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Biclrag

tili kännedomen om Bottniska vikens och

iiorra Östersjöns evertebratfauna.

At

Osc. Nordqvist.

(Anni. den 12 April 1890.) ')

Med en tafla.

Sommaren 1887 företog jag med understöd af Kejserliga

Senaten för Finland en resa för att undersöka djurlifvet och

vattnets temperatur och salthalt i Bottniska viken. I en före-

^äende afhandUng ^j har jag redogjort för resans fysikahska

resultat, hvai^jemte Herr Professor Edv. Hjelt i ett särskildt

arbete ^) meddelat resultaten af de af honom verkstälda

analyserna af de hemförda vattenprofven.

Af exkursionens zoologiska utbyte har hittills endast

en liten del blifvit bearbetad, nemligen rotatorierna af D:r

L. H. Plate*) i Marburg, hydrachniderna af hr F. Koe-

') Nägra tillägg hafva blifvit gjorda under hösten samma är.

-) Osc. Nordqvist, lakttagelser öfver hafsvattnets salthalt och

temperatur inom Finlands sydvestra skärgard och Bottniska viken

sommarea 1887. Med 2 taflor (Bidrag tili kännedomen af Finlands

natur och folk 1888).

*) Edv. Hjelt, Kemisk undersökning af hafsvattnet i Finlands

sydvestra skärgard och Bottniska viken (Bidrag tili kännedomen af

Finlands natur och folk 1888).

*) L. H. Plate, Uber die Rotatorienfauna des bottnischen Meer-

busens (Zeitschrift fiir wissenschaftliche Zoologie XLIX, 1 Leipzig 1889).
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nike^) i Bremen och calaniderna af mig sjelf-^). 1 det föl-

jande viii jag lemna ett litet bidrag tili kännedonien af Bott-

niska vikens evcrtebratfauna pä grund af det sommaren

1887 samlade materialet, som förskrifver sig frän Skär-

gärdshafvet, Älands haf, Raumo ^) och norra delen af Bot-

tenhafvet mellan Sideby och Qvarken, Gamla Karleby och

trakten mellan Uleäborg och Torneä. Stora sträckor at

omrädet säsom nastan hela södra delan af Bottenhafvet

mellan Sydvestra skärgärden och Sideby och den länga

sträckan af Bottenviken mellan Gamla Karleby och Uleä-

borg äro ännu oundersökta.

Mitt hufvLidmäl under denna resa var att lära kanna

Bottniska vikens pelagiska och bottenfauna. Det hade ta-

git mera tid, än jag kunde förfoga öfver, ätt grmidligare mi-

dersöka den omvexlande och pä former rika strandfaunan,

som af mig endast här och där blifvit i förbigäende berörd.

Vid artbestämningen bar utom ofvanstäende forskare

professor K. Brandt i Kiel värit mig behjelphg med gransk-

ningen af tintinnerna, doktor Fr. Dahl i Kiel har bestämt en

af mig vid Utö funnen intressant cytherid och mag. K. M.

Levander i Helsingfors bestämt sötvattens molluskerna. Prof.

Vejdovski i Prag har godhetsfullt granskat minä oligochae-

ter, hvilka han anser ätrainstone delvis höra tili hittills obe-

skrifna former, men har icke kunnat närmare bestämma

det honom tillsända spritmaterialet. Alla dessa herrar fär

jag härmedels betyga min uppriktiga tacksamhet. Slutligen

fär jag tillägga, att det ursprungligen var min afsigt att m>

derkasta det samlade materialet en grundligare behandling,

hvarifrän andra göromäl dock förhindrat och fortfarande

under den närmaste framtiden komma att förhindra mig,

hvarför jag mäste i detta ganska ofuUständiga skick pubU-

cera detta arbete.
'

1) F. Koenike, Verzeichniss finnländischer Hyracliniden (Abliandl.

d. naturw. Yer. Bremen 1889).

2) Osc. Nordqvist, Die Calauiden Finnlands (Bidr. t. känn. af Finl.

nat. o. folk 1888).

3) Endast ett par prof pä den pelagiska. faunan tagna under en

senare resa för annat ändamal, niedan &ngbc\ten Ifig i hamnen.
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Bottenfaunan.

Skärgärdshafvet. Inom detta orarade var pä de större

djupen härd lerbotten mycket vanlig. Ställen med sadan

botten voro i allmänhet de djurfattigaste. Sälunda fann jag

pä Delet N. om Mäshaga, där denna botten pä 33 - 58 me-

ters djup har en vidsträckt utbredning, ie k e en e nda bot-

ten form, oaktadt bäde bottenskrapan och slädhäfven flere

gänger användes. Trakten var en verklig öken. Äfven pä

andra ställen, der samma härda lerbotten förekom, var djur-

lifvet mycket fattigt. Sä erhölls vid skrapning N. om Vid-

skär (^) pä 94 meters djup endast Memhranipoixi pilosa

V. membranacea, Polynoe cirrata (1 ex.) och Pontoporeia

affinis (8 ex.), vid skrapning pä GuUkrona fjärden mellan

Dömaskär och Trollskär pä 57 meters djup (^j^) Pontoporeia

furdgera (6 exx.) och P. affinis (3 exx.) samt pä fjärden

mellan Högsar och Vänö pä 40 meters djup (y^) endast nä-

gra exemplar af P. affinis. En nägot annorlunda samman-
satt fauna fann jag pä likadan botten pä 26 meters djup

mellan Snöskär och Mäshaga. Där erhöllos nägra exem-

plar af Mytilus edulis med därpä sittande Membranipora

pilosa V. membranacea och Cainpanularia fiexuosa samt

dessutom Gammarus locusta och Pontoporeia affinis.

Stenbotten anträffade jag inom Skärgärdshafvet endast

vid Utö fyr, där bottnen var ytterst ojämn. Pä en liten

fläck om ett eller par hundratal famnar i qvadrat lodades

38, 75, 82 och 104 meters djup. Skrapan hemtade upp

ätskilliga gröna alger, bland hvilka funnos nägra fä exem-

plar af Idotea entomon, Mytilus edulis, Gammarus locusta

och Cytheridea sorbyana, en form som hittills endast blifvit

anträffad vid Norges och Skottlands kuster. Huru djupt

ned algvegetationen här gär, vet jag icke, emedan skrapan

mähända under nägon tid var pä grundare ställen än, där

lodningarna verkstäldes.

Pä sand- och grusbotten har jag inom Skärgärdshaf\'et

skrapat pä tre ställen. Nägot söder om Lohms lotsstation,

där djupet uppgick tili 52 rneter, fann jag pä denna botten
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Tellina baltica, Idotea entonion, Fontoporeia aff.nis och ett

litet tomt skal af Cardium edule. Ett nägot större antal

former anträffacles pä Gullkrona fjärd mellan Byskär och

Kirjais pä 26 meters djup, nämligen Mytilus edulis nied

därpä sittande Membranipora pilosa v. membranacea, Idotea

entomon, Oammarus locusta, Fontoporeia affinis och en

hydrachnid. Ännii rikhaltigare var djurhfvet i Storsund

(Nagu) pä 5

—

12 meters djup. Jag anträffade där bland

alger Mytilus edulis, Tellina baltica, Cardium edule, Neri-

tina fluviatilis, Hydrobia minuta, Membranipora pilosa var.

membranacea, Asellus aquaticu!^, Gammarus locusta och

laera marina. Det är säledes tvä sötvattens-, en utpräglad

brackvattens- (Hydrobia minuta) ooh en euryhaUn hafsform

(laera marina), allesamman företräde.svis tillhörande strand-

faunan, som pä sistnämnda ställe tillkommit.

Rikare pä individer än alla andra bottenslag och lika

rik pä arter som föregäende är dybottnen. Detta bottenslag

anträffas inom Skärgärdshafvet endast undantagsvis pä större

djup. Det djupaste ställe, där jag funnit dybotten inom

detta haf, var pä Skiftet i närheten af Bogskärs bäk. Frän

74 meters djup kom bottenskrapan upp fylld med grä dy,

som vimlade af Fontoporeia affinis. Nägot fätaligare voro

F. furcigera och Idotea entonion, hvarjämte ett par smä

exemplar af Tellina baltica erhöllos. Äfven pä Hiitis fjär-

den utgjorde pä 38 meters djup Fontoporeia affinis huf-

vudmassan, hvarjemte erhöllos nägra exemplar af HaUctyp-

tus spinulosus, Idotea entomom, Folynoe cirrata och Tel-

lina baltica En skrapning pä 17—"21 meters djup i farle-

den norr om Nagu gat likaledes mest Fontoporeia affinis

och nägra exemplar af Tellina baltica samt en CJuronomus-

larv. Djurlifvet pä bottnen i den af Hamnholm (Kimito) bil-

dade viken bar pä 6 meters djup redan prägeln af en strand-

fauna. Tellina baltica bildar hufvudmassan, hvarjämte My-
tilus edulis, Cardium edule, Hydrobia minuta, Corophium lon-

gicorne, Fontoporeia affinis och ett exemplar af Gammarus

locusta anträffades.

För att pä ett öfversigtligare sätt visa olikheten uti
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utom Tellina haltica, Mytilus ediilis, Halicryptus spinulo-

sus, Idotea entomon, Membranipora pilosa v. memhranacea

och nägra af sandkorn bildade länga och smala maskhus.

Inom Bottenhafvet har jag anstält undcrsökningar fräii

den 17 tili den 23 juli hufvudsakligeii i traktcn mellan Kri-

stinestad och Sideby samt pä nägra ställen mellan Kristine-

stad och Wasa. Hafvet är här i allinänhet ganska grundt

och uppfyldt af sandbankar. För att anträffa djup, som öf-

verstiga 50 meter, fär man lof atl begifva sig ätminstone

15—20 km ut ifrän kusten.

Det största djup, pä hvilket jag undersökte bottcn fau-

nan inom detta haf, är 91—94 meter, som anträffades 22

—23 min. vester om Högklubb (Kristinestadstrakten). Bott-

nen utgöres här at härd lera. Skrapan kom första gängen,

efter att hafva värit en qvart timmes tid pä bottnen, allde-

les tom upp. Dä den för andra gängen drogs upp innehöll

den endast nägra exemplar af Pontoporeia affinis. Denna

slags botten är säledes här likasom i Skärgärdshafvet ytterst

djurfattig. Pä mindre djup utgjordes bottnen oftast af sand

och grus. Pä sadan botten anträffade jag i närheten af

Södra Björkö (Korsnäs socken) pä 32 meters djup Tellina

haltica, Idotea entomon, Pontoporeia affinis och en lumbri-

cid. En betydligt rikhaltigare fauna fanns pä 4—5 meters

djup uti sundet innanför de längsmala mellan Kristinestad

och Sideby belägna öarna Stänggrund och Kilgrund äfven-

som pä samma djup vid Högklubb. Pä dessa ställen an-

träffades Membranipora piilosa v. memhranacea, Tellina hal-

tica (talrik), Cardium edule (talrik), Mytilus edulis, Neri-

tina fiuviatilis, Hydrohia minuta, Limnaea stagnalis f.

haltica, Oammarus locustu, Pontoporeia affinis, Idotea en-

tomon, I. tricuspidata, Asellus aquaticus, Corophium longi-

corne, Cliydorus splia.ericus, och nägra icke närmare be-

stämda harpacticider, ostracoder, lumbricider ocli dipterlarver.

Pä samma djup (5 meter) skrapade jag inom Töjby viken

(Korsnäs) pä grä dybotten och erhöll Mya arenaria, Tellina

haltica (talrik), Pontoporeia affinis, lumbricider och dipter-

larver.
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Bottenviken eller hafvet norr om Qvarken är i all-

mänhet grimdare än Bottenhafvet och särskildt pä finska

sidan ganska grund. Bottnen utgöres i sjelfva Qvarken och

de angränsande delarne af Bottenviken ofta af sten och

grus. I den nordligaste delen af Bottenviken är sandbotten

förherskande. Kuststräckans mellersta del har jag endast

undersökt vid Gamla Karleby och äfven där uteshitande

inomskärs, där dybotten anträffades. Detta hafs bottenfauna

är ytterst fattig säväl pä arter som pä individer. I den

södra delen fann jag iinder skrapning mellan Valsörarnes

och Gaddens fyr pä 36—39 meters djup och sten och grus-

botten endast Fontoporeia affinis och nägra fä unga exem-

plar af Tellina haltica. Den sistnämnda arten fann jag

ännu vid Gamla Karleby pä c. 15 meters djup pä dybotten

i ganska stora exemplar. I den norra delen af Bottenviken

anträffas icke nägon enda hafsmollusk och af krustaceer

endast Fontoporeia affinis, Idotea entomon och laera ma-

rina, af hvilka de tvä förstnämnda dock som bekant äfven

anträffas i nägra insjöar. Däremot tillkomma här ätskilliga

sötvattensdjur, isynnerhet pä grunda ställen, där sötvattens-

växter säsom Potamogeton, Lemna trisulca m. fl. förekomma.

Sälunda fann jag i den grunda Ojankylä viken pä Östra si-

dan om Karlö pä 1—2 meters djup en massa Bythinia

tentaculata, Vaivata p>iscinalis, Limnaea ovata och Asel-

liis aquattciis jämte en mängd tili pelagiska och strand-

faunan hörande sötvattensdjur. Under minä draggningar

pä de för sitt rika strömmingsfiske kända sten- och sand-

grunden omkring Sarvi fiskläge närä Torneä erhöll jag utom

nägra pelagiska entomostraceer, hvilka utgjorde hufvudmas-

san, äfven nägra former, hvilka snarare böra räknas tili

bottenfaunan, säsom Eurycercus lamellatus, Chydorus sphae-

ricMS, Alona tenuicaudis (?), cyprider och harpacticider.

Den pelagiska faunan.

Skärgärdshafvet. Mellan den 4 och 14 juli anträftade

jag där pelagiskt följande arter:
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Centropages hai».atiis,

Limnocalanus macniriis,

Clausia elongata,

Teniora longicornis,

Temorella affmis v. Uirundoides,

Dias longiremis,

„ blfilosus,

Cyclops Leuckartii,

sp.,

Evadne Nordmanni,

Fodon polypliemoides,

„ Leuckartii,

,, intermediiis,

Polypliemus pedicidus,

Bosmina maritima,

Balanus improvisus (larver),

larver af musslor,

,, at snäckor,

Syncliaeta monopus,

„ apus,

Codonella ventricosa,

„ Brandti,

Tintinnus horealis.

Vid Kökars erhöll jag pä 106— 146 raeters djup en

glasklar Mysis, som senare d-ock olyckligivis förko mmit. Af

ofvanuppräknade former förekommo Dias bifilosus och Evadne
Nordmayini oilast i största mängd, därnäst Fodon poly-

pliemoides, Synchaeta apus och monopms samt Temorella

affmis V. hir/mdoides. Temora longicornis och Dias lon-

giremis har jag antccknat hvardera tre gänger säsora före-

kommande i stor mängd och Clausia elongata tvä gänger.

Af de äterstäende anträffades endast Bosmina maritima och

mussellarverna nägon gäng i ett större antal individcr, de

öfriga däremot endast fätaligt och Fodon Leuckartii och

intermedius hvardera i ett enda exemplar. Limnocalanus

macrurus har jag endast anträffat i Skärgärdshafvets norra

del (i Delet och i Skiftet vid Bogskärs bäk) men aldrig i
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den södra delen. Medan denna art är talrik i Bottniska

viken och i Finska viken synes södra delen af Skärgärds-

hafvet bilda ett dessa omräden frän hvarandra ätskiljande

bälte, där den saknas, troligen tili följd däraf att vattnets

salthalt där är alltför stor.

Jag viii här äfven anlöra resultaten af en slädhäfning,

som jag den 13 juli förctog pä 22 melers djup midt pä det

egendomliga Aländska innanhaiVet, Luniparen, en frän Skär-

gärdshafvet in i Aland skjutande vik. I största mängd före-

kommo der Temorella affinis v. hirundoides och Podon po-

lypheiiioides. Dessutom erhöUos Evadne Nordmanni, Bos-

mina sp., Cyclops sp., Dias bifilosus, Synchaeta monopus

och apus samt mussel- och snäcklarver.

Älands haf. Vid slädhäfning den 12 juli söder om
den lilla klippan Gislan (Signilsskär) pä 180—230 nieters

djup erhöU jag följande arter Clausia elongata (hufvudmas-

san), LimnocMlamis macrurus (ganska talrik), Temorella

affinis v. hirundoides, Temora longicornis, Evadne Nord-

manni, Mysis mixta och mussellarver.

En ythäfning pä Slemmen (Mariehamns Östra hamn)

den 13 juh utvisade, att den pelagiska faunans hufvud-

massa för tillfället utgjordes af Synchaeta monopus och apus

samt Podon polyphemoides. Dessutom erhöllos i häfven Dias

bifilosus, D. longiremls, Cyclops sp. och Evadne Nordmanni.

Att jag kan anföra sä lu pelagiska- och äfven botten-

former frän Älands haf beror väl hufvudsakligen därpä, att

jag icke var i tillfälle att grundligare undersöka detta haf,

men troligtvis har detta äfven sin förklaring däri, att fau-

nan i Älands haf i sjelfva verket är fattigare än Skärgärds-

hafvets tili följd af vattnets lägre salthalt. Ty oaktadt denna

antagligen mycket vexlar efter vindriktningen, sä mäste dock

Älands haf betraktas som ett utlopp för Bottniska vikens

mindre saita vatten, i hvilket de mera utpräglade hafsfor-

merna icke tränga längt in.

Bottenhafvet. Medan Skärgärdshafvets och — fastän

i mindre grad — äfven Älands hafs pelagiska fauna ännu

omfattar de flesta former, som förekomma i södra Öster-
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sjön, är faunan i mellersta och norra delarne af Bottenhaf-

vet redan ytterst fattig. Jag har där anträffat följande arter:

Limnocalanus macrurus,

Temorella affinis v. hirundoides,

Dias bifilosus,

Cijdops sp.,

Evadne Nordmanni,

Podon polyphemoides,

Bosmina maritima,

Syncliaeta monopus,

„ apus,

Anuraea aculeata,

„ cochlearis,

,, tecta,

Tintinnus horealis

samt mussel- och snäcklarver. Af dessa har Dias bifilosus

sin nordgräns vid Tujbyviken (63° 3(3' n.), norr om hvilket

ställe jag icke anträffat den inom Bottniska viken.

Ute i öppna hafvet utgjorde Limnocalanus macrurus

vanligtvis den enda art, som förekora i stort antal. Vid en

slädhäfning, som jag företog den 18 juli 23 min. V. om
Högklubb (nägot S. om Kristinestad), upphemtade slädhäf-

ven frän 91—94 meters djup ingenting annat iin en stor

massa af denna art och nägra fä diatomaceer. Vid ett par

andra slädhäfningar i norra delen af Bottenhafvet pä c. 30

meters djup erhöU jag dessutom enstaka exemplar af 8yn-

chaeta monopus och apus, Temorella affinis v. hirundoides

och en harpacticid.

hiomskärs var den pelagiska faunan, hksom bottenfau-

nan, betydhgt rikare, i det att nägra sötvattensformer här

tillstötte. Sälunda anträffade jag uti en ythäfning i Raumo
hamn den 8 augusti 1889 Temorella affinis v. hirundoides,

Podon 2)olyphemoides, Evadne Nordmanni, Bosmina mari-

tima, Dias bifilosus, Cyclops sp., Alona quadrangularis, ät-

skilliga rotatorier af .slägtena Synchaeta och Anuraea och

tre tintinner, niimligen CodoneVa Brandti, Tintinnus bott-

nicus och T. horealis.
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En särdeles egendomlig pelagisk fauna fann jag uti

den ganska grunda och med Potamogeton och andra söt-

vattensväxter bevuxna inre viken vid Kristinestad. Denna

är genom en bro afstängd frän hamnen, sä att denna stär

i förbindelse med den inre viken endast medelst ett par

smala öppningar. Planktons hufvud massa utgjordes här af

rotatorier. Dessutom förekom här Evadne Nordmanni, Podon

polyphemoides, Temorella Clausii och — Sida crystallina.

Detta är ett ytterhgare exempel tili dem, som Sars ') och

de Guerne ^) gifvit, pä hiiru Evadne Nordmanni och Podon

jjolyphemoides förmä uthärda sött vatten.

Bottenvikens pelagiska fauna har jag undersökt i trak-

ten af Qvarken (|^), vid Gamla Karleby (^^^^ och hufvud-

sakligen i norra delen mellan Uleäborg och Torneä (|^

—

^u)-
Nägon väsentlig ohkhet kunde icke konstateras mellan fau-

nan i dessa frän hvarandra ganska aflägsna delar af detta

haf. Temorella affinis v. hirundoides och Bosmina mari-

tinm bildade öfverallt jemte rotatorier — Syncliaeta apus

och monopus samt Anuraea arter — hafvudmassan i ytan,

hvarjämtc Evadne Nordmanni\ och Podo7i polyphemoides

voro allmänna, medan Linuiocalanus macrurus som vanligt

höll sig djupare ned ända tili bottnen. Mijsis relicta har

jag anträffat tre gänger, nämligen tvä gänger i norra delen

af Bottniska viken (pä 20 och 40 meters djup) och en gäng

vid Gamla Karleby (pä 15 meters djup). Dessutom erhöUos

enstaka exemplar af Leptodora Kindtii, Polyphemus pedi-

culus, Cyclops sp., Tachidius discipes och Temorella Clausii.

Uti den grunda, pä Östra sidan af Karlön belägna

Ojankylä viken, hvars botten är ölvervuxen af Potamogeton

och Lemna trisulca, förekommo flere C^/cZo^js-arter, Temo-

rella affinis v. hirundoides, Temorella Clausii, Cantocaynp-

tus sp., Podon polyphemoides, Leptodora Kindtii, Polyphe-

mus pediculus, Bosmina maritima, Sida C7~ystallina, Cerio-

^) Sars, Uudersögelser over Christiauiafjordens Dybvands fauna

(Nyt Magaz. Xaturvid. 18H9).

*) de Guerne, Sur les genres Ectinosoma Boeck et Podon Lillje-

borg p. 18 och 19.
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daplmia sp. och af hydrachnider enligt Koenikes bestäm-

ning Hygrobates longipalpis och Nesaea sp. (larv) samt föl-

jande rotatorier enligt Plate, nemligen Anuraea cochlearis

och aculeata, Triarthra longiseta, Polyarthra platyptera,

Euchlanis luna, Äsplandma syringoides och Girodi samt

Monostylis lunaris.

Cfc. iT S

Bryozoa:

1. Membranijiora pilosa

V. membi'anacea . .

Mollusca:

2. Limnaea stagnalis f,

baltica .

td
o
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g: »t»,

C. O
te ta 2g-5-

Arachnoidea:

17. Hygrobates longipal-

pis

18. Nesaea sp

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40,

41.

42.

43.

44.

Crustacea •

Palaemon squilla

Mysis mixta ....

,, relicta . . .

„ vulgaris . .

„ flexuosa . .

Gammarus locusta

Corophium longicorne

Pontoporeia affinis .

„ furcigera

Calliopius laeviuscu-

lus

laera marina ....
Idotea tricuspidata

.

„ entomon . . .

Asellus aquaticus ,

Clausia elongata . .

Temora longicornis

Temorella affinis v
hirundoides

,,
affinis V

liispida . . ,

Temorella Clausii .

Limnocalanus macru

C- ^ 5= i
1° £ ?= p I

p <

rus

Centropages hamatus

Dias bifilosus ....

„ longiremis . .

Cyclops Leuckartii.

„ serrulatus

.

„ viridis . . .
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+
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+ + — — 60» 14'
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_) — 60» 6'

1 h 65» 6'
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4- — — — 60» 14'

_}-_{- + — 62» 36'
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1
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(^,616

0,367—0,157

0,590—0,563

0,721—0,563

—0,563

0,708—(0,223)

(0,616)

—(0,223)

—0,563

0,878—(0,223)
- 0,590

0,629(0,721)1)—0,524

0,629—0,524

0,629—0,157

0,590—0,157

0,616—0,157

0,629(0,721)1)—0,576

0,629(0,721)')—0,524

0,629(0,721)')—0,576

0,629

(' Bottenvattnets salthalt vid Utö.
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icke. Ehrenberg har blancl djiir, som ästadkomma hafvets

fosforescens uppräknat äfven Synchaeta baltica. Denna art

har jag visserligen aldrig funnit hos oss, men deremot bilda

tvenne andra arter af samma slägte, S. monopus och 8.

axms, ofta en betydande del af plankton. Det är därför

icke otänkbart att dessa arter förorsaka det ifrägavarande

Ijusfenomenet i norra delen af Östersjön, i händelse det

icke är nägon af de i stor mängd där förekommande cope-

poderna ellcr ocksä den bakterie, som ästadkommer död

hafsfisks lysande. Som bekant sprider död strömming icke

säilän ett starkt fosforesccrande Ijus.

Membranipora pilosa L. v. membranacea Sm.

Djup i meter.

94

0—1
0—1
5—12
26

Botten.

26

Sten- och sandstrand.

11 11 11

Sand med gröna alger.

Groft grusbotten.

Mjuk fin sandbotten,

Härd botten.

Grus- och stenbotten.

Fyndort ocli tid.

N. om Vidskär

Stranden af Fagerholm ^/vii

„ ,, Storsmid '^/vn

Storsund **;vii

Mellan Byskär o. Kirjais ' /vn

Alands haf utanför Marie-

hamn ^'^/mi

Mellan Snöskär o. Mäshaga ^^l\ii 26

Stänggrund ^^JMii 4

I Bottniska viken förekommer denna form säledes ät-

minstone tili Kristinestadstrakten.

1 Finska viken har den pä norra sidan blifvit funnen

vid Helsingfors (tili först af O. Grimm) och pä södra sidan

ända tili Papon-Wiek i Öster af M. Braun.

Limnaea (Lymnus) stag"nalis L. ^)

Forma: baltica Lindstr.

Vänö (Hiitis) pä stockarne af en bätbrygga ^/vii.

Stranden af Maagrunni Vvni.

1) Denna och alla öfriga här uppräknade sötvattens mollusker

äro bestämda af mag;. K. M. Levander.
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Limnaea (Gulnaria) ovata Drap.

Ojankylä, bland Potamogeton och Lemna trisulca ''^'vir.

Forma Andersoni Cless.

Stranden af Mäshaga ^*/V"-

Strandell af Fagerholm, Nagu, ^/vn. Längd 9^/2 mm.,

bredd 6V2 mm., mynn. 1. OVo mm., m. br. 4V2 m- ni., sp.

4 mm. (Levander.)

Forma: aurkula West.

Längd 24 mm., br. 16 mm., m. 1. 14 mm., m. br. 10

mm, sp. 6 mm. Skalet stort, sista vindningen uppbläst, spiran

^rot säsom i allmänhet hos ovata-gruppen (Levander).

Vänö (Hiitis)
;
pä stockarne af en bätbrygga ^/vn. — Ta-

gen i södra Finland af Holmberg, i Borgä—Perno skärgärd

(Nyland) af E. Juslin samt vid Barösimd (Nyland) i saltsjön

af M. Gadd. (U. F. M.)

Limnaea (Limnophysa) palustpis MuU.

Forma: fusea Pfr.

Den steniga stranden af en holme närä Sideby ^^/vn och

Maagrunni ^jxiii.

Planorbis (Gyraulus) albus (?) Miill.

Ijo Röyttä, djup 5—6 meter, svart gyttjebotten ^/vni.

Bythinia tentaculata L. (= Paludina impura Pfr.)

Längd 12 mm.
Stranden af Storsund (Nagu socken), sten och sand-

botten.

Ojankylä vik (Karlö), bland Potamogeton och Lemna
trisulca ^^/vir.

Variationerna i skalets form, hvilka Nordenskiöld och

Nylander omnämna i „Finlands MoUusker" s. 73, kunna

icke skarpt begränsas tili följd af öfvergängsformernas tal-

rikhet. (Levander).
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Hydrobia minuta Totten (Paludinella Stagnalis L.; Paludina

balthica Nilss.)

Fyndort och tid. Djup i meter. Botten.

Stranden af Fagerholm,

(Nagu) ^/vii — 1

Storsimd Vvii ö— 12 Sand raed gröna alger,

Hamnholm (Dragsfjärd) \/\n »3 Dybolten.

Stänggrund (Sideby) '"/vii 4—5 Grus- och stenbotten.

Förekommer säledes i Bottniska viken ätminstone tili

Kristinestadstrakten. Enligt Nordenskiöld och Nylander an-

träffas den vid Finlands sydkust och i Äländska skärgärden

sä längt mot djupet som algvegetationen gär. Exemplarcn

frän Stänggrund mätte 3,5—4 mm. i längd och 2,2 mm. i

bredd.

(Jemför fig. 1 1 tab. 9 i „Oversigt over de i Norges

arktiska region ibrekommcnde Blöddyr. G. O. Sars. Chri-

stiania 1878).

Neritina fluviatilis MQUer.

Fyndort ocli tid. Djup i meter. Botten.

Stranden af Fagerholm,

(Nagu) 5/ VII 0—1 Sten- och sandstrand.

Storsund (Nagu) *'Mi 5—12 Sand med gröna alger.

Kilgrund (Sideby) ^^vii 4—5 Lera, grus och smä-

stenar med alger.

Stänggrund (Sideby) ^^'Vii 4 Grus och stenbotten.

Förekommer säledes i vatten af öfver 0,5 % salthalt.

Egendomhgt är atl jag icke funnit den norr om Qvarken.

Om den ocksä inte skulle saknas där, sä inäste den ätmin-

stone vara sällsyntare än söder om Qvarken. I Stockholms

skärgärd synes Lundberg äfven hafva funnit, att Neritina

häller sig i saltare vatten än t. ex. Paludina vivijmra ^).

Vid Finska vikens kuster är den mycket allmän, och jag

bar funnit den i S:t Johannes socken i nastan sött vatten.

Det är ett ganska märkligt faktum, att denna i Eu-

ropas öfriga länder i sött vatten förekommande snäcka hos

1) Lundberg, Meddel. II, 90.
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oss enclast blifvit anträffad i hafvet. M. Braun har funiiit

den vid Estlands kuster meilan O och 15 famnars djup, sä-

ledes uti vatten af ända tili 0,7 "/„ salthalt (1. c. p, 70 och

106). I södra Östersjön förekommer denna art enligt Mö-

bius vid Riigeii, Köiiigsstuhl, Swinemunde, Bornholm och

Jershöft, vid det sistnämnda stället t. o. m. pä 23 '/g famns

djup, säledes uti vatten af öfver 1 "/q salthalt. Att denna

art icke förekora uti det glaciala innanhafvet, som troligtvis

stod c. 100 m. högre än den nuvarande Östersjön och inne-

höll de „relicta" formerna, synes framgä deraf, att den icke

förekommer i vara insjöar. Antagligen har den invandrat

under en senare period, da förbindelsen med Ishafvet upp-

hört och Östersjön blifvit en sjö med sött eller svagt bräckt

vatten.

Vaivata piscinalis Miill.

Ojankylä vik, bland Potamogeton och Lemua trisulca

23/vn. (HalfviLxna exemplar).

Ijo Röyttä, djup 5—6 meter, svart gyttjebotten, '^/xm.

Pisidium (Fossarina) obtusale Cless.

Ijo Röyttä, djup 5—6 meter, svart gyttjebotten ^/vni.

Mya arenarla L.

Fyndort och tid. Djnp i metei-. Botten.

Töjby viken ^i vn 5 Grä dybotten.

Denna art har af mig säledes blifvit funnen nägot

nordligare än Carclium edule, hvilket dock icke utesluter,

att de hvardera gä ännu nägot nordligare, antagligen tili

trakten af södra Björkö, där vattnet ännu har ungefär samma
salthalt som i Töjby viken d. v. s. nägot öfver 0,5 ^/q.

I Finska viken förekommer den enligt Nordenskiöld

och Nylander pä norra sidan ända tili Sibbo i Öster och

har af M. Braun blifvit tagen pä södra sidan ända tili Gras-

holm (utanför Reval). Enligt Grimm förekommer den vid

Libau pä 40—60 fots djup pä sandbotten. Af de tre exem-
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plar, jag fann i Töjby viken, liadc de tvä större foljande

dimensioner: 1. 33 , br. 22, h. 13 inm.

,, ob,5, ., 1.0, ,, lo,5 ,,

De hafva säledes samma storlek som de exemplar

Nordenskiöld ooh Nylander undersökt. M. Braun uppgifver,

att exemplar frän Reval hafva en längd af 55—77 mm. och

ända tili 40 mm. bredd.

Arten uppnär säledes ännii vid Reval nastan dubbelt

större dimensioner än i Bottenhafvet.

Tellina baltica L.

Fyndort ocli tid.



14,5
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jande dimensioner 1. 23—50 '), br. 20—23, h. 17 mm. De
stör.sta af mig vid Slänggrund, der arten förekommer talrikt,

erhällna exemplaren hade följande dimensioner:

längd 18,5 mm. bredd 13,5 mm. höjd 11,5 mm.

„ 17,5 „ „ 14 „ „ 10,5 „

18 14 5 19 t:

18 14 5 1 1 5
,,

-lO
,, ,, X-ijO ,,

,, 11,0 ,,

Medeltal: „ IS „ „ 14,i „ „ 11,5 „

Mytilus edulis L.

Fyndort ocli tid. Djup i meter. Botten.

Stranden af Fagerholm (Nagu)

^/vii O— 1 Sten- och sandbotten.

Stranden af Storsund (Nagu)

^ VII 0—1
Storsmid (Nagu) ^/vii 5— 12 Sandbotten med gröna

alger.

Mellan Byskär och Kirjais

(Nagu) '/VII 26 Groft grusbotten.

Viken i Hamnhohn (Drags-

fjärd) 7VII 6 Dybotten.

Alands haf utanför Mariehamn
^^, VII 26 Mjuk fin sandbotten.

Mellan Snöskär och Mäshaga

(Sottunga) ^^/vii 26 Härd botten.

Stänggrund (Sideby) ^^/yu 4 Grus- och stenbotten.

20/vij 4_5 ^^ ^^

Enligt Nordenskiöld och Nylander förekommer den i

Bottniska viken i N. ända tili Wasa. Nordenskiöld och Ny-

lander gifva följande dimensioner: 1. 36 mm., br. 18, h. 8

mm. I vestra Östersjöbäckenet blir den ända tili 6—

9

cm. läng.

De tvä vid Stänggrund erhällna exemplaren hade föl-

jande dimensioner:

1. 21, br. 12, h. 9,5 mm.

„ 17, „ 10, „ 7

*) Aiitagligen tryckfel.



17—21
5

5

4 5

4

5

12
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i Östersjön V/^ min. \V. om Kökars. Ex, har icke äterfun-

funnits, hvarför det icke kunnat bestämmas.

Artmärke: Unclre antennernas squama spetsig och c.

3 ggr sä läng som de öfre antennernas skaft. Tliorax-

fötternas tars 11-ledad (inclusive den rudimentära ändleden),

Sjette pleropodparets yttre gren betydligt längre än den

inre. Telson har pä hvardera sidan 25—29 taggar.

Mysis relicta Loven.

Har af mig blifvit iurinen inom Bottniska viken endast

norr om Qvarken pä följande ställen:

1 min. SO frän Ykskivibäk, djup 20—22 met. Vvm.

1 min. W. om Kotakari (lj:borg), djup 40 met. ^/vni.

Yxpila hamn, djup 15 met. ^vin.

Förekom pä alla dessa ställen i enstaka eller fä exera-

plar. Pä de flesta ställen, där skrapningar eller slädhäfnin-

gar verkstäldes, saknades den. Den förekommer säledes

mycket sparsammare i Bottenviken än i vara insjöar. Söder

om Qvarken har jag icke anträffat den. Den häller sig i

Bottenviken pä samma sätt som i insjöarna pä d.jupet.

Mysis vulg"aris Thomps.

Cajander fann den vara allmän i sydvestra skärgärden

och jag har funnit den i Bottenhafvet vid Högklubb och

Stänggrund (mellan Kristinestad och Sideby) pä 4—5 me-

ters djup pä grus- och stenbotten. — Lindström har endast

funnit ett exemplar af den i Stockholms skärgärd, Möbius

uppgifver den frän Dalarö i samma skärgärd. Vid Gott-

lands kuster är den enligt Lindström ytterst allmän. Grimm
har funnit den t. o. m. i de innersta delarne af Finska vi-

ken vid Terijoki och lironstadt. Allmän vid Östersjöns ost-

och sydkust.

Czerniavsky särskiljer forma baltica och var. lappo-

nica den förra frän Östersjön, den senare frän Hvita hafvet

och Murmanska kusten.

Mysis flexuosa ÄIull.

Denna art har jag funnit i Skärgärdshafvet vid strän-
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derna af Korpo ström och Fagerholm (Nagu). Enligt Ca-

jander vid Aland. Den häller sig i stimm i synnerhet vid

branta tängbevuxna stränder. Af Lindström har den blifvit

tagen i Stockholms skärgärd och vid Gottland, af Braun

vid Finska vikens sydkust ända tili Papon\viek i O. och af

Grimm vid Libaii. Enligt Möbius vid Östersjöns hela sydkust.

Östcrsjöexemplaren af denna art skiljas af Czerniavsky

frän hufvudformen säsom var. baltica (,,fere bona species").

Gammarus locusta.

Djup i meter. Botteii.

O— 1 Sten- och sandstrand.

5—12 —
26 Groft grusbotten.

O— 1 Klipp- o. stenstränder.

38— 104 Stenbotten med alger.

Fyndort och tid.

Stranden af Fagerholm

Storsund

Mellan Byskär o. Kirjais

Vänö 7^11

Utö ii/vn

Mariehamn ^V^n

Mellan Snöskär och Mäs-

haga ^^/vn

Sottunga lotsplats ^V^n

Högklubb ^^/vii

Kilgrund ^^/vii

Stänggrund ^^/vn

I Skärgärdshafvet, Alands haf och Bottenhafvet är

denna art mycket allmän vid stränderna och har jag mel-

lan Byskär och Kirjais t. o. m. funnit den pä 26 meters

djup och vid Utö pä 38— 104 meters djup. I Bottenviken

har jag visserligen aldrig funnit den, men enligt Lilljeborg

förekommer den pä svenska sidan, hvarför det är trohgt

att den äfven förekommer vid Bottenvikens finska kust.

Corophium long-icorne Latr.

Viken i Hamnholm '/vn 6 Dybotten.

Kilgrund ^^/vn 4—5 Lera med grus, stenar

och alger.

Stänggrund ^^ vn 4 Grus- och stenbotten.

0—1
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Enligt Cajander här och där i Älands och Äbo skärgärd.

Syiies vara spridd vid vär vestkust ätminstone tili Kri-

stinestadstrakten.

Pontoporeia afflnis Lindstr.

Denna amphipod är den allmännaste och i största

mängd förekommande af alla malakostraca säväl i Skärgärds-

hafvet som i Bottniska viken. Jag har funnit den pä följande

ställen

:

Fyndort och tid. Djup i met. Botten.

1. Nagu Vvii 17—21 Blägrä dv

2. N. om Vidskär ^/vii 94 Härd lerbotten.

3. S. om Lolims sta-

tion ^/vii

Anm.
/Hufvud-
\ massan.

52 Sand och smasten.

4. Mellan Byskär och

Kirjais '/vn

5. GuUkronaij ärden m

.

Dömaskär o. Troll-

skär '^/vii 57

6. Hamnholm '/vii 6

7. N.Högsaro. Vänö ^/vn 40

8. Hiitis fjärden ^vn 38

9. Alands haf utanför

Mariehamn ^^/vn

10. Mellan Snöskär o.

Mäshaga ^^/vn

11. Skiftct vid Bog-

skär ^Vvii

12. 23 min. W. om
Högklubb ^^/\n

13. Högklubb i«/vn

14. Innani'. Stänggrund

o. Kilgrand ^"/vn

15. Södra Björkö 9 min.

N. 80" \V. fr. Gäs-

hällan ^i/vn

16. Töjbyviken ^i vn

26 Groft grusbotten.

2(3

26

74

Härd lerbotten

Dybotten

Härd lerbotten.

Dybotten

Fin mjuk dybotten

Härd lerbotten.

Mjuk lerbotten.

3 exx.

f Ingenting
\ annat.

/Hufvud-
\ massan.

91—94 Lerbotten.

5 Sand- o. grusbotten.

11 exx,
ingenting
annat.

32

5 Grä dvbotten.
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Fyndort och tid. Dji-ip i met- Botten. Aum.

17. Bergöfjärden 23/vii 12 Fin sand och dy

18. Valsörarne ^^/vii 36—39 Sten- o. grusbotten.

19. Yxpila hamn Vvin 15 —
20. Yxkivi ^/yui 31 Fin jernhaltig sand m.

gröna trädalger.

Den förekommer säledes t. o. m. i nordligaste ändan

af Bottenviken men är där betydligt sällsyntare än längre

söderut och har aldrig af mig anträffats pä de mänga stäl-

len, där jag draggat i norra ändan af Bottenviken pä grun-

dare vatten, säsom i Bottenhafvet och Skärgärdshafvet.

Medan P. affinis enligt Lindström hufvudsakligen skil-

jer sig frän P. formata därigenom att öfre antennernas bi-

flagelkim hos den förra är 3-Iedad, hos den senare 2-ledad,

har jag funnit att hos exemplar frän Bottniska viken anta-

let leder i biflagellum varierar mellan 3 och 4 Egendom-

ligt nog öfverensstämmer insjöformen af P. affinis mer med
P. femorata, i det att antalet leder pä biflagelkim där va-

rierar mellan 2 och 3.

Pontoporeia furcigfera Bruzelius.

Dcnna form har jag endast funnit inom Skärgärdshaf-

vet nämligcn pä Gullkrona fjärden mellan Dömasskär och

Trollskär (djiip 57 meter, härd grä lerbotten) där hela fäng-

sten utgjordes af 6 exx. af P. furcigera och 3 exx. af P.

affinis, och pä Skiftet vid Bogskärs bäk (djup 74 meter

mjuk lerbotten), där den förekom tillsammans med en

mängd P. affinis och Idotea entomon fastän fätaligare än

den förra.

Calliopius laeviusculus Kröyer.

Denna art synes vara sällsynt t. o. m. i Skärgärdshaf-

vet. Jag har nämligen endast funnit 3 exx. vid stranden af

Fagerholm i Skärgärdshafvet (^/vn). Det största af dessa

exx. en ^ mätte 9 mm. Antalet leder säväl i öfre som
nedre antennernas flagellum 21.
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laera marina Fabr.

Fyndort ocli tid. Djup i meter. Botten.

Stranden af Storsimd "/vii O—

1

Sten- och sandstrand.

Storsund "/vii 5— 12 Sand med gröna alger.

Vänö ^/vn O—

1

Klipp- o. stenstränder.

Mariehamn ^^/vii O—

1

Stenig strand.

Ykskivi bäk */viii 20—22 Sand- och stenbotten.

Är utbredd tili nordligaste delen af Bottniska viken

och visar sig därigenom vara ett af de raest euryhalina

kräftdjur.

Idotea tricuspidata Dasm.

Fyndort och tid. Djup i meter. Botten.

Stranden af Fagerholm ^/vii O— l Sten- och sandstrand.

Kilgrund ^^/vn 4—5 Groft grus och smä-

sten med alger.

Stänggrund ^^/vn 4 Sten- och grusbotten.

AUmän vid stränderna tili Kristinestadstrakten i norr.

Idotea entomon L.

Fj^ndort och tid. Djup i meter. Botten.

S. om Lohms lotsstation 52 Sand och smästen.

Mell. Byskär o. Kirjais '^/vn 26 Groft grusbotten.

Hiitis fjärden ^/vn 38 Dybotten.

Mellan Hamnholm och Hog-

land (Kimito) lo/vn 38 —
1^/2 min. W. om Kökars ^V/vn 106— 146 Stenar och groft grus.

Alands haf utanför Marie-

hamn ^2/viI

Skiftet vid Bogskär ^*/vn

23 min. W. om Högklubb ^^/vu 91-

Högklubb ^^/vii

Kilgrund ^^/vn

Stänggrund ^^/\n

Södra Björkö ^V^n

2{^
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Fyndort ocli tid. Djup i meter. Botten.

5,5 min. N. 62» W. frän

Gäshällan ~^/xn 28—30 Grus- och stenbotten.

4,5 min. SW. frän Yks-

kivi ^/Vin 31 Fin jernhaltig sand m.

gröna alger.

Yxpila hamn ^/vni 15 —
Allmän i hela Bottniska och Finska viken frän stran-

den och ätminstone tili 100— 150 meters djup. M. Brami

har funnit den iitanför Estlands kuster frän 0—60 famnars

djup. Lindström säger att större exemplar företrädesvis

uppehälla sig pä 50—70 famnars djup, hvarför den pä Gott-

land kallas „Djupmacka". Dess vesthgaste af Möbius an-

gifna fyndort i södra Östersjön är Hiddensö.

Asellus aquaticus L.

Fj-ndort och tid. D.ji-^P i meter. Botten.

Stranden af Storsund '^/yh 0—1 Sten- och sandstrand.

Storsund ^/vn 5— 12 Sand ni. gröna alger.

Högkluhb ^^;vn 5 Sand- och grusbotten.

Kilgrund ^^/vn 4—5 Grus, stenar m. alger.

Stänggrund ^^/vn 4 Grus- och stenbotten.

Ojankylä vik ^^/vn 2 Bland Potamogeton o.

Lemna.

Enligt Cajander allmän i inre delarne af sydvestra

skärgärden. Enligt Grimm vid Helsingfors och Kronstadt.

M. Braun har funnit den vid Estlands stränder och Lind-

ström och Möbius i Stockholms skärgärd. Dessutom anför

Möbius den frän Gottlands kust och Greifswalder Bodden.

Den mäste säledes kunna utstä en salihait om 0,6—0,7 "/o-

Clausia elong-ata Boeck.

Fyndort och tid. Djup i meter. Anmärkningar.

Gullkrona fjärd 34 Pelagiskt

Vid Utö ^Vvil 38-- 104 „ Ganska talrik men
endast unga exx.

Alands haf ^'/vii löO—230
,,

Unga exx. hufvud-

massan.
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Högklubb ^'/vii

Ojankylä vik ^^/'v[i

— Strandpussar.

1—2 Bland Potamogeton m. m.

? Kotakari '^/vii 40 Pelagiskt.

Yxpila haran ^/viii 15 „

Förekommer vanligen vid stränder, endast undantags-

vis pelagiskt och äfven da icke längt frän stränderna.

Limnocalanus macrurus G. O. S.

Fvndort och. tid. Djup i meter. Anmärkningar.

Alauds haf »-/vii 180—230 Pelagiskt Ganska talrikt.

Mellan Snöskär och Mas-

haga "/vii 26 „

Delet "/vii 40 „ 1 exemplar.

Skiftet vid Bogskär 'Vvii 74 „

23 min. V. om Hösklubb

Vvii 91—94 Talrik, ingenting an-

nat utoiii nägra dia-

tomaceer.

Högklubb "/VII
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Pelagiskt.GuUkrona fjärd '^/vii 34

Mellan Viclskär och Utö 76 „

Vicl Utö ii/vii 38—104

Delet 13/VII 40

Alla de uppräknade fyndorterna äro belägna inom

Skärgärdshafvet. Den erhölls aldrig i ett större aiital exemplar.

Dias bifilosus Giesbrecht.

Fyndort o. ticl. Djup i meter. Anmärkningar.

-1 Stenig Strand.

Pelagiskt.

„ (m. slädh.)

Stenig Strand.

PelaQ-iskt.

Strand af Fagerholm ä /vii O

Närä Rimskär */vii

S. om Lohms lotssta-

tion 7vn
Fjärden utanför Dals-

bruk '/vn

Vänö 7vn
Sundet mellan Hamnholm

o. Hogland (Kimito) ^"/yh

V. om Hogland och N. om
Sandskär (Ivimito) ^o/vn 46 „

GuUkrona fjard "/vn 34 „

Mellan Vidskär o. Utö "/vn 76 „

Vid Utö ^Vvn 38—104 „

Mariehamn "/vii O—1 Steniga stränder.

Mellan Mariehamn och

Lemström "/vii —
Lumparn "/vil 22

Mellan Snöskär och Mas-

haga "/vn 26

Delet "/vu 40

N. om Mäshaga '^vii 52-54
Skiftet vid Bogskär "/vii 74

Högklubb "/vii 5

Stänggrund ^7vn 4

Töjbyviken -yvii —

Talrika cTcf 2 9- •

Talrik.

Hufvudmassan

.

Pelagiskt.

Talrik.

Talrik.

Nägra exemplar.

I Skärgärdshafvet och i Finska viken utanför Helsing-

fors förekommer denna art mycket talrikt och bildar ibland

hufviidmassan af plankton.

Den synes hafva sin nordliga gräns i Bottniska viken

vid Töjby (62° 36' N.), där vattnets salthalt är 0,5 «/q.
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Dias long"iremis (Lilljeborg) Giesbrecht.

Fyndort och tid. Djup i meter. Anmäi-kningar.

Vänö ^/vii 0—1 Stenig strand.

Sun det meliau Hamnliolm o.

Hogland (Kimito) >7vii — Pelagiskt. Talrik of(f $ 2
V. om Hogland och N. om
Sandskär (Kimito) ^»/vii 46 „ Talrik.

GuUkrona fjärd "/vii 34 „ „

Mellan Vidskär och Utö "/vii 76 „ 1 exx.

Vid Utö "/vii 38-104 „ Ätskilliga exx.

Mellan Mariehamn och Lem-
ströms kanal "/vii —

„

Delet "/vn 40 „

N. om Mäshaga 'Vvii 52—54 „

Skiftet vid Bogskär ^^/\n 74 .,

Den har säledes icke blifvit iakttageii i Bottniska vi-

ken. I Finska viken har jag anträffat den utanför Hel-

singfors.

Cyclops Leuckartii (Claus) G. O. S.

Ett exemplar (cf) erhöUs uti en slädhäfning vester

om ön Hogland (Kimito) pä 46 meters djiip den ^°/vn.

Cyclops viridis Fischer.

Stranden af Fagerholm ^/\u.

Cyclops serrulatus Fischer.

Stranden af Fagerholm ^/yu.

Stränderna af Sottunga lotsplats ^V^n.

Dessutom anträffades i flere pelagiska kollekter ett

eller par individer af nägon Cyclops-art. Da dessa emeller-

tid i de flesta fall icke voro fuUvuxna, har jag icke lyckats

närmare bestämma dem. Vid Bottniska vikens stränder

förekomma flere Cyclops-arter, hvilka jag icke heller haft

tid att närmare undersöka.

Tachidius discipes Giesbrecht.

Ett exemplar af denna art erhölls vid en ythäfning pä

Kellopukki vik (Haukipudas) den 2 augusti.



Bottniska vikens ocli norra Östersjöns evertebratfauna. 117

Vid stränderna af Skärgärdshafvel och Bottniska viken

har jag funnit flere harpacticider, hvilkas bestämning dock

ännu icke medhimnits.

Arg-ulus foliaceus.

Ett exemplar erhölls i Ojankylä vik '^^/yu pä 1—2 me-
ters djup bland Potamogeton m. m.

Sida crystallina O. F. M.

Kristinestads inre vik ^''/yh — m. Pelagiskt bland Potamoge-

ton m. m.

Ojankylä vik ^'/vii 1—2 „ Pelagiskt bland Potamoge-

ton m. m.

Ceriodaphnia sp.

Ojankylä viken •'^^/vn pä 1—3 meters djup bland Pota-

mogeton.

Bosmina maritima P. E. M.

Erstan ^/yu.

N. om Hogland och N. om Sandskär (Kimito) ^"/vii.

— 1 ex.

Gullkrona fjärd ^7^"-

Lumparn ^^/yu. — En mycket liten form, mähända

skild art.

Töjby viken ^^/vii. — 1 ex.

Mellan Valsörarne och Gaddens fyr 2*,'vn.

Replot fjärden ^^/yu.

Ojankylä viken ^s/vn, ^^/Vii, ^^/yii (talrik).

Utanför Marjaniemi fyr ^^/yu. — Hufvudmassan bäde

pa 10 meters djup och vid ytan.

Kellopukki vik ^/yui. — Hufvudmassan.

Ijo Röyttä, sand och stenstränder ^/yui.

Närä Ykskivi bäk */vni. — Hufvudmassan.

Sarvi, sten och sandgrund ^ vii. — Hufvudmassan.

Sarvi, sten- och sandgrung ^/yul — Hufvudmassan.

Ulkogrunni ^/yul — Hufvudmassan.

Maagrunni, stränderna ^/viir.
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Utanför mynningen af Puclasjoki 7vni. — HuIVudmassan.

Kotakari (Uleäborg) '^/yiu.

Yxpila hamn ^/viii. — Hufvudmassan.

Medan denna pelagiska art i Skärgärdshafvet och Bot-

tenhafvet endast anträffades i enstaka exemplar, bildade den

i norra delen af Bottenviken oftast hufvudmassan af plank-

ton. Denna omständighet bör dock icke tolkas sä, som om
arlen öfver hufvudtaget skulle vara sällsynt i Skärgärdshaf-

vet och Bottenhafvet. Säväl Hensen som de Guerne hafva

visat att den ännu förekommer i stor mängd i själfva Öster-

sjön och som bekant har P. E. Miiller tili först beskrifvit

den frän Öresund. Det finnes säledes icke nägot skäl att

antaga, att den skulle vara sällsyntare i Skärgärdshafvet

och Bottenhafvet än i hafven söder och norr om dessa.

Hensen ^) har genom sinä planktonundersökningar visat, att

Bosmina maritima finnes mycket ojämnt fördelad uti plank-

ton och synes hafva benägenhet att sammansluta sig tili

stimm. Det kan säledes hända, att sädana funnos, fastän

jag under minä häfningar i Skärgärdshafvet och Botten-

hafvet icke räkade pä dessa. Men sannolikare anser jag

det vara, att orsaken tili, att jag i nämnda haf anträf-

fade Bosmina i sä ringa antal, beror därpä, att arten

under förra hälften af juli mänad, dä vattnet i det djupa

Skärgärdshafvet och Bottenhafvet var jämförelsevis gan-

skaj kalit, ännu icke hunnit utveckla sig. Undersöknin-

garna i norra delen af Bottenviken anstälde jag mer än

en vecka senare, hvarjämte vattnet där betydligt hasti-

gare uppvärmes tili löljd af det där förherskande betyd-

ligt mindre djupet. Sora ett stöd för denna äsigt kan

jag anföra, att jag om värarne under april och maj mänad

') Hensen^ Ueber die Bestimmung des Planktons. Funfter

Bericlit der Kommission z. Unt. d. deutsch. Meere. Kiel 1887. Sid.

54 ocIl Die Expedition der Sektion fur Kusten- und Hochseefische-

rei in der ostlichen Ostsee. Das Plankton der östlichen Ostsee

und des Stettiner Hafts. Von Professor Hensen. Separatabdruck

aus dem VI. Bericlit der Kommission zur Untersuchung d. deutsch.

Meere. Kiel 1890.
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aldrig anträffat Bosmina uti hafvet iitanför Helsingfors, meii

däremot, fastän icke talrikt, under oktober och november,

hvarefter den äter helt och hället saknades uti en den 4

december 1886 verkstäld slädhäfning utanför Grähara fyr

(Helsingfors). De Guerne har funnit den i stor mängd uti

de af prinsen af Monaco under augusti och september tagnä

planktonprofven frän Finska viken och Östersjön.

Eurycercus lamellatus O. F. M.

Grund närä Sarvi '^/vni pä 6—8 meters djup, pelagiskt.

Alona quadrang-ularis P. E. M.?

Raumo hamn. Ythäfning ^ vni 89.

L. 0,8 mm., br. O.i ram. Taggarne pä postabdo-

mens bakre kant äro längre än pä Miillers tafl. III, fig. 20 ^).

Vid basen af den tagg som sitter pä abdominalklorna finnas

tvä mycket smä taggar. Pä det af mig undersökta sprit-

exemplaret är skalets striering otydlig, deremot framträder

pä skalets nedre och bakre del en tydlig nägot oregelbun-

den retikulering.

Chydorus sphaericus (0. F. M.) P. E. M.

Fyndort och tid. ^ji^P i meter. Botten.

Stranden af Korpoström \/vii O— 1 Stenig strand.

Mäshaga ^*/vii O—1 „ ,,

Sottunga ^^i\ii O— 1 „ „

Högklubb *^/vii 5 Sand- och grusbolten.

En holme närä Sideby ^^i\n O— 1 Stenig strand.

Stranden af Sarvi */vn 0—1 ,, „

Evadne Nordmann! Loven.

Fyndort o. tid. Djup i meter. Anmärkningar.
Erstan */vii — Pelagiskt.

Fagerholm ^jxii 0—1 Stenig strand.

Närä Bimskär «/vii — Pelagiskt. Hufvudmassan.
S. om Lohms lotsstation 7vii —

,, (m. slädh.)

Gullkrona fjärd mellan Dö-
maskär o. Trollskär "/vn — „

Fjärden utanf. Dalsbruk 7vii — „ Talrik.

^) P. E. Mailer, Danmavks Cladocera.
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0—1

46

34

76

38—104

180-230

22

26

Stenig Strand.

Pelagiskt.

Talrik.

Pelagiskt.

Fjärden mellan Högsar och

Vänö 7vii

Vänö 7vii

Sundet mellan Hamnholm
o. Hogland (Kimito) '7^11

V. om Hogland och N. om
Sandskär (Kimito) ^°/vu

Gullkrona fjärd "/vil

Mellan Vidskär och Utö
Vid Utö iVvii

N. om Kökar "/^n

Alands haf ^"^/vn

Mellan Mariehamn och

Lemströms kanal "/vn
Lumparn "/\n
Mellan Snöskär och Mäs
haga ^^/\n

N. om Mäshaga 52—54
Skiftet V. Bogskärs bak */\ii 74

Kristinestads hamn ^"'jYU —
„ inre vik ^'^/yn —

Närä Gäshällan ^7^11 —
Töjby viken ^Vvii —
Mellan Valsörarne och

Gaddens fyr 27VII 36-39
E,eplot fjärden ^^/vn —
Utanför Marjaniemi fyr ^7^11 10

Kellopukki vik 7vni —
Ykskivi bäk

Grund närä Sarvi Vvm
Ett annat d:o ^/viu

C. 4 min. NV. fr. Ulko-

grunni bäk 7vni
Maagrunni "/vii

Utanför mynningen afPu
das elf

Yxpila hamn */viii —
„

Podon polyphemoides (Leuckart) Poppe.

(= P. minutus G. O. Sars).

Fyndort o. tid. Djnp i meter. Anmärkningar.

Estän Vvn — Pelagiskt. Hufvndmassan.

Närä Rimskär 7vn —
„ d:o jemte Evadne

NordD^anni-

20—22
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34

38-108

S. om Lolims lotsslation "/vii

Gullkrona fjärd, mellan^Dö-

maskär o. Trollskär '/vii

Fjärd en mellan Bögsar och

Vänö */vu

Sundet mellan Hamnholm o.

Hogland (Kimito) ^°/\ii

Gullkrona fjärd "/vii

Vid Utö "/vii

V. om Kökars "/vii —
Mellan Mariehamn och

Lemströms kanal ^^/xii —
Lumparn "/Vii 22

Mellan Snöskär och Mäs-
haga 17VII 26

Delet i^vii 40

N. om Mäshaga ^Vvii 52—55

Skiftet vid Bogskär 'V^n 74

Kristinestads hamn "/vii —
Kristinestads inve vik "/vii —
Högklubb 'Vvii —
Stänggrund ^^/xil 4

Närä Gäshällan -7VII —
Töjby viken '•'Yvii —
Mellan Valsörarne och

Gaddens fyr 'Vvii

Ojankylä viken ^^/yh

Kellopukki vik -/\iu

Ijo Röytta ^Jxiii

Grund närä Sarvi '/vin

C. 4 min. NV. fr. Ulko-

grunni bäk ^/vili

Maagrunni */viii

Utanför mynningen af

Pudas elf 7VIII

Kotakari ^/yiii

Yxpila hamn ^vm

Pelagiskt (m. slädh.)

Sällsynt.

Talrik.

Fä exemplar.

Talrik.

36-39
—
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Podon intermedius Lillj.

Gullkrona fjärd ^'/vn. Pelagiskt.

Af deniia art som enligt de Guerne anträffats iiti flere

af de af Prinsen af Monaco frän finska viken hemförda

kollekterna, har jag flmnit endast ett enda exemplar pä
ofvaii angifna ställe ^).

Polyphemus pediculus (De Geer).

Ojankylä vik ^Vvii. — Bland Potamogeton.

Utanför mynningen af Pudas elf *'/vii. — Pelagiskt.

Lindström har funnit den vid Gottlands kuster, Ca-

jander i Skärgärdshafvet och de Guerne i Prins Albert af

Monaco's kollekter frän Finska vikens inre delar. Oaktadt

den i hafvet anträffas endast i enstaka exemplar och endast

i de delar där salthalten är betydligast, synes den säledes

vara mindre känslig för saltvatten än Leptodora Kindtii.

Leptodora Kindtii Focke.

Ojankylä vik ^"/Vii. — Bland Potamogeton.

Kotakari Vvm 40 m. Pelagiskt.

Förekommer säledes endast i de innersta delarna af

Bottenviken, där vattnets salthalt icke uppgär tili mer än

än 0,1—0,2 %. I Östra delen af Finska viken har jag fun-

nit den utanför Kirjola i St. Johannes socken, där salthal-

ten icke heller torde vara större. Enligt Chun (Zoolog.

Anzeig. 38)^6, p. 50) förekommer Leptodora i I^urisches och

Frisches Haff, där den beroende af vindriktningen än lefver

i rent hafsvatten och än i söH^tvatten. Sistnämnda uppgift

skuUe dock behöfva, säsom äfven Hensen '^) synes anse,

ännu kontrolleras medelst noggranna areomeLer observa-

tioner.

') Uti en uppsats „Die pelagische und Tiefsee-Fanna der

grösseren finnischen Seen" (Zoologischer Anzeiger 1887 Nro 254

255) har jag sagt att Podon intermedius skuUe förekomma tah-ikt

nti Finska viken vid Helsingfors. Denna nppgift afser rätteligen

P. polyphemoides (Leuck.) Poppe (:zz P. minutus G. O. S.).

^) Hensen, Das Plankton der östlichen Ostsee und des Stet-

tiner Haffs. Sid. 124.
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Cytheridea sorbyana Jones.

Omkring en kilomcter VNV frän Utö "/vii. Djup 38

—104 meter. Stenbotten med alger.

Denna art, af hvilken jag fann tvä exemplar, som
blifvit bestämda af dr Fr. Dahl i Kiel, har enligt benäget

meddelande af samma forskare hittills blifvit funneii endast

vid Skottlands och Norges kuster. G. O. Sars (Oversigt af

Norges Crustaceer, II. Christiania Videnskabs-Selskabs For-

handlingar 1890. Sid. 73) har af Cytheridea sorhjana en-

dast funnit nägra toma lösrifna valvler. Jones har tunnit

den i fossilt tillständ. Den synes säledes vara en stor säll-

synthet.

Balanus improvisus Darw. (?)

Det fullt utbildade djuret lyckades jag icke fmna. Där-

emot fann jag uti plankton frän Erstan (Vvn) en cirriped-

larv, som antagligen hör tili denna art, emedan den äfven

annorstädes blifvit anträffad vid Finlands kust, nämligen vid

Helsingfors.

Anuraea aculeata Ehr.

Raumo. — Pelagiskt.

Kristinestad ^''/vii. — Pelagiskt.

Töjby 2^/vii. — Pelagiskt.

Ojankylä ^s/vii, — Bland Potamogeton.

Kellopukki ^/vn. — Pelagiskt.

Endast inomskärs.

Anuraea cochlearis Gosse.

Raumo. — Pelagiskt.

Kristinestad ^'^/vii. — Pelagiskt.

Töjby ^Vvii- — Pelagiskt.

Ojankylä ^S/vn. — Bland Potamogeton.

Kellopukki "^jmi. — Pelagiskt.

Endast inomskärs.

Anuraea tecta Gosse.

Kristinestad ^'^/vii. — Pelagiskt.
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Töjby 2Vvii. — Pelagiskt.

Eiidast inomskärs.

Anuraea long-ispina Kellicott.

Raumo. — Pelagiskt.

Inomskärs.

Polyarthra platyptera Ehr.

Ojankylä ^s/vii. — Bland Potamogeton.

Kellopukki ^/yiu. — Pelagiskt.

Inomskärs.

Triarthra longiseta Ehr.

Ojankylä ^s/vn. — Bland Potamogeton.

Kellopukki 7V111. — Pelagiskt.

Inomskärs.

Euchlanis luna Ehr.

Ojankylä ^^/vn. — Pelagiskt.

Kellopukki Vvni. — Pelagiskt.

Inomskärs.

Monostyla lunaris Ehr.

Ojankylä '^^Nii. — Bland Potamogeton.

Asplanchna Girodi de Guerne.

Ojankylä ^^/vn. — Bland Potamogeton.

Asplanchna syring-oides Plate.

Ojankylä ^^/vn. — Bland Potamogeton.

Synchaeta monopus Plate.

Rimskär Vvn. — Pelagiskt.

Kristinestad ^'/vn. — Pelagiskt.

Töjby 21/vii. — Pelagiskt.

Kellopukki ^/vm. — Pelagiskt.

Säväl ute i öppna hafvet som inomskärs.

Synchaeta apus Plate,

Rimskär •'/vn. — Pelagiskt.
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Kökar ^^/yu. — Pelagiskt.

Kristinestad ^'^/vir. — Pelagiskt.

Töjby 27V11. — Pelagiskt.

Kellopukki ^/vii. — Pelagiskt.

Säväl ute i öppna hafvet som inomskärs. Endera el-

ler bäda sistnämnda tvä arter förekommo i de flesta plank-

tonprofver frän Skärgärdshafvet, Alandshaf, Bottenhafvet ocli

Bottenviken, ofta i stort antal. Jag har här för rotato-

rierna anfört endast de fyndorter, frän hvilka dr Plate gran-

skat profven (utom den karaktäristiska Ämu^aea longispina,

som jag funnit uti ett af mig senare taget prof).

Halicryptus spinulosus v. Sieb.

Fyndort och tid. -f^jup i met. Botten.

Hiitis fjärden ^/xn 38 Dybotten.

Älands liaf utanför Mariehamn ^^/vn 2G Mjuk fin sandbotten.

Af Saenger och Braun tagen vid Reval.

Polynoe cirrata (Pallas) Möbius.

Fjmdort och tid. Djup i meter. Botten.

N. om Vidskär ^/vii 94 Härd botten med sjömalm.

Hiitis fjärden ''/vn 38 Dybotten.

IV9 min. V. om Kö-

kars ^Vvn lOG— 146 Stenar och groft grus.

1—IV2 km. S. om Gi-

slan ^2/vii 180-230 Klipp- och stenbotten.

Codonella ventricosa Clap. et Lachm.

Af denna art har jag funuit tvenne former, den ena

med cylindriskt, den andra med nedtill utvidgadt skal, hvilka

blifvit godhetsfullt bestämda af professor Brandt i Kiel. De

skilja sig bäda betydligt säväl frän den af Geza Entz ^) frän

Neapel, som den af Möbius ^) frän Östersjön afbildade formen.

Form. a. Längd 0, 13 mm., bredd O, o 4 mm. Fig. 3.

Älands haf ^^/vn, — Pelagiskt.

^) tJber Infusorien des Golfes von Neapel i Mitth. aus d.

zoolog. Stat. zu Neapel. 5 B. T. 24 F. 24.

2) Systematische Darstellung der Thiere des Plankton gewon-

nen in der \vestliclien Ostsee. Kiel 1887.
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Form b. Längd 0,i7 mm., stursta bredd O, o 7 mm.
Fig. 4.

Fjärden mellan Högsar och Vänö */vii. Pelagiskt. Gan-
ska talrik.

Stränderna vid Vänö ^/vii.

Mellan Vidskär och Utö ^Vvii. Pelagiskt. Icke sällsynt.

Codonella Brandti n. sp.

Denna genom sitt karakteristiskt ibrmade skal lätt

igenkänneliga art har jag tagit mig friheten uppkalla efter

professor Brandt i Kiel, som godhetsfuUt granskat minä

afbildningar af denna och föregäende art, Dess dimensio-

ner äro nägot variabla, i det att den ibland är smal och

iitdragen, ibland kort och bred. Jag meddelar här mätten

pä de tvenne afbildade exemplaren:

längd: 0,18 mm., största bredd: 0,0 9, mm., minsta

bredd O, o 4 mm. Fig 2.

längd: 0,i4 mm., största bredd: 0,0 9 mm., minsta

bredd 0,0 5 mm. Fig. 1.

Jag har anträtfat den pä följande ställen:

Erstan ^/\ii. Pelagiskt.

Fjärden mellan Högsar och Vänö */vii. Pelagiskt. Nä-

gra exemplar.

Raumo hamn ^/vii 89.

Tintinnus bottnicus n. sp,

Längd: 0,i4 mm., bredd: O, o 2 mm. Fig. 5.

Denna art, som genom skalets form och de här och

där glest sittande kiselsyrepartiklarne, mycket liknar T.

fistularis Möbius ^), skiljer sig frän denna därigenom att

skalet icke är ringladt.

Raumo hamn *^/viii 89.

Tintinnus borealis Hensen.

Denna lilla art, som vanligen anträffas fastsittande vid

') Systematische Darstellung der Tliiere des Plankton gewon-

nen in dei westlichen Ostsee,
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en pelagisk diatomace, Chaetoceros borealis, hade helt och

hället imdgätt min uppmärksamhet ända tili dess jag blet

uppmärksamgjord pä den genom Hensens arbete, „Das Plank-

ton der östlichen Ostsee und des Stettiner Haffs" ^). Den
har alldeles strukturlöst genomskinligt skal och är 0,0 4

—

0,0 5 mm. läng och 0,0 2—0,0 3 mm. bred.

Jag har icke haft tid att imderkasta minä samlingar

en förnyad undersökning för att se, huru allmänt den före-

kommer i det af mig undersökta omrädet. Jag har dock

anträffat den säväl uti Skärgärdshafvet, Bottenhafvet och i

Bottenviken ända tili dennas nordligaste del.

Förteckning öfver arbeten, iir hvilka uppgifter i det

föregäende blifvit meddelade endast med anförande af aiik-

tors nam n:

M. Braun, Physikalischo und biologiselle Untersuchungen

im \vestlichen Theile des fmnischen Meerbusens. (Se-

paratabdrnck aus dem Archiv fiir die Naturkunde Liv-,

Ehst- u. Kurlands. Serie II, Band X, Lieferung 1.

Dorpat 1884.)

A. H. Cajander, Bidrag tili kännedomen om sydvestra Fin-

lands krustaceer. (Notiser ur Sällskapets pro Fauna
et Flora fennica förhandlingar. X. Helsingfors 18(39.)

Valdemar Czerniavsky, Monographia Mysidarum inprimis Im-

perii Rossici. St. Petersburg 1887.

O. A. FpuMAK, Kt nosHaniio OayiiLi BajiTiiicKaro Mopa ii iicto-

pin en BOBHiiKHOBemfi. (Grimm, Tili kännedomen om
Östersjö-fannan och historien om dess uppkomst.) St.

Petersburg 1877.

1) Separataftrj^ck ur „VI. Bericht der Koramission zur Un-

tersuchung der deutschen Meere, in Kiel. 1890. — De i nämnda

arbete angiina dimensionorna pä T. borealis aro emellertid, antagli-

gan pä grund af nägot trj^ckfel, mycket för stora, hvarom jag vä-

rit i tillfälle att öfvertyga mig genom att uppmäta exemplar ur

plankton profver frän södra Östersjön, hvilka prof. Hensen god-

hetsfuUt öfverlemnat ät mig.
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Rudolf Lundberg, Nägra undersökningar om naturförhällan-

dena i mellersta delen af Stockholms skärgärd äreii

1885 och 1886. (Meddelanden rörande Sveriges fiske-

rier. Andra häftet. Stockholm 1888).

Lindström, Bidrag tili kännedomen om Östersjöns invcrte-

bratfauna (Öfv. af K. Vet.-Ak. förhandl. 1855).

K. Möbius, Die \virbcllosen Thiere der Ostsee. (Jahresbericht

der Commission zur vvissenschaftlichen Untersuchmig

der deutschen Meere in Kiel fiir das Jahr 1871). Ber-

lin. Wiegandt & Hempel 1873.

A. E. Nordenskiöld och A. E. Nylander, Finlands moUu-

sker. Helsingfors 1856.

Pouchet et de Ouerne, Sur la faiine pelagique de la mer

Baltique et du golfe de Finlande. (Comptes rendus

de TAcademie des Sciences 1885).

Anmärkning:.

De uti artförteckningen efter fyndorten och tiden an-

gifna djupen utmärka det djup, tili hvilket bottenskrapan

eller slädhäfven blifvit nedsänkta. De pelagiska djurformerna

hafva troligtvis oftast erhällits frän närmare ytan belägna

vattenlager. Da ythäf användts har vattnets djup icke blif-

vit angifven.

Förklaring- tili afbildningarna.

Förstoring 350 X (Zeiss oc. 2 obj. E).

Fig. 1 och 2. Codonella Brandti n. sp.

„ 3 och 4. C. ventricosa Cl. & Lachm.

„ 5. Tintinnus hottnicus n. sp.

,, 6. T. horealis Hensen, tvenne exemplar sittande pä en

diatomace.
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