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då han ån en gäng kom tilbaka, med NO, luk-
tade ftarkt, oeh*varade til d, 8 , dä vi fingo et

Hårligt rågn. Om aftonen blcf vådrct NV, da
både Sol-roken , Sommar-vårmen och Svalorne

.

en gång togo af ofs flutcligt affked for det
ärret.

Jag kan öj neka, at ^11 detta ars Sol-rok
varit i mänga mål befynnerlig emot den vanliga,

och lämnar därhän , huru vida Finlands Skogs-
eldar dar til bidragit.

Befkrifning

Pd trenne Norrfka Sjå^Kråky
Sjo-^Pungar kallade

y

Infånd af

JOHAN ERNST GUNNERUS,
Th. D. Biflcop i Trundhcm.

J^en fynncrligen ftora åra, fom KongU Ve-
tenitaps Academien har bevift mig raedeift

utnämnande til Defs Medlem , älågger mig den
plikt, at bidraga, ehvad Jag kan, til Defs pris-

värda affipters upfyllande 5 och håruti menar

iag den ratta tackiamheten befta , fom jag år

Hogbemålte Academie fkyldig. Jag har nu, i

detta affeende, den åran at ofverfånda en liten

afhandUng om 3 Norrfica Sjokråk, fom hos ols

kidlas Sjåpungar ( Såe-punge

)

, ach hvilka ingen

Audar^ iå vida jag vet, har flrtit afritat eller

orden-
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öfdcntcligcn befkrifvit. Det fivall vara mig rått

fcårt^ öm denna min åtgåi'd ^^nner en lä högt

uplyft Academies bifall. ^

Den forfte af desPi Sjopiingar, fom fes af-

te<:knad Tak IF, fig.J t. och fig.
har jag låtit

uptagä af bottnen i Sjon vid Rodocns Prållgård

i Nordland 5 åfvenfom ockfä hår vid Staden,

hvareft jag ofta fjdf funnit den famma, liggan-

de orörlig pl Sjo- bottnen. Den Sr til färgen

fvart, når hän år friflc och lefver^ men när nän>

nägon tid legat i Brånvin;, blir han til utfeen-

det fvartgra. Når han ej fticker ut hufvudet,
utan häller det indraget, har han en nåftan agg-
lik ftapnad (fe fg. i .

) • Storleken år ofta fa-

dan , fom ritningen fg. foreftåller ; dock år

denna Sjopung undertiden nåftan en half gäng
til få bred. Huden cUet* fkinnet år tjockt och
hårdaktigt fom låder , och tjockaft på de ftål-

len , hvarunder de långs efter kroppen fående
Muftlar åro. Och det år i fynnerhet pa de^fa

ftållen , fom pcian ock fer några långs utåt fit-

tjande, rundaktiga, något neotryckta och glat-

ta vårtor. •

Når jag forft få^ detta Sjokråk i den ftåU-

ning, fom i. utvifar, vifste jag nåppeligen^
hvar jag antingen flculle foka hufvudet eller an-
dra åndan. Men, fedan jag nägon tid haft det
famma i frifkt ij6vatten, företedde fig en fårde-

les vacker oclv helt oförmodad fyn , i det dju-
ret af den bredare andan fig,

t, a. ftack fitt buf-
yud fram, med defs lo präktiga, blota och 6f-

Vcrraåtton greniga tentaculis, och mun midt
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uliv fom någorlunda liknade et nedtryckt Hj©r-
tron ( MoltebaeT) y och lårer tjcna djuret at fu-

ga fig faft med* De forrberordc långs efter

kroppen gäendc ^ufklarne åro breda, ftarka,

frFiH hvarandra ftaende', famt f til antalet ; hvil-

ket alt man redan utanpå kan mårka och kanna.

Men dä iftan innantil betraktar desfa Muflclar,

tyckes hvardera af dem beftä utaf trånne förn

grodt ihop. Litet ofvartforé balfva deras långd.

Utgår åt fidan, och vidare up ät hufvudet, en
likalä bred tvår*mufkeL Desfa f mufklar tjena

djuret både til at fkjuta ut htxfvudet och at dra-

ga det in igen. Hvad inålfvorne betråfFar , få

voro de tåmmeligen mänga, och tarmarne gin-

go i oändeliga grenar^ men voro tillika få tun-

na, fmala och bråckcliga, at man knapt fick ta-

ga i dem, forr ån de gingo fonder.

Af munnens befkaffenhet kan mtn lått flu-

ta, at detta djur på det fått får fin foda, at det

fugér (ig faft vid andra förekommande ting, fom
kUnna-gifva det nåring. Den fortjente Kyrko-
herden på Yttcron , Herr Mag.^ Hans Bern-*

HoFT, har berättat mig, at han {jelf fedt, hu-
ru denna S jopung , ftlende pä bufvudet ^ med
bakåndan upat , har fugat ug faft. vid nägom
Fift på {Jobdttnen. Simma kan han ické 5 ät-

mmftone har hän, de flera gängor jag blifvit ho-^

nom varfc på ijobottnen, legat aldeles olorlig^

Jag har ock rått ofta haft honom lefvande for-

varad i Ijovatten , då han , hvarje gång jag up-
lyft och flåpt honom i^en, funkip til bottneri

fom en ftenj och har fadant åfvenvål (kedt, dl

han haft hufvudet ute och rort fina tentacula.

Annarsi finner jag icke heller , - humledes han



.'B^67- Äp. Maj. Jun. 117

.S:itllc kunna fimma^ ty under alt mdtt granfkai>

dc har Jag ej kuiunat mårka , at han har hagon
luft-blafa i ug eller at han år i ftänd at biåfa

up kroppen, och utvårtes fcr man intet fimmc-
redflkap han (kulle kunna nyttja , med mindre
man ville hälla forc, at han dertil kunde bru-

ka fina 10 greniga tcmacula, och medelft hjelp

af deni fimma med nedhängande kropp > men
fadant förekommer mig dock foga troligt* /

At detta MoUufcum horer til Molothurlds

LiNN.«:i, hyfcr jag^ej minfta tvifvel om, fårdc»-

les når jag ock vet, at Herr v. LiNNé ^clf år

af (amma tankar. Efter de åldre Naturkunni'-

gas
, ja åfven 0elfva Aristotelis, lårofatfer,

bor det ock hänföras til detta nämnde flågte,

hvilket nårmare kan Ikonjas, om man anforer dc^

ras egna yttrande om denna faken. Alt hv^d
jag hos Aristoteles l^fer om Holothurierney pasi-

far fig fullkomligen til .nårvarande Sjopung. I

{inHtftoria om Djuren t BoK io,<!!. t 6, jli. (a) fly-

ger han om desfa Sjokråk, " at de hvarken hån-
" ga faft vid andra ting, eller ymla ftålle (b)H^

Han

(a) SCALIGERS ödition, T0I0& 1619.

(b) Arxstöteli$ egna ord åro följande : ^7-o>Aä SI

Kcc) ra KctÄéfA.$va (fäfom i Scai.igers edition läfes)

a<oAo3'å^^iÄ, (eller fom det i andra editioner heter,

6kQB'ép^dc}. At han med uhIvhjt» ej fårftär annatj,

ån hvad j^ fagt, vifar den indtlning han hår %ger
til grund , då han 0gör at några Djur åro fc€Täf^

Q}^iKcL (mobilia f, locutni abfolatum mutantia), an*

dra å^t f*oV*i»<« (ftabilia C ftationaria),
,
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Han %er ock falunda om de famma i fm Mlfi,

om Djurens delar ^ IK B, /. Cap, " Dc fom kal-
" las Halothurier^ Sjålungor och flere dylika Hafs-

djur, åro iillenaft foga flviljaktige fran orterna,

^Mnfkont dé åro lofa cUcr ej ftåndigt hånga faft

vid något annat Plinius vil knapt fkilja

dem fran Örternc> hvaruti han dock gar for vi-

da, når han i IX. Bokens ^f. Cap. fager: " Mänga
" djur åro af famma natur fom örterne, fåfom

Hokthuriernef Sjolungorne och Sjöfijcrmrne (c)'*.

Når man låfcr Gesner (d) och Jonston (e)>

ofh derjåmte betraktar de tvånne Rondelets
ritningar på Holothurium^ fardeies den forfta, be«

famma flågte. Man mafte likvål tilftå, at al|a

de befkrifningar, man hos de gamla finner, om
Holothuriis 5 åro vacklande , korta och ofull-

llåndigaj fall, fanningen at faga, man ej heller

llort mera finner hos de nyare, hvilka man of-

ta fer förblanda Holothurierne med Tethyis

och andra MoUufcis. I Neuen gefelifchaftlichen

fLrzdblmgen ^ III. del. ftd, i^f. beTkrifvas de på
ipljandc fått: " Die Uolothuria find Meer-Thie*

re , die halb zu den Pflanzen gerechnet wer-
den> Zoophytuy Nveil fie an den Felfen feft fit-^

7 zen folien, wie Schwåmme» Sic? haben iiber

ihrcm Eingcweide und Fleifche einc Icder-odcr

fihartige Haut, und find långlicht/und, von

(c) Hans egna ord åro: Multis tadem natnra^ qus frn^

. tki^ Håhthnriis^ Pulm&nitf$t^^ SteUis^

(d) De ^quatilibus fag>, 437. dår man ockfå finner

hvad Ro^PELiT yttrar lig hårora ,
jåfnte hans ri>,

nfngar. »

{t) D< E^fangvibns a^Mafkis^ Cap^ ILp*

ver*»
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verfchicdencr Grosfe, als Maufe-und Ratzcn-
" korper ohne Schwantz und Fiiflc Men
icke alt i denna befkrifning kommer ofverens

med det begrep Aristoteles och flere af de

gamle haft om Holothurlerrje ; ty 5 at nu förbigå

flera andra omftåndigheter, kan man aideles icke

fåga om dem , at de fkola fittja faft vid klip-

porna, låfom Svampar, emedan både Aristo-
teles och alle andre mig bekante gafnle Au-
ftorcr juft af denna grund gjort fkilnaden i-

mcWm Holothurierne och Ttthyerne ^ nämligen at

desfe fcnare fittja faft, men icke de förra. Hvad
nu den Holothurie vidkommer, fom jag hår of-

vanforc belkrifvit , lä tager jag for en afgjord

fak, at den år ett aideles nytt Slag (fpccics),

och det lå mycket mer, fom den famma redan

blifvit derfor årkånd utaf den namnkunnige
Herr von Linnc, hvilken ockfå, uti flmfvelfc

til mig, kallar den HOLOTHXTRIA tentacnlis frön-

dofts.

HOLOTHVRIA tremula.

Den andra Sjopung , fom år aftecknad fig,

3^ år ett helt fpann lang, omtrent en hand-led

tjock, rundaktig , dock nedan-under något flat

til inemot 3 tum från defs nederfta ånda, hvat-

efter den fedan blifver rund och flåt , liknandes

en glans denudata. Hans fkapnad var dock ej

altid fulleligen den famma , ty när han flot pa
vatnct, fag jag ofta, at han blafte fig något up,
och ej ailenaft vardt derigenom tjockare , utaöi

fick ock ett foråndradt utfécnde, lå at han ftUfi^

dom blef nåftan ofvcralt jämntjock , ftundom
äter tjockaft midtpåv Da och da gj^ä-dc han
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fn krokug rygg , ikot ock imclknåt bugter
up på ryggen , och når ingen annan ändring
marktes^ darrade hela defs kropp mycket ftarkt.

Skinnet år tjockt fom et kalf-fkinn, flått, mjukt
och något flemmigt j kännes tjockaft och här-

dafl; vid hufvudet och buk-fidorne. Måft of-

vcralt, men i f^nnerhet ofvanpå ryggen, ilttja

cn hel hop fma , dels kågleformige , dels ock
cylindrilke, taggar och vårtor, alla tämmeligcn
jnjuka, men de cylindrifka merendels något min^
tirc uphogda. Munnen fitter ordentligt-v is mi4t
i andan af hufvudet, och har en nå^ot frånftl-

cnde ring utan om fig , fom beftar af många
fml och tätt fanimanjlttjande vårtor (fii^. |, a. a.j:

medel-punden af denna ring far anles f^r mun«
nen. Utur denna framkomma underftuudom 7
tentacula , h vilka åro .korta och fe ut fora 7
fmä lika långa toffar, fom åro bredare och nå-

got flata uti åndarnc : fe j.^.^ vid hvilkcn

figur det bor anmärkas , at ritningen gjorde?

under det djuret holl på at do ., och i det til-

ftåndet hade dragit munnen pa fned ur defs råt*

ta lag* Man blir val ock undertiden varfe åf-

-(killiga andra trådliica flimfor af olika långd^^

hlogandes vid munnen och flcrcftådcs frami pl
hufvudets men desfa få for ingen, drl anfc^ fom
tcntacula, ty de kunna åftadkommas på allaatt»^

dra ftållcn af kropoen, formedclfl: fkinnets flcm*»

aktiga och lofa bclkaffcnhet, fårdeles^fcdan dju-

ret blifvit dodt. Fårgen år ofvanpå blodröd/,

når man undantager de ofvanbemåkc fma mju^
fea taggar och vårtor pl rfggen, hvilka åro bJer

ka i annars år han på den ofriga kroppen gfk

Jag im Äor ot&k^ trp j-dctta djur tm ett
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jpöÄ det fatnma, fom Herr H. Ströms fa kal-

lade S6c - Mige 5 i defs Befiriv, over Sånd-m&r t.

fart. i^f.fid. Herr Prof* Bohadsch bcfkrif-

.ver ct Sjokråk ^ i fin afhandling de quibMsdam ^
mimalibuf marinis C. IK p* ?/• under na^tin afi?^-

1 fbm han ock aftecfcnat Taif^ VL Demia Hy*»

4ra fynes val i några delar (kiljaktig irm mitt

•hår beikrifiie Mollufcum», fårdeles fom den rckc

.Jhar de 7 tentacula anmärkte , fom pä mitt djur
-fitta midt i munnen > men bågge hafva i alt of^

:rigt en fér ftor likhet lins^imeilan ^ for at gSra

^% Atva tva våfeadtligeai lårlkiida arter. Det år

Stminftonc klart at Herr Bohadscks MydrA.

hofcr til Holothmriäs Linnjei . Ronb e l e ts Ho^

if^thwmm frimumy fom kan fes ht^s Gesner oc^
;JoNSTON o/.f Iiaf ock, i anieende tri ucn*

tacula och taggarna på ryggen, aägon likhet

rae4 detta mitt Sjokräkj men tentacula åro lik-

väl på berörde Rondellsts ritning flera > öch
Jbcflcrifvas de jåmvål at vara något annorlunda
feeflcaffadc> at nu eg omröra i^etfva kropps-{kap*

mdcn på hans djur , livilken mera liknar min
jhiår frammnhfore befkrif^ie jH<?^/^r/^ frcTidofa:

Jag kaUar nu cksnna^andra SJo-pung HOLÖTHJI^
^14 trårmk nata® , papiilis; dorlS hinc fubconi^
cis, illinc cylindricis^ tentac^Its Vil brcvibus,

ftqiiålibus, fafciculatis , apicc pkniufculis.

Det tredje "Sjokrålcet kallas pl Nörr§å Si-

Kaufk^ och fes i naturlig ftorlek afbildadt ;/!^. 4.
och f. Petta djur |r flått oth rundaktigi: , ocih

liar ej fållan några ftrimmör nedre vtd ånd^n af
fidornct Undra d^kn Kr tåninieligeh flat , famt

I der*
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dcrjåtntc något litet och jåmnt uthålkaä, öch med
denna fin undra del eller flata botten ftfter fig

xijuret fä faft vid bergen, ja åfven ock , fom' jag

§elf ront , vid glas och ftenkåril , at det krtapt

kan fkiljas derifran, utan at fonderrifvass mcfi

Ijclf kan det likvål , når det vil , pora fig deriw

frän ledigt. Den ofra åndan år något litet up^
hogd och rundaktig j randen utomkring år pryd4
tned flera rader tentaCula, fom fuUeligen, fa

fårg fom flcapnad, likna unga Radifcr (f). Des^
fa ikola , efter Herr Ströms mig låmnadfe

beråttelfc, hafva häl i åndarne , och ^ dä man
„trycl^er pa dem, fpruta vatten frän fig uti larig

ftrale, åfvenfom de ock Ikola aga en kraft at dra*

ga til fig alt hvad man häller åt dem,*ånda til

och med polerade jårn. Midt uti nyfsberordc

ofre kropps-dcl år en aflång råmna, fom har Ii-

kafom en tjock låpp pä hvardcra fidan, och op-

^r fig denna undertiden få ftarkt, at man nl-

ftan kan fticka lill-fingren dcruti \ dä plåga ock
icke fållan inålfvor af djuret tillika framå-juta,

eller nägot fom liknar en mage. Det år ingen

tvifvel, at juJ^elfva munnen hår bor fokas. J4
forrbemåltc Herr Ström har berättat mig , at

han fjclf fedt djuret genom denna opning fuga

eller draga in i fig en Nercis marina.

Detta Sjokråk har ibland fä ftor längd fojii

fig. 4. utvifarj men äter ibland krymper det fig

ihop och blir mycket lagt, liggandes dä i Bi-

lor

(f) Jag menar den bekanta vancteten af Raphanus fatil
VHS^ fom i LlKN. Hori. Upfjl. namnes pa Jiveulkå
Raduy och fom är C. Bavhini Raphanus mU^r
^hl9ngHS^ famt Lobelxi Hafhanus minor purfnrcus.



|or och fkrytikor , Tå ar det nåftan fer ut fom

tn nedtryckt Pudcr-f)ung. Några gånger har

jag mårkt , at det flcjufcr fift ifcian eller yttim

fåck up afvcr hufvtidet, få at uitct fynes dl

af dci& tentaculis ån cn och annan fpcts^ och ijeif-

va djuret for ofrigt fer ^t fom en Såck^ hvilken

ncdantil år bred och ofy^antil fmålare ^ uicd utr

Ikuren och finkrufig kant^ fåfom det föreftåltcs

fy. j. Dcfs mturliga tårg år rodaktjg -5 bvilkcn

likväl förvandlas til olek^ när djuret hx dodt. Jag
har ej kunnat mårka, at det antingen bråmier >

eller fororfakar nagon^ annan obehagelig kånfla^

mår man känner derpå med handeni Icke har

jag heller fomumniit någon fynncrligen vidrig

tukt 5 hvarkcn ho§ detta eller hagge forcjl^^
iijur^ fl långe de varit kfVandc och friflka^

Såfon) detta Sjokråk åger as fsftrsm tfrmi^

LlNNC* fyliemCj ieke til Medufaf^ ^tm %i\ J^r$'

0pas^ och tyckes vara famm^ flag^ fom Han i

faunM Svec. p fto^ kallar Priafmjtnilti, Men fe-

dan ivmmt på hela detta flågtem i nya% eiler

iz:te editionei^ ^f Syfi^ mmr4 blifvit ånäradt^
och efter Herr Basturs miilcdning kalladt 4-
0lma^ vil ock Jag vedertaga famma namn, och
kallar altfå detta djur ^C TINU fmllh pluribus
{eriebus tcntaculoram fufiformimn. For ofrigt

bor det ock hänföras til dc gamles Vrncas (ma*
irina^) ^ och kommer falcdes fore hos JoNgTp^
fJXTS^ de Exfangvibm

'i
tgb. XFHl under namn af

Vrfm m^j^rj famt hos Gesnerus> de AquattUbm

^; 1057. under den paikrift Vrtlca exflicutct; och
Jårcr vålden darfammaftådes forekommande TJriica

Hprnrä^äf hvilken år denfamma fom Jonsto ni Vr^
I %
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tica mmor9 vara denna var S6-kaufc> i den ftåll-

ning den år då han dragit facken ofver flg^ ån-

^kont deras ritningar åro flata och låmna ringa

efterråttelfc. Annars förekommer den ock hos

Herr Ström i defs Söndmårs Hiftor, L part. fid.

204, under namn af Såe-Kufe^ tillika med en
beflcriftiing- I Herr Bohadschs fkrift de quih

Animal. mar. finner man val ock Caf. VIII, 1 j/.

fiq^ tab. XL fig.
i • en befkrifning och afritning

pä en Medufa , fom han kallar paUiata^ och fom
mycket liknar vår AÄinia; men han fager om
fin^ at d^efx anus fts litet ofvanfor munnen i form
af ett litet upftående cylindrifkt ror > at dcis

tcntacula åro lä danade fom cylindrcr, och at i-

från munnen hånga mycket långa hvita trådar;

hvilket alt vifär, at det år ett amiat flags djur

fom han omtalar.

Corinthiflca Råttikan

,

Raphanus fativus gongylodes^

upgifven
af

BENGT BERGIUS,
Banco - Gommiflarius.

Af Råttikor 5 hvilkas rötter funnits dugeligc
for Månnifkor at åta, åro ånnuicke mh>

fa
utmärkte forter eller varieteter i allmånhet

lifne bekante. Vare Trågårdsmåftare tala en-

daft om fina få kallade Kant-Rättihr ^ Sommar^
Rdtti^


