolium och Sph. tenellum, 2. VIII.

1913, A. Wegelius och H. R.

Narpes: Oster-Yttermark, tuvigt blandskogskarr mel-

lan Norra och Sodra Karvamossen jamte Sph. centrals, Sph.

Russowii, Sph. angustifolium m. fl., 5. VIII. 1913. — Denna
fyndort ar den nordligaste hittills kanda och ligger vid 62°

32' n. b.

Upptackten av sa manga narbelagna fyndorter uppe i

Osterbotten ar tamligen overraskande, da ifragavarande art

i Skandinavien for ovrigt har en avgjort sydlig och vastlig

utbredning (se harom narmare i Medd. 22, sid. 73). Utom
pa Norges vastkust, dar den forekommer flerstades anda

upp till 62° 25' n. br. (alltsa obetydligt sydligare an ovan

anforda lokal i Narpes), ar den antraffad blott i de sydli-

gaste delarna av Sverige och Norge pa nagra fa isolerade

lokaler, av vilka den narmaste hittills kanda ligger vid Bil-

lingen i Vastergotland. I Ostersjoprovinserna har den ny-

ligen blivit funnen av Mikutowicz vid Ebelshof nara Riga

(Bryotheca baltica N:o 745), varigenom dess ostgrans fram-

skjutits till c. 24 W Gr.
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Mojligen forekommer Sphagnum molle aven annorstades

inom vart lands vastra och sodra delar, ehuru den hittills

blivit forbisedd. Darfor talar bl. a. dess upptradande pa ej

mindre an 4 lokaler inom ett jamforelsevis begransat om-

rade avensom torekomsten av val utbildade frukter pa tva

av dessa lokaler. Den trives bast i forsumpade tallskogar

och vaxer vanligen i sallskap med Sph. compactum och Sph.

tenellum, bildande blekt gronvita flackar av ett egendomligt

genomskinligt utseende, ej sallan med svagt rod anstryk-

ning. I de fiesta handbocker sages om denna art att den

aldrig ar rod; emellertid aro 6-grenarna mycket ofta svagt

violettroda, och stundom kan, sasom exemplaren fran Iso-

joki ge vid handen, hela ovre delen av plantan vara djup-

rod, paminnande om en typisk f. purpurascens av Sph. medium.

Sph. subnitens Russ. et Warnst.

Arten forekommer enligt Herbarium Musei Fennici i

talrika provinser i norra delen av landet — fran Ok. norr-

ut — men i sodra delen endast i Al. och Kl. En mycket

stor del av dessa uppgifter torde emellertid grunda sig pa

felbestamning. Sedermera ar Sph. subnitens tagen flerstades

i sodra delen av landet, dar den knappast kan betraktas

som nagon storre sallsynthet; atminstone i vissa trakter

finner man den pa dartill lampliga lokaler ratt ofta. Den

synes foredraga tamligen sanka, men nagot tuviga starrkarr.

Fran foljande nya lokaler har jag sett exemplar:

Ab. Korpo, VIII. 1901, c. fr. G. Renvall. — Bromarv,
flerstades (Sundvik 1903). Tenala: Svenskby Stormos-

sen, 30. VIII. 1911, H. R. — Karislojo: Pellonkyla, 15.

VIII. 1901, O. Sundvik.

Nyl. Ekenas: Tvarminne (Elfving 1906). — Hango:
Sankmossen, 10. IX. 1911, H. R. — Snap pert una: Geb-

belby, Langmansmossen, 14. VII. 1913, H. R. — H e 1 s i n g-

fors: Fredriksberg 4. IX. 1866, S. O. Lindberg.

Ta. Hattula: Leteensuo, 7. VII. 1903, H. Lindberg. —
Janakkala: Monikkala (Elfving 1904).— Lam mi: Evois,

30. VIII. 1909, A. L. Backman.
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Inom Ik. ar arten ytterst sallsj^nt; H. Lindberg fann den

under sina omfattande exkursioner pa en enda lokal nara

kusten.

Oa. Lappfjard: Smatrask, Stugmossen, tillsammans

med Sph. teres, Sph. pulchriim, Amblystegium scorpioides,

Malaxis paludosa, Carex livida m. fl., 28. VIII. 1912, H. R. —
Narpes: Oster-Yttermark, Norra Karvamossen, 29, VII.

1912, H. R. — Teuva: Aysto, Luomanperanneva, 12. VII.

1912, H. R. — Dessutom antecknad fran flere karr i Side-
by och L ap p f j ar d.

Sb. Kuopio: Suovunjarvi, 28. VIII. 1906, K. Linkola.

Kb. K o n t i o 1 a k s: Puso, 31. VIII. 1900, V. M. Axelsson.

Sphagnum Lindbergii Schimp.

Inom sodra delen av landet var denna art annu for

nagra ar sedan icke med sakerhet kand soderom 62 bredd-

graden, dar den tagits inom provinserna Sa. och Kl. ^) Upp-
giften i Herbarium Musei Fennici angaende dess forekomst

i Nyland grundar sig pa ett exemplar taget i Perna 1854 av

Saelan, men betraktas av Lindberg (I. c. sid. 7) sasom osa-

ker, emedan arten sedan dess icke blivit funnen nagonstades

inom landets sydligaste provinser.

Under de senaste aren har Sph. Lindbergii tagits pa flere

stallen anda ned till landets allra sydligaste delar, dar den

dock ar mycket sallsynt. Den antraffas har nastan uteslu-

tande pa s. k. hogmossar, vanligen i kanten av storre, dyiga

holjor eller i smarre fuktiga sankor, medan den annu i O s t r o-

bottnia australis upptrader ratt allmant pa karrmarker

och sanka mossar av olika slag.

Tillsvidare ar arten kand fran foljande lokaler soder

cm 62 breddgraden:

St. M e r i k ar vi a: Korvenkangas, Korvenneva, riklig

och fruktificerande, 13. VIII. 1909, H. R. — Eurajoki

*) Se harom narmare i Harald Lindbergs „Bidrag till kannedomen
om de till Sphagnum cuspidatum-gruppen horande arternas utbredning
i Skandinavien och Finland". (Acta Soc. pro F. et Fl. Fenn. XVIII,

N.o 3 (1899).
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(A. Havola 1909). — Hvittis: Lauttakyla, Lauhasuo 25.

VIII. 1909 och Karhiniemensuo 28. Villi. 1909, H. R.; II-

mionsuo pa gransen mot Punkalaidun, 6. IX. 1909, H. R. —
Punkalaidun: Isosuo, 6. IX. 1909, H. R.

Ta. Hattula: Leteensuo, starrkarr i kanten av mos-

sen (H. Lindberg 1903) samt i holjor ute pa mossen, 15.

VI. 1908, A. Wegelius och H. R.

Ab. Poytya: Lankkastenkyla, dyholjor i sodra delen

av Kitaanrahka, 16. VIII. 1911, H. R. — P r u n kk al a: Vin-

tala, Raholansuo, 19. VIII. 1911, H. R. — Bjarna: Koskis,

Rapasuo, 13. VI. 1910, H. Lindberg (jfr Medd. 37).

Nyl. Pern a: Harkapaa, 1854, Th. Saelan c. fr. — I n ga:

Ingarskila Stormossen, i ett par holjor rikligt, 7. VII. 1913,

L. Oesch, H. Waren & H. R. Denna fyndort ar den sydli-

^gaste i vart land och ligger vid 60"^ 4' n. br.

Sphagnum Jensenii Lindb. fil. var. annulatum (Lindb. fil.)

Warnst.

St. Hvittis: Lauttakyla, vattenfyllda holjor pa Karhi-

niemensuo, 28. VIII. 1909, H. R. — Tidigare funnen pa 3

stallen i provinserna Ik., Sa., Sb.

En annan sallsynt, val karaktariserad var. ar Sph. Jen-

senii V. propinquum (Lindb. fil.) Warnst., kand fran ett fatal

lokaler i provinserna Ta., Sb., Om. och Ok, men icke tidi-

gare omnamnd i den inhemska litteraturen.

Sphagnum pulchrum (Lindb.) Warnst.

Ab. Poytya: Isosuo, 15. VIII. 1911, H. R. — Tenala:
Svenskby Stormossen, 4. VII. 1913, H. R. — Ny for pro-

vinsen,

Ta. Lam mi: Evois, 30. VIII. 1909, A. L. Backman.

Tidigare ar denna sallsynta art kand fran enstaka lo-

kaler inom provinserna Nyl., Oa., Ta. och Kb., avensom

fran Ok., dar den enligt Harald Lindberg forekommer fler-

stades (se Medd. 35, sid. 130). Till den tidigare kanda fynd-

orten i Oa. ar jag i tillfalle att foga ett antal nya; under
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de tva senaste somrarna har jag namligen tagit arten pa
sarskilda lokaler inom S i d e b y, Lappfjard, Narpes,
Teuva, Kauhajoki och I s o j o k i socknar, dar den stall-

vis upptrader ratt rikligt och under olika former. Likvisst

maste den aven inom denna provins betecknas som jamfo-

relsevis sallsynt.

Mnium rostratum Schrad.

Ta. Hattula: lag klippvagg under hasselsnar i Nik-

kila hagen, rikligt fruktificerande, 17. VI. 1908, A. Wegelius

och H. R. — Ny for provinsen. Angives i Herbarium Musei

Fennici blott fran Al., Ab., Kl., On. och Ks., men har se-

nare blivit funnen aven i Sa. (Buch) och Ik. (Lindberg).

Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid.

Oa. Narpes: Oster-Yttermark, Norra Karvamossen,

13. VIII. 1913, H. R.

Fransett ett par lokaler pa Aland har arten hos oss

tidigare ej blivit funnen sydligare an i Ok. och On. Pa ovan-

namnda lokal vaxte den tamligen rikligt pa ett litet omrade
i norra andan av mossen tillsammans med Meesea triquetray

Amblystegium scorpioides och A. stellatum c. fr., Aneura pin-

guis, Cinclidium stygium m. fl., i sma dyiga gropar mellan

en tat mossmatta huvudsakligen bildad av Hypnum trichodes

och Paludella sqiiarrosa. Vegetationen pa detta omrade
paminte aven i ovrigt starkt om de i Lappland stallvis fo-

rekommande Hypnum trichodes -k'arven och utgjordes av tam-

ligen riklig lagvaxt starr {Carex dioica, C. diandra, C. flli-

formis m. fl.), sparsam Comarum, Menyanthes, Andromeda,

Betula nana, enstaka sma bjorkar m. m.

Bryum cyclophyllum (Schwaegr.) Br. eur.

Oa. Teuva: Aysto, Luomanperanneva, sparsam, men
fruktbarande, 12. VII. 1912, H. R. — Inom vart land mycket
sallsynt med frukt.
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Bryum intermedium Brid.

Oa. Storkyro: Orisberg, niulltakt vid tegelbruket,

1. IX. 1904, H. R. (det. J. 0. Bomansson). — Tidigare tagen

blott i de sydliga kustprovinserna samt pa iiagra lokaler i

Lappland.

Tortula Heimii (Hedw.) Mitt.

Nyl. Helsinge: Nordsjo, pa stranden av Kalkholmen,

19. VIII. 1905, H. R. — Inom Nyland tidigare tagen en gang
i Ekenas skargard av Hayren, men icke aterfunnen (se Medd.

35, sid. 203).

Aongstroemia longipes (Sommerf.) Br. eur.

Vid revision av botaniska museets Philonotis-samling

fann jag ett konvolut, innehallande vackra, sterila ^-exemplar

av ifragavarande art, tagna av Doktor V. F. Brotherus i

Kuusamo, Haataja, pa laga skifferhallar, 28. VI. 1883.

Exemplaren, som tidigare okulart bestamts till Ph. fontana

och nagot paminna om formae depaiiperatae av denna art,

ha vid fornyad granskning av Doktor Brotherus befunnits

tillhora Aongstroemia. Bladen aro glest stallda, starkt ku-

piga och kortare an hos den typiska formen, vilket uppen-

barhgen betingas av den for arten frammande standorten. —
Tidigare ar Aongstroemia kand fran ett fatal lokaler i sodra

delen av landet.

Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.

Oa. Korsnas: Tojby, pa stranden av den torrlagda

„Roskullfjarden", 18. VII. 1912, H. R. — Ny for provinsen.

I mellersta Finland tidigare tagen blott ett par ganger.

Oncophorus alpestris Lindb.

Nyl. Ekenas: Tvarminne, klippspringor i tallskog pa

Lernasudden, 5. VIII. 1907, H. R. - Forut kand fran nagra

lokaler i Lappland och norra Osterbotten samt en lokal i Sa.
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Thuidium abietinum (L.) Br. eur.

Oa. Storkyro: Orisberg, 26. VIII. 1904, c. fr., H. R. —
Frukter funna blott ett par ganger hos oss.

Amblystegium badium (Hartm.) Lindb.

Ab. Tenala: Hylta, „Hjortronlandet", pa ett sankt, tu-

vigt starrkarr i sallskap med Ambl. stellatum, Sphagnum
subsecundum, Drosera intermedia, Lycopodium inundatum m. fl.,

1. IX. 1911, H. R. — Ny for provinsen; i vart lands sydli-

gare delar forut tagen pa tva lokaler, den ena pa Aland,

den andra i Nylandia (Tvarminne 1906, Elfving).

Amblystegium sarmentosum (Wahlenb.) De N.

Nyl. Snapper tun a: Gebbelby, kalldrag pa asen ovan-

for Langmansmossen, 15. VII. 1913, H. R.

Oa. Teiiva: Luopa, Ukkoharjunneva, tillsammans med
Paludella squarrosa m. m., 21. VI. 1912, H. R. — Ny for

provinsen.

Arten ar pa senare tider aven tagen i Om. (Vindala

1903, Backman) och i Ka. av Buch (Medd. 35, sid. 234). Far
man doma av dessa och tidigare fynd torde den, ehuru sall-

synt, forekomma inom de fiesta provinser aven i landets

sodra delar.

Amblystegium trifarium (W. M.) De. N.

Ta. H attu 1 a: Sattula, i ett karr vid Yli-Savijarvi, spar-

samt insprangd bland Ambl. scorpioides, 26. VI. 1908, A. We-
gelius och H. R. (Bryotheca fennica N:o 83). — Inom sodra

delen av vart floraomrade tidigare kand fran ett par lokaler

pa Aland och i ryska Karelen.
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11. Finlands Philonotis-arter.

For nagra ar sedan underkastades de europeiska Philo-

no//5-arterna en valbehovlig kritisk granskning av den kande

bryologen redaktor L. L o e s k e i Berlin, vilken nedlade re-

sultatet av sina undersokningar i tvanne uppsatser, ingaende

i tidskriften Hedwigia for ar 1906 ^). I motsats till andra

bryologer (Philibert, Warnstorf m. fl.), som pa grund av

ett tamligen begransat material var pa sitt hall uppstallt

ett icke obetydligt antal mer eller mindre „val skilda" arter,

utforde Loeske en jamforande kritisk granskning av ett

synnerligen omfattande material fran olika delar av Europa,

och lade darigenom en ny grund for studiet av detta mang-

formiga slakte. En stor del av de nyare „arterna" utgora

enligt bans appfattning blott extrema standortsformer av

tidigare kanda arter, och de aterstaende 12 arterna eller

„formgrupperna" ^) avgransar han i allmanhet tamligen klart

ifran varandra. Tyvarr bar Loeske icke givit nagon mono-
grafisk framstallning av slaktet, men bans ovannamnda upp-

satser innehalla en mangd vardefulla uppgifter i detta han-

seende.

Ett par ar senare publicerade G. D i s m i e r en varde-

full monografi ^) over de franska arterna av slaktet (^ alia

europeiska). Den franske bryologen ansluter sig betraffande

arternas begransning i huvudsak till Loeske, men indrager

yttermera nagra av denne erkanda „sma" arter, Enligt D.

uppgar de europeiska arternas antal till endast 8. Utom
utforliga beskrivningar over dessa arter samt ett antal va-

M „Kritische Bemerkungen iiber einige Formen von Philonotis",

1. c. p. 100— 114, samt „Kritische Ubersicht der europaischen Philono-

ten", 1. c. p. 195—212.

-) Loeske erkanner icke artbegreppet, vilket han anser hora den

„Linneanska perioden" till, och betraktar sina „Formenkreise" blott

som praktiska sammanfattningar av ett antal narastaende former.

^) Essai monographique sur les Philonotis de France. Mem. de

de la Soc. nat. des Sc. natur. et mathem. de Cherbourg, XXXVI, 1908.
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rieteter (huvudsaklig^en standortsformer) innehaller D:s arbete

aven en ratt god bestamningsnyckel och en hel del kritiska

anmarkningar, och utgor salunda ett synnerligen vardefullt

komplement till Loeskes uppsatser.

Den ene av slaktets nyaste monografer, Loeske, bar

bl. a. aven granskat ett antal finska Philonotides, som till-

sandes honom av Doktor V. F. Brotherus, och kanne-

domer om vara finska Philonotis-artev blev darigenom i

vasentliga punkter utvidgad. Bl. a. pavisades forekomsten

av Ph. tomentella Mol. och Ph. capillaris Lindb., av vilka

den forra hos oss liksom annorstades sammanblandats med
former av Ph. fontana o. a. arter, medan den senare delvis

varit kand under namnen Ph. fontana var. capillaris och

var. parvula.

Loeskes granskning omfattade emellertid ett jamforel-

sevis begransat antal finska former, varfor ifragavarande

arters utbredning hos oss annu ar ratt ofullstandigt kand.

Jag har darfor genomgatt botaniska museets tamligen rik-

haltiga Philonotis-samVmg och framlagger bar resultatet av

denna revision. Loeskes och isynnerhet Dismier's begrans-

ning av arterna har harvid visat sig vara synnerligen an-

vandbar, och har darfor lagts till grund for efterfoljande

framstallning. — Till Doktor V. F. Brotherus, som ur

sitt herbarium valvilligt stallt till mitt forfogande ett antal

av Loeske granskade exemplar och darigenom i hog grad

underlattat mitt arbete, ber jag att fa uttala mitt hjartliga

tack.

Den fornamsta orsaken till den villervalla, som anda

till senaste tider varit radande inom detta slaktes systematik,

ligger i bladens stora foranderlighet, som avsevart forsvarar

sarskiljandet av de olika typerna. Vid bedomandet av Phi-

lonotis-b\sidets form och struktur, fran vilka likval de sakraste

artkaraktarerna erhallas, bora darfor en hel del forsiktighets-

matt iakttagas.
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For det forsta aro bladen hos de fiesta Philonotis-

arter dimorfa, i det att 5-skottets blad vanligen aro tilltryckta

och till formen avvikande fran den for varje art karaktaris-

tiska typen, oftast kortare och bredare; pa dessa blad fram-

trada de for arterna utmarkande egenskaperna mycket otyd-

ligt eller alls icke. Da dessutom de yngre bladen pa alia

skott avvika ratt mycket fran de aldre, fullt utbildade, bor

man vid undersokning av Philonotides stadse halla sig framst

till de lagt ned pa stammen sittande doda bladen. Dar dessa

aro forstorda — ofta aterstar pa dylika blad blott nerven —
ar en saker bestamning svar, stundom omojlig.

Vidare ar att marka, att bladens form, cellnat, nerv

och serratur hos de fiesta Philonotis-arter i ovanligt hog

grad paverkas av yttre forhallanden. Olika arter frambringa

salunda analoga standortsformer, vilka kunna vara habituellt

ytterst lika och aven vid noggrann undersokning svara att

skilja. Salunda ha de fiesta arter att uppvisa a ena sidan

hygrofila former, dels formae adpressae med korta och breda,

mer eller mindre kupiga och tilltryckta blad, dels formae

laxae med glest stallda utstaende blad med plana bladkan-

ter, tunn nerv och lost cellnat nastan utan mamiller, a andra

sidan xerofila former med langt utdragen bladspets, inruUade

bladkanter och tranga, starkt mamillosa bladceller (formae

aristatae); de sistnamnda formerna utbildas vid extrema

standortsforhallanden till forkrympta formae depauperatae. ^)

En hel del dylika standortsformer ha i den bryologiska lit-

teraturen betecknats som egna arter, varvid i vissa fall aven

likartade former av sarskilda arter sammanfattats under ett

gemensamt artnamn. ^) Vid noggrann undersokning av sa-

') Betraffande dylika „ekologiska" former och deras betydelse

for systematiken hanvisas till en liten, synnerligen lasvard uppsats av

V. Schiffner, „Uber die Formbildung bei den Bryophyten" (Hedwi-

gia 1906, sid. 293—304). En likformig benamning av dessa analoga

former vore i hog grad agnad att klargora deras verkliga betydelse.

2) Dylika kollektiva „standortsarter" aro t. ex. Ph. adpressa Ferg.

samt Ph. laxa Limpr., i den begransning senare bryologer givit den-

samma, anda tills Loeske klargjorde dess ratta natur.
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dana former kan man i manga fall finna aldre stamdelar,

dar bladen bevarat de for arten utmarkande kannetecknen

oforandrade och salunda tillata en saker bestamning; i annat

fall blir bestamningen osaker och stundom far man noja sig

med att beteckna exemplaret blott och bart som en forma

laxa eller dylikt.

Nu och da finner man ock exemplar, vilkas 5vre delar

(nyskotten) vuxit under andra forhallanden an de aldre och

i overensstammelse darmed ha en annan habitus och blad-

byggnad an dessa. Dylika former (formae heterophyllae)

ha delvis beskrivits och namngivits sasom sarskilda varie-

teter. Ph. fontana v. heterophylla Card, et Ther., Ph. tomen-

tella V. heterophylla Dism. m. fl. omfatta sadana former,

vilkas innovationer forete hygrofil struktur, medan de aldre

delarna aro typiskt utbildade. Dessa rent tillfalliga former

askadliggora pa ett eklatant satt Philonotis-skottens kanslig-

het for yttre faktorers formbildande inverkan och ha salunda

ett icke ringa ekologiskt intresse, men nagot syste-
matiskt varde ha de sjalvfallet icke.

Hos vissa arter finner man ej sallan aven pa aldre

stamdelar olikartade blad i regelbunden vaxling: efter korta

och breda blad med 16s cellvav foljer en zon med lang-

spetsade blad av mer xerofil struktur o, s. v. Denna fore-

teelse, som t. ex. hos Ph. tomentella ar ytterst vanlig, torde

sammanhanga med arstidernas vaxlingar. I dylika fall fram-

trada artkaraktarerna i regel bast pa de mer xerofila bladen.

Oavsett dessa av omgivningen frambrakta vaxlingar

varierar bladens form och stallning hos de fiesta Philonotis-

arter inom vissa granser. Salunda ha flere arter att upp-

visa bade formae orthophyllae med raka, upprata blad och

formae falcatae med krokta, ensidigt vanda blad, o. s. v.

Trots denna starkt utpraglade polymorfism hos Philo-

nof/s-arternas blad, kan man vid ett noggrant studium utan

storre svarigheter sarskilja ett antal ratt val avgransade

arter, vilka karaktariseras i framsta rummet just genom

bladens form och struktur. Denna mangformighet gor det

likvisst nddigt att vid studiet av detta slakte undersoka ett
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storre antal blad for att finna de for varje exemplar typiska

egenskaperna. Man gor darfor klokt i att forst med lup

eller svag mikroskopisk forstoring granska ett antal hela

stran — ju langre, dess battre — och darpa, ifall det be-

finnes nodigt, lospreparera blad fran olika delar av stammen,

framst naturligtvis fran dess aldre delar.

Goda artkaraktarer kunna aven hamtas fran hanblom-

mornas hylleblad, vilka dock aven de i nagon man aro

underkastade variationer. Harvid bor hansyn tagas endast

till de inre och innersta hyllebladen, vilka aro differentierade

i tvanne, vanligen skarpt avgransade delar: den upprata,

brett omfattande basalslidan, och den egentliga bladskivan,

som ar utatbojd och bildar en mer eller mindre utpraglad

vinkel med slidan. Slidorna, som skalformigt omsluta ante-

ridier och parafyser, besta av mycket 16s cellvav, medan

skivan till sin struktur mera overenstammer med de vege-

tativa bladen; nerven ar dock hos de fiesta arter mindre

skarpt avsatt, och hos en del kan skivans spets vara trubbig,

t. o. m. avrundad. De yttre (nedre) hyllebladen forete en

successiv overgang till de vegetativa bladen och aro liksom

dessa alltid skarpt spetsade.

I Herbarium Musei Fennici, ed. II (1895) upp-

tagas 3 arter av slaktet Philonotis: Ph. calcarea Br. eur.,

Ph. seriata (Mitt.) Lindb. och Ph. fontana (L.) Brid. med de

tva ovannamnda varieteterna v. parvula Lindb. och v. capil-

laris Lindb. Dartill fogade H. Lindberg 1897 den for

landet nya Ph. caespitosa Wils. (jfr Medd. 24, sid. 29), och

1906 pavisade Loeske Ph. tomentella Mol. Antalet i vart

land funna Philonotis-avtev uppgar salunda, da aven Ph. ca-

pillaris Lindb. medraknas, till 6; de tva aterstaende euro-

peiska arterna ha en utpraglat sydlig utbredning och fore-

komma sakerligen icke i vart land.

Om man franser Dismiers monografi, som ar tamligen

svartillganglig, finnes i den bryologiska litteraturen icke

nagon efter de nyare studierna avpassad bestamningstabell;

dennes tabell grundar sig f. 6. icke till alia delar pa de va-

2
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sentligaste artkaraktarerna. En oversikt av vara inhemska

arter och deras viktigaste kannetecken torde darfor vara

pa sin plats. Saval i tabellen som i den darpa foljande

framstallningen bar tagits hansyn uteslutande till de aldre,

fullt utvecklade och typiska bladen, vilket stadse bor ihag-

kommas vid examinering av Philonotides.

A. Bladkanten plan, tamligen vasst sagad med enkla,

framatriktade sagtander. Bladceller kort rektangu-

lara, glatta eller med 6 v r e cellhornen mamillost fram-

skjutande. — Spad, lagvaxt art med aggrunt lansettlika,

slata blad och tunn nerv Ph. capillaris.

B. Bladkanten tandad- sagad, tander blott i bladspetsen

framatriktade, f. o. utatriktade och till stor del

bestaende av dubbelmamiller (bildade av tva

angransande cellandar). Mamiller huvudsakligen i nedre
cellandan. — Tamligen storvaxta arter.

I. Blad slata (ostrimmade) med smal nerv och

smal, aggrund bas. 6-hyllets inre blad vanligen

spetsiga.

a. Blad vanligen skarpt ensidigt vanda, aggrunda

med tamligen kort, krokt spets och tunn nerv.

Bladkanten plan, upptill vasst sagad,

c e 1 1 e r v i d a, regelbundna . . Ph. caespitosa.

b. Blad upprata, ej eller otydligt ensidiga, aggrunt

lansettlika, langsamt avsmalnande till en utdra-

gen spets. Nerv smal, men pa undre sidan

skarpt framtradande ; bladkant nedviken—
inrullad, celler tamligen t rang a, tydligt

mamillosa Ph. tomentella.

II. Blad strimmiga, nerv taml. kraftig.

a. Blad jamforelsevis korta och breda med tamligen

tranga celler; 6-hyllets inre blad trub-

biga — avrundade med otydligt avsatt nerv.

1. Blad ej radstallda, ovan mitten tamligen

plotsligt hopdragna till en lang och smal
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spets ; nerv vid basen tamligen kraftig, uppat av-

smalnande och otydligt begransad. Ph. fontana.

2. Blad anordnade i tydliga spiralgaende langs-

rader, kupiga, med jamnt avsmalnande si-

dor och kort, bred spets; nerv ytterst
kraftig, krokt Ph. seriata.

Blad langa och smala, lansettlika, celler

vida; 6-hyllets inre blad langa och spetsiga med
jamforelsevis kraftig nerv . . . Ph. calcarea.

Ph. capillaris Lindb. em. Dism. (Syn. Ph. Arnellii Husn.

em. Loeske),

En synnerligen val karaktariserad art, redan genom

sin ringa storlek latt skild fran alia andra hos oss fore-

kommande arter. Forkrympta former av dessa — framst

Fig. 1. Ph. capillaris. a) aldre blad ^o/j; b) bladkantens cellvav nara

bladspetsen ^^"/i; c) bladkantens cellvav nagot nedom mitten '^^°li; d) yttre

(5-hylleblad ^o/jj e) inre hylleblad 20/,; f) ett dylikt sett fran sidan 20/1.

Ph. tomentella och Ph. fontana — kunna stundom habituellt

paminna ratt mycket om Ph. capillaris, och spada formae

laxae forete en del av de for denna utmarkande karakta-

rerna — ostrimmade blad med plan kant, genomskinlig cell-
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vav och tunn nerv; fran alia dylika former skiljes foreva-

rande art aven i fullkomligt sterilt tillstand utan svarighet ge-

nom bladkantens karaktaristiska, skarpa och jamforelsevis

grova serratur. Bladen aro sma, stundom langspetsade, stund-

om kortare, cellnatet genomskinligt och regelbundet; cellerna

bilda tydliga rader i bladets langdriktning och aro tamligen

vida, rektangulara — nastan kvadratiska, ej sardeles tunn-

vaggiga och vanligen endast i bladspetsen tydligt mamillosa.

Narmare bladbasen aro kantcellernas yttervaggar i regel

belt tunna, varigenom en smal hyalin rand bildas. Dess-

utom aro 5-hyllets inre blad vanligen skarpt spetsade, ofta

langt utdragna; former- med trubbiga hylleblad {„Ph. Ryani'')

ha icke iakttagits hos oss.

Ph. capillaris bar i vart land en avgjort sydlig utbred-

nlng; tillsvidare ar den kand blott fran ett fatal lokaler,

mestadels med hanblommor. Frukter aro icke funna hos

OSS och aven annorstades ytterst sallsynta.

Al. Sund: fuktiga klippor vid kyrksundet, 6, 15- VIII.

1865, J. 0. Bomansson. (Av Philibert beskriven under nam-

net Ph. parvula var. Bomanssonii). — Saltvik: Kuggbole,

11. X. 1876, J. O. Bomansson.

Ab. Lojo: Maikkala, 30. VII. 1891, H. Lindberg.

Nyl. Kyrkslatt: Overby, 15. IX. 1907, H. R.

Kl. Kirjavalaks: Kotomaki, 6, 23. VI. 1874, S. 0.

Lindberg. — Ladoga, Puutsalo, c, 30. VI. 1874. S. 0. Lind-

berg. („Ph. fontana v. parvula").

Ph. caespitosa Wils.

Gulgron, mjuk med tunna foga hopfiltade stammar, vil-

kas stereidskikt ar jamforelsevis val utvecklat. Val av-

gransad fran alia foljande arter genom de fullkomligt slata

och plana bladen med plan kant, tunn nerv och genomskin-

ligt cellnat. Karaktaristisk ar aven bladformen avensom

den skarpa serraturen i bladens ovre del, dar sagtanderna

aro enkla sasom hos foregaende art, medan de nedat overga
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i dubbelmamiller. Cellerna aro vida, rektangulara, med hya-

lina mamiller, vilka i bladets oversta del sitta pa cellens

ovre anda, men f. 6. mestadels pa den nedre andan sasom

hos alia foljande arter. Bladen aro i regel ensidigt vanda

utmed stammens hela langd, dock torekomma avvikande

former, ehuru hittills ej funna i vart land. 6-hyllets inre

blad aro tamligen korta och bredspetsade, stundom tamligen

trubbiga.

Ph. caespitosa ar hos oss liksom annorstades med saker-

het kand blott fran nagra fa lokaler; troligen kommer den

Fig. 2. Ph. caespitosa. a) aldre blad 20,1; b) bladkantens cellvav upptill

250/,; c) bladkantens cellvav nedtill ^so/,; d) cellvav fran mitten av lamina

250/,; e) yttre (5-hylleblad 20/,; f) inre (5-hylleblad 20/,.

dock att uppdagas inom flere provinser, atminstone i sodra

delen av vart land. Forutom ett par osakra, icke bestam-

bara exemplar bar jag sett den fran foljande stallen:

Nyl. Abborfors: 13. VIII. 1866, C. J. Arrhenius

(f. laxa).

Ik. Pyhajarvi: Vernitsa, 5, 11. VII. 1898, G. Lang.

Kl. Kexholm: 27. VII. 1897, H. Lindberg samt 28.

VI. 1898, c. fr., G. Lang.



22 Rancken, Bryologiska meddelanden.

Under namnet Ph. caespitosa har Helsingfors botaniska

bytesforening- utdelat vackra, fruktbarande exemplar av Ph.

tomentella, tagna i Karislojo, Karkkali 31. VII. 1903 av E. af

Hallstrom.

Ph. tomentella Mol.

I sin typiska form tamligen spad och redan darigenom

latt skild fran Ph. fontana, vilken den star narmast. De

tunna, men sega stammarna aro nedtill sammanvavda av

Fig. 3. Ph. tomentella a) aldre blad ^o/j; b) ett dylikt, sett fran sidan

20/1 ; c) cellvav fran bladmitten ^so/jj d) inre c?-hylleblad 20/,; e) ett dylikt,

sett fran sidan ^o/j.

riklig filtludd, men uppat bara och delvis framskymtande

mellan de jamforelsevis glesstallda smala bladen, varigenom

arten far en egen karaktaristisk habitus. Denna form fore-

kommer bast utpraglad pa nagot kalkhaltiga klippor. Pa

fuktiga lokaler blir arten betydligt grovre och mer lik Ph.

fontana, fran vilken den dock i regel utan svarighet skiljes

genom bladens form och den svagare bladnerven, som ar

nastan jamntjock och ej namnvart bojd vid basen. Tack

vare den smala bladbasen och den foga kraftiga nerven
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lossna bladen latt och visa ej samma benagenhet att rivas

sender som hos Ph. fontana. Utom de typiska bladen med

hogt upp tillbakavikna kanter och langt utdragen spets,

finner man hos denna art synnerligen ofta korta och breda

blad av mer hygrofil struktur, regelbundet omvaxlande med

de forra. — Bladcellerna aro hos typiska blad av denna

art tamligen tranga, oregelbundet langstrackta och starkt

mamillosa.

6-hyllets inre blad aro spetsiga och tamligen langa,

men torde enligt Loeske och Dismier stundom vara trubbiga.

Kapseln ar nagot mindre an hos Ph. fontana, kort, tunn-

vaggig och tamligen fint strimmig.

De hygrofila formerna av denna art ha hos oss tidi-

gare sammanblandats med Ph. fontana, medan de spadare

xerofila formerna dels betecknats sasom varieteter av denna

(v. alpina, v. parvala, v. gracilescens, v. densa o. s. v.), dels

gatt under namn av Ph. seriata eller Ph. caespitosa, vartill

troligen de spetsiga 6-hyllebladen givit anledning. Arten

har en vidstrackt utbredning i vart land, i synnerhet i dess

norra delar, dar den stallvis forefaller att vara allmannare

an Ph. fontana och vaxer pa ratt olikartade standorter, kail-

drag, karr, klippor o. s. v. I landets sydligare delar synes

den avgjort foredraga torrare platser (halst kalkhaltiga barg)

och ar har mindre allman, ehuru sannolikt spridd inom om-

radets alia provinser. Tills vidare ar den tagen pa foljande

lokaler:

Al. Saltvik: Kuggbole, Liby barg vid Kuggsund, 6,

1872-1898, J. 0. Bomansson (de fiesta exemplar bestamda

till Ph. seriata) samt c. fr. 4. VIII. 1905, H. Gottberg och

H. R. — Finstrom: Bartsgarda 30. VII. 1878 (f. adpressa)

och Mangelbro 30. VI. 1878 (f adpressa), J. O. Bomansson

(bestamd till Ph. seriata).

Ab. Nadendal: 25. V. 1872, c. fr., F. Elfving. — P ar-

gas: Ersby Vasterby, 24. VII. 1913, S. Salmenlinna. —
Bromarv: Tallholmen 16. VII. 1904, 6, 0. Sundvik. —
Karislojo: Karkkali, VII. 1874, 6, R- Hult och J. J.
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Tikkanen, c. fr. 31. VII. 1903, E. af Hallstrom; vid kyrkan

11. VIII. 1893, 5, H. Lindberg. — Lojo: Skraddarla, 2. VIII.

1878, 6 c. fr., S. O. Lindberg; Hiitis, 20. VII. 1883, 6, c. fr.,

S. O. Lindberg. — Vichtis: Kourla, 2. VII. 1874, c. fr.,

R. Hull och J. J. Tikkanen.

Nyl. Helsingfors: vattenborgen, IX. 1909, H. Buch

(/". gemmiclada, Bryotheca fennica N:o 57).

Ta. Hattula: Sattula, vid Yli-Savijarvi 26. VI. 1908,

c. fr. samt Nihattula 17. VI. 1908 (f. laxa), A. Wegelius

och H. R.

Sa. Lappvesi: barg vid Hanhijarvi, 12. VI. 1906 samt

Kiiala 27. VII. 1910, H. Buch.

Kl. Uguniemi: 4. VII. 1861 c. fr., Th. Simming. —
Kirjavalaks: 1849, 6 c. fr., W. Nylander, 13. VI. 1898,

G. Lang. — Ladoga, ins. Puutsalo 30. VI. 1874 samt S o r-

d aval a: Liikolanmaki 9. VII. 1874, 5, S. O. Lindberg.

Tb. V i i t a s a a r i: 9. VIII. 1863 (f. adpressa, det. Loeske)

samt Jyvaskyla VIII. 1869 (f. laxa), V. F. Brotherus.

Sb. Kuopio: Neulaniemi 16. VI. 1909, c. fr., samt Veh-

masmaki 19. VII. 1909, K. Linkola.

Kb. Pielavesi: Tuovilanlahti 11. VII. 1865, Lund-

strom och Palmen.

Ok. Kajana: KalHokoski, 17. IV. 1872, E. F. Lack-

strom.

Kp. Paadana: 15. VII. 1869, c. fr., J. Sahlberg.

Ob. Rovaniemi: Alajaasko 15. VIII. 1877 c. fr., Hj.

Hjelt och R. Hult.

Ks. Kiekkivaara pr. Paanajarvi 4. VIII. 1883 c. fr., Kuop-

paoja pr. Paanajarvi 5. VIII. 1883 (v. gracilis Loesk., det.

Loeske), inter Rukatunturi et Pyhajarvi 5. VII. 1883 6, samt

Jakalainen pr. Yli-Kitkajarvi 17. VII. 1883 c. fr., leg. V. F.

Brotherus.

Kk. Kivakkatunturi 7. VIII. 1883, V. F. Brotherus.

Lkem. Kuolajarvi: Salla, Airistunturin ja Mikkolan

valilla 8. VI. 1901, W. M. Axelsson; Sallantunturi 26. VII.

1909, E. af Hallstrom (Bryotheca fennica N:o 56 a); Enjan-

joki, pr. Huikukdngas 6 c. fr. 23. VIII. 1909 E. af Hallstrom
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(Bryotheca fennica N:o 56 b); Pyhakuru nara Vuorijarvi 9.

VII. 1913, H. Lindberg.

Im. Chibina, 12. VII. 1870 c. fr. J. Sahlberg och

VII. 1885 V. F. Brotherus (v. gracilis); Dschyn VII. 1885,

V. F. Brotherus (huvudformen och v. gracilis); Umpjaur,
Kuelkijaur 6. VIII. 1892 c. fr., A. 0. Kihlman.

Lp. Ponoj: 13. VII. 1863, M. Brenner, VIII. 1872 c. fr.

V. F. Brotherus; Rusiniha inter Ponoj et Orloff VIII. 1872

c. fr. V. F. Brotherus (redan av insamlaren betecknad som

Ph. tomentella Mol.?); Orlow 10. VI. 1889, A. 0. Kihlman.

Li. Utsjoki, Soavjebakte 31. VII. 1906 6 c. fr. samt

Bados, Goadniljokka 6. VII. 1906, H. R.

Lt. Kildin: VII. 1885, V. F, Brotherus.

Lmur. V a r s i n a: VII. 1872, V. F. Brotherus. — R i n d a,

ad rivulam, 16. VII. 1887, V. F. Brotherus (f. adpressa). ^)

Ph. lontana (L.) Brid,

Lattast skild fran narst^ende arter (framst Ph. tomen-

tella) genom bladens form och nervens byggnad. Bladner-

ven ar nedtill ratt kraftig och vid basen bagbojd, uppat

tamligen tunn och otydHgt begransad. Bladen aro starkt

strimmiga och vanligen tattstallda, och tacka med sin breda

bas hela stammen, som ar nagot grovre an hos Ph. tomen-

tella. Den sega bladnerven gor vid bladens lospreparering

starkt motstand, varfor den breda bladbasen latt rives son-

der. Hos ff. aristatae, vilkas bladform ratt mycket pamin-

ner om den hos Ph. tomentella, utgor nervens byggnad det

sakraste kannetecknet. Bladspetsen ar dessutom hos dessa

former i regel nagot bakatbojd, och cellvaven i regel losare

an hos Ph. tomentella.

M Ett konvolut i museets samlingar med paskrift Ph. seriata in-

nehoU tva tuvor, av vilka den ena tillhor Ph. fontana, den andra ovan-

namnda form. De i Bryotheca fennica N:o 58 under namn av Ph. fon-

tana V. adpressa utdelade exemplaren fran denna lokal utgoras atminstone

delvis av Ph. tomentella f. adpressa.
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De inre hyllebladen i hanblomman aro hjartlika med
bred bas, fran mitten avsmalnande till en brett avrundad

spets. Kapseln ar vanligen stor och grovstrimmig, avl^ng

och krokt.

Fig. 4. Ph. fontana. a) aldre blad, b) ett dylikt sett fran sidan,

c) yttre, d) inre (J-hylleblad; allt 20/j.

Ph. fontana ar den allmannaste av vara Philonotis-artev

och ar redan kand fran sa gott som alia provinser; langst

norrut synes den dock vara mindre allman an Ph. tomen-

tella, sarskilt pa Kola-halvon, varifran blott nagra fa exemplar

finnas i museets samlingar.

Ph. seriata (Mitt.) Lindb.

Bildar losa, sonderfallande tuvor nastan utan rotludd

och ar redan habituellt synnerligen val karaktariserad genom

de korta, radstallda bladen. Dessa aro vanligen svagt en-

sidigt bojda, starkt kupiga med plan, grovt tandad kant och

ett karaktaristiskt cellnat av korta, grovt mamillosa celler;

i bladens nedre del sitta mamillerna vanligen mittpa lumen.

Den kraftiga, morkt gulroda nerven bar nedtill pa undre

sidan grova mamiller. 6-hyllets inre blad aro breda, jamnt

avsmalnande till en bred, rundtrubbig, ofta nagot kupig spets.
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Fig. 5. Ph. seriata. a) aldre blad -°li; b) ett dylikt sett fran sidan20/i;

c) bladkantens cellvav vid mitten ^so/i; d) inre (5-hylleblad 20/j.

Har en utpraglat nordlig utbredning i vart land och

ar kand fran foljande provinser: Ok., Ob., Lkem., Im., Li.,

Lt. och Lmur. Frukt och hanblommor ej funna hos oss. —
Bomansson anger ^) arten fran Aland, men de exemplar,

som finnas i hans samlingar under detta namn tillhora alia

Ph. tomentellas

Ph. calcarea Br. eur.

Stor och grov, med riklig filtludd, latt igenkand pa de

langa, jamforelsevis smala bladen ^) och de rektangulara,

genomskinliga cellerna med otydligt framtradande, hyalina

mamiller. Bladen aro tamligen svagt strimmiga och vanli-

gen ensidigt bojda, i synnerhet i stamspetsen.

Pa Aland ar denna art ej sardeles sallsynt pa fuktig,

kalkhaltig jord, h. o. d. fruktbarande; pa fastlandet ar den

>) „Alands mossor", Acta Soc. pro F. et Fl. Fenn. XVIII, N:o 4,

sid. 97.

2) Arten avbildas stundom (t. ex. i Adlerz' bladmossflora) med
tamligen breda blad; uppenbarligen ha har icke de typiska aldre, utan

yngre, eller ock hygrofila blad avbildats.
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daremot icke tagen. 1 museets samlingar finnes under nam-

net Ph. calcarea ett exemplar, taget av F. Elfving i Par-

gas, Skrabbole, 30. VI. 1872, vilket emellertid ar en grov

xerofil form av Ph. fontana.

Fig. 6. Ph. calcarea. a) aldre blad ^o/j; b) bladkantens cellvav vid mit-

ten 250^'j; c) cellvav vid nerven nedtill ^^^U; d) yttre (5-hylleblad ^o/j;

e) inre (5-hylleblad ^o/j.
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