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Förord.
Forden vânskapsfulla beredvillighet hvarmed Herr Professor S.
LovÉN under den tid, jag varit sysselsatt med ordnandet af mina
frân Spitsbergen hemfôrda samlingar och utarbetandet af denna
afhandling, stallt till mitt oinskränkta begagnande saväl Riks-Muséets äldre samlingar som deaf honom sjelf ditskänkta och till
en del icke förut bearbetade; äfvensom for hans värderika meddelanden i âtskilliga for mina resor och min afhandling vigtiga
afseenden och den fria tillgáng, han lemnat mig till begagnande
af sitt betydliga bibliotek, far jag hâr offentligen uttala min djupa
tacksamhet, Att, denna hjelp oaktadt, afhandlingen langt ifrân
fullstândigt uppfyller de râttvisa fordringar pâ rikhaltigare iakttagelser och mera genomförda bevis, man deruppâ torde ställa, âr
jag sjelf den forste att medgifva, under fôrhoppning likväl, att
efter #afslutade undersökningar komma i tillfälle att, med tillräcklig
tid för utarbetandet, af dessa mina iakttagelser och deras samband
med Skandinaviens forntid lemna en fullständigare framställning.

D."et gifves

¡nom vâr hallos fauna sâ mân^a Cöreteel-

ser, hvilka göra en noggrannare jemförelse med den organiska verlden i den hogsta norden önskvärd, att det
väl syntes

mig mödan värdt, att till den kunskap i

detta hänseende, som andra förut samlat, lägga egen
erfarenhet och

iakttagelser.

Det var i sâdan afsigt

jag under de tvü förflutna ârens somrar besökte Island
och Spitsbergen, och det är frukten af resan till sistnämnde land, sâ vidt den rörer dess kusters malakologi, jag här önskar att framlägga.
Men innan jag öfvergar till den speciela skildringen af Spitsbergens mollusker, för sâvidt jag hittills
hunnit utarbeta densamma, bör jag förutskicka en kort
framställning af Spitsbergens och den öfriga arktiska
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regionens naturbeskalïenhet och egendomliga förbâllanden, sâ mycket ueldre, som historien om vâr egen
hafsfauna numera kan ledas tiilbaka till cntidafvida
kallare klimat än det vi nu ega. Det visar sig här,
att den nuvarande faunans beskaffenhet star i närmaste samband med señaste förutgangna geologiska förundringar, och vârt ämne leder genast tiilbaka till en
geologisk iakttagelse, om hvilken ingen. när den framstälde?, anade att den engâ^ig., skulle blifva af betydelse äfven för Zoologien.

Mellan 76" 30' och 81» V N. Lat. och 0»— 22»
Long. ö. Gr. utbreder sig den ögrupp, som med ett
gemensamt namn kallas Spitsbergen*). Sjökorten deröfver äro langt ifrân fullständiga och hafva knappast
vunnit nâgon förbättring sedan hvalfângstens tider,
utom genom de mätningar, som anstäldes under
Parrys försök att derifrân framtränga till Nordpolen.
Spitsbergen utgöres af tre större öar: Egenlliga Spits
bergen, Nord-Osl-land och Stans-Forland\ genom
Wijde Bay i norr och Wijde Jans Water (Star
fjord) i söder klyfves hufvudön i tvenne nästan lika
*) Upptäcktes 1596 af Barentz och bennmndes af bonom efter
sina skarpa bergstoppar. Före Kanes bekanta resa var Spits
bergen det nordligaste land, till hvilket man lyckats fram
tränga.

stora halfvor, Westra Spitsbergen och New Friesland. Söder och öster om Storfjord ligger Stans-Forland ; norr om denna ö, genom Henloopen-strait skildt
frân hufvudöns nord-östra kust, utbreder sig NordOst-land.
Egentliga S|)itsbergens vestía kust är ett högt
bergland, hvars hogsta spetsar dock knappast öfverstiga 4 — 5,000 fot, ehuru de genom sitt branta uppstigande frân hafvets yta synas vida högre. Mellan
de höga och skarpa borgsryggarna ligga en mängd
dalar, hvaraf alla de större uppfyllas af jöklar, som
frân de flesta tvärbrant utskjuta i sjelfva hafvet. De
mindre jijklarna dercmot, hvilka ej náras af större snömassor, begränsas vanligen af jökel; íirden och förete
dâ hufvudsakligen samma fenomen som jöklarnc i
Sweitz och Norrige.
Pâ vestra kusten gâ fjellen antingen omedelbart
nt till hafvet eller skiljas de endast genom en smal
kustrand derifrân. Deremot beskrifves norra kusten,
liksom landet omkring Storfjord, sâsom lagland.
Genom ett smalt sund skiljes den langa och smala
ön Prins Charles Forland frân vestra Spitsbergen.
Knappast mer än 1 — 2 mil bred, genomdrages den af
en hög bergskedja. phipps uppmätte 5 af dess toppar och fann dem 4— 5,000 engelska fot höga. Digra jöklar nedskjuta ocksâ frân dem i hafvet och
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synas nästan öfverallt pâ öns östra sida brant ncdstupa i sundet.
Tie fjord ar, Horn-sund, Betl-sund och Jce-sitnd,
intränga flora mil uti södra hälften af hufvudöns vestra
kust. De hafva goda ankarplatsar och erbjuda serdeles godt tillfalle för undersókning af hafsdjuren. De
äro temligen djupa; uti Bell-sund och Ice-sund finner
man ända till 150 famnars djup, under det öppna hafvet invid kusten sällan eger större djup á'n 70
famnar.
Till en vidd af 1 — 2 mil frân kusten sträcka sig
de sâ kallade livalrossùankame, ett namn, hvarmed
man betecknar de massor af mod Zoofyter bevuxna
lösa stenar, hvilka här uteslutande bilda hafsbotten.
Största delen af dessa stenar föres sannolikt genom
isen frân sjelfva jöklarna och äro ej annat än lemningar af jöklarnes midtelgärden. Man ser dessa midtelgärden som langa svarta band, buma af jökelisen,
med hvilken de furas ned i hafvet. Mellan Hornsund och Magdalena Bat/ har bottnen denna bcskaffenhct. Pâ djupet träffas nästan aldrig fast berggrund
och sällan lerbotten. Vid norra delen af Spitsbergen,
der graniten uppträder, har man sandbotten.
Norr om Ice-sund finnes pâ vestra kusten ej längre nâgra djupare inskärningar utan endast mindre
vikar. Hvalrossjägare uppgifva att hafvet utmed hela
norra kusten är grundt, hviiket äfven är fallet vid
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den södra, hvarifrân en bank sträcker sig ända till
Hope-Island

Söder om Spitsbergen ligga äfven en

mängd smâ öar, de sâkallade Tuse/i-barne.
Ostra
och is

kusten är sa godt som okänd.

Dimmor

hindra beseglingen, som först kan begynna i

medlet af Augusti, medan hafvet vester oт Spitsber
gen ofta redan i April mânad är tillgängligt.
Enligt Doves sista kartor bar Spitsbergen en
medeltemperaturfrân — 5o till — 7°,5 C.(— 4° till — 6°
R. *) Isotermen för Juli manad -j- 5o C. dragos söder,
men -f- 2°,5 С nägot norr oт Spitsbergen. Ófver temperaturen under vâr och sommar-mânaderna bar man
Scoresbys mângâriga iakttagelser, men för vintren (vinternatten varar frân den 22 Oktober till den 22 Februari)
saknas sâdana; Dove bar dock antagit isotermen för Januari till — 10° R.

vid södra och — 14° R. vid

norra Spitsbergen.
Klimatet är
läget tyckes

sälunda blidare än det geografiska

angifva,

tack vare golfströmmens ännu

här märkbara inflytande.

Under den korta sommaren

hinner marken dock aldrig att tina upp till nägot
större djup, hvaraf ocksâ följer att inga källor finnas,

*) Isotermen — 5° С. stracker sig uti Arktiska Amerika och
Sibèrien nedom 60:de breddgraden och till och med Labra
dors kust bar вятта lâga medeltemperatur, hvilken äfven
är Nord-Grönlands, der dock kolonier kunnat upprättas till
följe af dess varmare sommar och kortare vintematt.
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och den vattenmängd, som i flytande form пат hafvef,
är oberäkneligt liten i jemförelse med de massor af
is. hvilka de stora jöklarne oupphörligt skjuta ut i
oceanen.

TJtmed hela kusten ser man jöklarnes is-

väggar resa sig ända till 400 fots lodrät höjd öfver
hafsytan, som af de oupphörligt nedstörtande ismassorna uppröres till en betydlig omkrets.
Innerst i fjordarne ligger isen fast mera än en
manad

öfter midsommarn.

s*g Jao

Annu

midsommarsdagen

sn,-i P* marken; men knappast hade denna

försvunnit,

förrän det ständiga dagsljuset visade sin

otroligt snabba verkan pâ djur- och vextlifvets utbildning.

Den i Juni ännu utmagrade renen är i

Augusti fetare än han nâgonsin under vanliga förhallanden blir i Norrige.
Olikheten mellan norra och södra Spitsbergens
klimat är temligen i ögonen fallande.

Medan nti Ice-

Sinid nti medlet af Augusti bergen voro snöfria till
betydlig höjd öfver hafsytan, voro snöfläckar intill vattenranden

ganska vanliga vid Norways (79° 50') fâ

dagar förut.

Likalcdes finner man vid södra Spits

bergen temligen stora dalar fria frân jöklar, hvilket
pâ norra Spitsbergen aldrig inträffar.
Med skäl kan man ej anse snögränsen vid Spits
bergen gâ ända ned till hafsytan.

Till och med norra

kusten föder talrika renhjordar och 29

fanerogamer

funnos pâ densauima under Pahrys expedition.

AH
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deles i närheten af 80:de graden fann jag i Augusti
manad marken nästan snöfri och ÍHVer allt betäckt af
vegetation.

Noggranna

undersökningar skulle sanno-

likt ocksâ visa att snögränsen pâ södra Spitsbergen
ligger ganska högt öfver hafvet.*)

Norra Spitsbergens

flora är ej obetydligt fattigare an det södras, ett förhallande, hvilket häntyder pâ samma olikhet i klimat,
som

redan angifves af jöklarne och snöf<älten, hvilka

utgöra en vigtig och icke obearbetad del utaffrâganom
Spitsbergens fysiska beskaffenhet.
Mcdan

hittills af Europas jöklar nästan endast

de Sweitziska blifvit föremâl för noggranna undersök
ningar (om man undantager J. D. Forbes' studier öf
ver Jostedals-bräen i Norrige **) och till och med de
mägtiga jöklarne pâ Island knappt blifvit undersökta se
dan de för nära ett sekel sedan besöktes af О'.игБЕУ
och Povelsen, hafva deremot Spitsbergens jöklar blif

") Dukochee anscr (i p. 12 citerade arb.) snögränsen norrom 78°
N. Lat- sänka sig ända till hafsytan oeb söder derom sä siuäningom höja sig, till den vid Beeren Island (7 4° 30') uppnätt 180
meters höjd öfver hafvet. Med skiil anser dock leop. V.
buch denna beräkning allt för lag och satter snögränsen
vid Beeren-Island dubbelt högre, eu beräkning, hvilken ocksâ
södra Spitsbergens vegetation närraare tyckes bestyrka.
**) Forbes, Norwegen und seine Gletscher, übers v. Zuchold,
Leipz. 1855, p. 142, f.
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vît med omsorg studerade af Scoresby, Martins och
Dürüciier, äfvensom till en del af Latta. *)
Det skulle sâledes vara öfverflödigt att h.är frainställa mina egna iakttagelser i detta afseende, om pj
de nämnde författarnc gjort sina undersökningar innan
Charpentier, Agassiz och J. D. Forbes bekantjrjort reо

sultaterna af sina forskningar.

Atskilligt är derigenom

af dem förbisedt. som de säkerligen skulle ¡akttagit om
de efter

âr

1842

besökt Spitsbergen; och jag bar

dessulom genom att uppebâlla mig uti nàstan alla fjordarne vid vestra Spitsbergen fâtt tillfälle att iakttaga
flera jöklar,

än Scoresby, som till följe af sitt yrke

mâste tillbringa sin mesta tid i öppna sjön, ocb flera
än

den franska expcditionens vetenskapsmän, hvilkas

forskningar uteslutande anstäldes i Bell-sund ocb Mag
dalena Bay.
Vidarc

hafva just dessa mäns skrifter bidragit

att gifva en orätt föreställning om de arktiska jöklarnes fysiska beskaffenhet.

Martins sâg nemligen

*) Scoresby, Account on Arctic regions, London, 1820. —
Mahtins, Glaciers du Spitsberg, compares à ceux de la Suisse
et de la Norwège (Bibliothèque Universelle de Genève,
Juillet, 1840). — Durocher, Mémoire sur la limite des
neiges perpétuelles, sur les Glaciers du Spitsherg comparés
à ceux des Alpes etc. (Voyages en Scandinavie etc. sur la
Corvette la Recherche, publ. par Gaimard, Geographie Physique,
I, 2:me partie, Paris.) — Latta, On the Glaciers of Spits
bergen (Edinb. New Philos. Journ. Juni, 1827, .p. 95.)
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inga midtelgärdon (ytmorfiner) och ansag jïïklarne derföre
mera utgöras af en slags hârdare fond, {nécé) an af verkliga jöklar med utpregladgrà'ns mellan fonden och jökeln; *)
inen jag hoppas kunna visa att jöklarne pâ Spitsber
gen äro lika not mala som annorstädee.
Ilvad angâr jöklarnes utsträckiiing inat landet fifo
Franska expeditionens geologer af olika âsigter; me
llan Martins anser kustens jöklar sammanhänga med
det inre landets snöfält, nekas detta af Dürociier.
Sjclf har jag

icke härom kunnat göra nfigra under-

sökningar, hvilka ockssi ensalnt förmâ lösa frâgan. **)
Under en

vandring öfver Bell-sunds-jökeln till

Ott af de fjcll, hvarifrân den far sitt tillflöde, fick jag
tillfälle att undersöka dess fond och fann den hildad
efter samma typ som i Europa, d. v. s. bestaende af
härdnad, fast snö, ej af is, som utgör den egenllîga

") Martins, a. st. p. 1 5. Jfr. J. D. Forbes, On Glaciers and
Glacial Phoenomena (i Johnston, Physical allas, p. 34, 2:d
ed., Ediuburg and Loud., I85C.)
") Jag anser mig bora niimna att den tid jig künde egna at
jöklarnes Studium var gnnska inskriinkt, eniir niisian »ll tid
togs i ausprSk for hal'sdjurens preparering. Oftast skeddu
excursionerna om natterna, men kunds aldrig utslriiekas till
de längt ifrän ankarplatearne beliigna. De jöklar, jag mer
eller mindre bögt bestigit, ä'ro fem, neinligen cn uti llornsund, cn Uti Nord-hamn i Bcll-sund (liera ganger af mig korsad och bestigen), en innerst i Green- Harbour uti Ice-sund,
en uti Magdalena Bay, en pâ fasta landet inidt emot HackluitHeadland
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jökeln.

Den

h:":rdnade

snömassan bibehöll

tydl igt

strukturen af pâ hvarandca liggande Iager, hvilket jag
med

blotta ögonen eller kikare ofta hade tillfälle att

iakttaga äfven pâ andra jöklar.

Uti fördjupningar

sâg man den gröna färgskiftningen tydligt; fonden var
eljest

snöhvit, der,

som annorstädes.

Pâ ett ställe

sa£ jag en stor, afgrundslik öppning, äfvensom fonden
var pâ tvären klufven af myeket djupa remnor, hvilka ofta öfverst betäcktes af ett tunnt snölager. Denna
lond öfvergick utan

skarp

gräns uti is, ty först pâ

den stora jökeln, som bildades afflere tillflöden, blefvo
midtelgärden tydliga och dessa torde bäst ange grän
een mellan fonden och isen.

Det är möjligt att pâ

Spitsbergen jöklarne af andra ordningen ej bestâ af
is utan endast af fond, hvarom man dock ej kan öfvertyga sig fore

slutet af sommaren, dâ vintersnön

bortsmält.
EgenWga jökeln (den afdelning af jökeln, som
utgöres af sammanhängande is) har,
Sweitz
ner pâ

som bekant, i

tre olika afdelningar, dem man ocksâ âterfinIsland, nemligen :

Isfallet, närmast fonden,

utmärkt för sitt brustna och branta skick, derpâ den
nästan horisontata hufvudmassan (mer de glace) och
slutligen den mot det framför liggande gärdet âter
brant slultande nedersta delen af jökeln.
Af dessa afdelningar kunde jag aldrig utpregladt
och tydligt upptäcka isfallet, utan tycktes alltid fon
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den omärkligt och langsamt sluttande öfverga i jökeln.
Ehuru denna (vid Ilorn-sund och Bell-sund) ännu i
slutet af Juni mânad var betäcki af snö, var dock
lätt att se ait den bestod af verklig ù, sâ väl der
den afbrytes i hafvet och serdeles tydligt företer den
bla eller blâgröna fàrgen, som tillhör ¡sen, som vid
undersökning af remnorna och de kanaler, hvari jökelns smâ bäckar framflyta. De bla och hvita ban
den, säkraste kännetecknet pâ verklig is-struktur, syntes ocksâ fullkomligt tydligt, sâväl uti sjelfva jökeln,
som i de framför densamma flytande isstycken, hvilka
derifrän nedfallit i hafvet. *)
I allmänhet företer här den horisontala hufvudmassan färre fenomen än uti ett sydligare luftstreck.
Remnor finnas ej pâ alla jöklar. Der jag sag dem,
utgingo de frân sidorna, men voro hvarken sâ djupa
eller sâ talrika som annorstädes. Spar iiWjökelbord
sag jag endast en gang, midt emot Amsterdam Island
der vid sidan af jökeln nâgra Cochlearier och Saxi*) Ehuru man efter Boss angifvit att isen uti Baffins Bay,
liksom de derifrän kommande simmande isbergen, ej bestñr
af verklig is, зупез mig detta föregifvaude pâ det bestiimd.iste motsngas sàviil af Binks uppgifter om grönlands-isen,
som af Kanes beskrifning öfver Humboldjökeln uti Smiths
sund, äfvensom af uppgifterna om den etora mängd stennr
och grus, hvilken Scokesby med flere sett pä sädana sim
mande isberg och som dessa ju rätteligen ej skulle kunna
medföra om de endast bestode af härdnad snö och ej af
verklig is.
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fragor bildade ett litet grönakande jokelbord.
Island pâ

De pâ

vissa jöklar sa talrika pyramiderna före-

kommo aldrig här, lika litet som de sâ kallade brunnarne

(puits).

Jökelrännilarne

voro ej

heller pâ

längt när sâ talrika som i sydligare klimat, men voro
temligen stora, med stridt lopp och alldeles klart vatten.

Vattenfallen pâ isen kunna sâledes icke heller

vara mânga; vid sidan af ett par jöklar förekommo
dock nâgra sâdana af ovanlig skönhet.
Som hekant, nckar Forbks atl jökeln är skîktad,
hvilket deremot pâstas af Agassiz. *) Sâväl en liten
jökel midt emot Amsterdam Island, observerad pâ en
nästan Iodrät sida, som Ice-sunds jökeln i Green-Har
bour, vid

dess ncdre del, syntes vara skiktade. Nog-

grannare undersökningar kunde jag dock icke egna härât.
Dirtbands kunde jag aldrig med bestämdhet upptäcka, churu jag vid Magdalena Bay och English Bay
verkligen tyckte mig spâra dem under observation pâ
branta jöklar,

som nedifrân

Jökel-vlf'var
der jökeln

ty(lligt kunde öfverses.

kunna îiaturligtvis icke förekomroa

sjelf gâr ut i hafvet; vid nâgra mindre

jöklar, som icke sträcka sig sâ langt, är deremot afloppct alldeles lika beskaffadt, som

i andra länder.

") Forbes, Ueis. in d. Savoyer-Alpen, bearb. v. Lbonhard,
Stuttg. 1845, p. 27. — Agassjz, Nouv. études et expéri
ences sur les Glaciers actuels, (Système Glaciaire, I) Paris
1847, p. 201, t.
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Bellsundsjökeln har t. ex. utom fyra smärre aflop|>
en steirre elf pä hvarje sida, ytterligt strid, men till
storleken myeket föränderlig efter ârstid och vexling
i temperatur. Jag hade tillfälle att under en hel
mânad iakttaga en af dessa elfvars vexüngar. Som
vanligt är vattnets färg askgrâ af den mängd uppslammad sand, elfven medför, och ännu hingt utanför
stranden afsticker den gra strömfaran bjert mot (let
klara hafsvattnet.
Pa Spitsbergen, som annorstädes, var ofta tillfälle att iakttaga ¡sens piasticitet, huru fullständigt
den formar sig efter den underliggande klippans yta,
huru den i allmänhet lika vál som en flytande massa
fogar sig efter dalens form, hopträngande sig när sâ
pâfordras, âter utbredande sig när dalens sidor det
tilläta.
Pâ smâ jöklar sag man vanligen tydligt huru
medlerst'a delen sköt framfÖr sidodelarne, alldeles som
en plastisk eller flytande massa mâste göra pâ ett
sluttande plan.
Pa Spitsbergen, der alla större jöklar nedskjuta
uti hafvet, nedfalla ständigt stora ismassor franjökelns
tvära kant och uppröra vattnet, till stor fara för fartyg eller förbifarande bâtar. Saväl fallet af dessa is
massor som förändringarne uti jökelns inre massa âtföljas af starkt dunder, förvillande likt âskans. Egent2
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liga isberg komma emellertid icke frân Spitsbergen,
churu de största js-stycken, man sctt uti hafvet deromkring, utgöras af blandis», som spitsbergsfararen
val fô'rstâr skilja frân hafsisen, hvilkcn är den cnda,
som i dessa farvatten gör seglingen osäker. Sâdan
landis kännes pâ langt afstând pâ sin olika form mot
hafsisen och sin mörkare blâ färg, hvars hvitrandiga
skiftningar jag alltid fann fullkomligt tydliga. En
anmärkningsvärd cgenskap hos dotta slags is är det
egcndomliga, smattrande Ijud, likt ljudet af elektriska
gnistor eller af brinnande granved, som sa tydligt
förnimmes, att örat äfven utan ögats tülhjelp upptäcker närvaron af sâdan simmande landis, hvilken
äfven härigcnom pâ det bestämdaste skiljer sig frân
hafsisen. — Stenblock sâg jag den endast en gang
bära.
Spitsbergen, som sâledes sjelf delfager i bildande af oceanens drifis, ligger naturligtvis hclt och hâllet
inom drifisens omrâde, ehuru dess vcstra kust under
sommarn är temligcn öppen och det just är i denna
del af polarhafvet, man har den sedan gammalt beromda Wahlers-Bight, som ännu af Scoresby ansâgs
som den enda vägen till 80° N. Lat. Mellan 80°
och 81° begynner iscn dock äfven här att blifva sa
packad, att det endaet vissa âr är möjligt att med
tartyg komma fram utmcd norra spitsbergs-kusten och
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man känner endast ett säkert cxeinpel att farfyg hunnit 82:dra graden*).
ingen

Norr om den 83:dje har anna

framträngt och med denna breddgrad har kun-

skapen om ishafvet nâtt sin norra gräns, hvarefter de
teoretiska spekulationerna om evig is eller ett öppet
haf kring polen vidtaga.
Till en del hafva väl ishafvet och dess strommar redan länge varit kända, men genom de mânga
pxpeditiener till de arktiska regiotiorna, hvilka under
de

tio sista ami blifvit utrustade

Franklin

och

for att uppsöka

hans besättning, hafva en mängd nya

iakttagelser blifvit gjorda, som antyda att ishafvet har
ett circulationssystem,
utredf,

hvilket,

en gang fullständigt

torde fitinas vara en af de underbaraste och

visaste anordningar i skapelsen.

Genom detta system

hindras polarhafvet att alldeles uppfyllas af is och
sahtnda göra de tempererade länderna obeboeliga ge
nom kohl, medan a. andra sidan de tropiska länderna
i väsentlig mon derigenom befrias frân den tryckande
hetta, hvaraf de annars skulle belt och hallet förbrännas.
о

Atminstone en del af aret strömmar Stilla Oceanens varma vatten in genom Berings-sund.

Denra

ström är dock af föga betydenhet, heist blott en ringa
vattenmassa kan insläppas genom det trânga sundet,
och

är ännu till sin fortsättning okànd. — Mauky

') Scoresby.
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antager en varm undervattenström genom Davis-sund
och "anser

endast en sâdan kunna vara orsaken att

isberg der ofta föras norrut, i motsatt riktning mot
den ström, som râder pâ ytan.
Sitt egentliga tillflöde af varmare vatten far deremot ishafvet genom den vattenmassa som mellan Is
land

och Norrige Kr i drift mot detta haf.

Denna

varmare vattenmassa synes ojäfaktigt vara orsaken till
den öppning uti drifisen, som finnes

utmed vestra

Spitsbergen, och Peterman, Findlay, m. fl. hafva sökt
visa sannolikheten deraf att större delen af denna
vattenmassa formätter sin väg mellan Ostra Spitsber
gen och Nova-Sembla, sedermera utsträcker sitt kretslopp ända till norr om 75:te graden och Ь Ryssarnas Polinje eller det isfria haf, som skall finnas norr
om

Siberien och hvilket hindrade Wkanqells och

ANJOUS framträngande pâ isen norrut.
Denna ström skulle sedan vara orsaken till det
jemförelsevis

öppna [M, Рии och Belcher funnit

norr om Parryöarna och som Morton upptäckt norr
om

Kennedy Channel*).

Fortsättande sin väg skall

denna numera betydligt afkylda vattenmassa passera
Baffin* Bay och Davis Sund och, sedan den utmed

~T¡^T.bAi.D. Journ. of P»m» Voy. to Wellington Chan] „el, Lond. 1852, II p. ** t -***£*. ™ «£
Arctic Expeditions, London 1855, I, p. 329. '•-**»»
Arctic Exploration, Philadelphia, 1856, I, p. 280, I.
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ostra Grönland flytande strömmen äfven blifvit deruti
upptagen,

bilda den stora arktiska strömmen, som i

mäktighet liknas vid Golfströmmen, gâ fürbi Newfound
land och slutligen under Golfströmmen ml Karaibiska
hafvet för att derifiân âterbegynna samma kretslopp.
Äsigten att Golfströmmen fortsätter sin väg till
Spitsbergen och förbi Nova Sembla, grundar sig mera
pâ iakttageher af hafvets temperatur och isens beskaffenhet an pâ dirckta observationer.
sSdana grundade

De enda uppâ

uppgifter, jag kunnat finna, lemnar

Delauoche, *) da han uppgifver, att en nordlig ström
tydligt iakttagits ända till Beeren- Island (ofvan 74"
N. Lat.).

Scoresby, Parry och Beechy anse denna

vattnets drift bevisad af hafvets höga temperatur och
den väg, utkastade flaskor tagit.

Amiral Becher har

konstruerat en bollle-track-cart **), utvisande den väg,
mer än 100 flaskor antagas hafva följt frân den punkt,
der de utkastades, tills de âter blifvit funna.

Ett af

de intressantaste bland sâdana praktiska bevis pâ
Golfströmmens ännu ofvan Norrige fortfarande drifkraft
är den

af General Sabine meddelade berättelsen om

nâgra fat palmolja fran ett fartyg, som 1822 lidit
skeppsbrott i Guineaviken under hans dervaro, hvilka
under hans vi^telse i Hammerfest följande âret der
*) Voy. en Scandinavie etc. sur la Corvette la Recherche,
Livr. 27—29, p. 450.
**) Вееснг, Voy. of Discov. tow. the North Pole 1818.
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flöto i land *).

Att dessa fat mast tvâ ganger pas-

sera Atlanterhafvet, är tydligt utaf hafsströmmens riktning.
Den

varma strömmen i »öppna» polarhafvet är

till sin vidare fortsättning änna icke faktiskt iakttagen.

Norr om Siberien tyckes en »revolving current»

rada,

hvilken under vâren och sommaren, sedan is-

lossningen frân
vester,
frân

Siberien börjat, löper frân öster till

men deremot under hösten och vintern gar
vester till öster **).

Fortsättningen af detta

strömdrag till arktiska Amerika är naturligtvis endast
gissad.
Bättre än den vattnets drift, som i ishafvet kringför det varmare vattnet,

känner man de strömmar,

hvarigenom dess kallare vattenmassa afföres till sydligare haf.
frân

Den

âtminstone under v¡ir och sommar

öster till vester norr om Siberien flytande kalia

strömmen är redan nämnd.

Norr om Spitsbergen fann

Parry hela ismassan uti sydlig drift ***) och denna
drift öfvergar utmed Grönlands östra kust till en stark
ström,

hvilken

Graah och Scoresby m. fl. iakttagit

och pâ hvars tillvaro man har de tydligaste bevis af
de fall, da hvalfângare mellan Spitsbergen och Grön*} J)0VE, Verbreit. d. Wärme, Berlin, 1852, p. 16.
Se Wkangell, Le Nord de la Sibérie, Paris 1843, II, p»
360. — Petermans Plan of Search etc. i Further Cori<esp.
and proceed. connect, with the Arctic Exped,, Lorn' ;
*"*) An Attempt to reach the Northpole, Lond. 185Í i
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land

blifvit inklämda uti ¡sen och med denna drifvit

langa sträckor,

förda af den kalla

1777 fastnade

10 fartyg i isen mellan Spitsbergen

och

Jan

Long. Ô.

Mayen,

vid

strömmen.

Ar

ungefär 76° N. Lat., 5° — 6°

Gr., och drefvo under 108 dagar med en

hastighet af lt — 12 eng.

mil om dagen ända till

62* N. Lat., 40° Long. V. Gr., hvarifrân den ännu
lefvandc

fjerdedelen af besättningen

rädda sig till Grönlands vestkust.

i bâtar kunde

Fartyget Henrietta

of Whitby fastnade âr 1S03 i hen, 80» N. Lat. 6°
Ó. Gr., och dref först vestligt, sedan sydligt, till 73} °
N. Lat.,

9»

Long.

eng. mil i dygnet.

V.

Gr. med en hastighet af 8}

Fyra af Scoiiesby âr 1817 ob-

serverade fartyg, hvilka förlist i isen och derefter râkat i drift, drefvo pâ 13 dagar 7 grader i vester och
3 i söder med en hastighet af 14 eng. mil i dygnet.
ScoiiESBYS eget fartyg dref samma âr med ¡sen i ват
та riktning under 9 dagar mellan 110 och 120 eng.
mil. — Att den ofvan nämnda stora arktiska ström
men redan i trakten af Melvillesund yttrar sin tillvaro
visas af kapten

Keli.ets fartyg Resolute, som dref

frân nämnda sund ända ned till Grönlnndska kolonierna och Löjtnant de

Havens begge fartyg, hvilka

frân Wellington Channel fördes af samma strömdrag
ned till Holsteinborg.

Finhi.ay

tror att de fartyg,

som d. 20 Apr. 1851 blifvit sedda vid Newfoundland,
varit sjelfva de sä myeket eltersökta Franklins »Ere
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bus" och »Terror", hvilka afdenna ström blifvit förda
ned genora Barrow-strait och Davis-strait, och anser
detta antagande till och med ega »positive certainty *).
Särdeles upplysande för dessa strömmars riktning
«aro iakttagelserna rörande drifveden, ehnru ännu icke
l)â lângt när tillräckligt fnllföljda, hvarföre man icke
heller kan med visshet uppgifva dessa flytande träds
egentliga hemländer.

Att dessa mâste finnas i bade-

norr och söder ser man dock saväl af trädslagen, som
af de strömmar, hvari de föras.

Pâ Island hade jag

tillfälle att iakttaga huru största antalet af de pâ södra kusten i land flytande trädstammarne utgj*ordes af
mahognyartade trädslag,

medan

â andra sidan vid

norra kusten barrträden syntes öfverväga. Redan Olüfsen
och Povelsen angâfvo, att Grönlandsisen förde drifved
till denna kust.**) /
Vid Spitsbergens, Sibériens och Grönlands kuster
är drifveden allmän, men saknas uti kanalerna emellan
ögrupperna uti Arktiska Amerika: âterfinnes deremot
vid gränserna till det "öppna» polarhafvet.
Märkligt är att den drifved,

som kommer till

Grönlands vestra kust, pâtagligen flyter omkring Cap
*) Se ang. dessa och flera dylika fall Scoeesby, Account of
Arctic Hegions, Edinburgh, 1820, 1, p. 213 f. — Kane, First
Grinnel Expedition. — Findlay, On the probable curs
pursued by Franklin, p. 33, 35. (Jouru. of the Eoy.
Geogr. Soc. XXVI, London 1856).
") Reise gjennem Island, Kjöbenh. 1772. I, p. 517.
. '.
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Farvel med den ström, som kringflyter Grönland. Den
kommer ej norr eller vesfer ifrân, utan upphiir smâningom mot Nord-Grönland, tilltagande i mängd utmed
sydliga kolonierna. Man känner ett fall att ett mahognyträd blifvit uppkastadt pâ Disco, hvilket endast kan
förstâs derigenom att samma tràd först af Golfströmmen blifvit fördt norr och öster om södra Grönland
och sedan derifrân kommit in uti arktiska strömmen,
hvars lopp det mâstc fulja omkring Cap Farvel.
Efter denna hastiga öfversigt af hafsströmmarnes
kretslopp inom norra hcmisferen, för sâvidt de h it ti Ils
blifvit iakttagna och p¡i teoretiska grunder kombincrade, vilja vi fästa oss vid dessa strömmars inverkan
pâ den arktiska regionens
rörande
äfven

dess
i

sina

fauna,

klimat och de slutsatser

man deraf mâstc draga, hvilka

inskildheter äro af största

vigt för

bestämmandet af den olika utsträckning, de olika ark
tiska kümat^onerne förr mâst ega.
Maury jemför Golfströmmen med eldningen afett
hus genom varint vatten. Mexikanska viken och Karaibiska hafvet äro kiltlarne, uti hvilka det frân Afrikas
sjränder kommande

vatten ännu mera upphettas och

tvingas att flyta mot Norden.

Golfströmmen är rör-

ledningen, som ulbredd till en allt vidare yta genom
sin

tcmperatur och de derutaf uppvärmda luftström--

marne, gifver at vestra Europa dess blida klimat."
Sedermera atcrvänder pâ den antydda vägen dess af-
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kylda vatten

för aft ányo uppvärmas och begyntv

Síimma välgörande omlopp.
Malry anser att Hon värmemängd, som golfströmmen pâ en vinteidag utbreder öfver Atlantiska oceanen,

är tillräeklig att hiija heia den atmosfer, som

hvilar öfver Frankrike och Sforbritannien, frân fryspunkten till sommarvärmc,

liksom att den qvantitet

af värme, denna ström dagligen bortför frân Karaibiska
hafvet och Mexikanska vikon, vore nog att npphetta berg
af metall frân 0° till smältpunkten och bibehâlla flytande en metallsfröm, stöire än Missisippis dagliga vattenmäni;d. I ögonen fallande är skillnaden mellan
den omgifvande oceanens tomperatnr och golfströmmens,
som vid Cap Hatteras och äfven vid Now Foundland
kan belöpa sig ända till II°— 17° С (20° — 30° F.°)
Genom Golfströmmen har Norrige 100 mil frân
norr till söder samma Januari-klimat och ej en hamn
stängd

af is ända till Nordkap; och 5° nordligare,

vid Beeren-Island,
öppet.

Island,

kan

hafvet ännu vid jultiden gâ

som ligger pâ gränsen

mellan den

arktiska strömmcn och Golfströmmon, har en skillnad
i medeltemperatur af 4° С mellan de af olika strömmar berörda kusterna.
Efter Doves Isotermkarta har Storbritannien och
Norrige eü klimat som med 6°,25 — 10° С (5°— 8° R.)
0 Mauby, Physical Geography of the Sea, new Ed. Newyork
and London, 1858, p. 40.
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ofverstiger den medeltemperatur, ватта lander borde
ega enligt sitt geografiska läge.

Pâ hela jordklotet är

Norrige det relativt varmaste landet, ty medan dess
medeltemperatur nu är frân 6°,25 —0° C. sâ är den
frân

6°, 25 — 10°

С. bögre än den borde vara enligt

läget och ocksâ vore utan en nppvärmande hafsström.
Fâ lära väl tänka deruppâ att Stockholm ligger
under samma breddgrad som Sydgrönland, hvilket betäckes af ett evigt istäcke, eller att Labrador ligger
gent emot England.

Ser man

pâ en Isotermkarta

öfver Atlantiska Oceanen finner man pâ ett i ögonen

fallande sätt hum

olika värmen är utbredd,

och hüru tydligt denna fördelning är beroende af
strömmarrtes olika kurs.

Afven uti stilla Oceanen

âterfimies, fast mindre tydligt, samma förhällande^ ty
ocksâ der flyter en art goll'ström, den Japancsiska
slrömmen, som blidkar klimatet vid Amerikas nordvestra kust,

medan vestra Syd-Amerika afkyles utaf

Humboldtsirömmen.

Gränsen emellan Ishafvet och Atlantiska Oceanen
kan tillfölje af dessa vattnets klimatiska förhâllanden
ej följa polcirkeln eller nâgon
paralellcirklar,

utan

aunan af eqvatorns

mâste bestämmas af isotermer.

Eliuru ingen sâdan gräns ännu blifvit noggrant oller
med ansprâk pâ giltighet oppdragen, tor^«" f""*1 ''"ck
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komma

sanningen

närmast om man drager den frân

New Foundland förbi norra bland till Finmarken ehuru
den dâ i öster kommer att gâ ej obetydligt sydligare
än gränsen för drifisen, hvilken väl egentligen

borde

anses besfämma öfvergangen mellan dessa haf.
Stilla Oceanen stängcs väl genom Berings-sundet
frân

det norr derom üggande polarhafvct, men bâde

kliniat och
norra

delen

fauna uti Beringshafvet och âtminstone
af det Okotska synas sâsom naturen-

ligast fordra att man betraktar dessa sâsom tillhörande
Ishafvet och ej Stilla Oceanen.
P¡i de

tre kontinenter, som ligga mellan dessa

haf och hvilkas norra kuster deraf sköljas, torde barrträdens norra gräns närmast motsvara den linea, som
betecknar ishafvets sydliga, enär begge temligeit nära
följa isotermcn 0° .
Denna kalla zons vexter och djur förcte i allmänhet ett fortgâende aftagande uti formernas mângfald.

Arterna

bli allt färre ju närmare man nalkas

poleii, men under det is och snö göra en stor del af
landet

otillgänglig för vexter, finna deremot hafsdju-

ren rik föda, hvarföre de ocksâ här lefva uti en rikcdom pâ individer, som väl kan täfla med sydliga län
ders.

Oceaniska

fosforescerande

djur finnas i den

mängd uti vattenytan att man under segling oт natten
kan iakttaga en tydlig ljusstrimma uti fartygets mörka
lcülvatten och Scoresby har seglat lânga sträckor uti

_ 29 —
»green wafer», det vill säga ett haf, hvars färg var
förändrad frân bla till gröngul af de tallösa medusor
och andra simmande hafsdjur, som deruti fuiinos.
Det är uti ishafvet mellan Amerika och Europa
som man an ser sälhundslangsten gifva nära en million
sälar ârligen, medan hela flottor af hvalfângare för
100 âr sedan harpunerade hvalarne mellan öslra
Grönland och Spitsbergen och England ännu för 30
âr tillbaka utsände omkring 150 fartyg hvarje âr,
mest till Baffinsbay, pâ hvalfángst, ett yrke, som enligt
nordamerikanska officiella rapporter*) ännu arligen sysselsätter 600 fartyg och 15,000 sjömän frân detta
land, hvilket deraf skördar en större vinst im af hela
handeln med Europa, ja större än sjelfva utbytet frân
Kaliforniens guldminor.
Iläraf kan man dömma om deesa djurs myckcntet. Vanligen lefva säl- och hvaldjuren uti stora
flockar, en bójelse som i allmänhet râder hos djuren
i den kalla zonen.
Afven landet är rikt pâ djur; sâ sköts pâ Grön
land 10— 20,000 renar under hvarje af de sednare
âren**). Mängden af fâglar, som under sommaren lägga
sina ägg vid ishafvet, är fabelaktig. Vid de sâ kailade
*) Maury, Sailing Directions, 1858, p. 320.
*') Reinhardt, Grönlands Pattedyr p. 9. (Rink, Grönland Geogr.
dg etat, beskrevet, Kjöbenh. 1857.)
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moin af fâglar öfver sitt hufvud och vid mynningen
af Kolyma uti Siberien

dodadas i början af detta

ârhundradc pâ en dag fiera tusen vildgäss.
Man har hittills brukat under en rubrik sammanfatta den kalla zonens fauna.
sönderfalla uti fiera

Att den emedlertid bör

afdelningar är temligen tydligt

endast deraf att medeltemperaturen inom den del af
denna zon, som blifvit besökt af menniskor, minskas
irân 0° till — 18° С.

Sâdana klimatiska förändrin-

gar mâste âtföljas af stora skiftningar inom den organiska verlden.
Hvarken tillâter tiden eller de för handen varande
hjelpkàllorna eller sjelfva materialet ännu nâgon fullständigare utredning af detta ämne, som jag hoppas framdeles kunna i detalj bearbeta; men jag har likväl ansett
det kunna nâgot upplysa att anföra hvad jag hittills
funnit tala för delningen af d^n arktbka faunan uti
fiera bälten.
bälten

med

För mera reda har jag betecknat dessa
hvart sitt namn, utan ansprâk att göra

dem gällande annorlunda an som beqvämliga för denna
afhandlings syfte.
Den sydligaste zonen kallar jag här den hyperboreiska och anser som typiska för denna Finmarken
och nprra Island.

Dess utsträckning i söder är natur-

ligtvis densamma, som arktiska regionens ; i norr torde
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dess grane i bafvet sammanfalla med nordgränsen für
Gadus morrhua och i allmänket böra dragas mellan
65° och 68° N.

Lat. — Den

derefter vidtagande

zonen vill jag nämna glacialzonen,

dit jag räknar

Boothia Felix, Grönland, söder om Upernavik, till omkring 65°, Jan Mayen och Beeren-Island.

Norr om

74° N. Lat., fastän icke jemt Го Ij an de latjtudcirkeln,
anser jag den nordligaste eller polai zo/ien vjdtaga.
dit jag hänför samina lander, hvilka Ricüardson tilj.delar polarfloran.

Sâsom typiska för denna zun anser

jag Spitsbergen .och de länder, spm skiljas genom dei
sund uti arktiska Amerika, hvilket fortsättes frân Lanir

caster sund till Macclure-Strait. Afvrn torde Grönland
norr om Upernavik och Nova-Sembla böra räknas hit.
Uti bafvet mellan Europa och Amerika karakteriseras den hyperboreiska zonens södra gräns temligen
tydligt af de stora fiskbankarne, der arter af Gadus
och

Pleuronectos utgöra föremâl

fiske.

Fiskbankarne vid New Foundland aro sedan

gammalt
ansâgos
tyg
gifva

för ett storartadt

bekanta;
1857

vara

p:i

2 — 300

sysselsatta.

sitt

Lappmarken,

stora

bankarne

norr om

engelska och
Finmarken

fiske

hvilket med

frân

Island

franska

far-

och Nordlanden

Lofoden

till

Eyska

fog kan sägas föda hela

befolkningen, dâ .dess öfriga näringsgrenar äro för
obetydllga att härvid kunna кoшта i beräkning. —
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Denna zon tyckes Sqvalus
höra,

ehuru den

ocksa

borealis egentligen till-

förekommit närmare polen.

Artrikedomen är ännu temligen stor *).
Inom Glaclal-zonen fuinas inga fiskbankar af betydenhet. Stortorsken (Gadus Morrhua) är icke med visshet
funnen sâsom ständig innevânare i denna zon, hvarföre
äfven, som nämdt, dess södra gräns kan anses sammanfalla med denna fisks norra. Säsom egentligen hit höraiide
kunna räknas en mängd arter af familjerna Scorpœnoidei, Blennioidei, Salmonacei, Gadoidei, utaf hvilka
de bâda första vid Grönland upptaga omkring hälften
af hela faunan med mer än 30 olika arter, af hvilka
icke ens halfva antalet förekomma vid Finmarken och
ч!еп del af Amerikanska kusthafvet, som i zoografiska
och klimatologiska förhâllanden star Finmarken när- •
mast **).

Afven glacialzonens liskarter lefva i stor

rikedom pâ individer.
Uti polaizonen är deremot fiskfaunan nästan förr
svunnen.

Alla,

som undersökt förhâllandet,

Ршрра,

Scoresby, Parry,

Baer och Belcher, hafva funnit

samma fattigdom.

Hela Spitsbergens fiskfauna uppgâr,

sâ vidi man känner,

knappast till mer än 10 arter

och hvalrossjägare försäkra att de der nästan aldrig
sett nâgon fisk, ett förhâllande, som enligt Baer äf*) Nilsson Skandinavisk Fauna; Faber, Die Fische Islands,
Frankf. a. M. 1829, 4:o.
**) Stoker, Fishes of Massachusetts, i Boston Journal, IL —
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ven gäller om Nova-Semla. Talrikast och mest till—
hörande denna zon tyckes Merlangus Polaris vara,
hvilken lika ofta förekommer vid Parry-öarne, som vid
Spitsbergen. Knappast mera än 15 arter äro kända
Iran hela polarbältet, alla nästan lika fattiga pâ individer *).
Af Mollusker företer strandfaunan inom den hyperboreiska zonen en ganska stor rikedom, men sâvàl
strandfaunan som de djupare regionerna (se oт
dessa noten, pag. 35) hafva mânga söder ifrân invandrade arter. För tydligare öfversigt vill jag här meddela cn jemförelse mellan de olika zonernas mollusker
inom littoralregionen **), väljande som representant-ländcr Finmarken, Grönländska kolonierna och Spits
bergen :
Finmarken.
Littorina Grönlandica.
—
tenebrosa.
—
limata.
—
littorea.
Patella testudinalis.
Purpura Lapillus.

Grönland.

Spitsbergen.

—

—?

—
—

*) Richardsov, Append. to Belchers Voyage. — Supplement
to the Append. of Parrys l:st Voyage (Natural-History),
Lond. 1824, 4.0.
") Se Lovén, Malacologiska Notiser, W. A. Ö. 1846, p. 252, f.

3

Finmarken.

Grönland.

Skenea planorbis.
Mytilus edulis.
Cyamium minutum.
Mya truncata.
— arenaria.
Carbium edule.
Pholas erispata
Tritoneum cyancum
Lacuna pallidula.
Trochus cinerariu.--.
—
tumidus.
Margarita helicina.
Patella pcllucida.
— virgínea.
Rissoa arctica.

» —я

— interrupta.
Saxicavœ
Margarita cinerea.

—
•—

Spitsbergen.

—
—
—
—
—

—
—

—?

—

—

—
—

Uti Finmarken eger saledes strandfaunan omkring
25 arter Mollusker, mcdan Grönland ej tyckcs ega
öfver 15, ett tal, som troligen skulle blifvaünnu mindre, om uppgiften öfver arternas utbredning nwdgâfve
att ifrán summan 15 subtrahera dem. som tillhöra den
sydligaste delen af detta land, hvilken del det
torde vara skäl att föra till den hyperboreiska
zonen. De 11 arter som fumas i Finmarken men
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saknas pâ Grönland gâ samtliga söderut till Bohuslän

eller England och äro sâlunda gemensamma för

den germaniska och hyperboreiska faunan.
Den enda art (Littorina grönlandica) som jag pâ
Spitsbergen kunnat anträffa uti littoral-regionen, fanns
einlast uti den sydligaste fjorden och der ganska spar
sam t.

Det är sannolikt densamma, som Baer funnit

pâ Nova-Sembla, den enda strandform, som mig vetterligen der blifvit funrwen.
Ehuru under Belchers och Pennys expeditioner
ganska noggranna undersökningar anstälts öfver Mollusk-faunan i Wellington Channel, upptages dock i de
zoologiska förteckningarne *) endast en verklig strand
form, Patella testudinalis, hvilken här emedlertid sänkt
sig pâ djupet.

Sa vidt jag erfarit, fmner man aldrig

denna snácka i Bohus-lán lägre än sjelfva vattengângen, sâledes i sällskap med Littorinerna; pâ Island
deremot mâste man söka den vid lâg ebb och uti
Wellington

Channel tillhör den Laminarie-regionen.

Tydligcn lämpar den sig sâlunda efter de olika klimaten **).
*) Sutherland, a. st. II, p. CCI.
*') Man kan neniligen urskilja icke trlott horizontala utan afven vertikala zouer för de evertebrerade hafsdjuren, bvarpñ
Forbes först fiistat uppmärksaraheten.
Liksoin landcts
djur- och vextlif förfindrar sig efter laudets olika iiöjd öfver
vattenvtan, finner man ocksü hafsdjuren vara uuderkastade
vissa bestiimmelser i detta afseenuc.
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Littoral-faunan pâ norra och ostra Island âr tydligen den samma som Finmarkens och Grönlands, med
uteslutande af âtskilliga sydligare arter. De ô'friga
arter af Finmarkens fauna, som ocksâ förekomma pa,
Spitsbergen, äro alla sâdana, som tillhöra bade LitFokbes bestamde i sin nppsnts »On the Associations of
Mollusca on the British Coasts (Edinb. Academic Annual,
1840) 5 vertikala hufvudregioner, hvilka han sedermera
fullstiindigare genomförde i den af honom och Hanley utgifna History of British Mollusca. De äro:
1) Littoral-regionen, frñn vattenytan till lüg ebb (n. b.
invid 8tränderna; de djur, som eljest simma i ytan af hafvet, hvarom förut ár nämdt, inräknas ej i den batymetriska zon-uppställningen).
2) Laminarie-regionen fran lag ebb tili 1 5 famnar.
3) Hornkorallernas region frän 15 till 50 famnar.
4) Djupets korall-region frân frän 50 tili 100 famnar.
5) Abyssal-regionen.
Sars, som äfven noggrant studerat denna utbredning, bekräftar (i Nyt Magaz. for Naturviolensk. VII, p. 367, f.
Christiania 1853) i hufvudsaken Poubes' iakttagelser, men
anser ej Forbes' 2:dra region böra utsträckas liingre an till
10 famnar och uppstaller mellan denna och hornkorallernas.
en ну, som ligger mellan 10 — 20 famnar.
Enligt Saks (anf. st. VI, 121 f.) vidtaga uti Norrige de
stora korallernas eller »sjöträdens» region redan vid 100 .
famnars djup och 200 famnar djupare finnes ännu ett kraf
tigt djurlif.
Före den fullständiga bearbetningen af det insamlade materialet är det naturligtvis för tidigt att gifva bestämdaomdömen om dessa förhallanden uti ishafvet, men i allmänhet
tyckas Forbes1 regioner lika bestämda igenfinnas vid Island
och Spitsbergen, som i sydligare länder.
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toral- och Laminarie-regionen till hvilken sednarc de
ocksâ vid sistnämnde land äro ¡nskränkte.
Af de uti hafvet lefvande däggdjur synes Grindhvalen (Delphinus globiceps) endast under sommarinânaderna besöka nordliga delen af hyperboreiska
zonen,

äfvensom denna och

sommaren

den glaciala zonen om

korsas af Delphinus Orea och Phocsena.

Af de egentliga hvalarna tyckas Balaenoptera rostrata
Fabr. och Balaenoptera boops hafva sitt hemvist inom
detta

bälte, enuru de under sina vandringar besöka

sâväl

sydligare som

isynnerhet nordligarc haf.

Af

sistnämnde art har jag sett mânga saväl i närheten
af Island

som

mellan Nordkap och Beeren-Island.

Nordligare än B.

boops,

men vissa tider talrik uti

denna zon är Balaenoptera gigas (physalus), som vid
Grönland om sommaren alltid söker sig upp uti Baffins bay, medan under samma tid Balaenoptera boops
stadnar qvar vid Syd-Grönland.

Sa vidt man känner

hvalarne äro de vandrande djur och äro de tre största arternas vandringar uti Ishafvet af stort intresse.
Medan under varen och förra hälften af somma
ren 78° — 80" N. Lat. vid Spitsbergen i hvalfângstens tider ansägs som den rätta

"whaling Ground"

för Grönlands-hvalen, Balaena mysticetus, liksom nu
mera Nord-Water i Baffin« bay. dit John Ross framirängde

1818,

samt Lancaster-Sund,

sâ

visar sig

samma djur om vintern vid Grönland ända ned till 65".
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När âter denna hval om varen närmar sig polen, efterträdes

den i glacial- och den tillgängliga delen af

polar-zonen af Balamoptera gigas, hvars ankornst vid
Spitsbergen ocksâ af hvalfângarne ansâgs bebâda Grönlands-hvalens aftâg à'nnu nonlligare.

Denna hval nai

ler sig utmed drifisen medan Balaenoptera boops alltid
häiler sig söder derom.

Enligt Holbôll âtervänder

under hösten fó'rst Balaenoptera boops, derpâ Balaenop
tera gigas, tills slutligen àfven Balaena mysticetus infinner sig att vintra i den af de andra hvalarne öfvergifna delen af polar-hafvet.
Till det hyperboreiska bältet tyckes Hyperoodon
borealis äfven höra.

Söder om glacial-zonen Lara der-

emot aldrig Hvitfiskens (Delph. leucas) och Narhvalens (Monood. monocerus) vintervandringar sträcka sig.
Mot vâren
polar-zonen.

âtervända de till sitt egentliga tillhâll,
Uti Wellington Channel sag Kapten

Penny vid denna ârstid stora flockar af hvitfiskar
skyndande till det »öppna polarhafvet.»
Af säldjuren tyckes Phoca vituüna vara allmännare inom det hyperboreiska bältet än inom det glaciala.

Pâ Island utgör ^len föremal för en för inne-

vä names näring bögst vigtig fängst.

Phoca grönlan-

dica och Cystophora eristata synas mest tillhöra gränsen mellan denna och den glaciala zonen, inomjhvilken siiväl dessa som Phoca barbata talrikt förekomma
âtminstonc under en del af âret.

Anna känner man
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ej

tillräckligt om dessa djur för att kunna noggrant

angifva
den,

deras utbredning.

Phoca barbata är dock

som haller sig längst mot norr.

Under resan

till Spitsbergen sag jag stora skaror af Phoca grönlandica pâ drifben mellan Spitsbergen och Beeren-Is
land medan ej en enda upptäcktes utmed land, hvarest ¡iter Phoca barbata fanns i lika stor mängd. Vid
Spitsbergen hâller den
hvarföre den

ocksâ,

dâ under Juli manad isen ur

fjordarne dref till sjös,
Spitsbergen,

sig helst pâ den fasta ¡sen,

belt och hallet försvann fian

der endast Phoca foetida âterstod.

Af

Phoca grönlandica fângas Irligen mellan 30 — 40,000
styckeu vid

Grönlands södra kolonier, liksom Eski-

mâerna pâ Boothia Felix för heia sin exisiens äro i
hög grad

beroende

af den äfven vid Nord-Grönland

scrdeles talrika Phoca foetida, hvilken, oт ock ¡den
tis к med Phoca annellata och sâledes lörekommande
lângt söderut, egei.tl gen är en glacial-zonens innevanare.

Mellan

40 och

Nord-Grönlands kiist.
cristata, som
sälfângst,

50

tusen fângas ârligen vid

Det hirer

vara

Cystophora

företiädesvis är föremal för den stora

hvilken uti Mars och April mânader be-

drifves i närheten af Jan

Mayen *).

Jag har sett

uppgifvas, att ända till 20,000 djur frán ett enda fartyg
blifvit dödade.

*) Nilsson.

Skand. Fauna, Däggdjuren, 2 uppl. p. 316.
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Inom Polar-zonen är Hvalrossens stamhâll. Vid
Nova-Sembla och Spitsbergen är han föremâl för en
betydande jagt, men bar liksom Grönlands-hvalen
(Balaena mysticetus) mycket dragit sig undan frân
sistnämnde ögrupp. Vid Kennedy Channel är han
enligt Kane serdeles vigtig för Eskimâerna.
Bade den gamla och nya verldens kontinenter
nâ normt öfver trädgränsen. Der barrträden och efter dem löfträden vidtaga har man pelsdjurens zon,
hvilken saväl u(i Amerika som Asien är beryktad för
sina mânga pelsbärande rofdjur, hvilka äro föremal
för en vidsträckt jagt. Pâ Barren Grounds, Samojedernas Tundras, der barrträden ej längre kunna växa,
är faunan langt fattigare, allt mera aftagande mot
norden i formernas om ocksâ ej uti individernas myekenhet.
Kastar man ögat pâ en jemförande förteckning
öfver de landt-däggdjur, som tillhöra Barren Grounds
pâ Amerikas fasta land, sñlunda inom det hyperboreiska bältet, samt länder inom de öfriga arktiska
zonerna (vi meddela härjemte en sâdan), finner man,
att arterna öfverallt äro desamma men att de en efter
annan försvinna mot norden, ehuru ej här, som bland
sälar och hvalar, nya arktiska former upplräda. Tydligast kan man följa detta faunans aftagande ifiân
Arktiska Amerika till Melville-Island, hvaremellan un
der en stor del af âret genom ¡sen är saturna förbin-

\
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delse, som om de tillhorde en och samma kontinent. —
Af de vextätande djuren är renen uthâlligast; isbjörnen tyckes till och med tilltaga mot polartrakterna.
Fjellräfven är kanske talrikast ¡nom den mcdlersta zonen.
Bäst kan man följa den arktiska fâgelfaunans aftagande mot norden om man iakttager dess ntbrcdning
inom Arktiska Amerika, som i hela sin utsträckning
företer temligen likartade förhâllanden. Inom Asien
motsvara Boganida som gränsar in till skogsregionen,
och det norr derom liggande Taimyrla/ulet*) temWgcn
nära den mellan 67° och 73° utbredda delen af Ark
tiska Amerika, hvars öfverensstämmelse i fägclarter
med Europa äfven tilltager mer och mer mot norden.
(Dâ t. ex. af Amerikas 63 och Europas 75 arter
Sylvias norr om 36° N. Lat. endast 4 förekomma i
begge verldsdelarne, äro af 95 och 111 arter simfâglar 77 gemensamma). Utmrd trädgränsen och derifrân till 69° N. Lat. íinnas i Amerika nära dubbelt
sa mânga arter, som mellan í9° och 73° och mer
än 3 gânger fiera än vid Parry-öarne. Minskningen
uti arternas antal gäller i första rummet Sparlïâglarne,
hvilka frân 20 uti den hyperboreiska reduceras till
4 uti glacial- och 2 i polar-zonen. De öfriga ordningarne aftaga nästan jemnt med cn tredjcdel frân
*) MlDDENDOkffS nndersökningar öfver fâglarne i dessa lander,
pâ hvilka vi bygga denna jemförelse, uro minst fullständiga
med afseondo pä sim-iaglarne.
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bälte till bälte.

Roffâglar iînnas bögst fâ ¡nom Gla-

cial-zonen och ¡nom Polar-zonen har t. ex. Spitsber
gen ingen enda och Parry-öarne blott en art,
nyctea.

Strix

Af vadare finnas väl pâ Spitsbergen 5 arter

men endast Tringa maritima i nâgon mängd.
De flesta af dessa fâgelarter flytta under vintern ;
inom Polar-zonen stadnar knappast nâgon och fâ i
den närmast sydligare.

De mot vâren ¡itervändande

fâglar, hvilka häcka i den höga norden för att sedan
âter besöka sydligare trakter, fordela sig olika inom de
arktiska zonerna, sâ att man t. ex. ej ¡nom den hyperboreiska eller glacial-zonen âterfinner alla dem, som
häcka inom polar-zonen.

(I allmänhet har man iakt-

tagit att hvardera fâgelarten

merändels häckar just

vid norra gränsen för sin utbredning).
t.

Larus Kossii

ex. är under sommaren sedd endast uti de aldra

nordligaste

trakterna ; Larus glaucus,

Mergulus Alle

eburneus och

häcka ej sâ sydligt som i Finmarken

eller pâ Island; Procellaria glacialis och Larus ebur
neus, churu ej sällsynta pâ Spitsbergen, hafva aldiig
der traffats häcka, da deremot den förra i mängd lägger ägg pâ Beeren-Island.
Dessa massor af häckande

fâglar bihla de sâ

kailade fogelbergen, hvilka vi redan i förbigäende 0111nämnt *).

Ehuru sâdana

fumas inom hela den ark-

*) Lika intressmit som sjelf'vn (ngelbergens förekomst är att
observera hum Inghirna derstädes bygga. Hvalross-jiigaiue
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íiska regionen sâ langt den är kand, tyckas dock de
Nord-Grönländska, enligt beskrifningarna, vara rikast
pâ djur. Ту hnru talrika dessa sjôfâglar än äro un
der liggtiden bâde pâ Island och ännu mer pâ Spits
bergen, ser man dock aldrig vid dessa oars kuster en
sâdan rikedom, som den Holböll berättar vara râdande i Nord-Grönland, der 4 man inom en timma
kunde göra en sâ rik fângst att de dermed helt och
hâllet fylldc sin bât. Denna Nord-Grönlands rika
sjöiagel-fauna skiljer sig frân Syd-Grönlands dels genom arter, som endast finnas i det södra, sâsom Puf-

pfistâ nemligen om nñgra af hafsfâglarne att de slugt första
liigga sina bon, sa att de äro freilade (or fjällräfven. Larua
tridactyhis och Uria Brunickii lagga iigg pâ alldeles lodräta
klippor och Mergulus Alle har sitt tilllmll utmed bergeta
fot langt inuti stenrösen. Grâgâsen, som är tillräckligt stark
att lomara sig, lägger sina ägg pâ fasta landet, dâ deremot
den svagare Anser bernicla och Ejdern utan undantag fin
nas pâ holmarna, och iakttaga den försigtigheten att alltid
for hückningen välja sädana holmar, hvilka ej genom is stâ
i förbindelse med fasta landet. "Vâr besättning hade beräknat
en stör dunskörd pâ en 5, som är berömd för sina mânga
ejdrar; men mellan den och fasta landet lag isen ännu qvar
under liggtiden och pâ ön fanns ej ett enda bo. — Äfven
vid Spitsbergen râder det frân andra hall kända föihallandet, att de lâglar, som kläcka pâ samma berg, vid väljande
af plats för sina bon iakttaga en viss vertikal ordning. Sa
t. ex. rufva Uria Brunickii och Larus tridactylus sina ägg
öfveret i berget, Mergulus Alle och Larus glaucus deremot
hâlla sig närmare dess fot och Anser bernicla och Somateria
mollissima finnas närmast hafsytan.
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finus major, Thalassidroma Leachii, Lestris catarractes och Cygnus ferus, dels deruti, att âtskilliga arter,
som äro geinensamma, under liggtiden förekomma pâ
Syd-Grönland i öfvervägande mà'ngd. Sâdana äro Larus marinus, leucopterus och tridaetylus, Lestris pa
rasitica, Clangula histrionica och Colymbus glacialis.
Till underlättaniie af öfversigten af de arktbka
zonernas komparative rikedom pâ fagelarter meddelas
här en med den förra lika uppstäld tabell *).
") För denna och föregaende tabell äro utom egna iakttagelser
begagnade: Bicuaudsson, Fauna Boreali Americana, Loiul.
1831, 4:o. — Dens., Heport on North-American Zool. (i
Report of the 6:th Meeting of the Brit. Assoc. for Advancem. of Science V, p. 121, f. Loud. 1837.) — MiddenDORff, Sibirische Heise, II. 2, Petersb. 1853, 4:o. — Key
serling und Blasiüs, Wirbelthiere Europas, I, Braunschw.
1840. — Reinhardt, sen, Tillœg og Forandringer i den
Fabriciske Fortegnelse pâ Grönlandske Hvirveldyr (l)anske
Vidensk. Selsk. Naturvid. Afhandhr VII) — Reinhardt,
jun. Fortegn. over Grönlands Pattedyr, Fugle og Fiske,
(Till. N:o 1, IilNK, Grönlands beskrifvelse II, Kjöl). 1857). —
Holböll, Ornithologiske bidrag til den Grönlaudske Fauna
(i Kköyek, Naturh. Tidskr. IV, 361, f) — Fabeii, Prodromus der Isländischen Ornithologie, Kopenhagen, 18Ï2. —
NiLSSON, Skand. Fauna, I, II. — Wagner, Geogr. Verbrei
tung der Süugthiere (i Malh.-Physikal. Abhaudll. der К.
Bayerischen Akad. d. Wissensch. IV, 1, München, 1844, 4:o). —
Scoresby, Account of Arctic Hegious, Edinb. 1820. —
PlllPPS, Voy. tow. the North-Pole, Loud. 1774, 4:0. —
Paiiry, An Attempt to reach the North Pole, Loud. 1828,
4:o. — Supplement to the Append. of Parrys I:st Voyage. —
Kane, Arct. Expl. — 1.J- Cl. Boss, Append. to the 2:d
Voy. of Sir J. Boss.
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De

färska vattendragen inom hyperboreiska och

glacialzonon utmärka sig för en särdeles stor rikedom
pâ lax, hvaraf fiera arter iorekomma.

Inom polar-

zonen tyckas dessa försvinna, âtminstone känner man
ingen

art frân Spitsbergen och vid Melville- Island

har väl lax blifvit fungad, men som en sällsynthet.
Stenstkups förteckning öfver Islands landt- och
sötvattens-mollusker *) anger

18

deri upptagna ga langt söder ut.

arter.

Fiera af de

Detta antal är ock-

sâ dubbelt btörre an Grönlands, hvars land- och sötvattensmollusker deremot äro särdeles egendomliga **).
Oaktadt flitigt sökande fanns pâ Spitsbergen ej minsta

spâr

af nâgon landt- eller

sötvattens-mollusk.

Lika litet har jag kunnat finna nâgon uppgift att sâdana blifvit anträifade inom andra polarländer.
lunda tyckcs inom

Sâ-

det hyperboreiska bältet denn a .

djurgrupp vara temligen representerad, men med stark
tillsats af sydligare arter.

Inom det glaciala omrâdet,

sâvidt som hela Grönland dit kan räknas, äro arterna
fâ, men egendomliga, medan Polarzonen belt och hal
let saknar denna fauna, liksom Littoralregionens hafsmollusker.
Magister Nylandek har haft godheten att meddela

mig

följande

förteckning öfver Landt- och söt-

*) 24.ter Çersamml. Deutsch. Naturforscb. in Kiel 1846, p. 220..
*■) Möller, Ind. Mollusc. GroenL — Möbch, Tillœg til Rink,
om Grönland.
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vattens-mollnskerna vid Varangerfjorden och deremellan
och Torneâ:
"Vid kusten af Varangerfjord och Ryska Lappmarken förekomma:
Avion, 1 art.
Lim ax, 1 art.
Hvlix, 5 arter neml. Hel. fulva Drap. H. harpa Say
H. ruderata Stud., //. pygmœa Drap. H. pura
Aid.
Pupa, 1 art.
Lymnœus, 2 arter.
Planorbis, 1 art.
PisiJiuni, âtminstone 1 art.
S:ma 12 arter.
■
Frân Torneâ normt finnas:
sfrion, 1 art.
Limax, 1 art.
Vitrina, 1 art.
Succinea, 1 art.
Helix, 7 arter.
Achatina, 1 art.
Pupa, 1 art,
Lymnœus, 5 arter.
Planorbis, 3 arter.
Falcata, 2 arter.
Cyclas, 1 art.

68 —
Pisidium, 2 arter.
U?tio, 1 art.
Anodonte, 1 art.
S:ma 27 arter*.
Det är intressant att se hura mânga sydliga for
mer här förekomma, hvilka tydligen invandrat söderifrân. Detta förhallande är anmärkningsvärdt äfven
derföre, att man deraf ser huru det ej endast är hafsfaunan, som i hyperboreiska bältet vid Finnmarken
företer en sydlig tillblandning, hvilk<m ensamt kan
tillskrifvas hafsströmmarnas transporterande förmäga,
utan att äfven landets och de färska vattnens Mollu
sker pâtagligen pâ samma satt deltaga uti faunans
allmänna förändring. Sa ser man t. ex. i Lappland
och Finland en Nordamerikansk Helix, för öfrigt helt
och hâllet okänd i Europa.
Uti oerhörda skaror svärma myggorna uti länderna kring ishafvets sydliga gränsor. Och ännu tin^
der 70:de breddgraden hindrades John Ross' besättning af myggorna uti sitt arbete. Huru pâfallande
är det ej da, att norr om 73° hela iusektverlden är
nästan utdöd. Medan under Parrys första polarresa
endast fyra insektarter funnos ofvan denna breddgrad
och medan Sutherland frân Wellington Channel en
dast omtalar tvâ sâdana, funno vi pâ Spitsbergen ej
mer an 6 — 7 arter. Coleoptera och Lepidoptera fuii

— 6Я —
nos ej mer.

Af spindlar sâgo vi fyra arter ; Süthfr-

land fann

tvâ och Parry en norr ont 73° N. Lat.

uti Amerika.
Vid 70:de graden blifver insekrfaunan, ehuru e
rik pâ arter, dock lysande, jemförd med polarländernas fattigdom.
tre arter;

Redan Coleopterfaunan uppträder med

14 fjärilar, nâgra med lysande färgor, Uro

ett stort antal af en klass, som ej har en enda re
présentant pâ Spitsbergen och blott en pâ Parryöarna.
Pâ Grönland funnos mer än dubbelt sâ mânga(29)*).
I det hela upptages uti förteckningen pâ insek
Urna frân John Ross' andra resa 34 arter (inom Glacialzonen), hvilket är väl 6 ganger mer, än hvad uti
Amerika funnits pâ Parryöarne.
Annu rikare tor sig Grönlands insektfauna, som
enligt den anförda af Schödte uppgjorda förteckninpon

räknar ända till

160 arter.

Richardson och

Rae funno under den expedition. de gemensamt företogo

1851, uti

arktiska Amerika kring Bear Lahn

och derifrân till ishafvets kuster ungefär 70 olika in
sekter.

Antalet fjärilar var ungefär lika med det som

farms af J. Gl. Ross vid 70:de breddgraden ; deremot
har RicHArDSSON träffat 38 Coleoptera, medan h'oss
endast funnit tvâ pâ Boothia Felix och Schödte ej
känner flera än 21 frân Grönland.

") Schödte, Tillreg til Kink, om Grönland.
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Afven

vextverlden inom arktiska regionens län

der, hvilket ocksâ tidigast blil'vit bemärkr. lemnar tydliga bevis lor riktigheten af en zonföidelning af denna
stora region.
inom

Richardson *) iakttog. att vextverlden

samma bake af den arktiska regionen ár huf-

vudsakligen

likartad,

huru stora mrridianskillnader

emellan de olika punkterna an mâtte râda.
Saxifragae. t.

ex.

Alla de

som finnas uti arktiska Amerika,

finnas ocksâ pâ Spitsbergen, i Lappland och Sibérien.
Af de

91

vextarter, som äro kànde pâ Melville-Is

land, utmed Barrow-Strait, Lancaster Sund och Grön
land norr om

73°, finnas J pâ (let sydligare Grön

land, i Lappland och Nona Asien.
Frân 71° N. Lat. till Polcirkeln tilltager i ark
tiska Amerika vegetationen med den hastighet, attarternas antal är âtta ganger större än antalet af den
närmast nordligare regionens, hvarjemtc en mängd nya
genera der uppträda.
Hookers

förteckning

pâ vexter,

funna under

Pennys expedition**), innefattar 54 fanerogamer. nästan alla samlade vid Wellington Channel. — Durands
förteckning öfver de af Kane funne vexter***) frân
73°— 78° innefattar 76 arter.
*) Journal of a Boat voyage throug Ruperts Land, II, Lond.
185J.
**) Sutherland, a. st.
"') Kane, Arct. Expl.
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Under Pakrys Nordpol sresa *) farms pâ vestra
kusten af Spitsbergen 29 fanerogama arter. Martin.s **)
uppger hela

antalet fanerogamer frän denna ögrupp

till 58 arter.
och

mig der

De af Nordknskjôld, Qvennerstedt
fun na

fanerogamer utgöra

64

arter.

Fyra af de förut funna inga ej i denna summa, som
deremot innefattar tvenne nya. hvarigenom Spitsber
gen»

fanerogamflora för närvarande räknar 72 arter.
Oui man nu med dessa uppgifter jemför Browns

förteckning öfver fanerogamerna pâ M' elvílle-lslaml***) ,
limier man det af honom uppgifna antal (67) ganska
nära öfverensstämma med de andra ¡nom samma balte
liggande ländernas vextrikedom : och Spitsbergen« fattigdom pâ arter stâr sâledes i alli för nära förhallande till de i syskonländerna gjorde iakttagelser, för att
kunna anses endast som en följd af dess instilara läge.
Uli Rinks arbete Hiver- Glänland ger Langer hnfvudsakiigen efter Vahls

samlingar,

en

förteckning

öfver delta lands flora sbder oт Uper/iaoik, som inne
fattar 320 Fanerogamer uti 52 familjer.
land är sâvidt

man

Heia Grön

vet omgifvet af ishafvet, dess

sydspets, ehuru pâ samma bredd som Kristiania och
Upsnla,

har samma medcltemperatur som norra kü-

sten af Finmarkcn och en afgjordt mera (rigid fau') Parky, n. st.
") Martins, anf. afhnndl . i Bib!. Univ. d. Gu.ève.
"") Append. to Parris 1st Voy.
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m, men ändä à'r floran söder oт 73° derstàdes тег
an 4 ganger sa rik, som den, man funnit norr oт
denna grad,
JShuru dessa uppgifter lângt ifrân äro tillräckliga
att derpâ. bygga en bestämd indelning, hoppas jag dock
att de, sammanstälda med de ofvan anförda förhallanden inonj djurverlden, skol* anses nâgorlunda berättjgande för antagandet af en jemlikhet i den organiska verlden inom de af de arktiska länderna, som ligga under inflytelsen af enahanda klimatiska förhâllanden, samt oт denna regions förnimbara sönderfallantte i trenne, med ojika organisk ijkedom utrustade,
zoner.
Men icke blott för den nuvarande arktiska regionen äro dessa fiJrhâlla.nd.en af vigt och icke blolt
i de im lefvande djurformerna кипда desamma iakttagas, Mer an en utmärkt vetenskapsman har förkastat
de försök till en förkiaringöfver vara bergs reffUngar oçh
vira rullstens-âsars bildnjng, hvilka uppgjorts till följe
af blotta likh¡eten mellan dp verkningar, som än i dag
kunna iakttagas sâsom af framskridande jöklaj förortjakade 4 de berg, hvilka tjena dem tili underiag,
och d*', som förefinnas pâ Skandinaviçt/s oeh
Finland* alla berg och hvükas orsak p$ mer pller
mindre naturstridigt satt, men alltid hypotetiskf, blifvitgissad mera än sökt; försök, hvilka tillfölje af undersökningarnes fâtalighet och kombinationers deraf föranledda
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omiïjlighet ännu mâst stadna inom de obevista âsigternas omrâde.

Ar det im förhâllandet, att inom den

arktiska regionens djurverld flera zoner kunna urskilias, och att samma djur, som ännu inom hvardera af
dessa zoner lefva, anträffas som fossila i de länder,
hvilka till hvarandra intaga en likartad geografisk och
klimatologisk ställning med den, dessa olika zoner nu
intaga till hvarandra; och dertill kommer, att vid närmare undersökning af de verkningar, framglidande jöklar utófva p¡l underliggande berg, dessa Annas vara,
hvad de förut antogos, eller fullkomligt homogena med
de pâ vara berg iakttagna refflor och

slipningar; att

hos oss verkligen finnas samma bildningar, som i jökelbärande länder än i dag kunna iakttagas uti de
gärden,

hvilka af jöklarne framskjutas; sâ mâste det

vara tillâtet att sâsom bevist anse, hvad förut varit
hypotes, eller med andra ord, att i bestämdare ordalag yttra sig um en period af vâr jords geologiska
utveckling, den vi adeqvatast benämna:
Arktiska regionens tidigare liingre utsträckntng.
Det var ej ensamt LovÉN som fann att en ishafsfauua lefvat vid vestra Europas kuster.

Obekant med

Lovéns undersökningaroffentliggjorde Forbes samma âr
(1846), som LovÉN skref sin afhandling om Skandinaviska

molluskernas geografis.ka utbredning, *) sitt

*) ltedau 7 är tidigare hade iikväl Prof. LovÉN vid nalurforskare-ruötet i Göteborg framställt sin Ssigt oт de fossila
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märkliga arbefe y>On the connexion between the di
stribution of the Existing Fauna and Flura of the
British Isles with the Geological changes, which have
affecletl their area, especially during the epoch of
the Nolhern drift.* *)
Uti
den

detta arbete,

utmàrkte

mannen

som

är ett af de förnämsta,

skrifvit, kommer han till det

resultat, att Storbrittannicns Flora och Fauna under
den

erratiska perioden lefvat under ett langt kaliare

klilnat, ¡in det nuvarande.

Den under Crag-perioden

rika hafs-faunan hade till största delen försvunnit och
en an nan trädt i des? stalle. fattig pü arter, och utcslutande

bestâende af sâdana, hvilkas förra hem var

att söka mot norden.

Ett'annat förhâllande, som är

särdeles anmärkningsvärdt, papeleas äfvenledes af denne
författare, nemligen att, liksom uti Kord-ztmerika Labradors-floran tvärt möler en sydlig ungefär vid

Cap

Cod (Sehouws fjeide rike, som motsvarar Medelhafs-floran) utan nâgon mellanliggande, med den germaniska
analog; och liksom samma udde tvärt skiljer den sydliga och nordliga hafs-faunan, sâ saknas inom dessa
Englands formationer hvaijc spar till en germanisk
djurzon mellan den arktiska och den celtiska. hvilka
sniick-bankarnns arktiska natur. — 1837 offen! liggjorde Smith
af Jordanhill sin upptäckt af fossiln mollusklager i Skoltlaml,
hvilkas aiter icke tillbönle den i det omgifvaiide hafvet lefvaude l'aunau. (Memoirs of tbe Werneriau Society, VIII, lp. 49.)
") I Memoirs oí the Geological Survey, I.

\
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under jökeltiden

tyckas hafva tvärt mött hvarandra.

Som exempel anföras

i de sydliga bankarne funna

Tuiritella inerassata,

en sydlig Fusus och en Mitra.

Forbes indelar *) de uti dessa bankar (glacialbeds) funna konkylier uti flera grupper nemligen :
1) Alter, nu lefvamle uti hela celtiska regionen
och nordiska hafven, men knappast gâencle langt söder oт Storbritlannien.
2) Arter, gäende langt só'der oт Lusitaniska och
Medelhafs-regionen. men yninigast uti celtiska och noira
hafven.
3) Annu i Brittiska hafven lefvamle arter, men
der inskrànkta till hafvens norra delar och tilltagande
i ymnighet norrut.
4) Arter, som endast lefva norr oт Brittannien
uti Nord-Amerikanska och Grönländska hafven.
5) En äfven i Korallin- och roda Craggen fos
sil art, ännu lefvande i Syd-Europeiska fastän icke uti
Brittiska hafven.
G) Utdöd art (1). fossil äfven i Crag.
7) Arter,

hvilka

hvarken sâsom lefvande eller

fossila äro kända i andra formationer.
De allmännaste

och

mest utbredda arterna äro

nordiska former af slägtena Astarte, Cyprina, Leda,
Teilina, Modiola, Fusus. Littorina, Lacuna, Natica; och

*) a. et. p. 34.
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anser
den

Forbes

denna

fauna närmast motsvaras af

vid Labrador râdande ; är den ocksâ ej

full-

komligt lika arktisk, behöfver man âtminstone ej gâ
langt söder om denna hallo för att i den der varande nâgot sydligare faunan paträffa en nästan fullkomlig motsvarighet.

Forbes är af den âsigt att det öf-

ver hafvet höjda fasta landet af England á& sammanhängde

med

Island liksom

med Europas kontinent

och att detta land utgjort "Barren Grounds1', hvarest
sötvattens-mergelns fossila fauna (Renen, Cervus Megacerus, Bos primigenius, björn, räf, varg, hare, katt, bäfver) under den tiden lefde och att först, sedan klimatet börjat blifva blidare, skogar af fur, ek och björk
äter betäckt landet och skogsdäggdjur, herbívora och
Carnivora, uppträdt, de fiesta af de ännu lefvande ar
ter, hvilka hafva Siberien till stamregion.
I Skandinavien saknas, sâvidt vi ännu med nâ"gon bestämdhet känna, all egentlig tertiär bildning,
hvilket endast deraf kan förklaras, att detta land un
der den
ningen,

period, som ästadkommit den tertiära bildstâtt öfver

vattenyfan och säledes icke kan

hysa migra lemningar af hafsdjur frân denna period;
sâvida icke under den efterträdande jökclperioden alla
spâr deraf blifvit ufplânade.

I Brittannien kan man

deremot tydligt spâra öfvcrgângen Irân den tertiära
perioden till jökeltidun; klimatet har smâniflgom blif
vit bardare, hvarunder de hafsdjur och däggdjur, som

tillhörde

ett varmare luftstreck,

undan.

Skogar af ek,

lângsam t dragit sigf

fur och gran, (det sednare

trädslaget numera främmande för Brittannicn) uppväxtc,
hvilka nu finnas under snäckhankarna, medan faurian
bief allt mera lik den Nord-Amerikanska.

Först ännti

längre fram skulle dot egentliga ishafs-klimatet inträdt,
för att sedan

i sin ordning Iter letona rum för ett

annat,

i hvilket en nâgot sydligare flora ôch fauna

kunde

trifvas.

Dessa

»glacialbeds*

träffas

bade

i

östra och vestra Skottland, pâ bâda sidorna af norra
England,

i Wales, genom en stor del af Irland och

pâ ön Man.

Lagrens mägtighct uppnâr 100 fot och

de sträcka sig frân hafsytan ända till 1,000 fot deröfver.

De

Bohusläli,

motsvaras tydligen af de higer, hvilka i
Wermland

och Dalsland finnas öfver vat-

tenytan, med den skillnad likVäl, att de svenska fossila lagren

bevisligen tillhöra ett lângt kallare haf^

hvafs motsvarighet mâste sökas norr om Labrador och
sannolikast vid nâgon del af Grönlands vestkust.

Ту

sjelfva Finmaíkens fauna innehâller lângt sydllgare
elementer, än denna numera hos oss utdödä.
Icke blott uti England och Skandinavien finnas
dylika aflagringar.

De af Murchison och Verneüil *)

vid Dvina-floden funna fossila mollusklager härstamma

*) Murchison, Russia end tbe Ural Mountains* I, p. 3.29,
London, 1845, 4:o.
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tydligen frán ishafvet och de aflagringar vid Lorenzoflot/et/,

hvilka meddelas af Boyfield och beskrifvas

af Lyell*), langt ifrân att vara identiska med de uti
hafvet derstädes lefvande mollusker, öfverensstämma sâ
nära med dem, man finner uti vestra Sverige, att man
skulle tro dem vara frân gamma trakt, i stallet för att
de skiljas

af hela

atlanter-hafvet.

Afven vid New

England tyekas liknande lager förekomma; âtminstone
hör sannolikt den fossila bädd, hvari Hitchcock funnit Nucula glacialis, patagligen till ett sâdant.
vid

Spitsbergen

Afven

har jag funnit liknande lager, nära

öfverensstämmande med de Bohuslänska.
De utaf dessa fossila bankar, hvilka närmast röra
denna afhandlings ämne, uro de svenska.
län
heten

Uti Bohus-

äro de allmiinnast, särdeles pâ Tjörn och i näraf Uddevalla.

I Halland har jag aldrig fun

nit dem sydligare än vid Warberg.

Den under ka-

nalgräfningar upptäckta bauken vid sjkersvass i Westergötland,

som undersöktes

af HisiNGer, är en af

det rikaste och intressantaste ¡bland alla dessa fossila
aflagringar.

Flerestädes uti Dalsland och Wermland

finnas äfven sâdana och RiksMuseum eger genom Pro
fessor LovÉNS försorg rika samlingar derifrân.**) De
") Geolog. Transactions, 2:d. Ser., VI, p. 135.
") Under den tid, dessa bankar bildades, var siikerligen Wenern
en stor hafsvik med betydligt större omfâng an den nu eger;
ifrân h'vilken tid troligen. ocksä det hvalskelett hürrörde,
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lager, jag sett,

äro Kapellbackarne vid

Uddevalla, pâ hvilka redan Linné fästade uppmärksamhetpn. *)

Lagrens

stundom finner man
den

mägtighet

är mycket ojemn;

endast sparsamt snäckor under

aflyftade jordtorfvan, medan de pâ andra ställen

anträffas i lager af 40 fots tjocklek.
vet är ocksâ mycket skiljaktigt.

Läget öfver haf-

Sa finnas t. ex. uti

Norrige lager, sannolikt tillhörande samma bildningsperiod,

som de Bohuslänska, enligt uppgift ända till

C—7U0 fot öfver hafvet**), medan de i Bohusiän träfm

fas ifrân vattenytan ända till 200 fot Itögre.

Afven

filinas fossila bankar, hvilka ¿innu äro submarina. Uti
Bohusiän anträffas nemligen ibland vid draggning snäc
kor,

om hvilka man med temligen stor säkerhet kan

förmoda,

att de härstamma frân sâdana lager.

Ofta

har jag vid Warberg, pâ »let stalle, der nu mera en
hamnarm, är anlagd efíer starka stormar funnit snäc
kor, tydligen längesedan döda, hvilka man ej kunnat
anse

ditförda af vâgorna, cnär man pâ andra ställen

af kusten fafängt eftersökt dem, hvarföre troligast är,
att under stormen öfversta higret af en submarin snäckbank lösryckts och sâlunda dess innehâll kommit i
som för mer an 100 Sr sedan fanns uti Westergötland och
beskiel's af Emanuel Swedenborg.
*) Linné, Westg. Ilesa. SthJm, 1747, p. 197, 198.
") Keilhau, Om Landtjordeus stigning (i Nyt Mag. f. Nat.
Vidensk. I, Christiania, 1838. — Lyell, Manual
Ele
mentary Geology, 4:th ed., London 1852, p. 114.
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dagen.

Straxt infill ■ ofVannämiide

stalle fanhs i ой

jerbädd, hvilken upptogs nnder muddringen vid hamibarbetet, icke sâ fâ exemplar af Nucula glacialis, all*
deles lika den, som nu ptl östra sidah àf Atlantiskä
hafvet icke anträffas förr än vid Spitsbergen.
Det ärdock icke ensamt förekomsfen af samma spe*
cies, som berättigar atl anse den bohuslärtska fossila fannan identi.sk med nâgon af de inotii arktiska regionen ännu
lefvande; äfven ofverensstámmelsen i individernas allmänna habitus och relativa talrikhet Jeder till samma
resultat. Medan till exempel Mya truncala och Sax/'eavœ ännu lefva vid Bohuslänska kusten, isynnerhet
den förra serdeles sällsynt, träffar man dem i ett helt
annat talförhallande och af en betydligt olika storlek
titi de fossila lagren, hvilka säkerligen till mer à'n Д
utgöras af dessa bäda arter. Den lefvande Saxicàvà
uppgâr sällan i storlek till mer än J eller \ af den
fossila; till sin habitus är den lefvande formen tehhskalig, den fossilas skal är deremot flerdubbelt fjöckare^ För nâgra âr sedart yttrade en erfarèn Malakolog, att han ansâg den tjockskallga Saxicava som
en utdöd varietet, ty ehuru man kunde frân ishafvet
fä stora exemplar voro de dock alltid tunnskaliga. Pâ
Spitsbergen fann jag emellertid ännu lefvande och ganska allmän just samma tjockskaliga form, som är karakteristisk för snäckbankarna.
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Mya truncala förekommer uti tvenne olika for
mer, hvilka af fiera författare anses som skilda arter.
Den

ena,

den ràtta Mya truncata, tunnskalig, finnes

ännu lefvande vid England, ehuru sparsam!, och fin
nes aflagrad

uti posttertiära lager pâ Sicilien, ehuru

icke mora lefvande uti Medelhafvet; tilltager emedlertid. mot norden i mängd och storlek sâ att den till
slut uti ishafvet blir den kan.ske allmännaste af alla
derstädes

förekommande snäckor.

Den andra formen

(Mya Uddevallensis) är äfven allmän i de bohuslänska fossila lagren,
ishafvet,

mon âterfinnes lefvande först uti

men der ända till

Kanada.

Pâ I-Iand är

den ej sällsynt; pâ Spitsbergen synes den vara störst
och finnes der saväl lefvande, som fossil i stor mängd.
shlarte corrugala finnes i tusental uti de fos
sila bäddarne i Bohuilän, äfvensom i motsvarande for
mation

i England,

Skottland

och

Irland.

Liksom

de bâda föregâende finnes den vanligen med bâda
skalen ännu hopsittande, sâsom

dâ den Iefde.

Pâ

Tjörn har jag funnit den i mängd pâ de under re
paration varande vägarna (ty der är det brukligt att,
i stallet för grus till väglagningsämne begagna qvarlefvorna af den arktiska~ faunan).

Denna art är en

särdeles karakteristisk ishafssnäcka och finnes i Skan
dinavien ej söder om Finmarken, ehuru den vid Ame
rika föres langt sydligare af de kalla hafsströmmarne.
6
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Allmännast tyckes den vara i Finmarken och pü
norra Island, sannolikt äfven pâ Grönland. Ehuru
dess gräns mot norr ej är funnen, märkes den dock
vid Spitsbergen vara i befydligt aftagande.
Peden Islandicas är âter en snäcka, som har
sitt hem uti Ishafvet, ehuru den blifvit funnen ända
ned till Kristianiafjorden. Uti Bohuslän och England
är den ej träffad lefvande ; men finnes deremot talrikt
fossil i begge ländernas bankar. Uti Clydebäddarne
är den funnen med bâda skalen sammansittande. Afven i Kanada och Ryssland är den fossil. Ofvan
polcirkeln blir den allmän. De största exemplaren,
jag har sett, voro frân Warangerfjorden, tagna af
Nyxander och Gade. Den finnes vid Spitsbergen
ända till 80:de graden, men är der ej sâ allmän som
i Norrige och Finmarken. Vid Amerikas östra kust
nâr den Cap Cod.
Leda pernula: af denna mussla har jag endast
sett ett enda fossilt exemplar, taget af Hisinger vid
Akersvass. Som lefvande är den deremot allmän
frân Kalten till Spitsbergen. Uti hafvet vid Storbrittannien finnes den ej mer, men är allmän i detta
lands fossila bankar. Med Tellina calcárea är enahanda förhâllande ; endast att den är langtifrân sälleynt uti Bohusläns fossila lager.
Cardium Groenlandicum är cn af de arter, hvilka tydligast angifva den arktiska hafsströmmens gang.
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Frân Nova-Sembla till Warangerfjorden, vid Spits
bergen, Island, Grönland, ända till Massachusetts
finnes den inom polarströmmens omrâde. Aldrig funnen i Finmarken utom Warangerfjorden, har man
den fürst i England fossil; ännu är den âtminstone
ej upptäckt i de svenska bankarne.
Area glacialis.
1850 âtfóljde jag Professor Lovén pâ en naturhistorisk resa uti Kristianiafjorden och Bohaslän,
hvarunder vid draggning erhöllos nigra halfva skal
utan epidermis af en Arca, som förut ej blifvit sedd
i Skandinavien. Pâ Spitsbergen fann jag nâgra exemplar
af en Arca, som vid närmare granskning visade sig vara
den rätta af Gray frân Parrys första resa bcskrifna,
fastän sedermera bortglömda och förvexlade, Area gla
cialis och, hvad märkligast är, fullkomligt öfverensstämmande med den ofvannämnda, hvilken funnits vid
fVäderöarna. I de af Nylander och Gade gjorda
samlingar ifrân fVarangerfjord fanns samma Area
med djur. Slutllgen fann jag äfven vid förnyad gransk
ning af Riks-Musei samlingar ett särdeles väl bibehâllet skal af denna Area, taget uti Tusendalersbacken
i Dalsland, sâledes fiera mil in i landet vid en betydlig höjd öfver hafsytan. Ännu lefvande vid MelvilleIsland, Spitsbergen och Warangerfjord, finnes den sâledes
fossil i Skandinavien, sâväl uti ännu submarina bankar som
i de numera lângtifrân och högt öfver hafvet befintliga.
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Vida oftare än föregâende är Terebratella Spitsbergensis funncn i vâra fossila bankar.

Lyell fann

och aftecknade uti sïtt arbete om Skandinaviens höjning ena skalet af en Terebratella, utan att anföra
nâgot artnamn.

Hisinger kallar den orätt Terebra-

tula caput serpentis.

Uti annuals and Magazine of

Natural History *) beskrifver Davidson under namn
af Terebratella spitsbergensis en snäcka, som Profes
sor Goodsir erhâllit frân Spitsbergen.
densamma derstädes;
är den ej,

Sjelf fann jag

men sparsamt, och annorstädes

mig veterligt, funnen.

Det i Riksmusei

samlingar förvarade exemplar af en i Bohuslän Hun
nen fossil Terebratella,

hvars begge skal äro i be

hâu,

intet tvifvel öfrigt angâende

lemnar emellertid

den fossila och den lefvande artens identitet.
Fran sin första resa (till Melville- Island) medförde Parry Yoldia árctica, hvilken sâsom fossil fian
Englands bankar beskrefs af Brown under namnet Л'мcula

truncala.

Efter Portland i Nord-Amerika, der

den äfvenledes blifvit funnen fossil, (af Hitchcock) har
den fâtt ännu ett namn, N. portlandica.

Lefvande är

den äfven funnen pâ fiera ställen inom den arktiska
regionen, under FraNKLiN-expeditionerna (om förvexlingen af denna art med andra arter se längre fram), af
Mörch och Beck anförd som grönländsk och af mig
funnen vid Spitsbergen.

Som ännu lefvande är den

") Vel., 6, p. 442, London 18S5,
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sâledes blott känd inom den kallare delen afishafvet,
icke sâ

lângt ned, som till Island och Finmarken.

Hisinger fiinn den deremot fossil vid Äkersvass, med
bâda skalen hopsittande, och jag har sjt'lf tagit den i
mudder vid

Warberg, exemplaren frân begge dessa

ställen med bibohâllen grönaktig epidermis, hvarigenom
den fullkomliga likheten med de. spitsbergska är ännu
mera pâfallande.

En aunan form af samma slägte,

som dock troligen endast ¿ir en varietet, fuines i Riksmuseum frân Dalsland och Wermland med ännu hop
sittande skal. Denna tyckes vara den af Wood afbildade fossila frân England, dâ deremot. Browns íigur
närmast öfverensstämmer med den vid Spitsbergen lefvande.

Före Belchers resa var endast den rätta Y.

árctica känd sâsom lefvande.

Reeve beskrifver, ut

Appendix till denna resa, tvâ myeket närstaende arter,
hvilka jag dock misstänker endast vara starkt afvikande
former af samma Y. arctica.

Detta ma nu vara huru

вoт heist, sâ är dock pâtagligt att det egentligen är den
kallare delen af ishafvet hvarest denna cller dessa
former nu trifvas.
Natica
lagren.
ej

clausa är en vanlig art uti de fossila

Pâ östra sidan af Atlantiska Oceanen är den

känd sâsom lefvande sydligare än vid Finmarken.

Vid Spitsbergen nâr den sin kraftigaste utveckling;
är föröfrigt allmá'n vid alla ishafvets kuster.
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Natica Johnstoniï, en ännu i England och Bohuslán, äfvensom vid Massachusetts, qvarlefvande art,
röjer dock pâ ett särdeles i ögonen fallande sätt att
den är arktisk och numera endast i förkrympt skick
uthärdar den för dess trefnad för höga temperaturen
i sydligare haf. Uti de fossila lagren finnes den nemligen fiera ganger större an den form, som ännu lefver vid Bohusläns och Englands kuster. Den i hafven ännu lefvande tilltager emellertid mot Norden alltjemt i storlek ; är t. ex. vid Bergen redan hälften sâ
stor som vid Finnmarken och vid Spitsbergen under
80° har jag âterfunnit den af samma storlek, som den
har uti fossilt tillstând, tydligen häntydande pâ de klimatiska förändringar, som försiggâtt sedan snäckorna i
skalbankarna upphörde att lefva. Arten är circumpo
lar. De största exemplar, Middendorff kände, voro
frân Beerings-sundet.
Liksom föregâende finnes Tritonium Norvcgicum
lefvande uti England: men är sannolikt en qvarlef
vande arktisk art. Den tyckcs nemligen Unnas vid
âtskilliga punkter, hvarest företrädesvis sâdana hafsdjur, som numera vistas nordligare, ännu fortlefvaifrân
den tid, dâ ett kallare klimat râdde uti Europa. Sâsom fossil är den sällsynt. Chemnitz uppger den
vara funnen uti Norrige. Vid Spitsbergen finnes den
lefvande, fastän mycket sällan.
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Af Tritoniurn gracile fiimes ett exemplar nti
о
Hisingers vid Akcrsvass gjorda samlingar. Tritoni*
urn cyaneum àr ocksâ en högnordisk art, som egentligen tillhör ishafvet, ehuru äfven tagen vid Bprgen.
Af arten Tritoniurn clathratum finnas tvâ varieteter,
hvaraf den mindre ännu lefver qvar vid England och
Skandinavien. Den större varieteten (utmärkt ocksâ
för sin förlängda cauda) finnes numera ej söder oт
Ishafvet. Ar ej sällsynt vid Spitsbergen ; ml Bohuslän, Dalsland och Wermland träffas denna form 5fverallt fossil. Tritoniurn GunnetV, som lefver vid Finmarken, Island och Grönland, träffas ej fossil hos
oss; fossila exemplar ifrân Clydebäddarne, alldeles
lika Ishafvets lefvande, finnas deremot aftecknade uti
Smiths skrift *). Enligt Saes är den ej sällsynt uti
Finmarken, men blir mer och mer pygmeisk ju sydligare den lefver, tills den mot Bergen alldeles försvinner.
Trichotropis borealis, ehuru funnen uti England,
är dock en af de arter, hvilkas egentliga hem är den
mera tempererade delen af ishafvet. Finnes ej vid
Skandinavien sydligare än Bergen; är deremot allmän
vid .Island men aftar âter vid Spitsbergen. Uti Eiksmusei samlingar finnes ett fossilt exemplar frân Tusendalersbacken uti Dalsland.
. ¡
*) Last changes in the level of land and sea, ¡ Mem. of the
Wernerian Society, VIII, I. 1837.

Patella cœca: ehuru spridd äfven na vid Storbrittannien

och Skandinavien, är det dock donna art

som (förutom P. rubella) uti norra Ishafvet representerar detta genus.

Uti de fossila bankarna är man

ocksâ viss att fä se den.
Margarita undulóla är en högnordisk art, som
har sitt egentliga tillhâll uti Ishafvet ehuru den i Norrige gâr söderut ända till Bergen.

Vid Bohuslä'n är

den numera ej lefvande, utan tillhör bankarne.
Af slägtet Piliscus med förde jag frân Spitsbergen
en ny art, som Professor Lovéx beskrifvit under namn
af Piliscus probus.

Vid granskningen af den snäcka,

som Hisinger uti Lethea svecica beskrifvit sâsom Cu
pulas lui/igaricus, fann Lovén den angifna bestämningen oriktig, samt den af Hisinger beskrifna snäckan
vara samma art, som Middendorff funnit uti Okotska
hafvet och beskrifvit under namn af Pilidium сoтпшdum.

Som emellertid ett annat genus förut blifvit

kalladt
Piliscus.

Pilidium har Lovén i stället benämnt detta
Uti

de fossila bankarne är Pilidium com-

modum cj sällsynt, men i sanning öfverraskande är
det, att den blifvit iakttagen endast uti dessa baitkar
och i Okotska hafvet.
Scalaria Eschrichtii aftecknades
hans skrift »On the rising of Sweden».

af Lykll uti
Uti de fos

sila bankarne i Bohuslän är den ej särdeles sällsynt,
iö'r öfrigt endast funnen fossil i Kanada, enligt Lyell,
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i bankar, som hafva största likhet med de bohuslänska.

Den är rj funnen lefvande utom pâ Grönland,

hvarifrân den föiekommer i Möllers samlingar i liöpenhamn.

Liksom sâlunda Piliscus commodus är en

representant i vara bankar Irán Ostra Sil/trien, Arca
glacialis och Terebratella Spitsbergensis fiân Spitsber
gen, sa är Scalaria Eschiichtii en pâminnelse om Grön
land.
Dâ det ej är min mening att lemna en faunistisk
beskrifning öfver de fossila lagren. utan rndast framhalla hvad som lampar sig för ändamalet med denna
afhandling, förbigâr jag de arter, hviika väl jemte de arktiska hvila i de fossila bäddarne, men derjemte ännu
lefva i Nortfsjöfi i samma talrikhet och storlek som
i Ishafvet.

Det är поя att nämna. att ingen enda af

dessa arter häntyder pâ ett varmare haf.
Jag kan icke heller, sa intressant det an vore,
här närmare redogöra för de skallager af den mwaranile

faunan, hviika finnas närmare hafvets yta i

Bohuslän

och

pâ dess

öar,

isynnerhet pâ

Tjörn.

Dessa äro iipplyftade sedan den nu varande faunan
bief râdande, ehuru de visa âtskilliga märkvärdiga
och intressanta modifikationer af densamma.

Deras

höjd öfver hafsytan öfvorensstämmer ofta med de arktiska bankames, ifrân hviika de dock lätt vid första
и

undersökning kunna skiljas. — Afven maste jag förbigâ de lager af Ostersjösnäckor, som finnas pâ Sve
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riges östra kust, enär begge dessa slag af aflagringar
för afhandlingens ämne äro af mindre vigt, och öfvergâr
frân de bevis, den organiska verlden Iemnar för antagandet af ett arktiskt Skandinavien, till dem,

hvilka

lemnas af den oorganiska, det är, till de Erratiska
fenomenen.
Har nemligen

en gang klimatet varit nog kallt

att sänka en sâ stor del af Skandinaviska höglandet
under snögränsen, att de derifrän nedskjutande ismassorna kunnat nâ hafskusten, sa mâste landet ovilkorligen, sedan klimatet förändrats och jöklarne försvunnit,

efter dessa lemna sâ tydliga spar, att, under en

fortsatt granskning af bergens ytor och de öfversta
jordlagren, det ovilkorligen mâste visa sig oт sa va
rit fallet.
Om man tänker sig en jökel, hvilken som helst,
försvunnen frân
mâste dess

den trakt der den förut funnits, sâ

fasta underlag,

sâ snart bergarten varit

tillräckligt hârd att bibehâlla intrycken, alltid befinnas
afslipadt och betäckt med refflor och fâror, för sâvida
de

ej genom vittringen hunnit utplânas.

Afven mâ

ste de slipade bergytorna hafva en mot fonden vettande »stötsida», d. v. s. vara ât det hallet mera afnötta och jemnslipade än pâ det motsatta

eller

*lä-

sidan», som varit mindre utsatt för vâldet af de framâtskridande ismassornas oemotstandliga inverkan.
lorna

mâste sinsemcllan,

Iieff-

isynnerhet uti dalarne och
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pâ öfversta delen af de afslipade bprgkullarne,

vara

parallela och i allmänhet löpa vinkelrätt emot den
bergskedjas rigtning, hvarifrân jökeln kommit.
Jökelasarne med sina utan all urdning sammanhopade massor mâste äfven kunna spâras, om ocksâ
skymda af sed n are geologiska förändringar, liksom de
stora, mer eller mindre skarpkantiga erratiska block,
hvilka jökeln medför ifrân sitt ursprung.
När jöklarne efter Charpentiers uppträdande blifvit
föremal för noggrannt Studium, fann man att de äro
uti en ständig rörelse nedât, lika väl och efter samma
lagar вoт en flod, men endast oändligt myeket langsanunare.

Om orsakerna till denna rörelse har mye

ket blifvit skrifvet;

alla noggranna undersökningar

gifva emcdlertid vid handen att den ej är lik en fast
massas glidande utför ett hitando plan, lika litet som
den kan tillskrifvas den antagna utvidgningen, när det
vatten, som genomdränker jökelisen, skulle frysa.
När lnan undersöker det berg,

hvarpâ jökeln

framskrider, iinner man utan undantag, sâsom redan
vid beskrifningen af Spitsbergens jöklar blifvit omnämdt, mellan

isen och

den /asta hallen en mängd

grus och sand, till en stor del förmald till det finaste
stoft.

Häraf blifva ocksâ alla de elfvar, hvilka fram-

komma under eller utmed jökeln,
skinliga,

hvarföre t.

elfvar kallas »Hvitá».

ex.

alldeles ogenom-

pâ Island de fiesta dylika
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Dâ man ser hvilken mängd

fasta ämnen, som

pa detta satt oupphíirlifrt föres frân jíikelns omrâde,
kan man fórst tydligt föreställa sig, hvilken förändring
bergytorna mâste undergâ af rienna ständiga slipning.
Ofver allt,

der man studerat jöklar,

bar man funnit

att de slipa och reffla det underliggande berget. Jag
har ha ft tillfälle att flerestädes kunna iakttaga samma
förhallande, sâva'l ¡ Sweitz som pâ Island, pâ Spits
bergen och i Norrige.
Detta är särskildt af intresse pâ Island, emedan
bergen

der i allmänhet ej äro mycket högre än snö-

gränsen och
(till

se

exempel

ut som läga snöhättor,

vid Bredemarks-jökeln) sâ utbreder sig

üfver sjelfva lâglandet,
ej

kunde

medan isen

att Olafsev och

Povelsen

förklara sig detta annorlunda. an att den

frusit nedifrân; ty det föll dem ej in att denna is,
som sâ lägger sig öfver släta landet, kunde härstamma
och oupphörligt förnyas frân de hönre liggande bergmassorna.

RelTlorna,

som astadkommas genom isens

framâtskridande, bära vanligen spâr af det stora tryck,
som râdde när de bildades, och man kan vanligen pâ
dem se rô'relsens riktning. En af de jöklar, der man
ser dessa särdeles tydliga och vackra. är Fondalsbräen
cller Svartisen uti Norrige, der det underliggande ber
get är granit,
isen.

som alldeles afslipas och refflas utaf
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Jemfó'r man nu denna ännu pâgâende slipning
och reffling vid en jökel inom Skandinavien, hvilken gar
sâ nära

hafsytan

fot deröfver,

att dess understa kant ej är 100

med de refflor, den slipning med sina

stöt- och läsidor, som fumes öfver hela denna halfö
ända ned till vattenytan, sâ skall man äfven vid den
noggrannaste granskning fâlangt söka upptäcka minsta
olikhet dem
derofvan

emellan.

Hvar man blottar berget frân

liggande grus och sand, som skyddat mot

Juftens âverkan, finner man refflorna lika tydliga, som
de, hvilka an i dag âstadkommas af jiiklar inom samma
land.

Sefströms Ar 1836 först framstälda âsigt om

vattenfloder sâ so m fenomenens orsak kunde ej längro
tillerkännas ens möjligheten af sannolikhet när undersökningarne sträckt sig längre än till södra och medlersta Sverige.

Bötlingk *) fann i Finland att reff

lorna der vetta mot Ishafvet, Ilvita hafvet och Ladogasjön, och om man härmed sammanställer iakttagelserna
rörande rigtningen af de Skandinaviska bergens refflor,
fâr man knappast nâgot väderstreck, ât hvilket ej den
antagna rullstens-floden skulle gâtt.
DuroCher, som är en ifrig förfaktare af den âsigten att slipningen skett under en vattenflod, nödgades
derföre, för att förklara detta förhâllande, antaga flera
centra för densamma.

Sâlunda mâste rörelsens orsak

*) Edinb. New. Philos. Journ. Vol. XXXII, p. 103
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sökas inom landet sjelft och da var endast den tänkbar. att en plötslig höjning âstadkommit en nog vâldsam vâgrörelse för att framflytta de massor, af hvilka
slipningen skulle ¿stadkommits.
Heia arten af slipningen och derigenom ingräfda
fâror bära emellertid de tydligaste spar af att hafva
försiggâtt under en lang tidsföljd. Det är knappast
möjligt föreställa sig att en vattcnmassa skulle kunnat
afslipa alla skarpa kanter pâ bergytor, tusentals qvadratmil i omfâng, och tillika har jag aldiig kunnat
förstâ huru de hastigt framförda stenmassorna skulle
kunnat reffla bergen liksom grafstickeln, hvilket synes
mig utvisa huru stort tryck den refflade bergytan mâst
bära. Sâdan är deremot just refflingen vid jöklarne,
der den i rörelse varande ismassan med sin ofantliga
tyngd pressar och för fram det rörliga mellanslagct,
hvaraf väl egcntligen fârorna âstadkommas. Pâ Is
land har jag sett basalt-pelare pâ detta sätt bilda en
enda slät kullrig yta, endast parallelt farad.
ófverallt, der jag varil i tillfälle dertill, har jag
vid flodbäddar och hafsstränder sökt spar till en slipning af enahanda beskaffenhet med den här beskrifna,
men allud fâfängt. Ilafvet och rinnande vatten slipa
visserligen, men pâ ett helt annat sätt; man ser alltid huru berget bibehâllit sin ursprungliga form; en
dast alla kanter äro afnötta, men fâfangt söker man
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refflorna eller tecken till bergens skâllika afslipning
pâ langa sträckor.
Uti de länder, der atora jóklar finnas, träffar man
ocksâ nästan alltid i deras närhet berg, ¡bland
af icke obetydlig höj'd men vanligrn laga, hvilka hafva
ett eget utseende och af Saussure benámndes Roches
moutonnées. Dessa berg äro sâdana, som förut varit
betäckta af jöklar. De utmärka sig för sin afrundade
form och glattslipade yta. Gamla jökelâsar finnas
merändels i deras närhet, sidorna äro refflade och
hela berget bär alla möjliga spar af jökelns medfart.
IM Island äro dessa berg allmänna och hafva
fullkomligt samma utseende som alla vara berg, hvilka
väl sällan af nâgon anses hafva en annan form än
den ursprungliga. Sa snart man deremot jemför dem
med graniten och gneisen pâ de höga kustfjellen uti
Norrige eller med fjellen af samma bergart pâ norra
Spitsbergen finner man dem nästan utan undantag
vara roches moutonnées, hvilket undgâtt uppmärksamheten just derigenom, att de äro de vida allmännaste
och berg med skarpa kanter deremot höra till undantagen. Har vârt land varit öfvertäckt af en ständigt
i rörelsc varande ismassa mâste ju ocksâ sâ vara; ty
isen har dâ mâst afslipa alla Iägre än fonden liggande
bergytor.
Rullstens-âsarne uti Sverige voro kända redan af
Svedenborg. När Berzelius omnämner försöket att för
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klara slipnings-fenomenet i Skandinavien sâsom enahanda med det uti Sweitzer-Alperna observerade, yttrar han:*) "Efter denna âsigt äro refflorna bevis pâ
fordna glacierer och âsarne moräner.
ring har sa vunnit burskap,

Denna förkla-

att man sedan ett par

âr i fiera länder söker marken efter formula glacierer
och deras moräner och finner dem."
»Men den.

som en gâng seit en âs, med sitt

rundslipade innehâll, och ser en morän med sinakantiga, merändels stó'rre, stenar och sitt vida ringare
innehâll, kan aldrig fórblanda dem.

De äro hvaran-

dra olika sâ till utseendet som till sättet att uppkomma.»
Ocksâ när Cu\kpentier och, som det vill synas,
äfven Agassiz ansâgo âsarne vara jökelgärden **) var
detta ett ej mindre misstag, än det varit af Sefström
att anse relílorna âstadkomna genom en vattenflod.
Refflorna voro âstadkomna af jóklarne och tillskrefvos
vattnet sâsom orsak frân ena sidan; âsarne, som tydligen blifvit bildade under vatten, ansâgos afmotstândarne vara jökelgärden.

*) Skand. Nat. forsk. Motets Förh. 1842.
") Charpentier, Sur l'application de l'Hypothèse de M. Venetz aux phénomènes erratiques du Nord, i Bibl. Universelle
de Genève, Nouv. Ser., T. .XXXIX. 1842. — Agassiz,
Notice sur les Glaciers, i Excursions dans les Glaciers par
Desor, Paris, 1844.
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Âsarnes

lagringsförhallanden,

den

fullständiga

slipningen af de deri liggande stenarne, mcdan refflor
¡x dem saknas, frânvaron af det ßnmalda stoft, som i
jökelgärden fyller stenarnes ojemnheter, allt utvisar att
dessa

âsar alldeles icke äro jökelgärden.

De uti

âsame ingâende lerlagren visa tydligt, att de .lângsamt bildats och ej »enoin nâgon vâldsam revolution
eller en sudan» lïod, soin den Sef.strüM tänkte sig.
Framtida undersökningar torde visa att de uti
andra hand härröra frân jöklar, fastän de blifvit hildade
under vatten.

P¡i nordligaste Spitsbergen hade jag

tillfälle se huru stenarne frân ett litet jökelgärde, som
nu bildade strand och var utsatt för vâgsvallet, voro
afslipade liksoln rullstenarne uti svenska äsarne, raedan

man nâgra fot högre upp hade jökelgärdet uti

oförändradt skick.

De stenar, hvilka frân ett sädant

föras ut i vattengängen, mâste ovilkorligen rundslipas.
Tillika falles det med jökel-elfven i hafvet utförda
stoftet öfver dessa stenmassor oph sâlunda kunna un
der tidernas lopp säkerligen i närheten af jöklar bildas âsarne liknande aflagringar; mcdan nun väl kan
förstä att under och uti dem kunna snäcklager anträffas.
Kullstens-äsarne kunna sâledes ingalunda betraktas som verkliga jokelgärden.

Uti Norrige fann man

emedlertid sâdana, med allt för tydlig bildning färatt
7
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kunna misstaga sig derom. Redan Esmark anför detta
nti den märkvärdiga uppsats*), hvari han tidigare än
Charpentier och Venetz framställer samma âsigter,
hvartill dessa kommit genom Studium
Sweitz.

af jöklarne i

Schimper**) och J. D. Forbes sâgo jökel-

gärden flerestädes ¡ Norrige. Uti Gullbrandsdalcn äro
de mycket vanliga och särdeles tydliga, der de genom
vägarbetena nyss blifvit genomgräfda.

De förete utan

undantag det sa karakteristiska innehallet afettjökelgärde och en genomskärning af dem kan lika Htet
skiljas frân ett vid isen liggande jökelgärde pâ Island,
Spitsbergen eller i Norrige, som refflorna under isen
kunna ¡akttagas olika med dem som äro allmänna öfver Skandinavien.

Ingenstädes sag jag uti Norrige

skiktade rullstensâsar utan öfverensstämde de alla med
verkliga jökelgärden.
Ett af de märkligaste fanns uti mynningen af den
dal, i hvars fond den sâ kailade Fondals-jökeln nedskjuter.

Alla tecken visa huru denna jökel en gang

haft storre mägtighet än nu och ungefär i mil framför jökeln, just der dalen nâr till fjorden, ligger dess
gamla jökelgärde, som är ej mindre än 100 fot mäg-

*)TBidr. til vor Jordklodes historie, i Mag. for Naturvidensk.
2:den aarg. l:ste Bind., p. 28, f. Christiania 1824.
") On some facts dependent on the erratic phaenomena of Scan
dinavia (Edinb. New Philos. Journal, Vol. XL, p. 240,
Edinb. 1846).
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tigt och sammanbinder de motsatta bergssidorna med
sin höga vall, som endast genomskäres af den frân
jökeln kommande elfven. — Vid Drifstuens gästgifvaregârd pâ Dovre fjell ligger en dylik vall fiera tusen
fot öfver hafvets yta och omöjlig att skilja pâ nâgot
sätt frân de garden, som omgifva nuvarande jöklar.
En författare, som är motstândare till âsigten att
jöklar âstadkommit slipnings-fenomenen i Skandina
vien *), beskrifver troget bildningar i trakten af Fämundsjön, hvilka äro alldeles lika jökelgärden. Uti
fjelltrakterna synas dessa bildningar i allmänhet mera
tydligt bibehâlla sin ursprungliga form, medan de genom sednare geologiska tilldragelser i Sverige synas
svârare att igenkänna och man är här mera inskränkt
till att studera deras anordning och innehallets beskaffenhet, sedan den ursprungliga yttre formen blifvit
bortskymd.
Den förste, som, sâ vidt jag vet, skiljt de gamla
jökelgärdena i Sverige frân dess âsar, är R. Cham
bers**). Under en resa uti Skandinavien uppdrager
") HÖRBYE: De erratiske Phsenomen p& Rigsgrsendsen, i Nyt
Magazin for Naturvidensk., VIII, p. 337.
'*) R. Chambers: On tbe glacial Phœnomena in Scotland and
parts of England, Edinb. New Phil. Journal, 1853. Dâ
litteraturen öfver Skandinaviens arktiska fenomen är sa spridd
uti en mängd tidskrifter att jag icke kan bestämdt uppge
att jag tagit kiinnedom om alla uppsatser i detta ämne af
man, som ej pâ stallet pröfvat sina uppgifter* öfverensstäm-
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han gränslinien mellan «Moraine-matter» och »oesar»
hänförande de förra till jöklar, de sednare deremot
till de under vattnet bildade aflagringarna. Han Sä
ger sig hafva nästan utan undantag funnit morainematter ligga omedelbarligen öfver den afnötta och fârade bergytan, en blandning utan spar till lagring,
bestâende af lera, kantigt grus och block af alla storlekar, just sâdant, som i sa stor skala förekommer vid
alla jöklar.
ófver denna blandning har han mestadels funnit
hvarflagda grus-, sand- och lerlager, utvisande en sed
nare sänkning under vattenytan. Samtidiga med den
na öfver »moraine-matter» liggande alluvialmassa anser Chambers âsarna vara och sâlunda yngre daningar än de Iran jökeltiden härstammande. Utom dessa
bildningar omtalar Chambers ännu en, med i dagen
liggande flyttblock, som sannolikt är samma bildning,
som von Post uti sin afhandling öfver Köpingasen i
Westmanland kallar krosstenslagret.
Undersökningen af denna âs, äfvensom den sedermera meddelade beskrifningen öfver en krosstensbädd uti Skedvi socken i óstérgötland, utgör ett serdeles vigtigt bidrag till dessa fragors utredande.

melse med natarens vittuesbörd, vagar jag ej heller bebtämdt
pàstâ att ingen fbre Chambbrs yttrat de âsigter, jag likväl
uti ingen tidigare .¡krift, ¡in bans, sett iranistälda.
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De uti Röpingasen ofvanpâ âsens hufvudmassa
liggande krosstensbäddar synes författaren böjd att an
se ditförda med tillhjelp af »stora isflottor drifis eller
isberg», sâlunda omfattande Mukciiisons och Lyells
âsigter.
Tvâ âr sednare och som det tyckes utan att känna
Chambers afhandling i ämnet, lemnar samma författare (v. Post) i ófvers. af К. W. A:s Förh. en
uppsats, hvilken kan anses som den första noggranna beskrifningen pâ ett jökelgärde i Sverige, sâ mycket intressantare, som det är lätt att inse, hvad författaren
ocksâ omnämner, att han ej sett nâgra jöklar med deras gärden och sâledes ej nâgon omedelbar bekantskap med dessa ledt hans uppfattning.
Bädden är alldeles oskiktad och sluter sig lätt
till berghällarne, som äro slipade pâ vanligt sätt och
fârade frân norr till söder. Den bestâr af fint lerigt
grus, sâ packadt att det med stort vâld mâste lösbrytas, innchâllande större och mindre stenar, än afrundade, än skarpkantiga, de förra ofta refflade pâ en
sida men skarpkantiga pâ den andra. Dessa stenar
ligga utan viss riktning eller ordning inströdda i grusbädden, de kantiga och de afnötta jemte hvarandra.
Den finaste sanden och största delcn af graset bestâr
af alldeles skarpkantiga korn, alla inhöljda uti ett 1erartadt slamm af grâsvart färg, mest bestâende af s. k.
«bergmjöl.» Med samma ord kan jag beskrifva hvarje
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midtelgärde, jag iakttagit pâ Spitsbergen. — Det är Iätt
att inse huru alldeles skarpkantiga stenar förekomma
blandade med afnötta.
af isen,

De stenar, som blott bäras

bibehâlla nemligen sinapeanter oförändrade,

men deremot blifva mânga utsatta för stor och oregelbunden nötning, hvadan man ocksâ sällan ser parallela refflor,

utan vanligen korssa dessa^hvarandra

i alla riktningar.
Erdman har uti

bin

1857 utgifna karta öfvor

Fyrisäns dalbäcken, med beskrifning, omtalat krosstensbäddarne i den af kartan framstälda trakten.

Han be-

kräftar von Posts iakttagelser och är, liksom denne,
böjd att anse dessa bäddar tillkomna genom jöklar.
Uti södra och vestra Sverige, isynnerhet mellan War
berg och Göteborg, har jag flerestädes' haft tillfälle att
iakttaga krosstensbäddar och funnit saväl deras smâstenar som stora block mer och mindre refflade, hvarigenom de gifva sin uppkomst tillkänna pâ ytan.
Man mâste erinra sig att jökel-perioden varit
myeket lang.
serveras,

En

sâdan slipning, som hos oss ob

har ej kunnat âstadkommas utan under en

lâng tidsföljd.

Väl torde hända att man sâsom D'Ar.

chiac*) m. fl. antaga, kan urskilja bestämda afdelningar uti denna bildning.

*) D'Aechiac, Hist. des progrés de la Géologie, Paris, 1848,11,
1, p. 424.
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Att Skandinavien dâ dess borg slipades statt lângt
högre öfver hafsytan, än under nuvarande period, ser
man deraf att slipningen kan iakttagas till och med
i yttersta skärgârdsbandet; och efter hvilkendera teorien
man än mâ förklara dess tillkomst, torde dock fâ vilja
pâstâ att slipningen skett pâ en tid dâ skärgârden
hade sitt nuvarande utseende.
Sâsom nämdt är, föra alltid jöklarne med sig en stor
mängd stcnblock, hvilkautgöra en ej ringa del af gärdenas
innehâll. Dessa block finner man utan ordning antingen
inneslutne af det omgifvande gruset eller liggande fritt pâ
ytan. Deras uppkomst är lätt att förklara under den stora
vexlingen mellan värme ochköld. I de trakter, der jöklar finnas, lössprängas nemligen frän de omgifvande
bergen större och mindre stycken, hvilka engâng inkomna pâ den rörliga ismassan fâ medfölja pâ vandringen nedât. Dessa block utgöra de s. k. erratiska
blocken. Till storleken omvexla de frân en fot till
flere famnar i diameter, till utseendet äro de ofta alldeles skarpkantiga, men lika ofta finner man en eller
fiera sidor refflade och nötta, allt efter som de varit
ntsatta för jokelns âverkan eller gnidning sins emellan.
Naturligt är att midtelgärdena isynnerhet bära block,
som bibehälla sina ursprungliga kanter, medan sidogärdenas block langt mera äro utsatta för väldsam
âverkan mellan isen och den angränsande bergväggen.
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XJtí de trakter, der jöklarne gâ ned nti hafvet, är
det sedan länge bekant att isberg ofta finnas belastade
med delar af jökelgärden.

Scokesby

bar sett sâda-

na i norra hemi.sferen ; Uli den södra äro de ofta iakttagna.

Maury anser de stora bankarne vid New- Found-

land vara tillkuinna endast pa detfa sätt.

Sedan de

frân Grönland kommande isberg, hvilka utskjutits frân
detta lands jöklar, genom golfströntmen blifvit bortsmälta, hafva deras tanga laster af stenblock och grus,
den s. k. «drift matter", âr efter ar sjunkit till botten,
der de smâningom höjt sig öfver hvarandra.

Skulle

nu denna botten höja sig öfver hafsytan, uppstode ett
land,

hvars bergarter

vore mer an 200 mil aflägse

frân den fasta klyft, hvarur de utgâtt.

Tillämpar man

nu pâ de Europeiska förhâllandena denna analogi, leder den otvunget till den slutsats, att pâ den tid dâ
de block afsattes,

hvilka nu finnas kringströdda pâ

Englands öst-kust, frân Nederländerna till Krakau, derifrân till Moskva och Hvita hafvet, och hvilka tydligen leda sitt ursprung frân Skandinaviens och Fin
lande berg, alla dessa länder, öfver hvilka de blockbärande isbergen stadnat, mâst stâ under vattenytan,
och

sâledes fördelningen af haf och land under den

Skandinaviska jökelperioden âtminstone hvad Europa
angâr varit belt olika med

den nuvarande.

Utom Skandinavien barman äfven ¡Irland, Skottland
och Wales funnit omedelbara spar efter gamla jöklar, lik
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som man uti Storbrittannien i de fossila lagren funnit de
intyg om ett forntida kallare klimat, hvarom jag förut
talat.

Myckot är ski ifvet om Vogesemas fordna egen-

skal) af jökelbärande berg.

I Sweitz hafva jöklarnes

tidigare störro utbredning blifvit bevisad genom noggranna undersökni'ngar.

Sâdana hafva t.

ex. täckt

Rhones, Rhens, Arves, Aars, Reuss' och Linth's floddalar i detta land. Isynnerhet CharPeNTIer och Gijyot
hafva

visat

huru dessa dalars erratiska innehâll kan

bevisas härstamma frân de berg, ifrân hvilka jöklarna
nedskridit.
Uti Nord-Amerika norr om 42° N. Lat. âterfinnas samma fenomen, ehura jag ej känner att de der
kunna sâsom uti Europa hänföras tili vissa bergskedjor sâsom centra.
Pâ Island är förhallanrlet enahanda.

Der finnas

mellan tvâ och trehundra qvadratmil betäckta af evig
snö och is, men hela den öfriga delen af landet bär
de tydligaste

spar att jöklarne fordom äfven sträckt

sig deröfver.

Man finner »roches moutonnées», gamla

jökelgärden, stöt- och läsida, refflor i alla väderstreck,
tydligen bestämda af bergens riktning och öfverensstämmande med landets lutningsförhâllanden.
Af de manga förklaringar, som blifvit (örsökta öfver
de erratiska fenomenen der dessa ej stâtt uti omedelbart
sammanhang med närvarande jöklar, har jag väl redan
berört dem, som närmast haft afseende pâ eller varit
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föranledda af de i Skandinavien iakttagna företeelserna;
en kort öfversigt af de hufvudsakllgastc ibland dessa
teorier, hvarigenom en hvar kan dömma om den enas
eller andras större sannolikhet, torde dock här vara
pâ sin plats.
Först upptràdde Saussure *) med den fó'rklaring
att vattenströmmar, satta i rörelse af en obekant kraft,
medfört stenar, grus och sand och derigenom âstadkommit de erratiska fenomenen.

Om Sefströms och

Berzelii tillämpning af dessa âsigter pâ Sverige hafva
vi förut talat, äfvcnsom om Durocher, hvars hypotes
om tvenne olika slag af bergrefflor **) snart mâste falla
för de närmare undersökningar, hvarigenom tydligen
âdagalades att sâväl de af jöklar âstadkomna som de,
hvilka skulle härledas frân vattenfloderna, voro fullkomligt homogcna.

Om de af honom antagna höj-

ningar och sänkningarraf landet beräknadc Hopkins***)
att en sâdan höjning, verkstäld under en viss hastighet, skulle vara tillräcküg att föra med sig de största
flyttblocken.
af dylika

Oafsedt att man ej känner ett enda fall

jordbàfningar

uti

anförda

skala, veder-

*) Voyages dans les Alpes, I, chap. 6.
**) Etudes sur les phénomènes erratiques en Scandinavie, i Bulle
tin de la Société Géologique de Tratice, 2-.e Ser. T. IV, p.
29, t.
**") On the elevation and denudation, i Quat. Journ. of the
Geogr. Soc. of London, IV, p. 70. Loud. 1848.
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lägges denna teori tillräckligt af den erratiska periodens oförtydbara langvarighet och det starka tryck,
för hvilket de slipade bergen under densamma varit
utsatta.

Huru stor kraft vattenströmmarne dessutom

hafva, har man dock aldrig kunnat bevisa att de verkligen kunna âstadkomma sâdana fâror, som bctäcka
vara berg, utan skulle de i stället mera glattslipat bergens ytor om de fâtt vara dertill nog länge verksamma.

Huru langsam och jemförelsevis obetydlig rin-

nande vattens nötning är pâ bergens yta, inses afdet
kända förhallandet att Dalelfven med fiera vattendrag
funnits rinna öfver klippor, som ej af dem blifvit reff
lade men hvilka ännu bibehâlla de i skarp vinkel mot
flodens lopp liggande refflorna sedan den aflägsna tid,
da den antagna floden skulle âstadkommit dem. — Ett
slags jemknings-hypotes är den
och

af Lyell. Darwin

Murchison*) framstälda, som visserligen medvif-

ver en forntida större utbredning af jöklar, men anser
att det egentligen varit ¡sberg, som âstadkommit refflingen och medfört de erratiska blocken.

Huru verk-

samma isbergen än varit vid blockens transporterande,
är det dock ej möjligt att fatta att de skulle kunnat
afslipa sâ vidsträckta ytor, som Sveriges lagland, eller
äfven, om de kunnat reffla bergen, att denna reffling
*) Lyell (aud dabwin), Elements of Geology, 2:d ed. 1841;
jfr den ofvan citerade 4:de uppl. p. 135, 143. — МикcHisoN, Russia and the Ural mountains, I, p. 5.29, 547, f.
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skulle vara sinsemellan parallel.

De refflor, isbergen

skulle kunnat astadkomma, mâste alltid blifva oregelbundna och ej kunna gä i samma riktning under mân
ga mil.

Ânnu mindre löses problemet gcnom anta-

gande att drifisen varit den refflande orsaken.

Saväl

pâ Island som vid Spitsbergen har jag alltid, der till
fälle erbjudit sig, undersökt hafsstränderna men aldrig
funnit spar af refflor som kunna tillskrifvas sâdan orsak och ser man dem ej i dag vid dessa kuster, huru
dâ vilja med isberg eller drifis förklara slipningen hos
oss.

Jag

kan dessutom

omöjügen fatfa att den af

isbergen âstadkomna slipningen verkligen skulle vara
förenad med betydlig reffling eller en likformig afnótning pâ stora ytor, ty äfven under isberg saknas det
stora och likformiga trycket; liksom man ej bör förgäta att ej jöklarne utan kanske mest det mellanliggande rörliga lagret af krossade bergarter slipa den underliggande

bergsytan.

betàckt Norrige

Esmakks

Sr redan nämnd.

âsigt att jöklar
Han fann bergen

slipade och gamla jökelgärden langt ifrân de ismassor, hvilka en gang fört dem dit, och beskrifver noga
ett gammalt

100 fot högt jökelgärde i närheten af

Stavanger vid Fossen, fiera tusen fot under snögränsen.
Tillika tillskrifver han kringspridningen af de erratiska blocken uti Danmark och pâ Jura isens kraft,
utan att dock närmare uppgifva om jöklar eller flytande is fort dem.

Redan

1821 hade Vënetz uti
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eifafhandling, som dock ej trycktes förr an 1833,*)
meddelat sina âsigter om jóklarnes fordna utbredning.
Charpentier

och Agassiz utvecklade dessa full-

ständigare och äro jemte J. D. Forbes de fdrnämsta
författare, hvilka bidragit till dessa frâgors utredande.**)
De bâda förstnämnde gingo emedlertid till en
allt för stor ytterlighet uti sina hypoteser om polarisens fordna utbredning.
hemisferen
jöklar,

norr om

hvilka

vid

Charpentier trodde atl norra

60:de graden varit betäckt af
70:de

förvandlats

till

fond.

Enligt Agassiz var under den period, som föregâtt
Alpernas

upplyftande,

norra hemisferen

ända

till

gränsen för de erratiska blocken, betäckt afett istäcke,
hvilket

fyllde landets ojemnheter,

Ostersjön, Tysk-

lands och Sweitz' insjöar, samt sträckte sig öfver heia
AsiatiskaJ Ryssland och Norra Amerika.

Denna is-

massa skulle varit i beständig rörelse och derigenom
âstadkommit slipningsfenomenen.
*) Denkschrift der Allgem Schweitz. Gesell. für die Gesammt.
Naturwissenscb., l:r Band, 2:e Abth.
") Charpentieb, Essai sur les Glaciers, Lausanne, 1841. (fullständigare utveckling af hans i Annales des Mines, VIILe
Vol., och Frôbel et Heer, Mittheilung. aus dem Gebiete der
Theoret. Erdkunde, Lr Vol. förut publiccrade afhandlingar
i samma ämne, hvaröfver han redan 1834 i Lucernes Société
des Sciences offentligen uttalat sina âsigter.) — Agassiz,
Etudes lur les Glaciers, Neuchâtel, 1840, 18:de Kap.;
Nouvelles Etudes ofvan citerade, liksom Eokbes,
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Dessa âsigter mötte häftigt motständ som naturligt var dâ de knappast voro mindre naturstridiga än
teorien om vattenfloden. Leopold von Buch uppträdde*)
med mycken skärpa mot den meningen att orsakcn till jöklarnes rörelse kan sökas annorstädes än i
deras ursprung ofvan snögränsen. Men Agassiz tyckes ej ens under sednare âren**) hafva modifierat
sina âsigter i detta hänseende.
Inskränker man sig till att söka hvar sitt cen
trum för de erratiska fenomenen uti berg, som mâst
ligga ofvan snögränsen om klimatet af en eller annan
orsak varit kallare än det nuvarande, och tillägga de
derifrân härstammande jöklarna icke större utsträckning än sänkningen i temperaturen mâste medföra,
blir denna teori om jöklarnas fordna stora utbredning
ej längre naturstridig; sä vida möjligheten iör en sâdan
kliniatets sänkning förefunnits.
Jag har i det föregaende närmare sökt uti detaljer genomföra Lovéns âsigt att Sverige en gâng omgafs af ett ishaf och att man deraf är fullt berättigad
sluta att ett arktiskt klimat râdde under erratiska fenomenens period. Att landet under en del af denna
tid stâtt niycket högre än nu, är temligen visst; men
jag tror ej att iörklaringen af de stora jöklarnes till—
*) Buch, die Bären-Insel, geognostisch beschrieben, Berlin'
1847, 4:o.
**) I Lake Superior, Boston, 1850, p. 400.
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komst häraf är beroende; ty äfven om bergen varït
tillräckligt höga att gifva upphof ât jöklar, som betäckt landet till hafsytan,

utan sänkning af landets

temperatur, qvarstâr dessutom det faktum att en fauna
lefde vid vara kuster, som för sin tillvaro fordrat ett kallt
haf, hvilket landets höjning ej kunnat ästadkomma.
En invändning,

som kanske mer än alla andra

satte jökelteorien i misskredit, var den att skandinaviska landets lutning vore för ringa för att de supponerade jöklarne verkligen skulle kunnat röra sig öfver
dess yta.
Man ansâg tillbörligt att förlägga hela detta land
under en i rörelse varande isbetäekning efter analogien med Alperna,

der de till omfâng ej stora jök

larne hafva sitt ursprung frân ojemförligt högre fjellmassor än Kölen och Dovrefjell.
E. de Beaumont sökte bevisa att ingen jökel
kan röra sig sâvida ej lutningen uppgâr till 3 gra
der.

Ehuru förhallandet pâ Island knappast kan här

med öfverensstämma qvarstod

dock detta inkast utan

vederläggning tilldess Rink genom sina grundliga undersökningar af Grönlands östra käst framstälde naturföreteelser, hvarom

man förut ej gjort sig begrepp,

i det han âdagalade att den koloniserade sträckan af
vestra Grönland pâ en gcografisk bredd, som temligen
nära motsvarar den mellan Stockholm och Nord Kap,
pâ 2— 15 mil frân hafskusten, är sâ lângt ögat nâr
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betäckt af en enda sammanhängande isslätt af omkring
2,000 fots höjd öfver hafvet, mot hvilket hela massan
langsamt skrider, pressande sig ut genom de sâ kailade
isfjordarne och sedermera uti skepnaden af isberg spridande sig öfver norra Oceanen. Ensamt isfjordarne uti
Nord-Grönland utföra ârligen pâ detta sätt öfver 1,000
millioner kubikalnar is. Sa vidt man känner östra Grön
land är förhâllandet der enahanda. Sâltmda har man uti
naturen fullkomligt öfverensstämmande förhallanden med
dem, vi förut sökt bevisa vaiit en gang râdande pâ Skandinaviska haifön.

Nàstan hela Grönlands vattenmängd

mâste i fast form utervända till hafvet och ¡istadkomnier derunder pâ sitt underlag samma fenomen, som
vi funnit inom vârt land.
Medlersta Grönlands

bredd är nära dubbelt sâ

stor som Skandinaviens, hvaraf man finner huru sannolikt det är att den derstädes i oupphörlig rörelse
varande ismassan snarare har mindre än större lutning, an
den jökelmassa borde haft, som betäckt Skandinavien.
När man härtiil lägger den stora öfverensstämmelsen mellan de
gren

och

uti vestra Sverige funna snäckla-

den molluskfauna, som för det närvarande

lefver vid det lands kuster, som betäckes med ständig
is,

är det svârt att

tvifla att ej en gang de ifrâ-

gavaraude länderna liknat hvarandra äfven till sin
fysiska beskaffenhet.
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En sednare frâga, som ovilkorligen mäste fram ställa sig för hvar och en, som hyser intresse för
denna gren af geologien och Zoologien, är frâgan oт
orsakerna till dessa klimatiska förändringar. När man
ej söker dem uti förändringar af ekliptikan eller jordaxelns läge, utan inskränker sig till hvad erfarenheten
oт vâr jords fysiska beskaffenhet ger vid handen,
är väl utan jemförclse naturligast att vänta finna deras
grund i jordytans höjning och sänkning. Vâr jords
historia ger till resultat att väl knappast nâgon punkt
derâ kan anses icke underkastad höjning eller sänk
ning. Uti vulkaniska trakter har man rik erfarenhet
utaf sâdana hastiga förändringar, medan dereniot i de
icke vulkaniska, âtminstone inom den historiska tiden,
höjningen eller sänkningen längsamt försiggar.
En sänkning af Panama- euer Central-Amerika,
ett land mellan England och Grönland, eller en den
Antarktiska kontinenten motsvarande kontinent omkring Nordpolcn, vore sannolikt hvar för sig tillräcklig att sänka norra Europas klimat sâ mycket som
fordras för att framkalla de jökelmassor, af hvilka nu
sä tydliga spâr finnas.
Genom Doves arbete »Ueber die Verbreitung der
Wärme auf der Oberfläche der Erde» har det isynnerhet
blifvit pâ ett i ögonen fallande sätt bevisadt huru ojemnt
8
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värmen är fördelad uti de länder, der dcssa jökelspar
träffa?, och att det cndast behöfdes att den fördelades
sa

som

den utan vanna hafsströmmar skulle blifva

enligt det geografiska läget, för att Europa skulle fâ
det klimat, som de erratiska fenomenen liâpeka.
Man kan tänka sig tvâ orsaker att Skandinavi
ens haf förvandlats till isriaf och derigenom sa âterverkat pâ landets klimat, att jöklar h a ft den antydda
utsträckningen.

Hopkins har beräknat de klimatför-

ändringar, som skulle följa om golfströmmen kunde
obehindradt fortsätta sin väg och ej drefves tillbaka mot
öster gcnom Central-Amerika.

När den genom golf-

strömmen âstadkomna värmeökning afräknas, visar han
att snögränsen vid Wales' berg skulle sänkas till 2,500
Eng.

fot,

hvilket vore

tillräckligt

för de jöklar,

hvarefter man nu funnit spâr, att nâ ned till hafvet.
än

När allt.iâ golfströmmen
den

nuvarande upphörde

fâtt en annan kosa
med detsamma hindret

för ishafvet att utbreda sig utöfver vestra Europa,
hvarigenom dess snögräns ytterligare sänktes âtminstone 1000 till

1200 fot och enligt Hopkins*) till

räckligt för att t. ex. jöklarne pâ vestra Irlands berg
skulle kunna nâ vattenytan.

Naturligtvis skulle äfven

da Skandinavien betäckas af sâdana, helst bade uti

") Hopkins, On Changes of Climate, i Quat. Journ. of the
Geolog. Society, VIII, Febr. 1852.
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Europa och pà Himalaya de stora jöklarne sänka sig
i medeltal 4 — 5000 fot under snögränsen. Hopkins
är böjd att (ro att polfströmmen cn gâng genom Missisippidalen längs Rocky-Mountains funnit en väg till
Arktiska Oceanen. Det behöfves ej större sänkning
af norra Amerikas kontinent än 2,000 fot, för att
göra denna väg langt naturligare än golfströmmens
nuvarande. En sädan väg skulle dock alltid lemna
spar efter sig genom fossila aflagringar och ehuru
under Siluriska tiden verkligen en sâdan hafsförbindelse fanns genom Missisippidalen, synes ej sedan dess
âgon fullständig förbindelse egt rum, ehuru Nord-Ameri
kas tertiära aflagringar visa att hafvet haft stor utsträckning i dessa trakter. Dana säger ocksâ att man ej
kan finna geologiska data, som stödja denna hypotes.*)
Mera sannolrkt torde vara att Central-Amerika
eller Panama varit sänkt och att golfströmmen pâ
denna väg fortsatt den eqvatorialström, som vidtager
pâ andra sidan om medlersta Amerika. De geologiska
undersökningarne i dessa trakjer äro allt för ofullständiga för att lemna nâgon ledning, vare sig för eller
mot ett sâdant antagande. För möjligheten af serdeles
hastiga g( ologiska revolutioner i denna del af Amerika
tala dock dess stora rikedom pâ vulkaner äfvensom
de ständiga jordbäfningarne i det närliggande Pera.
*) SlLLEMANf Journal
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EU särdeles märkligt förhâllande företer molluskfaunan pâ ömse sidor om Panama. Enligt lagarne
för dessa djurs geografiska utbredning har man ej skäl
att pâ bogge sidor om näset vänta enahanda arter,
lika litet som man finner Medelhafvets mollusker likna
Röda hafvets. Ibland Mexikanska vikens och Stilla
Oceanens mollusker finnas dock sâ mânga gemensamma
och närstaende arter att detta förhâllande svârligen later
förklara sig annorlunda, an att ett haf förenat dessa
bâda vattenbäcken öfver Central-Amerika under den
ännu lefvande faunans period*). Denna förbindelse är
dock en hypotes, som alldeles icke lâter bevisa sig
utan fullföljda geologiska undersökningar.
Den andra möjliga orsaken till Europas klimatförändringar bar kunnat vara eft land, som förenat
Europa och Amerika, under det i Öfrigt fördelningen
af land och vatten liknat den nuvarande. Om en
sâdan förbindelse funnits och derigenom ishafvets kommunikation med den varmare oceanen blifvit i hög
grad stängd, sâ mäste derigenom det närvarande tillflödet af varmare vatten till ishafvet i höggrad hämmas.
Ishafvet, sâsoin moüagande en mängd stora floder
och med jemförelsevis föga afdunstning, mâste blifva
*) Caepenter, On the Mollusca of the West Coast of NorthAmerica, i Keport of the Brit. Soc. for Advancem. of Science,
Lond. 1857, p. 363, f.
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ett brackt haf liksom Ostersjön ; hvarigenom polarisens
gränsor skulle

blifva ojemförligt sydligare an tie nu

m

äro.

Afven Nord- Amerika borde känna verkan af dessa

förändringar, hvilka da kunde stä i samband med de
erratiska fenomenen och lemningarne afett ännu kallare
haf derstädes.

De lander, hvilka i sa fall sannolikast

qvarstâ som lemningar af en sâdan förening, äro StorBrittannien, Shetland, Färöarne och Island.
Skottlands och Hebridernas trappformation âterfinnes pâ Färöarne och Island, hvilka, liksom Jan
Mayen, hafva belt och hallet vulkaniskt ursprung och
ligga sâ uti rad att ögal gema sökor utfylla mellanrummet med ctt numera sänkt land. De sista undersökningarne af Atlantiska Oceanens botten för utläggandet af en telegraftrâd mellan Amerika och Europa,
föranledde den upptäckten att

hafsbotten nära 200

mil langt betäckes af vulkanisk aska och pimsten*).
Detta förhällande är nu ett enstaka stäende oförklaradt
faktum, som dock med tiden torde kunna fínnas hafva
ett nära samband med dessa fragor.

Hum förklara att

de i England funna lemningarne af Bison- och Muskusoxen ej kunna som arter skiljas frân de nu uti Ame
rika lefvande

djuren af dessa arter, ehuru de efter

all sannolikhet ej inkommit genom Sibérien? Och i vissa
hänseenden stâ Norra Europas fisk- och molluskfau*) Машу, Physical Geography of the Sea, p. 354 f.
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nor hvarandra sa mira just genom sâdana arter, om hvilka
man niinst skulle vänta att de passerat e'tt djupt haf,
att E. Forbks einlast g(ni>m

antagandet af en land-

förbindelse eller ett grundt haf kan förklara detta förhâllande.

SPlTSBERGEN PLUMER.
I.
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BRAGHIOPODA.
TEREBRATELLA, d'Orb.
Terebralelta spitsbergensis, Davids«
Tab. 1, fig. 1, a, b.
Terebratula.
Lyell, On the rising of Sweden.
Philos. Trans., (1835), I, p.
36; tab. II, fig. 32, 33.
Terebratula caput serpcntis. Hisingkr, Lethœa Suecicu, p.
83, (1837); von Linné.
Terebratella spitsbergensis. Davidson, Proceedings of the
Zooi. Soc, (1852).
Davidson, Annale and Magazine
of Nat. Hist. XVI, p. 442,
tab. 10, f. 3. (1855).
Mac Andrew, List of Mollusca
from Spitsbergen, Ann. and
Mag. of Nat. Hist. XVI, p.
465, (1855).
Lyell har pâ a. st. en figur öfver det ena skalet, frân de fossila skallagren i Bohuslän. Hisinger
identifierai" den oriktigt med T. caput serpentis L.
Fossil är den hittills funnen endast i Skandinavien
och lefvande blott vid Spitsbergen. Davidson har
endast haft ett exemplar till beskrifning och lemnar
ej nâgon afbildning af det inre, hvarförc en sâdan
här meddelas.
Denna art är sällsynt vid Spitsbergen, der den
förekommer pâ stenbotten, frân 40— 80 famnars djup
i och utanför Hornsund och Bellsund.
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RHYNCHONELLA, Fischer 1809.
Rhynchonella psittacea, Gmelin.
Anomia rostrum psittaci.

psittacea.

Terebratula psittacea.

Chemn., Conch. Cab. vol. VIII.
p. 106, pi. 78, fig. 713 a-e
(1785).
Gmelin. Syst Nat. p. 3,348;
(1788).
Dillwyn, Rec. Shells vol. 1,
p. 296. (1817).
Turton, Conchol. Diction. p. 5,
fig. 42—44. (1819).
W. Wood, Ind. Test. tab. II,
fig. 27. (1828, 1856).
Lamarck, ed. Deh. VII, p. 335.
(1836).
Turton, Dithyra Brit. p. 236.
(1822).
Flemming, Brit. Anim. p. 368.
(1828).
G. Sowerbt, Genera of Shells,
Terebretula fig. 5.
Möller, Ind. Moll. Grönl. p.
23. (1842).
Gould, The Invertebr. of Massachus. p. 142, fig. 91. (1841).
Thorpe, Brit. Mar. Conch. p.
127. (1844).
Brown, Illustr. Conchol. ofGr.
Brit. p. 68, pi. 46, fig. 2—4.
(1844).
Loven, Ind. Moll. Scand. p.
29. (1846).
Alder, Cat. of Moll. North. p.
74. (1848).
G. Sowerby, Thes. Conchyl.
Vol. 1. p. 342, tab. 71, fig.
78—80. (1847).
Reevk, Conchol. System. vol.
1, p. 182, tab. 126, fig. 5.
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Terebratula psittacea.
Gypidia psittacea.
Uypothyris psittacea.

Sars, Reise i Lofot. og Finm.
Nyt Mag. for Naturv. Bd. 6,
p. 177. (1851).
Menke, Syu. p. 96. (1830J.
King, Shells on the coast of
Northumb., Ann. and Mag.
of Nat. Hist. vol. XVIII, p.
238 (1846).
Stimpson, Sit el ls of New Eng
land, p. 7. (1851).
Forbes & H.iNLHY, Hist. ofBrit.

Mollusca, vol. II, p. 346,
pi. LVII, fiff. 1_з. (1853).
Lampas psittacea.
Gkay, Proc. Zool. Society, p.
202. (1847).
Gray, List of Brit. Anim. Part.
VII, Mollusca, p. 146. (1851).
Woodward. Manual, p. 8,(1851).
Rhynclwnella psittacea.
Davidson, Brit. Rec. Braehiop.,
p. 21, tab. 1, f. 7, 19.
Mörch, Tillfpo; til Rink, Grön!.
etc. p. 98. (1857).
Träffas pâ stenig botten utefter hela kusten frân
20 till 80 famnar.

TEREBRATULINA, dOrb.
Terebratulina caput serpentis, L.
Uli fiïrteckningen p» de snäckor, Professor Goodsit erhâllit frân Spitsbergen, npptager Mac Andrew
äfven deiïna sniicka, som jag aldrig lyckadts anträffa.
Fâ mollusker hafva sa stor geografisk utbredning som
defina art. Allmàn frân Bohuslan till Finmarken, är
den ocksâ att vanta vid Spitsbergen.
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CRANIA, Eetsiuz.
Crania anomala, O. F. Múller.
Äfven denna Brachiopod har Goodsir fait frân
Spitsbergen. Af samma finnas eniigt Woodward
exemplar uti British Museum, tagna vid Spitsbergen
(Smeerenberg?) under Kapten Buchans expedition*).
Jag sâg den ej.

ACEPHALA.
PECTEN,~Müller.
Pecten Islándicas O. F. Müller.
Concha pectén dicta, gtriis
numerosissimis.
Linné, Westgötha Resa p. 199
tab. 5. fig. 7. 1747.
Ostrea testa orbiculari aurita. Olafsen & Povelsen, Reise
giennem Island, vol II tab.
X fig. 5. 1772.
Lister, Hist. Conch, pl. 1057
fig. 4, 1770.
Seba, Museum, vol. Ill pl. 87,
f. 7. 1758.
Brugnièkes, Enc cyplop. Meth.
Vers, Jab. 212 fig. 1.1797.
Pectén islandicus.
Müller, Zool. Dan. Prodrom.
p. 248 N:o 2990. 1776.
FabricIus, Faun. Grönl. p. 415.
1780.
") Ann. and Mag. of Nat. Hist. vol. 16, p. 465.
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Pectén islandicu*.

Chemnitz, Conch. cab. VII, p.
314, pi. 65, fig. 615—16.
1784.
Lamarck, Anim. s. vertebr.
ed. Deh. vol VII, p. 145.
1836.
Fleming, Brit. Anim. p. 385,
1828.
Macgillivray, Moll. Aberd.
p. 226.
Thorpe, Brit. Marin Conch, p.
119. 1844.
Turton, Dithyra Brit. p. 216.
1822.
Hisinger, Lethœa Svecica p.
52. 1837.
Möller, Ind. Moll. Grönl. p.
16. 1842.
Lyell, The rising of Sweden,
Phil. Transact. 1835, p. 36.
Lyell, Fossil and rec. sheila
in Canada, p. 137 — 8.
Brown, Illustr. Conch, of Gr.
Brit. p. 72, pi. 24, fig. 3.
1844.
Gould, The Invertebr. of Maseach, p. 133 fig. 89. 1841.
Lovén, Ind. Moll. Scand. p.
30. 1846.
Asbjörnsen, Christianiafj. Litoralf. Nyt. Mag. for Naturv. 7 Bd. p. 352. 1853.
Sars, Reise i Lofot. og Finm.
Nyt. Mag. for Naturv. 6
Bd. p. 175. 1851.
Mac Andrew, Rep. of the
Brit. Assoc. 1856, p. 113.
Mac Andrew, List of Mollusca
from Spitsbergen. Ann. and
Mag. of Nat. Hist, vol 16,
p. 465. 1855.
Mörch, Tillœg til Rink, Grön
land etc. p. 94. 1857.
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Pectén islán diäte.

Ostrea islándica.

Arcus islándicas
Ostrea cinnabarina.

Pectén Pealii.

Weichthiere von Spitsbergen.
24:r Versamml. Deutsch. Ñaturf, in Kiel 1846, p. 115.
Stimpson, Shells of New Engl.
p. 8. 1851.
Stimpson, Marine Invertebr.
of Grand Manan, p. 20.
Smifhson. Contrib. vol. VI,
1854.
Du Kay, Zool. of New York
p. 173, pi XI, fig. 206. 1843.
G. Sowerby, Thee Conch. vol.
1, p. 75, pi. 17, fig. 159,
160. 1847.
Haní/EY. Rec. Shells, vol 1, p.
284, (enl. Forb. & Hani.)
Forbes & Hani.ey, Hist, of
Brit. Mollusca, vol II. p.
303. 1853.
Middendokff, Beitrüge zu MaJacoz. Boss. p. 526 tal).
XII. fig. 7, 8. 1849.
S. Wood, Crng Mollusca, vol.
2, p. 40, tab. V, f. 1.
1850—56.
Gmelin, Svst. Nat. p. 3,326.
1788.
TuuTON, Conch. Diction. p. 258.
1819.
W, Wood, Ind. Testaccol. p.
10, fig. 21. 1828.
Gray, List of Brit. Anim.
pirt. 7, Mollusca, p. 132.
Born, Ind. Musei Ceesarei
Vindob. p. 87. 1778,
Bork, Test. Mus. Caesar.
Vindobon, p. 103. 1780.
Dillwyn, Rec. Shells, vol 1,
p. 256. 1817.
Conrad, Americ. Mar. Conchol. p. 12, pi. 2, fig. 2,
{enl. Forb. & Hani.)
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Peden Fahricii.

Philippi, Abbild' neuer Con
chy!, vol 1, p. 101, Pecten
tab. 1, fig. 5. 1845. (Phi
lippi Säger sedermera uti
registret att hnn beskrifvit
en unge af P. islandicus.)
Vanlig vid Spitsbergen och gâende ¿inda till 80:de
graden. Den förekommer dock der my с к et mindre
talrik, än vid Island och Finmarken. Tràffas oftast
pâ de steniga hvalrossbankarne, pâ 10 — 50 famnars
djup.

2. Pecten Groenlandi'cus, Sowerby.
Pectén groenlandicus.

vitreus.

G. Sowerby. Thes. Conch, vol 1 p.
57 pi. 13 fig. 40. 1845.
Lovén, Ind. Mol!. Scand. p. 32. 184G.
Hancock, Mollusca from Davis Strait.
Ann. and. Mag. of Nat. Hist. vol.
XVIII, p. 332. 1846.
Middendohff, Beitrüge zu Malacoz.
Koss., p. 529. 1849.
Mac Andrew, Mollusca from Spits
bergen. Ann. and Mag. of Nat.
Hist. vol. 16, p. 465. 1855.
Mac Andrew, On Mollusca of the
North-East Atlantic etc. Report
of the Brit. Associât. 1856, p. 112.
Mörch, Tilleeg til Rink, Grönland
etc. p. 94. 1857.
Gray, Suppl. to Append, to Parrya
first Voy, p. 245. 1824. — Extr.
Zool. Fourn. vol. I, p. 120.
? 24:r Versamml. Deutsch. Naturf. iu
Kiel 1846, p. 115.

Grays namn knnde ej bibcbâllas, emedan redan
Chemnitz kallat en annan Pecfen vitreus.
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Tillhör uleslutf nde ishafvet. Âr funnen uti Arktiska Amerika, pâ Grönland, i Finmarken och Nord
landen, samt Ryska Lappmarken.
Förmodligen är det denna art, som i Kielermötets förhandlingar kailas P. vitreus och uppgifves vara
tagen vid Spitsbergen. Finnes der sparsamt pâ fin
lerbotten. Bell-sund 30 f.; Ice-sund 30—50 f.

CRENELLA, Browx.

1. Сrenelia decussata, Mont.
Mytilus decussatus. Montague, (»ej Lamarck") Supplem. to
Testae. Brit. p. 69- (1808).
Laskey, Mem. of Werner. Soc. vol. 1
p. 39L tab. 8, fig. 17. (1811)
Tuhton. Conchol. Diction. p. 114,(1819).
Fleming, Brit. Anim. p. 411. (1828).
? Stimpson, Shells of New Engl. p. 11,
(1851).
? Stimpson, Marine Invertebrate of Grand
Мнпап, pag. 21. Smiths Contrib.
vol. VI. (1854).
Modiola decussata. Thorpe, Brit. Marine Conchy], pi. XXIX,
fig. 1, (faba, p. 248).
Crenella decussata. Macgillivkay, Moll. Aberd. p. 229.
1843.
Lovén, Ind. Moll. Scand. p. 32, 1846.
King, Shells on the coast of Northumb.
Ann. and Mag. of Nat. Hist. vol.
XVIII. p. 238, 1846.
Alder, Cat. of Moll. North' p. 82, 1848.
Middendorpf, ßeitr. zu Malacoz. Ross.
p. 530, pi. XI, fig. 22—24. 1849.
Saks, Reise i Lofot. og Finm. Nyt Mag.
for Neturv. Bd. 6, p. 175. 1851.
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Gray, List of Brit. Aiiini. part VII, p.
120, 1851.
Forbes & Haul. Hist, of Brit. Mollusca
vol. II, p. 210, tab. 45, fig. 2, 1853.
Motten, Tillteg til Kink, Grönland etc.
p. 94, 1857.
Brown, Illustr. Conch. of Gr. Brit. p.
75, tab. 23, fig. 12—14. 1844.
? Modiola glándula. Totten, Sillem. Journ. vol. 26, p. 367,
fig. 3, e—g 1834.
?
Gould. The Invertebr. of Massachus.,
p. 131, fig. 87. 1841.
?
Hanley, Rec. Shells, vol. I, p. 243.
?
Heeve, Conchol. Iconica vol. X. Mo
diola, pi. XI, fig. 82, 1858.
faba.
Thorpe. Brit. Marine Conch. p. 248,
1844; пon О. Fabriciue.
? cicércula. Möller, Ind. Moll. Grönl. p. 19. 1842.
Reeve. Concho!. Icon. vol. X, Modiola
pi. XI, fig. 78. 80. 1858.
Stimpson anser den Amerikanska Cr. glandula
identisk med denna art. Middendorff är af samma âsigt efter jemförda exemplar. Dot vore oeksa
underligt om denna vid Spitsbergen, Finmarken, Is
land och Grönland allmänna snäcka skulle saknas vid
New England, helst jag ingenstädes funnit den vanligare än pâ Island. Tottens figur öfverensstämmer
fullt med Crenella decussala, deremot ej med Goulds
'och 1Îeeves teckningar, som ocksâ äro väsendtligen
olika den rätta Cr. decussata.
Gould säger sig ej kunna upptäcka nâgon olikhet mellan lika stora exemplar; men bibehâller dock
pâ Sowerbys auktoritet Tottens namn. Lovén samt
Forbes et Hanley anse sig ej kunna förena bâda formerna till ett species.
Denna snäcka förekommer vid Spitsbergen ända
npp mot 80:de graden. Finnes pâ stenig och sandig
botten frân 20 till 70 famnar.
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2.
Modiola nigra.

Modiolaria nigra.

Ureneila nigra.

Mytilus discrepans.

Cicnclla ?iigra, Gray.
Gray, Supplem. to the. Append. to
Parrys l:st voy. p. 244. 1824.
Hancock, Shells dredged on the West
Coast of Davis Strait. Ann. and
Mag. of К at. Hist. vol. XVIII, p.
334. 184G.
Thorpe, Brit. Mar. Conch. p. 249,
fig. 58. 1844.
Alder, Cat. of Mollusca of North.
and Durham, p. 81. 1848.
Hanley, Rec. Shells, vol. I, p. 242,
tab. 12, tig. 38.
Reeve. Conchol. Iconica, Modiola,
pi. IX, fig. 62. 1858.
Reeve, Account of shells collect. by
Captain Belcher, Append to Bel
cher, Arctic voy. vol. II, p. 397 *).
Loten, Ind. Moll. Scand. p. 33. 1846.
Saks, Reise i Lofot. og Finmark.
Nyt. Mag. for Naturvid. Bd 6, p.
175. 1851.
Mörch, lilleeg til Rink, Grönland
etc. p. 93 1857.
King, Shells on the coast of North.
and Durh Ann. and Mag. of Nat.
Hist. vol. XVIII, p. 239. 1846.
Gray, List of Brit. Aniin. part. VII,
Mollusca, p. 121. 1851.
Fohb. dl Hanl, Brit. Mollusca, vol.
II, p. 202, tab. 44, fig. 5, tab, 2.
. fig. 7. 1853.
Encyeolopedie Methodique, Vers, pi.
204, f. 4 a, h.
Montagu, Supplem. to Testacea Rrit.
p. 65, tab. 26, fig. 4. 1808, (icke
M. discrepans p. 169, part. l,som

*} Beeves citat »Gray», Append. Parrys Voy. to North Pole, skall vara:
Gray, Snppl. to the Append' of Parrys l:et voy. p. 244, 1824.

— 131 —

Mytitus discreparía.

Modiola discrcpans.

■
Mytilus discors.

var. 1).

Svecicus.

Modiolaria discors.
Alodiola ncxa

Modiola compressa.
Modiola depressa.

á'r M. discors Linne, Loten Ind.
Moll. Scand. p. 33).
Leach, Zool. Miscell. vol. II, p. 36.
Leach, Append. to -John Roes Voy.
p. 1 70 (onl. Lovén),
W. Woo». Ind. Testae. p. 69 Mvtilus
fig. 38. 1856. ed. Hani.
Stimpson, Shelis of New England,
p. 12. 1851.
Stimpson, The Invertebr. of О rand
Manan, p. 21. Smithson. Contrib.
vol. VI. 1*54.
Fleming, Brii. Anim. p. 413. 1828.
Turton, Dithyra Brit. p. 202. 1822.
Macgti.lit., Moll. Aberd. p. 238. 1843.
Bhown, Illustr. Conchnl. Gr. Br. p.
78, pi. 27, fig. 8. 1844.
Philippi, Zeitschr. liirMalacoz. 1844,
p. 102.
Möller. Ind. Moll. Grönl. p. 19, 1842,
(eid. Möreh).
G. Sowkeby, Genera of shells, Modi
ola. fig. 3.
Hkiíve. Conchol. system. vol. 1. p.
138, tab. 100. fig. 3. 1841.
Спим«.. Conch. Cal). VIII, p. 194, fig.
766— C)7. 1785.
Schröter, Einleit. Conch. Kenntn.
Bd III. p. 444. tab. IX, fig. 15, 1786.
Fahr. Danske Videnskabe Selsk.
Siuifter, Tom.* HI, p. 460, 1788.
Middknd., Beiträge zu Malacoz. Boss.
p. 531. tab. 12, fig. 11, 12, 1849.
Gould. The Invert. of Ma6sachus. p.
128, fig. 86. 1841.
Hanley. Recent Shells, p. 242.
Keeve. Conchol. Icon. Modiola, pi.
IX, fig. 67. 1858.
Mekkk, Verzeichnis der Conch. des
Freih. von Malsbuig, p. 106, 1829.
Hanley, Recent Shells vol. I, p. J!42,
not. (enl. Forb. & Hani.)
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tíodiolaria striatula.

Beck, Voy sur la Recherche, Mol
lusques, pi. 17, fig. 1, a—f, beskrifning saknas.
Sedan Lovén uti Ind. Moll. Scand. fullständigt
utredt de Skandinaviska arterna af Slägtet C/enella,
har Midden dorff uti sitt stora arbete Beiträge zu
Malacozologia Rossica sa hoptrasslat dem och deras
synonymi, att vi anse en noggrannare granskning af haus
bestämningar vara nödvändig.
Grays Crenelta nigra har enligt Midpendorff
följande synonymi:
Mytilus discors.
Modiolaria discors.

Linne, Syst. Nat. = Modiolj.ria discors. Lover, Ind.
Moll. p. 33.
Loved, Ind.Moll.
m
Scand. p. 33, 1846. =

Modiola laevigata b.
substriata.

Gbay, Soppl. to
App. to Parrys l:st
Voy. p. 245, 1824.
Godld. a. St.
Modiola nexa.
discrepan*. Philippi, a. st.
Schröter, a. st.
Mytilus discors.

=
=
=
=

substriatanigra.
n

я

Linnés diagnos till My lilus discors: »Testa oval i,
cornea subdiaphana, antice longitudinaliter, postice
transversaliter striata;.. magnitudihe fabae . . . marginibus virescentibus . . . . Hab. in Norvegia etlslandia«
ledde LovÉN att som den Linneanska All. discors bestämma M. discreparte Montague* p. 169, = M. dis
cors b., Maton & Rack. Hanley och Forbes ha vid
granskning af Linnés egna samlingar funnit Lovéns
M. discors oeh M. laevigata tillsammans etiketterade
under det förra namnet; men funnit mest pas.*ande att
bibehalla Linnéanska namnet för Lovéns M. discors. *)
Middendorff bestà'mmer deremot alldeles orätt
Grays
M. nigra sâsom identisk med den Lin
néanska M. discors och sammanslar med sin M. dis
cors oriktigt utom den förra äfven M. substriata Gray.
") Hanleï, Ips. Lin. Couchyl. p. 146, London 1855.
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Tre olika arter äro sâlunda af Middendorff hopfiîrda under samma namn, hvilket dessutom är felaktigt bestämdt ifrün borjan.
Samme författare anser att Lovén orätt hänför
Chemnitz' figur 766 — 67 till samma art som Schrö
ters 1. с. tab. IX fig. 15, fastän bade Chemnitz och
Schröter uppgifva att deras original-exemplar äro
fnin samma lokal, nemügen Kullen i Skâne, der ej
mer än en Crenella finnes, Crenella nigra, som
kan hänföras till de gifna figurerna. Chemnitz
figur är dâlig, Schröters god, men bada beteckna
utan tvifvel ifrâgavarande art.
Oredan uti synonymien till denna snäcka blef ännu
större derigenom, att Montagues M . discrepans p. 169
är = M. discors, Lovén, Ind Moll., dâ han dercmot
i supplementet under detta namn afbildar Grays M.
nigra. Becks Modularia strialula är utan tvifvel den
na. Lokalen, der den är furinen, uppgifves ej. Goulds
M. nexa är äfven hithörande, hvilket bäst kan ses af
Reeves figur öfver ett fullvuxet exemplar afdensamma.
Denna art utbreder sig Irân England till Skan
dinavien, Spitsbergen och Nova Sembla i öster; pâ
vestra sidan fiân Massachusetts till New Foundland,
Grönland och Arktiska Amerika och tyckes vara lika
vanlig uti Ishafvet som vid England. Vid Spitsber
gen är den sällsynt. Endast tre exemplar anträffades
uti Ice-sund pâ lerbotten, 30 — 50 famnar.

3. Crenella laevigata, Gray.
Modiola laevigata.
Gray, Supplem. to Append, to Parrys l:st Voy, p. 545. 1824.
Mytilus lœvigatus.
W. Wood. Ind. Test. edit. Hani.
Suppl. Mytilus, fig. 5, a. 1856.
Modiola laevigata.
Hancock, Shells dredged on the West
Coast of Davis Strait. Ann. and
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Mag. of Nat. Hist., vol XVIII, p.
334. 1846.
Keeve, Account of Shells collected
by Cfipt. Belcher. Append to
Belchers Voy., vol. II, p. 397
1855. Om Reeves citat ее Cr.
nigra.
Modiolaria laevigata. Lovén, Ind. Moll. Scand., p. 33. 1846
Saks, Reise i Lofoten og Finm. Ny
Mag. for Naturv., p. 175. 1851
Mörcii, Tilloig til Kink. Grönland
etc., p. 94. 1857.
Fabricius. Fauna Groenl. p. 418. 1780
Mytilus discors *).
CiiKMN, Conch. Cab. vol. VIH, p
193, fig. 7li4 a. b. 17ö5.
Var. arcticus. Fabricius, Videnek. Selsk. Skrift. p
460. flg 1—6. 1788.
Hanley, Rec. Shells, vol. I, p. 33
Modiola discors.
G. Sowkrby, Genera of shells, Modiola, fig. 4.
Reeve, Conchol. system, vol. I, p
138, pi. 100, fig "4. 1841.
Möller, Ind. Moll. Grönl., p. 19. 1842
Philippi, Zeitchr. für Malac. 1844,
p. 102.
Obs. Beskr. innefattar
bade discors och lœvigata.
Modiolaria discors.
Beck, Voy. sur la Recherche, Mol
lusques, pi. 17, fig. 2, a-h.
?
24:r Versamml. Deutsch. Naturf. in
Kiel 1846, p 115.
Modiolaria nigra.
MiDDENDoRfF.Beitr. zuMalacoz. Ross.
p. 533. 1849.
MiDDENDOrFF bar följande synonymi till denna
art, som han kallar Modiolaria nigra, i den föreställning att han förenar Grays M. nigra och laevigata till
samma species, ehuru han nyss förut bestämt och afbildat den förra under det för henne oriktiga namnet
M. discors.
") Om Linkes Mytilus discors se Hanley, The Shells of Linnous, p. 146. London 18 55.
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Om Crenella substriata är en egen art, sâ äro
af Middendorff hopförda fyra frân hvarandra skilda
species under ett патл. Sannolika orsaken till dessa
misstag är att, sedan Linnés Cr. discors först blifvit
felaktigt bestämd till Cr. nigra Gray, författaren har
sâsom sistnämnda art ansett Cr. substriata, hvilkcn
han funnit böra förenas med Cr. laevigata, med
hvilken ocksâ Cr. substriata har nära frändskap.
Endast under Cr. lœvigata kan Cr. substriata
ställas som formförändring, sâvida den ej erkännes
vara sjelfständig art. Att Middendorff ej kännt Cr.
substriata ses bäst deraf, att han först uppfört den som
synonym med sin C. discors r=r C. nigra Gray, med
hvilken den omöjligen kan förenas, och sedermera tager
samma Cr. substriata under Becks namn Cr. lœvis
med uti synonym ien till sin Cr. nigra. Midden
dorff anfür ej grunderna, hvarföre han ej erkänner
Goulds Cr. discors =z Cr. discrepans Stimpson vara
en egen art.
Cr. lœvigata är en af ishafvets allmännaste
snäckor. ^jd Spitsbergen finnes den pä alla djup,
mest pâ stenig botten. Isynnerhet är den allmän pä
de sâ kallade hvalross-bankarne, fràn 30 — 60 famnar.
Den berättas utgöra jemte Zoophyter Hvalrossens förnämsta föda.

4. Crenella substriata, Gray.
Alodiola lœvigata, var. b, substriata. Gray, Supplem. to Ap
pend. to Parrys 1:8t.
Voy. p. 245. 1824.
Mytilus laevigatas.
Stimpson, Shells of New
England, p. 12. 185.1.
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Gould, Invertebr. of
Massachus., p. 129,
flg. 83. 1841.
Hueve. Conchologia ¡co
discors.
nica, Modiola, pi. IX,
fig. Go. 1858.
1Ь ск, Voyage sur la
Modiolaria lavis.
Recherche, pi. 17, fijr.
3 a-e. Obs. fig. 3 f.
hör troligei» ej tili
donna art. utan till
Becks M. discors.
G hay skrifver a. st.: y> Motilola lœeigala variety
Ъ. substria ta, shell more oblong, hinder portion very
closely obsoletely striated. Two odd worn valves of
this variety, which on further examination may pro
bably be considered asadistinct species, were brought
home by this expedition."' Det är troligcn riktigast
att skilj i denna form sâsom egen art frân Crenella
lœvigata, enär den bade som unge och fullvuxcn bibehâller sin olikhet med densamma och dessutom. langt
ifrân att vara en lokal-varietct, förekommer jemte denna
vid Spitsbergen, Island och Arktiska Amerika.
TJti Finmarken finncs Crenella laungala, raen ej
subslrlata, hvilken deremot ej tyclies vaia funnen vid
Massachusetts, att dömma efter Goulds och Reeves
figurer, hvilka tydligen tillhöra substrlata.
Beck har visserligen bestämt den som egen art
uti plancherna till Korvetten Recherches resa, men
lemnar ej beskrifning, hvarfdre det är mera passande
att bibehalla det namn, Gray gaf ât denna form sâ
som en variotet af Crenella lœvigala.
Vid Spitsbergen är denna art sällsynt. Vid BellSund fanns den tillsamman med Crenella lœсigala pa
stenig botten uti hornkorallernas region pa. 30—40
famnars djup. Ar af Lovéx funnen u(i Icu-Suud eller Cross Bay.
Modiola discrepant.

Ill
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5. Crenella corrugata, Stimpson.
Mytilus corrugatus.

Stimpson, Shells of New England,
p. 12. 1851.
Stimpson, Mar. inverteb. of Grand
Man.in, p. 21. Smite. Contiib.
Vol. 6. 1854.
»Modiolaria corrugata.<> Mökcn, Tillœg till Rink, Grönland
etc., p. 94. 1857.
Modiola discors.
Gould, The Invertebr. of Massachus., p. 130. fig. 84. 1841.
Fastän denna mussla mycket liknar Crct/ella subsin'ala, skiljer den sig dock tydligt sâvàl genom allmänna formen, som genom sina täta, bestämda och
undulerade striae.
Наг Fabbicius, sâsom Hancock förmodar*), beskrifvit flera grönländska arter under namn af Mytilus discors, sa torde det vara om denna art han Sä
ger, aft striorna pâ ungarne äro tydligare än pâ de
äldre djuren.
Funnen i Bellsund och Ilornsund l)â 30 — 40
famnars djup.

DACRYDIUM N. G.
Testa ovata, antice brevissima, postice dilatata,
hyalina, epidermide tecta laevi; ligamentum internum
n fovea trígona, ossiculo nullo; dentes erenulati, anico tuberculiformi, postico elongato, cristis suffulti decurrentibus. — Animal pallio margine ventrali .aperto.
■) Ann. and Mag. Nat. Hist., vol. XVIII, p. 334.
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Dacryiüum vi/reum, (IIoluüjllt)
Tab. I, fig. 2, a, b.
? Modlola ? vitrea. IIolböi.l, Möi.leh, Ind. Moll. Grönl.
|i 19.
Testa ovato-trapezoidea, latere antico brevissimo,
postico dilatato, rotundato. deorsum producto; tenuis,
liyalina, cpidermide tecla nitida, conerntrice tenuissime
striata, luteo-alba. Umbones prominuli, contigui. Mar
gines simplices; anticus brevis, rotundatus; ventralis
aiuice longus, leviter arcuatus, curvatim versus posticuin a(lscendcns niodice arcuatuui, cum dorsali postico
snhrecto arcuatitn cunfluentcm. Fovea ligamenti interni,
sub ipsis umbonibiis, parva, subtrigona. Dentés tenerriine ereuulati, in utraque valva hini. Anticus obtu
sus, a quo deenrrit callus crassus, pono insertionem
musculi antici paulluin siuuatus; posticus erisfaiformis,
margini paraHelus, linearis, cui subjaeet callus validus
diverger..-4.
Impressio muscularis antica lanceolata,
margini próxima, postica ovalis. — Long. 4.5 millim.;
lat. max. 3,5 millimYtterst sällsynt; einlast tre exemplar funna, i
Bellsund och Ice-Sund, p¡i 30 — 40 famnar, fin lera.

NUCÜLA, LMK.
1. Nnada expansa, IIekve.
Nucida expansa. Iîeeve, Account of the Shells coll. by
Crtjit. Belcher. Belcher, Arctic voy.
vol. H, |>. 397, pi. 33 fig. 2a, h. 1855.
tenuis,
Möi.i.cR. lnd. Moll. Grönl. p. 17. 1842.
V
Goulu, the Inverte.br. of" Massach., p. 105,
tig. 64. 1841. Cti Riksmuseum Unnas
¡if Gould meddvhide exemplar, soin i
hi'ig grad likna de Spitebergska
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? Nucida tenuis
V

Stimt-son, Shells of New Eng!' p. 8. 1851«
Stimpson, The Invert. Amin. of Grand Manan, p. 20. Smithson. Cnnfrib. vol
VI. 1854.
inflata Molten, Tillreg til Rink, Grönl. etc. p.
92. 1857.
Empelan (let ej är omöjligt att Nucula ecrpansa
enda*t à'r en hiignordisk varietet af JSucula tenuis
¡infurtís àfven synonymien till Henna sednare.
Nucula tenuis Mont.
Nucula tenuis.
Fokhks & Hanlky, med tillhürande synouymi. Hist. of Brit. Shells vol. II.
p. 223. pi. 47. fig. 6. pi. P. fig. 5.
1853.
Alder. Mollusca of Noithumb. and Durh.
p. 79. 1848.
S. Wood, Cr.ig Mollusca, vol II. p. 84,
tab. X. fig. 5 a— b. 1850—56.
Lovés, lud. Moll. p. 34. 1840.
AsujöiiNSEN, (Jiirietb'niafjordens LitonHf.
Nvt. Mag. for Natv. Bd. 7, p. 357.
] 853.
Okay, List. of Brit. Anim. part 7, Mol
lusca, p. 04. 1851.
Porbks, Mem. of Geol. Surv. N":o 67.
184«.
*?
Saks, Heise i Lofot. og Finm. Nyt. Mag.
for Natv. Bei. 6, p. 174. 1851.
Uti Ind. Moll, yttrar Lovén om Nuvula tenuis
Mont.
»an Möller, Specim. Grönl., ambitu angulato-trapezoideo, margine dorsali producto, compressa."
Vid Spitsbergen blir Henna snäcka större an den
Europebka Nucula tent/is och skiljer sig sâ mycket
Herifrân, iifven till formen, att den knappast kan vara
samma art.
Uti Varangerfjorden hafva Nylander och Gadd
unnit N. expanse, hvilket ger mig anledning attmisstänka, att Het är denna form, som Sars, a. st., kalfar Nucula tenuis, dess mer, som pâ Island och Grönlqnd äfven N-. expansa fumes, nun icke N. tenuis
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Mont. Vid Spitsbergen är den vanlig pu lerbotten
frân 5 — 6 f. ända till 150 f.
Mycket нагл Nucida expansa stâr den af Han
cock beskrifna ¡Sucula infinta,*) som ocks¡i af Möucii
anses identisk med Môlleks Nucida tenuis. Denna
N. inflata IlANC. igenkänner jag i en form, som förekummer vid Spitsbergen ytterst sällsynt.
Nucida proximale. Вкок bar meddelat Pro
fessor LovÉN* en outgifven planche, der denna mussla
kailas N. proximata, hvaremot namnet N. tenuis af
honom bibehâlles för N. expansa.
I hopp att snart erhalla behöfligt material för att
kunna säkert bestämma um denna snäcka endast är
en afvikande form eller ett frân N. expansa verkligen
skildt species, uppskjuter jag till ett annat tillfälle
dess närmare beskrifnin^.

LEDA, SctiCM.
1. Leda pernula, Möller.
Area permda.
Leda pernula.

Müller, Beech. Beil. Naturf. Fr. IV,
57. 1779. (enl. LovfeN.)
LovfcN, Ind. Moll. p. 34. 1846.
Saks, Heise i Lot'ot. og Finin. Nyt
Mag. for Naturv. lid 6, p. 173. 1851.
Asbjörnsbn, Cliristiania-tjordens Litoralf. Nyt Mag. for Naturv. Bd 7,
p. 358. 1853.
S. Wood, Crag. Mollusca. vol. II, p.
93. Tab. X, fig. 13 a-c. 1850— 5G.

*) IIancoch, on shells dredged on the West-Coast of Davis
strait. Aun. and Mag. of Nat. Hist. vol XVIII, p, 533.
pi. V. fitf. 13—14.
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Gray, List of Brit. Anim. part. 7,
Mollusca, p. 67. 1851.
Mac Andrew, List of Mollusca from
Spitsbergen. Ann. and Mag. of
Nat. Hist., vol 16, p. 465. 1855.
Gmklin, Syst. Nat. Tom. 1, p. 3.308.
Arca rostrata.
Chemn.. Coik'1). Ciib. torn. 7, tab. 206,
fig. 550. 1784.
W. Wood. Ind. Test, p. 47, pi. 10,
f. 43. 1825. (enl. S. Wood.)
Lamk, ed Deb. Tom. VI, p. 504. 1835.
Nucula rostrata*
o
Macgii-liv., Moll. Aberd., p. 244. 1843.
(ej Mont., Brown, = N. Montagui
Gray.)
Forbes, Mem. of the Geol. Surv. N:o
Leda rostrata.
70. 1846.
Schröter. Flussooneh. p. 187, pi. 9,
Arca fluviatilis.
fig. 2, enl. Dsh.
G Sow., Genera cf Shells, Nucula f. 3.
Nucula fluviatilis.
Brown, Iilustr. Conch. of Gr. Brit. Ed.
Nucula oblonga.
2. p. 84. p!. XXXIII. fig. 17.
Nucula tenuisulcata. Couth, Bost. Journ. of Nat. Hist. vol
II. p. 64 pi. HI, fig. 8. 1838;jemfor
S;irs a. st.
Steenstr. Möller, Ind. Moll. Grönl.
Leda macilenta.
p. 17.
Stimpson, Shells of New Engl. p. 10.
Leda tenuisulcata.
1851.
Stimpson, Mar. invert, of Grand Manan, p. 21. Smiths. Contrib. vol VI.
1854.
ч
21:r Versami. Deutseh. Natf. in Kiel.
1846. p. 115.
Allmän vid Spitsbergen pâ lerbotten, frân grundl
vatten till 150 f. Förekommer störst och talrikast
Leda pernula.

pâ djupet.
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2.

Leda Cándala, Don.

Arca caudata.
Leda caudata.
var. b. Lev.

var. b. Lov.

? Arca minuta.
?
.-

.

Donov, Brit. Shells, vol. Ill,
tab. 8. 1802.
Lovén, Ind Moll. p. 34,
1846.
Saks, Reise i Lofot. og
Finm. Nyt. Mag. for
Naturv. vol. VI, p. 174.
1851.
Asbjöknsen, Nyt. Mag. for
Nuturv. vol. VII, p. 358.
Forbes et Hanley, Hist.
of Brit. Mollusca, vol.
II, p. 226, pi. 47, fig.
12—13, pi. P, fig. 2.
1853.
Gray, List of Brit. Anim.
Part. 7, Mollusca, p. 66.
1851.
Mac Andrew, List ofMolIusca from Spitsbergen.
Ann. and Mag. Nat. Hist.
vol. 16, p. 465. 1855.
Müller, Z. D. Prodr. Л*
2985. 1776.
Fabr, Faun. Grönl. p. 414.
1780.
Turt., Conch. Diet. p. 11,
flg. 98. 1819.
Mont., Test. Brit. p. 140.
1803.
MATONet Rack, Linn. Trans,
vol. VIII. p. 92. 1807.
Dillw., Recent shells, vol.
I, p. 245. 1817.
W. Wood, Ind.|Test. p. 47,
pl. 10, fig. 44. 1828.
(enl. Forb Л Hani].
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Arca modiolus.
Nuc%iïa minuta.

? Leda minuta.

? Nuculana minuta.
Nucula parva.

Núcula rostrata.
Leda intermedia.
? Leda complánala.

Walker, Min. Shells, fig.
81 (ej Linn. enl. Gray.)
Tuet., Dithyra Brit. p. 178.
1822.
Fleming, Brit. Anim. p.
402. 1828.
Macgillit., Moll, Aberd.
p. 245. 1843.
Thorpe, Brit. Mar. Conch.
p. 106. 1844.
Brown, Ill. Conch. of Gr.
Brit. p. 84, pi. 33, f. 18.
1844.
Gould, Invert. of Massach.
p. 101. 1841.
Hanley, Rec. Shells, vol.
I. p. 168, pi. 10, Area,
fig. 44.
Möller, Ind. Moll. Groenlandiœ, p. 17. 1842.
Forbes, Mem. Geol. Surv.
vol. I, p. 419. 1846.
Hancock, Ann. and Mag.
of Nat. Hist. vol. XVIII,
P. 333. 1846.
MöiicH, Tillœg til Rink,
Grönland etc. p. 93. 1857.
G. B. Sow., Conch. lllustr.
Nucula, f 7. 1844.
Reeve, Concho!. system.
p. 110, pi. 85, fig. 7.
1841.
Sow., Genera of Shells, Nu
cula, f. 5*).
Oersted, De regionib. Ma
rin, p. 80. 1844.
Möller, Ind. Moll. Grönl.
p. 17. 1842.

") Sowehbts flgnr tflUiör tydligen Leda eandata och ïr ej, som Sow.
antar, synonym med Nucula (Arca) rostrata Mont. och li»OWK, üvilken är ж=: Nucula Montagu! Gbat.
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Nacida rostí ata, Macgilliv., Molí. Aberd.. híínföres af LovÉN uti Ind. Moll. till Leila peinilla och
sannolikt med rätta, men af Forbes & Hanley deremot jemte Macgillivrays Nucida minuta till Leda
caitdata. Gray I. с. har bâda Macgillivrays arter
uti synonymien till Leila cat/data, ehuru han pâ följande sidan upptar Macgillivrays Nucula rostrata
sâsom = Leda pernt/la.
Uti Grays catalog anföres äfven felaktigt sâsom
identisk med Leda caudala Nucula rostrata Brown
(III. Conch, of Gr. Brit. Ed. 2 pi. XXXIII fig. Iü),
som enligt Forbes et IIanley ¡ir en derifrân skild
Afrikansk art, af Gray sjelf Fórut beskrifven under
namn af Nucula Montagui uti Ann. Philosoph. 1825
p. 138.
Den enligt Goüld med Nucula minuta identiska Nucula lenuisulcala Couth, är = Leda pernula *).
Sars anser Leda caudata och pernula vara
gamma art, förmedlade genom Leda buccata Steenstrup. Häremot talar dock bâda formernas »tora geografiska utbredning och förekomst bade som lefvande
och fossila. Leda caudata är den sydligaste arten,
vid Spitsbergen ytterst sällsynt. Ett par exemplar егhöllos uti Ice-Sund pâ stenblandad lerbotten, 15 — 30 f.

YOLDIA, Möller.
1.

Yoldia árctica (Gray).

Testa ovata antice rotundata, postice leviter at
tenuate, oblique truncata, angulata; convexa, poste
rius sub angulo radiatim late compressa; tenuis, fragilis, lœvis, epidermide tecta olivacea obscure fasciata,

*) Saes 1. с
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e rugulis concentricis undulatis, et striis, sub lente
consjjicuis, radiantibus, tenerrimis, posterius evanidis,
Confertissime et minutissime alutaeea; intus alba. Umbones prominuli, medü. Margines simplices; anticus
aequaliter curvatus, ventralis pone medium subreetus,
postice arcuatim adscendens, dein leviter sinuatus, et
sub angulo vix recto, rotundato, cum margine dorsali
confluens, leviter arcuato, compresso-elato, area lanceolata, utrinque impressa. Denticuli antici 13, umbonalibus tribus. minimis, ad 6-tum elatiores, dein breviores, erassiores, distantiores, ultimo tuberculari ; postici 12, ad sextum elaliores, dein erassiores, breviores, distantiores. Fovea ligamenti triangularis, aequilaferalis, basi rotundata.
Long. 17; lat. 11; crass.
6 mill.
Nucula arciica.
Gray, Supplement to the Appendix to
Pnrrys first Voyage, 1819—20: p.
241 (1824). — Non Möller, пес
MöitcH, nee Sars, nee Broderip et
Sowerby.
Brown, lüustr. Conch. Gr. Brit., ed.
Nucula trúncala.
1, t. 25, f. 19 (1827). — Ed. 2,
p. 84, t. 33, f. 19 (1844).
S. Woo», Crag Mollusca, vol. И, p.
94, t. 10, f. 14, a—b.
Leda truncaba.
Forres 4 Hanley, Hist. Brit, Moll,
Vol. II, p. 233 (1853).
W. Wooo, Ind. test., suppl., ed. 1, p.
Arca glacialis.
6, t. '2, Area, f. 6 (1828), — ed. 2,
Hanley. p. 205, t. et fig. ead.
Hisinger. Lelhœ;i Sueciea, p. 60, t.
30, f. 13 (1837).
Nuculana glacialis. Mörch, Tillseg till Rink, Grönland, p.
93 (1857).
Gray, List of Brit. Anim. Brit. Mus.
Yoldia glacialis.
Part. VII, p. 161 ; Non vero — Arca
glacialis, Gray, Suppl.Parrys Voyage,
1819—20.
Nucula portlandica. Нпсикoск, Geol. of Portland, Bost.
fourn. Nat. hist., vol. I, p. 329, fig.
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b—с (1837). Obs. Genom trjekfel är fig. ¡i orött hfinförd tili denna
art
Reeve, Account of the shells collected
etc, Belcher, Arct. Voy. p. 396,
t. 33, fig. 3, a. b (1855).
Bade Iefvande och fossil varierar denna art myckcl. Af (It'll fossila kan man urskilja trc hul'vudforroer:
l:o) En med den nu Iefvande arktiska till alla
karakterer öfvercnsstämmande.
Finîtes utdöd i submarina snäckbankar vid Warberg, äfvcnsom vid Akersvass uti Westergötland. Ar afbildad uti Browns arbete a. st.
2:o) Lik den förra, men bukigare ocb bakât mera
spetsigt utdragen , ofta tecknad med breda band.
Trallas submarin uti Boltus län, äfvenledes i de fossila
snácklagren vid Akersvass.
3:o) kort, bukig och tjockskalig. Borde möjligen skiljas sâsom egen art.
Förekommer fossil uti
Dalsland, liknar mycket den af S. Wood afbildade
fran England.
Reeve beskrifver uti Bihanget till
Belchers Resa a. st. en JSucula siliqua, som star
denna form temligen nära.
Dessutom beskrífver han
uti nämnde arbete ännu en denna liknande art, som
dock ej synes fullt berättigad sâsom egen, da man
besinnar huru mycket Yoldia tráncala kan variera
pâ samma lokal. Jag anser sannolikare, att sâ väl
de Iefvande som utdöda formerna einlast äro varieteter
af ett och samma species.
Att denna art är Grays â anförda ställe beskrifna
Nucula árctica, är tydligt, dels af beskrifningen, som
deremot ingalunda passar in pâ den art, sont hittiile
af Möller och Mörch blifvit ansedd för IS. árctica
Gray, hvilken är vâr Ayperborea, eller pâ den, som
Sars upptar under detta namn och hvilken är Y.
¿imalula, och äfven deraf att vâr art finnes af Woo»
о
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redan 1828 och sedermcra 1856 afbildad, men under
namn af Arca glacial's och Nncula glacialis, en
namnförvexling, för hvilken jag redogor under Area
glacialis Gray, och som uppenbarligen sketl vid
uppställandet i Brit. Museum af de af Parry hemförda specimina.
I afseende pâ synonymien till Möllers Yolilia
árctica samt Brodekips och Sowekbys ¡Sucula aretica, hänvisar jag till Yoldia liypurborea Lovéx.
Yoldia truncala lefver pâ lerbotten frân 5 — 30 f.
Bell Sund, Ice Sumí.
Den gar ej gerna djupt eller
langt frân stranden. Fauns mest uti den Irán jölclarne nedförda leran frân 8 — 15 f. Lefvande känner
man den einlast uti de nordligare delarne af Ishafvet,
men den har under isperioden lefvat vid Nordamerikas,
Sveriges och Englands kuster, och är en af de inest
karakteristiska snäckorna frân denna tid.

2.

Yoldia frígida ti.
Tab. 1, Fig. 3.
Testa tenuis, diaphana, virescens, nitida, con
centrée striolata, poetice argutius; ovalis, prope semi
lunaris, subaequilateralis, aniice rotundata, postice
subrostrata, compressa; tenuisdiaphana, virescens, nitida,
concentrice striolata, postice argutius. Margo dorsalis
modice convexus, umbonibus prominulis, ventralis semicircularis, postice obtuse angulatus, leviter impressus;
intus opaca, linea marginali albida obdueta; denticuli
utrinque septem crassinsculi, angulati. Long. 5 millim.,
lat. 3 mill im.
Syn-f Yoldia navicularis.f Mac Andrew, List of Mollusca
from Spitsbergen. Ann. and
Mag. of Nat. Hist., vol. XVI,
p. 405 (1855).
Enligt Stimpson är JSucula navicularis Couth.
endast en unge af den stora JSucula thraciœformis
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Stoker. Den sistnämnda är ej funnen pa Spitsbergen.
Den här bcskrifna arten skiljer sig dessutom för mycket
Irän Coutiioys N. naviculaiis för att kunna hänföras
till (lenna, utan är, sâvidt jag känner, en h i 1 1 il Is obeskrifv('n art. Jag förmodar att (let är denna Yotdia,
som Mac Andrew, a. st., omnämner.
Den är ej
sällsynt psi fin lera frân 30 — 60 famnar, Bell Sund,
Hornsund och Icc Sund.

3.

Yoldia a byss¡cola п.
Tab. 1, Fig. 4, a, b.

Testa oblonga inequilátera, túmida, ad umbones
innata, antice elliptico-rotundata, postice producta,
lotundata; tenuis, nitida, viridis, concentrice obsolete
lineata. Margo dorsalis posticus mod ice sinuatus, ventralis leviter arcuatus. Umbones prominuli. Denticuli
antici octo, postice decern. Long. 6,5 millim., lat. 4
millim.
Ar ytterst sällsynt. Endast fyra exemplar funnos
utanfiir Bell Sund uti fin lera pä 150 famnars djup.

4.

Yoldia hiperborea Lové.v.
Tab. 2, fig. G. a, b.

Testa elliptica, atrinque hians, antice rotundatosemielliptica, postice breviuscula, leviter attenuate,
non truncata; tenuis, striis incrementi obsoletis, versus
marginem distinctioribus, epidermide tecta nitida, oli
vácea, fasciis coneentiicis nigricantibus; intus alba,
caerulescens. Umbones vix prominuli, aliquantum pone
medium siti. Margines simplices; dorsalis antice curvatus, postice subrectus, area lanceolatá, compressa;
ventralis medio leviter arcuatus, autice per radium,

— 150 —
leviter impressum, latiusculum, abrupte striolatum,
paullum sinuatus, postice arcuatim adscendens, plica
radiaii obsoleta paullum impressus, et cum margine
dorsal i rotundatim confluens. Denticuli angubiti, excavati, cqvitantes, cuspidati, extrorsum leviter arcuati,
autici 29, umbonalibus minimis, ad 16:um sensim
majores, deinde parum minores; postici 23. umbona
libus 3 — 4 minimis, ad 8:um sensim majores, dein
parum minores, distantiores. Fovea ligament« trian
gularis, aeqvilatera. — Long. 36 millim.
Lat. 18,5
inillim. — Juniores pallidiores, Iaete nitida?, postice
minqvam truncatac.
Nvcula hiperborea.

I. oven, nieer.
Gould, The Invcrtebr. of .Massa
chusetts p. 99. 1841.
?
sapotitta.
Reevi;, liulchcr Arct. Voy. Vol. II.
3117. 1855.
?
Gould. 'Hie Invertebrnta of Massa
chusetts. p. 100. 1841.
? Leda sapotilla.
Stimpson, Hindis of Xiw England.
p: 10. 1351.
V
SriuPSON. Marine Inveilcbr. cf Grand
Manan. p. 21. Smithson., Contnb.
Vol. VI. 1854.
1 Lemlndus laevigatas. Beck, 24:r Versammlung Deutscher
Nalurf. etc. in Kiel 1846. p. 115.
Yoldia árctica.
Ыоы.ви. Index Mollusc. Grönland.
pag. 18 1842. — Non: GeaY,
Suppl. Append. Parrys l:st. Voy.
pag. 241.
MoBcu, Tillfeg til Rink. Grönland
etc. pag. 93. 1857. — Non Gray,
vide supra.
Sâsom ofvan är visadt, är Grays ¡Уиси/а ai etica
icke donna art, otan en aunan, som áíven lorekommer
hos âtskilliga forfaiture under паши af ¡Súcula glfí■Cialis. Jngväljrr derföre för bar il'râgavarande art namnet
li)l¡:crhorca LovÉN". under bvilket den förekommer i
UoulüS bekanta arbcle.
Det giünlándska exemplar
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af Möllers Volata árctica, soiti fiiines pa Riksmuseum, kan ej skiljas frân den pa Spitsbergen allmänna
stora Yoldia hyperborea LOvéx
Denna är deremot
fullkomligt skild frân Yoldia limaiula (SayJ, som är
längre, 40 millimeter lang, 18 bred, bakât mera utdragen, med ambones nästan alldeles i midien, och
ett större antal denticuli i lâset, nemligen framtill 36,
baktill 28. Jag mcddelar deraf en teekning (tab. 2,
f. ö, a, b) efter exemplar, taget vid Island, der den
är vanlig, och i allo öfverensstäinmer med den teek
ning, Woodward (Manual of the Mollusca p. 468)
meddelar efter Bahret, och med exemplar frân Fininarken, tagua af Sar.s och af honom kallade Yoldia
árctica.*) Mâhända Unnas bada dessa arter pâ Grönland,
och mahända hafva de blifvit af Möller sammanförda
under ett namn. Hans beskrifning kan passa in pâ
begge.
Den Yoldia, som draggades uti Wellington chan
nel under Belchers expedition och af Reeve bestaun
mes till Nucida sapolilla, är förmodligen »amma form,
som var. I Riksniusei samlingar finnes ett af Gould
meddeladt exemplar utaf Nucula snpotilla, som jag
ej förmâr skilja Iran halfstora utaf Yoldia hyperborea.
Det torde väl hända att den stora högnordiska Y.
hyperborea krymper ¡hop till N. sapotilla utmed
New England. Synonymien till denna och närstaende
arter har blifvit án mer intrasslad derigenom att den
af J. Sowerby frân Crag-formationen beskrifna Nucula lanceolala, sedermera fanns lefvande vid Kamt
schatka och beskrefs af Broderip och Sowerby un
der namn af Nucida árctica 1829, sâledes 5 âr sednare än Gray gifvit sin art detta namn.

*) Saks, Keise i Lofoten och Finmarken. Nyt Magas. f. Naturvidenskabeine. Bund. O, p, 173.
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S. Wood îmsslcddes härigenom att tro Möllers
och Bkodekips och Sowerbys Nucula árctica vara
synonyma, da i verklighoten dprmod menas skilda ar
ter. Synonymien till sistnämnda art är följande:
Лиси/а árctica.
Bkoekip & Sowerby, Zool. Journ. Vol.
4, p. 459, tab. IX, fig. 1. 1829.
Middendokff. Beitrüge zu Malac. Ross.
p. 544. 1849.
»oblonga.» Sowekuy, Gen. of Shells, Nucula. fig. 6.
»Woodward, Syn. tab. Brit. org. Rem. p.
15. 1830.« Enligt S. Wood.
S. Wood, Ma<r. Nat. Hist. New Ser. IV,
p. 296. 1840.
lanceolata. J. Sowerby, Min. Conch. pi. 180, fig. 1.
1817.
Moiuus, Cat. Brit. foss. p. 94. 1843.
S. Wood, Crag Mollusca. Vol. II, p. 88,
pi. X, f. 16, a—b. 1850.
En helt annan art beskrefs af Lamarck 1819
och kallades Nucula lanceolata, för hvilken S. Wood
föreslâr namnet N. cultrata pa. a. st. Möller npptager
med fiâgetccken Nucula myalls Coath. som synonoym
med Yoldia angularis Möller. Enligt Mórch 1. с. är
den sednare = Leda tvaciœf'orviis StoreR. Gould säger
(I.e. p. 99) att Nucula myall's liknar Nucula hyporborea
LovÉN, utan att förena dessa fullkomligt skilda species.
S. Wood anför emedlertid utan tvekan elter de nämda fôrfattarna bade Nucula liyperborea och Yoldia
angularis säsom synonymier till den Iran bâda skilda
Nucula myalis.
Genom att dessutom göra Yoldia
árctica Möller till en art med Nucula lanceolata
J. Sowerby hafva i verkligheten fyra skilda arter
blifvit sam man blandade.
Pâ ,Spitsbergen är Yoldia liyperborea vanlig pâ
lera, frân ó— 150 f. Störst och ymnigast träffas den
pâ stora djup.

4 5Й

ARCA, L.
Arta glacialis, Gray.
Tab. 2, fig. 7, a, b.
Testa rhombea, túmida, erassa, anjaivalvls, inseqvilatera, antice oblique rotundata, postice producta,
supeine obtuse angulata, sub epidermide fusca, sericea,
liris radiantibus et concentricis confertim deaussata;
intus alba, radiatim striatula. Umbones prominentes.
Margines simplices; dorsalis posticus compressus, ventralis modice arcuatus, fere parallelus. Area ligamenti
auguste lanceolata, impressa, striis ligamenti tenuis,
fusci, paruin distinctis. Margo cardinalis duas fere
tertias longitudinis testae occupans, rectus, medio tenuis,
angustus muticus, utrinque dilatatus, denticulis anticis septem , sensim acerescentibus et magis obliqvis, erassis, laevibus, qvinto. Sexto arcüátis; posticis septem angustioribus, valde obliqvis, ad latera
argute striolatis, secundo, qvarto longiusculis. Long.
22 mm.; lat. 14,r> mm.
Area glacialis. Gkay, Supplem.- App. Parrvs voy., p. 24'4.
1824.
Hanley, Kec. shells., p. 156, tab. XIX,
f. 8.
Denna art, som först beskrefs af GraY, bar scdermera till sednaste tider förblifvit bortbytt. I suplementet till W. Woods Index, p. 6, tab. 2, Area,
iig.
6.
(1828),
afbildas nemligen, under det
frân
British
Museum
hemtade
namnet
Area
glacialis, en mussla, hvilken icke är den afGiuY p.
a. st. beskrifna A. glacialis, utan samme författares,
i samma supplement till Parrys resa, p. 241, beskrifna
Nucula árctica. Denna förvexling har gàtt anda
11
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derhän, att Gkay ännu 1851, i List of Brit. Animals,
Mollusca, p. 161, citerai-: *Nucula glacialis Gbay,
Parrys Voyage et Wood, Cat. suppl. t. Arca, f. 6",
tillj dess slutligen un(ler fiirlidet âr Hanley lemnade
ofvan citerade afbildning af den verkliga Arca gla
cialis.
Donna art är sällsynt vid Spitsbergen, och lefver
pâ fin lerbotten af 30 — 50 faninars djup, i Bellsund
och Icesund. Af Nylander och Gado fanns den i
Varangerfjorden. Fossil förekommer den Irân isperioden i Dalsland och Bohuslän.

Rättelser.
Pag. 49, rad. 2 tippifr. las: Sylvia svecica
»55 » -4 »
» Tringa cinclus
» — » 3 nedifr. insättes ett — i kol. Spitsbergen.
» — »2 »
las: Calidris arenaria
» — и 1 »
» Strepsilas interpree
» 56 » 2 uppifr. в Charadrius morinellus
» 62 och 63 hafva origtigt bytt plats.
Dessutom anmârkes, att pag. 1 1 och 24 star Olufsen i st. f.
Olapsen, pag. 83, 84 och 140 Gade i st. f. Gaddj pag. 34
Carbium i et. f. Cardium.
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