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mycket man kåtmer, har hm u aldrig n�gou
Sköldpadda bl ifvit funnen lefvande vild i Sverige;
ingen Författare ger någon anledning, att förmo
da d essa djurs vistande hos oss, icke ens uti Skå
ne, h varest dock några amphibier träffas, som re
dan i medlersta delen afSverige saknas. Så myc
ket märkvärdigare och så mycket mera gåtlikt tor
de det då förefalla, att man nu i Östergötbland,
på ett nog betydligt djup under jordytan, träffat
omisskanliga skal och ben af detta djurslågte. Det
ta synes så mycket mera förtjena uppmärksamhet
på en tid, då vårt studium af S v e nska jordens
fordua förandringar, genom åtskilliga i södra Sve-..
rige upptäckta organiska fornlemBingar, dels af
djur som nu hos oss saknas, dels af tropiska våx
ter, fått flere gåtor att lösa, och ett vidstråkta
re fålt att undersöka.
Jag skyudar derföre att meddela underrättelse
om detta fynd, såsom blott factum, oafhångigt af
alla de olika förslagsmeningar, b vartill det kall
f öranl e d a
Ifråga varande sköldpaddor' för h vilka K.
Vet. Academiens Museum har att tacka Hr stats
Rådet m. m. Grefve Pr.ATEN, funnas sommaren
,
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182o, vid gråfning af Götha Canal i Östergöth
land "på 1 5 fots djup under j ordytan, i gr usåsen
vid Norskogsvågen nåra intill Svartjords hålan."
De uppsände öfverlefvorna bestå af tvåune åf
verskal, ett underskal, samt åtskilliga inre ben och
ryggkotor.
N:o 1. Ett öfverskal, som vid uppgråfningen
varit nåstan fullkomEgen sammanbångande, men

seelan sönderbrustit i några större stycken.
iJet
år nåstan fullständigt, endast 5 till 4 af högra si
dans marginalskoldar s a kn as.
Skalet synes ho.fva
�Småningom men ojemt blifvi t nedtryckt, hvarige
:llOffi de flesta sömmarue sp ruc kit från h varandra, och
.skalet, i synnerhet framtill , erhållit en större bredd
.ån det ågt i naturliga tillståndet. Fårgen år dun
kelt.svartbrun, sprickor och håligheter synas fyll
-ila med ett svartaktigt stoft. Af sjelfva- Epidermis
finnes icke något qvar, foljaklligen saknas åfveu

;11lt spår efter någon teckning.

N:o 2. Ett öfverskal, sönderspruckit i så män
ga "bitar, att tlet knapt lår kunna sammanpassas.
Fårgen år mycket ljusare ån på förra skalet, un
gefår caffebrun; bår och der finnes allllU qvarsit
tande något litet af epidermis, teckuadt med svar
ta och hvita flackar.
1V:o 3.

underskal, svarande

mot N:o 2.
i alla suturerna, men såsom al
la bitarue funnos tillstådes, har det kunnat full
komligen hopsättas, och afritas, (T. VII. Fig. 2.)
Fårgen lj u s ca:ffebrun, likasom på N:o 2; af epi
dermis finnas fl p, re flockar ånnu qvar, i syunerhet
på de bakre skoltlarne, der åfven den randigt strål
fonniga teckningen åmm år ganska synbar.

Ett

Detta var lossnad t

3
Alla dessa, både skal och ben, voro h varken
petrificerade, eller ens på. liågot vis calcinerade,
utan åga ånnu sin naturliga bensnbstance, årö tern
] igen fasta, och synas snarare hafva blifvit skö
rare i följd af nrtgon slags urlakning.
Alla

skc:len hafva ostridigt tillhårt

ett

och

samma Species_, och fastån hufvucl och fotter saknas,
fordras det dock ej mycken undersokning for att
öfvertyga sig derom, alt denna Art varit den så
kallade l.ln:rs eztropfl!a *)_, som ånnu fö'rekommer
lefvande i det Östligare Europa, till och med i
Af den der lefvaude artens Natural
Jlreussen.
historia må endast anmårkas, att d e n uppehåller
sig i sjöar, floder och tråsk, samt foder sig af in
Men h vad som
seder, maskar och vatten våxter.
i synnerhet icke bor undgå rå1· uppmärksamhet år,
att om densamma, eller en ganska uårslågtad Art**),
allmånt an fö r e s , att den mot v inter n nedgråfver

sig uägra fot

djupt i jorden, och såges till denna

sliigte som LrYNE I,a!lade Testudo har nemligen,
likasom si\ lll[u,ga andra, af nyare Zoologer blifvit de
hull i flere genera, hvanid man haft afseende såväl
pii det olika ldbadssiltlet, som på benbetäckningens
olika beskaHenhet, och i �ynnerhet på fötternas form.

") Det

Nemligen:
r.) '!'r i onyx: Bruskskö'l dpaddor,
2.)

med mjukare hrusk•
eller skinnaktig betäckning i sliille for skal.
Cltelonia: Hafssköldpaddor.

3.) Cltelydra.
4-) Cltelys.
5.) Emys: Flodsköldpandor,

lefva i sött vatten; hit
höra de Ilesia artema.
6.) Testudo: de egentliga Landskö'ldpaddonta.
*") E. lutaria OKENs Zoolog. 2. p. 344. - Detsamma anfö
res äfven i STun:v�s Deutschl. F<mna vid E. europa!a �
men torde egentligen hafva afseende pil den derstädei
icke åtskilda B. iz�taria.

gråfning

behöfva öfver en månads tid, hvarefter
den, likt så mänga andra djur, faller i vinterdvala.
En noggrannare heskrifning på. våra fossila
Skoldpaddskal må for ofrigt Iemna Låsaren sjelf
tillfalle till jemförelse, och skall förmodligen un-
danrödja allt tvifvelsrnål om identiteten af dem
och Emy s europa:a *),
2:ne Sköldpadds-arter, som ofta
af Författare blifvit förblandade:
1.) EMYS europa:a: digitis palmarum qninque, plan
tarnrn quatuor ungnieulat is, testa planiuscnla oval i fu
sea, luteo radiatim ndspersa ar·eolis obliteratis. ScHWEIG
,
GER Prodrorn. lVIonograph. Cheloniorum, pag. 36. n. 20.
* La Tortue d'eau d ou ce d'Europe, CuvrER regne ani mal 2. p ag. 1 o,
* Tortue j aune, Nouveau Dictionaire D' His to i re natu
relle, Torne XXII. p. 261 •
.. Emys europxa, scJhe Schildkri)te, 0KENS Zoolog. 2,
pa;;. 344. t.
* Testudo europ<ea ScHNEID. SchilJkröt. pag. 323 .
..
ScnoEI'�· Teslud. Tah. J. p. I.
..
SnJRMS Deutschlands Fauna. liT. 3.
Denna trälfas u t i Italien, Sardini en, Corsica, Un
scm, Polen,- j a ä fven i det östlig are och nordli
gare Tyskland, men iclfe i det 'vestra, och icke i
Frankrike."- OKEN, på anf: st.
Den andra arten är: EMYS lutaria: pediLus palma
tis, plantarum rudirnento dig-iti quiuti inermi, testa
planinseula nigt'icante, scutellis irregularibus s ul ca tis ,
sterno duodecim areis.
* ScHWEIGGER I. c. p. 35. n. tS.
• Tortue
bourbeuse Nouve::m Dictionaire D'Histoire
Natur·. XXIT. p. 262.
"' Emys lutrtritz 0KEi�s Zoo!. 2. P· 344. 2.
"Finnes i södra -Frankrike; i synnerhet vid Rhone
floden; ligger i vinterdvala 61 djupt under jorden; blif
ver öfver 24 år gammal."
OKEN, p. a. st,
De hos oss träffade skalen, ha fva, enligt de strål
fonniga gula fläckarne, säkert tillhört den förstnämn
da arten, och det är visserligen anmärkningsvärdt, att

*) Europas Fauna äger

det är den i östra Europa lefvande arten,
östra sidan a( vårt land.

träffad på

som

hlifvit
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Det större åfverskalet, N:o 1, (jemf. Tab. VI.
tum 6 !inier långt, s amt 6 tum 2 l i
ni er bredt, (Sv. mått;) största convexitetens hoj d
ungefar x-} tum. Ryggsköldarne åro 13, nem
Iigen 5 i rad låugs åt ryggen, samt 4 på h varje
sida, större, i synnerhet bredare, ån de forra. Han
dens sköldar 2 5 till antalet, nem! igen 1 2 på hvar
je sida, samt en helt smal o make sköld främst.
De öfrige ratHlsköldarne åro af n ästa n lika storlek,
enJ.ast åro J.e 0mkring fråmre delen af skalet nå
got smalare ån dc som omgifva den bakre hålf
teu , och skalet för s v a n sen något u rnup e t. - (Vid
figuren 1 bör dessutom anmärkas, att såsom hela
con v exiteten bildas af sido-sköldarile, måste des-·
sa förestmas något kortare ån de sr:dde frän si
dan verkligen åro).
Undra skalet, (N:o 5 , Tab. VII. fig. 2.) har
något öfver 6 tums längd, samt ( utom sidornas
hopfogningsstycken) 3} tums bredd; år till om
kr et sen nästan äggformigt, framtill trubbigt, hel
bräddad t, baktill något tillsmalnadt samt tydligen
urrandadt. Det år uåstan jemt, ingal u nd a kull
rigt, s n a r a r e omkring midten något intryckt, be
st�tr af 6 par sköldar, af den olika storlek och
skapnad, som figuren utvisar. De stållen, der epi
dermis ånnu år qvarsittande, åga sådana strålfor
miga rånder, som på fig. 3 framställ a s , och som
redan vid forsta anblicken characterisera denna
Art.- (De h vita fldckarna åro hos lefvande Sköld
paJdor gula*).

fig. 1.) år 6

*) De på figmema utmärkte finare och undulerade linierna,
beteckna suturerna, hvarigenom de stycken, som egent
ligen utgöra Sköldpaddans skal, äro sammanfogade.
De öfre synbara sköldame utgöra nemligen endast
Sköldpaddornas ytliga betäckning, bestående af me1·
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Hvad de ifrågavarande Skalens rf!der beträf
far, så kan derom formocHigen aldrig något be
st'imt utrönas. Likvål kan af deras beskaffenhet
med all sannolikhet slutas, att de ingalunda varit
samticliga hvarkeu med de petrificerade Sköldpad
dor, dem man i Sweifz och södra Europa fun
nit*), eller med de öfrige i dessa lånder träffade
fossila djur, utan måste hafva tillhört ett mycket
senare ticlehvarf. Saknande undPnåttelse om be :
skaffenheten af det jordlager som geuomgråfdes,
förrån man kom till det djup der dessa Skoldpad
dor tråflades, och saknande lomskap om SJrlfva
nejelens natur i geologiskt afseende, måste jag lem
n a det åt dem, som hårom åga tillfåll e inhemta
kånne do m, alt framståila de slutsatser som der af
kunna dragas.
mindre skilj•la fjäll eiiPr skcildar.
De genom
suturer besbimda stycken nt�ii1·a deremot dju
I'ets egentliga lwn byggnad.
Sålunda bildas det rij'rtt s Ii alet af 9 ry{'·gkotor, som
vid lwpf(Jgningsiiudame äro mer utbredda, och 'id
hvilka äro liistack g ;)(zr refhen, som alla iiro ut
vidgade, genom fofvanniimde suturer f'Cirenadc med !war
andra, s<lledcs nriidiga, och vid anJcdrci�·tcn overk
samma; hvarjc af dem ntskjuter 1i:cm h'<innc ryggko�
tors sarnmanfog11ing; - slutligen utgöres sl>alets rand
af 24 mindre ben, h vilka omgifva och förena alla des
sa refben som bildel skalet.
Det ztndre slw!ct nlgi:ires p,'i samma siilt af flere
utbredda, fören::tde hen, sva..ande mol hriistbenen, och
är genom ett slags sidoutskott eller bntsk fiin:nadt med
eller

nämda

öfverskalet,
De här beskrifna fossila skalen hade aldrig söndrat
sig annorlunda ii n n !i dessa suturer, (tilJf,illiga brått
oberäknade), och man kan af dem ungefar se huru
många stycken sorn vat·it att sammanpassa,- ett göro
mål icke olikt sammanläggandet af ett så kallad. t l)ons

sel-spel.

-:> CuvrER
tues.

Recherc11es

(Tom. IV.)
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En af de vigtigaste frågorna 1r utan tvifvel
den, om dessa sköldpaddor varit Svenska Landets
infödingar, eller om de icke till åfventyrs bli fvit
hitförda från sydligare lånder, på samma sått som
ånnu en eller annan Sköltlpadda plågar hemföras
af Sjöfarande, och sedan h�dlas lefvande i tråel
gårdar' dammar' o. s. v. Ifrågavarande sköldpad

dor skulle då kunna misst&ukas, antingen h af va va
rit underhällna i trakten der de nu funnos, eller
att tillfälligtvis hafva rymt från deras uya hemvist,
tillbragt ett eller annat år i fria tillstandet, ned
gråft sig så djupt som möjligt for sin vinterdvala,
och under densamma omkommit*).
For min del anser jag likvål denna misstanka
vara mindre sannolik. Ty I:o) år det djup, hvar
på de träffades' andå allt for betydligt får att endast
tillskri fvas Skålqpaddans egen nedgra.fning, och den
sedan händelsevis åfver henne hopade j orden
2:0) År det sållan denna E. europa;a som af Sjö
farande hem fö r es, utan vanligtvis någon af de andra,
tydligare tecknade, arterna, från sydligare lånder;
3:o) Då man vet att denna Art ånnu lefver
till och med i Preussen, år det icke osannolikt)
att den fordo m dags åfven kunnat vistas hogre opp i
Norden, ti.ll dess antingen någon catastroph, någon
elimatets föråndring, eller någon annan oss obekant
orsak, vållat detta djurslågtels undergång i vårt land.
4:o) Dess e Skeldpaddskal åro icke de fårsta
qvarlefvor, efter vertebrerade djur, smn blifvit funna
i Seandinavien på stållen de:r dessa djurarter nu mera
icke finnas lefvande. Så har man ju i Skånes torfmos ..
sar funnit åtskilliga benlemningar, dels af dj urarter
.

•J Emedan på samma ställe triiffades tvl'inne Sköldpaddor,
men ej heller flere, synes det icke osannolikt att dessa
mfthända varit hane och hona, helst det ena skalet (N:o 1)
ii ger en mera rund, de and1·a båda (N;o :1 och 3) en
(nera aflång skapnad.
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h vilka nu endast bebo sydligare l�nder, t. e. af Vild
svinet :r ) , Bison- oxen 2), och Ur-oxen3), d e ls afdjur
s.om nu endast forekomma i no r d lig are trakter, såsom
af R e n e n 4 ), El gen r), Båfvern 6), d. s. v., att hår icke
anföra fynd af en vida äldre tidsperiod , - sådana
som Elefant-tånder funne i Finland 7), Rhinoceros
tånder träffade i Skåne 8), samt de aftryck af tropiska
ormbunkar, rorväxter och löftråd, hvilka forekomma
i Skånes sandstenslager 9), - såsom v ara nde lem
ningar af en helt annan form<tiion *).
Det år endast få år som uppmärksamheten
med någon mera noggranhet varit fås ta d på d y li
ka föremål ba.r i Sverige.
Det år derföre ånnu
oafgjordt, antingen vårt land verkligen år så fat
tigt på sådana åldre organiska fornlemningar, som
man hittills trott, eller om icke suarare dessa ge
nom bristande undersökning hittills blifvit orver
sedda eller misskända.
Till en böqande utredning håraf, torde der
före åfven m i n dre betydliga bidrag·, åfven fyncl

b vilkas hågre ålder icke år a1Jdeles obestridlig,
ändå hel lr e böra leronas till allmån kunskap, ån
ånnu ytterligare fördöl j as.

i)

2)

NILssoN Skandinavisk Fauna pag. 3r3.
dersammastädes pag. 255. - 3) pag.

-

28g.- 5) pag.

276.- 6)

,_5o.- 4) pag�

png. 201.
f) QuENSEL Elephantcns Natural-historia pag. 3 r.
2) NrLSSONS Fauna pag. 3r5.
9 ) N JLSSON i K. V. A. Iland!. 1820. r. pag. ro8, samt nästför. afh.
*) Jag kan slutligen icke underlåta att på forhand här omnämna ännu ett fynd, som härmed e ger närmaste gemenskap.
Enligt meddelad underrrättclse af Hr Major GYLLEN�
1\..ROOK, träffades redan for längre tid sedan, vid gräf
ning af ett djupt dike, hela henbeklädningen af en
Sköldpadda, så fullständig att äfven fotterna vorC!l bi
behåJlna. Detta fynd skedde likaledes i Östergöthland,
vid Rcgnaholm, uti en ganska vild, obebodd skogstrakt,

till hvilken fö1·st i �enare tider någon väg

blifvit

anlagd.

Tab:Vl.

