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Det arbete, som härmed öfverlämnas åt allmänheten, 
vill göra denna förtrogen med de intressanta spörs
mål, som behandlas af den djur geografiska vetenska
pen och hvilka icke böra förblifva främmande för nå
gon, hvilkens vetgirighet önskar lära känna det jord
klot, vi bebo, och dess historia.

Författaren har till grund för sin bearbetning lagt 
ett af d:r E. L. Trouessart utgifvet arbete, Géographie 
zoologique. Det har gällt för honom att på samma 
gång göra denna bearbetning så populär, att den med 
nöje kan läsas af den stora allmänheten, som saknar 
specialkunskaper i zoologien, och att därjämte göra den 
lämplig till ett surrogat för utförligare läroböcker i 
detta ämne, användbara äfven för de studerande, hvilka 
ännu på svenska språket sakna sådana. Uppgiften har 
icke varit lätt att lösa, och läsaren må döma, i hvilken 
mån den lyckats. För att fängsla den oinvigdes in
tresse hafva talrika figurer införts i texten. För de stu
derandes räkning åter har förf. nödgats upptaga äfven 
djurens vetenskapliga namn, hvilket i ett populärt ar
bete annars kunde betraktas såsom onödig barlast.

Reuter. Djurgeografiska skildringar. 1



2 Förord.

I den för närvarande under debatt ställda frågan 
om gränsen mellan de indiska och australiska regio
nerna har förf. anfört de hittills häfdvunna åsikterna 
och framhåller endast här, att de genom nyare forsk
ningar i någon mån synas komma att modifieras.



Första kapitlet.

De zoologiska regionerna.

Kännedomen om det jordklot, på hvilket vi lefva, 
har i alla tider utgjort föremål för människoandens 
forskningsbegär. Den geologiska vetenskapen syssel
sätter sig sålunda med dess daning och utbildning un
der olika på hvarandra följande tidsperioder, under det 
geografien studerar alla de förhållanden, som i våra da
gar karakterisera jorden och dess särskilda delar, för
hållanden, hvilka den skärskådar ur olika synpunkter.

Den fysiska och politiska geografien utgår från 
den nuvarande fördelningen af jordklotet i haf och fast
land, kontinenter, från de olika människorasernas ut
bredning, hvilken är en af hufvudorsakerna till konti
nenternas fördelning mellan de folkslag, af hvilka nu
tidens nationer uppstått, och till de politiska och han
delsförbindelser, som äga rum mellan dessa nationer. 
Dessa indelningar af jordklotet äro gjorda uteslutande 
med hänsyn till människan, den sista varelse, som upp
trädde på detta och hvilkens uppträdande synes hafva 
sammanfallit med tidpunkten för den nuvarande fördel
ningen af land och haf.

Enligt denna indelningsgrund skulle på jordklo
tet, efter hvad våra läroböcker i geografi vanligen upp-
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gifva, finnas fem världsdelar, nämligen på östra half- 
klotet Europa, Asien och Afrika, den så kallade Gamla 
världen, på västra Nya världen eller Amerika och dess
utom å södra halfklotet ytterligare Australien med när
liggande öar, till hvilken kontinent äfven räknas de tal
rika i Stilla hafvet spridda småöarna, Oceanien. Flertalet 
geografer betrakta dock numera Nord- och Sydamerika 
såsom skilda världsdelar, hvarigenom dessas antal stiger 
till sex. Men i själfva verket finnes dessutom vid hvar- 
dera polen en betydande jordmassa, ehuru väl en stor del 
däraf i våra dagar är betäckt af is. Ur ekonomisk och 
politisk synpunkt spela dessa landmassor, af hvilka den 
vid sydpolen är fullkomligt obebodd, en underordnad roll. 
Men då denna senare upptager en yta, dubbelt så stor 
som Europas, och den arktiska, vid nordpolen belägna, 
bestående af Grönland och öfriga i Norra Ishafvet ost
ligt ända till No vaja Semlja belägna öar, icke är myc
ket mindre, så böra dessa landmassor för den fysiska 
geografien äga samma betydelse som öfriga världsdelar. 
De nuvarande stora världsdelarnas antal är sålunda i 
själfva verket åtta. Till de redan nämnda komma näm
ligen ytterligare den arktiska kring nord- och den ant- 
arktiska kring sydpolen.

Vi sade, att den fysiska och den politiska geogra
fiens kontinenter äro desamma, och antydde grunden 
härtill. Människan är emellertid endast den sist upp
trädande lefvande varelsen på jordklotet, som förutom 
henne hyser oräkneliga andra, bildande de två stora 
organiska rikena, djur- och växtriket. Men dessa hafva 
uppstått under tidigare perioder i jordens utvecklings
historia, då helt andra förhållanden voro rådande, och 
de utbredningsområden, som på jordklotet äro karak-
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teristiska för olika djur- eller växtgrupper, samman
falla därför icke heller med dem, i hvilka jorden nu 
kan indelas med hänsyn till människan. De grenar af 
geografien, som sysselsätta sig med studiet af jorden 
med särskild hänsyn till djurens och växternas utbred
ning, äro zoogeografien (djurgeografien) och fytogeogra- 

Jien (växtgeografien).
Vi skola i det följande i kort sammanfattning 

meddela några kapitel ur den förra, hvilka såsom vi 
hoppas skola visa sig rika nog på intressanta detaljer. 
Emellertid tillåter oss utrymmet endast att taga hän
syn till de högst stående djuren, hvilka ju också i öf- 
rigt äro oss bäst bekanta.

Då Kristofer Kolumbus den 12 oktober 1492 
hamnade vid en af Bahama-öarna i Västindien och 
senare, då han på sin tredje resa landade vid Syd
amerikas kust, öfverraskades han af att där finna en 
djur- och en växtvärld, vidt skild från den, han sett 
i sitt hemland Spanien. Trettio till fyrtio meter höga 
reste sig palmernas smäckra kolonner med de yf- 
viga bladkronorna högt uppe i toppen, buskarna prun
kade med blommor i den lifligaste färgprakt, och ur 
gräsmattan vid deras fötter framstucko okända härligt 
doftande plantor. Och lika främmande var för honom 
den djurvärld, som rörde sig midt ibland denna yppiga 
växtlighet: fåglar i brokig fjäderskrud, stora metall- 
glänsande insekter, vidunderliga kräldjur. Allt var för 
honom fullkomligt nytt, icke för ett enda djur, icke
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för en enda växt kunde han finna en benämning ur 
det namnförråd, han från hemlandet medfört.

Det skulle emellertid hafva varit en fullkomlig 
villfarelse att på grund häraf sluta till att Nya värl
dens djur- och växtvärld öfverallt på ett lika i ögonen 
fallande sätt skulle skilja sig från Europas. Helt annat 
var nämligen förhållandet med de kolonister, hvilka 
första gången landstego vid Canadas eller Förenta sta
ternas kuster. Här mötte dem inga palmer, inga stän
digt gröna skogar, inga lysande fåglar och insekter. 
Barrskogen kransade likasom i hemlandet nybyggarens 
hydda, och löfskogen fällde om hösten sina blad. Och 
de djur, som mötte vandraren i skog och mark, före- 
föllo hans föga kritiska öga så lika dem, han sett i 
sitt hemland, att han utan tvekan gaf dem samma 
namn, sålunda befolkande sitt nya fädernesland med 
varelser, som påminte om den bygd, där han tillbragt 
sin barndom.

Om vi fortsätta färden midt igenom Norra Ame
rika under en breddgrad, som motsvarar mellersta Eu
ropas läge, nå vi Stilla hafvets kust utan att finna nå
gon anmärkningsvärd olikhet i de länders djur- och 
växtvärld, vi genomrest. Vi gå ombord på en af de 
paketbåtar, som förmedla förbindelsen mellan Nord
amerikas västkust och Japan, samt landstiga i Joko- 
hama, midt i den Japanska ögruppen. Där anträffa vi 
åter djur och växter, som alls icke eller blott obetyd
ligt afvika från dem vi sett i Förenta staterna och 
Europa. Vi framskrida ytterligare mot väster genom 
den asiatiska kontinenten mellan fyrtionde och fem
tionde breddgraden, genom Kina, Mongoliet och södra 
Sibirien samt vidare genom Ryssland, tills vi befinna
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oss i midten af Europa. Af denna färd tvärs igenom 
det norra halfklotet hafva vi beträffande djur- och växt
världen, faunan och floran i de genomresta länderna 
medfört det intryck, att dessa i denna del af jorden er
bjuda mycket ringa olikheter, åtminstone i hufvudsak.

Göra vi en dylik resa ännu nordligare, under 
själfva polcirkeln, vid 70 graders nordlig bredd, så finna 
vi där djur- och växtformer, hvilka väl äro olika 
det tempererade Europas men öfverallt under färden, 
vi må befinna oss i det arktiska Asien, Europa eller 
Amerika, äro fullkomligt desamma.

Helt annat blir det intryck vi erhålla, om vi, i 
stället för att färdas från öster till väster å det norra 
halfklotet, göra en resa i längdgradens riktning från 
norr till söder, hvarhelst på jordklotet vi än företaga 
densamma. Så snart vi inträda i de tropiska trakterna 
kring jordens midtbälte, ekvatorn, stöta vi på en all
deles ny djur- och växtvärld, hvars rikedom står i för
hållande till det varma klimatet och hvilken väsentligt 
skiljer sig från den norra tempererade zonens.

Det kunde förefalla, såsom vore denna faunans 
och florans olikhet sålunda helt och hållet beroende af 
klimatet. Men några nya resor skola snart öfvertyga 
oss därom, att detta endast delvis är en af orsakerna 
härtill och icke ens alltid den förnämsta.

Låtom oss sålunda inskeppa oss vid kusten af 
Brasilien och öfver Atlantiska oceanen ånga öfver till 
Guinea på Afrikas västkust, där klimatet är ungefär 
detsamma som i den del af Sydamerika, vi lämnat. 
Här möter oss emellertid en djurvärld, fullkomligt olik 
den i sistnämnda land. Efter det vi tågat tvärs ige
nom Afrika uppnå vi ön Madagaskar, som ånyo öfver-
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raskar oss med en fauna, hvilken i hög grad afviker från 
den afrikanska kontinentens. Komma vi så till In
dien och den Malajiska arkipelagen, vidare till Nya 
Guinea och sist till Australien, så skola vi på alla dessa 
ställen åter träffa på helt nya och sinsemellan olika 
faunor, äfvenledes sammansatta af helt andra djur
slag, än dem vi sett på Madagaskar, i Afrika och Syd
amerika. I själfva verket hafva vi passerat fem skilda 
zoologiska regioner, utmärkta genom för enhvar af dem 
särskildt karakteristiska djurformer.

Möjligen skall man antaga, att denna olikhet är 
ett resultat af det alstringsrika tropiska, heta klimatet, 
och att man längre söderut, då man kommer till södra 
halfklotets tempererade zon, skall anträffa samma djur- 
och växtvärld som i trakter med motsvarande klimat 
å norra halfklotet. Låtom oss se efter huru härmed 
förhåller sig. I Patagonien och på Eldslandet, på Tas- 
manien och på Nya Zeeland finna vi djur, som på in
tet sätt påminna om dem i det norra halfklotets tem
pererade delar utan tvärtom mycket mer likna djuren 
i Sydamerika och Australien. Och slutligen äro äfven 
de spår af djurlif, man träffar vid sydpolen, vidt skilda 
från den djurvärld, som karakteriserar nordpolen.

Af det ofvanstående framgår sålunda, att på jord
klotet finnas bestämda zoologiska områden, regioner, 
karakteriserade enhvar af sin särskilda djurvärld, hvilka 
områden icke äro beroende af klimat- och temperatur
förhållanden. I vida högre grad begränsas de af de 
stora och djupa haf, som skilja de nuvarande konti
nenterna. Men äfven dessa äro härvid, lika litet som 
klimatet, ingalunda af någon uteslutande betydelse. 
Fastmer skola vi finna, att gränserna för de stora zoo-
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logiska regionerna på långt när icke sammanfalla med 
kontinenternas utan att de förra mången gång åtskil
jas af öknar och stäpper eller bergskedjor i stället för 
haf. De motsvara i stora drag icke de kontinenter, 
som i våra dagar existera, utan dem, som funnos un
der en tidigare period af jordens historia, den så kal
lade tertiärperioden, som närmast föregick människans 
uppträdande men under hvilken fåglar och däggdjur 
redan afslutat sin utveckling.

Likasom jordklotet för närvarande sönderfaller i 
åtta världsdelar, äro de stora zoologiska regionerna till 
antalet lika många. De äro: den arktiska, kring nord
polen, den antarktiska kring sydpolen, den palearkti- 
ska, omfattande Europa, Asien norr om Himalaja-ber- 
gen och Afrika norr om Sahara, den nearktiska eller 
Nordamerika ända till stäpperna norr om Mexiko, den 
indiska eller orientaliska, bestående af Asien söder om 
Himalaja och Malajiska arkipelagen ända till öarna 
Celebes och Lombok, den etiopiska eller Afrika söder 
om Sahara, södra Arabien och Madagaskar, den neo- 
tropiska eller Amerika söder om de norr om Mexiko 
liggande stäpperna samt den australiska, som omfattar 
Australien, de Malajiska öarna från Celebes och Lom
bok ända till Nya Zeeland och alla de i Stilla hafvet 
spridda öarna.

Vi skola nu till att börja med försöka karakteri
sera dessa olika områden genom att för läsaren i stora 
drag skildra den djurvärld — fortfarande inskränkande 
oss till de högre djuren —, hvilken ger dem enhvar 
sitt säregna tycke.



Andra kapitlet.

Arktiska och antarktiska regionerna.

Rundt kring nordpolen sträcker sig den arktiska 
regionen utan någon skarpt uppdragen gräns åt sö
der. Denna gräns kan i allmänhet anses utgöras af en 
linie dragen öfver de orter, hvilkas årliga medeltem
peratur är o°, en linie, som blott delvis sammanfaller 
med polcirkeln, i det den än sänker sig under, än hö
jer sig öfver denna, hvilket senare är fallet där Golf
strömmen längs Norges kust tillför det nordliga haf- 
vet varmt vatten af sydligare ursprung.

Den sålunda begränsade regionen sammanfaller 
med Norra Ishafvets bassäng. De länder, som bilda dess 
kuster, äro betydligt större, än man vanligtvis antager. 
Grönland ensamt är så stort som det europeiska Ryss
land, med andra ord som halfva Europa. Och flerta
let af de härifrån västerut belägna länderna, som 
ligga norr om den amerikanska kontinenten, äro icke 
mindre än t. ex. Frankrike. Längre åt öster ligga 
Novaja Semlja, Spetsbergen och Island, hvilka alla till
höra den arktiska regionen. Dess södra gränser utgö
ras af de så kallade tundrorna, af ödemarker, som sträcka 
sig längs Nordamerikas, Sibiriens och Europas nord-
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kust, där de en stor del af året bilda formliga is- och 
snö-öknar.

Nya världens arktiska länder äro alla ständigt 
förenade med hvarandra genom en tjock isbädd, hvar- 
för äfven deras nordkuster äro så föga kända, att man 
mången gång icke vet, om man har att göra med sär
skilda genom is förenade öar eller med uddar och half- 
öar af en vidsträckt kontinent, som måhända själf sam
manhänger med norra delen af Grönland. Man har 
därför icke vågat benämna dem öar utan kallat dem 
»länder», såsom Baffins land, Cumberland, Grinnelland 
o. s. v.

För öfrigt bildar polarhafvet under största delen 
af året en enda öde isslätt, som förenar Grönland å 
ena sidan med Nordamerikas snö-öknar, å andra med 
en del af Sibirien. Detta förklarar den omständighet, 
att landfaunan här är ytterst enformig och öfverallt 
densamma, hvart man än kommer i dessa arktiska 
trakter.

Denna isglaciär har emellertid icke öfverallt samma 
utsträckning och tjocklek. Norr om Europa genom- 
brytes den af en gren af den varma hafsström, som 
är känd under namn af Golfströmmen, medan en an
nan gren af densamma går längs Grönlands västkust 
in i Baffins haf och Smiths sund. Dessa två strömmar 
äro antagligen orsaken till att ett isfritt haf eller is
fria hafsarmar fjnnas i närheten af själfva polen, i mid- 
ten af den arktiska regionen. Redan år 1854 upp
täcktes af de amerikanska forskarne Karie och Mor
ton nära 82:a breddgraden norr om Grinnelland ett 
vidsträckt isfritt haf, hvari förekommo flera sälarter 
och otaliga ejdrar, änder, måsar och tärnor, hvilket

11
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haf sex år därefter, 1861, återfanns af Hayes. Medan 
flera senare polarresande förnekat tillvaron af detta po- 
larhaf, bland dem Markham, Nordenskiöld och Nansen, 
funno däremot de österrikiska forskarne Payer och 
Weyprecht år 1874 norr om Prins Rudolfs land in
emot 8i:a breddgraden ett fritt haf, som synes vara 
detsamma som Kanes haf. Enligt deras uppgift voro 
kusterna bokstafligen betäckta med häckande sjöfåglar, 
och öfverallt på stränderna sågos spår af isbjörn, hare 
och räf, medan sälar solade sig på de i hafvet kring
flytande isblocken.

Tillvaron af ett dylikt djurlif ännu uppe vid 821a 
breddgradens höjd är af allra största intresse. Under
sökningen af de försteningar, man funnit i jordlagren 
och bergen på Grönland, Spetsbergen och Grinnelland, 
hafva nämligen visat, att fordom, under en tid som sam
manfaller med den så kallade kritperioden och början 
af tertiärperioden, i dessa polartrakter funnits en djur- 
och växtvärld lik den som utmärker trakterna närmast 
den heta zonen. Trädlika ormbunkar, cykadéer, Se- 
quoia, höga popplar bildade då väldiga skogar här 
uppe, hvarest numera de största träden och buskarna 
icke äro högre än ljungen på våra moar eller gräset 
på våra ängar. Och i dessa skogar förekom en bro
kig insektvärld, hvilket allt antyder, att klimatet då i 
polartrakterna var åtminstone lika varmt som i våra 
dagar vid Medelhafvets kuster.

Senare inföll den s. k. isperioden, då temperatu
ren så småningom sjönk och is begynte betäcka norra 
delen af jordklotet. Detta istäcke sträckte sig en tid 
ända till Medelhafvets kuster, att döma däraf, att man
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här funnit lämningar af för de arktiska länderna ka
rakteristiska djur, t. ex. renen.

Mén samtidigt som kölden så småningom tilltog 
och isen sträckte sig allt längre och längre söderut, 
flyttade djur och växter undan för undan till sydligare 
trakter. Den fauna, vi sålunda i våra dagar finna i 
Medelhafstrakterna, ja ännu sydligare, skulle sålunda i 
själfva verket vara ett slags dotterfauna till den djur
värld, som fordom funnits i polartrakterna.

Detta antagande har ett särskildt intresse hvad 
beträffar flyttfåglarna. Ett mycket stort antal af de 
fåglar, som nu äro spridda öfver norra halfklotet, äro 
synbarligen af arktiskt ursprung. Den omständighet, 
att de årligen återvända till norden, torde bero just 
därpå, att de ursprungligen härstamma härifrån och 
att de genom förändringar i klimatet drifvits bort från 
detta sitt egentliga fädernesland. Ty ett djurs egent
liga fädernesland är det ställe på jorden, där det årli
gen infinner sig i och för sin fortplantning. Den ark
tiska regionen torde sålunda i forna tider hafva haft 
en mycket stor betydelse i djurgeografiskt hänseende, 
då en stor del af den nuvarande sydligare faunan och 
floran torde hafva emigrerat därifrån, öfvergifvande sitt 
ursprungliga, numera så ogästvänliga hemland.

Endast få arter hafva förmått lämpa sig efter de 
knappa och hårda lifsvillkor, som i vår tid erbjudas i 
polarländerna. Landtfaunan är här ytterst fattig och öfver- 
allt densamma. Isbjörnen (Ursus maritifnus, fig. i) är 
härskare i denna öde region, där den lifnär sig af sä- 
lar och fisk och angriper landtdjur endast då isen hin
drar den att beskatta hafvet på dess invånare. Då 
kölden blir för stark, gräfver den sig in under snön
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och ligger där i flera månaders ide. Under denna vin
tersömn föder honan sina ungar. Isbjörnen synes

Fig. i.
Isbjörn (Ursus maritimus).

gå längre mot norr än något annat däggdjur. Den 
har sålunda anträffats ännu vid 821a breddgraden. 
At söder finnes den sällan nedanför 55:e graden|:

Fig. 2.
Fjällräf (Vulpes lagopus).
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stundom låter den isblocken föra sig ända ned till Is
lands kuster. Nästan öfverallt, där den finnes, anträffas

F ig . 3.

J ä r f  (Gulo borealis).

äfven fjällräfven (Vulpes la g  opus, fig . 2) och herme
linen. Dessa äro de enda rofdjur, som förekomma! på

F ig . 4 -

Myskoxe (Ovibos moschatus).
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Grönland och Spetsbergen. Sydligare uppträder äfven 
järfven eller filfrasen (Gulo borealis, fig. 3).

Idisslarna äro representerade endast af renen ( Cer- 
vus tarandus), som för de arktiska ländernas invå
nare, grönländarne och eskimåerna samt de vid regio
nens sydgräns boende lapparne och de sibiriska folk- 
slagen, är af största nytta. Jämte hunden hålles den 
af dem tam, och dessa båda djur ersätta här alla våra 
öfriga husdjur. Nöjd med den laf, den uppskrapar un
der snön, är renen eskimåens dyrbaraste egendom. En 
annan idisslare, myskoxen ( Ovibos moschatus, fig. 4), 
fanns ännu under en tid, som icke är alltför aflägsen 
från vår, i Sibirien och på Melville-ön; numera anträf
fas detta värdefulla djur blott på Grönlands nordostkust 
och vid den arktiska regionens sydgräns i Norra Amerika, 
hvarifrån den under sommaren ännu besöker Parrys arki
pelag, där den denna årstid sammanträffar med renen.

F ig . 5.

Lemrnel (Myodes lemmus).

Den arktiska regionens gnagare utgöras af fto- 
larharen (Lepus glacialis), som hela året om är hvit, 
och lemmeln (Myodes lemmus, fig. 5). Den förra 
går norrut ända upp till 821a breddgraden och löper 
med ytterlig snabbhet öfver de öde nejderna, uppsö
kande de spår af växtlighet, som här och där före-
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komma. Under vintern gräfver den sig gångar under 
snön och dröjer där i veckotal utan föda. Lemmeln 
gör likaledes vidsträckta gångar under snön och före
kommer äfven i grönländarnes hyddor. Den är för 
öfrigt ryktbar för de väldiga flyttningståg, bestående 
af otaliga individer, den företager, då födan tryter, tåg, 
hvilka ofta iakttagits äfven i våra lappmarker.

Af dessa sex eller sju landtdäggdjur kunna egent
ligen blott isbjörnen, ijällräfven, renen och lemmeln 
anses såsom säregna för den arktiska regionen. De öf- 
riga, järfven och myskoxen, tillhöra äfven norra delen 
af angränsande områden, hvarifrån också vargen och 
älgen stundom göra besök in i det arktiska området.

Bland landtfåglarna är det egentligen ingen, som 
kan anses såsom egendomlig för dess fauna, tack vare 
dessa djurs flygförmåga, som låter dem till vintern 
undfly dessa ogästvänliga trakter. Den mest karak
teristiska är snösparfve?i, hvilken emellertid i likhet 
med polarharen anträffas äfven på Alperna och flerta
let af Europas höga berg. Af Grönlands 34 fåglar äro 
21 simfåglar, 4 vadare, 1 (snöripan) hönsfågel, 3 rof- 
fåglar, 5 sparffåglar.

En gemensam karaktär utmärker emellertid denna 
så ytterst fattiga landtfauna: dessa djurs med snön öf- 
verensstämmande färg, sådan vi se den hos isbjörnen, 
Ijällräfven, hermelinen, polarharen, snösparfven, snöri
pan, tjälluglan och pilgrimsfalken och hvilken dels un
derlättar för dem att obemärkta nå sitt byte, dels döljer 
dem för deras fiender. Lika fattig på arter landtfau- 
nan är här uppe, lika öfverflödande åtminstone på in
divider är djurvärlden öfverallt, hvarest hafvet fritt sköl
jer stränderna. En sådan riklighet och omväxling åter-

Reuter, Djurgeografiska skildringar. 2
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finner man först i de tropiska länderna. Fiskar och 
lägre hafsdjur förekomma i oräkneliga massor, hvilket

Fig. 6.
Hvalross (Trichecus rosmarus).

förklarar äfven myckenheten af de däggdjur och sjö
fåglar, hvilka de tjäna till näring.

Fig. 7.
Grönlandssäl (Phoca groenlandica).
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De anmärkningsvärdaste hafsdäggdjuren äro hval- 
rossarna ( Trichecus), dessa stora säldjur med fotslånga 
betar, af hvilka en art (Tr. rosmarus, fig. 6) före
kommer i norra delen af Atlantiska, en annan (Tr. 
odesus) i norra delen af Stilla hafvet, hvardera bebo
ende närmast angränsande delar af Ishafvet. Salarna 
(Phoca) äro ännu talrikare och synnerligen karakte
ristiska, ehuru de under den kallare årstiden flytta långt 
ned, till och med ända till Medelhafvet; men blott få 
arter, såsom vår vanliga säl, hafva blifvit hemvana i 
sydligare trakter, de flesta, såsom grönlandssälen (Ph. 
groenlandica, fig. 7), gråsälen (Halichoerus gryphus) 
m. fl., återvända årligen till norden för att fortplanta 
sig under den korta sommaren i dessa höga breddgra
der, i synnerhet på de isfält, som omgifva Jan May ens 
ö, och ännu nordligare. Det är under denna tid en 
hel flottilj jägare oeh harpunerare är sysselsatt med att 
här döda dem i tusental.

Bland hvaldjuren inskränka vi oss att omnämna 
den för sin långa spjutlika stöttand bekanta nar hvalen 
(.Monodon monocerus) och grönlandshvalen (Baloena 
mysticetus) såsom uteslutande karakteristiska för de 
arktiska farvattnen.

Öfverallt där isen är tunnare och där det öppna 
vattnet tillåter dem att bedrifva sitt fiske, uppehålla sig 
simfåglar i oerhördt antal. I synnerhet är det de kort- 
vingade simfåglarnas familj, som här är representerad 
af arter och framför allt individer. Tordmularna (AlcaJ, 
lunnefågeln (Mormon arcticus, fig. 8 b), grisslorna 
(Ur ia, fig. 8 a) och allorna (Mergulus), äfvensom lom- 
marna (Colymbus) äro för de arktiska vattnen än mer 
karakteristiska än sälarna. Alla häcka endast häruppe, 
betäckande i oräkneliga skaror klippväggarna öfverallt
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hvarest hafvet är is
fritt. Endast lommarna 
hålla sig sydligare, mel
lan 7Ö:e och 59:e 

breddgraderna.
Bland andfåglarna 

gå i synnerhet ejderar- 
terna (Somateria) högt 
upp mot norden, vår 
vanliga ejder finnes så
lunda ännu vid 8o° n. 
br. Men äfven flere 
andra andsläkten höra 
onekligen ursprungli
gen till den arktiska 
regionen.

Hvad de långvin- 
gade måsfåglarna och 
deras släktingar be

träffar, hafva de, äfven om de ursprungligen härstam
mat från norden, genom sin lätta och ihållande flykt 
kunnat sprida sig långa sträckor därifrån och acklima
tiserat sig i långt aflägsna trakter af jordens alla haf. 
Dock har man skäl att antaga, att våra måsar (Larus), 
sjötjädern (Phalacrocorax) m. fl. åtminstone till sitt ur
sprung äro arktiska fåglar.

*  *
*

Den antarktiska vid sydpolen belägna regionen 
är, i synnerhet hvad beträffar själfva kontinenten, vida 
mindre känd än den arktiska. Såsom dess nordgräns

Fig. 8.
Grissla (Uria) och lunnefågel (Mormon).
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kan angifvas, likasom för den arktiska, en linie, för
enande de orter, hvilkas årliga medeltemperatur är o°. 
Denna går söder om Sydamerika emellan Eldslandet 
och Ludvig Filips land och aflägsnar sig föga från 
6 o:e sydliga breddgraden.

Den antarktiska kontinenten är tills vidare endast 
mycket ofullständigt känd. Den är nästan öfverallt om- 
gifven af ett bredt isbälte, som hindrat forskarne att 
nå fast land annorstädes än på några enstaka punkter, 
hvilka »länder», såsom man kallat dem, troligen alla 
sammanhänga med hvarandra. Så vidt man vet, sak
nar denna kontinent fullkomligt alla landtdjur. Också 
af växtlighet finnes här knappast ett spår.

Men nästan öfverallt i den hafszon, som sträcker 
sig mellan 44_:e sydliga breddgraden och de ismassor, 
hvilka omgifva sydpolen, är hafsbottnen täckt med en 
yppig vegetation, som synes saknas blott i sydöstra 
delen af Stilla hafvet, hvars djup är ofantligt. Öfverallt 
annorstädes drager denna växtlighet till sig skaror af 
lägre hafsdjur, hvilka i sin tur tjäna till föda åt hafs- 
däggdjur och fåglar. Flera af dessa äro ursprungligen 
hemma vid den antarktiska kontinentens kuster, ehuru 
de sålunda öfverskridit gränsen för denna region.

Likasom den arktiska utmärker sig äfven den 
antarktiska faunan i hela sin utsträckning för en an
märkningsvärd enformighet och fattigdom på arter 
men rikedom på individer, så snart det gäller hafsdju- 
ren, de enda, hvilka såsom sagdt förekomma i denna 
region. Den äger emellertid ett visst antal utpräglade 
djurtyper, hvilka icke anträffas annorstädes än i några 
närliggande trakter. Det är i synnerhet fåglarna, som 
bäst karakterisera dess fauna.
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Pingvinerna (Aptenodytidce, fig. 9), dessa kort- 
vingade småfåglar, hvilkas vingar äro beklädda med

fjäll i stället för tjädrar 
och hvilka äro fullkom
ligt oförmögna att fly
ga, motsvara här den 
arktiska regionens allor 
och grisslor. Vingarna äro 
här ett slags fenor, lik
nande sälarnas, och stöda 
äfven stundom fågeln, då 
den kryper på marken. 
Dess rätta element är 
vattnet, hvari den rör sig 
med yttersta lätthet och 
h var est den lifnär sig af 
fisk. Pingvinerna gå i 
själfva verket upp på 
land endast för att häcka 
och förena sig då i oräk
neliga skaror. För att 

vid denna tid få vara i ostörd ro uppsöka de öde öar, 
aflägsna från kontinenterna. En sådan ögrupp är t. ex. 
Falklandsöarna, på långt afstånd från Patagoniens kust, 
hvarest omkring hälften af alla arter häckar. Andra 
finnas på Eldslandet. Men i oräkneligt antal, i omät
liga massor anträffas de på de isiga kusterna af Victo- 
rialand, vid 76° sydlig bredd. Där betäcka de i my
riader icke blott klippornas afsatser men äfven isber
gen. Här, i den djupa bukten mellan Victorialand och 
Alexanders land, icke långt från den ännu verksamma 
vulkanen Erebus, torde under den yj:e breddgraden
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deras ursprungliga hemland böra sökas. Här har äfven 
en stor hafsström sitt ursprung, och med denna torde 
de dels simmande, dels sittande på de flytande isbloc
ken, hafva spridt sig till de orter på jordklotet, där de 
nu anträffas. Följer man denna ströms förgreningar, 
finner man förklaringen därpå, att de förutom vid de 
redan nämnda Falklandsöarna förekomma äfven på 
Tristan d’Acunha, på öarna söder om Afrika, på ku
sterna af Nya Zeeland och Australien, ja till och med 
på Galapagos-öarna un
der själfva ekvatorn. Öf- 
verallt häcka de så högt, 
att de ej nås af säldju- 
ren, men likväl nedanom 
de områden, som uppta
gas af de starkt flygande 
långvingade simfåglarna.

Också några sådana 
äro påtagligen af antark- 
tiskt ursprung, ehuru de 
tack vare sin flygförmåga 
spridt sig vida öfver jord
klotet. Sådana äro t. ex. 
albatrosserna (Diomedea, 
fig. i o) och stormfåglarna 
(Pr o cellaria:), af hvilka en art (P. glacialis) till och med 
numera bosatt sig å norra halfklotet.

De mest spridda hafsdäggdjuren i den antarkti
ska regionen äro sjölejonen ( O tar ia, fig. n), sjöbjör
narna [Arctocephalus] och deras samsläktingar, stora, 
ofta kolossala säldjur, försedda med yttre öron och 
skiljande sig från från de egentliga sälarna därigenom,

Fig. 10.
Albatross (Diomedea).
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att deras fötter, ehuru visserligen danade till fenor, dock 
tjäna dem äfven till gångredskap, med hvilka de kunna 
löpa snabbt på marken och äfven genom ett slags 
språng stiga uppför klipporna. Dessa stora säldjur

Fig. ii.
Sjölejon (Otaria).

äro lika karakteristiska för den antarktiska regionen 
som de ofvan nämnda pingvinerna, och som de äkta 
säldjuren äro det för den arktiska regionen. De hafva 
fordom varit här ännu talrikare än nu. Ar 1800 dö
dades sålunda vid Nya Syd-Georgien 159,000 sådana 
djur, och på två år utrotades vid Syd-Shetland mer än 
300,000. Ännu anträffas de emellertid ofta i mängd 
vid öar å södra halfklotet, där de hafva ungefär samma 
utbredning som pingvinerna, af hvilka de till stor del 
lefva, men, likasom dessa, finnas de i stora massor i syn-
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nerhet vid kusterna af de länder, som höra till den 
stora antarktiska kontinenten. Tre arter hafva så små
ningom öfverskridit ekvatorn och under tidrymdernas 
lopp funnit sitt hem å norra halfklotet, två t. o. m. så 
långt nordligt som i Behringshaf. Likasom de lång- 
vingade simfåglarna i sin utmärkta flykt ägt ett medel 
att sprida sig öfver vidsträckta delar af jorden, har 
en dylik spridning för dessa säldjur underlättats af de
ras utomordentligt starka simförmåga.

En ännu starkare simförmåga äga hvalarna, och 
troligt är, att flera af södra halfklotets hvalar ursprung
ligen äro af nordligt ursprung och under tider, då de 
kalla hafsströmmarna sträckte sig längre söderut än i 
våra dagar, hafva passerat ekvatorn, således i motsatt 
riktning mot de ofvan nämnda antarktiska säldjuren. 
Detsamma torde äfven vara fallet med de äkta säl
djur, som förekomma i södra half klotets haf.

Vi hafva nu i korthet redogjort för det djurlif, 
som karakteriserar den arktiska och den antarktiska 
regionen. Om än faunan har att uppvisa blott ett ringa 
antal arter, är dock individantalet så mycket större, och 
flera af dessa arter äro för människan af mycket stor 
ekonomisk betydelse.

Dessa regioner äga dock hufvudsakligen ett hi
storiskt intresse. De erinra om en tid, då förhållan
dena i dessa delar af jorden voro helt andra än i våra 
dagar. En hel mängd geologiska fakta, för hvilka’vi 
ej nu kunna redogöra, låta oss nämligen draga den 
slutsats, att under de tidsrymder af jordens utveckling, 
då de arktiska och antarktiska regionernas faunor fi
rade sin glansperiod, fördelningen af haf och vatten
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var en helt annan än i våra dagar. De stora ocea
nerna skilde icke då landmassorna åt i riktning från 
norr till söder, såsom nu, utan från öster till väster. 
Vid denna tid, mesozolska perioden, såsom geologerna 
kalla den, funnos två stora kontinenter rundt kring 
hvardera polen, hvilkas gränser gingo för den norra 
mycket längre åt söder, för den södra betydligt längre 
åt norr än i våra dagar, till hvilka gränser man för 
öfrigt ännu kan sluta genom hafsbottnens beskaffenhet. 
Tillvaron af dessa båda numera till största delen sjunkna 
kontinenter har varit af största betydelse för djurgeo
grafien och för förklaringen af en mängd företeelser, 
h var med den sysselsätter sig. Vi hafva redan antydt 
detta, då vi kallade den nuvarande djurvärlden i Eu
ropa en dotterfauna till den arktiska regionens. Längre 
fram skola vi återkomma till dessa intressanta frågor.
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Palearktiska och nearktiska regionerna.

Af alla regioner är den palearktiska den vid
sträcktaste. I norr begränsad af den arktiska regio
nen, sträcker den sig från Atlantiska oceanen i väster 
till Stilla hafvet i öster, omfattande de Brittiska öarna 
och Japan; i söder skiljes den från den etiopiska re
gionen genom Saharaöknen och Arabien samt från den 
indiska genom de höga Himalaja-bergen.

Klimatet är öfverallt tempereradt, fuktigare i de 
västra delarna, hvilka äro påverkade af hafvets närhet, 
torrare och kallare i Ryssland och Sibirien. Trakterna 
kring Medelhafvet utmärka sig i synnerhet under som
maren för sin värme och bilda äfven ett särskildt un
derområde för sig i djur geografiskt hänseende.

I de norra delarna betäckes största delen af land
skapet af skogar, barrskog och löfträd, hvilka om hö
sten fälla sina blad. I mellersta Europa förhärska slät
ter och betesmarker, afbrutna af flera bergskedjor, hvil- 
kas djurlif påminner om den arktiska regionens. Längst 
i söder möta oss Afrikas stora öknar och Asiens vid
sträckta stepper.

Djurvärlden i denna region är noggrannare be
kant än i öfriga delar af jordklotet. Likväl är det gan-
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ska svårt att anföra några djurformer, hvilka framför 
andra regioner skulle karakterisera denna. De 35 dägg
djurs- och 55 fågelfamiljer, hvilka här äro represente
rade, återfinnas äfven alla inom andra områden. En af 
de omständigheter, som mest falla i ögonen, är emel
lertid frånvaron af de stora, delvis kolossala däggdjur, 
såsom elefanter, noshörningar, flodhästar, giraffer m. fl., 
hvilka tillhöra angränsande regioner i Gamla världen. 
I forna tider har förhållandet dock varit ett annat. I 
den tidsperiod, som föregick den nuvarande, eller under 
kvartärperioden, såsom geologerna kalla den, lefde här 
jämte de första människorna elefanter och noshörnin
gar, hvilka till skydd mot det kyliga klimatet voro för
sedda med en tjock päls. Den sedermera inträffade is
perioden, som betäckte en stor del af området med is 
och snö och där utrotade all växtlighet, torde hafva 
varit förnämsta orsaken äfven till dessa växtätande 
djurs utdöende. Ännu i våra dagar lefva däremot de 
stora rofdjuren, t. ex. tigern och lejonet, vid yttersta 
gränserna af den palearktiska regionen. Den förra fin
nes uppe i Amur, h var est dess päls emellertid är längre 
och tätare än i Indien, så att den kan uthärda vin
trar, hvilkas temperatur är densamma som i mellersta 
Europa. Lejonet åter anträffas vid Kaspiska hafvets 
södra stränder men har, såsom lämningar af ben upp
lysa, under kvartärperioden funnits till och med i mellersta 
Europa och ännu omkring 430 år före Kristi födelse, 
i den grekiske historieskrifvaren Herodotus’ dagar, på 
Balkanhalfön.

I våra dagar är det egentligen två större dägg
djur — båda af stor betydelse för människan —, hvilka 
kunna i första rummet anföras såsom säregna för den
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palearktiska regionen, nämligen hästen och kamelen, 
båda ursprungligen hemma på de högslätter, hvilka 
sträcka sig söder om Sibirien. Sedan långliga tider 
tillbaka hafva de såsom människans husdjur blifvit 
spridda öfver vidsträckta delar af jordklotet.

Det stora område, som vi sammanfattat under 
benämningen den palearktiska regionen, äger sålunda, 
såsom nämnts, få större djurgrupper, som äro uteslu
tande egendomliga för detsamma. Men djurvärlden 
inom olika delar däraf är dock, om man tager hänsyn 
till släkten och arter, så pass olika, att man på grund 
häraf indelat denna region i fyra så kallade underre
gioner.

Den första af dessa är den europeiska, hvilken i 
öster sträcker sig till Obfloden och Kaspiska hafvet, 
i söder, där gränsen är mera obestämd, till en linie, som, 
dragen genom norra delen af Svarta hafvet, förenar den 
europeiska kontinentens stora bergskedjor: Kaukasus, 
Balkan, Alperna och Pyreneerna. Djurvärlden i detta 
område är öfverallt nästan densamma som i mellersta 
Europa. Däggdjursarternas antal stiger nu sällan i nå
gon trakt till mer än iöo, hvilket är ganska ringa i 
jämförelse med det, som är kändt från hela jordklotet 
och som uppgår till omkring 2,500. I forna tider har 
antalet visserligen varit större, den tilltagande odlin
gen har sin andel i denna artfattigdom. Af dessa 100 
arter äro dessutom mer än hälften till storleken min
dre än en råtta. Denna djurvärld är äfven för oss me
stadels bekant. Vi nämna de små flädermössen, bland 
insektätarna igelkotten (Erinaceus), näbbmössen (So- 
rex), mullvaden (Talpa), hvilken sistnämnda är en 
djurtyp, som icke anträffas utom den palearktiska re-
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gionen, bland gnagarna bäfvern (Castor, fig. 12), haren 
(Lepus), ekorren (Sciurus), hasselmusen (Myoxus), ham- 
stern (Cricetus) och sorkarna (Sorex), af hvilka mösslika 
för jordbruket skadliga smådjur förekomma talrika arter 
i den palearktiska likasom i den nearktiska regionen. 
De härstamma ursprungligen från den forntida arktiska

Fig. 12.
Bäfver (Castor).

kontinent, hvarom vi förut talat, under det däremot de 
i Europa nu lefvande arterna af råttsläktet, med un
dantag af skogs- och dvärgmusen, eller med andra ord 
bruna och svarta råttan samt husmusen hafva inkom
mit från den indiska regionen och därifrån med den 
tilltagande handeln utbredt sig öfver större delen af 
jordklotet.

Af rofdjuren erinra vi om vargen ( Canis lupus), 
räfven (C. vulpes), som här ersätter den arktiska re
gionens fjällräf, gräflingen (Meles taxus), mår den och 
vesslorna (Mustela), uttern (.Lutra) och vildkatten (Fe
lis catus). Klöfdjuren representeras på mellersta Eu
ropas slätter af vildsvinet (Sus scropha), hjorten (C er- 
vus elaphus) och rådjuret (C. capreolus). Älgen (C.
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alces) tillhör områdets norra delar, hvilka gränsa till 
den arktiska regionen.

Mellersta Europas bergskedjor höja sig bland slät
terna likasom öar med lägre temperatur och hafva bibe
hållit en djurvärld, som är för dem egendomlig eller 
ock återfinnes uppe i norden, på gränsen till eller i

Fig. 13. Fig. 14.
Stenget (Capella rupicapra). Stenbock (Capra ibex).

den arktiska regionen. Sålunda träffa vi här björnen 
{Ursus arctos), lodjuret [Felis lynx), stengeten (Ca
pella rupicapra, fig. 13), stenbocken (Capra ibex fig. 14) 
och murmeldjuret [Arctomys marmotta, fig. 15), som 
på de olika bergskedjorna uppträda i särskilda varie- 
teter, hvilkas gemensamma ursprung dock är otvifvel- 
aktigt, ehuru de under tidernas lopp på hvar sin bergs
kedja utbildat säregna karaktärer. Den här förekom-
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mande haren (Lepus variabilis) och hermelinen {Mu
st ela erminea, fig. 16) med deras om vintern hvita

Fig. 15.
Murmeldjur (Arctomys marmotta).

fäll påminna om sambandet mellan Alpernas och den 
arktiska regionens djurvärld. De hvalar och sälar, som

besöka Europas ku
ster, äro äfven på 
något undantag när 
desamma som i den
na region och emi
grera årligen från 
Norra Ishafvet till 
Atlantiska oceanen.

Förutom de nu 
nämnda förekomma 
ännu i våra dagar 

ett par djurtyper i den europeiska underregionen, ehuru 
de hålla på att dö ut. En sådan är uroxen eller den 
europeiska bison (Bison europceus\ som nu finnes blott 
i ett inskränkt område i norra delen af Kaukasus 
men ännu under den romerske härföraren Julius Cae
sars dagar lefde i Frankrike. Så är fallet äfven med

Fig. 16.
Hermelin (Mustela erminea),
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de två arterna desmanråttor (.Myogale), som träffas, 
den ena (M  pyrenaica, fig. 17) i Pyreneernâ den andra

Fig. 17.
Desmanråttor (Myogale pyrenaca).

(.M. moschata) blott i södra Ryssland, under det den 
ännu i kvartärperioden förekom i England och norra 
Europa.

Likasom dägg
djuren hafva äfven 
fåglarna att uppvisa 
endast helt få arter, 
hvilka äro uteslu
tande egendomliga 
för Europa eller öf- 
ver hufvud taget 
för den palearktiska 
regionen. De euro
peiska fågelarternas 
antal stiger till om
kring 660. Talri
kast äro sparf- och Fig. 18.

^ ^ ^ ^ - f a m i l j e r n a  Isfågel (Alcedo isPida)-

Reuter, Djurgeografiska skildringar. 3
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(Fringillidce och Sylvidce) och på samma gång mest 
karakteristiska. Den för sin oöfverträffade sånĝ  rykt
bara näktergalen (Philomela luscinia), som tillhör den-

Fig. 19.
Stortrapp (Otis tarda).

senare familjen, förekommer icke utanför den paleark- 
tiska regionens gränser. I allmänhet finnas inga fåg
lar med lysande eller metallskimrande tjäderskrud. Ett 
enstaka undantag är isfågeln (Alcedo ispida, fig. 18). 
De stora roffåglarna representeras af örnarna (Ayuila).
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Den största af alla Europas fåglar är en hönsfågel, 
stortrappen [Otis tarda, fig. 19), som löper omkring 
på östra och mellersta Europas vida slätter. Likasom af 
däggdjuren hafva fjällen äfven bland fåglarna sina egna 
typer: skägg-gamen (Gypaetes, fig. 20) och tjädern 
(Tetrao tetrix\ som tillhör äfven de nordliga trakterna, 
och fjällripan (Lagopus alpinus) samt snösparfven 
(Plectrophanes nivalis\ hvilka förena deras fauna med 
den arktiska regionens.

Kräldjuren äro föga talrika och till sina former 
föga omväxlande, såsom i alla trakter med lägre tem
peratur. De äkta ödlorna (Lacerta) äro karakteristiska 
för den palearktiska regionen och förekomma i flera 
arter, af hvilka en (Z. viridis') blir tämligen stor. En 
art (Z. vimpara) går norrut ända till polcirkeln och 
återfinnes på Alperna. Ormslån (Angms fragilis) är 
mycket allmän i hela regionen. Ormarna utgöras af 
snokar (.Elaphis, Tropidonatrix) och med gifttänder 
försedda huggormar (Vipera).

Groddjuren representeras af grodor (Rana), löf- 
grodor {Hyla, fig. 21), paddor (Bufo), salamandrar

Fig. 20.
Skägg-gam (Gypaetes).
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(.Salamandra:), af hvilka en art (S. atra) är egendomlig 
för Alperna, och vattenödlor [Triton).

De i floder och sjöar vanligaste fiskar tillhöra karp- 
fiskarnas familj [Cyprinidce\ talrik på arter och indi-

Fig. 21.
Löfgroda (Hyla).

vider. Denna familj, dit såsom bekant braxnen, iden, 
mörten, löjan, m. fl. höra, återfinnes äfven i de neark- 
tiska, etiopiska och indiska regionerna men saknas i 
de australiska och neotropiska.

Från den europeiska underregionen ha en del för
fattare särskilt den sibiriska, öster om Obfloden och 
Kaspiska hafvet. Den nordliga delen af denna är ett lågt 
af flera-floder genomflutet och af skogar betäckt om-
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råde, i hög grad påminnande om norra Europa. I sö
der sträcker sig däremot ett band af stäpper, af skog
lösa slätter eller öknar, hvilka från Kaspiska hafvets 
strand småningom höja sig emot den Tibetanska höjd
platån och utlöparna af Himalajas bergskedja. Denna

Fig. 22.
Mammutdjur (Elephas primigenius).

del påminner med hänsyn både till klimat och fauna 
så starkt om Medelhafsområdet, att den bör samman
föras med detta; däremot är Sibirien norr om Altai- 
bergen och Amurflodens bassäng äfven hvad djurvärl
den beträffar så lik Europa, att det onekligen finnes 
många skäl att förena dessa båda områden, såsom nå
gra författare äfven gjort, till en enda underregion, 
den så kallade eurasiatiska. Nästan alla de däggdjurs-
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och fågelsläkten, som förekomma i västra Europa, äro 
äfven här representerade af samma eller närstående 
arter och Altaibergens fauna påminner i hög grad 
om Alpernas.

I nordligaste delen af Sibirien, där de öde tun
drornas is stundom af en ovanligt varm sommar smäl
tes, blottas någon gång ännu de af den sekellånga

Fig. 23.
Hafsutter (En hy dr is marina).

kölden bevarade och väl bibehållna liken af en af kvar- 
tärperiodens elefanter, mammut-djur et (Elephas primi- 
genius, fig. 22) eller af noshörningar (.Rhinocerus ti- 
chorhinus\ Ännu för ett sekel sedan lefde i Behrings- 
haf vid Sibiriens nordöstra kust ett jättelikt hvalartadt 
djur, bark- eller sirendjur et [Rhytina Steller i), som i 
motsats till de äkta hvaldjuren lifnärde sig af växter. Hel
singfors museum äger ett fullständigt skelett af detta 
kolossala djur, hvilket utgör en af samlingarnas allra 
största dyrbarheter. Där det fordom förekom, jagar man
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ännu ett annat för samma trakt egendomligt djur: 
hafsuttern [Enhydris marina, fig. 23).

Anda till en jämförelsevis sen period torde Si
birien hafva varit betäckt af ett haf, som stod i sam
band med Norra Ishafvet. Baikal, Oron, Lob-noor,
Koko-noor, Balbach och Aralsjön, hvilka nu stå i förbin
delse med detta senare genom talrika mot norr rin
nande floder, äro att anses såsom återstoden af detta
haf. I Baikalsjön anträffas än i dag på en höjd af
2,000 fot öfver hafsytan, en sälart, som blott är en va- 
rietet af Ishafvets marmorerade säl. Också de sälar, 
som lefva i Aralsjön och Kaspiska hafvet, stå mycket 
närmare till denna än till Medelhafvets säl.

Sydost om Sibirien utsträcker sig den mandschu- 
riska eller mongoliska underregionen, som omfattar 
hela östra delen af Kina, från Amurfloden i norr till 
Jang-tse-kiang i söder, hvilken flod bildar gränsen 
mot den indiska regionen. I väster skiljes den från 
Gobi-öknen genom Tibetanska bergen, Koko-noor o. 
s. v., i öster omfattar den mellersta delen af Japanska 
ögruppen, hvilkens norra del tillhör den eurasiatiska 
underregionen, under det den sydligaste faller inom 
den indiska regionens område.

Ända till år 1870 var djurvärlden i denna under
region för vetenskapen alldeles obekant. Då upptäckte 
den franske forskningsresanden abbé David i de ber
giga trakterna af kinesiska Mongoliet norr om Tibet 
en fauna, som äger ett synnerligen stort intresse för 
de förhållanden, i hvilka den står å ena sidan till Eu
ropas, å andra sidan till den indiska regionens faunor, 
under det den dock bevarar ett för sig säreget utseende. 
Här lefva tre arter apor (Macacus thibetanus, M.



4o Tredje kapitlet.

Jak (Poephagus grunniens).

Amurflodens delar vid Sibiriens gräns, och i Mongo
liet träffar man därjämte pantern pardus) och an
dra stora kattarter (A. Diardi m. fl.). Förekomsten af 
två stinkdjur ( Viverracivetta och Paradoxurus lar- 
vatus) erinrar om den indiska regionens närhet. I syn
nerhet insektätarna uppträda med egendomliga släkten. 
Idisslarna äro talrika. Jak eller grymtoxen ( 
grunniens, fig. 24) med sin om hästen påminnande

tcheliensis och Rhinopithecus Roxellance) uppe på 
berg, som ligga under samma breddgrad som Europas 
Alper, en af dem försedd med en yfvig päls, hvilken 
tillåter den att klättra i trädens snöbetäckta grenar 
högt uppe på fjällen. Tigern {Felis ), äfvenledes
långhårigare än annorstädes, går i nord upp ända till

Fig. 24.
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svans, ursprungligen hemma i Tibet, hålles af kine
serna såsom husdjur. För öfrigt förekomma säregna
antiloper {Nemorrhosdus') och hjortdjur (Elaphurus 
damdianus, Cervus mandarinus, Cervulus lacrymcins, 
Hydropotes inermis m. fl.). Myskdjuret (Moschus mo- 
schiferus, fig. 25) har blifvit sällsynt till följd af den 
oupphörliga jakten efter detsamma.

F ig . 25

Myskdjur (Moschus moschiferus).

Många fåglar, hvilka man förut trott tillhöra ute
slutande den indiska regionen, hafva visat sig om som
maren stiga upp i Mongoliet och södra Sibirien. Bland 
stannfåglarna märkas i synnerhet de fasanartade (.Phasia- 
nidce), bland dem fasansläktet (Phasianusy fig. 26), af 
hvilket flera arter, utmärkta genom sin praktfulla fjä
derkostym, hållas tama af kineserna. Också en stor 
papegojart {Patos or nis Derby and) uppstiger om som
maren till 320 n. br., bland alla Gamla världens pape
gojor den, som träffas längst upp mot norr.



42 Tredje kapitlet.

Söder om den redan beskrifna eurasiatiska un
derregionen (= aen europeiska och sibiriska) sträcker 
sig från Atlantiska oceanen ända till den mandschuri- 
ska underregionen i öster genom hela den gamla kon
tinenten ett bredt band af öknar och haf. Detta band,

som i öster, i Asien, böjer sig mot norr, utgör den 
numera till stor del höjda bädden af ett forntida Me- 
delhaf, som emot slutet af geologernas så kallade krit- 
period upptog hela denna trakt. Då hafsbottnen se
dermera begynte höja sig i söder och öster, kastades 
vattnet i de bassänger, som bildas af det nuvarande Me- 
delhafvet, Svarta och Kaspiska hafven, och den blot
tade bara bottnen bildar nu öknarna i Sahara, Arabien
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och Turkestan, nästan öfverallt höjande sig 1,000 fot 
öfver de nuvarande hafvens yta.

Faunan i detta vidsträckta område, den så kal
lade Medelhafs- eller mediterranska underregionen, er
bjuder en anmärkningsvärd likformighet. Det är stäp
pernas och öknarnas fauna, karakteriserad likasom snö- 
och isfältens i den arktiska regionen genom den hos de 
hithörande djuren förhärskande färgen, hvilken här öf- 
verensstämmer med sandens eller det af solen brända 
gräsets. Detta gäller flertalet däggdjur och äfven en 
stor del här lefvande fåglar.

Denna faunas mest karakteristiska däggdjur är ka
melen (Camelus bactrianus), sedan uråldriga tider hål
len af människan såsom husdjur. Enligt den ryske 
upptäcktsresanden Przevalski lefver kamelen ännu i 
vildt tillstånd hufvudsakligen öster om sjön Lob-noor 
i östra Turkestan, hvarest den under den heta årstiden 
stiger uppför bergen ända till 9,000 fots höjd. Den 
enpuckliga dromedaren, som användes i Mesopotamien, 
Syrien, Arabien och en stor del af Afrika, torde vara 
blott en under det tama tillståndet uppkommen ras af 
kamelen. Hästarna och de icke strimmiga åsnorna 
tillhöra äfven denna underregion. De små förvildade 
hästarna eller tarpanerna (_Equus caballus) genomlöpa 
i stora flockar stäpperna i Turkestan och Mongoliet, 
Gobi-öknen, skogarna kring Hoang-hos öfre lopp samt 
bergen i Tibet. En vild hästart (.E. Przevalskii), som 
anses vara ursprunget till våra tama raser, har Prze
valski upptäckt på Dsungariska stäpperna. Det är 
antagligen samma art som den, hvilkens ben anträffas 
bland lämningar och minnesmärken efter de första 
människorna i Europa. En annan art, som står när-
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mare åsnan, den s. k. dschiggetaj (E. hemionus), förekom
mer vild i hela området norr om Qentralasiens hög
platå, i Belutschistan, Persien, norra Arabien och Sy
riska öknen. Längre i sydväst, i den Egyptiska öknen 
och hela nordöstra Afrika träffar man åter en åsna med 
benen tecknade med mörka band (E. tceniopus\ från 
hvilken antagligen de tama åsneraserna härstamma.

Fid. 27.
Schakal (Canis aureus).

Tigern och lejonet förekomma flerstädes inom 
detta område. Tigern uppstiger , i öster någon gång 
ända till foten af Kaukasus och Elbrus. Lejonet (Fe
lis leo) är spridt i synnerhet i de mellersta och västra 
delarna, från Sind-floden in i Algeriet; det lefde för 
öfrigt, såsom redan nämnts, ännu under den historiska 
tiden i Macedonien. En med pantern närsläktad art, 
onkan (F  irbis), förekommer på stäpperna i Mongo
liet och Turkestan. Schakalen (Canis aureus, fig. 27) 
och korsaken (C. corsac) representera våra vargar och 
räfvar. Men det är i synnerhet gn agarn a, h vilka i dessa
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Fig. 28.
Springråtta (Scirtetes).

trakter hafva ett karaktäristiskt utseende. Springråttor 
(Scirtetes, fig. 28), sislar (Spermophilus, fig. 29), blind
råttor (Siphneus, Spalax), hamstrarna (Cricetus) er-

Fig. 29.
Sisel (Spermophilus).
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Fig. 30.
Sandhöna (Pterocles).

Fig. 31.
Ginstkatt (Genetta vuJgaris).
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sätta här den europeiska underregionens sorkar.j Flera 
arter gaseller ( Gazella picticauda, G. fuscifrons) ge
nomlöpa slätterna. Af stäppfåglarna må nämnas i

3 * -

Faraokii tt (Herpestes ichneumon̂ .

främsta rummet sand- och stäpphönsen (Pterocles, fig. 
30, och Syrrhaptus), hvilka stundom från dessa trakter 
sprida sig ända till Europas västra delar.

Mellersta Eu
ropa har för öf- 
rigt fordom, un
der en viss tid 
af kvartärperio- 
den, hyst flera af 
dessa stäpptyper, 
såsom saiga-anti- 
lopen, springråt- 
torna och den 
vilda hästen. Än 
i dag gå några 
medelhafstyper upp till södra Frankrike, såsom ginst
katten ( Genetta vulgaris, fig. 31). I Spanien erinrar 
förekomsten af faraokatten (.Herpestes ichneumon, fig. 
32) om den etiopiska faunans närhet, och på klipporna
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kring Gibraltar på norra sidan om inloppet till Medel- 
hafvet springer en liten svanslös apa, Inuus ecaudatus, 
som utgör ett lefvande bevis för att det sund, som här 
numera skiljer Spanien och därmed Europa från Afrika, 
icke alltid funnits till. Bland för Medelhafsområdet 
karakteristiska däggdjur i södra Europa må ytter
ligare nämnas piggsvinet (Hystrix cr istat,a, fig. 33) på

Fig. 34-
Gepard (Cynailurus jubatus).

Sicilien och i södra Italien och den redan omtalade 
schakalen i Dalmatien, Grekland och på Krim.

Alla dessa återfinnas äfven söder om Medelhaf- 
vet, i Algeriet. I algeriska Sahara är faunan för öf- 
rigt nästan densamma som på de asiatiska stäpperna 
och iklädd samma för öknarna utmärkande färgdräkt. 
Blindråttorna saknas dock, och antiloperna tillhöra rent 
afrikanska släkten. Här möta äfven andra utposter
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från den etiopiska faunan. Medelhafsområdet utgör så
lunda äfven det gränsbälte, hvarest palearktiska ar
ter, t. ex. hjortarna, blandas med etiopiska, såsom de 
nämnda antiloperna. Egentligen etiopiska typer äro äf
ven lejonet, pantern, strimmiga hyenan [Hyoena stri- 
ata) och gepar den (Cynailurus jubatus, hg. 34), detta 
stora, högben ta kattdjur, som af de arabiska och per
siska furstarne användes vid jakt på gasellerna, lika
som jakthundarna vid jakt på vårt villebråd.

Också bergstrakterna i Medelhafsområdet kunna 
uppvisa några egendomliga typer. Atlasbergen, Kor- 
sika och Sardinien, likasom bergskedjorna i Asien, 
äga sålunda hvar och en sin särskilda får-art (Ovis 
tragelaphus, musimon, cyclocerus, naghor, argali, ni- 
vicola). Några af dessa torde hafva gifvit upphof åt 
våra tama raser. Vilda getter saknas i Afrika, men 
olika sådana arter (Capra hispanica, oegagra, beden, 
sibirica o. s. v.) finnas i Spanien, på Kaukasus, i Ara
bien och i Asien. Vidare förekomma egendomliga gna- 
gare och flädermöss.

Fåglarna kring Medelhafvets kuster erbjuda få 
karakteristiska typer; de flesta flytta under vissa års
tider antingen åt norr in i den europeiska underregio
nen eller åt söder i den etiopiska regionen. Nästan 
alla Algeriets fågelarter finnas äfven i Frankrike. Bland 
de anmärkningsvärdaste må anföras gamarna ( Vultur\ 
hvilka rensa marken från förpestande kadaver. Också 
skägg-gamen förekommer här i talrika varieteter på 
alla berg. Karakteristiska sparffåglar äro biätarna 
(Merops) och ökenlärkorna (Certhilauda). Vadarna re
presenteras at den röd och hvita flamingon (Phoeni- 
copterus ruber, fig. 35), som anträffas både vid norra

Reuter, Djurgeografiska skildringar. 4
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och södra kusterna af Medel- 
hafvet och vid stränderna 
af dess ögrupper.

I motsats mot förhållan
det i den mandschuriska un
derregionen, hvarest flera 
den indiska regionen tillhö
rande fåglar om sommaren 
flytta upp ända till midten 
af Kina, sammanfaller på 
ett par undantag när Medel- 
hafsområdets sydgräns med 
de etiopiska och indiska fåg
larnas nordgräns i dessa 
trakter.

Hvad Medelhafsområdets 
kräldjur beträffar, bör näm

nas, att dessa i vida högre grad än fåglar och dägg
djur erinra om den etiopiska regionens närhet. En 
sköldpadda (Cistudo lutaria) anträffas i Frankrike så

Fig. 36.

Kameleont (Chamaeleo).
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nordligt som vid Loires södra lopp. Ödlorna äro emel
lertid mest anmärkningsvärda. En art, pärlödlcin (La- 
c er ta ocellatd), blir två fot lång. Andra tillhöra utpräg- 
ladt etiopiska grupper (Tropidosaurus, Psammodromus, 
Acanthodactylus). Detta är fallet äfven med kamele
onten [Chamceleo vulgaris, fig. 36), som lefver ända 
uppe i Spanien. I södra Europa anträffas vidare tre

Fig- 37-

Skink (Scincus officinalis).

arter geckoödlor, en kosmopolitisk familj, karakterise
rad genom sina utplattade med sugskifvor försedda tår. 
Ett par arter tillhöra de för den Gamla världens tropiska 
zoner karakteristiska agamerna; främmande för den 
egentliga europeiska faunan är äfven den i Algeriet lef- 
vande skinken (,Scincus officinalis, fig. 37). För Me- 
delhafsområdet karakteristisk är däremot ryssarnes 
scheltopusik, den en meter långa ormlika Pseudopiis 
Pallasii, fig. 38, som helt och hållet saknar framfötter 
och af bakfötter äger blott spår i form af ett par små
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stumpar. En masködla (.Blanus cinereus) lefver i Spa
nien och i den grekiska övärlden. Också ormarna 
uppträda med några för denna underregion egendom
liga former. Anmärkningsvärdast bland dem är en 
glasögonorm (.Naja haje), hvars giftiga bett hota vand
raren i Persiens, norra Arabiens och Nubiens öknar.

Sötvattenfiskarnas utbredning påminner om kräl
djurens. Då en flods fauna till stor del är densamma

Fig- 38.
Scheltopusik (Pseudopus Pallasii).

vid dess mynning som vid dess källa, anträffas vid 
Nilens utlopp rent etiopiska typer (t. ex. arter af famil
jen Chromidce) och på samma sätt indiska i Jordan.

*  *  *
. *

Den bild, djurvärlden i den nearktiska regionen 
företer, är i stort sedt mycket lik den, vi ofvan teck
nat såsom karakteristisk för den palearktiska. Den ne
arktiska regionen omfattar Nordamerika söder om 
den arktiska regionen och norr om Mexiko eller med 
andra ord Canada och Förenta staterna. Söder om
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dessa utbreder sig ett vidsträckt skoglöst landskap, i 
mångt och mycket likartadt med det nyss beskrifna 
Medelhafsområdet i Gamla världen. Det är de så kal
lade prärierna, hvilka utgöra gränsmarker mellan den 
nearktiska regionen och den neotropiska, alldeles på

Fig- 39

Amerikansk buffel (Bison americanusj.

samma sätt som Medelhafsunderregionen begränsar den 
palearktiska regionen emot de etiopiska och indiska.

Ehuru åtskild från den palearktiska genom det 
vidsträckta Atlantiska hafvet, öfverensstämmer dock, 
såsom redan framhållits, den nearktiska regionen med 
hänsyn till sin djurvärld vida mer med denna än med 
den neotropiska, med hvilken den dock omedelbart 
sammanhänger. Man träffar här björnar, gräflingar, mår- 
dar, vesslor, uttrar, vargar, räfvar, kattor, lodjur o. s.
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v., så lika våra, att naturforskarne icke äro ense om 
huruvida de äro själfständiga arter eller blott varieteter

af dessa. Insekt- 
ätarna däremot äro 
mer afvikande, i syn
nerhet mullvadarna 
tillhöra här egen
domliga släkten. 

Men gnagarna äro 
åter ytterst lika vå
ra; så t. ex. ekor
rarna, murmeldju- 
ren och sorkarna; 
bäfvern i Nordame
rika tillhör antagli
gen samma art som 
den europeiska. 

Bland växtätarna 
skiljer sig Amerikas 
buffel (Bison ame- 
ncanus, fig. 39), 
föga från den i 
södra Ryssland lef- 
vande bisonoxen; 
hjortarna likna de i 
Europa förekom
mande arterna;

Gripsvans-piggsvin (Erithizon). b e r g s k e d jo r n a  b e - '

bos af en fårart och 
en antilop (Antilocapra:), som dock skiljer sig från de 
palearktiska arterna genom klufna horn. Piggsvinen 
äro representerade af gripsvans-piggsvin (Erithizon, fig.
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40) och äfven springråttorna at motsvarande former
(mJaculus).

Också Nordamerikas fåglar likna mycket de eu
ropeiska. Äfven här träffa vi örnar, vråkar, korpar, 
mesar, hackspettar, orrar, ripor, o. s. v., om hvilka åsik
terna äro delade, huruvida de äro egna arter eller blott 
lokala raser. Däremot saknas våra sångare, hvilka här 
ersättas af en annan sparffågelfamilj. Äfven gamarna, 
hvilka likasom i Europa förekomma blott i områdets

Fig. 41.

Stinkmård (Mephitis).

södra del, tillhöra en typ (Cathartes), som är betydligt 
olik den europeiska, hvaremot vadare och simfåglar 
starkt påminna om den palearktiska regionens. Bland 
de djur, som bäst karakterisera Nordamerika, bör näm
nas kalkonen (Meleagris), hvilken sedan länge hålles 
tam i Europa men ännu lefver vild i västra Nord
amerikas skogar.

Längre mot söder, i Virginien, Carolina, Geor
gien, Florida o. s. v., börja emellertid djurformer visa 
sig, hvilka mycket afvika från dem vi känna från mot
svarande breddgrader i Gamla världen. De äro emi
granter från den neotropiska regionen, från Sydame-
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rika. Klart är äfven, att en blandning af de två re
gionernas faunor mycket lättare skall äga rum här, 
hvarest de båda kontinenterna sammanhänga, än i 
Gamla världen, där t. ex. Europa och Afrika åtskiljas 
genom Medelhafvet. De mest iögonenfallande af dessa 
sydliga djurtyper, hvilka anträffas i Nordamerika, äro 
stinkmårdarna (Mephitis, hg. 41), tvättbjörnen (Pro-

Fig. 42. 
Phrynosoma.

cyon) och en art pungråtta (Didelphis\ äfvensom den 
amerikanska gnagarefamilj, som här ersätter råttorna, 
hvilka kommo till Amerika först efter dess upptäckt 
af Kolumbus. Bland fåglarna må nämnas en art ho- 
nungsfågel eller kolibri (Trochilus colubris) och en 
grön papegoja, karolina-perikitten (Conurus carolinen- 
sis\ hvilka om somrarna häcka i södra delen af För
enta staterna men om vintern lefva i Mexiko, Guate
mala eller ännu sydligare.
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Under det sålunda bland däggdjur och fåglar de 
flesta former i Nordamerika erinra om de europeiska 
och blott några få äro gemensamma med Sydamerika, 
är den nearktiska regionen däremot hvad kräldjuren 
beträffar knappt nog annat än en underregion under 
den neotropiska, en omständighet, som berott på jord-

Fig- 4 3 -
Skallerorm (Crotalus horridus).

klotets utseende under de tider, då dessa djur först 
blefvo till. Nordamerika är till följd häraf mycket ri
kare på kräldjur än Europa och Asien under motsva
rande breddgrader. Sköldpaddorna, såväl lands- som 
flod- och sumpsköldpaddor, äro här lika talrika, som de 
i Europa äro fåtaliga; släktena Emys, Cistudo och 
Thyrosternum uppträda med talrika former, Chelydra 
och Emysaurus äro för denna region egendomliga. Kro
kodilerna, som saknas i den palearktiska regionen, re-
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presenteras i Mississippi af alligatorn ( Champsa lu- 
cius). De med taggig eller tandad ryggkam försedda 
iguan-ödlorna (t. ex. släktet Phrynosoma, fig. 42) gå 
mot norr ända in i Canada. Ormarna äro talrika. 
De giftiga tillhöra hufvudsakligen skallerormsläktet 
(Crotalus), som tyckes hafva sitt utbredningscentrum

Fig. 44-

Armödla (Siren lacertina).

i den nearktiska regionen; en art (Cr. horridus, fig. 43) 
anträffas ännu i Canada. Groddjuren äro af betydande 
storlek. Ar?nödlan (Siren lacertina, fig. 44) represen
terar den i Europas grottor lefvande olmen (Proteus) 
och Axolotlen (.Amblystoma) salamandrarna. Grodsläk- 
tena Ranay Hyla och Bufo finnas äfven i Nordame
rika, men i dess södra delar tillkomma äfven represen
tanter för neotropiska familjer (Cystignathidoe,y Engy- 
stomatidce).
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I en världsdel, så rik på stora floder och sjöar 
som Norra Amerika, är det så godt som själffallet, att 
sötvattensfiskarna skola uppträda med talrika arter. 
Vid sidan af palearktiska former, såsom vår vanliga 
gädda (Esox lucius), anträffar man här ett stort antal 
nya former. Icke mindre än fem familjer äro för 
Nordamerika egendomliga; bland dessa må särskildt

Fig. 4 5 -
Ben gädda (Lepidosteus osseus).

anföras de om ett uråldrigt ursprung erinrande emalj- 
fjälliga fiskfamiljerna Lepidosteidoe (bengäddan, Lepi
dosteus osseus, fig. 45) och Amiadm.

Likasom man indelat den palearktiska regionen i 
fyra underregioner, har man äfven åtskilt lika många 
områden i den nearktiska. Nordligast hafva vi sålunda 
det kanadensiska eller subarktiska, omfattande norra 
delen af kontinenten, från Labrador till Alaska, och 
motsvarande den sibiriska underregionen af den pale-
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arktiska regionen, med hvilken den förbindes genom 
sistnämnda halfö och Kamtschatka och om hvilken äf- 
ven dess klimat påminner. På dess isfält lefver mysk- 
oxen, hvilken omnämndes redan i närmast föregående 
kapitel. Här anträffas äfven älgen, som är gemensam 
för både Gamla och Nya världens subarktiska trakter. 
Här ligga de inbringande jaktmarker, hvarest räfvar, 
bäfrar, uttrar, mårdar och lodjur fällas för sina vär
derika pälsverk, likasom i Ryssland och Sibirien.

Den östra underregionen börjar söder om de stora 
sjöarna och omfattar hela Förenta staterna ända upp 
till Klippbergens första utsprång. Faunan här är be
tydligt mer omväxlande än i den förra underregionen, 
i synnerhet i de södra delarna, hvarest de sydamerikan
ska formerna intränga.

Den centrala eller Klippbergens underregion bil
dar en högslätt, sandig och trädlös samt påminnande 
om de västasiatiska stäpperna. Dess fauna är en bland
ning af bergdjur och arter, karakteristiska för de stora 
gräsmarkerna, prärierna, sådana som den amerikanska 
bisonoxen, präriehundarna (Cynomys), ett slags mur- 
meldjur, m. fl.

Säregnast är den västra eller kaliforniska under
regionen, oaktadt den bildar blott en helt smal kust
sträcka väster om Klippbergen längs Stilla hafvets 
strand, räckande från Brittiska Columbia till Califor- 
niska halfön. Klimatet här är mycket varmare än vid 
Atlantens kust under samma breddgrader, och djur
världen är väsentligen olika. Det är här man träffar 
den kaliforniska kondoren (Cathartes californicus), en 
gamart, som är mycket större och * starkare än de små 
gamarna i de östra trakterna och afvikande från den
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sydamerikanska kondoren nästan blott genom bristen 
på näbbknölar. Här häcka äfven två honungsfåglar 
(Selasphorus rufus och Calypte Annoe), en grupp, 
som redan i Mexiko företrädes af talrika arter.

I stort sedt är den nearktiska regionens fauna, 
hvad beträffar däggdjur och fåglar, om den än har 
att uppvisa en och annan egendomlig djurform, emel
lertid, såsom mer än en gång i det föregående fram
hållits, synnerligen lik den paläarktiska regionens. 
Några författare sammanslå därför i detta hänseende 
dessa båda regioner till en enda, hvilken de benämna 
den ho/arktiska.

Hvarpå beror då denna stora öfverensstämmelse 
mellan djurvärlden i två världsdelar, hvilka äro åt
skilda genom tvenne väldiga världshaf? Hvarför liknar 
Nordamerikas däggdjurs- och fågelvärld mycket mera 
Norra Asiens och Europas, än Sydamerikas?

I föregående kapitel hafva vi redogjort för den 
arktiska regionen och framhöllo då, att denna region 
fordom haft en vida större utsträckning än i våra 
dagar, samt att världshafven då icke gingo i riktning 
från norr till söder utan från öster till väster. Likaså 
påpekade vi, att klimatet i denna vidsträckta arktiska 
region, som löpte rundt om nordliga delen af norra 
halfklotet, fordom var mycket varmare och dess djur
värld mångfaldigt rikare än nu samt att djuren, då is
perioden begynte med sina snö- och ismassor täcka 
dess länder, så småningom flyttade söderut.

Den däggdjurs- och fågelfauna, som i våra dagar 
finnes i de palearktiska och nearktiska regionerna, 
härstammar sålunda från den gamla arktiska regionen, 
och detta djurvärldens gemensamma ursprung härstädes

61
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visar sig i den stora likheten i former och arter. Di
rekta bevis på detta ursprung äro de på Alperna lef- 
vande djur, hvilka i våra dagar för öfrigt anträffas en
dast i polartrakterna, sådana som den till vintern hvit- 
nande haren, hermelinen, snöripan och snösparfven.

Med andra ord: den palearktiska och den ne- 
arktiska däggdjurs- och fågelfaunan äro hvardera så att 
säga dotterfaunor till en forntida arktisk fauna, och de
ras likhet är därför en naturlig syskonlikhet.

De forntida haf, hvilka gått i riktning från öster 
till väster och hvilkas forna bottenbäddar nu angifvas 
af det band af stäpper och sandöknar, som i den pale
arktiska regionen bildar Medelhafsområdet ända in till 
de ostturkestanska stäpperna och i Nordamerika prä- 
riernas underregion och sålunda likt ett skärp af öde
mark än i dag omgärda jordklotet, dessa forntida haf 
satte hinder i vägen för de nordliga djurens vidare ut
bredning åt söder, ett hinder, som fortfarande upp- 
rätthålles af öknarna och stäpperna, efter hvilkas natur
förhållanden endast några få djurarter kunnat lämpa 
sitt lif. Däraf den betydande olikheten mellan djur
världen norr och söder om detta ökenbälte, hvilken på 
hvardera sidan därom är af ett fullständigt olika ur
sprung, ett nordligt och ett sydligt.

Däremot hafva fordom de båda norra kontinen
terna sammanhängt med hvarandra i norr, tvärs öfver 
Berings sund tämligen långt mot söder, såsom den här 
betydligt grunda hafsbottnen ådagalägger, och här fanns 
då den tämligen breda brygga, öfver hvilken djuren 
vandrade från den ena kontinenten till den andra, tills 
dessas faunor erhöllo den likformighet, som än i dag 
karakteriserar dem.
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Orsaken därtill, att ofvanstående betraktelser icke 
mera kunna tillämpas, då fråga är t. ex. om den pale
arktiska och den nearktiska kräldjursfaunan, hafva vi 
redan antydt. Kräldjuren hafva uppstått och utbredt 
sig öfver jordklotet under en tidigare period af dess 
utvecklingshistoria, då förhållandena voro helt andra. 
Sambandet mellan de nordamerikanska och sydameri
kanska kontinenterna var icke då afbrutet, såsom ge
nom det senare de nuvarande prärierna betäckande 
hafvet, och utbredningen af egendomliga kräldjursfor- 
mer, såsom sköldpaddor, krokodildjur och skallerormar, 
gick då lätt för sig långt in i norra delen af denna 
det västliga halfklotets kontinent.



Fjärde kapitlet.

Indiska och etiopiska regionerna.

De båda zoologiska regioner, med hvilka vi i 
detta kapitel skola sysselsätta oss, upptaga de trakter 
i den Gamla världen, som ligga emellan de båda vänd
kretsarna och genom hvilka ekvatorn löper, med andra 
ord det östra halfklotets varmaste länder. Dessa re
gioner äro den indiska och den etiopiska, hvilka bägge, 
hvad deras djurvärld beträffar, förete många gemen
samma karaktärer, som å andra sidan skarpt skilja dem 
från öfriga delar af jordklotet och särskildt från den 
del af Amerika, som ligger under samma breddgrader. 
Här och ingen annorstädes finner man i våra dagar 
de stora människoliknande aporna, de väldiga mång- 
klöfvarna, såsom elefanter och noshörningar, samt half- 
apornas hela ordning. Också bland fåglarna äro flera 
familjer uteslutande egendomliga för dessa båda regio
ner. Så t. ex. de besynnerliga hornfåglarna, dessa de 
största af alla sparffåglar, hvilka uppnå storleken af en 
kalkon. Emellertid erbjuda de dock så betydande olik
heter, att vi nödgas studera dem hvar för sig.

Den indiska regionen, äfven kallad den orientaliska, 
omfattar hela den varma delen af Asien söder om Hi- 
malaja-bergen och öster om Indus-floden, hvilken skil-
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jer den från den palearktiska regionens Medelhafsom- 
råde. Hit höra vidare Sundaöarna, Filippinerna, Kina 
söder om floden Jang-tse-Kiang med ön Hainan äf- 
vensom de till Japan hörande öarna Formosa och 
Kiu-Siu. Såsom gräns i sydost emot den australi
ska regionen har man fastställt en linie, dragen emel
lan Borneo och Celebes samt sydligaré mellan Java 
och Timor eller, rät
tare sagdt, mellan de 
små öarna Bali och 
Lombock, i det alla de 
öar, som ligga öster 
om denna gräns, med 
hänsyn till sina rygg
radsdjur vida mer erin
ra om norra Austra
lien än om den indi
ska regionen.

Ingen region på hela 
jordklotet är så rik på 
växlande och karakte-

Fig. 46.
ristiska djurformer som Orang-utang (Pithecus satyr as),
den indiska. Dess fauna
har bibehållit det utseende, som karakteriserade djuren 
under den tid af jordklotets utveckling, som blifvit kal
lad tertiärperioden och hvilket icke mer återfinnes i 
de nordligare trakter, för hvilka vi i förra kapitlet redo
gjort. Men vi veta, att Europa tidigare ägt en djur
värld liknande denna, men som den förlorat samti
digt med att det förlorade denna periods varmare klimat. 
Denna tertiärfauna synes då hafva emigrerat mot sö-

R e n te r ,  Djurgeografiska skildringar.
5
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der och återfinnes nu, åtminstone delvis, i de indiska

Den indiska re
gionens dägg
djur äro talrika 
och mångväxlan- 
de. Orang-utan- 
gen eller skogs- 
människan (Pithe- 
cussatyrus, fig.44) 
som blir ända till 
iVa meter hög, 
är visserligen 

inskränkt endast 
till Borneo och 
Sumatra, i hvars 

lågt belägna och sumpiga skogar han bor och bygger 
sina bon i trädkronorna, men gibbonerna (Hylobates)

Fig. 48.

Lori (Stenops gracilis)

och etiopiska regionerna.

Fig. 47.
Näsapa (Semnopithecus nasicus).
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eller de långärmade aporna, som äro närstående 
samsläktingar, finnas äfven på det närmaste fast
landet, i Indo-Kina. Den indiska regionens mest ka
rakteristiska apor äro dock smalaporna (Semnopithecus\ 
t. ex. näsapan (S. nasicus, fig. 47), som finnas i hela 
dess utsträckning och äro dess uteslutande tillhörighet. 
Halfaporna (Prosimicé), hvilka hufvudsakligen äro hemma 
på Madagaskar, äro dock representerade äfven på Cey- 
lon af den lilla lorin (Stenops gracilis, fig. 48) samt i Indo- 
Kina och Indiska arkipelagen, hvarest uppträda det 
egendomliga spök- eller vrist djur et (Tarsius spectrum)

Figf. 49.
Pälsfladdrare (Galeopithecus).

med sina kolossala ögon och besynnerliga fött er samt 
den af en del zoologer till insektätarna räknade med 
fallskärm försedda kayuangen eller pälsjladdraren (Ga
leopithecus, fig. 49).

Karakteristiska äro vidare de fruktätande, väl
smakande flädermössen eller flyghundarna (Pteropus, 
fig. 50), hvilkas storlek hos vissa arter ernår bety-
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dande dimensioner; vingbredden kan stiga öfver fem 
fot. Insektätarna skilja sig i allmänhet obetydligt från 
dem i den palearktiska regionen, men i östra Indien 
och i arkipelagen uppträda säregna former, såsom de 
i träd lefvande spetsekorrarna (Tupaia), hvilkas största 
art, tanan, blir omkring 25 cm. lång, och spetsråttorna 
(Gymnura, fig. 51), som mer påminna om igelkottarna.

Fig. 50.
Flyghund (Pteropus).

Bland gnagarna må nämnas flera stora arter 
ekorrar (Sciurus) och flygande ekorrar (Pteromys). 
Råttorna {Mus) äro talrika och hafva här sitt egent
liga hemland, från hvilket somliga arter småningom 
spridt sig öfver en stor del af världen. Flera öfriga 
gnagarsläkten äro gemensamma med den etiopiska 
regionen och Medelhafsområdet.

De tandlösa representeras af tre arter myrkottar 
{Afanis).
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Rofdjuren äro talrika och fruktansvärda för sin 
storlek och styrka. Tigern bebor hela denna region 
med undantag af Tibets högplatå, Borneo och Ceylon, 
hvarest den sannolikt blifvit utrotad. Måhända förkla
ras förekomsten på Borneo af så talrika apor och sär- 
skildt af orang-utangen just däraf, att tigern saknas på 
denna ö. Djärfvare än lejonet, anfaller den ofta männi
skan, och årligen falla talrika människor, i synnerhet kvin-

Fig. 51.
Spetsråtta (Gyranura).

nor och barn, offer för dess rofgirighet. Den har blifvit en 
formlig skräck för de trakter, den bebor. Lejonet finnes 
endast i områdets västligaste del, närmast den etiopi
ska regionen, för hvilken det är karakteristiskt, men 
har i början af förra seklet uppstigit ända till meller
sta delen af Hindostan. Pantern (Fetis par dus] be
ledsagar här, likasom öfverallt, dessa båda stora rofdjur 
och uppträder på Java med en svart varietet. Talrika
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mindre kattarter bebo dessutom hela regionen, och den 
i Afrika hemmahörande geparden, om hvilken vi i 
förra kapitlet talat, hålles af de indiska furstarne i half- 
tamt tillstånd i och för jakt på gaseller. Hyenor (Hyce- 
na), zibetkattor ( Viver ra) och manguster (Herpestes) 
äro gemensamma för denna region och Afrika, men 
rullmårdarna [Paradoxurus) och binturongerna [Are- 
titis) äro egendomliga för den indiska regionen. Den

Fig- 52.
Hvitryggad tapir (Tapirus indicus).

tibetanska och malajiska björnen (Ursus thibetanus 
och malayanus) skilja sig betydligt från den europei
ska, och än mer afvikande är den på Indiska halfön 
lefvande läpp björnen (.Melur sus labiatus).

Mångklöfvarna uppnå här en kolossal storlek. 
Störst af dem är den indiska elefanten (Elephas indi
cus), som utgör en från den afrikanska i synnerhet ge
nom de mindre öronen lätt skild art, mer närmande 
sig det af oss tidigare omtalade mammutdjuret, som
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under kvartärperioden lefde i den palearktiska regionen. 
Den bebor hela Indien och Indo-Kina, Ceylon, Suma
tra och Borneo, öfverallt sedan urminnes tid dresserad 
af invånarne till lastdjur och ridt. Fyra arter nos
hörningar (Rhinoceros) finnas här, hvilka alla samt- 
ligen träffas i Birma. Den hvitryggade tapiren (Ta- 
pirus indicus, fig. 52) bebor Indo-Kina, Malacka, Su
matra och Borneo och representerar här ett släkte, 
hvars öfriga arter tillhöra Sydamerika. På Borneo, Su
matra, Java och Celebes lefver det egendomliga hjort
svinet (.Porcus babyrussa, fig. 51), hvars galtar bli 
stora som åsnor och se hemska ut genom sina väldiga 
uppåt hornlikt tillbakaböjda betar.

Fl‘g* 5 3 -
Hjortsvin (Porcus babyrussa).

Oxdjuren äro talrika. Man räknar åtminstone fem 
arter, bland dem den för sin långa hårbeklädnad be
ryktade grymt ox en eller jaken (Poephagus), hemma i 
Tibets högslätter. Zebun [Bos indicus) hålles sedan 
uråldrig tid tam och motsvarar i Indien vår nötboskap. 
Antiloperna, som äro vida talrikare i Afrika, saknas 
emellertid icke heller i den indiska regionen men äro
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inskränkta till dess västliga delar. På Himalaja-ber- 
gen lefva få r  och bockar jämte det öfver en meter 
långa myskdjuret (Moschus moschiferus), som mer 
närmar sig hjortarna. Dessa äro representerade af flera 
delvis stora och vackra arter (Cervus Aristotelis, por
ernas m. fl.) äfvensom af smärre arter med endast två-

greniga horn (Cervu- 
bj, lus'). I den Indiska 

arkipelagen likasom på 
Malackahalfön äro 

de små nätta horn
lösa dvärgmyskdju- 

ren (Tragulus) hem
ma.

Den indiska regio
nens fåglar äro, lika
som i allmänhet i de 
heta länderna, anmärk
ningsvärda för sina 
prålande och lysande 
färger. Här är de stora 
hönsfåglarnas egent
liga fädernesland, på
fågelns [Pavo crista-

Fig. 5 4 -
Påfågel (Pavo cristatus).

tus, fig. 54), Argusfågelns (.Argus gigantens, fig. 55), 
glansfasanens (Lophophorus) med fleras. Med det mand- 
schuriska området i den palearktiska regionen har den 
indiska gemensamt fasansläktet (Phasianus), som tyc
kes hafva spridt sig åt olika håll från Himalaya-ber- 
gen. Hönssläktet (Gallus) är hemma i den Indiska 
arkipelagen, likasom bland sparffåglarna de för sina 
korta vingar och lysande färger kända prakttrastarna
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Fig* 5 5 -
Argusfågel (Argus giganteus).
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(.Pitta), hvilka dock äfven finnas i Afrika. Vidare hafva 
de egendomliga förut omtalade hornfåglarna (Buce- 
rus, fig. 56) sitt egentliga hem i den Indiska arkipe
lagen, ehuru också af dem några stora arter finnas en
dast i Afrika. Af papegojor finnas knappt andra än 
de långstjärtade perikitterna (Palceornis) och små arter 
af det kortstjärtade lori-släktet (.Loriculus).

Bland kräldjuren äro krokodilerna representerade 
af släktena Crocodilus och Gavialis, det senare egen
domligt för Ganges. Ödlorna utgöras af varaner, skin- 
ker, geckoödlor och isynnerhet agamer, familjer, som 
alla återfinnas i den etiopiska regionen. Ormarna äro 
ytterst talrika; en art Python blir ända till 30 fot lång. 
Bland de giftiga må nämnas de farliga släktena Plaps,

Naja, Callophis, Hy drop his. 
Ingenstädes dö så många 
människor af ormbett som 
i Indien, där de på detta 
sätt aflidnas antal årligen 
stiger till flera tiotusental. 
En egendomlig typ bland 
groddjuren äro de »flygan- 
de» grodorna [Rhacophorus, 
fig- 5 7)-

En märklig egendomlig
het karakteriserar en stor 
del af denna regions söt- 
vattensfiskar, hörande till 

olika familjer (Anabasidoe, Ophiocephalidoe, Siluridce), i
det de äro danade för att lefva en stor del af sitt lif 
utanför vattnet. Flere af dem företaga utflykter till lands. 
Den anmärkningsvärda öfverensstämmelsen i byggnaden

Fig. 56.

Horn fågel (Bucerus).



Indiska och etiopiska regionerna, 75

af dessa fiskars andningsapparat är lämpad efter be
skaffenheten af vattendragen i Indo-Kina, hvilka än 
forsa fram med strida böljor, än äro fullständigt uttorkade. 
Ofta finner man vid gräfning i flodbädden fiskar inlagrade 
i gyttjan eller i den torra leran, väntande i ett slags sömn
tillstånd (estivation) regnperiodens återkomst, då vatt-

Fig. 5 7 -
Flygande grodor (Rhacophorus).

nen åter tillsvälla och upplösa gyttjan. Mest kända 
bland dessa fiskar äro klätterfiskarna [Anabas, fig. 58), 
hvilka från vattnet gå upp i träden, där de jaga in
sekter, och ormhufvudena (Ophiocephalus), som bebo 
hålor i strandbädden och krypa öfver land från ett 
vattendrag till ett annat. De dö i vattnet, om de hin
dras att komma upp till ytan för att inandas luft. Ar-
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terna af släktet Amphipnous vistas t. o. m. på marken 
och hoppa i vattnet blott vid annalkande fara.

Man har indelat den indiska regionen med afse- 
ende å dess högre djurvärld i fyra underregioner, hvilka 
dock lämpligen kunna sammanföras i blott två områ
den: det cisgangetiska, väster om Ganges och omfat
tande västra Indiska halfön och Ceylon, samt det trans- 
gangetiska eller delarna öster om Ganges, Indo-Kina 
och Indiska arkipelagen. Det förra är mindre rikt 
och äger få representanter, hvilka icke återfinnas i det

Fig. 58.
Klätterfisk (Anabas).

senare, bland dem lejonet, antiloperna och på Ceylon 
några smalapor m. fl., under det det saknar talrika ar
ter, egendomliga för det senare området, hvars djur
värld vi ofvan karakteriserat. Den däggdjurs- och få
gelfauna, som anträffas på öarna i den Indiska arki
pelagen, är för öfrigt så lik den i Indo-Kina, ja delvis 
till och med den på Himalaja-bergen, att man icke 
kan tvifla på att dessa öar fordom varit förenade 
med kontinenten. Den bergskedja, som genomlöper 
Borneo och Sumatra, utgör äfven i själfva verket en
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fortsättning af bergen på halfön Malacka och af de
Birmanska bergen ända till Asiens centralplatå.

*  *
*

Den etiopiska regionen omfattar, såsom vi förut 
framhållit, hela Afrika söder om Sahara och Arabien,

Fig. 5 9 -
Gorilla (Troglodytes gorilla).

hvars fauna har rent afrikansk karaktär. Den stora 
ön Madagaskar bildar en väl skild underregion, medan 
de öfriga tre, i hvilka denna region blifvit indelad, blott 
genom smärre nyanser afvika från hvarandra. I den 
öfverblick, vi nu gå att gifva af den etiopiska djur
världen, skola vi främst sysselsätta oss med faunan i 
dessa och sedermera särskildt redogöra för djurvärlden 
på Madagaskar.
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De afrikanska däggdjuren äro på få undantag 
när besläktade endast med den indiska regionens, men 
släktena, åtminstone arterna, ofta till och med famil
jerna äro skilda.

Fig. 60.

Schimpanoglodytes (Trs. niger).

Särskildt faller detta i ögonen vid en blick på de 
etiopiska aporna. De människolika arterna utgöras här 
af den väldiga, och jättestarka gorillan (Troglodytes 
gorilla, fig. 59) samt den mindre schimpansen (Tr. ni
ger, fig. 60). De indiska smalaporna ersättas af de 
med dem närbesläktade koloberna (Colobus, fig. 61) och

78
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af markattorna (Cercopithecus), af hvilka mer än 35 
arter blifvit beskrifna. Karakteristiska för de afrikan
ska bergländerna äro de på alla fyra extremiteterna 
vandrande vilda och argsinta, för sina roftåg och plun
dringar fruktade, med utdragen nos försedda babianerna 
(Cynocep kalits), af hvilka en art anträffas ända in i

Arabien. Allmän i Guinea, isynnerhet på Guldkusten, 
är den kolossalt fula mandrillen (C. mormon, fig. 62). 
Förekomsten af några halfapor (Prosimice) antyder det 
samband, hvari den afrikanska kontinenten fordom stått 
med dessa djurs ursprungliga hem, Madagaskar, från 
hvilken ö den numera är så väl skild.

Flädermössen påminna i allmänhet om de indi
ska, men insektätarna uppträda med flera rent etiopi
ska typer: sådana äro de om springråttorna erinrande
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Guldmullvad (Chrysochloris).

Fig. 62.
Mandrill (Cynocephalus mormon).
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elefantnäbbmössen (Macroscelides) med sina långa bak
ben och guldmullvadarna (Chryso c hloris, fig. 63) med 
sin täta glänsande fäll. Bland gnagarna må nämnas 
de sydafrikanska känguruliknande springhararna (Pe- 
detes, fig. 64) samt några stora med hamstrarna be
släktade råttdjur; de öfriga skilja sig föga från dem, 
som bebo Sydasien.

Fig. 64.
Springhare (Pedetesl.

I spetsen för rofdjuren står lejonet, som främst 
tillhör Afrikas öknar. Vid dess sida uppträda pantern 
och andra mindre arter af kattsläktet, hyenor (fig. 65), 
vargar och schakaler, likasom i den indiska regionen. 
De i skaror lefvande hyen- eller stäpp-hundarna (Zy- 
caon) likasom de för sina kolossala öron utmärkta öken- 
räjvarna (Fenecus) och skedhundarna (Otocyo7i) äro 
däremot egendomliga för Afrika. Björnar saknas här 
fullkomligt. Den stinkande zorillan eller bandillern 
(.Rhabdogale mus telina, fig. 66), honingsgräflin garna 
(Ratelus) m. fl. smärre rofdjur ersätta mårdarna.

Reuter, Djurgeografiska skildringar. 6



82 Fjärde kapitlet.

Fig. 65. 
Hyena.

Oaktadt de många rofdjuren, af hvilka flera 
uppnå en betydande storlek, äro de växtätande dägg
djuren i Afrika talrikare än i någon annan del af jor
den. Den storörade afrikanska elefanten (Elephas afri-

Fig. 66.

Zorilla eller bandiller (Rhabdogale mustelina).



canus, fig. 67), flera arter noshörningar (Rhinoceros), 
knölsvinet (Potamochmrus) och vårtsvinet (. 
rus) representera typer, om hvilka det redan varit fråga 
vid tal om den indiska regionen. Däremot äro flod
hästarna (Hippopotamus, fig. 68, två arter) egendom
liga för Afrika.
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Fig. 67.
Afrikansk elefant (Elephas africanus).

Här företrädas Medelhafsområdets hästar och ås
nor af tre eller fyra arter strimmiga sebror. Särdeles 
betecknande för bergiga öken- och stäpptrakter äro de 
små platthofvade klippdassarna (Hyrax), hvilka till sin 
skapnad erinra om murmeldjur, ehuru deras tänder och 
hela inre byggnad närma dem till noshörningarna. De 
uppträda med flera arter i Afrika, af hvilka en (H . sy- 
riacus) går ända upp in i Palestina och Syrien.

Giraffen (Camelopar dalis giraff a, fig. 69) är ge
nom sin storlek och sina besynnerliga former Afrikas
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mest karakteristiska idisslare. De i den indiska regio
nen så talrika hjortarna saknas här helt och hållet och 
ersättas af antiloperna, af hvilkas talrika arter nio tionde
delar tillhöra Afrika, hvarest de samtidigt representera 
hjortar, får och getter, hvilka senare likaledes saknas i 
det etiopiska faunaområdet. Vissa arter bilda band af 
hundratusentals individer, som periodiskt anfalla betes
markerna och härja dem på samma sätt som gräshop
porna. Oxsläktet är representeradt af kaffer oxen (Bos 
caffer) och några mindre arter, hvilka flerstädes hållas

Fig. 68.
Flodhäst (Hippopotamus).

af negrerna såsom husdjur. Däremot äro de kameler 
och dromedarer, får och getter, som man ser i Afrika, 
införda från Medelhafsländerna.

De tandlösa slutligen företrädas i Afrika likaväl 
som i den indiska regionen. Men vid sidan af den här 
förekommande myr kotten [Manis Temminckii, fig. 70) 
anträffas äfven ett annat egendomligt släkte, jordsvi
nen [Ory eter opus, fig. 71), hvilka likasom myrkottarna 
lefva af de i dessa trakter så ytterst talrika myrorna.

Afrikas fåglar äro mycket mindre karakteristiska 
för denna region än däggdjuren. Bland de mest ty-
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Fig. 69.
Giraff (Camelopardalis giraffa).
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Fig. 70. .
Myrkott (Manis Temminckii).

piska nämna vi ormfalken eller sekret er arfågeln [Ser- 
pentarius, fig. 72), en stor rofFågel med ben liknande

Fig. 71.
Jordsvin (Orycteropus).
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en vadares och vid marken 
bundet lefnadssätt, samt pärl- 
hönsen (Numida, fig. 73), hvil- 
ka här motsvara Asiens fasa
ner. D e grå rödstjärtade pape
gojorna,, hvilkas typ är den så 
kallade jako (.Psittacus eritha- 
cus), tillhöra Afrika; de flesta 
arterna äro emellertid gröna 
med inblandning af rödt och 
gult. Hornfåglarna (Bucero- 
tidoe) äro mindre talrika än i 
den Indiska arkipelagen 

men äga i Abyssinien en re
presentant, hornkorpen (Buco-
rax abyssinicus), anmärkningsvärd för sin storlek, sitt 
lif på marken och sin smak för kadaver, hvari den lik-

Fig. 72.
Orm falk eller sekreterarfågel 

(Serpentarius).

73-
Pärlhöns (Numida).
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nar de här talrikt förekommande gamarna ( Vultur, 
fig. 74). Strutsen (Struthio camelus, fig. 75), hvilken 
till sitt lefnadssätt knappast är en fågel, enär den alls 
icke kan flyga, lefver på samma stäpper som sebrorna 
och antiloperna, blandar sig i deras talrika hjordar och

Fig. 74. 

Gam (Vultur).

bidrager att gifva åt Afrikas fauna denna åldriga, om 
tertiärperioden påminnande prägel, hvarom vi redan 
talat.

Oaktadt talrika krokodiler befolka Afrikas floder, 
är dess kräldjursfauna dock i jämförelse med den in
diska regionens fattig. Land- och sumpsköldpaddor äro
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mycket spridda och uppvisa två för regionen uteslu
tande säregna släkten. Bland ödlorna äro kameleon
terna icke så talrika 
som på Madagaskar.
Agamerna förete få ty
per, hvilka icke funnos 
redan i Medelhafsom- 
rådet; skinkerna repre
senteras af flera släk
ten. Jätteormarna till
höra, likasom i Indien, 
släktet Python. Repre
sentanterna för de i jor
den lefvande masköd- 
lorna (Amphisbcenidoe,) 
äro talrika; mer än 
hälften af hithörande 
släkten lefva i Afrika; 
de flesta öfriga äro 
amerikanska. Också 
groddjuren visa, t. ex. 
genom förekomsten af 
maskgro ddjur (Cceci- 
lidce), öfverensstäm- 
melser med den neo- 

tropiska regionen.
Stjärtförsedda groddjur 
(salamandrar och vat
tenödlor) saknas full
ständigt.

Sötvattensfiskarna uppvisa tre för den etiopiska 
regionen säregna familjer, bland dem nilgäddans (.Po-

F ig . 75-
Struts (Struthio camelus).

Fig. 76.
Slamfisk (Protopterus).
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lypterus), tillhörig de emaljfjälliga fiskarnas, ganoider- 
nas, urgamla grupp, hvilkens flesta öfriga representan
ter bebo Norra Amerika. Af de kända till lungfiskar- 
nas [Dipnoi) likaså uråldriga . ordning hörande släkten 
anträffas ett, slamjisksläktet (.Protopterus, fig. 76), i det 
tropiska Afrikas floder. Under den torra årstiden ligga 
dessa fiskar inkapslade i ett slags slemhylsa i den ut
torkade bäddens lera, inväntande regntiden under ett 
slags estivation, i likhet med flera indiska fiskar.

Från det kontinentala Afrikas afviker faunan på 
den stora ön Madagaskar, Komorerna, Maskarenerna 
och Seychellerna så väsentligt, att flera naturforskare 
anse den representera en alldeles egen region, likbör- 
dig med den etiopiska och hvilken man kallat den 
ma/gaschiska. Emellertid återfinnas halfaporna (Prosi- 
mice), hvilka man betraktar såsom denna regions mest 
karakteristiska arter, både i den indiska regionen och 
på Afrikas fastland. Likväl bebo af omkring 40 ar
ter, som tillhöra denna djurordning, endast 5 den in
diska regionen och 10 den afrikanska kontinenten, un
der det minst 25 äro uteslutande egendomliga för Ma
dagaskar. De äkta makicrna [Lemur, t. ex. L. catta, 
fig. 77) tillhöra alla blott denna ö, hvarest de ersätta 
aporna, som här fullständigt saknas. Finger djur et eller 
aie-aien [Chiromys madagciscariensis, fig. 78) är, oak- 
tadt sin om gnagarna påminnande tandbyggnad, en 
äkta halfapa.

Också Madagaskars insektätare bilda mycket egen
domliga släkten, såsom tanreken [Centetes, fig. 79), 
o. a., tillhörande borstigelkottarnas familj. Likaså egen
domliga äro rofdjuren, bland hvilka vi särskildt fästa 
oss vid det största af dem, en kattart, frettkatten 
[Cryptoprocta ferox), stor som en dogg men försedd



Indiska och etiopiska regionerna. 91

med mycket låga ben och gående på hälarna. De först 
under de senaste tiotalen studerade gnagarna tillhöra 
alla råttfamiljen men synas närma sig hamster-typen 
och skilja sig, likasom denna, genom sin tandbyggnad 
från de äkta råttorna. Alla öfriga däggdjur torde här 
vara införda genom människan under en jämförelsevis 
sen tidrymd.

Fig* 7 7 -
Maki (Lemur catta).

Fåglarna på Madagaskar hafva likaledes att upp
visa ett stort antal egendomliga former, om de än öf- 
ver hufvud taget erinra om de hvarandra i detta afseende 
så lika etiopiska och indiska faunorna. Vi nämna blott 
de svarta papegojorna (Coracopsis). Till och med dag- 
och natt-roffåglarna uppträda med säregna släkten. Där
emot saknas på Madagaskar representanter för icke 
mindre än sju afrikanska fågelfamiljer. Några andra 
släkten, t. ex. ett rapphöns- och ett dufsläkte, förbinda 
å andra sidan Madagaskars fauna med den Indiska 
arkipelagens.
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Kräldjuren förete icke mindre anmärkningsvärda 
egenheter. Kameleonter (Chammleo) förekomma här 
i talrika arter, och Madagaskar synes vara denna grupps 
utbredningscentrum. Leguanerna (.Iguanidoé), denna 
nästan uteslutande sydamerikanska ödlefamilj, represen
teras här af två släkten (.Hoplurus, C halar o don), lika
som i Australien och på Fidji-öarna. Afrikas agamer 
och varaner saknas fullständigt. På Maskarenerna 
lefver ännu, ehuru på väg att utrotas, jättesköldpaddan 
(Testudo elephantina:). För öfrigt närmar sig Mada-

Fig. 78.
Fingerdjur (Chiromys madagascariensis).

gaskar med afseende å sina krokodiler och ormar den 
etiopiska faunan och har beträffande dessa blott en af- 
lägsen likhet med den indiska regionen. Däremot öf- 
verensstämma groddjuren i hög grad med dennas (Rha-
cophorus, Colophrynus, Discophidm).
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Af allt att sluta, och särskildt att döma af half- 
apornas utbredningsförhållanden, har denna stora ö vid 
Afrikas ostkust tidigare bildat en ännu mycket vid
sträcktare kontinent, som sammanhängt icke blott med 
Maskarenerna och Seychellerna utan tidtals sannolikt 
äfven med å ena sidan Ceylon och den Indiska ar
kipelagen, å andra sidan med Afrikas fastland och som 
måhända sträckt sig än längre söder ut, ända till den

Fig. 79.
Tanrek (Centetes).

kring sydpolen en gång i tiden belägna stora antarktiska 
kontinent, om hvilken vi förut talat. Madagaskars stor
lek och bildning torde under olika tidrymder hafva un
dergått betydande växlingar, hvilket antydes af den 
fragmentariska prägel, som utmärker dess fauna, men 
man känner ännu för litet af dess geologi, för att 
kunna rekonstruera dess historia. Allt hvad man kan 
påstå är, att denna lilla kontinent under en viss pe
riod, som sannolikt sammanfaller med början af tertiär- 
perioden, spelat en åtminstone lika viktig roll som Au
stralien, hvars faunistiska historia är ännu äldre.
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Neotropiska och australiska regionerna.

Såsom vi i föregående kapitel funno, förete de 
indiska och etiopiska regionerna med hänsyn till sin 
fauna större likheter sinsemellan än med öfriga delar 
af jordklotet. Också de regioner, för hvilka vi nu gå 
att redogöra, den neotropiska — Amerika söder om 
de stora stäpper eller prärier, hvilka skilja Förenta sta
terna från norra Mexiko — och den australiska, likna 
hvarandra i* vissa afseenden, ehuru i betydligt aflägs- 
nare grad, än fallet är med de nyss ofvan nämnda.

De karaktärer, hvilka för dem äro gemensamma, 
äro dock till stor del af negativ art och bestå främst 
i bristen på stora apdjur och klöfdjur, sådana som de 
hvilka i så hög grad utmärka de indiska och etiopiska 
regionerna. Likaså saknas här fullständigt halfapor och 
insektätare, hvilka i stället ersättas af de den neotro
piska och australiska regionen kännetecknande pung
djuren, som visserligen i hvardera af dessa tillhöra vidt 
skilda familjer men dock hvar på sin ort bära vittne 
om denna djurvärlds ålderdomliga ursprung. Pungdju
ren, hvilka utmärkas däraf, att ungarna komma mycket 
hjälplösa, nakna, blinda och döfva till världen och länge 
bäras af modern i ett enkom därtill afpassadt särskildt 
hudveck under buken, hafva nämligen under jordklo-
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tets utveckling uppstått tidigare än alla de öfriga högre 
utvecklade däggdjuren.

Den neotropiska regionens fauna finna vi bäst 
karakteriserad i de länder, hvilka bevattnas af de 
stora Orinoco- och Amazon-floderna, med andra ord 
i Colombia, Guayana och norra Brasilien. Den stora 
olikheten i dessa länders och Gamla världens djurvärld 
föll redan de första ko
lonisterna i ögonen.
Ingen enda inhemsk 
djurart är gemensam 
med östra halfklotet.
Och såsom en säregen 
omständighet har man 
antecknat den, att de 
sydamerikanska dägg- 
djurstyperna till stor
leken äro mindre än 
de afrikanska eller asia
tiska. Sålunda äro ku- 
guaren och jaguaren 
mindre än lejonet och
tigern; Amerika äger intet djur, i storlek jämförligt 
med elefanten och noshörningarna. Tapirerna och lama
djuren, de största amerikanska växtätarna, äro mindre 
än den sydasiatiska tapiren och kamelerna, hvilka i 
Gamla världen representera lamadjuren. Endast gna- 
garna utgöra ett undantag från denna regel.

De neotropiska aporna tillhöra de plattnästa apor
nas typ, hvilken är väl skild från den Gamla världens 
apor genom den breda näsväggen och de sidoställda näs
borrarna. Hit höra v råi- och r̂ //-aporna (Mycetes, fig. 80,

Fig. 80.
Vrål- ocli rull-apa (Mycetes).

9 5
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och Cebus) m. fl. Närbesläktade äro äfven penselaporna 
(.Hapale, fig. 81). Bland flädermössen utmärka sig vam- 
pyrernas familj (Phyllostomidoé) därigenom, att dit hö
rande arter samtidigt äro frukt- och insektätande. Hit 
höra bland andra den hufvudsakligen i Guayanas ursko
gar lefvande egentliga vampyr en (Phyllostoma spectruni), 
hvars blodtörstighet blifvit af äldre tiders resande fram-

Fig. 81.
Penselapa (Hapale).

ställd i betydligt öfverdrifna skildringar; den lefver van
ligen af frukt. Om andra mindre arter (t. ex. Macro- 
tus Vaterhousi) är det dock kändt, att de förfölja sva
gare flädermöss för att suga dessas blod.

Insektätare saknas fullkomligt; blott i regionens 
nordligaste del intränger en och annan art från Nord
amerika; de ersättas af de till pungdjuren hörande här 
i talrika arter uppträdande pungråttorna (Didelphis,
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fig. 82), utmärkta genom sitt lefnadssätt uppe i träden, 
sin långa grips vans och det sätt, h varpå honan ännu 
länge på ryggen bär sina ungar, hvilka slingra sina

Fig. 82.
Pungråtta (Didelphis).

svansar om moderns öfver ryggen böjda svans och så
lunda hålla sig fast.

Fig. 83.
Tvättbjörn eller sjubb (Procyon).

Sydamerikas största rofdjur äro jaguaren {Felis 
onca), större än pantern och bärande en liknande fläc
kig fäll, samt kuguaren eller infödingarnes puma (F. 
concolor), en mindre, enfärgad art, som liknar en liten 
lejoninna. För denna region alldeles egendomliga ty-

Reuter, Djurgeografiska skildringar. 7
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per äro tvättbjörnarna eller sjubbarna (.Procyon, fig. 83), 
näsbjörnarna och veckelbjörnen eller kimikajun (Cer-

Fig. 84.
Paka (Ccelogenys).

coleptes). I mårdarnas ställe uppträda de svart- och 
hvitrandiga stinkdjuren (.Mephitis).

Fig. 85.
Aguti (Dasyprocta).
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Gnagarna äro talrika och blifva här större än 
annorstädes på jorden. Sådana väldiga arter äro vat- 
tensvinet eller capybaran (Hydrochcerus), pakan (Cce- 
logenys, fig. 84) 
och agutin (Dasy- 
procto, fig. 85), 
hvilka till det ytt
re mera påminna 
om klöfdjur än 
om gnagare. E-
gendomliga för Marsvin (Cavia).

Sydamerika äro 
äfven marsvinen [Cavia, fig.
86) och de för sitt vackra päls
verkkända chinchillorna (Chin- 
chillidoé) samt de långörade har- 
mössen (Lagoiis). Till och med 
de till råttfamiljen hörande ar
terna skilja sig med hänsyn 
till sin tandbyggnad från de 
afrikanska och asiatiska samt 
påminna egendomligt nog om 
de på Madagaskar lefvande 
hamsterartade formerna.

Fig. 87.
Trögdjur (Bradypus).

De tandlösa äro här talrika 
och uppträda i många väx
lande former, i det en del äro 
klättrare och lefva uppe i träden, såsom trög djur et 
{Bradypus, fig. 87), andra gräfvare, såsom de långhå
riga myrslokarna (Myrmecophaga) och bältorna Da- 
sypodidoe, fig. 88), hvilkas pansarbeklädnad är ord
nad i gördlar rundt om kroppen och sålunda af helt
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annat slag än de afrikanska och asiatiska myrkot
tarnas.

Fig. 88.

Bältor (Dasypus).

Amerikas största klöfdjur äro tapirerna (Tapir us, 
fig. 89), af hvilka man särskiljer två eller tre arter. 
Våra svin ersättas af mysksvinen eller pekarierna (Dico-

Fig. 89.

Tapir (Tapirus).

1 0 0
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Fig. 90.

Mysksvin eller pekari (Dicotyles).

Fig. 91.

Lamadjur (Auchenia).
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tyles, fig. 90), utmärkta genom sitt stora hufvud och 
sin korta bakkropp. Det norra halfklotets hjortar före
trädas af arter, hvilkas horn blifva allt mindre och enk
lare, * 
das

rivagus, rufus). Lamadjuren (Attchenia), t. ex. Gua- 
nacon (fig. 91), representera Gamla världens kameler 
men äro mycket mindre än dessa och inskränkta till 
Andernas bergskedja. Flera arter hållas tama och er
sätta för inbyggarne på en gång åsnor, getter och får.

Den neotropiska regionens fåglar äro anmärk-

fig. 92), hvilka skimrande 
Fis* 94- såsom lefvande ädelstenar

Tukan eller pepparätare (Ramphastus). m g d  sjn a  ]å n g a  t U ngO r

Fig. 92.

Kolibri (Trochilus).
Fig- 93-

Klipphöna (Rupicola).

ningsvärda för sina fär
gers mångfald och glans. 
Flera familjer äro uteslu
tande egendomliga för 
denna region. I första 
rummet fästes uppmärk
samheten vid de små ho* 
ningsfåglarna eller koli
bri- arterna (Trochilidoe,
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upphämta honing ur tropikernas praktfulla blommor. 
Vidare hafva vi här färgfinkarna (Tanagra) och mana- 
kinerna (Pipra'), praktfåglarna eller klipphönorna (Ru- 
picola, fig. 93), ryktbara för sina egendomliga danser, 
vidare små präktigt färgade 
sparffåglar, tyrannerna (Ty- 
rannus), som här ersätta törn
skatorna, de för sina väldiga 
näbbar märkliga tukanerna el
ler pepparätarna (.Rhamphasti- 
dce, fig. 94) m. fl. Brasiliens för
nämsta sångfågel (Mimus livi- 
dus) tillhör härmtrastarnas släk
te. Papegojorna äro talrika i de 
stora skogarna; bland dem äro 
de ståtliga långstjärtade ara- 
papegojorna (Macrocercus, fig.
95), hvilka blifva ända till två 
fot långa, samt de gula eller 
oftast gröna och röda periket- 
terna eller kilstjärtarna (Co- 
nurus) de mest anmärknings
värda. Gamla världens rapp
höns och fasaner representeras 
af kapuerer {Odontophorus) och
hocköhÖnS (C r a o c de senare Ara-papegoja (Macrocercus).

utmärkta för den framtill kru
siga fjäderhjälmen på hjässan. De stora pampas-slät- 
terna i Argentina och Patagonien mellan Atlantiska 
hafvet och Andiska bergen äro de tretåiga amerikan
ska strutsarnas (Rhea) hemland, hvarest de bebo de 
små myrten- och palmlundar, hvilka likt gröna öar
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Fig. 96.
Kondor (Sarcorrhamphus gryphus).

här och där uppdyka ur gräshafvet. Här blifva de 
snart halftama, om kolonisterna ej oroa dem. Såsom vi 
redan vid tal om den nearktiska regionen anfört, skilja

Fig. 97.
Leguan (Tguana)
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sig den Nya världens gamar väsentligen från denna 
familjs representanter på östra halfklotet. Den anmärk
ningsvärdaste af dem är den Andiska bergskedjans 
kondor (Sarcorrhamphus gryphus, fig. 96), hvilken här 
sväfvar högt öfver molnen och af alla fåglar, enligt 
hvad man antagit, torde vara den, som lyfter sig högst 
upp i luften. Också bland vadarna finnas för den neo
tropiska regionen egendomliga former.

Fig. 98.

Pipa (Asterodactylus).

Kräldjuren äro talrika och fruktansvärda. Kroko
dilerna representeras af släktena Alligator och Croco- 
dilus; sötvattensköldpaddorna af talrika släkten, af hvilka 
ett (Podocnemys) uppnår en storlek jämförlig med hafs- 
sköldpaddornas. Verkliga ödlor saknas och ersättas af 
familjen Teiidoe, likasom agamerna af de redan förut 
omtalade stora leguanerna (Iguanidw, fig. 97), ut
märkta genom sin tandade ryggkam och sitt skräm
mande utseende. Här förekomma äfven de enda kända
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giftiga ödlor (Heloderma). Bland ormarna uppnår kungs- 
ormen (.Boa constrictor) en ofantlig storlek; än större 
blir dock den mestadels i vatten lefvande anakondan, 
som uppnår en längd af sex meter. Flera ormsläkten 
(t. ex. Elaps) utmärka sig för sina lifliga färger. Mask 
ödlorna (Amphisboenidod) äro till största delen ameri
kanska; de öfriga tillhöra Afrika.

Groddjur förekomma i mängd och uppträda med 
stora arter, såsom hornpaddan (Ceratophrys cornuta 
en praktfullt färgad art med besynnerliga hornlika ut-

Fig. 99.
Maskgroddjur (Coecilidae).

växter på ögonlockens öfre kant. Några släkten, t. ex. 
pipa (Asterodactylus, fig. 98), äro anmärkningsvärda 
därför att äggen utkläckas i sexsidiga celler i honans 
rygg, i hvilka ungarna en tid kvarblifva. Stjärtbatra- 
kier saknas. Maskgroddjur en (Ccecilidoe, fig. 99) äro 
gemensamma med Afrika och Indien.

Såsom man af flodernas storlek kan vänta sig, 
företer deras fiskfauna en betydande rikedom och om
växling. Ofta uppträda här synnerligen stora arter. 
En sådan är t. ex. arapaiman (.Arapaima gigas, fig. 
100), en jättestor i Guayanas sötvatten lefvande sillfisk, 
som når en längd af inemot 1 1 fa meter. För öfrigt
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må omnämnas de elektriska ålarna (Gymnotidoe) och 
sötvattensrockorna (Trigonidx) såsom för denna region 
egendomliga familjer. Lungfiskarna (Dipnoi) represen
teras af släktet Lepidosiren. Anmärkningsvärdt är, att
karpfiskarna (Cyprinidce) totalt saknas.

Fig. ioo.

Arapaima (Arapaima gigas).

Man har indelat denna region i fyra underregio
ner. Den mexikanska, omfattar Mexiko och näset ända 
till Panama eller de trakter man plägar benämna Cen
tralamerika. Här mötas arter från den nearktiska 
regionen, sådana som räfvar, sorkar och andra, med 
representanter från Sydamerika, apor, tandlösa, pung
råttor m. fl. Antillernas underregion, som omfattar de
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Västindiska öarna, är likasom alla öfaunor mycket fat
tig på större däggdjur; det största är en gnagare, en 
aguti-art. Högst anmärkningsvärda äro två stora in- 
sektätare, ädaran eller takuaschen (Solenodon, fig. ioi) 
på Kuba och Haiti, besläktade med Madagaskars borst
igelkottar. Fåglarna äro rent neotropiska, och talrika

Fig. ioi.
Adara (Solenodon).

släkten och arter äro icke anträffade annorstädes än på 
denna ögrupp, hvars olika öar ofta äga särskilda ehuru 
hvarandra närstående arter.

Den brasilianska underregionen är af alla den 
vidsträcktaste. Det är dess fauna, vi närmast skildrat 
i ofvanstående framställning. Den patagoniska eller 
chileniska omfattar resten af Sydamerika eller de trak
ter, hvilka sträcka sig söder om RiodelaPlata och 
väster om Andernas bergskedja, från Peru till Elds
landet. Här uppträder i norra Argentinas stäpper, de
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s. k. pampas, den patagoniska haren eller maran (Do- 
lichotis), en gnagare, vida närmare besläktad med pa- 
kan och agutin än med hararna. Hela denna kust
sträckas fauna erbjuder ända ned till stränderna af 
Magelians sund mycken likformighet. De här flytande 
bäckarna bebos af sumpbäfvern (.Myopotamus), och de 
sandiga slätterna genomströfvas af sköldsorkar (Clamy- 
dophorus), ett slags egendomliga små gördeldjur eller 
bältor, samt af små band amerikanska strutsar.

*  *
*

Den australiska regionen är af alla den, hvars 
fauna är egendomligast och särskildt anmärkningsvärd 
för sin ålderdomliga prägel. De djur, som här upp
träda, tillhöra nämligen typer, som förekomma redan i 
sekundärperioden eller närmare sagdt i kritperioden. 
Och dessa på jordklotet äldsta däggdjursformer tyckas 
här icke under tidernas lopp hafva undergått någon 
förändring.

Förutom den Australiska kontinenten omfattar 
denna region Moluckerna och Nya Guinea, hela Poly
nesien eller de små öarna i Stilla hafvet och Nya Zee
land, äfvensom af en del af den Indiska arkipelagen. 
Gränsen mot den indiska regionen har nämligen, så
som vi i förra kapitlet framhöllo, utmärkts af en linje 
dragen mellan Borneo och Celebes samt Bali och Lom- 
bok. Hvad de nordligare öarna beträffar, visar fau
nan på Celebes ännu en blandning af indiska och au
straliska former, men det smala sundet mellan Bali och 
Lombok, som man passerar på några timmar, åtskiljer 
däremot två mycket väl skilda djurvärldar. På öarna 
öster om detta sund börjar plötsligen en alldeles ny fauna, 
därtill bestående till största delen af fåglar, för hvilka
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det dock borde hafva varit ganska lätt att utbreda sig 
längre åt väster öfver det smala sundet.

Australiens fauna är karakteriserad af rikedomen 
på pungdjur (Marsupialia), hvilka här jämte de ännu 
äldre och på en lägre utvecklingsgrad stående kloak
djuren [Monotremata) motsvara däggdjuren i andra

Fig. 102.

Pungvarg (Thylacinus).

världsdelar. Utom dessa förekomma här endast nå
gra råttartade gnagare och den så kallade dingo-hun- 
den (Canis dingo), af hvilken en varietet anträffas på 
Sumatra. Af denna hund, äfvensom af en elefant hafva 
lämningar träffats i de fossilförande lagren från kvar- 
tärperioden, och det är antagligt, att Australien under 
denna tid stått i omedelbart samband, om än blott en
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kort tid, med de Ostindiska öarna och öfver dem med 
Malacka-halfön, hvarunder dessa djur vandrat öfver

Fig. 103.
Pungmård (Dasyurus).

från Asien till Australien och hit infört ett yngre, för 
den urgamla australiska djurvärlden, dess pung- och 
kloakdjur, främmande element. Att från den indiska

Fig. 104.
Pungspetsmöss (Phascogale)
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regionen härstammande flädermöss anträffas långt in i 
den australiska övärlden, är mindre märkvärdigt, då 
man erinrar sig att dessa djur äro luftdjur med flyg
organer, som i hög grad underlätta deras vidsträckta 
utbredning.

Men vi återvända till de ursprungliga däggdjuren, 
pungdjuren. Bland dem representera pungvargarna

Fig. 104.
Pungräf eller pungapa (Phalangista).

(Thylacinus, fig. 102) och pung mår darna (.Dasyurus, 
fig. 103) våra vargar, räfvar och mårdar. Störst bland 
dessa rofdjur är sebrahunden eller pungvargen, de tas- 
maniska kolonisternas »tiger» eller »hyena», hvilken 
blir stor som en varg; denna art, hvars fäll på ryggen 
är strimmig, lefver endast på Tasmanien. De min
dre pungmårdarna blifva icke större än våra vess- 
lor. Ännu mindre äro de i träden klättrande pung- 
spetsmössen (Phascogale, fig. 103) och pungmössen (An - 
tichenus), hvilkas tandbyggnad erinrar om insektätar- 
nas. Punggräflingarnas (Perameles) tandbyggnad när-
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mar sig likaså insektätarnas, men deras fötter med sina 
långa inre tår påminna om klöfdjuren. Pungräfvarna 
eller pungaporna (Phalangista, fig. 104) och kusku-

Fig. 105.
Pungbjörn eller koala (Phascolarctus).

terna (Cuscus) likna till utseende och lefnadssätt half- 
aporna och vistas, likasom dessa, i träden, närande sig

Fig. 106.
Känguru eller punghare (Macropus).

Reuter, Djurgeografiska skildringar. g
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af deras frukter, äfvensom af insekter; de äro utbredda 
i synnerhet på Nya Guinea och Moluckerna. Den fly 
gande pungapan eller taguanen (Petaurus) gör, lika
som de flygande ekorrarna, med tillhjälp af sin flyghud

Fig. 107.
Vombat (Phascolomys).

mycket långa språng från det ena trädet till det andra.
Pungbjörnen eller koalan (Phascolarctus, fig. 105) skil
jer sig från pungaporna genom bristen på svans och

Fig. 108.
Myrpiggsvin (Echidna).

sina klumpiga former. Den klättrar parvis i de högsta’ 
träd och låter lätt tämja sig.
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Australiens växtätande däggdjur representeras af 
de välsmakande och för sitt pälsverk högt skattade 
känguruerna eller punghararna (Macropus och Halma- 
turus, fig. 106), af hvilka den största arten blir 8 fot 
lång och är Australiens största däggdjur. Den lunsiga 
vombaten (Phascolomys, fig. 107) är ett gräfdjur, hvars 
tandbyggnad påminner om gnagarnas; den lefver af 
rötter.

Kloakdjuren äro ännu märkvärdigare än pung
djuren. Man vet numera, att de icke likasom öfriga 
däggdjur föda lefvande ungar utan äro likasom fåg
larna och kräldjuren äggläggande. Det tunnskaliga

Fig. 109.
Näbbdjur (Ornithorrhynchus).

ägget bäres i en buksäck, vid hvars spenar den därur 
kläckta ungen fäster sig. Man känner blott två hit
hörande släkten, myrpiggsvinsläktet (Echidna, fig. 108) 
och näbbdjuret (Ornithorrhynchus y fig. 109), båda tand
lösa och försedda med en hornartad om ändernas erin
rande torr näbb på nosens plats; det senare har dock 
tänder såsom nyfödt, ehuru de försvinna för att lämna 
plats åt hornnäbben. Detta djur lefver vid flodsträn
derna och simmar med snabbhet; det har äfven på 
framfötterna en bred simhud. Myrpiggsvinens näbb
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Fig. i i i .
Paradisfågel (Paradisea).

är tillspetsad och dess tunga 
utsträckbar, likasom de ameri
kanska myrslokarnas. Lika
som dessa nära de sig af my
ror, på hvilka äfven Austra
liens skogar äro synnerligen 
rika.

Australiens fågelvärld är vis
serligen icke så främmandar- 
tad som dess däggdjur men 
innefattar likväl, äfven den, en 
hel mängd egendomliga typer. 
Främlingen, som inträngeriNya 

Hollands skogar, för
vånas öfver bristen på 
sångfåglar, som påmin
na om våra näkterga
lar och siskor. De fle
sta australiska fåglar 
hafva ett skarpt och 
oangenämt skri. Emel
lertid gör bland pape
gojorna en art, den 
lilla Tjattrade papego
jan (Melopsittacus un- 
dulatus), ett undantag 
genom sin behagliga 
sång, som påminner 
om kanariefåglarnas. 
Papegojorna äro myc
ket talrika i Austra
lien och anmärknings-
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värda för sina växlande färger. På slätterna och i 
trädgårdarna kring Hobart och Adelaide ser man 
dem flyga i talrika ska
ror, där lika bekanta som 
kråkornas och kajornas i,
Europa; likasom dessa 
slå de sig ned till och 
med på städernas gator.
De smånäbbade gräs pa
pegojor na (Platycercus) 
med sin i spetsen bredare 
stjärt, de hvita tofsprydda 
kakaduorna (Cacatua, fig.
11 o) och de svarta korp- 
kakaduorna (Calyptor- a ^
rhynchus) äro karakteri- 
stiska för denna region.
Sparffåglarne {Fringilli- 
dcé) ersättas af Täfvar- 

fåglar {Ploceidcé), hvilkas 
ytterst konstfärdiga bon 
äro en egendomlig pryd
nad för landskapet. De prakt
fulla paradisfåglarna (Paradi- 
seidoe, fig. 111), af hvilka finnas 
högst egendomligaformer̂ illhö- 
ra i synnerhet Nya Guinea, men 
två arter förekomma äfven i 
norra Australien. På dess 
fastland lefva äfven de egen
domliga löffåglarna (Chla-
myderä), stora som en kaja

Fig. 112.
Lyrfågel (Menura lyra).

m
Fig. 113-

Emustruts (Dromaeus).
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och ryktbara för de rishyddor de bygga på marken 
och pryda med allehanda granna och glänsande 
föremål. Den största af alla sparffåglar, näst de i förra 
kapitlet omtalade hornfåglarna, den för sin egendom
ligt bildade stjärt så kallade lyrfågeln {Menura lyra, 
fig. ii2), är för Australien icke mindre karakteristisk. 
Dufvorna äro här lika talrika som papegojorna och

Fig. 114.
Moloködla (Moloch horridus).

uppträda ofta i särdeles vackra metallglänsande fjäder
dräkter; flera släkten {Ptilopus, Geophaps m. fl.) tillhöra 
uteslutande dessa trakter. Roffåglarna och vadarna 
skilja sig däremot föga från dem i andra zoologiska 
regioner. Olika strutsarter finnas på Australiens fast
land, t. ex. emu-strutsen (Dromoeus, fig. 113), och på 
en del öar. Såsom typer, hvilka fullständigt saknas i
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den australiska regionen, må anföras gamarna, hack
spettarna och fasanerna, tre fågelfamiljer, hvilka annars 
hafva en vidsträckt utbredning, i synnerhet i den närbe
lägna indiska regionen. Om denna och särskildt dess 
indo-malajiska underregion påminner den öfriga fågel
faunan.

Kräldjuren hafva icke att uppvisa synnerligen 
många för denna region karakteristiska former. Två 
krokodil-arter lefva i Australiens norra del. Däremot 
saknas fullständigt landsköldpaddor, äkta ödlor {La- 
certidce), kameleonter och ormödlor (Amphisbcenidcé). 
Agamerna hafva att uppvisa några karakteristiska släk
ten, t. ex. den taggiga moloködlan (Moloch horridus, 
fig. 114). Geckoödlorna representeras af släktet Phyl- 
lurus, och skinkerna äro talrika samt tyckas haft sitt 
utbredningscentrum i Australien. De giftiga ormarna 
{Elapidce, Hydrophididoé) äro allmännare än de gift
lösa, som företrädas af tre arter Pythonidoe.

Groddjuren utgöras, likasom i Sydamerika, ute
slutande af stjärtlösa former. Löfgrodorna {Hylidce) 
äro synnerligen talrika. Gemensam med Sydamerika 
är familjen Cystignatidm.

Sötvattenfiskarna äro föga talrika; vattendragen 
äro äfven få och små. Mest karakteristisk är barra- 
mundan {Ceratodus\ ett lungfisksläkte, hvaraf två ar
ter äro kända. Ännu mer än för fåglarna visar sig hvad 
sötvattensfiskarna beträffar gränsen mellan öarna Bali 
och Lombok af betydelse för särskiljandet af den in
diska och australiska regionen; på Bali finnes ännu ett 
betydande antal karpfiskar {Cyprinidce), h varemot de 
fullständigt saknas på Lombok, likasom i hela den au
straliska regionen, som i detta afseende liknar den neo
tropiska. På Tasmanien och Nya Zeeland förekomma
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vidare två familjer (.Haplochitonidm och Galaxiidce), 
som återfinnas i Sydamerikas patagoniska underregion.

Också den australiska regionen har man indelat 
i fyra underregioner, af hvilka den första, den ftapuesi- 
ska eller austro-vialajiska, tack vare sitt grannskap till 
ekvatorn, är rikast på växlande former. Den omfattar,

Fig. 115.
Krondufva (Goura).

utom Nya Guinea, Moluckerna i nordvest, Nya Bri- 
tanien, Nya Irland, Salomon-öarna i nordost samt Queens- 
land-halfön på fasta Australien. I dessa skogrika trak
ter förekomma nästan alla de australiska däggdjuren.
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Den i träd lefvande kängurubjörnen (DencLrolagus) fin
nes uteslutande här. Däremot saknas här pungvargen 
och näbbdjuret, hvilka lefva endast i södra Astralien 
eller på Tasmanien. Området formligen öfverflödar på 
fåglar: paradisfåglarna äro för detsamma egendomliga; 
i de mest växlande for
mer och färger uppträda 
papegojor och dufvor och 
bland dessa senare fram
stå särskildt denna grupps 
största arter, de för sin 
egendomliga solfjäderfor- 
migt uppresbara hufvud- 
tofs bekanta kronduf- 
vorna (Goura, fig. 115), 
större än våra höns. Den 
australiska kontinentens 
emustruts är här repre
senterad af de med ben
kam försedda kasuarer- 

(fig. 116). På Nya
Fig. 116.

Kasuar (Casuarius).
Guinea anträffas emeller
tid flera fågelformer, egent
ligen hörande till den närliggande indiska regionen, 
såsom hornfåglar o. a.

Den i inskränkt bemärkelse australiska underre
gionen omfattar kontinentens mellersta och södra delar 
med Van Diemens land eller Tasmanien, och dess fauna 
har beskrifvits i den allmänna redogörelsen för denna 
region.

Den polynesiska underregionen åter består af alla 
de i det vidsträckta Stilla hafvet kringströdda öarna,
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från Marianerna till Sandwichsöarna och från Nya 
Kaledonien till Marquesasöarna. Detta öområde ka
rakteriseras genom den nästan totala bristen på dägg
djur, under det däremot fågelvärlden är jämförelsevis 
rik.' Flädermöss och råttor äro de enda representan
terna för de förra; flädermössen hafva utbredt sig hit,

Fig. 117.

Kakapo eller ugglepapegoj a (Strigops habroptilus).

tack vare sin flygförmåga, råttorna hafva följt med 
människan. Fåglarna utgöras i första rummet af pape
gojor och dufvor. Deras antal aftager för öfrigt, ju mer 
öster ut man aflägsnar sig från hufvudhärden för regio
nens djurlif; sålunda finnes på Nya Kaledonien ett
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hundratal, på Marquesas-öarna blott 2 7 arter. Kräldjuren 
representeras af skinker, likasom i Australien, och af 
de likasom råttorna kosmopolitiska geckoödlorna. Landt- 
ormar förekomma, ehuru af mindre storlek. Farligast 
äro de från sidorna hoptryckta v att enormarna (Hydro- 
phis), hvilka här likasom vid alla Stillahafskuster äro 
talrika. — Sandwichsöarnas fauna erinrar i flera afseen- 
den om Amerikas.

Fig. 118. 

Kivi (Apteryx).

Nya Zeeland jämte Aucklands, Chatham, Macquarie 
och sannolikt äfven Norfolk-öarna bildar den australi
ska regionens sista underafdelning. Dess fauna är nä
stan lika säregen som Nya Hollands. En råttart och 
några flädermöss äro dess enda däggdjur. De omkring 
160 fågelarterna, af hvilka omkring 60 lefva på mar
ken, utgöras af talrika säregna typer. Bland papego
jorna märkes i synnerhet den egendomliga stora uflika 
kakapon eller ugglepapegojan (Slrigops habroptilus,
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fig. ii7), hvilken för ett nattligt lif och om dagarna 
döljer sig i bergshålor och jordkulor. Nya Zeelands 
struts är den lilla besynnerliga likaledes nattliga kivin 
(.Apteryx, fig. 118), som numera träffas endast i de 
obebodda skogrika trakterna på Nordön. I de geolo
giska lagren från kvartärperioden har man funnit kvar-

Fig. 119.
Hatteria punctata.

lefvorna af en närstående jättelik art, som zoologerna 
kallat Dinornis.

Likasom i Polynesien äro kräldjuren föga talrika 
på Nya Zeeland och utgöras af skinker och gecko- 
ödlor, men denna ö äger dessutom en ytterst anmärk-
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ningsvärd, uråldrig typ, ett väldigt ödlelikt kräldjur, 
Hatteria punctata (fig. 119), som af de första resandena 
ansågs vara en liten krokodil-art men af flera natur
forskare föres till en egen ordning, Rhynchocephalidx. 
En enda art landtorm är här funnen. Groddjuren re
presenteras likaså af en enda art (Liopelma Hochstet- 
teri).

Sötvattensfiskarna (Galaxias) visa, såsom redan 
nämnts, frändskap med den patagoniska underregionens.

Såsom vi af det ofvanstående finna, bildar den 
australiska däggdjurs- och fågelvärlden ett slutet helt 
för sig. Men om vi taga i betraktande äfven grod
djuren och sötvattensfiskarna (samt än mer de lägre 
ryggradslösa djuren), finna vi, att dessa erbjuda många 
likheter med de sydamerikanska. Nya Zeeland, lika
som alla de i Stilla hafvet kringströdda små öarna, 
är i själfva verket att anses såsom de sista resterna 
af en stor syd-kontinent, hvilken under sekundärperio
den med hvarandra förenade Tasmanien och Eldslandet 
och senare till största delen sjunkit under hafsytan. En 
erinran om detta forntida samband utgör äfven den 
omständighet, att både i Australien och Sydamerika upp
träda pungdjur, hvilken egendomliga, uråldriga djurtyp 
saknas i alla andra delar af jordklotet.
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De olika djurklassernas regioner.

I det föregående hafva vi försökt gifva läsaren 
ett begrepp om den djur geografiska vetenskapen. Det 
begränsade utrymmet har nödgat oss att taga i be
traktande endast ryggradsdjurens utbredningsförhållan- 
den på jordklotet. Härvid hafva i allmänhet hafsdju- 
ren dock icke tagits med i beräkningen, enär deras ut
bredning, såsom vi längre fram skola erfara, varit be
roende af helt andra omständigheter än landt- och söt- 
vattendjurens och vi, såsom sagdt, nödgats inskränka 
området för våra betraktelser.

Såsom vi af det ofvanstående funnit, har man 
med hänsyn till dessa senares spridning indelat jord
klotet i olika, från hvarandra afvikande regioner, hvilka 
icke stå i något uteslutande beroende af de klimatolo
giska förhållandena. En större betydelse, särskildt med 
afseende å landtdjursfaunan, tyckes i vissa fall, såsom 
vi tidigare framhållit, i själfva verket den nuvarande 
utsträckningen af haf och land hafva. Men vi hafva 
sett, att icke heller den varit i detta afseende ensamt 
afgörande och att tvärt om de uppställda zoologiska re
gionerna icke sammanfalla med våra dagars geogra
fiska kontinenter. För deras begränsning hafva näm
ligen en mängd omständigheter samverkat. Den ofvan
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angifna häfdvunna begränsningen gäller emellertid icke 
mera, ifall vi särskildt för sig betrakta utbrednings- 
förhållandena inom hvar och en af de olika djurklas
serna. Hänsyn måste tagas till den tidsperiod under 
jordklotets utveckling, under hvilken de i fråga varande 
djurklasserna först uppstodo och utvecklades, samt till 
den utsträckning, de då varande fasta landen och haf- 
ven ägde. Denna har naturligtvis starkt inverkat äfven 
på dessa djurklassers nuvarande utbredning. Ju längre 
tillbaka i tiden en djurklass uppstått, desto mer skiljer 
sig dess zoologiska regioner från de nuvarande geo
grafiska kontinenternas områden. Vidare har man att 
fästa sig vid de geografiska relationer, i hvilka den 
del af jordklotet, där de alstrats, deras så kallade ut- 
bredningscentrum, då stod och ännu står till närbe
lägna trakter af jordklotet, det vill säga vid de lättare 
eller svårare kommunikationerna med dessa, äfvensom 
vid dessa trakters större eller mindre lämplighet för 
upptagande af de dit inflyttande djurarterna och deras 
välbefinnande. Slutligen spelar äfven djurens lefnads- 
sätt én mycket väsentlig roll och i främsta rummet 
det sätt, hvarpå deras spridning kring jorden ägt och 
äger rum.

De regioner, hvilka vi ofvan närmare karakteri
serat, hafva för de högre djuren uppställts af engels
mannen Wallace. Taga vi dock uteslutande hänsyn 
till däggdjurens utbredning, blir redan begränsningen 
af de zoologiska regionerna i någon mån afvikande.

Denna åskådliggöres genom vidstående skemati- 
ska diagram, i hvilket de små utskotten {a, b, c, d) be
teckna särskildt beaktansvärda underregioner, a den
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malgaschiska, b den malajiska, c den patagoniska och 
d den ny-zeeländska.

En blick på detta diagram visar oss, att jordklo
tet med afseende å däggdjurens utbredning icke, så
som i våra dagar, sönderfaller i ett östra och ett västra 
halfklot, utan fastmer i ett norra och södra, Arctogea 
och Notogea, såsom den vetenskapliga benämningen

Arktiska regionen.

Holarktiska regionen.

r
Ethiopiska regionen.

Neotropiska
regionen.

Australiska
regionen.

Antarktiska regionen.

lyder. I själfva verket afviker Amerika i sin helhet i 
detta hänseende från Gamla världen hufvudsakligen 
genom det ringa antal klöfdjur det eger och genom 
sina rofdjurs mindre storlek: de nearktiska och pale- 
arktiska regionernas fauna är nästan en och samma. 
Däremot finna vi, att vi, då vi komma till det södra 
halfklotet, där anträffa former, hvilka på samma gång 
äro betydligt afvikande, lågt stående i systematiskt af
seende och till sitt ursprung af högre ålder: pungdjur, 
kloakdjur, trögdjur eller tandlösa, stora om klöfdjur på-
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minnande gnagare, halfapor och insektätare af åldrig 
typ med treklufna kindtänder (t. ex. de på Madagaskar).

De palearktiska och nearktiska regionerna kunna 
lämpligast sammanslås till en enda, den holarktiska, 
och den indiska och etiopiska likaledes förenas, i det 
den förras däggdjursfauna kan anses härstamma från 
den senares, hvars namn vi därför bibehålla för hela 
komplexen. De öfriga regionerna kvarstå oförändrade.

På samma sätt kommer indelningen i underre
gioner att undergå en viss förändring. Den holarktiska 
sönderfaller i fyra: den palearktiska, Medelhafs-, neark
tiska och Klippbergsunderregionerna; den etiopiska i 
tre: den indiska, malgaschiska och etiopiska; den neo- 
tropiska i två: den neotropiska och patagoniska; den 
australiska däremot i de underregioner, hvarför vi redan 
redogjort.

Om man slutligen jämför de nutida däggdjuren i 
dessa olika regioner med de fossila djurformer, som 
finnas bevarade i jordlagren, finner man, att den hol
arktiska regionens däggdjur härstamma från den sista 
perioden af jordens utveckling eller den så kallade kvar
täray den etiopiska regionens från tertiärperioden (den 
indiska underregionens från de pliocena, den afrikanska 
eller etiopiska i inskränkt mening från de miocena och 
den malgaschiska från de eocena lagren); den neotro- 
piska regionens fauna är likaledes en eocen-faMna, i syn
nerhet hvad beträffar den patagoniska underregionen; 
slutligen tillhör den australiska regionens fauna krit- 
perioden och är sålunda den i tiden äldsta af alla dägg- 
djursfaunor, hvilkens representanter här hafva bibehål
lit sig ända till våra dagar.

Hvad fåglarna beträffar, tillhöra de en i geogra-
Reuter, Djurgeografiska skildringar. q
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fiskt hänseende helt annan grupp än däggdjuren. De 
äro luftdjur, hvilkas för flykt afpassade förfly ttningsor- 
gan möjliggöra långa färder genom rymden, oberoende 
af länderna åtskiljande haf. Tack vare denna utveck
lade flygförmåga haf va en del fågelfamiljer blifvit rent 
af kosmopolitiska. Släkten och arter, som böra af talande 
skäl anses ursprungligen hemma vid nordpolen, haf va 
öfverskridit ekvatorn och bosatt sig i södra half klotet. 
Och tvärt om. Exempel härpå visa i synnerhet vissa 
måsartade fåglar (se pag. 23). Emellertid finnas en 
stor mängd fågelfamiljer, hvilkas representanter icke 
äga en nog uthållande flykt för att hafva nått en i 
högre grad vidsträckt utbredning, utan hvilkas före
komst väl karakteriserar vissa bestämda områden.

Vi hafva tidigare vid fråga om de arktiska och 
antarktiska regionerna framhållit den betydelse dessa 
ansetts äga för fågelvärldens uppkomst och spridning. 
Några författare hafva ansett, att nordpolen är ur
sprungliga hemmet för de flesta fågeltyper, hvilka nu 
befolka jordklotets olika regioner. Man vet, att tem
peraturen här uppe under tertiärperioden, då fågelvärl
den danades, var mycket högre än i våra dagar, och 
antager, att dess småningom skeende sänkning fördrif- 
vit djurvärlden från dessa nordliga trakter till sydli
gare med fortfarande varmt klimat. De fågelfamiljer, 
hvilka nu lefva i tropikerna, skulle i så fall vara så
dana, som först emigrerat, emedan de varit känsli
gast för kölden. Sydpolen skulle däremot hafva haft 
en jämförelsevis ringa andel i det nuvarande fågellif» 
vet; vissa familjer äga dock ett tydligt antarktiskt ur
sprung (Spheniscidod, Chionidm m. fl.; hit höra antag
ligen äfven strutsfåglarna).



De olika djurklassernas regioner. 131

Under senare tid hafva emellertid äfven andra be
traktelsesätt beträffande fåglarnas utbredningsförhållan- 
den gjort sig gällande. De regioner, i hvilka man med 
hänsyn härtill indelat jordklotet, äro angifna i följande 
diagram.

* Arktiska regionen.

Östra tempererade underregionen.

Etiopiska
underregionen.

Malajiska 
underregionen.

1-----1 Australiska
regionen.

j b0

Västra tempererade 
underregionen.

Sydamei
underre

-ikanska
gionen.

Antarktiska regionen.

Såsom synes, af vika de väsentligt från dem, vi 
tidigare angifvit för däggdjuren.

Den arktiska regionen begränsas i söder af sko
garnas nordgräns, som sammanfaller med nordgränsen 
för tjäderns förekomst. Den occidentala eller västra 
regionen omfattar hela Amerika söder om denna gräns 
och sönderfaller i två underregioner: den västra tem
pererade, ungefärligen motsvarande den ofvan omta
lade nearktiska regionen, och den sydamerikanska. Den 
orientala eller östra regionen omfattar Europa och 
Asien jämte Indiska arkipelagen (dock icke Celebes, 
Lombok, Sumbava och öarna i sydost), Afrika och de 
Atlantiska öarna, t. o. m. Island; den sönderfaller i tre 
underregioner: den östra tempererade, den etiopiska
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(Afrika söder om 150, Arabiens sydkuster, Sokotra, San- 
sibar, de östra öarna och S:t Helena) samt den malaji
ska (Indien, södra Kina, Sunda-öarna ostligt ända till 
Borneo, Java, Formosa, Filippinerna). Den australiska 
regionen motsvarar den tidigare under samma namn 
karaktäriserade och delas i två underregioner: den au
straliska och den ny-zeeländska (b). Den malgaschiska re
gionen (a), omfattande Madagaskar, Maskarenerna, Ko- 
morerna och Seyshellerna, bildar en egen liten region, 
genom sin egendomliga fågelfauna jämbördig med de 
öfriga. Den antarktiska utgöres slutligenaf öarna och 
länderna kring sydpolen.

Såsom af diagrammet framgår, är enligt denna 
uppfattning jordklotets indelning i en ostlig [Palceoged) 
och en västlig hälft (Neogea), motsvarande de orien
tala och occidentala regionerna, med hänsyn till fåg
larnas utbredning af långt större betydelse än den i 
Arctogea och Notogea. Ett närmare ingående i de 
detaljer, som ligga till grund för denna åsikt, ligger 
emellertid icke i detta arbetes begränsade plan.

Också med hänsyn till kräldjuren spelar denna in
delning i ett östra och ett västra halfklot en i ögonen 
fallande roll, såsom framgår af följande diagram. Lä
saren erinre sig hvad som redan tidigare uttryckligen 
framhållits om den väsentliga skillnaden mellan den 
palearktiska och den nearktiska regionens kräldjur.

Utrymmet förbjuder oss att ingå på en närmare 
utläggning äfven af dessa förhållanden. Det är emel
lertid en omständighet, på hvilken vi böra fästa läsa
rens uppmärksamhet. I de allra flesta fall lägga dessa 
djur ägg och öfverlämna dem, ingräfda i jorden eller 
oftast liggande blottade på marken, åt solvärmen att
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kläckas. Endast i få undantagsfall utkläcker modern 
själf äggen. Följden häraf är, att dessa djurs utveck
ling är i hög grad beroende på klimatet och att de 
därför, under det de äro mycket talrika i de varma 
länderna, blifva sällsynta i de temperade zonerna och 
helt och hållet saknas i de arktiska och antarktiska. 
Man kan öfver hufvud säga, att kräldjurens nordgräns 
sammanfaller med 6o:de breddgraden, under det deras 
sydgräns går ut ända till kontinenternas sydspets eller 
till omkring 450 sydlig bredd. De få kräldjur, som 
anträffas i nordligare trakter, såsom huggormen (Vi- 
pera berus) och vår vanliga ödla (Lacerta vivipara) 
afvika från alla öfriga därigenom, att de icke lägga 
ägg; ungarna lämna kort före födelsen äggskalet.

Det ofvan framhållna behofvet af en högre tem
peratur är tillfyllest för att förklara det faktum, att så 
få kräldj ursfamilj er äro gemensamma för båda konti
nenterna. Den brygga, hvilken under en jämförelsevis 
ny period (den tertiära eller kvartära) antages öfver 
Ochotska hafvet hafva förenat de palearktiska och ne
arktiska regionerna, torde icke hafva sträckt sig söder
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om 6o:e breddgraden, på grund hvaraf inga kräldjur 
kunnat kom m a öfver från den ena regionen till den 
andra, under det detta däremot varit fallet med en stor 
m ängd däggdjur.

Groddjurens utbredningsförhållanden, hvilka tyckas 
varit underkastade samma lagar som  sötvatten sfiskar
nas, skilja sig fullständigt från kräldjurens. V i skola 
längre fram lära känna de omständigheter, som sär- 
skildt äro bestämmande för sötvattensdjurens spridning, 
och gifva nedan diagram af de regioner, man uppställt 
för grod djuren och sötvaitensfiskarna. D e skilda regio

Septentrionala zonen.
Palearktiska regionen. Nearktiska regionen.

o
a
<u Ekvatoriala zonen.

• S Afrikanskaco Indiska regionen.
Australiska Neotropiska

M regionen.
cS regionen. regionen.
srt
O

Cyprinoida : sektionen. Acyprinoida sektionen.

Meridionala : zonen.
Tasmanien. j Nya Zeeland. Patagonien.

nerna ordna sig här i parallella bälten eller zoner, hvilka 
för fiskarnas vidkom m ande äro tre, den septentrionala, 
ekvatoriala och meridionala, medan de två senaste med  
hänsyn till groddjuren förenats till en, den ekvatorialt- 
meridionala.

H vad dessa senare djur angår, förekom m a i den 
septentrionala zonen, som  omfattar de palearktiska och 
nearktiska regionerna, både stjärtlösa [Anura) och stjärt - 
batrakier ( Urodelci), under det dessa senare saknas i 
den ekvatorialt-meridionala, hvarest stjärtlösa {Anura)
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uppträda jäm te maskbatrakier (Apoda). Denna senare 
zon innesluter om kring två tredjedelar a f alla kända 
släkten och arter.

Sötvattensfiskarnas septentrionala zon karakterise
ras genom  talrikheten af karpfiskar ( Cyprinidoz), g e 
nom förekomsten af gäddfiskar (Esocidw), laxfiskar 
(Salmonidcé) och störfiskar {Accipenseridce). Den om 
fattar två regioner, den palearktiska, som äger talrika 
grönlingar (Cobitidm), men inga emaljfjälliga fiskar (Le- 
pidosteidoö), under det motsatsen äger rum i den an
dra regionen, den nearktiska. Den andra zonen, den 
ekvatoriala, karakteriseras genom  malfiskarnas (Siluri- 
dcé) talrikhet och innefattar fyra regioner, som kunna 
sammanföras i två sektioner. D en förra, den cypri- 
noida, till hvilken de afrikanska och indiska regionerna 
höra, karakteriseras genom  förekomsten af karpfiskar 
(Cyprinidce), hvilka däremot saknas i den andra sek
tionen, den acyprinoida, bestående af de australiska och 
neotropiska regionerna. I  den afrikanska regionen äro 
grönlingarna (Cobitidoe,) talrika, i den indiska saknas de. 
I den neotropiska förekomm a, likasom i den indiska, 
talrika Chromidm och Characinidm, i den australiska 
inga. Slutligen bildar den tredje zonen, den meridionala, 
en enda region, den antarktiska, utmärkt genom  från
varon af Cyprinidod och genom  de fåtaliga Siluridce. H it 
höra Tasmanien, N ya  Zeeland och Patagonien. Ehuru 
i våra dagar dessa tre länder äro från hvarandra så 
långt aflägsna, afvika dock deras sötvattensfiskfaunor 
mindre från hvarandra än Europas och Norra Asiens.

Ofvanstående diagram visar, hvilket ringa infly
tande de nuvarande kontinenternas form och utsträck
ning haft på sötvattensfiskarnas utbredning.
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Djurens nuvarande utbredningsförhållanden äro, 
såsom vi se, resultat af en mängd olika och olikartade 
faktorer och ha därför gestaltat sig för de olika klas
serna på olika sätt. De geologiska tidrymder, under 
hvilka alla dessa orsaker medverkat till att frambringa 
den bild af djurlifvet, som den nutida jordytan företer, 
hafva varit ofantliga. Och djuren hafva tvifvelsutan 
under de olika naturförhållanden, för hvilka de under 
sina flyttningar utsatts, så småningom själfva förändrats 
och i nya trakter med nya betingelser utbildats till 
nya former, hvilkas släktskap med andra från samma 
ursprung stammande naturligtvis dock ännu kan påvi
sas. Denna påtagliga blodsförvantskap låter oss än i 
dag sluta till icke blott dessa djurs gemensamma här
stamning utan ock till ett gemensamt ursprungligt hem 
för dem, ett så kalladt utbredningscentrum. Vissa be
stämda typers förekomst på en del af jordklotet, an
dras på en annan tyder på att dessa delar under tiden 
för den i fråga varande djurklassens spridning kring 
klotet varit från hvarandra mer eller mindre isolerade.

Sålunda leder ett jämförande studium af dé till 
olika djurklasser hörande djurfamiljernas nuvarande ut
bredningsförhållanden och förekomst på jorden till en 
föreställning om jordytans utseende under de perioder 
af dess utveckling, under hvilka dessa djur spredos 
kring jorden. I stora drag böra därför de för de olika 
djurklasserna uppställda regionerna återgifva det utse
ende, kontinenterna ägde under de i fråga varande 
tidrymderna.



Sjunde kapitlet.

Huru djuren spridts och spridas på jorden.

Vi nämnde i föregående kapitel, att en af de om
ständigheter, hvilka med hänsyn till de olika djurklas
sernas utbredningsförhållanden varit af stor betydelse, 
är själfva det sätt, hvarpå deras spridning kring jorden 
ägt och äger rum.

Detta ämne förtjänar att särskildt beaktas, och vi 
skola i det följande i serien af våra betraktelser in
draga samtliga djurklasser, då det endast på detta sätt 
kan tillbörligt belysas.

En af de viktigaste faktorerna för djurens sprid
ning är beskaffenheten af deras rörelseorgan. Med hän
syn till dessa kunna de indelas i fyra stora väl skilda 
grupper: landtdjur, sötvattensdjur, luftdjur och hafsdjur. 
Till landtdjuren höra landtdäggdjur, kräldjur, landt- 
blötdjur, spindlar, tusenfotingar, skalbaggar, skinnbag
gar, daggmaskar m. fl. Till sötvattensdjuren groddjur, 
sötvattensfiskar, -kräftdjur, -blötdjur, -maskar och urdjur; 
till luft djur en fåglar, flädermöss, sländor, fjärilar, stek- 
lar och flugor; till hafsdjur en slutligen hafsfiskar, hval- 
djur och säldjur, hafs-blötdjur, -kräftdjur, -maskar, tagg- 
hudingar, kavitetsdjur och urdjur.

Landtdjuren, i synnerhet de större af dem, kunna 
på grund af hafvens vidsträckthet endast förmedelst
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människans mellankomst komma från den ena konti
nenten till den andra. Däggdjuren kunna sålunda, en
dast med undantag af säldjur, sirendjur och hvaldjur, 
på sin höjd simma sträckor af några kilometers längd, 
och ensamt flädermössen finna genom luften väg på långa 
afstånd. Hafven utgöra sålunda ett af de främsta hin
dren för däggdjurens utbredning. De stora öknarna 
äro ett annat af icke mindre betydelse. Talrika arter, 
ja hela familjer och ordningar hafva icke förmått öfver- 
skrida den gräns, de bilda mellan två sammanstötande 
regioner. I mötsats härtill synas bergskedjorna dem 
emellan bilda verkliga bryggor, öfver hvilka den ena 
regionens djurvärld invandrar i den andra. I sådant af- 
seende tjänar Cordilleras de los Andes, den bergskedja, 
som från norr till söder sträcker sig längs hela den 
amerikanska kontinentens västkust, såsom ett utmärkt 
exempel. Tack vare den, hafva Nordamerikas hjortar 
trängt ned ända till Patagonien och Sydamerikas pung
råttor ända upp till Förenta staterna. Frånvaron af 
en bergskedja, som på samma sätt skulle förena Eu
ropa och Afrika, utgör en tillräcklig förklaring för det 
faktum, att söder om Atlas-bergen hjortarna helt och 
hållet saknas och ersättas af en helt annan klöf- 
djurstyp, antiloperna.

Kräldjuren äro likasom däggdjuren till allra stör
sta delen landtdjur. Icke ens sköldpaddor och kroko
diler kunna betraktas såsom vattendjur i egentlig me
ning, då de dock alltid lägga sina ägg på land. Med 
hänsyn till sin utbredningsmöjlighet befinna sig kräl
djuren i nästan samma eller fastmer i än ogynnsam
mare villkor än däggdjuren, då deras kroppsstorlek van
ligen är betydligt mindre. Om för öfrigt deras ut
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bredning det oaktadt icke sammanfaller m ed däggdju
rens utan visar en helt annan gestaltning, mer när
mande sig den, som äfven karakteriserar spindlar och 
tusenfotingar, så beror detta därpå, att deras ursprung, 
likasom i än högre grad de sistnämndas, går upp till 
en äldre tidrymd i jordens utvecklingshistoria, under 
hvilken begränsningen af haf och fastland var en helt 
annan än i våra dagar. Deras fortplantningssätt spe
lar, såsom förut framhållits, härvid äfven en stor roll. 
M ed undantag af ett par arter, som föda lefvande ungar, 
kunna de sålunda icke gå  längre upp mot norr än till 
om kring den 6o:e breddgraden eller de trakter, hvil- 
kas årsmedeltemperatur är -f- 5 0 C. D en brygga, som  
en gån g tvärs öfver Ochotska hafvet förenat Asien och 
Nordamerika och öfver hvilken icke blott den arktiska 
regionens utan äfven Gam la och N ya världens tem pe
rerade trakters däggdjur vandrat och gifvit dessa en 
så likartad befolkning, denna brygga  har, såsom i förra 
kapitlet antyddes, påtagligen under tiden för kräldju
rens uppkomst och utbredning icke sträckt sig så långt 
nedåt som  till den 6o:e breddgraden. På grund häraf 
och till följd a f dessa djurs oförm åga att sprida sig  
på andra vägar än öfver fastland är, såsom mer än en
gån g framhållits, hela den amerikanska kontinentens 
kräldjurs värld så skarpt skilld från Gamla världens, un
der det däggdjursfaunan i den Gam la och den N ya  
världens norra delar är i hög grad likartad.

M ed förbigående af öfriga landtdjur öfvergå vi 
nu till sötvattensdjuren. Ä r o  landtdjuren och i synnerhet 
de högre bland dem på grund af sin bofasta natur ka
rakteristiska för de olika af dem bebodda regionerna, 
så är detta i än högre grad fallet med sötvattensdjuren.
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Sötvattens fiskarna, den förnämsta typen för dessa djur, 
äro i allmänhet strängt begränsade inom den flod eller 
den sjö de bebo och kunna endast komma att förändra 
boningsort till följd af naturrevolutioner, hvilka i vår 
tid äro ytterst sällsynta. Tvifvelsutan härstamma de 
nuvarande söt vattensfiskar na och -kräftdjuren från hafs- 
former, hvilka, då kontinenterna småningom höjde sig, 
öfverlämnats af hafvet i de uti dalsänkningarna kvar- 
blifvande sjöarna, eller ock från sådana, som vant sig 
att från hafven uppstiga i floderna och långsamt läm
pat sig efter ett lif i till en början bräckt och slutligen 
sött vatten. Finland har ett exempel från senaste datum 
på något dylikt, i det strömming förekommer i icke

ofärre än tre träsk i Abo yttre skärgård.
I en och samma vattenbassäng underlättas arter

nas spridning genom inträffande periodiska öfversväm- 
ningar, som under dessa tider förmedla ett öfverförande 
af den ena flodens eller bäckens fiskar i den andra. 
Själffallet blir sålunda faunan densamma i samma vat
tenregions hela utsträckning. En annan viktig sats, 
som äger sin giltighet beträffande sötvattensfaunan, är 
vidare den, att denna är densamma i en flods hela 
sträcka, ända från källan till mynningen. Detta förkla
rar, huru rent tropiska former, härstammande från de 
heta ekvatorialtrakterna, kunna anträffas långt inom 
den tempererade zonens råmärken, såsom fallet är t. ex. 
i Nilen. Flyttningar från en stor vattenbassäng till 
en annan förekomma mest i bergiga trakter, hvar- 
est två i olika riktningar rinnande floders källor 
ligga nära hvarandra på bergskammen och där ofta 
äro med hvarandra förenade genom sidoförbindelser 
eller underjordiska kanaler. Dessa flyttningar från en
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bassäng till en annan ära- emellertid ganska sällsynta, 
enär blott ett ringa antal vattenorganismer lefva så högt 
uppe på fjällen. E n följd häraf är, att söt vattensdjuren 
såsom redan framhållits, i högre grad än andra äro ka
rakteristiska för de trakter, de bebo, och bäst angifva 
de ursprungliga förhållandena i den region, de tillhöra.

Groddjuren äro i detta afseende nästan ännu in
tressantare än sötvattensfiskarna. D e  äro det enda exem 
pel vi äga på en hel djurklass, som är på det närma
ste beroende a f sötvattenssamlingarna. Deras ä g g  läg 
gas uteslutande i sådana och dö, ifall de kom m a i salt
vatten. Transporten öfver hafven a f ä g g  från konti
nent till kontinent är sålunda så godt som  omöjlig. D e  
ur äggen utkläckta grodlarverna likna till sitt lefnads- 
sätt sötvattensfiskarna; de kunna icke lefva utom vatt
net och dö i hafvet. U nder sitt landtlif, hvilket dock 
mestadels äger rum i närheten a f vattnen, uppträda de 
olika arterna bland groddjuren visserligen på m ycket 
olika sätt: en del lefva uppe i träden, andra hoppa på 
marken, ytterligare andra gräfva sig ned i jorden. M en  
alla nödgas dock åter i och för sin fortplantning åter
vända till de vattensamlingar* som sett dem födas, och 
då dessutom deras ringa storlek är föga gynnsam  för 
längre flyttningar, blifva de a f alla djur de mest karak
teristiska för de af dem bebodda regionerna.

Väsentligen olika är förhållandet med luftdjuren. 
Från de hittills omtalade skilja sig dessa m ycket g e 
nom beskaffenheten af sina rörelseorgan, hvilka till
låta en stor del a f dem att utan möda förflytta sig  
från den ena kontinenten till den andra Roffåglarna, 
dufvorna, vadarna och simfåglarna uppvisa på grund 
häraf ett stort antal djurformer, hvilka hafva en högst
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vidsträckt utbredning och delvis äro fullständigt kos
mopolitiska, det vill säga utbredda öfver hela jord
ytan. Däremot påminna sparf- och hönsfåglarnas ut- 
bredningsförhållanden mycket om däggdjurens och kräl
djurens. Svalorna och andra insektätande fåglar tvin
gas, såsom bekant, under den kalla årstiden att flytta 
från norr till söder för att söka sig föda. De frukt- 
och frö-ätande arterna byta däremot icke vistelseort 
och äro icke heller utrustade med flygorgan, afsedda 
för längre färder. ' Ytterst sällan kommer en fågel öf
ver de haf, som skilja det västra och det östra half- 
klotets kontinenter. Dylika tillfälliga migrationer äro 
framkallade af orkaner och stormar, hvilka kastat fåg
larna ur deras banor. Däremot hgfva de vanliga luft
strömmarna medverkat till fåglarnas spridning, och ar
ter finnas, i synnerhet bland de långvingade måsartade 
fåglarna, hvilka, såsom tidigare nämnts, ursprungligen 
äro af nordiskt ursprung men på så sätt under tider
nas lopp blifvit bofasta i södra delen af jorklotet; och 
tvärt om. Bland däggdjuren äro flädermössen rena luft
djur, hvilkas snabba flykt täflar med de bäst utrustade 
fåglars. Man har sålunda konstaterat, att en liten art 
i Nepal under en enda natt gör resor af tolf till ader- 
ton mils längd. Denna djurgrupp är därför spridd öf
ver hela jorden. Flädermöss träffas i alla regioner, till 
och med på de flesta öar, äfven långt från kontinen
terna. De enda, där de ännu icke iakttagits, äro Is
land, S:t Helena, Kerguelen, Marquesas- och Galapa- 
gos-öarna. Orsaken därtill är här måhända fattigdo
men på flygande insekter, hvilka utgöra dessa djurs föda.

Luftdjuren hafva sålunda, tack vare sina vingar, 
en betydligt större möjlighet än landtdjuren att nå
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en vidsträckt spridning. För ett antal år sedan sjönk, 
såsom läsaren torde erinra sig, ön Krakatoa i Indi
ska arkipelagen plötsligt under hafsytan. Öns luftdjur 
kunde då lätt rädda sig till närliggande öar, under det 
nästan alla landtdjur förintades. Detta förklarar, hvar- 
för Stilla hafvets öar bland högre djur befolkas nästan 
endast af fåglar och flädermöss. De äro nämligen de 
sista återstående topparna af en polynesisk kontinent, 
som för öfrigt sjunkit under hafvet, i likhet med Kra
katoa, och hvilkens landtdjur försvunnit, under det luft
djuren räddat sig.

Bland insekterna äro sländor, fjärilar och steklar 
luftdjur. De första täfla i flykt med svalorna och lefva 
af insekter, likasom dessa. De äro äfven i lika hög 
grad spridda öfver jordklotet. Bland fjärilarna finnas, 
likasom bland fåglarna, former med vidsträcktare och 
inskränktare utbredning. De förra utgöras af dagfjäri
larna. Hvad dem alla beträffar, må emellertid erinras 
om en omständighet, hvilken i hög grad värkar be
stämmande och inskränkande på deras utbredning. De
ras larver äro nämligen, såsom bekant, växtätande, och 
många af dem äro bundna vid alldeles bestämda växter, 
hvilka finnas endast i vissa trakter af jorden. Oaktadt 
sin utmärkta flygförmåga äro fjärilarna sålunda vida 
mindre lämpade för kolonisation af nya trakter än 
sländorna, hvilkas larver lefva i sött vatten af alle
handa insekter, hvarför de också kunna fortplantas öf- 
verallt, hvarest blott en vattensamling finnes.

Hafsdjuren hafva en utbredning öfver jordytan, som 
i hög grad afviker från landtdjurens. De äro fördelade 
efter stora zoner, hufvudsakligen beroende på tempera
turförhållandena i vattnet. De stora hafsströmmarna
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inverka emellertid modifierande på denna spridning och 
spela här samma roll som luftströmmarna för luftdju
ren. I detta afseende är i synnerhet pingvinernas — 
hvilka, ehuru fåglar, äro rena hafsdjur med vingar för
vandlade till fenor — och bland däggdjuren otariernas 
(sjölejonens, sjöbjörnarnas m. fl.) spridning i hög grad 
belysande. Båda dessa djurgrupper hafva, såsom vi 
tidigare framhållit, sitt utbredningscentrum i den bukt, 
som i den antarktiska kontinenten skiljer Viktorialand 
från Alexander den r.es land, och hafva därifrån dels 
på isblock, dels simmande förts mot norr till trakter, 
som beröras af de kalla hafsströmmarna, den Chile- 
niska, Kap-strömmen och den Australiska. Humboldt- 
strömmen har fört otarierna till de under ekvatorn be
lägna Galapagos-öarna och några af dem hafva på 
långa omvägar kommit i norr ända upp till Ochot- 
ska hafvet.

Af de lägre hafsdjuren äro flera i fullt utbildadt 
tillstånd fastsittande vid kusterna eller på hafsbottnen 
eller kunna de blott trögt röra sig. Så är fallet med 
t. ex. musslorna, koralldjuren, tagghudingarna. Men 
alla dessa undergå en förvandling, innan de blifva full
vuxna, och såsom små larver simma de omkring med 
utomordentlig liflighet. De närma sig då hafsytan samt 
föras af dess strömmar vida omkring och kunna så
lunda långt ifrån sitt ursprungliga hem grundlägga nya 
kolonier. På grund af allt det ofvan sagda finner man, 
att dessa hafsdjurs utbredning måste vara i hög grad 
likformig och äger att uppvisa ett mycket mindre an
tal intressanta djurgeografiska fakta än landtdjurens.

De ofvan anförda strömmarna, såväl luft- som 
hafs-strömmarna, kunna för öfrigt medverka äfven till
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en del landtdjurs spridning. Till och med insekter, 
som flyga ganska dåligt, hafva af vindar förts ända 
till femhundra mil från närmaste kontinent, och man 
har exempel på att grodlarver af hvirfvelvindar trans
porterats på betydande afstånd. Darwin har 60 mil 
från Sydamerikas kust anträffat ett litet moln af spin
delnät med åtföljande spindlar flytande på hafsvågorna. 
Hafsströmmarna, hvilka långa vägar transportera isberg, 
flytande trästammar, väldiga frukter, såsom kokosnöt
ter m. fl., transportera på samma gång de insekter och 
ödlor, hvilka sitta i deras springor, under barken o. s. v. 
På detta sätt fördes efter den senaste stora katastrofen, 
som förstörde den nyss nämnda ön Krakatoa, flera 
landtdjur äfven af tämligen betydande storlek med trä
stammar ända till Madagaskars och Afrikas ostkust. 
Dylika exceptionella tilldragelser voro under jordens 
tidigare utvecklingshistoria mycket talrikare, och deras 
betydelse under dessa tider för djurens spridning på 
nyssnämnda sätt får icke förbises.

En stor mängd lägre organiserade djur föras dess
utom långa vägar af flyttfåglarna, i synnerhet af de sträc
kande simfåglarna, vid hvilkas näbb, fotter och fjädrar de 
själfva eller deras ägg fastnat, för att åter lossna vid 
besök i nya vatten. Denna omständighet har utan tvif- 
vel i sin mån bidragit därtill, att sötvattensfaunan är 
ytterst enformig och likartad i de mest olika regioner. 
Till och med groddjur hafva såsom ägg kunnat blifva 
transporterade på samma sätt, och det är troligen ge
nom vadarfåglar, som periodiskt från kontinenten be
söka Sandwichs-öarna ute i Stilla hafvet, som dessa er
hållit sin groddjursfauna.

Slutligen må framhållas, att talrika djur under se-
Reuter, Djurgeografiska skildringar. IO
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nare tider genom människan spridts kring jorden. Dels 
har hon därtill medverkat frivilligt och medvetet. Hus
djur, dem hon medtagit vid sina emigrationer, hafva 
förvildats, och på så sätt hafva getter och svin befolkat 
en stor mängd af det södra halfklotets öar. De till 
Australien importerade kaninerna hafva där ökats, så 
att de äro en formlig landsplåga. Oftast är det dock 
omedvetet, som människan förmedlar en mängd djurs 
transport. Råttor och geckoödlor smyga sig ombord 
på hennes fartyg, flera spindlar och insekter, såsom 
kakerlackor, termiter, myror och väggohyra, följa äfven 
med dem från en världsdel till en annan. Talrika äro 
de arter, som äfven i öfrigt genom våra handelsförbin
delser spridas från trakt till trakt. Med mjölförråd 
hafva sålunda flera insekter kommit till våra nordliga 
städer från Medelhafskusten. Den lilla husmyran [Mo- 
nomorium pharaonis) har i Finland på ett par ställen, in
förd med ryska mjölmattor, tagit hela hus i besittning, 
så att de måst rappas ånyo och golffyllningarna utta
gas. Och i Tölö sockerbruk invid Helsingfors torde 
man ej mer lyckas utrota de stora amerikanska kaker
lackor (Periplaneta americana), som dit inkommit med 
sockerrör.



Alfabetiskt register öfver i arbetet före
kommande djurnamn.

Obs !  Nummern på de sidor, hvarest djuren finnas afbildade, är tryckt 
med kursiv stil.

acanihodactylus 5 1. 
acipenseridae 1 3 5 . 
afrikansk elefant 82, 83. 

agamer 51, 74, 89, 119. 
aguti 98, 99, 103. 
aie-aien 90. 
albatross 23. 

alca 19.
alcedo ispida 33, 34. 
alla 19.
alligator 58, 105. 
amblystoma 58. 
amerikanska strutsar 103. 
amerikansk bisonoxe 60. 
amerikansk buffel 5 3 . 
am iadae 59. 
am phipnous 76. 
am phisbaenidae 89, 106, 119. 
anabas 75,76. 
anabasidae 74.
anakonda 106. ,
andsläktet 11, 20.
angvis fr a g ilis  3 5 . 
antichenus 1 1 2 . 
antilocapra 54.
antiloper 41, 71, 76, 84, 138. 
anura 134.

I apdjur 94. 
apor 39, 64, 69, 107. 
apor, människoliknande 64. 
apor, plattnästa 95.
aptenodytes 2 2. 
apteryx 123, 124. 
aqvila 34. 
arapaima 106, io j.  

arapaim a gigas 1 0 6 , 107. 
arapapegojor 703. 
arctitis 70. 
arctocephalus 23. 
arctomys marmotta 31, 32. 
argusfågel 72, 73. 
argus gigantens 72, 73. 
armödla 58. 
asterodactylm 105, 106. 
auchenia 101, 102. 
axolotl 58.

babian 79. 
balaena rnysticetus 1 9 . 
bandiller 5/. 
barkdjur 38. 
barramunda 119. 
bengädda 59.

americanus 53, 54,
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bison europaeus 3 2 .  
bison, europeisk 32. 
bisonoxe, amerikansk, 
biätare 49. 
björn 31, 53. 
björn, malajisk 70. 
björn, tibetansk 70. 
blanus cinereus 52. 
blindråttor 45. 
binturonger 70. 
boa constrictor 10 5 .  
bockar 72. 
borstigelkottar 90. 
bos caffer 84. 
bos indicus 7 1 .  
bradypus 99. 
braxen 36. 
buceros 74. 
bucerotidae 87 .  
bucorax abessi?iicus 87. 
buffel 54.
buffel, amerikansk 53.

buf °  3 5 » 5 8 - 
bäfver 29, 30, 60. 
bältor 99, 100.

cacatua 116, 1 17. 
callophis 74. 
calyptae annae 61. 
calyptorrhynchus 1 1 7 .  
cam eleopardalis g ir a ff a 83, £5. 
camelus bactrianus 43. 
oz/rn aureus 44. 

c anis corsac 44. 
c anis dingo 1 1  o. 
canis Inpns 30. 
canis vulpes 30. 
capella rupicapra 31. 
capra aegagra 49.

capra beden 49. 
capra hispanica  49. 
capra ib ex  31. 

capra sibirica  49. 
capybara 99. 
c as t or 30. 

casuarius 121. 

cathartes 55. 
cathartes californicus 60. 
cavia  99. 
cebus 96. 
c entetes 90, 93. 
ceratodus 1 1 9 .  
ceratophrys cornuta 106. 
cercoleptes 98. 
cercopithecus 7 9. 
certhilauda 49. 
cervulus 72. 
cem ulus lacrym ans 41. 
cervus alces 3 1. 
cervus Aristotelis 72. 
c em us campestris 102. 
c em us capreolus 30. 
cervus elaphus 30. 
cervus m andarinus 41. 
c em us nemorivagus 102. 
c em us porcinus 72. 
c em us rufus 102. 
cervus tarandus 16. 
chalarodon  9 2. 
chamaeleo 9 2. 
chamaeleo vulgaris 50, 5 1  
champsa lucius 58. 
characinidae 1 3 5 .  
chelydra 59. 
chimpans 78. 
chinchillidae 99. 
chinchillor 99.
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chiromys madagascariensis 90.

chlamydera 117.
chrom idae 52, 135.
chrysochloris 80, 81.
cistudo 57.
cistudo lutaria  50.
clamydophorus 109.
cobitididae 135.
coecilidae 89, 106.

coelogenys 98, 99.
colobus 78, 79.
colophrynus 92.
colymbus 19, 20.
comwus 103.
conurus carolinensis 56.
coracopsis 92.
mzjr 103.
cricetus 30, 45.
croco dilus 74, 105.
crotalus horridus 57, 58.
cryptoprocta fe r o x  91.
cuscus 113.
cynailurus ju b a tu s 4 8 , 49. 
cynocephalus 79. 
cynocephalus mormon 79, 
cynomys 60.
cyprinidae  36, 107, 119, 135. 
cystignathidae 58, 119.

dasypodidae 99. 
dasyprocta 98, 99. 
dasypus 100. 

dasyurus m ,  1 1 2 .  
dendrolagus 12 1. 
d e sm an råtta  33. 

dicoteles 100, 101, 102. 
didelphis 56, 96, 97. 
d in g o h u n d  1 1  o.

dinornis 1 24 .  
diomedea 23. 

d ip n oi 90, 107. 
discophidae 92. 
dolichotis 109. 
dromaeus 7 7 7 , 1 1 8 .  

dromedar 43. 
dschiggetaj 44. 
dufvor 118, 122, 141. 
dvärgmyskdjur 72. 
däggdjur 138.

echidna 114, 1 1 5 .  
egentlig vampyr 96. 
ejder 11, 20. 
ekorrar, flygande 68. 
ekorre 30, 54, 68. 
elaphis 35.
elaphurus davidianus 41. 
elapidae 1 1 9 .  
elaps 74, 106. 
elektriska ålar 107. 
elefant 28, 64. 
elefant, afrikansk 82, 83. 

elefant, indisk 70. 
elefantnäbbmöss 81. 
elephas a fn ca n u s  82, 83. 

elephas indicus 70. 
elephas p r im i genius 37, 38. 
emustruts 7 7 7 , 118. 
emys 57. 
emysaurus 57. 
engystomatidae 58. 
enhy dris m arina 3 8 , 39. 
europeisk bison 60. 
equus caballus 43. 
equus hemionus 44. 
equus Przevalskii 43.
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equus taeniopus 44. 
erinaceus 29.  
erithizon 54. 

esocidae 1 3 5 .  
esox lucius 59 .

faraokatt 47. 
fasan 42.

fasanartade fåglar 41. 
fasaner 119. 
fasansläktet 41, 72. 
felis c atus 30. 
felis concolor 97. 
felis D iar d i 40. 
felis irbis 44. 
fe lis  leo 44. 
felis lynx 3 1. 
fe lix  onca 97. 
felis par dus 40. 
felis tigiis 40. 
fenecus 84. 
filfras 16. 
finger djur 90, 92. 
fjällripa 35. 
fjällräf 14, 15, 17. 
fjälluggla 17. 
fjärilar 143. 
flamingo 49, 50. 
flodhäst 28, 83, 84. 

flodsköldpaddor 57. 
flygande grodor 74, 75. 
flygande ekorrar 68. 
flygande pungapa 114. 
flyghund 67.
flädermöss 29, 112, 123, 138, 

1 42 , 143- frettkatt 90.
frin g illid a e  34, 117.

får 49, 54, 70. 
färgfinkar 103.
galaxias 125. 
galaxiidae 120. 
galeopithecus 67. 
gallus 72. 
gam 88.
gamar 49, 55, 88, 105, 119. 
gasell 47.
gavialis 74. 
gazella fuscifrons 47. 
gazella picticauda 47. 
geckoödlor 51, 74, 119, 123, 
124, 148.

genetta vulgaris 46, 47. 
geophaps 1 1 8. 
gepard 48,, 49, 70. 
getter 41, 146. 
gibbon 66. 
giftiga ödlor 105. 
ginstkatt 46, 47. 
giraff 28, 83, 55. 
glansfasan 72. 
glasögonsorm 52. 
gnagare 129. 
gorilla 76, 77, 78. 
goura 120, 12 1. 
gripsvanspiggsvin 54. 
grissla 19, 20. 

groda 35.
groddjur 141, 145. 
grodlarver 145. 
grodor, flygande 74. 
grymtoxe 40, 71. 
grå rödstjärtad papegoja 87. 
gråsäl 19. 
gräfling 30, 53. 
gräspapegojor 117.
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grönlandshval 19. 
grönlandssäl 18, 19. 
grönlingar 135. 
guanaca 102. 
gullmullvad 80, 81. 
gu lo b orealis 13, 16. 
gym notidae  1 0 7 .  
gym n u ra  68,  6g. 

gypaetes 35. 

gädda 59. 
gäddfiskar 135.

hackspettar 55, 119. 
hafsdjur 136, 143. 
hafsutter 3 8 , 39. 
halichaerus gryphus 19.  
halfapor 64, 67, 78, 90, 94, 
I2?*

halm aturus 1 15. 

hamster 30, 45. 
hapale g6.

haplochitonidae i 2 o.  
hare 12, 29, 32. 
hare, patagonisk 109. 
harmöss 99. 
hasselmus 30. 
hatteria p un ctata 124, 1 2 5 .  
heloderma 106. 
hermelin 15, 17, 32. 

herpestes 70. 
herpestes ichneumon 47. 

hippopotam us 83, 84. 

hjort 30.
hjortar 72, 102, 138. 
hjortdjur 41. 
hjortsvin 7/. 
hockohöns 103. 
honingsfåglar 102.

honingsgräflingar 81. 
honungsfågel 56, 61.
hoplurus 92.
hornfåglar 64, 74, 87, 121. 
hornkorp 87. 
hornpadda 106. 
huggorm 35, 133. 
hund 16. 
husmyra 146. 
hval 25, 32. 
hvaldjur 138. 
hvalross 18, 19. 
hvitryggad tapir 70, 71. 
hyaena striata 49. 
hydrochaerus 99. 
hydrophididae 1 1 9 .  
hydrophis 7 4 ,  128.  
hydropotes inermis 4 1 .  
hyena 82.

hyena, strimmig 49. 
hyenhund 81. 
hyenor 70, 81. 
hyla 3 5> 36, 58. 
hylidae 1 1 9 .  
hylobates 66.  
h y ra x  83. 
h y ra x syriacus 83. 
hystrix c vistat a  47, 48.  
härm trastar 103. 
häst 29, 43. 
hönsfåglar 142. 
hönssläktet 72.
id 36. 
igelkott 29. 
iguana 104. 

iguanidae  92, 105. 
iguanödlor 58. 
insekter 145.
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insektätare 24, 129.
inuus ecaudatus 48. 
isbjörn 12, 13, 14, 17. 
isfågel 33, 34.
ja cu lu s  5 5 .  
jaguar 95, 97. 
jak 40, 71. 
jako 87. 
jordsvin 84, £6. 
järf 15, 16, 17. 
jättesköldpadda 92.
kaffer oxe 84. 
kakadua jj<5. 
kakaduor 117. 
kakapo 122, 123. 
kakerlack, amerikansk 146. 
kakerlackor 146. 
kalifornisk kondor 60. 
kalkon 55. 
kamel 29, 43.
kameleonter 50, 51, 89, 92, 
119.

kaniner 146.
kapuerer 103.
karolina-perikitt 56.
karpfiskar 36, 107, 119, 135.
kasuar 121.

kasuarer 121.
kattor 53.
kattsläktet 81.
kayuang 67.
kilstjärtar 103.
kinukaju 98.
kivi 12 3, 124.
klippdassar 83.
klipphöna 102.

klipphönor 103.

kloakdjur 110, 128. 
klöfdjur 94, 128. 
klätterfisk 76. 
klätterfiskar 74. 
krälsvin 83. 
koala 7/j, 114. 
kolibri 56, 102. 
kolobapa 79. 
kolober 78. 
kondor 104 . 
kondor, kalifornisk 60. 
koralldjur 144. 
korpar 55. 
korpkakaduor 117. 
korsak 44.
krokodiler 57, 88, 138. 
krondufva 1 2 0 . 
krondufvor 12 1. 
kräldjur 138. 
kuguar 95, 97. 
kungsorm 105. 
kuskut 113. 
känguru 113. 
kängur ubj örn 121.  
känguruer 115.
lacerta 3 5. 
lacerta ocellata 5 1. 
lacerta viridis 35. 
lacerta vioipara  35, 133. 
lacertidae 119. 
lagopus alpinus 35. 
la gotis 99. 
lamadjur 10 /, 102. 
landssköldpaddor 57, 88. 
landtdjur 137. 
larus 20. 
laxfiskar 135. 
leguan 104.
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leguaner 92.
lejon 28, 44, 49, 69, .76, 81. 
lemmel 16. 
lemur 90.
lemur catta 90, 97. 
lepidosiren 107. 
lepidosteidae 59. 
lepidosteus osseus 59. 
lepus 30. 
lepus glacialis 16. 
lepus variabilis 32. 
liopelma hoclistetteri 125. 
lodjur 31, 53, 60. 
lom 19. 
lophophorus 72. 
lori 66, 67. 
loriculus 7 4. 
lorisläktet 74. 
luftdjur 136, 141. 
lungfiskar 96, 107. 
lunnefågel 19, 20. 
luscinia philomela 34. 
lutra 30. 
lycaon 81. 
lyrfågel 7/7, 118. 
läppbjörn 70. 
löffåglar 117. 
löfgroda 35, 36. 
löja 36.
macacus tcheliensis 40. 
macacus thibetanus 39. 
macrocercus 103. 
macropus 113, 115. 
macroscelides 81. 
macrotus Vaterhousi 96. 
maki 97. 
makier 90. 
malfiskar 135.

mammutdjur 37, 38. 
manakiner 103. 
manguster 70.
manis 68.
manis Temminckii 84, 86. 
mandrill 79, 80. 
mara 109. 
markattor 79. 
marsupialia 11 o. 
marsvin 99. 
maskgroddjur 89, 106. 
masködla 52. 
masködlor 89, 106. 
meleagris 55. 
meles taxus 30. 
melopsittacus undulatus 116. 
melursus labiatus 70. 
menura lyra 117, 118. 
mephitis 55, 56, 98. 
mergulus 19. 
merops 49. 
mesar 55. 
mimus lividus 103. 
moloch horridus 118, 119. 
moloködla 118, 119. 
mono don monocerus 19. 
monomorion pharaonis 146. 
monotremata 11 o. 
mormon arcticus 19, 20. 
moschus moschiferus 41, 72. 
mullvad 29, 54. 
mullvadar 54. 
murmeldjur 31, 32, 54. 
mus 68. 
musslor 144. 
mustela 30. 
mustela erminea 32. 
mycetes 95.
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myodes lem mus 16, 17. 
myogale p yrenaica 33. 

myopotamus 109. 
m yoxus 30. 
myrkott 84, 86. 
myrkottar 68. 
myror 146. 
m yrmecophaga 9 9. 
myrpiggsvin 114. 
myrpiggsvinsläkte 115. 
myrslokar 99. 
myskdjur 41, 72. 
myskoxe 15, 16, 17, 60. 
mysksvin 100, 101. 

mård 30, 53, 60. 
måse 11, 20. 
mört 36.
naja  74. 
naja haje 5 2. 
narhval 19. 
nemorrhoedus 41. 
nilgädda 89.
noshörningar 28, 38, 64, 71, 
83-

num ida 87. 

näbbdjur 113. 

näbbmöss 29. 
näktergal 34. 
näsapa 66, 67. 
näsbjörnar 98.
odontophorus 103.  
olm 58.
ophiocephalidae 74. 
ophiocephalus 75. 
orang-utang 65, 66, 69. 
ormfalk 86, 8 p  

ormhufvuden 75.

ormslå 35. 
ormödlor 119.
ornithorrhynchus 113. 

orrar 55.
oryeteropus 84, 86.

otaria 23,  24.

otarier 144.
otocyon 8 1 .
otis ta r da 34, 35 .
ovibos moschatus 13, 16.
ovis a r  g a li  49.
ovis musim on  49.
ovis naghor 49.
ovis nivicola  49.
ovis tragelaphus 49.
padda 35. 
paka 95, 99. 

palaeornis  7 4 .  
palaeornis derby ana  41. 
panter 40, 49, 68, 81. 
papegoja, vattrad 116. 
papegojor 122.
papegojor, grå rödstjärtade 87.
papegojor, svarta 92.
paradisea 116.

p aradiseidae  117.
paradisfågel 116.

paradisfåglar 117.
p a ra d o xu ru s  70.
p a ra d o xu ru s larvatus 40.
patagonisk hare 109.

p a v o  cristatus 72.
pedetes 81.

pekari 101.

pekarier 100.
penselapor 96.
pepparätare 103.

peram eles 1 1 2 .
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perikitter 74, 103. 
perikitt, karolina 56.

periplaneta am ericana  146. 
petaurus  114. 
phacochaerus 83. 
p hala croco rax  20. 
p h ala ngista  112, 113. 
phascogale 111, 1 1 2 .  

phascolarctus 113, 114. 
phascolom ys 114, 115. 
p h asianidae  41. 
p h asian u s  41, 42, 72. 
p h oca  19 .

p h oca groenlandica 18, 19 . 
phoenicopterus ruber 49, 50. 
phrynosom a 56, 58. 
phyllostom a spectrum  96. 
phyllostom idae  96. 
p h y llu ru s  119. 
piggsvin 47, 48. 
pilgrimsfalk 17. 
pingvin 22. 
pingviner .22, 144. 
pipa 105, 106.

103.
pithecus satyrus 65, 66 . 
p itta  74.
plattnästa apor 95.

platycercus 117. 

plectrophanes nivalis 35. 
ploceidae  117. 
podocnem ys 105. 
poephagus grunniens 40, 71. 
polarhare 16, 17. 

polypterus 89, 90. 
potam ochaerus 83. 
porcus babyrussa 7/. 
praktfåglar 103.

prakttrastar 73.
procellaria  23.
procellaria gla cialis  23.
procyon  56, 97, 98.
p rosim iae  67, 79, 90.
proteus 58.
protopterus 8g, 90.
präriehund 60.

psam m odrom us 5 1.
pseudopus P a lla s ii  51, 52.
psittacus erithacus 87.
pterocles 46, 47.
pterom ys 68.
pteropus 67, 68.
ptilopus 118.
puma 97.
pungapa 7/2.
pungapa, flygande 114.
pungapor 113.
pungbjörn 773, 114.
pungdjur 94, 96, 110, 128.
punggräfling 112.
pungharar 115.
punghare 773.
pungmård in .
pungmårdar 112.
pungmöss 112.
pungråtta 56.
pungråttor 96, 97, 107, 138.
pungräf 772. 

pungräfvar 112. 
pungspetsmöss 777, 112. 

pungvarg n o, 112. 
pungvargar 112. 
python  74, 89. 
pythonidae  119. 
påfågel 72. 
pälsfladdrare 67.
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pärlhöns 87. 
pärlödla 51.
rana  35, 58. 
ratelus 8 2. 
ren 12, 16, 17.
rhabdogale m ustelina 8 1 ,  82. 

rliacophorus 74.
7'hamphastidae 10 3 .  
rhampliastus 102. 

rhea 103. 
rhinocerus 83.
rhinopithecus roxellanae 40. 
rliynchocephalidae 1 2 5 .  
rhytina stelleri 38. 
ripor 55.
roffåglar 118, 141. 
rullapor 95. 
rullmårdar 70. 
rupicola 102, 103. 
rådjur 30. 
råttfamiljen 92. 
råttor 68, 122, 123, 146. 
räf 12.
räfvar 53, 60, 107.
salam andra atra 36. 
salamandrar 35, 89. 
salm onidae 135. 
sandhöna 46. 

sandhöns 47.
sarconham phus gryphus 104, 105.
schakal 44, 48.
schakaler 81.
scheltopusik 51, 52.
schimpans 78.
scincus officinalis 5/.
scirtetes 45.

sciurus 30, 60.
sebrahund 112.

sebror 83.
sekreterarefågel 86, 87. 
selasphorus rufus 61. 
semnopithecus 67. 
semnopithecus nasicus 66, 67. 
serpentarius 86, 87. 
siluridae  74, 135. 
simfåglar 141, 145. 
siphneus 45. 
sirendjur 38, 138. 
siren lacertina 52, 58. 
sislar 45. 
sjubb 97, 98. 
sjöbjörnar 23, 144. 
sjölejon 23, 24, 144. 
sjötjäder 20. 
skallerorm 57. 
skaller ormsläkt et 58. 
skedhund 81. 
skink 57.
skinker 74, 89, 119, 120. 
skäggam 35, 49. 
sköldpadda 50. 
sköldpaddor 51, 138. 
sköldsorkar 109. 
slamfisk 8g, 90. 
sländor 143. 
smalapor 67, 76. 
snok 35. 
snöripa 17. 
snösparf 17, 35. 
soleno don 108. 

somateria 20.
30.

sorkar 30, 54, 107.
sp a la x  45. 
sparf-familjen 33. 
sparffåglar 64, 84, 142.
spermophilus 45.
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spetsekorrar 68. 
spetsråtta 68, 6g. 

spindlar 139, 145. 
springharar 81. 

springråttor 45. 
spökdjur 67. 
steklar 143. 
stenbock 31. 
stenget 31.

stenops gracilis 66, 67. 
stinkdjur 40, 98. 
stinkmård 55, 56. 
stjärtbatrachier .134. 
stjärtlösa batrachier 134. 
stormfågel 23. 
stortrapp 34, 3 5 . 
strigops habroptilus 12 2 , 12 3 . 
struthio camelus 88, 8g. 

struts 88, 8g. 

strutsar, amerikanska 103. 
strömming 140. 
stäpphund 81. 
stäpphöns 47. 
störfiskar 135. 
sumpbäfver 109. 
sumpsköldpaddor 57, 88. 
sus scropha 30. 
svalor 142. 
svarta papegojor 92. 
svin 146. *
sylvidae 3 4 . 
syrrhaptus 47. 
sångare-familjen 33. 
säl 19, 32, 39. 
säldjur 25, 138. 
sötvattensdjur 136, 139. 
sötvattensfiskar 140. 
sötvattensrockor 107.

tagghudingar 144. 
taguan 114. 
takuasch 108. 
t alp a 2 9. 
tana 68. 
tanagra 103. 
tandlösa 107, 128. 
tanrek 90, 93. 
tapir 100. 
tapirer 100.
tapir, h v itry g g a d  70, 7 1 .
tapirus 100.

tapirus indicus 70, 71. 
ta rp a n  43. 
tarsius spectrum  6 7. 
teiidae 105. 
term iter 146. 
testudo elephantina 92. 
tetrao tetrix  35. 
thylacinus 110, 112. 
thyrosternum 57. 
tig er 28, 40, 44, 69. 
t jä d e r  35. 
lo rd m u l 19. 
tragulus 72. 
trichechus obesus 19. 
trichechus rosmarus 18, 19. 
tngonidae  107. 
triton 36. 
trochilidae 102. 
trochilus 102. 

trochilus colubris 56. 
troglodytes gorilla  77, 78. 
troglodytes niger 78. 

tropidonatrix 35. 
tropidosaurus 5 1. 
trö gd ju r 99, 12 8 . 
tu k an  102.
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tukaner 103. 
tupaia  68. 
tusenfotingar 139. 
tvättbjörn 56, 97, 98. 
tyranner 103. 
tyrannus 103. 
tärnor 11.
ugglepapegoja /.22, 123. 
uria  19, 20. 

uro dela 134. 
uroxe 32. 
ursus arctos 3 1. 
ursus m alayanus 70 . 
ursus m aritim us 13 , 14. 

ursus thibetanus 70. 
utter 30, 53, 60.
vadare 118, 141. 
vadarfåglar 145. 
vampyr, egentlig 96. 
vampyrer 96. 
varaner 74. 
varg 17, 30, 53. 
vargar 81. 
vattenormar 123. 
vattensvin 99. 
vattenödlor 36, 89. 
vattrad papegoja 116. 
veckelbjörn 98.
•vessla 30, 53. 
vildkatt 30. 
vildsvin 30.

viper a 3 5. 
vipera berus 133. 
viverra 70. 
viverra civetta 40. 
vombat 114, 115. 
vristdjur 67. 
vråkar 55. 
vrålapor 95. 
vulpes lagopus 14 , 15. 
vu ltur  49, 88. 

vårtsvin 83. 
väfvarfåglar 117. 
väggohyra 146.
zebra 71. 
zibetkattor 70. 
zorilla 81.

ålar, elektriska 107. 
åsna 43.
ädara 108. 

äkta ödlor 119. 
älg 17, 30, 60. 
änder 11.
ödla, vanlig 133. 
ödlor, giftiga 105. 
ödlor, äkta 35, 119. 
ökenlärka 49 
ökenräf 81. 
örn 34, 55.



Rättelser.
Pag. 33 står under fig. 17 pyrenaea, läs: pyrenaica.
P. 34, r. 3 uppifrån står Philo?nela luscinia , läs: Luscinia philom ela. 
P. 58, r. 3 uppifrån står iguan-ödlorna, läs: leguan-ödlorna.
P. 75 under figuren står grodor, läs: groda.
P. 78 under figuren står Schimpanoglodytes (Trs niger), läs: Schimpans 

(Troglodytes niger).
P. 119, r. II uppifrån står ormödlor, läs: masködlor.
P. 135, r. 7 uppifrån står Accipenseridae, läs: Acipenseridae.



Karta utvisande de olika djurgeografiska regionerna.



/"T T
■ ö  0 1  i t. I A 0 

P S (1
r A U N Å C I T l O R A

k

1040090517



P å  P .  A .  N o r s t e d t  &  S ö n e r s  f ö r l a g

Ur djurlifvet i norden
af

N ordahl R olfsen,
Öfversatt af y. C . von Hofsten.

Med talrika textillustrationer och helsidesplanscher.
195 sid. Pris inb. i klotb. med pressn. i guld och svart 3 kr.

Innehåll: Då vargarna voro här. För länge sedan. I kök och på gård.
Raska jäntor. Kari Smederudvangen. Under kvällar och nätter. Varghunger och 
småkreatur. Vafflypn. Försvar'. Hektor. Morlik. Hästar. Blåkisse. Vakt och fångst. 
Pilt-Ola eller värggubhen. Vårgskall. Graföl. —• Fåglar. Ripskjutning Tör lock. 
Om tuppen Guldbrand.Skatan som polis. Sparf och stare. Ejdern. Djurlåt. Elfva 
skott. Krigare och kråka. Ett örnpar. Kloka karlar. — Förstånd och hjärta hos 
djur. Vänner. Baggen och Balder. Om Lykle och Kvitfeld. Skälmar. Blacken, 
som tog lifvet af sig. Trogna hästar. Hästen, som kom hem på julaftonen. Mäster- 
tjufven. Renskytten. Smfeden berättar. En misslyckad lodjursjakt. Litet smått om 
haren. Djurlif nära nordpolen. I Österdalen. — Nalle i fred och i krig. Nalle i 
fred. Nalle och boskapen. Hvad jag minnes om björnen. Nalle i krig. Bergabruna 
och Dalasvarten. Människobjörnen. Vid åteln. Nappatag. Måns jägare. Björn-Per.

Nordahl Rolfsen är i Norge i vida kretsar värderad som en förträfflig fram* 
ställare af berättelser för barn. Nu, då hans arbete om djurlifvet i norden utgifves 
äfven i en svensk upplaga, är det att förmoda, att han äfven af den svenska ung
domen skall blifva lika omtyckt som af den norska.

Ur djurlifvet i främ m ande länder
af

N ordahl R olfsen.
Svensk upplaga af J . C. von Hofsten.

Med illustrationer af norska konstnärer.
178 sid. Pris inb.: 2 kr. 75 öre.

Innehåll: Djurstrider i Indien. —• Vandringsdufvan. — Utan vapen. — Boa- 
•ormen. — Präriens djur. — Buffeln. — Afrikansk visit. — Lucy. — Skogsibisen. — 
Vilda hundar. — Bäfvern i Kanada.' — Kondoren. — Hvar och en ar herre öfver sin 
stackare. — Små drag berättade af en stor forskare. — Lejonet. — Hvad barolongen 
berättade. — Två bröder. — Vid nattetid. — Ormar. — Giraffen. — Pantern. — 
Orangutangen. — Kudu. — Elefanter inringas. — Morgon i ett indiskt högland. — 
Präriehunden. — En människoätare. — Djurlif i Östafrika.

Dessa lifliga bilder ur djurlifvet gifva en särdeles fyllig och roande bild af 
huru det friska jägarlifvet gestaltar sig i främmande världsdelar. Alla gifva ett in
tryck af tillförlitlighet och sanningskärlek, som är att sätta värde på då det gäller 
»jägarhistorier». Särskildt böra de intressanta skildringarna af den farliga lejonjakten 
framhållas; de äro ägnade att skingra de oriktiga uppfattningar, som man så ofta råkar 
•då det gäller detta djur.
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D j u r e n s  lif
af

A. E. Brehm.
Förkortad upplaga af Carl Cederström, med. och fil. d:r.
950 sid. Pris inb. med chagrinrygg 14 kr. 50 öre.
U r a n m äla n :

:>Den hittills tillgängliga svenska upplagan af Brehms världs
berömda verk om djurens lif har mottagits med lifliga sympa
tier och vunnit stor utbreding, men den har dock till följd af 
sitt stora omfång —  fyra delar —  och däraf härflytände höga 
pris icke trängt så långt som önskligt varit.

I syfte att sätta än vidare kretsar i tillfälle att taga del 
af det populära verket hafva vi föranstaltat en förkortad upp
laga af detsamma, afsedd att utgöra endast en volym. Ur det 
större verkets rika innehåll har upptagits det viktigaste, utaii 
att den behagliga och på samma gång fylliga framställningen 
fördenskull på något sätt behöft lida. Endast hvad som rört 
mindre kända arter har afsöndrats, så att för hvarje djurfamilj 
framförts de mest typiska representanterna. Och hvad som 
angående dessa djur anföres i det större verket är här åter- 
gifvet i samma form och med så få uteslutningar som möjligt. 
Den förkortade upplagan är sålunda lika litet som det större 
verket någon torr uppräkning af djuren och deras artmärken, 
utan en serie populära skildringar af djurens lefnadssätt, lynnen 
och vanor i naturtillståndet, i fängenskap eller såsom tama, 
allt inom ramen af en systematisk öfversikt af djurriket. Illu
strationerna äro omkring 300 och hafva uteslutande valts 
bland af bildningarna i det större verket, hvilka af kritiken all
mänt betecknats såsom oöfverträffade.

U r p re sse n :

? Stilen i den förkortade upplagan är synnerligen klar och lättläst 
och skildringarna af djuren och deras lefnadsvanor synnerligen till
talande och intressanta. Urvalet . . .  är gjordt med omsorg och sak
kännedom. Boken passar för barn och ungdom öfver 12 år.»

Fredrika-Bremer-förbundet i Dagny.


