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Forste Afsnit.

Systematisk Oversigt over Grijnlands

Ecliiiiodermer.

A. ^9opolser (llolothiiridæ).

Otto Fabriciuss Fauna griinlandica, hidlil næsten

den eneste Kilde til Kiindskah om Gronlands Echinoderraer,

nævner af Slægten Holothuria 7 Arter; men af disse ere Nr. 343,

Holothuria pentactes^ og Nr. 344, Holothuria frondosa, hvilken

sidste kun er begrundet paa Gronlændernes Udsagn, indtil

videre at betragte som synonyme; Nr. 347, fiololhuria Priapus

[Priapulus caudatus Lmk.), horer som bekjendt ikke til Sti-

pijlserne, hvilket ogsaa gjældcr om Nr. 349, Holothuria forcipata^

som er en Echiurus*). Der bliver saaledes kun 4 Arter tilbage,

men til dem kunne vi nu foie o dengang for Fabricius ubekjendle

Arter, af hvilke to ikke tilforn ere beskrevne.

I. Cucuniaria B I a i n v i 1 1 e.

(So-Agurker).

Af denne Slægt, som udmærker sig ved at besidde 10

buskede stærkt forgrenede Fangarme omkring Mun-

*) Diesing CSystema Helmintlnim II. p. 75) opforer den sou\ en Bonellia

(B. Fabticii Dies.).
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den og 5 (i Regelen dobbelte) Rækker af Suge

f

odder langs

hen ad Kroppen, men ingen Fodder i Mellemrummene*),

besidder Gronland 3 Arter af meget ulige Storrelse.

1. Cucuiuaria froudosa G u n n e r u s (Holothuria frondosa (?) og

H.pentactes Fabricius i Fa u n a Gr 6 nlan d ica **) ; den fem-

radede Strand s proiter {Holothuria pentactes) Fabricius i

„Zoologiske Samlinger", 2det Hefte, Nr.249 og p.249) kjendes

let pa'a den betydelige Storrelse, som den opnaaer, paa den

tykke blode og slimede Hu d (som Fa b riciu s i det ovenfor

anforte Haandskrift sammenligner med en Agurkcskal eller et Fleske-

svær), paa den mcirke Farve samt derpaa, at dens 10 F'an garme

ere lige store, og at den kan trække sine Sugefodder

heelt ind. Ungerne ere lysere og mere kantede, briste ikke saa

let og beholde derfor Indvoldene i sig, naar de fanges. Paa meget

smaae Exemplarer sidde Fodderne næsten kun i en enkelt Rad.

Farven beskriver Fabricius i det anforte Haandskrift som sogron

med et rodligt Skjær, tilfoiende, al nogle ere mere rode end

andre. Fangarmene beskrives som tykke og trinde ved Roden og

af samme Beskaffenhed og Farve som Huden, men lyserode i den

yderste Deel, der er „grenet eller kornet ligesom Blomkaal";

Sugcfodderne vare lyserode, Tarmen brandgul, Hudens Ind-

side hvid.

Cucmnaria frondosa er almindelig overalt ved Gronland; det

er uden Tvivl ogsaa den, som under Navn af Cucumaria fucicola

— med hvilket Navn Prof. Forbes i „History of british starfishes

and other Echinodermata" beskrev Ungerne af denne Art —

*) Man tiæffei- do«; enkelte Individer, baade ældre og yngre, al Cucumar-ia

frondosa med ikke saa faae Sugefodder spredte i Mellemrummene mellem

de 5 Fodrækker.

**) Zoologiske Samlinger eller Dyi beskrivelser, Tid efter anden for-

lallede efter egen Betragtning ved Otto Fabricius fra Aar 1786 og

her bragte i Samling Ira Aar 180S (8 Mannscripthefter i 4to, der op-

bevaies paa det kongelige Bibliothek i den nye kongelige Samling under

Nr. 322 c).



nævnes af Porbes*) som funden i Wel I i n glon -Kanal en.

Ved G r a n d - M a n a n i F u n d y Bugten er den ifcilgo S I i m p s o n **J

meget almindelig, og den lever endnu ved Kysten afMassaehu-

setts, hvorfra jeg har seet Exemplarer i Prof. Sar s' s Samling.

Den er fremdeles funden baade ved Island og ved Færoerne, fra hvilke

Steder der opbevares Exemplarer af den i Universitetets zoologiske

Museum; den findes endelig ved alle skandinaviske Kyster lige

fra Nordkap og ved de briltiske Kyster lige til Kanalen, men er

ikke funden i Middelhavet. Ved Arksut har lir. Barrctt, der

i forrige Sommer opholdt sig der for at indsamle Bloddyr og

Echinodermer til Museet i Cambridge og velvilligen har meddelt

mig sine Erfaringer om de af ham iagttagne Echinodermers

bathyractriske Forhold, fundet den fra Havbredden indlil 3 Favnes

Dybde paa Klippebund. Fabricius's Exemplar var derimod

optrukket med en Dybvandssnorc fra mange Favnes Dybde i et

Fjordgab Sonden for Fredcrikshaab med stærk Strtim***). Andre

Steder er den iagttaget paa Dybder, der ligge mellem Hav-

bredden og henimod 50 Favne, altsaa i Laminarie- og Corallin-

bæltetf ).

*) I et Tillæg til Dr. S u tlieilaiids Journal of a voyage (Capt. Pennys)

in Baffinsbay and Barrow Strait, Vol. II. p. CCIV, London 1852.

'^') W. Stimpson: Synopsis of the niaiine invertcbrata of Giand-Manan

or the region about the mouth of the bay of Fundy, IVew BiiinswicU.

1853. (Smillisonian Contiibutions.)

'=**) Dens gnnilandske lVa\'n Innelbialih betyder ii'olge Fabricius (Zoolog.

Saml. 1. c.) „den taruiede" al Junelliih, en Taitn, „fordi den er saa

lannrig". hvorved naturligvis tænkes paa de i mange tynde Traade op-

loste Forplantningsredskaber. Fabricius fortæller sammesteds, at„Gion-

lænderne ere bange for den; thi de sige, at engang en Gronlænder

sovende ved Strandbredden blev overfaldet af saadan en, som udsuede

alt hans Blod, for han vaagncde, saa han dode". — Dette Sagn kan

danne et morsomt Parallelsted til Vignetten i Forbes's llistory of brilish

starfishes p. 197.

f) Skjondt der neppc kan \ æie iiofjen f vi\ I om, at den giiinlandsUe Form er

identisk med den ved de ostlige iSordhavskyster levende, maa jeg dog

bemærke, at jeg ikke har kunnet finde iludpladernes Forhold saaledes,

som Du ben og Koren beskrive det. I Enden af hver Fod er der en

rudimentær Kalkskive og paa Siden af Fodderne enkelte smalle lang-
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2. Cucuniaria Korenii L ii tk e n (n. sp.) kjendes let fra C frondosa

ved sin mindre Storrclse, sin faste men tynde Hud og

sin hvide Farve, samt derved at dens Sugefodder ikke

kunne trækkes tilbage, og at af de 10 Tentakler de

2 ere meget smaae i Sammenligning med de andre.

I disse Henseender ligner den Cucumaria Hyndmanni Forbes,

men afviger fra denne især ved en anden Form af Kalkpladerne

i Huden.

De fleste Exemplarer ere smaae, men Arten opnaaer dog

en ret anselig Storrelse; et af de storre har, opbevaret i Spi-

ritus, en Længde af 3 Tommer og en Tykkelse af •''4 Tomme

paa Midten. De, der bedst have bevaret deres Figur, ere kolle^

formige, fortil butte, bagtil tynde og spidse, og krummede lidt

til den ene Side; mange ere lange smækkre og krummede i Form

af en Hestesko. Huden er hvidgraa fast og ru og viser sig

allerede under Lupen eller Kniven at være fuld af haarde Dele.

Da Huden, skjundt meget tynd, er særdeles fast, og det under

den liggende Muskellag kun har en ringe Udvikling, sprække de

ikke, men beholde Indvoldene i sig, naar de opfisLes. Af

Fangarmene ere de 8 store buskede og stærkt forgrenede; to

af dem derimod, som sidde sammen, ere i Sammenligning med

de andre kun overmaade smaae*). De tynde og stive Fod der

strakte, af Huller {jjenneinbiudtc Kalkplader. Faa yngre Exemplarer

bar jeg derimod i selve Huden siet ikke kunnet fin<le Kalkplader, og hos

ældre kun omkring eller i IN'ærluden af Fodderne kunnet paavise en

Gruppe af gjenneinhullede Kalkplader, der allerede for det ubevæbnede

Oie vise sig som fine Stænk. H'olge Diiben og Koren findes de

„oregelbuiidet gyttrade massor", der ere saa aldeles forskjellige fra

alle andre Holothuriers Kalkdannelser, i det yderste Lag af Huden

„jemte dét ymniga pigmentet". Maaskee ere de gaaede tabt paa vore

Spiritusexemplarer? Hellei- ikke paa Exemplarei' fra Island, Færo eller

Norge har jeg kunnet (inde dem.

') Dette Forhold gjeniindes, som I'rol. T ros eh el har vist hos andre Arter

af Slægten, f. Ex. hos Cuctitn. doUolvw , Diquemarii og syrabnsana, og

hos Slægterne Anapenis og Colochinis. Desuden findes det hos den

ovennævnte Cuc. Korenii, hos Cuc. assimilis Diiben og Koren, hos

C. lactea Forbes og hos C. Uijndmnnni Forbes.



sidde i fem tælle Dobbeltrækker fra Munden til Tarmaabningen

;

kun naar Dyret er meget stærkt sammentrukket, blive Rækkerne

tilsyneladende firdobbelte. At Foddcrne paa Grund af deres

Rigdom paa faste Dele ikke kunne trækkes ind, giver denne Art

et eget Udseende og gjor den let kjendelig mellem de andre

grønlandske Sopolser.

Med Hensyn til den indre Bygning maa det især ud-

hæves, at Svælgringen er af en noget anden Bygning end hos

de andre So-Agurker og i flere Henseender minder om Forholdet

hos Thyone fiisus Miiller. Den er nemlig temmelig hoi og

sammensat af 10 Stykker, af hvilke de o forlænge sig opad i en

hoi afrundet Spids; de 5 med dem afvexlende, paa hvilke Svæl-

gets musculi retraclores ere befæstede, have ogsaa hver sin For-

længelse af samme Hoide som hine, men disse Spidser ere

bredere forneden og dybt kloftede foroven; desuden ere disse

o Stykker dybt kloftede nedenfra næsten lige op til det Sted,

hvor Spidsens Kliivning begynder, og forlænge sig nedad raed 2

tynde Forlængelser indtil det Sted, fra hvilket den lange og rum-

melige Poliske Blære udgaaer. Nedenfor Svælgringen danner

Fordoielseskanalen en lille noget opsvulmet Mave, som ind-

vendig er udstyret med mere eller mindre tydelige Længdefolder,

der dog hiire op efter en skarp Linie, inden de naae Grændsen

mellem Maven og Tarmen. Kloaken er rummelig. A ande-

dræts organ et klover sig strax i 4 Stammer, 1 mindre og i

storre paa hver Side; de fra dem udgaaende tynde svagt for-

grenede Sidegrene ere noget tykkere mod Enden uden dog at

svulme op til Blærer, Gen era tion sorga n e t dannes som sæd-

vanligt af et tæt Knippe udelte Ror, de underste længere, de

overste kortere ; enkelte af disse sidste kunne dog være tvedelte.

Udforingsgangen kan forfulges hen til en af Svælgringens udelte

Spidser. Hudens Lag af Tve rm u skier er kun svagt. Længde-

musklerne, som fcilge Fodrækkerne, saa at der paa hver Side

af dem ligger en Række af de indvendige Fodblærer, ere smalle

(kun lidt over I""" brede hos Individer, som i sammentrukken
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Tilstand ere 2" lange) og svage; lidt foran Midten af Legemet

afgive de de for omtalte Muskler, ved hvilke Svælget trækkes ind;

disse ere i slap Tilstand lange Oade og 2""" brede, i samraentrukken

Tilstand temmelig korte tykke og 3""" brede. Længderausklerne

fortsætte sig videre, idet de stedse blive smallere, til Legemets

Forende og nedad Svælgets indvendige Side, indtil de naae Svælg-

ringens kloftede Spidser, paa hvilke disse Svælgets musculi exten-

sores befæste sig lidt ovenfor m. relrac fores.

Dhrr. Diiben og Koren*) have allerede udpeget denne

Art som en med Cuc. Hyndmanni beslægtet, men ved Formen

af sine Kalkplader forskjellig Art. Medens de hos Cuc. Hynd-

manni alle ere af samme constante Form, er deres Forskj el-

lighed netop betegnende for C. Korenii. De fleste ere smalle og

gjennembrudte af 2 Rækker Huller, som ere storre midt paa Pladen

og mindre mod begge dens Ender; andre ere rundagtige eller

afrundet trekantede eller mere eller mindre uregelmæssigt stjerne-

formige, men altid tæt gjennembrudte af Huller, som ere ordnede

i Rækker paa den regelmæssigste Maade. Deres storste Tver-

maal vexler fra 0,28 til 0,35'""'. Disse forskjellige Former af Plader

forekomme blandede mellem hinanden; hvor Huden er noget sam-

mentrukken, ligge de saa tæt, at deres Omrids kun ufuldkomment

lader sig forfolge under Mikroskopet. Fra Midten af hver af

disse Plader, med Undtagelse af de smalle, hæver sig en lav

(c. 0,08""" hoi) kegledannet afstum'^Ult Forhoining af tæt Kalkmasse,

endende med nogle udstaaende Spidser. Disse Forhoininger

ere saa store, at de under Lupen tydelig sees som lætstroede

Korn paa Huden. Fangarmenes Stammer og Grene ere belagte

med smalle symmetriske, af storre og mindre Huller gjennem-

brudte Plader, blandede med mindre, der kun ere ufuldstæn-

digt udviklede; jo længere man kommer ud i Grenene, desto

mindre udviklede ere de. Foddernes Sider ere tæt belagte med

*) (jfversigt af Skandinaviens Ecliiiiodeimer i Vetenskaps Akademiens

Handlingar, 1844, p. 299. Til Erindring derom har je<j opkaldt Arten

efter den ene af disse hoit fortjente Zoologer.



lignende, men meget mindre, krummede og hullede Tver-

stykker. Skjondt byggede efter samme Plan som hos Cum~

maria Hyndmaiwi ere de dog bredere, gjennembrudte af flere

Huller, mindre regelmæssige og indbyrdes mindre eens. Sær-

deles charakterislisk er endelig den store hvælvede fuldkommen

uddannede og. særdeles regelmæssige, i Midten af storre, mod

Periferien af mindre Fluller gjennembrudte Kaikskive i Spidsen af

Foden.

Cncumaria Korenii synes ikke at være saa almindelig ved

Gronland som Cucumaria frondosa. Som Localiteter, hvor den er

fundet, kunne nævnes Fi s ke r n æs s e t , Godhavn og Arksut.

Det er ogsaa uden Tvivl den, som Forbes paa ovenanforte Sted

under Navn af Cucum. Hyndmanni anforer som tagen i Wellington-

Kanalen paa Dyndbund og i 7— 10 Favnes Dybde. Ved Arksut

tog Hr. Barre tt den paa 15—25 Favne, Dyndbund.

3. Cucumaria miiiuta Fabricius i^Holothuria minuta Fabri-

cius, Fauna gronlandica Nr. 346, og i „Zoologiske Samlinger"

2det Hefte, p. 295, Nr. 281, med Haandtegninger ; Dactylofa mi-

nuta Brand t*), prodromus descriptionis animalium ab H.Mertensio

observatorum, p.24o; Ocnus Ayresii Stim p s o i\ ^ Synopsis of the

marine Invertebrata of Grand Manan, p. 16).

I 3 smaae Sopolser, som Universitetets zoologiske Museum

har erholdt fra Griinlaiid, og hvoraf det ene skyldes Hr. Inspektor

Olrik i Godhavn og de to Hr. R u d o I p h , dengang Distriktslæge

i Jakobshavn, troer jeg at have gjenfundet Fabricius's fJolothuria

minuta. Det storsle af dem er 10""" langt og 4'""' tykt. I levende

Live er den vistnok mere langstrakt (4'" lang og 1'" bred ifolge

Fabricius). Nogle ere brune, andre lysere — efter Fabricius

hvidlige eller rodlige med gulladne Fangarme, efter S ti mp son

hvidlige eller brunlige — og de ligne i det hele saa meget smaae

*) Brandts Slægt Dactylofa bor jjaac iiul; thi Daclijlnla lævis (^Ilol. lævis

Fabr.) er en Chiridota , D. miniila (^H. minuta F ah r.) en Cucumaria,

D. petlucida Vahl sandsynligvis identisk med Chiridota læve, oo D. in-

hærens Mul), en Synapta.
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Unger af Cucumarta frondosa^ at de let kunne forvexlcs dermed.

Den meest ioinefaldende Forskjel er, al de 3 Rækker af

Siigefoddcr ere mere udviklede end de andre to, hvor-

ved der opstaaer en Modsætning mellem Dyrets Rygside og dets

Bugside. I hver af hine 3 Rækker er der henved 15 Fodder

(paa Fabricius's Exemplar efter Beskrivelse og Afbildning 10), i

hver af de to andre kun nogle faae Fodder. Disse Fodder kan

Dyret, ifolge Fabricius, udskyde og forkorte efter Behag og

derved skyde sig langsomt frem. Allerede ved Hjælp af Lupen

opdager man, at Huden er temmelig tæt belagt med rundagtige

Plader, der under Mikroskopet vise sig at være af en noget ube-

stemt rundagtig Form, omtrent som Diiben og Koren afbilde

dem hos C. assimilis^ men med forholdsvis færre og mindre

Huller.

Copi af Fabricius's Tegninger af hans Hololhuria minula.

Kig. 1.

Fiff. 2.

„Fig. 1. Mcfjet forstorret.

a. Munden, b. iMundstænglerne. c. Anus. d. Kropyverne.

Fig. 2. En Mundstæntjel overmaade stærkt forstorret.

«. Roden. 6. den kloflede Ende."

(Forklaringen ligeledes efter Fabricius's Haandskrift).

Det er allerede bemærket, at Universitetsrauseet har faaet denne

interessante lille Form fra to Steder i Nordgrønland. Fabricius

fandt den paa Sandbund nær ved Bredden af Oen Nette i Nærheden af

Frederiks haa b; „den lindes, siger" han, i det gronlandske Hav

med H. lævis under Stene paa Sandbund, indboret i Grunden, dog

ei fastsiddende, men fri''. Fa b rici u s's Beskrivelse og vedfciiede

Haandtegninger (Fig. 1 og 2) tillægge den en Krands af 12 smaae

Fangarme, noget forskjellige i Storrelse, men i det Hele ikke meget



storrc end Foddenie, smalle ved Roden, itrede og delte i (5 butte

Flige i Spidsen. Kun et af de mig foreliggende Exemplarer har

sine Fangarme udstrakte; de ere smaac, lidt ulige store og kun

lidet delte; deres Tal kan jeg ikke angive niiiagtigl. Der kan

ikke være Tvivl om, at det er denne Art, som Stim[)Son beskriver

under ovenanforte Navn fra Fundy Bugten (Skalbund, 25 Favne),

da Beskrivelsen passer Ord til andet.

Fra F'æroerne besidder Museet et Excmplar af en lignende

Form; sandsynligvis er det PsoUnus brevis Forbes (History of

british slarfishes, p. 207), som er funden i Laminariebæltet ved

Shetlands 0erne; om denne og den gronlandskc Form ere identiske,

maa jeg dog overlade til fremtidig Undersogelse at afgjiire. Ogsaa

Cucumaria assimiUs Oiiben og Ko ren, hos hvilken den omtalte

Afvigelse fra den fuldstændige Straaleform dog neppe findes, burde

trækkes med ind i denne sammenlignende Undersogelse.

Der synes endnu at leve en 4de Art So-Agurk ved

Gronland. Universitetets zoologiske Museum har nemlig fra af-

dode Inspektor Moller erholdt en Form, der ganske ligner en

ung tommelang Cucumaria frondosuj men over hvis hele Hud

saa vel som over Fodderne der er spredt en Mængde fine Prikker,

som under Mikroskopet vise sig at være lignende smalle af Huller

gjennembrudte Plader som de, der hos Cucum. frondosa findes

paa Siden af Fodderne. Da Tentaklerne ere indtrukne, og Exem-

plaret maatte skaanes, kan der om dem intet meddeles.

Hos Slægten

2. Orcula T r o s c h e I

er hele Legemets Overflade besat med Sugefodder,

som ikke ere ordnede i Rækker; de have 10 store og

5 med dem afvexlende meget smaae Fangarme, alle

buskede ligesom So-Agurkernes. Kun en Art er bekjendt, nemlig

4. OrculaBarthiiTroschel (Archiv furNaturgeschichte XHBd.,

Isle Deel (1846), S. 63 og 64). De foreliggende Exemplarer have

en regelmæssig Polseform; det af dem, som synes bedst
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at have bevaret sine naturlige Maalforhold, har en Længde af 3"

og en Tykkelse af over ^a". Grundfarven er brunlig, men

Huden skjules næsten af de talrige blaalige eller hvidlige Sugc-

fijdder, hvormed hele Legemet overalt er tæt besat. Hverken

i den tykke og seige Hud eller i Fodderne er der Spor til

faste Kalkdannelser*). Under Huden er der et tykt Lag af

Tverrauskler og fem stærke Længdemuskler, som i en

Afstand fra Legemets Forende, der omtrent er lig med V.3 af

Dyrets hele Længde**), hver afgive et kort og tykt Muskelknippe,

som befæstes paa 5 af Svælgringens Stykker, medens de selv

fortsætte sig lige til Legemets Forende, hvor de boie nedad igjen

og lobe som fem tynde og smalle Baaqd ned ad det indkrængede

Svælgs udvendige Flade, indtil de naae Spidsen af de samme Stykker

af Svælgringen, paa hvilke de ovennævnte Muskelknipper ogsaa ere

befæstede. Disse tykke Tverknipper ere Svælgets og Fangarmenes

musculi retractores, medens de svage Længdebaand udvendig paa

Svælget virke som exlensores. Da disse ere langt svagere end

hine, er det naturligt, at Fangarmene paa alle de foreliggende

Fxemplarer ere trukne saa aldeles ind , at man kun ved at op-

klippe Svælget kan faae dem at see. De ere som anfort 1.5, 10

storre og 5 med dem afvexlende ganske smaae***), alle buskede

som hos en Cucumaria. Lige nedenfor deres Udgangspunkt be-

gynder den hoie bruskede Svælgring, der er sammensat af 10

Stykker, fem bredere og fem smallere, alle kltiftede forneden og der

forbundne med hinanden: de 5 smallere ende oventil med 1, de o

*) Museet besidder et Exeniplar uden Localitetsannrivelse af et Dyr, der i

hele sit Ydre meget li<;ner den her beskrevne Art og ligeledes har

buskede Fangarme, hvisTal og nærmere Forhold dog ikke kan angives,

da de næsten ganske ere indtrukne, men hvis Hud og Fodder ere over-

stroede med hvide Pletter, som under Mikroskopet vise sig at være lig-

nende Kalkdannelser som de, der forekomme hos Thyo7ie fusus.

**) Det maa erindres, at Beskrivelsen er efter Spirilus-Exemplarer.

^**) Hos det ene af de i denne Henseende undersogte Exemplarer er For-

iioldet ganske sikkert, som ovenfor er angivet, og som Prof. Tros c hel

paa det anforte iSted beskriver det; hos det andet var <let mindre

tydeligt.
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bredere med 2 Spidser; paa disse bredere Stykker er det, at de

ovennævnte Muskelknipper (musculi retractores) befæste sig. Den

Poliske Blære er lang og tynd og har temmelig faste Vægge.

Fra Kloaken, der indvendig er beklædt med en hvid seneagtig

Hud og udvendig befæstet til Dyrets Hudvæg ved fine Muskel-

traade, udgaae den lange tyndvæggede Tarm og Aandedræts-

redskaberne, som have den sædvanlige Beskaffenhed af buskede

Riir med fine Grene, der i Spidsen ere opsvulmede til Blærer.

Paa den modsatte Side af Dyret, men i dets sammentrukne Til-

stand næsten lige langt fra begge Ender, sees For p I a n t n in gs-

redskaberne som et Knippe af fine, hist og her spolformigt

opsvulmede Traade.

Skjondt nedsendt fra flere Steder, f.Ex. fra E ged es min de,

Julianehaab og Fisker næ ss et , er denne Sopolse neppe

hyppig ved Gronland. Uagtet Tro s ch el s Beskrivelse kun er

kort, seer jeg dog ingen Grund til at betvivle Identiteten; kun

har del denne Zoolog foreliggende Exemplar fra Labrador

været endnu mere sammentrukket, da det beskrives som „tonde-

formigt, kort og tykt".

Slægten

3. Psolus Ok en*)

(Skjælpoiserne)

udmærker sig ved, at Fodderne ere indskrænkede tilBug-

siden, der er flad, beklædt med en bl od ere Hud og

skarpt afgrændset fra den (ivrige Deel af Huden, som

er belagt med store kornedeSkjæl, og ved at besidde

10 buskede Fangarme. Deres Udseende er meget afvigende

fra de andre Sopolsers og minder ofte mere om Sopungenes

(Ascidiernes); da deres Bygning gjor dem mindre vel skikkede

*) Om IN'oflvendigheden af at forene Slæfrterne Psolus off Cuvieria er jeg

aldeles cnifj med Olin-. I) ii b e n og K oren (Skandinaviens Echinodermer,

p. 312), men Navnet Psolus er ældre (1815) end Cuvieria (1817),

ikke at tale om, at dette Navn endnu tidligere (1807) er anvendt paa en

Meduse, en Rubiacé (1807) og en Graminé (1802, Synonym til Klymus).
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til at bevæge sig (rit omkring, sidde de temmelig ubevægeligt

paa Stene og Klipper, fastsugede ved Bugskivens Sugefodder.

I de nordiske Mave er denne Slægt i det mindste repræser)teret af

3 Arter; desuden besidder Universitetsmuseet 2 smaae Arter, af

hvilke den ene er fra Vestindien*), den anden fra Sydspidsen af

Sydamerika**).

o. Psolus phantapus S trussen feldt („Strå nd-Reddiken"

(Uololhiiria phantupus) F ah vi c\u s i Zoologiske Bidrag, Vid. Selsk.

Skr. VI Deel, p. 111, og i „Zoologiske Samlinger" 6te Hefte, p. 223,

Nr. 1555, 1812; Zoologia Danica tab. 112-13) har som voxen en

teen dannet noget krummet K ro p , der baade fortil og bagtil, hvor

Legemet ender i en Spids, fortsætter sig langt udenfor den firkantede

faste og rynkede Bugskive, der har 3 Fo d rækker , en paa hver Side

og en i Midten. Skjællene ere belagte med grove Korn, men ere

hos de voxne mere dækkede af hinanden og af Huden end

hos den folgende Art. Hos Ungerne ere Skjællene forholdsvis

storre og mere synlige og Legemets For- og Bagende mindre

udviklede og mindre fremtrædende; den midterste Række af Suge-

fodder mangler, og de ligne i det hele saa meget Ungerne af

Psolus Fabricii^ at det er endnu vanskeligere at adskille dem end

at skjelne mellem Ungerne af Psolus phantapus og af Ps. squa-

matus Diiben og Koren***). Hos de voxne skal Farven

være sort, hos Ungerne derimod lysere; Fangarmene afbildes

som rosenrode med gulladne Spidser. Det storste grcin-

landske Exemplar i vore Museer har en Længde af c. 3",

men den kan blive en Deel storre. Fabricius's storste Exem-

plar havde. Fangarmene medregnede, en Længde af TVs". Skjondt

den er nedsendt baade fra Godhavn og Fisker næ ss e I,

er den dog vistnok langtfra saa hyppig ved Gronland som fol-

gende Art. Fabricius kjendte den ikke, da han udgav sin

*) Meddelt af Dhir. Hilse o<j Krebs paa S t. Thomas.
**) Meddelt af Hr. Gouveinor Schytiie i Puntas Arenas.

***) Smign. Skandinaviens Echinodeiiner 1. c. p. 314 og folgende Sider.
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Fauna, men fik senere sendt 2 Exemplarer fra J n I ia ne li a a b.

Den gaaer mod Syd i det mindste indtil Maine*) og findes ved

Island og Færoerne, ved hele den skandinaviske Kyst fra Nordkap

indtil ned i Sundet, og ved de brittiske Kyster indtil ned i Ka-

nalen. Hr. Barrett fandt unge Exemplarer af denne Art paa

10— 25 Favnes Dybde og paa en Bund af Grus og Smaastene

ved Arksut. Andetsteds er den iagttaget paa forskjellige Dybder

næsten fra Havbredden indtil henimod 50 Favnes Dybde, —
Dens gronJandske Navn er Pyoaulik (Fabricius i Vidensk.

Selsk. Skr. 1. c.).

6. Psoliis Fabricii v. D ii ben og K o r e n
(
Cuvieria Fabricii

v. Diiben og Ko ren, l.c. p,316; Holothuria squamata F »bi ic'iu s

Fauna Gronlandica Nr. 348). Hos denne Skjælpolse kan der kun

skjelnes mellem 2 Sider: den hvælvede Rygside og den

flade Bugside. Rygsiden er bedækket med store tykke

run daglige, med Korn beklædte Skjæl, som deels ordne

sig omkring Mund- og Tarmaabningen , omkring hvilke de nær-

meste Dele af Huden gjerne hæve sig lidt i Veiret som to Hoic,

deels ligge parallelt med Legemets Sider. Den flade Side er skar[)l

adskilt fra den hvælvede Rygside og beklædt med en blod, tem-

melig tyk Hud, Af Fod der er der kun en dobbelt K rands

langs med hele Bugskivens Rand, men ingen tredie Række i

Midten: dog seer man undertiden, ligesom hos unge Exemplarer

af Ps. Phunlapmj for hver Ende Begyndelsen til en tredie Fod-

række, men kun hos et eneste Exemplar har jeg troet at kunne

forfolge en tynd Række af Fodporer fra det ene af disse Fod-

partier til det andet. Svælgringen bestaaer, ligesom hos

Ps. squamatus Dii be n og Koren , af 5 bredere og 5 smallere

Stykker, der afvexle med hinanden og have Form af omvendte Y'er.

Dhrr. Diiben og Koren have forst charakteriseret denne Art,

som Fabricius kun kjendte af et lemlæstet Exemplar, der havde

været slugt af en Edderfugl, og som han derfor i Diagnosen tillagde

*) Stimpson I. c. p. 16.
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8 Fangarme ligesom Muller tillagde sin Hololhuria squamaia^ der var

Ungen af Ps. Phantapus. Fra den norske Psolus squamatus K o r c n *)

(non Muller!) skjelnes den let derved, at Skjællene ikke cre

saa kantede, men mere rundagtige og saa læt belagte med store

Korn, at selve Skjællene kun komme til Syne paa slidte eller

meget unge Exemplarer, Ogsaa er F'arvcn forskjeliig; den norske

Art er blegrod (i Spiritus hvid), den grønlandske stærk rod

(i Spiritus brungul). Et af de storste Exemplarer har en Længde

af 3V'-'" og en Brede af over 2".

Med Hensyn tilden indreBygning bemærkes blot, alder

ligesom hos Ps. squamatus er een stor PoliskBlære, og at Gene-

ratio nsorganets Ror ere overmaade talrige og lange, saa at de

udfylde hele Dyrets Bughule; at Huden er tykkere og Muskellaget

indenfor den meget stærkere end hos Ps. squamatus., hvilket ogsaa

er Tilfældet med Længdemusklerne, som iovrigt forholde sig

væsenlig som hos andre dendrochirote Holothurier og ikke, som

man af Hr. Ko rens Beskrivelse af Ps. squamatus kunde formode,

ere indskrænkede til musculi retractores alene. — I Enden af hver

Fod er der en stor hvælvet, af mangfoldige smaae Huller gjen-

nembrudt Kalkplade; Foddernes Sider ere belagte med smaae,

af en halv Snees Huller tæt gjennerabrudte Plader. Ogsaa paa

Fangarmene findes enkelte smaae hullede Plader. Bugskivens

Hud er tæt belagt med grenede Kalkconcretioner ligesom de,

hvoraf hine Plader ere sammensatte, men de slutte sig ikke

sammen til at danne hele Plader. Kun herved kan man med

Sikkerhed stjelne mellem Ungerne af denne og foregaaende Art.

Naar Kornene ere aftagne, vise Rygskjællene en yderst fin Punk-

tering af utallige (ine Fordybninger, stillede tæt op til hinanden.

Psolus Fabricii er almindelig ved hele Gronlands Vestkyst og

nedsendt fra forskjellige Steder mellem Jakobshavn og J u 1 i a n e -

haab. Jeg har i det norske Universitetsmuseum seet et Exemplar

*) F6rsto Gang beskrevet, men ikke benævnt, 1799 af J. C Fabricius i

hans Heise nach INorwcgen p. 384.
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fra New f oundlan d og hos Prof. Sars et fra Ma s sa c hus e tt s,

hvorfra ogsaa Go uld har beskrevet den under Navn af Holo-

tliuria sqnamala. Men maaskee er dens Udbredning i en and(!n

Retning endnu stcirre; thi Middendorff omtaler i 2del Bind af

sit siberiske Reiseværk p. J50, at den ^IJoluthuria squamata M ii 1 1.",

somPa I la s beskrev*] under Navn af,,Ascidia squamata'^ fra Kurilerne,

er hjembragt fra St. Pauls 6en i Behringshavet; og da der ved samme

Leilighed omtales, at Petersborger Akademiets Museum besidder dette

Dyr fra Gronland, bliver det rimeligt, skjondt vistnok langtfra afgjort,

at Psolus Fabricii forekommer i de Have, der forbinde Ishavet med det

stille Hav. Under den Forudsætning, at Kornene paa P a 1 1 as's torrede

Exemplarer have været afslidte elier atTaldne, saalcdes som det

undertiden er Tilfældet med slet bevarede Stykker, fremgaaer der

heller ikke af den citerede Afbildning elier Beskrivelse nogen

Forskjel fra vor grtinlandske Art. Pallas's Fremstilling af Kalk-

ringen giver heller ikke Anledning til at formode nogen Arts-

forskjellighed. Cuvieria Sitkaensis Brandt (prodromus aniraalium

etc., p. 247) er maaskee heller ikke andel; i. det mindste kunde

dens korte Diagnose: ^dorsum miniatum, tentacula decem j^urpurea,

abdomen albidum, lonyiludo l^h> jJoUicis el uUra" godt passe paa

vor gronlandske Art.

Om den Dybde, hvori Psolus Fabricii lever, vide vi kun, at

Stimpson ved Manan fandt unge Exemplarer paa o Favnes

Dybde og udvoxne paa den underste Side af fremspringende

Klippemasser i den fjerde Underafdeling af Littoralbæltet. Man

synes heraf at kunne slutte, at den ikke lever paa saa stor Dybde

som Psolus squamatus^ der kun træffes mellem 20—50 Favne.

Ved Arksut fandt Hr. Barrett den ikke.

4. Chiridota Eschscholtz

horer ligesom de 2 fiilgende Slægter til de fodlose Former, som

man kunde betegne som „Ormpolser". De have et orm for mi g t

*) Nova Acta Pe t rop ol i ta ii a , T. II, 1788, p. 24J, tab. VII, f. 34-37.
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fod lost Legeme, fin gerdel to eller fjer form ige Fang-

arme og flere Rækker af Vorter i Huden, som under

Mikroskopet vise sig at være Hobe af talrige sraaae

Kalk hjul.

7. Chiridota læve Fabricius.

Synonymer:

Holothuria Icpvis^ Fabricius i Fauna grunlandica, Nr. 345, og i

„Zoologiske Samlinger", 2det H.
, p. 288, Nr. 273, med

Ilaandtegninger.

Dactylola lævis Brandt, prodromus animalium elc. p. 24-5.

? Holothuria pellucida (Vahl) Ratlike, Zoologia danica IV,

p. 17, tab. 135.

Thyonidium pellucidum'? Sars, Reise i Lofoten og Finmarken

p. 44. (Nyt Magasin for Naturvidenskaberne.)

Chiridota læve Grube i Middendorffs Reise in den aussersten

Osten und Norden Siberiens, II. p. 41.

^ Chiridota discolor Es ch s ch o \lz^ Zoologischer Atlas, 2H., p. 13,

tab. X, fig. 2, og Grube paa ovenanforte Sted p. 35, t. IV,

Et af Museets bedst bevarede Exemplarer har en Længde af

40""" og en Tykkelse af 5""'", men er lidt opsvulmet i begge Ender.

Som levende er den meget mere smækker og langstrakt; Fabricius

sammenligner den med Posen af en Svancfjer, og jeg har hos

Hr. Barret seet Exemplarer, som ved deres langstrakte Form

samt ved deres endnu temmelig gjennemsigtige Hud og hele

Udseende viste, at dette Dyr maa have megen Lighed med Syn-

apta inhærens og digitala. Saaledes har ogsaa Inspektor Moller

afbildet det i en mellem hans efterladte Papirer forefunden Teg-

ning, som er gjengivet i Chemitypi S. 20. Huden er paa Spi-

ritusexcmplarer gjerne fint rynket paa Ivers, men er i levende

Live tynd glat og gjennemsigtig og bestrtiet med mangfoldige

fine sorte Prikker, som dog kun sjeldent ere synlige paa

Spiritus-Exemplarer. Langs hen ad Dyret Itibe i lige Afstand

5 Linier fra Munden til Tarmaabningen. I 3 af de ved disse
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Linier afgrændsede 5 Rum er der langs Midten en Række af henved

20 smaae runde Vorter*}, der dog ophore i nogen Afstand fra

.^Funden ; naar man lader dem tiirre lidt, blive de hvide : under Mikro-

skopet vise de sig at være Hobe af talrige Smaahjul af 0,09— 0,10'""'

Tvermaal og med 6, undertiden 7, brede Slra al er, og Krandsen

fint takket paa den indvendige Side. Hver af de 12 Fang-

arme bærer paa den udvendige Side 12— 16 fingerformige For-

længelser (ikke blot 8, som Fai)ricius angiver), hvilke gjerne ligge

foldede mod hinanden fra begge Sider, saa at det hele ligner

en hul Haand; saalcdes er i det mindste Forholdet paa Spiritus-

exemplarer, h\orimod Mollers Tegning fremstiller dem fjcrformige

som paa en Synapta. Ifcilge Fabricius fremgaaer det af-det levende

Dyrs Bevægelser, at de sidde i en dobbelt Kreds, 6 i den ydre

og 6 i den indre, hvilke 2 Sæt bevæges skiftevis ud fra Munden

og ind mod denne. Farven har Capt. Holboll paa Etiketten

til et af de nedsendte Exemplarer angivet at være blegrod.

Fabricius beskriver dem som hvide og gjennemsigtige med

hvide Fangarme og mælkehvide Længdelinier og med de gule

„Indvolde" (o: Forplantningsredskaberne) skinnende igjennem.

Opbevarede i Spiritus er der kun faae, som beholde deres op-

rindelige Form: ^mire deformatur , ul non pro eadem habeatur"

siger Fabricius med Rette. Lignende fortrukne og vanskabte

Skikkelser, som dem Grube afbilder af Cliiridota discolor Each.,

ere hyppige nok. (Smlgn. Fig. 4).

*) Ifoige Fabriciiis's liaaiulskicviie IScskiivcIsc ug Tcprninger er der 30

saadanne Vorter eller Prikker, som han kalder dem, nemlig 15 stone og

15 mindre, aCvexlende med hinanden. De ere ganske vist af rorskjeliig

Storrelse, men en saadan regelmæssig Afvexling finder ingenlunde Sted

paa vore Exemplarer og antydes heller ikke af Mollers Tegning. I de to

andre Rum, der ligge ved Siden af hinanden, mangle derimod baade

Vorter og Hjul, og det er derfor med Urette, at Fabricius baade i sin

Fauna og i sit Haandskrilt tilskriver denne SiJpolse 5 Uækker af Vorter,

ni' hvilke dog de to ofte skulde være mindre tydelige.

2
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Copi af Fiibiicius's Haandti^gninger til hans Hololhuria lævis.

Fi^. 2. e f e (j I, a b

Fie. 4

„Fiff. 2. En af de vstoic udstrakt luod

galuMide Mund og- de halve Mtindstengler ud-

bredte (rt), men de andre 6 indboiede (6).

Foi' c sees Mundens 12tandcdeRing. d Gatbor.

eeee 3 af de niælkcfarvede l,æn<jdestriber.

f viser til de store, lidt oplioicde lyse Punkter

ojj g til de mindre do."

„F'ig. 3. En Mundstenorel mejjet forstorret.

a Roden, b den Skloftede Forende,"

„Fijj. 4 Et Forstykke af Ormen i natur-

lig Storrelse med indtrukne Mundstengler og

saa vanskabt, som den sees, naar den krym-

per sig sammen i Spiritus, a Mundhuliet.

b Længdestriberne, c Punkterne."

(Forklaringen til Albildningerne er ligeledes taget af Fabricius'sHaandskrift).

Af den indre Bygning ndhævcs folgende : under den

fyndc Hud er der et tyndt Lag Tverfibre og o Længderauskel-

baand, hvis storste Bredde omtrent er S'"". Den tynde kalk-

agtige Svælgring er uden Tænder, skjondt man kunde formode,

at saadanne fandtes, af Fabricius's Ord : ^^radkanlur (o: tentacula)

in annulo candidiore corneo, ex 12 dentibus depressis, versus rjulam

tenden libiis , constante'*). Der er over 10 sturre og mindre

aflange Pol i ske Blære r. Tarmen er lang, snevrest paa Midten

og videst i sin sidste Trediedel; den gjiir en dobbelt Boining

som et S, men er under dette sit Lob tillige stærkt bugtet.

*) „Ringen er af beenfast Materie og bcslaaer af 12 (lade Tænder, hvis

skarpe Kant vender ind modiSvælget, og sidde digt foiede til hinanden, 1

for hver Mnndstengel, saa man ei skulde tænke andet, end Ringen var

eet, for man tager den ud og erfarer det noiere", Fabricius I. c.
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da den er befæstet til et Kros, hvis Tilhæftningslinic er kortere

end selve Tarmen; de 3 Kriisfolder ere befæstede midt imellem

3 af Muskelbaandene, saalodcs at de to ere o[)liængte omtrent

paa samme Sted, hvor de 2 Rækker af Hjulhobe sidde udvendig,

den tredie derimod i det udvendig for Iljulhobc ])lottcde Rum

lige overfor. Langs med de 3 Krosfolder er der et fint Kjertel-

parti. Æggestokrorene ere lange trinde, forholdsvis tykke og

tvedelte, men kun faae i Tallet.

C/im</ofa tøue synes at være almindelig ved Gronland*); den er

i det mindste nedsendt baade fra Godhavn, Frederikshaab, Juliane-

haab og Fiskernæsset; og af Slimpsons oftere citerede Arbeide

over den lavere Fauna i Fundy Bugten fremgaacr dot, at den heller

ikke er sjelden der. Det Dyr, som Pro'f. Sars erholdt ved

Lofoten, og som han i sin Meddelelse om Udbyttet af sin Reise

betegnede som Thyonidium pelluciduml ^ er, som jeg har havt

Leilighed til at overbevise mig om, og som Kor en allerede havde

formodet**), Chiridola læve; det synes mig derfor meget rimeligt,

at, som Prof. Sars ogsaa har antydet, Vahls Hololhuria peltu-

cida, der var fundet ved Nordlandene, netop er denne Form og

ikke Cucmnaria hijaUna Forbcs eller Thyonidium "peUucidum

v. Diiben og Kor en. Tager man ikke Hensyn til Diagnosen, som

maaskec slet ikke hidrorer fra V a h 1, men fra R a t h k e, passer baade

Beskrivelsen og Afbildningen langt bedre paa Chiridota læve end

paa den omtalte Thyonidium. der altsaa for Fremtiden bor hedde

Thyonidium hyuUnum Forbes. Dhrr. Ko ren og Diiben ind-

rcimme ogsaa, at liolothuria peUucida \' ahl kun daarligt slemmer

med deres Thyonidium pellucidum, men da de ikke kjendte Chiri-

dola læve som skandinavisk, vidste de ingen skandinavisk Art,

hvorpaa den bedre kunde passe. Den her fremsatte Anskuelse

deltes endelig ogsaa af Fabricius selv, som i det anfiirte Haand-

*) „Dens giOnlaiuiske i\avn Kaumarsorsoak betyder den store kl aie,

a[ haitinaisok: kliir, hvilket og passer godt med dens Udseende", siger

Fabricius i sit ovenanforte Haandskrift.

*'^) IS'yt Magasin lor Naturvidenskaberne, IX I5d. p. 95 i Anniæikningen.
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skrift efter at have vist, at //. lævis ikke er B.demidata Linn., som han

tidligere (Fauna Gninl.) havde troet, at (let knnde være, tilfoier:

„ncTrmcre kommer den flolollmria pellucida Zool. Dan., og jeg

skulde virkelig efter Figuren holde den for samme, men Beskri-

velsen (burde hedde: Diagnosen), som tillægger den kun 10

grenede Tentakler og et corpus muricatum, er derimod". Den

maa da ogsaa være meget sjelden ved de skandinaviske Kyster,

da den ikke er gjenfundet efter Va his Tid forend nu af Sars*).

Chiridota discolorEschiicho\t7. fra det ochotske Flav og fra

Sitka ligner efter alt, hvad Grube og Eschseholtz have med-

delt om den, saa aldeles den her beskrevne Art, at jeg ikke kan

udfinde noget væsenligt Skjelnemærke mellem dem. TIvis en

Hostrykte Figur af Chiridota

heve er udlort i Cheniitypi

citer en af afJiide Inspektor

Moller forfattet Tegning, der

dog i Henseende til Hjiilhobenes

Anordning ikke giinske har truf-

fet (Itt letle. Til venstre sees

Dyret udstrakt, ti! lioire med

sainnientrtikket Bagliv og ind-

trukne Fangarme; derover den

af de udliredte Fangarme dan-

nede Krands. M o 1 1 ersTegiiing

fremstillei-nyretsomsvagtblaa-

ligt med gjcnnemskinnende gul-

ladne indvolde, den sanitncn-

trukne Bagkrop derimod som

mork carminrod.

'') I „Report on the investigation of britisk marine zoology by means of the

dredge" (Repoit of the britisk association, 1850) p. 240 nævnes en

„Fislularia sp." som tagen ved fiebriderne paa 25 Favne; det vilde

være a/ stor Interesse at faae oplyst, hvad denne „Fislularia" er for

en Form.
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umiddelbar Sammenligning skulde bekræfte Formodningen om

deres Identitet, er der altsaa af Slægten Cliiridota kun kjendt en

nordisk circumpolar Art; alle de andre ere fra det indiske og

stille Hav med Undtagelse af en lille Art fra Middelhavet.

Hvad Chirid. læve'fi Dybdeforhold angaacr, da angiver In-

spektor Olrik, at den er almindelig i Fjæren, og baade Fabri-

cius og S tim p son hule den leve nedgravet horizontalt i Leer

og Dynd*). Hr. Harrclt fandt den fra Havbredden indtil 5

Favnes Dybde i Dynd. Ifolge Stimpson findes den paa lavt

Vand, men er dog hyppigere paa 4—5 Favne. Sars fandt

den paa 1—2 Favnes Dybde, nedgravet i Sand. Alle disse

overeensstemmende Efterretninger tyde paa, at den ikke er noget

Dybvandsdyr. Da man altid finder Maven fuld af Dynd eller

Sand**), graver den sig formodenlig ligesom Synapla og Arc-

nicola igjennem de blode Stoffer, som danne Havbunden paa de

Steder, hvor den lever, og sluger dem med det samme for at

fordoie deres organiske Indblandinger.

5. Iflyriotrochus Steenstrup

udmærker sig ved et kort trindt og fo dlo s t Legeme, ovcr-

stroet med stilkede Kalkhjul, der ere saa store, at de

allerede for det blotte Oie vise sig som Prikker i Huden, og ved

ligesom Chiridota al have 12 fingerdelte Fangarme.

*) I sitlliiaiulskiii'l yltrcr Fabricius sig saaledes: „Den tindes i de "-lon-

landskellave i Biaiileerbundcn ojj undtM'Stenene ved Slij'cretic og trætl'es

ikke uden i Springtiden, men da i temmelig Slængde; udenfor l.eret

kommer den ingen Vei, men ligger og dicier sig, bevægende sine .Mund-

stængler (j: Fangarmene) ud og ind paa den i Beskrivelsen anforte

(skiftevise) Maadc; men i Grunden selv borer den sig godt fort, da helst

Rumpen er opvendt og Hovedet ncdvendt; den ligger ei just meget dybt,

ei heller altid ret op og ned, luen ofte krumbugtet eller horizontal.

Oventil bar den et simpelt Hul i Leret med en Gang eller Aabning dertil

ligesom Muldvarpen; derigjennem udgi\ei- den sit Skain."

**) „Ta rmen er (iplyldt med en graa grusagtig Ureenlighnd, saa man skulde

tænke den aad (Jrus, og denne giver den hyppig fra sig gjennem Kumpe-

hullet." Fa bri ci us I. e.
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8. Myriotrochus Riiikii Steonstrup, Videnskabelige Med-

delelser fra den naturhistoriske Forening i Kjubenliavn for 1851,

p. 55, tab. III fig. 7-10; beskrevet omtrent samtidig af Huxley

under Navn af Chiridota brevis i et Anhang ti! Sutherlands „Journal

of a journcy to Baftins bay and Bar.row strait" efter Exemplarer

fra Assistancebay i Wellington-Kanalen. Da Prof. S teen s trup

ikke har beskrevet Svælgringen, vil jeg her meddele den Op-

lysning, at den har Form af en lav Krone, hvis nedre Rand har

10 svage Bugter, medens den ovre bærer 12 Spidser, de 8 hver

over en tilsvarende Indbugtning af den nedre Rand, de ovrige

2 og 2 over hver af de to tilsvarende. Af disse Spidser sidde

derfor kun de 7 i lige Afstand, men af de ovrige sidde de 4 parvis

nærmere ved hinanden og den femte i sædvanlig Afstand midt

imellem dem. Mellem hvert Par Spidser er Krandsens ydre Rand

fordybet. Den bestaaer iiivrigt ikke af 12, men af 10 Stykker, af

hvilke de 8 bære hver en Spids, de 2 hver 2 Spidser. — Disse

Ringens Talforhold savne ikke en mere almindelig Interesse, da

de vise at Titallet dog er det gjennemgaaende hos dette Dyr,

uagtet det har 12 Fangarme.

Senere end Professor Steenstrups ovenanforte Meddelelse om

denne Art har Museet erholdt den fraGodhavn og fraOmenak.

Den synes i det hele ikke at være sjelden ved Gronland.

Farven er i Regelen mælkehvid. Hr. Barrett tog den ved

Arksut paa 10 Favnes Dybde i Dynd.

6. Eupyrgus Liitken (nov. gen.*).

Denne mærkelige nye Slægt udmærker sig ved et kolle-

formigt fo dlost Legeme, ved at besidde en Krands af udelte

Fangarme omkring Munden, og ved at Huden er tæl belagt

med hullede Kalkplader, som hver bære- en ru og

kegledannct, allerede for det blotte Oie let synlig Pig.

*) Af nvQyo?, et Taarn, fordi den lijjesom er besat med iiianq'e srnaae

Taarne.



23

9. EupyrgUS SCabcr Liitkcn. Denne, lillo hidtil uheskrcvne

Siipulse synes ikke al blive meget mere end V>.» Tomme lang. De i

Spiritus opbevarede Exemplarcr ere pære- eller kijlleformige og

lidt krummede, saalcdes at Mund- og Tarmaabning vende lidt

op imod den kortere Side. Ifolgc en fra Capt. [[ol bo II hid-

rorende, mellem afdode [nspektor Miillers [^apirer forel'unden

Notits, var Dyret, da det kom op af Vandet, af en næsten rund

lidt aflang Form, saa at Capt. Holboll længe antog det for en

Ascidie, indtil det efter i flere Dage at være holdt i Vand

strakte sig ud og fremviste sin Mund og sine Fangarme. [ denne

Tilstand er del noget mere langstrakt end vore Spirituscxem-

plarer. Munden er omgiven af 15 u d el te Fa n ga r me og ligger

i den tykke og butte Ende af Dyret, Tarmaabningén derimod i

den tynde og spidse Ende. Holboll anforer, al „Fangarmene

ere i idelig Bevægelse og kunne af Dyret forkortes eller forlænges

efter Behag". 5 fine Længdelinier iagttages gjennera Huden; til

Fodder er der intet Spor, derimod er Legemet tæt besat med

smaac kegledannede ru Pigge, som for det uvæbnede 6ie give

Dyret et ru, næsten loddent Udseende. Ved [Ijælp af Mikro-

skopet seer man, at disse Pigge udgaae fra Midten af store

Kalkplader, hvis Omrids snart er mere, snart mindre bugtet,

og som dække hele Huden; de ere, som Holothuriernes Hud-

plader i Almindelighed, tæt gjennembrudte af runde Huller og have

el Tvermaal af omtrent 0,25""', medens [loiden af den fra dem

udgaaende Pig kan sætles til 0,12'"'". Dyrels Farve er nu

graalig, men er efter Capt. Holbiills Meddelelse blegrod, medens

Dyret er levende.

Med Hensyn til den indre Bygning bemærkes, al den

lave Svælgring er sammensat af 10 Stykker og paa sin

(ivre Rand bærer 15 Spidser, som deels sidde 2 og 2 nær-

mere ved hinanden, deels enkeltvis mellem hine 5 Par; paa

Ringens underste Rand er der 2 smaae Spidser under hver

af de dobbelte, derimod ingen under de enkelte. Der er en

meget stor Polisk Blære. Tarmkanalen gjiir ligesom hos
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de fleste andre Sopolser med Undtagelse af Sijnapta en dobbelt

Bugt; paa hver Side af den sees et Knippe af udelte tve- eller

tredelte tykke og trinde Æggestokror, der indeholde store Æg

og naae helt ned til Tarmens forsle Omdreining; hos andre (for-

modenlig Hannerne) ere disse Ror talrigere tyndere længere og

stærkere delte. De ligge symmetrisk paa begge Sider af deres

fælleds Udspringslinie; de overste ere altid mindre delte end de

underste. A a n d ed rætsorgan er har jeg ikke iagttaget. Under

den tynde Hud er der et yderst fint Lag af Tverfibre og 5 smalle

og svage Længdemuskler.

Noget Findested var ikke optegnet for denne Form, forend

Hr. Barret i forrige Sommer fandt 2 Exemplarer ved Arksut

paa 50 Favne og paa Dyndbund. Capt. Hol b 611 oplyser i den

ovennævnte Notits, at den er fundet paa flere Steder, „altid paa

c. 40 Favnes Dybde, paa Leerbund og ude i den aabne So''*).

En som jeg antager herfra forskjellig, men ligeledes ubeskreven

Art af denne Slægt har jeg seel i de norske Museer; den

var tagen i Bergensfjord af Prof. Sars, og af Hr. A sbj 6 r n sen

ligeledes i Bergens Stift (Storsund, Sondhollen) paa 30— 80 Favne.

Den ligner den gronlandske Art i Udseende og Form, men Piggene

sidde mindre tæt, og Pladerne ere storre og gjennembrudte af

liere Huller i regelmæssige Rækker, hvilken Forskjel allerede

under Lupen er tydelig at see.

B. 8opiiidsvin (Cchinidæ).

7. Echinus L i n n é (A g a s s i z)

(Soboire, Sopinrlsviii, Soæjr, Itjclkjær)-

10. Echinus drobachiensis Miiller (Echinus neylecius Lmk.,

Forbes, Diiben ogKoren etc.; ii'c/i..s"aa;aA/7Js Fa br., Fauna Gronl.

Nr. 368; Ech. miliaris Fabr. , Zoolog. Saml. 1ste H, Nr. 114,

p. 346) er ligesom paa Fabricius's Tid den eneste hidtil ved Gron-

*) Dette Udliyk skal vistnok opfattes som iModsætning til de indre Dele al

Fjordene,
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land fundne Echinide, hvilket er saa meget mere mærkeligt, som

den skandinaviske Kyst ikke opfostrer mindre end 12 Arter af

denne Familie. Den synes at være hyppig ved Griinland, især i

Lamina rieregionen*).

Jeg har ikke kunnet udfinde nogen som helst constant Forskjel

mellem de grønlandske Echiner og Exemplarer her fra Sundet.

Vel opnaaer denne Art ved Gronlands Kyster den betyde-

lige Storrelse af c. 3" i Tvermaal , medens den her i Sundet

kun bliver c. l^o". Sammenlignes denne mindre Form fra

*) „Den lindes i temmelig Mængde ved de gionland.-iUe Strandbredder, og
skjondt de ere der til alle Tider, secs de dog meest om Foraaret i Lodde

-

fangsttiden", siger Fabricius i det oftomtalteHaandskrift; „i Fredriks-

haabs District fandtes de især paa et Sted kaldet Tessiursok (i Bunden
af Nennatiksak-Fjorden) og i den saakaldte Sildeljord, hvor begge Steder

Grunden er snndig og (in lerig; sydligere paa Landet skal den gives i

storre Mængde". „Den nærer sig af Kiske, 1. Ex. Torske, som den bider

sig fast i, og er saa graadig, at den i en Hast gjor Ende paa dem. Den

er heller ikke bange for haarde Materier, som dens Tænder kan knuse,

især Hvalbarder, L Ex. naar Grenlænderne tabe deres Fiskesnorer, da

den i en Hast fortærer samme, hvilket de have sect". Fabr. I.c. At den

virkelig overbider Fiskesnorerne af Hvalbarder, har ogsaa Hr. Kii-

dolph fortalt mig. Dette stemmer ikke med v. Du bens Iagttagel-

ser, ifiilge hvilke denne Art er tangædende (see Forhandlinger ved

de skandinaviske Naturforskeres fjerde Miide 1844, p. 253). I Sundet

træffes — efter hvad Prof. Stecnstrup har meddelt mijj — de store

Blaaitiuslingskaiier ofte med et stort Hul paa hver Side, hvilket Fiskerne

erklære for at hidrore fra „Soborren". Af Landts Beskrivelse af Fær-

oerne seer man iovrigt, at denne Virksomhed der tilskrives Sostjernerne.

Farven skildrer Fa b rici us saaledes; „Skallen er lyserod, nedenunder

bleghvid. Piggene græsgrønne og bleghvide i Spidsen". „Dens Pigge

tjene den til at dreie sig Ircni med i Forening med Tænderne; Piggene

ere og som et Slags Finner, der kunne fore den temmelig fort i Vandet,

fil Fjcn<ler har den Ræven, som forst afriver Piggene med sine Kioer og

knuser saa Skallen ; Ravnen, som fra ethoitSted lader den falde og son-

derslaaes; derfor findes ofte dens Skal paa Klipperne; Edderfuglen sluger

de smaae i sig, og Steenbideren knuser den med sine stærke Tænder."

Dens gronlandske Navn Ehhursak betyder den, der ligner et Gat (af

hek, plur. ekkil), „fordi dens nederste Ende ved Mundvigen seer næsten

saaledes ud." — 1 de samme haandskrevne Optegnelser retter Fabricius

2 Trykfeil i hans Fauna
; p. 375 I.inie3 skal staae: singulns hast ann-

slomosin håbet, og Linie 18 istedetfor duriora elimn nec consumit læses:

nec conlemnil elier etiam consumere valet.
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Sundet med storre Exemplarer fra Gronland, iagttages ogsaa

en kjendclig Forskjcl paa Formen af de 10 Kalkstykker, som

danne de o Boiler omkring Skallens store Aabning, hvortil

Kjæbeapparatet er befæstet. De erc hos den mindre Form for-

holdsvis mere smækkre, og der er en storre Afstand mellem dem

end hos den storre Form, hvor de ere bredere og mere massive.

Men Undersogelsen af gronlandske Exemplarer af forskjellig

Storrelse har overtydet mig om, at dette Forhold forandrer sig

med Dyrets Storrelse, og at der i denne Henseende ingen Forskjel

er mellom lige store Individer fra Gronland og Sundet. De fleste

gronlandske Exemplarer ere ligesom vore temmelig (lade, d. v. s.

Hoiden er omtrent det halve af Breddetvermaalet; dog træffes

enkelte med mere toppet Skal*}. Farven er oftest raork- violet

med gronne Pigge. — Som charakteristisk for denne Art i Modsæt-

ning til de andre nordiske Arter kan anfores: 1) at Fodporerne

sidde i Buer, 5 Par i hver; 2) at Skallens mindre Rygaabning

(Analaabningen) udfyldes af talrige Skjæl i flere uregelmæssige

Kredse; 3) at Mundhuden er belagt med 10 storre runde Skjæl,

hver med flere Smaaknuder og med 2 Porer for Mundfodderne,

samt med talrige aflange Smaaskjæl med 2 eller flere Smaa-

knuder og med mange endnu mindre og finere Smaaskjæl uden

Knuder; og -1) at de fordybede Riller paa Piggene ere stribede

paa tvers.

Hvor denne Arts Forekomst i Dy b d e n hidtil er optegnet, har

den kun været trufl'et fra Havbrynet indtil 15 Favnes Dybde. Det

var ogsaa mellem Vandbredden og 20 Favne, at Hr. Barrett fandt

de voxne; derimod fandtes Ungerne paa 30-40 Favne. Det er

en Art med stor geographisk Ud bredning; den er funden paa Capt.

Pennys Expcdition i Wellington-Kanalen'^*), og jeg har seet smaae

*) Mail sammenligne i'iol'. Liljel)orgs Bemærkninger orji denne Art i

Vetenskaps Akadeniiens llnnillingar 1850, II. \) 340. Den hor udtalte

Formodning, at E. drobackiensis mnaskee l'aldt sammen med E. lividus,

er urigtig.

**) Forbes, Snlherlands journal etc.
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Exeraplaror af den fra Newfouiullaiid i Christiaiiiamusect; ja den

vilde gaae endnu længere mod Syd, livis det skulde vise sig, at

den er identisk med den E. (jranulatus Say (Gould)*), der lever

ved Manan, Maine og Massacliusetts. Den lindes ved alle skandi-

naviske Kysler lige fra Nordkap til Sundet, ved Island, Færoerne,

Orken- og Shetlandsoerne, men ikke sydligere ved de brittiske

Kyster. Den er endelig fundet i det hvide Hav, ved Kamschatka

og i det ochotske Hav og er allsaa circumpolar, ja forekommer

maaskee endnu ved Sitka**).

C. Sostjeriier (Asteridæ).

Under Navn af Astertas opforer Fabricius 6 Arter; i et

hidtil utrykt Arbeide, der er bleven forelagt den naturhistoriske

Forening i Kjobenhavn og det sidst afholdte skandinaviske Natur-

forskermode i Christiania, har Prof. Steen str up vist, at den

forste af disse omfatter 2 Arter, af hvilke dog den ene igjen

falder sammen med Fabricius's fjerde Art (Nr. 365). Foruden

disse 2 Arier og Nr. 363 og 364 i Fauna Grcinlandica kjende vi

nu fra Grenland 4 for Fabricius ubekjendte Arter af Asterider og

foruden Nr. 366 og 367 8 Arter af Ophiurider.

De egentlige „Korsfiskc" eller Slægten

8. Asteracauthion***) Muller og Troschel

( Urasler Agassiz, Forbes, Stellonia N a r d o , Aslerias ( L i n ii é ) G r a y)

omfatter alle Asterider med 4 Rækker af Sugefodder i hver

*) Gould Invert. uf Massach., Stimpson luv. ol' Giarul-Miiiiati. p. 15

Ifiilgc den sidste Forfatter er den nirget stoirc ved Manari end sydligere

ved iMassachiisetts; et li<rncnde Forhold finder jo osjsaa Sted ved de

skandinaviske Kyster mellem de nordlige og sydlige Exemplarer af

Echinus drobachicnsis, saavelsom med andre arktiske Arter, 1. F.x. Ple~

rasler inililaris og Tripyhis frcujUis.

-••) Smign. Brandt prodr. anim. p. 2(i4 (E. chloroccnlrolus IJrdt.) og

Middendorll's Reiso II. p. 31

***) Navnet Asleracanthion (eller -ium) hor af flere Grunde ikke benyttes.

Det er opstillet 1 840, men allerede 1837 har .A g a s s i z kaldt en Fisk Astra-
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Armfure og udmærker sig desuden ved at have 5 eller 6*) middel-

laiige Arme, hvis Hud er understottet af et Kalknet, fra

hvilkel Pigge, omgivne af smaae Tænger (Pedicellarier)**), hæve

sig mere eller mindre tæt, og i hvis Mellemrum der findes Porer

for Rygfodderne. Ligesom de 3 folgende Slægter have de en

lille Tarmaabning paa Ryggen af den egentlige Krop eller

Skive, og Fiidderne ere forsynede med en stor flad

Sugeskive. — Af denne Slægt gives der 3 gronlandske Arter,

for hvilke jeg, da de ville blive Gjenstand for et særeget Ar-

beide af Prof. S tee n s t r u p ,
kun vil meddele Artskjendemærkerne,

og hvad vi vide om deres Forekomst og Udbredning.

13. Asteracanthion polaris M ii 1 1 e r og T r o s c h e 1 (System der

Asteridcn p. 16) har ti lige store Arme og enkelte Rygfodsporer.

Ryggen er tæt besat med korte butte Pigge af samme Form som

hos A. violaceus Miill. og omkrandsede ved Roden med Pedi-

cellarier. Paa hver Side af Armene er der 3 Rækker af storre

enkelte Pigge, ligeledes med Pedicellarier ved Grunden, hvilke

ogsaa findes paa Bugfurernes dobbelte Række af Randpigge. Farven

er ifolge Jnsp. Olriks Angivelse i Almindelighed purpurrod,

undertiden graalig olivengron. — Den findes ifolge samme i Mai

og Juni i Fjæren ved stærk Ebbe, siden paa dybere Vand; den

canthns ojj 1832 Nees v.Esetibeck (Wallich piiiiitæ asialicæ rar. III.)

kaldt en Ac'aiithacé^.v//-rtcrtH//i«. Dertil kommer, at f7r«s<er(Aijassiz) o^

Slcllonia (Naido), som riffligriok oofsna omfatte Arter, der falde udenfor

SJæirtén Asleracnnlhinti M. T., ere ældre. Af disse burde Stellonia som

det ældie foretrækkes, hvis ikke de her omhandlede Former netop vare

Typer for Aslerias Linn., Inorl'or Gray med Rette har anvendt dette

Slægtsnavn for dem. At det allerede 1611 af R e n e a 1 m us (Specim. hist.

plant) blev anvendt loren Gentiané, kan ikke komme i Betragtning.

Jeg har imidlertid ikke anscet det for rigtijjt i et faun is tisk Arbeidc

at ombytte det nu torSlægtcn almindelijj jfængse Navn med det, der efter

INomencia turens Regier vil tilkomme den.

*) Hos visse ikke nordiske Arter kan Armenes Antal som bekjendt stige

betydelig hoiete.

**) W de gronlandske Sosljerncr er denne den eneste Slægt, der bar disse

Organer.
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er f. Ex. i August taget paa 10 Favnes Dybde. lir. Barretl tog

den ved Arksut fra Bredden indtil 10 Favnes Dyjjde paa Klip-

perne. Den opnaaer et Tvermaal af næsten 8" og er nedsendt fra

mange forskjellige Punkter af Nord- og Syd-Griinlaiid; i Chri-

stiania Universitetsmuseura har jeg sect et Exemplar fra New-

foundland. Tilligemed den fiilgcnde svarer den til Asterias

rubens i Fauna Gronl.*), og dens ganske lille Unge er Asl. mi-

nuta sammesteds. Det er ogsaa aabenbart den, som Sabine i

Tillæget til Ross's anden Reise anforer fra Vestkysten af Davis-

Strædet paa 70° n. Br. under Navn af Ast. violacea.

14. Asteracanthiou groiilamiicus S t e e n s f r u p**) har 5 Arme og

enkelte Rygfodsporer ligesom A. A/»//ert Sars, som den ligner en

Deel. Paa Siderne af Armene er der 2 Rækker enkelte af Pedicel-

larier omkrandsede Pigge foruden Furernes Randpigge; Armenes

Ryg er besat med Pigge, der ikke ere ordnede i Rækker, men

omgivne med flere eller færre Pedicellarier , som derimod fattes

paa Skiven, hvor Piggene sidde meget tæt. Madreporjjladen er

omgivet af og næsten skjult af en Pigkrands. — Denne Art bliver

kun omtrent iV'j" i Tvermaal; „de smaae ere graaaglige med

violet Bund, de storre graaligt olivengrunne" (Olrik); den forekommer

ifdlge Insp. Olriks Meddelelse i meget forskjellig Dybde, men

sjeldnere i Fjæren. Hr. Barrett tog den derimod ved Bredden

paa Klippebund. Jeg antager det for al være den, som under

N3vn afA.MuUeri omtales afStimpson som forekommende ved

Manan, og jeg har seet Exempiarer af den fra Ne w fou n d I a nd

i Christianiamuseet. Muligvis er det ogsaa den, som Forbe s ***)

anforer fra Assistance- harbour under Navn af Uraster violaceus.

*) Det gronlandsUe Navn Nerpiksnut eller ISerpiksoak, hvoiiiied alle So-

stjerner betegnes, skal betyde „det store FisUekjod", „fordi den synes

ligesom lutter Fiskekjod" (Fabricius I. c). „Den (o: Ast. rtthen.'i

F il br.) tjener Havnen, Kæven, Maii<ren osf Edderi'uglrn til Fode, som

eftersætte den".

**) Asteracanthion Miilleri Sars? var. Steenstriip i Videnskab. Meddelelser

fra den naturhist. Forening. 1854. p 240.

*«*) I. c.
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15. Ast. prolilenia S tee ns trup har ligeledes enkelte Ryg-

fodsporer, men 6 Arme, af hvilke de 3 paa den ene Side ere

kortere og i det hele mindre. Hudskeletlet dækkes temmelig

tæt af fine Pigge i smaae Grupper; paa Bugsiden ere de læn-

gere og udstyrede med Pedicellarier. Farven er blegrod.

Den forekommer ifolge Olrik paa 5—20 Favne, sjeldnere paa

storre Dybde, baade paa stenet Grund og paa Laminarierne.

Hr. Barrett tog den fra 3— 25 Favne, ligeledes paa stenet

Grund. Maaskee er det denne Art, som Stimpson har kaldet

A. albuhis^ skjondt den i saa Fald er meget utilstrækkelig be-

skrevet. Det var ogsaa den, som Dhrr. Miil 1 e r og Tros ch e 1**)

havde for Oie , da de angave A. roseus som forekommende ved

Griinland.

9. Cribrella**) Agassiz.

Denne Slægt, som jeg af Grunde, der i det folgende skulle

blive udviklede, igjen optager som en fra Echinaster Muller og

Troschel adskilt selvstændig Slægt, har 5 middellange Arme,

en Analaabning og en dobbelt Række Fodder med tydelig

Sugeskive i hver af de s nev re Bugfurer. Huden er under-

stottet ved et Net af Kalkplader, som kun langs med Bugfurerne

ordne sig i regelmæssige Rækker ; det bærer tætte Grupper af

fine og korte ru Pigge eller Borster, som kun paa Randen

af Bugfurerne blive "storre og mere butte. Der er ikke som hos

den nærstaaende Slægt Solaster en Række af Pigge paa langs ved

hver af Bugfurens Randplader; mellem disse og Sugefodderne

sidder derimod en lille Pig ligesom hos Slægten Echinaster. I de

blodhudede Mellemrum mellem Hudskelettets Stykker sidde Ryg-

fodderne, hos de yngre altid enkeltvis, hos de ældre ofte

i smaae Grupper af 2— 4.

Cribrellerne ere generisk forskjellige fra de ovrige Arter af

*) System der Asteridcn p. 17.

**} Agassiz skriver Cribrella, hvilket jo er rigtigere, skjondt mindre vel-

lydende, end Cribclla, hvortil Forbes har ændret del.
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S\æglcn Echinastcr M.Ir., i det mindste fra denne Slægts typiske

Arter, f, 'Ex. E. sepositus M. Tr. fra Middelhavet og Ech. brasi-

liensis M. Tr. , lios livilke der kun hist og lier paa Kalkncttet

sidder en enkelt stor Pig, medens der i hver af de blfid-

hudede Masker mellem Kalkneltet er en Gruppe af talrige

Rygfodsporer. Kun den lille Pig i Bugfuren tæt ved Suge-

fodderne have Cribreilerne og Echinasterne tilfælleds, men den er

ikke tilstrækkelig til at begrunde et Slægtsfælledsskab. Medens

Slægten Echina.^ler slutter sig nærmest til Asleracanlliion, slutter

Cribrella sig til Solasier og Chætaxler ved sin eiendommelige Be-

klædning med Grupper af Smaapigge, der egenlig er ganske den

samme som "den, der udmærker hele i4sfrojjecfen- Gruppen.

Navnet Cribrella er rigtignok tidligere bleven anvendt paa 2 ge-

nerisk forskjellige Arter, nemlig idsfems roseo Mii 1 1 er, der enten

er en Asteracanthion- kvi eller bliver Typus for en egen Slægt

(Stichaster Miill. Tr.), og den her omhandlede Art, der nu

bliver Cr«7>re//a-Slægtcns hidtil, bekjendte eneste Art, uagtet man

har klovet den i ikke mindre end 3. Navnet Linckia kan ikke

komme i Betragtning, da det tidligere er anvendt paa forskjellige

Planter.

14. Cribrella sanguiuolcuta M ii 1 1 e r *).

Synonymer:

1733. Pentadacltjlosasler oculatus l.inck, de Stellis marinis p. 31,

tab. XXVI fig. 62.

1776. Asierias sanguinolenta Muller, zool. dan. prodr. p. 234

(non Fabricius, nec Retzius).

1776. Asierias periusa Muller, zool. dan. prodr. p. 235.

1777. Asierias oculata Pennant. British Zoology.

1780. Asierias spon(jiosa Fabricius, Fauna Grnnlandica Nr. 363.

") Da de Linckske Benævnelser ikke rre dannede etter det l/mnéiske Bino-

minalprincip, ere de to Navne, mider hvilke Arten opstilledes i pro-

dronius zoologiæ danicæ, de eneste, man iiar at vælge imellem.

Jeg har valgt det iorste af dem, skjondt det niaaskie er mindre beteg-

nende end del andet.
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1805. ^^Asterias seposita Retzius, disscrtatio p. 21".

1823. Aslerias perlusa F^n l>ri ci iis , Kongel. danske Videnskab.

Selskabs Skrifter II Bind p. 41, tab. IV, f 2.

1828. Aslerias oculata Flemming, Britisb animais,

1839. ^ylJnclda oculata Forbes, Wernerian memoirs."

1841. Aslerias spongiosa Gould, Invertebr. of Massachusetts.

1841. Criliella oculala 1^0 rbcs^ Hist. ol" britisii starfishes p.lOO.

1842. Echinaster oculatus Muller og Troschel, System der

Asteriden p, 24.

1842. Echinaster Eschrichlii sammesteds p. 2o.

1844. Echinaster sanguino lenlus Sars i VViegmanns Archiv fiir

Naturgeschicbte, X, p. 169.
*

1844. Echinaster Sarsii Muller og Troschel, sammesteds

p. 179.

1846. Echinaster oculatus Diiben og Ko ren, Vetenskaps Aka-

demiens Handlingar, 1844, p. 241.

18-51. Echinaster Eschrichlii Brandt, Middendorffs Reise in

den jiussersten Norden und Osten Siberiens. II. p. 32.

1853. Linckia oculata Stimpson, Invertebr. of Grand-Manan,

p. 14.

1853. Linckia j)ertusa Stimpson sammesteds.

Del vil af ovenstaaende Oversigt over Synonymerne sees, at

denne Art bar en meget vid geographisk Udbredning, og at den

bar været udsat for meget forskjellig Opfattelse i Henseende til

sin specifiske Begrændsning. Forfatterne til „System der Asteriden"

antoge 3 Arter, oculata, Eschrichlii og Sarsii^ af hvilke den forste

svarede til de engelske Zoologers Art af samme Navn, den

anden opstilledes paa store gronlandske Exemplarer og den tredie

paa de smaae, men dog ynglende norske Individer, hvori Sars

havde gjeiikjendt Aslerias sanguinolenla Muller. De tilfoiede

imidlertid den Bemærkning, at uagtet Echinaster Sarsii ud-

mærker sig fra alle andre Echiitasler-Arler ved kun at have

enkelte Rygporer, vilde de dog have anseet den for at være

Ungen af Ech. Eschrichlii^ hvis den ikke ynglede med saa for-
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holdsvis ringe en Stoirclsc. Dette har imidlertid ikke meget at

sige, da ogsaa andre lavere Havdyr forplante sig, inden de have

naaet halv Sturrelse, L E\. Hyas araneus. Da nuDhrr. Koren og

Diiben senere have vist, at E. Sarsii er Ungen af E. ocu-

latus^ have de dermed i Grunden ogsaa bevist — hvad de dog

paa det anforte Sted kun udtale som en Mulighed — at den

grdnlandske Form {E. Eschrichtii) heller ikke er forskjcllig der-

fra. Beskrivelserne eller Diagnoserne, som de maaskee rigtigere

kaldes, i „System der Asteriden", angive heller ikke nogen væsen-

lig Forskjcl mellem dem. Allerede Fabricius (paa det anforte

Sted i Vid. Selsk. Skr. og i „Zoologiske Samlinger" 3die Hefte

p. 16, Nr. 369) havde indscct, at hans norske og 'griJnlandske

Exemplarer kun tilhorte een Art, hvormed ogsaa hans Asterias spon-

(jiosa i Fauna groniandica faldt sammen. Det er endelig ogsaa det

indirccte Resultat af Brandts Bemærkninger derom paa det an-

forte Sted i Middendorffs siberiske Reise. — Jeg har undersogt

talrige Exemplarer i alle Stiirrelser fra Norge, Færoerne, Island,

Gronland og Massachusetts og betvivler aldeles ikke, at de til-

hore en og samme Art. De fleste Forfattere skjelne dog imellem

lo Former eller Varieteter deraf, en storre og en mindre (^forma

major og formå minor vxilgaris" Diib. Kor., ^varietas microdiscus

og macrodiscus" Brandt), hvilke imidlertid gaae aldeles over i

hinanden; det er formodenlig disse 2 sararaeVarieteter, som S timp-

son benævner ^Linckia oculataF o rh. (Asterias spowjiosa Go u\d^

D e s o r)" og „Linclda perlusa M ii 1 1. (Eclnnaster Eschrichtii M. T r.)",

ora hvilken sidste det tilloie^, at den er stcirrc, niere blegrod og

har længere Arme end den forstnævnte. Lignende Variationer

træffes hos Slægten Asleracanthion (smlgn. Brandt, 1. c. p. 30

og 31), og vi ville gjenfinde dem hos Solaster-Artcrne ^
tildeels

ogsaa hos Ctenodiscus crispatus.

Hos yngre Exemplarer af Cribrella sanguinolenta forholder

Skivens og hele Legemets Tvermaal sig som 1 til 3, hos ældre som

1 til 4 eller 5. A r m c n e erc kegledannedc og trinde, men dog lidt

flade underneden. Del af Hudens Kalkstykker dannede Net er be-

3
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dæliket med Grupper af korlc Borster eller fine Pigge. Hos

meget unge Excmplarer danner hver Gruppe en regelmæssig

Stjerne eller ordner sig i dohbclt Række langs med Randene af

hver af Pladerne paa Undersiden af Armene, hvor de hos alle

unge Exemplarer desuden lydeligt ere ordnede i 2 Længderækker

foruden dem, der sidde langs med de smalle Bugfurer. I Arm-

vinklerne indskydes dog nogle med samme Beklædning forsynede

Smaaplader mellem hine Pladerækker, af hvilke den iiverste derfor

i kort Afstand fra Skiven stiger opad og stoder sammen med

den tilsvarende fra Naboarmen under en Yinkel. Det mellem anden

og tredic Pladerække indskudte Parti er dog meget ubetydeligere

end det, dfr er indskudt mellem den overste og næsttiverste

Række. Paa Armenes Sider og Ryg er der derimod ingen regel-

mæssig Anordning af Pladerne og Borstegrupperne, ja hos ældre

Exemplarer træder den regelmæssige Anordning ikke engang

tydelig frem paa Bugsiden, hvis Beklædning gaaer i eet med

Ryggens, medens de hos de unge crc adskilte ved en skarp

Linie. Med Alderen tiltage disse Pigge eller Borster i Forlighed;

de ere ru eller endog fint takkede og staae snart i storre og

tættere, snart i mindre og tyndere Grupper eller dobbelte Ræk-

ker; paa den Række af Plader, der ligger nærmest ved Bugfurerne,

tiltage de i Slorrelse, saa at der her altid er en Gruppe af 3

eller 4 — paa store Exemplarer 5, 6 eller flere — temmelig

stærke og butte, ofte endogsaa kolleformige Pigge. Paa hver Side

af Bugfurens Vægge op imod Sugefodderne er der endnu en lille

Pig for hver Randplade. Hos yngre Exemplarer seer man næsten

aldrig mere end en enkelt Pore i Mellemrummene mellem Borste-

grupperne, hos de udvoxne derimod ikke sjelden 2, 3 eller 4.

Madreporpladen er hos de yngre ogsaa stærkt besat med

Smaapigge, hos de ældre derimod kun med bugtede og delte, fra

Midtpunktet udgaaende ophuiede Linier.

Universitetsmuseets slorste gronlandske Excmplar har et

Tvcrniaal af over 5'/?" mellem Spidserne af to Arme.

Farven synes at have været teglrod. — Denne Sosfjerne or
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Medsendt haadc fra Nord- og Sydgronland ; den forekommer des-

uden langs med Nordamerikas Kyst i det mindste til Massachu-

setts, hvorfra jeg har seet et Exemplar i Professor S ars' s Sam-

ling; den findes ved Island og ved Færoerne, i det hvide og ochotske

Ilav og langs med alle skandinaviske og brittiske Kyster, i det

mindste indtil Kanalen mellem England og Frankrig*), — Inspektor

Olrik har ledsaget de af ham nedsendle Exemplarer med den

Oplysning, at de decls ere tagne tæt ved Fjæren, deels f. Ex. ved

Egedesminde, paa c. 50 Favnes Dybde. Dette slemmer fuld-

kommen med Iagttagelser fra Norge, Skotland, Manan o. s. v.,

ifolge hvilke denne Arts Udbredningsbælte ligger imellem Hav-

bredden og 60 Favnes Dybde.

10. Solaslcr Forbes

(Sosoie).

De to vidt udbredte nordiske Arter, som ogsaa forekomme

ved Gronland, kjendes let som henhorende til denne Slægt ved

deres talrige (7— 14) Arme; de ere i ovrigt temmelig for-

skjellige og ville vistnok med Tiden blive Repræsentanter hver

for sin Slægt. I saa Fald kunde vor fiJrste Art beholde Navnet

Solasler og den anden det af Gray (Cataloguc of british Radiata)

foreslaaede Navn Pohjasler ^ hvis ikke allerede tidligere (1838)

Navnet Polyasterias var bragt til Anvendelse af Ehrenberg; i

dets Sted vilde derfor Crossasler Muller og Troschel (1840)

igjen kunne komme til Anvendelse.

15. Solasler ciulcca L i n n é nævnes her forst, da den staaer

den foregaaende Slægt nærmest og i flere Henseender kan siges

blot at være en mangearmet Criprella. Forinden jeg omtaler denne

Art som gronlandsk, vil jeg beskrive den typiske Form af

*) Derimod er det ikke nie<Tct troligt, at den, saaledcs som der anf^ives 1

„System der Asleiidcn", ogsaa skulde findes i .Aliddclhavct, og endnu

mindie, at Lcidener Museets indiske Exemplarer ikke skulde være til

at skjelnc derfra.

3*
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Arten efter Exemplarcr fra Færoerne, hvorfra store Suiter ere

indliibne til Museet fra lir. Sysselmand Muller.

Armenes Antal er snart 9, snart 10; de ere i Regelen

omtrent af Længde med eller kun lidet længere end Skivens

Tvermaal, undertiden dog temmelig lange og tynde; som oftest

ere de tynde og spidse i Enden, men tykke og opsvulmede eller

brede og flade ved Grunden. Oprindelig ere de vistnok tag-

formige og hoic, lidt sammentrykte paa Siderne og flade paa

Bugen, men naar Forplantningstiden indtræder, svulmer Armens

inderste Stykke op ligesom hos Cribrella. Paa selve Kroppens

Rygflade og paa Armenes Ryg og Sider er Beklædningen eens

overalt; den tykke og seigc Hud er nemlig gjennemvævet af et tæt

Kalknct, som udvendig bærer mangfoldige smaae Grupper eller

Koste, saakaldte Paxiller, af o— 10 korte lige lange Pigge. 1

Modsætning til den folgende Art, hos hvilken de sidde temmelig

tyndt, sidde disse Koste saa tæt, at man paa store Exemplarc

tæller næsten hundrede i en Tverlinie over Skiven fra den ene Arm-

vinkel til den anden. Man iagttager ikke nogen regelmæssig Ordning

af disse Grupper forend ned imod Armenes Underside, nærmest

ved Armbræmmen , hvor de ere ordnede i Skraarækker, som

regelmæssigt krydse hinanden. Paa Grund af den stærke Ud-

vikling af Hudskclettet er der kun indskrænket Plads til Ryg-

fod derne; paa Rygsiden af Skiven og Armene sidde de i

Grupper eller korte Rækker paa 2, 3 eller 4*), men de kunne

ogsaa forekomme ganske enkeltvis, og nedad mod Armenes Bug-

side blive de færre og færre, saa at enkelte eller dobbelte Porer

der ere det hyppigste ; men altid omgive de Paxillerne saa tæt

som muligt og udfylde Mellemrummene imellem dem.' Omtrent

midtveis mellem Analaabningen, der findes paa den midterste

Deel af Skiven, og en af Armvinklerne ligger Madre p orpla d en,

der paa sædvanlig Maade er tæt furet af fine Linier og desuden

ofte bærer nogle faae Paxiller. Rygfladens Beklædning fortsætter

*) Sikkiest iagttages Porernes Anordning paa Hudens indvendige Side.
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sig paa (len iiidorsle Ijrcdero Deel aC Armoii licolt om paa Bug-

Uadt'ii, saalodes at den Hække al" Plader og Piggruppor, som

danner Armbræmmen, her kommer til at ligge lidt iiidonlor

Kanten mellem Siderne og Buglladon. Den Hække af Koste,

som staaer nærmest over hin Armbræmme, er lidt slorre end

de andre Rygkosle og falder mere eller mindre i Oincne som

en selvstændig Række parallel med Armbræmmen, som

hestaaer af store sammentrykte Koste paa 20 — 30 Pigge,

ordnede i lo Tverrækker i hver Gruppe; indenfor Armvinklerne

forener den sig med den tilsvarende fra Naboarmen og danner

saaledes en Hue, hvis inderste Punkt dog ligger meget nær-

mere ved Arnivinkelen end ved Mundvinkelen. 1 den buede

Deel af disse Armbræmraer cre Kostene betydelig mindre end

i den inderste frie Deel af selve Armene. Langs med Bug-

furerne er der desuden tætte Kamme af 6—7 stærke kegle-

dannede og spidse Pigge, der cre stillede i en ofte lidt buet

eller skraa Tverlinie og tiltage i Storrclse indad mod lod-

derne; ved Grunden ere de forenede ved Hud. Nærmest ved

Fiidderne og noget oppe i selve Fodgangen sidder der ud

for hver af de nævnte Kamme et Sæt af 2—3 meget smaae

Pigge, der ere stillede efter hinanden paa langs.. I den yderste

Deel af Armen folges Armbræmmerne og hine Bugkamme ad,

men i den inderste Deel af Armene og paa Undersiden af Skiven

adskilles de derved, at Armbræmmerne boie om i Armvinklerne

for at danne de ovennævnte Buer, medens Kammene fortsættes

lige til Munden. Der dannes derved mellem hvert Par Bugfurer,

Munden og Armvinkelen et Rum (B u gru m m e n e) af Form som et

Piljern, der er besat med lignende Piggrupper som Ryghuden, dog

saaledes, at de her ere storre og navnlig tiltage i Storrelse ind

imod Munden, men ere sammensalte af færre og s lærkere Pigge,

der ligesom i de ovenfor omtalte Kamme ere forbundne ved Hud*).

*) Disse Piggnipper fortsætte sig lidt uil paa Armene mellem Bugkammcnc

og Armbræmmeii, saaledes at der ved Enden afliver Bu^kani staaer en

saadan Gruppe, som let kunde regnes med til Bugkainniens Pigge,

med hvilke den dog ikke har noget at gjorc.
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Porer er der hverken i disse Bugrum eller mellem de andre

til Hugdaden horende Piggrupper. Nærmest ved Munden er

(ler i Iner (Vemsjjringende Mundvinkel en Gruppe af 5 — G

lange og stærke, iiidad mod Munden rettede M u n d pi ggc foruden

flere smaae. — Flere Exemplarer vise endnu Spor til den naturlige

rode Farve; Forbes beskriver dem som purpurrude paa Ryggen

og fliidehvide paa Bugen.

Foruden den her beskrevne Form af Solaster endeca^ som er

den samme som den, der lever ved de engelske Kyster, og som

ligeledes forekommer ved Norge, hvorom et 9-armet Exemplar i

Prof. Sa r s's Samling fra Oxijord i Finmarken bærer Vidne, gives

der endnu en noget forskjellig Form af denne Art — hvis

det ikke er en selvstændig Art — hvoraf jog har undersiigt et

Exemplar fra Island, et 8-armet fra Floroen i Prof. Sars's Sam-

ling og flere velbevarede og udvoxne Exemplarer fra Griin-

land med et Tvermaal af indtil 8". Det hvori disse Exem-

plarer meest afvige fra de færingske, er at Armene ere mere

butte og plumpe, mere lige tykke i hele deres Længde, og

at „Bugrummenes" Koste ere mere sammentrykte og dannede

af flere (10—20) Pigge, saa at disse Deles Beklædning ganske

ligner Armbræmmernes; desuden ere Rygporerne færre, d. v. s.

midt paa Ryggen sidde de i Hobe paa 3—4 (5— 8 omkring hver

Paxil), men i de 3 eller 4 Rækker, som ligge nærmest ved Bug-

fladen, seer man kun enkelte Porer i Maskerne mellem Hud-

skelettets regelmæssige Net. Da der dog i disse Forskjelligheder

kun er Tale om et Mere eller Mindre indenfor temmelig snevre

Grændser, da lignende Forskjelligheder ogsaa kunne paavises

indenfor andre nærstaaende Arter, f. Ex. Cribrella sanguinolenta

og Solaster papposus^ og da Materialet endnu ikke er tilstrække-

ligt til at afgjore, om de paapegede Afvigelser ere constante

eller ikke, vover jeg endnu ikke at opstille denne F'orm som

en selvstændig Art. — Paa Ungerne af den hor omtalte gron-

landske Form lade de ovenfor anforte Kjendemærker sig i al

Fald ikke anvende, hvilket man heller ikke kunde vente,
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da Fudiu.rerncs og Piggenes Antal i l'iggruppeiiie ligesom hos

nærstaaende Former tiltager med Alderen. Ilos Excrnjtlarer

med 10""" Tvermaal linder jeg de 10 Arme overmaade korte

(2V'j"'™) og Ryggen temmelig tæt dækket af Grupper paa 4—6
Pigge; disse Grupper cre, sammenlignede med det udvoxncDyrs,

forholdsvis store og faac. Armbræmmerne, der adskille Ryg- og

Rugsiden, og ikke, som senere er Tilfældet, ligge lieelt nede paa

Rugsiden, tælle c. S Paxiller, som tiltage i Udvikling fra Arm-

spidsen til Armvinkeicn. Langs med hver Armfure taltes c. 14

Tverrækker af butte Pigge, 4 i hver. I de saakaldtc Rugrum,

der endnu ere meget smaae, sces kun nogle ganske faac Pigge.

Mundpladerne bære hver 4 Pigge, af hvilke den inderste og

længste er rettet ind mod Munden, som allsaa dækkes af ca

Krands af 20 horizontalc Pigge. — Jeg har desværre ikke kunnet

undersoge jevnaldrende Exemplarer af den færiiske Form.

Da Fabricius udgav sin Fauna griinlandica, kjendte

han ikke denne Art som gronlandsk, men i hans ovenfor om-

talte utrykte Manuskripter*) beskrives „Chagrin- Stjernen, Ast,

aspera Miill. (prodr. Zool. Dan, 2833)" efter 4 Exemplarer fra

Norge og 1 fra Godthaab i Gronland. Af disse 5 Exemplarer

vare de fire 9-armede og beskrives saaicdes: „Straalerne ere trinde,

men ved Roden meget brede og skilles kun der fra hinanden

ved en smal Mellemrift; udad fra Midten af at regne blive de

meget smallere og trindere, tilspidsede." Det femte derimod —
formodenlig det gronlandske — var 10-armet, „og paa samme mær-

kede jeg Straalerne at være smallere og gabe videre fra hinanden."

Under Forudsætning af, at den sidst beskrevne Form

kun er en Afart af Solaster endeca^ har denne Art en stor

geographisk Udbred ning, da den ikke alene findes ved

begge de modstaaende Kyster af Atlanterhavet, men ogsaa i den

nordlige Deel af det slille Hav, f. Ex. ifcilgc Rrandt ved Sitka.

*) 7de Ilefle Nr. 1736 p. 126.
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Den (indos, fra Finmarken (TromsiJ) lil Sundet, ved de hriltiske

Kystor lis'o til dot sydlige Irland, vod ræroenio og vod Island, ved

Gronland lige til Onionak, vod Newfoundland — hvorfra jog Iiar

sect ot 7-urniet Exemplar i Cliristianiamusoet — og i Fundy

Bugten samt ved Maine. Dens Udstrækning i Dybden or tem-

melig stor, da den er taget paa forskjellige Dybder mellom

Havets Niveau og 90 Favnes Dybde.

16. Sulaster papposus L i n n é (Asterias j^apposa Fabricius,

Fauna groiilandica Nr. 304; Sosolcn (Ast. j)opposa)^ Zoologiske

Samlinger 2det Hefte p. 370, Nr. 349).

Ogsaa af denne Art maae vi skjelne mellem en typisk

og en afvigende Form, men her er det don typiske Form

— svarende til Afbildningen hos Forbcs (Brit. Starf. p. 112)

og i C u vi er regne aniraal, edit. illtistrée, zoophytos — der

forekommer ved Gronland. Den har en stor Skive og 10 — 13*)

korte kegledannede Arme, hvis Længde i det hoieste er lig

med Skivens Tvermaal; de cre ikke opsvulmede ved Grunden,

men aftage jevnt i Forlighed ud mod Spidsen. Huden er tem-

melig bliJd, da Kalknettet ikke er tæt, men efterlader store

Mellemrum, der kun ere dækkede af en tynd Hud; det be-

slaaer af mange samraenleddede Smaastykker, hvilket dog forst

viser sig ved at betragte Huden fra den indvendige Side. Hvor

Hudskeletlets Grene stode sammen, bære de Knipper (Koste,

Paxiller) af Borster eller Pigge, forbundne ved en fælleds cylindrisk

Fod. I hvert af disse Knipper er der omtrent 30 Borster; paa

yngre, mindre slidte Exemplarer ligne de ofte smaae Kogler, da

de ere sammensalte af flere Kredse af kegledannede Pigge, de

længste i Midten. Disse Koste ere stillede i saa stor Afstand,

at der — naar man ikke medtager de smaae, der kunne sidde

imellem dem — er lige saa langt imellem dem, som de selv cre

hiJie, og at man i en Tverlinie mellem 2 Armvinkler i det hoieste vil

'9 Det 11} ppiffste Antal er 12, kun et enkelt af de undersogte Individer

liar 10.
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tælle 25—30, og fra Spidsen af eti af Armene og langs med dens

Midle indtil dens Grund kun c. 20 slige Koste. Paa Rygsiden

af Armene ordne de sig undertiden i fem mere eller mindre

tydelige Længderækkcr. Paa liugsiden af Armene er der kun 2

Rækker af lignende Dannelser, nemlig en langs med Bugfurerne

og en paa Grændsen mellem Ryg- og Bugsiden. Den forste

naaer fra Spidsen af Armene lige til Munden , den anden for-

lader den i Armvinkelcn for at hiiie sig om i Armbrapmmen fra

den tilstddende Arm. Bugrummene indenfor Armvinklerno

ere enten nogne eller kun besatte med nogle faac smaae Koste.

Armbræmmen bestaaer af store sammentrykte Koste, hver paa

c. 30 Borster, som ere meget stærkere end Rygkostene; Sam-

mentrykningens Retning er lodret paa Armens Axe. Den langs

med Bugfurerne lobende Rsukke bestaaer derimod af 5—7 lange og

tynde Pigge, som ere stillede i en T ver række lodret paa Armens

Axe. Indenfor hver af disse Tverrækker er der, nærmest ved

Fodderne, endnu 3—4 Pigge af en ganske lignende Form, men

stillede i en Række paa langs. Umiddelbart ved Munden fort-

sætte de sig omkring Mundvinklerne fra den ene Armfure til den

anden og danne derved en Gruppe af 6— 12 lange flade og

indad mod Munden rettede, paa særegne Mundplader befæstede

Mundpigge; disse Grupper danne tilsammen en fuldstændig

Kreds omkring Munden. Mellem Skivens Midtpunkt og en af Arm-

vinklerne ligger en lille rund hvælvet Mad re porp I ade med

gaffelformigt delte, lidt buglede, fra Midten udslraalende, ophoiede

Linier. Paa Bugsiden er der ingen Fodporer, hvorimod der

overalt paa Rygsiden af Kroppen og Armene i de blodhudcde

Mellemrum mellem Kalkskelcttet er Grupper af 20—^40 Ryg-

fodsporer.

Farven var paa de friske Exemplarer, som jeg har seet,

ligesom paa den ovenfor citerede smukke franske Afbildning

miirk ildrod. Ifcilge Forbes varierer den en Deel; undertiden

er hele Rygsiden purpurrod, men ofte er kun Skiven rod og

Armene hvide med rode Pletter. Engang fik Forbes et murke-
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rudt Excmplar med lysegriJiiiie I*igi;e. Utidcrsidcii er gjernc hvid

eller Ii\i(lgiil, og meget unge Exemplarer erc ganske hvide med

lltidlagelse al' det store rude Oie i Spidsen af Armene. Fahri-

eius beskriver Farven paa lignende Maade.

Ungerne have færre Koste saavel paa Skiven som paa

begge Sider af Armene, færre Pigge i hver Kost, færre Porer i

liver Gruppe, men alle disse Dele forholdsvis store. Et Exem-

plar paa 14""" i Tvermaal har saaledes kun 14 Koste i en Linie

tvcrs over Skiven med en halv Snes Borster i hver, og kun 14

Tverkamme fra Spidsen af Armene til Munden, hver paa 3 Pigge,

foruden de 2 ved selve Bugfurens Rand, kun 2—4 lange Mund-

pigge i hver Gruppe og kun nogle faae Porefiidder i hvert Rum.

Foruden den her beskrevne normale kortarmede Form synes

der ogsaa at exislere en la n garmet Form af denne Art. I de

kjobenliavnske Museer findes der 5 Exemplarer af den uden

Angivelse af Findestedet; et sjette har jeg seet i Prof. Sars's

Samling fra Herlovær. Denne Afart har længere spidsere

og fladere Arme og flere, men mindre Koste baade

paaRj'g- og Bugsiden. Antallet af Randkostc fra Spidsen af

Armene indtil Armvinkelen er derfor hos denne Form over 20

indtil henimod 30, medens det hos den typiske Form sjelden

naaer Tallet 20.

Solasier papposus har en meget stor Udbredning. FraWelling-

lon-Kanalen, hvor den er opdaget afCapt. Pennys Nordpolsexpedi-

tion lader den sig forfolge langs med den gronlandske Kyst lige fra

Omenak, ved Newfoundland, Manan og Massachusetts, ved Spitz-

bergen*), Island og Færoerne, ved alle skandinaviske Kyster fra

Nordkap indtil ned i Sundet, ved alle briltiske Kyster og ved

den franske Kanalkyst indtil Departement Finisterre. I den

") Pliipps a voyairp towards tiie nortli polc, F^ondon 177J, og J.Ross ITil-

læoet til Pariys Jde Keisc (iiairalive of au attempt to reacli the norlh

pole. London 18283.
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nordlige Deel af det stille Ilav findes der i det mindste beslæg-

tede Former; Mertens har nemlig fra Beliringsslrædet hjem-

bragt to Tegninger af 10-ariiiede med 5. papposufi beslægtede

smaae Susole, og paa disse Tegninger har Brandt i prodr. de-

script. animal. etc. opstillet 5. afflnis og alboverrucosus. For saa

vidt det kan være tilladt at bygge en Formodning paa Brandts

korte Beskrivelser, skulde jeg dog være tilbiJiclig til blot at antage

dem for at være Unger af S. papposus.

Ved Egedesminde har Inspektor Olrik taget denne Art

paa 40 F'avne*). Ved Nord-Europas Kyster gaaer dens Region

fra 5—50 Favne.

Il- Pterastcr M ii 1 1 e r og T r o s c h e 1

(Finiiestjcineii)

kjendes allerede ved sit tykke blu de og ligesom svampede

Legeme og ved sine o korte og tykke Arme let fra de andre

gronlandske Stistjerner. Af dens ovrige Eiendommeligheder, der ville

fremgaae af nctlenstaaende Beskrivelse, er dens dobbelte Hud-

dække og finneagtige Randbræmme dens væsenligste Træk.

17. Ptcraster niilitaris O. Fr. Muller (Zool. Dan. tab. 131;

Miiller og Troschel, System der Asteriden, p. 127, tab. VI

fig. 1; Diiben ogKoren l.c. p. 2l6, tab.VII fig 11-13; Sars,

Koren og Danielsen, Fauna littoralis Norvegiæ, 2det Hefte

p. 00, tab.VII fig. 1-8) har en hvælvet Rygside og en flad Bug-

side; paa denne sidste iagttages Mundaabningen , af hvilken en

foldet Mavehud ofte er krænget lidt ud, og Bugfurerne med deres

dobbelte Fodrækkcr. Langs med hele Dyrels Rand lober en

Bræmme, der eftersom Dyret er mere slapt eller mere sam-

*) Fabricius's utrykte Manuscripl siger folgeiidc: „den lindes i det <»ioii-

landske Hav paa dybt Vand, hvor man fisker med lange UlUesnoier".

Under sit Ophold i Grenland saae Fabricius dog kun 1 ,
der idfældiffvis

blev ophalet med en Ulkesnorc i Qvanafjord. „Den gaaer IVeni i cu

Hvirvelbevægelse, snart til en, snart til en anden Side",
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inoulrukkot, enten slaaer fladt ud til Siden eller vender næsten

lige nedad og er dannet ligesom en Fiskefinne af tynde, men

temmelig lange Pigge, der tiltage i Storrelse fra Armspidsen til

Armvinklen og ere forbundne ved en fin Hud lige til Spidsen.

Rummet mellem dem og Bugfurerne indtages af lignende, men

lavere Finner, dannede af Pigge, der ligne Randpiggene, men

kun ere halv saa lange og stillede i Tvcrrækker, 5— 6 i hver,

og ved Hud forbundne med hinanden og med Randbræmmen.

I hver Mundvinkel er der et rudeformigt Rum, begrændset udadtil

af de lo inderste af disse Smaafinner, indadtil af to lignende, som

vende indad mod Munden; i hver af disse 5 Rum staae to stærke

kegledannede, bevægeligt indleddede Pigge. Dyrels hvælvede Ryg-

side beklædes af et netl'ormigt Kalkskelet med regelmæssige

rudeformige, temmelig smaae Masker; hvor Kalkskeleltets Stykker

stodc sammen, er der smaae Knuder, fra hvilke Knipper af 2—

3

fine Pigge stige op; Piggene i samme Knippe ere forbundne

ved en tynd Hud, men vige tillige lidt ud fra hinanden i Spidsen,

hvor de alle ere forbundne ved den bliide Hud, der overtrækker

hele Dyrets Ryg parallelt med den egenlige Ryghud. Mellem

denne dobbelte Ryghud er der altsaa et Rum, som man kunde

sammenligne med en Hal, hvis Loft bæres af Piggene ligesom

af talrige regelmæssigt ordnede Stiilerækker. I den ydre Hud

sees der enkelte Porer*), tyndt spredte over Dyrets Ryg, og

mange smaae hvide Korn, som under Mikroskopet vise sig at

være Kalkconcretioner af uregelmæssig Form og grenet hullet

Bygning. Den egenlige Tarmaabning er kun lille, men den

dertil svarende Aabning i den ydre Hud er stor og omgivet

af en Pigkrands. S tim p son har iagttaget, at Vandet stodes

ud og ind af denne Aabning ligesom af en Holothuries Cloak og

antager, at den hele Indretning staaer i Aandedrættets Tjeneste;

*) Hermed kan sammenholdes Vahls Bemærkning i Zoologia Danica p. 13:

„siipeificies tola piinctis minulis obsita , e quibus papillas extendebat

Asteiias viva bilineaies cylindricas albas".
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litloralis Norvegiæ er den omtalte Hal mellem den dobbelte Ryghud

en Udklækningshule for Æggene. Mad repo rpl ad en , der er

knudret, har en hvælvet Form og ligger nærmere ved Tarmaab-

ningen end ved Armvinkclen, er ogsaa skjult af den ydre Hud.

Farven er efter Diiben og Ko ren gullivid med rode Oie-

punkter, ifolge Afbildningen i Zoologia Danica smuk teglrod med

Undtagelse af den hvidgraa Armbræmme. Et af Capitain Hol-

bcill nedsendt stort Exemplar med et Tvermaal af næsten 4

Tommer viste endnu ved Ankomsten til Museet sin teglrode

Farve.

Pteraster militaris er en ægte arktisk Art. Fra Gronland

gaaer den paa den ene Side til Fundy Buglen, paa den anden

Side til Spitzbergen og Finmarken (Hammersfæst); her er den

almindeligere og storre end sydligere, men den forekommer dog

endnu ved Bergen i smaae Exemplarer. Ved de skandinaviske

Kyster træffes den i et Bælte af mellem 20 og 40 til 50 Favnes

Dybde, hvormed det stemmer, atStimpson fandt den paa 35

Favnes Dybde.

12. Cteuodiscus M ii 1 1 e r og T r o s c h e 1.

Denne Slægt horer til Kamstjernernes Gruppe, der af-

viger fra alle de foregaaende Slægter af Sosljerner ved at mangle

Analaabning, og ved at Fodderne ere kegle dannede og

spidse og mangleSugeplade iEnden. Deres Hudskelet er tæt besat

med s tjerneformige Grupper afSmaapigge. og langs med

hele Legemets Rand lober en dobbelt Række af storre Pla-

der. Slægten Cteuodiscus omfatter kun en Art, der er let kjen-

delig fra de fleste andre gronlandske Sostjerner ved sine korte

Arme og fra den foregaaende Art ved sit faste Hud dække.

18. Cteuodiscus crispafus Retzius {Ast. polaris Sabine i

Supplement til Parrys journal of a voyage for Ihe discovery of a

northwest passage, London 1S21, med Afbildning tab. L f. 2—3;

Ast. aranciaca Dewhurst, the natural history of the order
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Cctacea etc. p. 283; ft. folaris og Ct. ptjfjmæus Muller

og Tros c hel System der Asteriden p. 76, tab. V. fig. 5)

har Form af en flad og tcjrimelig tyk Stjerne med 5 korte brede

og spidse Arme og afrundede Armvinkler. Dens storsle Tver-

maal er i Regelen kun dobbelt saa stort som Skivens. Ryg-

fladens faste Hudskelet, der kun afbrydes ved de talrige,

men enkeltstillede Porer, som gjennembryde det, er tæt besat

med Grupper af 5— 10 trinde butte og lige lange Smaapigge,

som stige op fra en fælleds cylindrisk Basis; de danne enten

en aflang Ring eller en tæt Kreds omkring en i 3Iidten stillet

Pig; naar de cre spærrede ud fra hinanden, ligne disse Pa xil I e r

Stjerner eller Ilænder. Madreporpladen med sine ophiiiede

parallele noget bugtede Linier ligger midtveis mellem Skivens

Midtpunkt og en af Armvinklerne. Legemets lodrette Side-

flader indtages af to Rækker lodrette Plader, den ene over den

anden ; disse 2 Rækker ere kun adskilte fra hinanden og fra

Bugfladens Beklædning ved fine Linier, hvorimod de enkelte

Plader i samme Række ere afsondrede ved Furer, der fortsætte

sig om paa Bugsiden lige til Bugfurerne. I den civerste Række

ere Pladerne hoie og smalle, især i Armvinklerne; thi imod

Spidsen af Armene blive de stedse lavere, men forholdsvis bredere;

paa Siderne er deres Omrids lidt bugtet, men oventil, hvor de

boie sig lidt om paa Rygfladen, ere de afrundede; til den

nederste Pladerække stode de derimod med en lige Linie. Paa

de 3 andre Sider ere de kantede med en tæt Bræmme af brede

flade og tiltrykte Papil 1 er; de af disse Papiller, som omkrandse

Pladernes overste Ende, ere meget smaae. Der hvor Randpladerne

bciie sig om paa Rygfladen, bære de hver en lille kegledannet

lodret Pig. Fra Spidsen af den ene Arm til Spidsen af den

næste kan der være 24 slige Randplader foruden en stor hvælvet

Plade, der dækker Armspidsen paa Ryggen; den har ligesom de

nndre en Krands af Papiller, men bærer 2 Pigge og har i Midten

en Indbugtning, der svarer til Enden af Bugfuren, saa at den

kan betragtes som dannet ved en Sammensmeltning af 2 Rand*
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plader. Ran d plad e rn e af den n c d er s te Rækk e ligge halvt

paa Dyrets Sider, halvt paa dets Bugdade; ligesom hos de

overste er deres Form mere eller mindre bred, eftersom de

ligge nærmest ved Spidsen eller ved Grunden af Armene; paa

de 2 frie Sider ere ogsaa de kantede med Papiller, der danne

en umiddelbar Fortsættelse af de uversto Randpladers Papilkammc;

i Kanten mellem Side- og Bugfladen bære de hver en udslaacnde

Pig af samme Form som paa den overste Række og ligesom

dennes aftagende i Storrclse ud imod Armenes Spids. I den yderste

Deel af Armen stode disse underste Randplader umiddelbart op

til Bugfurernes Rand plader, men fra den sjette af indskydes

der mellem dem en særegen Beklædning, der stedse udvikler sig

mere, jo slorre Afstanden mellem hine 2 Systemer af Plader

bliver. Rummet mellem Randpladerne og Bugfurerne inddeles

nemlig ved de ovenfor omtalte Tverfurer i trapezoidale Styk-

ker, der ere belagte med 2 Rækker flade og taglagte Skjæl og

kantede paa Siderne med Papiller ligesom Randpladernc. Ud for

hver af disse Stykker, eller i Spidsen af Armene, hvor de mangle,

udfor hver af Randpladerne, sidder, tæt op til Bugfuren, en

Gruppe af o—8 spidse kegledannede Pigge, hvoraf dog kun

de 4— 5 storsle vende ind imod Fodrækken ; ud for det inderste

og bredeste af de nævnte Stykker sidder der to saadanne Grupper.

Disse inderste Bug plader naac dog ikke lige til Munden, da

der i hver Mundvinkel ligger 2 smaae lidt hvælvede Mund-

plader, som foruden njindre Pigge paa deres Overflade bære

4— 5 Smaapigge langs med Bugfuren og 20 stiirre Mundpiggc,

der ere rettede lige ind imod Munden. I hver Bugfure er der

2 Rækker tykke spidse og kegledannede Fod der, aftagende i

Storrelse ud imod Armenes Spids, indtil 20 i hver Række.

Farven angiver Dewhurst at være brunrod.

Ungerne paa Vo Tommes Tvermaal eller mindre (Oeno^/i'scus

pygmæus MiiW er ogTroschel olim) skylde deres afvigende Ud-

seende fornemmelig til den Omstændighed ,
at den i Spidsen af

Armene anbragte Plade er uforholdsmæssig stor; der er desuden



48

lun 12 Randplader fra den ene Armspids til den anden, og Biig-

pladernc cre kun lidt udviklede. Den Vorte, som ogsaa hos de

ældre ofte findes midt paa Skiven, optræder her som en hoi

kcgledannet Stilk.

Ctenodiscus crispatus er hidtil kun nedscndt fra Syd-Gron-

laiid, men findes uden Tvivl langs med hele den gronlandske Kyst,

da den ogsaa er fundet i Wellington -Kanalen af den oftoratalte

engelske Nordpolsexpedition og ved Mel vi 1 1 e- O en paa Parrys

forste Reise. Ifolge S ti raps o n er den fundet i Fundy Buglen

og er ikke ualmindelig ved Ny-England. Paa den modsatte Side

af Atlanterhavet er den fundet enkelte Steder i Finmarken, ja

endnu ved Christianssund. Jeg har undersogt Exemplarer fra

Spitzbergen — hvorfra den ogsaa anfores af Dewhurst — og

fra Finmarken i Prof. Sar s's Samling og finder dem fuldkom-

men overeensstemmende med de gronlandske. To Exemplarer,

begge fra Norge og sandsynligvis begge fra et af de sydligste

Findesteder for Arten, afvige derimod paafaldende fra den normale

kortarmede Form ved deres længere og spidsere Arme,

hvorved de i Omrids komme til at Vigne Archasler Parelii] i andre

Henseender har jeg derimod ingen Forskjel kunnet opdage. —
Denne Art træffes altid paa dyndet og leret Bund, men har en

betydelig Udstrækning i Dy bden, dåden er truffet fra 25 til 200

Favne. Hr. Barrett har taget den ved Arksut paa 25 Favne,

hvorimod afdode Inspektor Moller fandt den ved Igaliko paa

60 Favne.

D. Slaiigesfjeriier (Ophiuridæ).

Da jeg deels tidligere*) har leveret en „forelobig Oversigt

OVOf de gronlandske Slangestjerner", deels haaber inden længe

at kunne offenliggjiire et udforligt Arbeide, ledsaget af Afbild-

') Videnskabelige Meddelelser fråden naturhistoriske Forening i Kjobenhavrt

1854. p. 95.
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ninger, over de groiilandsLe Opliiurer samt over de med dem

nærmest beslægtede nordiske Arter, indskrænker jeg mig lier til

de allernodvendigste Bemærkninger.

13. Opkiura Forbcs (non Lmk.).

Armene ere beklædte med Plader og Skiven med nogne

Skjæl; Armene udgaae fra Indsnit i Skiveranden, som paa

hver Side ere kantede med en Række Papillcr; 3 korte og svage

liltrykte Armpigge sidde paa den frie Rand af hver af Sidepladerne.

Mun d skjold en e ere meget store og strække sig ud i Arm-

mellemrummene mellem Genitalspalterne. De inderste Armporer

sidde indenfor den inderste Armbugplade og saa tæt op til

Mundvigene, at de synes at aabne sig i disse, som derved

fa a e Form af et Y.

19. Ophiiira Sarsii Liitkcn I. c. (og tillige O. coriacea

ibid.*j. Mundskjoldenes Form og Skivens Skjælbeklædning er

omtrent som hos de to sydligere Arter, Opkiura texturata

(Lmk.) Forbcs og O. oifc/f/a Fo rb e s; med den sidste af disse

Arter har den de færre og stærkere Papiller paa hver Side af Skive-

indsnittene tilfælleds, men afviger derimod fra den ved sine læn-

gere Armpigge, af hvilke de to længste i tiltrykt Tilstand naae

ud over de efterfolgende Sideplader. Fra Oph. texturata^ som

den ligner i Udseende og Slorrelse, afviger den især ved at Mund-

skjoldene ere mindre og ved at mangle hin Arts charakteristiske

Porer midt paa Undersiden af det inderste Stykke af Armene.

I Regelen har Oph. Sarsii paa den inderste Deel af Armene to Fod-

papiller ved hver Fodpore. Farven er lys oliven med afvexlende

morke og lyse Bælter paa Armene. Den opnaacr den ret anselige

StiJrrelse af 27""" Skivetvermaal og c. 100*""' Armlængde og er

almindelig paa mange Steder af Gronlands Vestkyst, f. Ex. ved

Omenak, Ritenbenk og Arksut, paa Steenbund. Det er sand-

*) Et rigeligere Materiale har overbevist mig om, at denne Form ikke er

en selvstændig Art. Om O. arclica I. c. er jeg eiuinu uvis; jeg udelader

den derfor af denne Oversigt.

4
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synligvis den, der i de oftere citerede Meddelelser om Echino-

dermfaunaen i Wellington -Kanalen og Fundy Bugten benævnes

som y^Ophiura teæturala" eller som ^Ophiolepis ciliala". I Prof.

Sars's Samling har jeg seet Exemplarer fra Spitzbergen, til-

hiirende den fintskjællede Varietet {O. coriacea mihi antea) og

talrige Exemplarer fra P^inmarken og den norske Kyst indtil Om-

egnen af Bergen. Her er den taget paa 20— 30 Favne og mellem

60 og 80 Favne. Hr. Barre tt tog den ved Arksut paa 8—25

Favne, Inspektor Olrik paa 20 Favne.

20. Ophiiira squaiuosa Llitken 1. c. (Ophiura fasciculata

Forbes 1. c.?*}. Skiven er beklædt med regelmæssige flade

rundagtige Skjæl, mellem hvilke Radialskjoldene ikke falde

meget i Oinene; paa Skivens Underside ere de mere langagtige

og ligge i regelmæssige Rader. Mundskjoldcne ere af en regel-

mæssig Skjoldform, lige brede og lange eller endogsaa mere

brede end lange, men aldrig halv saa lange som Afstanden fra

Skiveranden. Armbugpladerne ere hjerteformige ; der er kun

1 Fodpapil. Den iiverste Armpig er ofte temmelig tyk. Farven

er mork graalig eller lidt rodlig. 1 Henseende til Storreisen

staaer denne Art endogsaa tilbage for Oph. albida og er altsaa

betydelig mindre end den foregaaende. Den er nedsendt baade

fra Nord- og Syd-Gronland; baade Hr. Olrik og Hr. Barrett

have taget den sammen med O. Sarsii. Den synes at findes i

Wellington -Kanalen og er desuden fundet ved Newfoundland og

af Prof. Sars i Finmarken og lidt Nord for Bergen, samt af

Adj. Lorentzen ved Hellebæk i den overste Deel af Oresundet *=^).

*) UtTjilel jeg ikke liar megen Tvivl om, at Ophiura squamosa er identisk

med Oph, fasciculata Forbes, Ophioclen liroijeri med Oph. sericea

Forbes, Amphiura HolboUi med Ophiolepis Suiiclevatli Muller og

Troschel, og at mine Navne altsaa ville komme til at vige Pladsen,

ansecr jeg det dog for rigtigst, indtil al Tvivl er hævet ved Sammenlig-

ning af aulhenliske Exemplarer, at beholde de af mig brugte Navne for

at undgaae i>luli<jliedcn af en yderligere Forvirring.

^^•) See min Afhandling om de ved Danmarks Kyster levende Pigliude i

Videnskab. iMeddel. 1836, p.96.
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Dens U(il)rcdniiig i Dybden ligger mellem 8—25 (Barrett) og

50—60 Favne (Holboll).

21. Ophiura iioilosa L li I k e n (m- let kjcndelig ved sine korte

knudrede Arme; Skiven er dækket med temmelig store flade og

kantede Skjæl. Mundskjoldcne ere næsten ægformige og ligge

langt ude i Armmollomrummene ; de smalle Armbugpladcr , de

3— 5 Fodpapillcr, Fodporernes skraa Retning og de aldeles rudi-

mentære Armpigge charakterisere end ydermere dciiiic mærkelige

lille Art. Om dens Farve i levende Live og om dens specielle

Findested ved Griinland vides endnu Intet. Den synes ogsaa at

forekomme ved Newfoundland.

22. Ophiiira Stuwitzii Liitkcn (n. sp.) har en tyk Skive og

korte spidse Arme. Skivens rundagtige lidt kantede Rygskjæl

aftage i Storrelsc ud imod Kanten. Skiveindsnittenes Papiller ligge

parallelt med Armenes. Mundskjoldene ere smalle, udadtil af-

rundede, indadtil mere spidse. De inderste Armbugplader ere

aflange og ophoiede. Fodporerne ere skraa Spalter ligesom

hos O. nodosa. Armpiggeiic have samme Storrelse og Form som

Fodpapillerne, fra hvilke de ikke ere til at skjelne, og med hvilke

de danne en tæt fortlobende Række; paa den inderste Deel af

Armene er der 7 saadanne Papiller indenfor hver Fodspalte.

Denne mærkelige lille Art er nedsendt fra Griinland et Par Gange,

men uden Angivelse af Findestedet. Museet besidder ogsaa

Exemplarer fra Newfoundland, samlede af den afdode norske

Zoolog Stuwitz. Et af disse havde 6"""
i Skivetvermaal og 10"""

i Armlængde.

Forbes beskriver paa det anfiJrte Sted endnu en Art,

Ophiura (jlacialis^ som ikke er kjendt fra Gronland.

14. Ophiocten Liitken.

Denne Slægt afviger alene fra Ophiura derved, at Indsnittene

i Skiveranden her kun o[itræde som I n d b u gtn i n g e r , under

hvilke Armene træde ud fra Skiven; ved at Pa pi (kammene

fortsætte sig langs med hele Indbiigtniiigcns Rand uden at af-

4*
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brydes i Midlen; og ved den starpcKant, der adsliillcr Under-

sidens regelmæssige Slijældække fra Rygsiden, som er belagt

med flade Smaaskjæl, mellem iivilke Radialskjoldeuc og nogle

slorrc runde Skjæl let falde i Oinene.

23. Opkioctcu Krojeri Liitken (I. c.) er sandsynligvis iden-

tisk med den af Forbes beskrevne Ophiura sericea fra Welling-

loM-Kanalcn. Desuden kjendes den fra Spilzbergcn. Min For-

modning, at Universitetsmusccts Exemplarer vare fra Grenland,

bestyrkes derved, at Ur. Barre tt har laget 4 Exemplarer af denne

Art ved Ark sut paa Dyndbund i en Dybde af 15 og af 50 Favne.

Farven er i levende Live smuk carminrod („purple").

15. .4m[)kiura Forbes.

Denne Slægt er let kjendelig fra de to foregaaendc Slægter ved

sine lange og tynde Arme, der aftage langsomt i Styrke

fra deres Udspring indtil Spidsen, ved de korte strittende Armpigge,

de smaae Mundskjolde og ved Skivens Beklædning med meget

smaae Skjæl, blandt hvilke de 10 Radialskjolde let gjore sig be-

mærkede ved deres betydeligere Sliirrelse.

21. Ainphiiira nolbulli Liitken (I. c.) er vel neppe forskjellig

fra Ophiolepis SundevaUi M ii 1 1 e r og T r o s c h e 1 (System der Asteri-

deii p.93) fra Spitzbcrgen. Om denne Arts Forskjellighed fra A. fli-

formis Miill. og fra A. Chiajei Forbes sce min Afhandling om Dan-

marks Echinodcrmer i Videnskabelige Meddelelser fra den natur-

historiske Forening for 1856 p. 109. — Ifolgc velvillig Meddelelse

aflir. Barrelt, der har laget den ved Arksut paa 15—50 Favne

og paa Dyndbund, har den i levende Live en hvidlig Farve.

Udenfor Gronland forekommer den sandsynligvis ved Spitzbcrgen

og i Wellinglon-Kanalen, da man vel tor antage, at det er den,

som Forbes omtaler som en Varietet af A. fiiifoi'mis.

16. Opbiopliolis Mil II er og Tros c hel.

25. Opli. aciileuia Muller (Oph. scolopendrica Miill er og

T#o s c h e 1 ; Astcrias ophiura F a b r i c i u s Fauna gronland. Nr. 366

;
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Asterias aciileala Miilller Zool. dan. (ab. 99) er almindelig overalt

ved Groiiland fra 3— 15 Favne (Barrett) indtil .50— 60 Favne

(Ilolbull). Den gaaer mod Syd til Massacliusells og fra Spitz-

bergcn til Kanalen mellem England og Frankrig.

17. Ophiiicaiilha JMiiller og Troschel.

Af denne ved Skivens Beklædning med ru Korn og

ved de lange ru Arm pigge udmærkede Slægt gives kun 1

nordisk Art:

26. Ophiacaiitha spiuiilosa Miillcr og Troschel (System

der Asteridcn p. 107), synonym med:

Ophiacantha gronlandica Muller og Troschel, Arciiiv fur

Naturgesch. 1811 p. 183.

Ophiocoma arctica Miillcr og Troschel, System der Asteriden

p. 103.

Ophiocoma echinulata Forbes, i Sutlicrlands journal etc.

Diiectc Sammenligning mellem norske og grfinlandske Exem-

plarer har overbevist mig om deres Identitet, og Undersiigelscn

af et spitzbergensk Exeraplar af „Ophiocoma arctica" i Prof.

Sars's Samling, hidrorende fra Museet i Stokholm, gav samme

Resultat, hvorved min tidligere*) udtalte Formodning, at Ophio-

coma arctica maatte være en Ophiacantlia-Xrt^ saaledes blev be-

kræftet over Forventning. Denne Art er altsaa udbredt fra Wel-

lington-Kanalen i det mindste til Fundy Bugten og fra Spitzbergen

til Lofoten. Inspektor Olrik har taget den paa 20 Favne og

Capt. Holboll pai 50—60 Favne. Farven beskriver Prof.

Sars som miirkebrun eller lysebrun paa Skiven og med lyse-

og mcirkebrune Farvebælter paa Armene, hvilket ganske stemmer

med de gronlandske Exemplarers Udseende.

18. Ophioscolex Miiller og Troschel.

27. En Slangestjerne, der synes at lilhiire denne ved sin

nogne og blode Skive og Arme udmærkede Slægt, er bleven

) Videnskab. Meddel. 1854 p. 103.
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nedsoiidl af lir. Einar Hansen, Kolonibestyrer i Onienak,

men desværre i en Tilstand, der ikke tilsteder nogen nærmere

Beskrivelse eller Bestemmelse. Den synes imidlertid al være

forskjellig baade fra Ophioscolex furpurea og fra O. rjlacialis^

hvilken sidste den kommer nær i Storrelse.

Anmærkning. Da Ophiothrix fragilis Abildgaard ikke

senere*) er nedsendt fra Gronland og heller ikke i Skandinavien

naaer op til den arktiske Begion, bor den sikkert udgaae af For-

tegnelsen over de gronlandske Slangestjerner. Naar Sabine i

Ross's forste Reise og J. Ross i Parrys tredie og fjerde Reise

anfore Ophiura fragilis som funden i Davis -Strædet, i Prinds-

Regentens Sund (Port-Bowen) og ved de 7 Oer nord for

Spitzbergen , antager jeg derfor, at der er skeet en Forvexifng

med Ophiacantha spinulosa.

1!). Asteroplijton L i n ck

(Medusahoved).

28. .4st. eucueniis Muller og Troschel (System der Aste-

riden p. 123; Asterias caput mediisæ Fabricius Fauna Grtinl.

Nr. 367) opnaaer en betydelig Storrelse (4 Tommer i Skivetvermaal)

og er ved Rygribbbernes Beklædning med grove runde

Korn — men hverken med isolerede Pigge som hos A. Linckii

eller med fine spidse Korn som hos A. Lamarckii — og ved de

temmelig tydelige Armbugplader let at kjcnde fra de to

andre nordiske Arter. Den findes paa meget store Dybder, ifiJlge

Meddelelse af Dr. Rudolph endogsaa paa 450 Favne og ifolge

en Angivelse, der citeres af Dewhurst, endogsaa paa 1000 Favne.

Den synes at være identisk med Stimpsons Ast. Agassizzii fra

Fundy Bugten (i Corallinbæltet mellem ^o/<en/a- Skovene) , og

det er muligvis den og ikke ^4. lamarc/i«, som Martens**) be-

skriver og afbilder fra Spitzbergen.

*) Smlgn. Vidensk. Meddel. 1. c. p. 103.

**) Fr. Martens: Spitzbeigisclie oder gronlandische Reisebescln-eibung,

Hamburg 1675, tab. P fig. e (copieret lios Adcluiig, Geschichte der

Schifi'fahrten u. s. w., Taf. XVII lig. 3 og 4).
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E. Fjersfjerner (Crinoideæ).

20. Alcdo Lcach.

29. AIccto Esckrichtii J. Miiller (Arcliiv ftir Natur-

gescliichte VII, 1841, p. 121). Pastor Jiirgensen liar taget

denne Art paa 20 Favnes Dybde og paa Leerbnnd ved Kak-

simiut. Den antages ogsaa at findes ved Manan, livor

Stimpson tog en saadan Form, men et yngre Exemplar, paa

25 Favne, Skalbund. Det var morkegront med hvide Pletter.

Paa en af afdudc Inspektor Moller efterladt Tegning ere der-

imod Armleddcne brunlige og Grenene (Finnerne, pmnw/cp) orange-

gule. — Det er uvist, til hvilken af de nordiske j-l/ec/o- Arter

Phipps's ^Asterias pectinata^' (Dewhurst 1. c. p. 284) fra .Nord-

siden af Spitzbergcn vil blive at henfiJre.

Uagtet denne Art vel kunde fortjene en udforligere Beskri-

velse, end der hidtil er blevet den til Deel, vil jeg dog, da en

Forvcxling med andre nordiske Arter ikke er mulig, opsætte delte

til en paatænkt Bearbeidelse af vore Museers nye eller mindre

vel kjendte Crinoideer.

Side 28—30 er der indlobet Fcil i Arternes Niimercring:

S. 28 læs 11, S. 29 læs 12, S. 30 læs 13.
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Andet Afsnit.

Om de nordiske Ecliinodermers geograpliiske

Udbreduing.

Hvad enten man sammenligner den gronlandske Eehinoderm'

fauna, saaledes som den nu er os bekjendt, med den skandi-

naviske eller, hvad der ligger endnu nærmere, med den arktiske

Deel af samme, d. v. s. med Finmarkens, vil man finde en vis

Lighed og en vis Ulighed. Visse Slægter og visse Arter træffes

begge Steder, andre kun ved Nordhavets ostlige eller vestlige

Kyststrækning. Saa længe dette Forhold henstaaer uden nærmere

Belysning, og saa længe det ikke er lykkedes at paavise en vis

Regel eller Lov i denne tilsyneladende tilfældige Overeensstem-

melse og Uovereensstemmelse mellem hine Kysters Dyreverden,

er Echinodermcrnes Udbredning i Norden aabenbart ikke Gjen-

stand for videnskabelig Opfattelse. At forsoge at tilveiebringe en

saadan er Hensigten med de folgendc Betragtninger og Sammen-

stillinger,

Det er imidlertid ikke blot med den finmarkske og skan-

dinaviske Fauna, at det maa være onskeligt at kunne sammen-

ligne den gronlandske for at bringe tilstrækkelig Klarhed ind i

dette hidtil saa dunkle Afsnit af Dyregeographien. Ogsaa med

Faunaen, saaledes som den optræder paa en Række af sydligere

Punkter langs med Nord-Amerikas Ostkyst, maatte vi iinske at
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kunne sammenligne den, i det mindste saa langt som der endnu

findes Arter, der ogsaa leve ved Grunland, eller Former, der

med fuld Ret kunde betragtes som Repræsentanter fur de gron-

landske — altsaa med Labradors, Newfoundlands og de nordlige

Frislaters (Ny-Englands) Echinodermfauna; thi endnu Kysten af

Massachusetts 1) har visse Arter tilfælleds, deels med Gninland,

deels tillige med de engelske og skandinaviske Kyster. Men de

fleste af disse Punkter crc endnu kun ufuldstændig kjendte i

denne Henseende. Fra Labrador er der, saa vidt jeg veed,

endnu kun beskrevet 2 Arter af Sopolser og 1 Sopindsvin -), og

hvilke Pighude der findes ved Newfoundland, var hidtil

næsten aldeles ubekjendt. Denne Mangel ved vore Kundskaber

om de nordiske Pighudes Udbredning seer jeg mig dog tildeels

i Stand til at afhjælpe, da jeg har havt Ledighed til at gjennem-

gaae, om end kun flygtigt, de af Stuwitz hjembragte og i Uni-

versitetsrauseet i Christiania opbevarede Arter-''). Af den lavere

1) Samnienlijjn p. 59, Anin. 5.

-) NemlijT Thyone cigaro o^ Orcula Barlhii Trosch., beskrevne i Archiv

fur Naturgeschichte XII Bind, IsteDeel (1846) og Echinarachnius panna

Lmk., ifolge Gray catalogiie of Echinida p. 15.

•*) De i Cliristianiamusect opbevarede Echinodermer, som angaves at

liidrore fra Stuwitz es Indsamlinger, cre folgende:

1

.

Asleracanthion rubens .M ii 1 1 c r og T r o s c li e i ?

2. — ' glacialis L i n n é.

3. — po/an"i M iill. og T rosch.

4. — gronlandicus Sleensir M^.

5. Solasler papposus Linn é.

6. — endcca L i n n é.

7. Echinnrachniiis parmct L m k.

8. Echinus drobachiensis M ii i 1.

9. Amphidelus cordalus Pc n ii a n t.

1 0. Ophiura squamosa \. ii t k c n.

11. — nodosa\ji\i. varielas.

12. — SUiwitzii Li\k.

13. Ophiopholis aculeala Miill.

1 4. Ophiolhrix fragilis A b i i d g d.

15. Ophiacanlha spinnlnsa .Miill. og Trosch.

16. Asleropltijlon eucnemis Miill. og Trosch.
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Dyreverden ved Ocn Gran d - Manan , beliggende i Mun-

dingen af Fundy Bugten, altsaa lige paa Grændsen mellem de

forenede Stater og de brittiske Besiddelser, har W. Stimpson

for ikke længe siden givet os en Oversigt i et i det foregaaendc

oftere citeret Skrift^). Hvormeget man end maa paaskjonne dette

1 7. Psolus Fabricii 1) ii b e n og Fv o r e n.

18. Cucumaria frondosa G u n n.

19. Tlnjonidmm sp.

Blandt disse Arter er der 4 (Nr. 1, 2, 9 og 14) som det —
nf Grunde, der nedenfor ville blive udviklede — er uventet at

træife ved Newfoundland, og som Tiden, der kun var knap tilmaalt,

heller ikke tillod mig at undersojje saa grundigt, at enhver Tvivl om

Bestemmelsens Noiagtiglied blev hævet. Heller ikke vare Exemplarerne

i det hele godt vedligeholdte. Ogsaa maatte jeg lade det uafgjort, om
Nr. 19er nogen af de skandinaviske Arter; den er 2" lang hvidlig og tyk-

hudet, med talrige Fodder spredte over hele Kroppen, men dog tildeels

ordnede i Rækker; Tentaklerne ere ikke til at see. Skjondt denne For-

tegnelse over den newfoundlandske Echinodermfauna altsaa lider af

væsenlige Mangler, giver den dog Oplysninger, som vi i det folgende

ville komme til at sætte Pris paa, hvorfor jeg ikke har taget i Betænk-

ning at meddele den her. — Agassiz ogDesor antage, at der findes 2

Arter af Slægten Echmarachnius ved de amerikanske Kyster: E. parina

ved Canada og E. allanticus ved Newfoundland; Gray forener dem
derimod til en, efter min .^lening med Ilet.

*) Til Brug i det folgende meddeles her efter Stimpson en Fortegnelse

over de ved Manan fundne Pighude, dog saaledes, at denne Forfatters

Benævnelser saa vidt muligt ere ombyttede med de i denne Afhandling

vedtagne.

1. Cucumaria frondosa G u n n.

2. — Ayresii Stimpson (C. minula F" a b r.).

3. Thyonidium productum A y r,

4. Psolus Phanlapus S t r u s s e n f.

5. — Fabricii 1) ii b. og Kor.

6. Chiridola læve F a b r.

7. Echinus granulatus Say, Gould (maaskee identisk med Ech. dro-

bachiensis Miill.?).

8. Echinarachnius allanticus Gray = Ech. panna L m k.

9. Astcracanlhion „7-ubens" (?).

10. — „violaceus" (?).

11. — /i7<()/'«/js S t i m pson.

12. — albulus S t. (niaaskee = A. prohlema Stp.).

13. — Miilleri(SHVs) (ionnoden\\g=^A.grunlaHdicus S tp.).
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Arbeide, er det dog en Selvfolgc, at det ikke fuldstændigt kan

have udtomt sin Gjenstand ; og dot er i det mindste meget und-

skyldeligt, om et Arbeide, omfattende den hele der levende

lavere Dyreverden, baade Straaldyr, Bloddyr, Leddyr og Orme,

og sandsynligvis forfattet uden tilstrækkeligt Sammenlignings-

materiale af europæiske Former muligvis af og til skulde lade

noget tilbage at onske i Henseende til Bestemmelsens Nciiagtig-

hed. Om Echinodermfaunaen ved selve Ny-England er der

siden Goulds Arbeide^) mig vitterligt kun jiublieeret enkelte

14. Crihrella sanfjuinolenla lluli. (Smig. ovenfor p.33).

15. Solaster endeca L i ii ii.

16. — pappostis Ijinn.

17. Plerasier militaris Miill.

18. Aslrof/onium phnjgianum Par c\.

19. Clenodiscus crispalus Retz.

20. Ophiolepis ciliala M ii 11. og T r o s c h. (rimciigviis Ophiura Sarsii niilii) .

21. „Ophiolepis robusla Ay r."

22. „Ophiolepis lennis Ayr."

23. Ophiopholis aculeala )liill.

24. Ophiacanlha spinulosa Miill. og Tros c h.

25. Asterophylun Agasiziii S t. (neppe forskjellig fra A.eucneinis Miill.

og Trosch).

Desværre er jeg ude af Stand til at afgjiire, hvorvidt Nr. 9 og 10

virkelig ere de Arter, hvis IVavn de bære, og om ikke Nr. 21 og 22

skulde være 2 af de af mig beskrevne groniandske Arter.

S) Report on thc Invertebrata of Massachusetts, Cambridge, 1841. De her

nævnte Arter ere:

1. Echinus granulatus Say = E. drobachiensis Mull.

?

2. Echiiiarnchnius parma L m k.

3. Asterias equestris L a ni.

4. — aranciaca Lin. /

5. — rubens L i n. (?)

6. — spongiosa'f (o: Crihrella sanguinolenla Mfill).

7. — Ophiura lacertosa'i

8. — aculeala'? (o: Ophiopholis aculeala Miill.).

9. Euryalc. sculalum (o: Asterophyton eitcnemis?^.

10. Ilololhuria penlacles M ii 1 1. (o: Cucmnaria frondosa G u n n.).

11. — squamata (o: Psolus Fahricii Diib. og Kor.).

12. Synapta briareus Les. (Sclerodaclyla briareus).

13. Chiridola arenala G o u I d (j: Caudina arcnala S t i m p s.).

Om adskillige af disse, f.Ex 1, 3, 4, og 7, savner jeg desværre

nærmere Oplysninger. Af 5 af disse Arter, nemlig l'solus Fahricii



60

mindre Afhandlinger'^) i amerikanske Tidsskrifter, som jeg des-

værre ikke har kunnet benytte; en fuldstændig Bearbeidelse af

denne Deel af Faunaen foreligger endnu ikke.

Men fremfor Alt vilde det være af Vigtighed at sammenligne

Fortegnelsen over de ved Grenlands Vestkyst levende Echino-

dermcr med lignende Fortegnelser fra andre hoinordiske Have'').

Derfor er det Bidrag, som Forbes^) har givet til Kundskab om

Diib. Off Kor. , Ciibrella sanguitiolenta Mu]]., Solaster papposus

Lin., Cucumaria frondosa Gunn. og Ophiopholis aculeala iMiill.,

har jejT havt Leilijjhed til at uiidersoge Exempiarer fra Massachu-

setts i Piof. Sars's Samling og til at overbevise mig om deres rig-

tige Beslemmelse. — Desuden har jeg fundet angivne som forekom-

mende ved de nordlige Kyster af de amerikanske Fristater:

15. Synapla lenuis.

16. Aslrogonium pulchellum Jiiili. ogTrosch. (^Slephanasler elegans

Ayres).

17. Asierias spinosa S a y. (Journal. Acad. Pliilad.)

18. Asieracfinthion Forbesi D c, sov.

19. Solaslcr f/irfec« (G oul d).

20. — papillosa Go ii\d.

2 1

.

Ophiolepis temiis Ayres.

22. — robusta Ayres.

23. — vncinala Ay ves.

24. Ophiodenna violaccnm Ayres (maaskee = Nr. 7?).

25. Ophiolhrix hispida Ayres.

26. Aleclo Milberli Joh. Mulle r.

Men deels er denne Fortegnelse vist temmelig ufuldstændig, dcels er det

mig ubekjendt, om ikke nogle af disse Arter forekomme Syd for Cap

Cod og saaledes falde udenfor mit herværende Emne.

^) Saaledes citeres et Arbeide af Ayres i Proceed. Boston Society IV, af

Des or sammesteds III, af Agassiz i Proceedings of thc American Aca-

demy 1851, af Goul d i Boston Journal.

') I Par rys fcirste og tredie Reise nævnes fra D a vi s -Strædet;

1. Ophiura texlurnla Lam. (o: Ophiura Sai'sii?),

2. Ophiolhrix fragilis(o: Ophiacanlha spinulosn?) (tillige fra Port Bowen),

3. Solasier papposus Lin
,

4. Asteracanthion rubens (??, an grbnlandicns't) og

5. — po/flr»s Mil il. og-Tr. (under Navn ?ii Asl.violacea').

6. Clenodiscus crispalus R e t z. {^Asl. polaris Sabine) fra Melville Oeii.

7. Ophiura filiformis (o: Amphiura llolbolli?) uden Localitet.

S) I appendix til Dr. Su t h erl ands Journal of a journey etc. nævnes folgendc

Arter som fundne i Assistance-bay

:
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Faunaen i Assistancc-harbour i AV c 1 li ii g t o n-Ka n a 1 o ii , hvor

ufuldstændigt det end i flere Henseender er — der angives saa-

ledes om flere Arter kun, at de ere mere eller mindre nær be-

slægtede med visse navngivne europæiske Arter, uden at Sporgs-

maalet om deres Identitet eller Forskjcllighed endelig afgjores —
af stor Interesse, fornemmelig fordi man derved faacr Vished om

flere grønlandske Arters Forekomst paa en nordligere Bredegrad,

end de hidtil vare kjendle ved selve Gronland. Over Spitz-

bergens Echinodermfauna besidder man ingen samlet Oversigt,

men vel adskillige mere eller mindre fuldstændige Bidrag dertil''),

som ved denne Ogruppcs Beliggenhed omtrent lige langt fra

1. Chiridola brevis Huxley (== ]\lyriolrochus Riiihii Stp.").

2. Cucumaria Hijndmanni? (foimodenlig = C. Korenii Ltk.).

3. Cucumaria fiicicola F o ih,, uden Tvivl Ungen ni' C. frondosa Gu nn,

4. Åstcracanlhion „violaceus" (_'?, niaaskcc A, groiilandicus Stp.).

5. Solasler papposus \/iu.

6. Clenodiscus crispaius Hetz.

7. Echinus neqleclus (= E. drvbachiensis Miill.)-

8. Ophiuia (exiuralæ aff. (rorniodcnliu O. Sarsii niilii).

9. — fasciculaUt V o rh. (foimodenlig = O. s(/i*rtmos« niilii).

10. — (ilacialis F ovh.

11. — sericea Forb. (sandsynligvis = Ophioclen Kioijeri miiii").

12. Ophiacantha spinulosa Jl ull. og T ros cli. (under Navn af Ophio-

conia echinulala Forb.).

13. Ophiolepis filiformis var. (?, inaaskce = Amphiura UolbolU milii).

14. — pnnclata?

15. — Ballii aff.?

Uvis Kr. 10, 14 og 15 virkelig ere særegne Arter, vil deres nærmere

Undeisogelse være af stor Interesse, og der \il da ogsaa være at iinodc-

see en yderligere Forogclse af den gronlandske Fauna i denne Retning.

'••) De Arter, bvis Forekomst ved Spitzbcrgen er konimcl til min Kund-

skab, ere:

J. Asleracnnthion spA (^Aslerias riibens Phipps 1. c, Aslcrias rubens

commimis Dewhurst 1. c. p. 283; Ast. glacialis Koss i Farrys

4de Heise (81° 6' N.Br. 80 Favne). Det er ikke meget sandsynligt,

at noget af disse Navne er riglig anvendt.

2. Solasler papposus l>in. (anfoies af Fhipps og af J. Ross i Til-

lægget (il Parrys 4dc Heise).

3. Clenodiscus crispahis H c I z.

4. Pleiaslcr tnililaris Mull.

5. Ophiura Sarsii lAk.

6. Ophioclen Krd)jcri Llk.
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Gruiiland og Skandiiinvien , men endnu nærmere ved Nordpolen

end Wellington-Kanalen, faac en ikke ringe Viglighed. Endnu

mere mangclfnldc ere de Oplysninger, som vi besidde om den

asiatiske Ishavskys t og om det kam schadal ske og

ochotskc Hav 10).

7. Amphiura Sunderalli IM. T r. (formodcnlij^ = A. Holbolli milii).

8. Ophiopkolis aculeala Miill.

9. Ophiacantha spinulosa Miill. ogTroscli. (j= Ophiocoma arclica

M ul 1. og- T rosch.).

10. Ophioscolex (jlacialis ^]. T r. Ch'^lt'l alene kjenrlt fra Spitzbcrgen,

livis den ellers er forskjellig fra O. purpnrea Diib. og Kor.).

11. Asterophylon eiicnemis "^MiW. ogTroscli.? (iM artens, Spitzberg.

11. Gronl. Reise).

12. Aleclo sp. an Eschrichlii Miill. og T rosch.? (^Aslerias peclinata

Phipps, Dewhurst 1. c).

Af Nr. 3, 5, 9 og 10 har jeg undersogt spitzbergcnske Exemplarcr i Prof.

Sars's Samling, af Nr. 6 og 8 Exeniplarer indsamlede af Prof. Kroyer

i Belsund og opbevarede i de kjobenhavnske Museer. Nr. 4 og 7 anfores

som spitzbergenske i „System der Asteriden". Naar J.Ross i Tiliæget til

Parrys 4de Reise ogsaa opforer Aslerias frafiilis som funden ved de 7

Oer Nord for Spitzbergen mellem 80 og81° N. Br., da beroer dette vistnok

pan en Forvexiing med Ophiacantha spinulosa.

"^) Vore Kilder til Kundskab om Echinodermfaunaen i de Have, der forbinde

Ishavet med det stille Hav, ere: I. F. Brandt, prodromus descriptionis

aniinalium ab H. Mertensio observatorum, fase. inuis (Recueil des actes

de la seance publicfue de l'académie imperiale des sciences de St. Peters-

bourg, 29 Decbr. 1834) og Sammes „Bemerknngen iiber die Asteriden

und Echiniden des ochotskisehen, kamschatkischen und Behringsclien

Meeres" i I)r. M. Th. v. M i d d endorffs Reise in den åussersten Norden

und Osten Siberiens, 2ter Theil. Fra Beh rings havet, Kamschatka
og det oe hotske Hav nævnes der:

1. Asleracanlhion peclinaliimBv. (Kamschatka).

2. — ocholeiise \]r. (an .4s^ po/«rts Miill. og T rosch.?),

(Ochotskc Hav).

3. — camschaticum Br. (an Ast. violaceus ^^MlWJi) (Kam-

schatka).

An. Solasier afpnis B r. (Behringsstrædet) (smlgn. p. 43).

4b. — alboverrucostis B r. (Behringsstrædet) (smlgri. p. 43).

5. Cribrella sangninolenla iMiill. (Ochotske Hav) (smlgn. p. 33).

6. Echinus drohachicnsis Miill. (Kamschatka, det ochotske Hav).

7. Cliiridola discolor Eseh. (C/i. /ære Fa b r.?) (Ochotske Hav) (smlgn.

p. 20).

Desuden nævnes i Middendorf fs Reise, 2detBd. p. 450 „Holothtiria

sgua>nala "WuW." (^ci: Psolus Fabricii?) som forekommende ved Kurilerne
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Island ^^) og Færoerne^-), der i gcographisk Henseende

kunne betragtes som Mellemled mellem Grunland, Skandinavien og

oir i Behiingshavet, og i Annalcs des sciences naturelles, Zool. 3 serie

t. VII p. 133 nævnes Echinarachnius parma af Agassiz og Dcsor lige-

som ogsaa af Gray (I. c.) som forekommende ved Kamsrliatka ; af den

sidstnævnte Forfatter ligeledes Dendrusler exccntricus Escli.

For Fuldstændigheds Skyld vil jefj ogsaa af de ovennævnte Kilder

uddrage en Fortegnelse over S itkas Echinodcrmfauna , skjondt denne

næsten ikke mere har en nordisk Charakter.

1. Asierias Tniniala BtRndt.

2. — ochracea B r.

3. — janthina 15 r.

4. — epicldora B r.

5. — helianthoides Br.

6. Solasler endeca Li n.

7. Echinus drobachiensis Miill. (Smlgn. p. 27).

8. Dendraster excentricus Esch. „Unaiasclika, Californien".

9. Chiridola discolor Esch. (C/j. lævc Fabr. ?) (Smlgn. p. 20).

10. Liosoma silkaense Br.

11. Diploperideris silkaensis Br.

12. Aspidochir Merlensii Br.

13. Cucumaria miniala Br.

14. — 7tigricans Br.

15. — albida B r.

16. Psolus Silkaensis B r. (Ps. Fabricii?^ (Smlgn. p. 15).

^1) Fra Island kjendes folgcndc Echinodermer:

1. Psolus Phanlapus Str.

2a. Cucumaria frotidosa Gunn.

2b. — penlactesV,\n. (Zool. dan. t.31 f.8, neppe Ungen af Cmc.

frondosa^.

3. Spataiigns pnrpureus Jliill.

4. Echinus drubachiensis Miill.

5. — esculenlns Ijin.

*6. Aslrogonium granulare Mull.

7. AsteracantIlion violaceus Miill.

*8. — glacialis L i n.

9. Cribrella sanguinolenla Miill.

*10. Aslropeclen Miilleri Miill. og Trosch.

11. Solasler endeca h\n.

12. — papposus Lin.

13. Ophiopholis aculeala Miill.

*14. Opkiolhrix fragilis Mull.

*15. Ophiura sp.'i {an Sarsii?) „Asterias radiis 5 tenuissimis rigidis, in

morte dissilientibus" (Eg. Olafscn og I3j. Povelsens Reise gjennem

Island, II, 1005, c.)
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Slorbritlaniiicn , kunde ogsaa formodes at være det i faunistisk

Henseende. Desværre ere de Oplysninger om disse Landes Echi-

nodermfauna, hvoraf de kjobenhavnske Museer for Tiden ere i

Besiddelse, langtfra saa fuldstændige som det var at iinske.

Derimod besidde vi saa gode Oplysninger om den skandi-

naviske Echinodermfauna, og jeg har havt saa megen Lei-

lighcd til at sammenligne gronlandske og skandinaviske Arter

og Exemplarer, at en nærmere Sammenligning mellem denne

Deel af den gronlandske og skandinaviske Fauna maa an-

tages at kunne give et virkeligt videnskabeligt Udbytte. Den

skandinaviske Fauna, i delte Begrebs vidtloftigste Forsland,

omfatter hele Kyststrækningen fra den norsk-russiske Grændse

])e med * mærkede Arter nævnes enten af Molir (ForsSg til en islandsk

Natnrliistoiie, Hhiivn. 1786} eller al' Faber (Nalurgcschichle der Fisclie

Islands), men der findes ikke nogetExeniplar af dem ide kjobenhavnske

Samlinj^er, hvilket, med Undtagelse af ]\r. 2b, derimod crTilCæidet med

alle de andre, som ogsaa for storste Delen nævnes i et af de ovennævnte

Værker eller i dem begj^e, om end under andre INavne.

^-) Fra Færoerne kjendes:

1. Psolus Plianlapus Sir.

^2. Tliyone Fnsns Ab il dg. (Zool. Dan. III, |i.47).

3. Ciicmuaria frondosa G ii n n.

*4. Uololhuria Iremnln (l.andt p. 286).

5. Echinits drubachiensis i\l u 1 1.

6. — esciilenlus Lin.

7. — miliaris l^eske.

8. CribrcUa sanguinolenla M ii 1 1.

9. Solast er endeca l/\n.

10. — papposiis Lin.

*11. Aslropeclen Midleri (Landt p. 287).

12. Asleracmitkion violaceus i\l iill.

13. — Midleri S nv s.

14. Ophiopholis ctculeala !\Iull.

15. Ophiura cdbida Forb.

*16. ^.Aslerias Iricolor" Ab il dg. (Zoolog. Dan. 111, p.28,. lab. 97).

1 7. Ophiolhriæ fragilis A h i I d g d

.

Med Undtagelse af de med * mærkede ere disse Arter repræsenterede i

Universitetets zoologiske Ihiseum ved færingske Exemplarer. Astcrias

Iricolor er ikke senere gjenfunden og henstaaer derfor endnu som en i

flere Henseender gaadefuld F"orm. Af de bekjendte nordiske Arter er

Ophicicanlha spimilosa M. Tr. den eneste, til hvilken det iDnaskee vilde

være muligt at henfore den.
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indtil Ostcrscicn, allsaa foruden en Deel af Ishavet — som

hvis sydlige Grændse man jo pleier at sætte Polarkredsen —
af Atlanterhavet og af Nordsoen tillige Skagerrak, Kattegattet,

Bælterne og Oresundet — i hvilke sidste ingen særegne Arter

komme til, men mange af de for den skandinaviske Kyst eien-

dommelige Arter forsvinde^-''). Ogsaa den ved de b rit ti ske

Kyster levende Echinodermfauna er væsenlig den samme som

den skandinaviske: navnlig er dette Tilfældet med den skotske,

hvorimod der paa Storbrittanniens vestlige og sydlige Kyster

optræde nogle ikke-skandinaviskc Arter"), som vidne om, at vi

nærme os en ny Faunas Grændser. Dept. Fi n i s t e r r e ^^) i

Frankrig er sandsynligvis ligesom Cup C o d ^*') paa den ameri-

kanske Side den yderste Grændse for de hoinordiske (arktiske)

og for mange af de nordiske (boreale) Arters Fremtrængen mod

Syd; maaskee ligger Nordgrændsen for de cel ti sk-1 us ita n iske

Arter noget nordligere, omtrent ved Isothcrmen tor 8"' R.^'). Vi

kjende i ovrigt for lidt til den ved de franske i'^), spanske og por-

*3) Ogsaa Middendorff (Reise, II p.317) betegner Kattegattets Molluskfauna

som en forarmet boreal-europæisU Fauna. Alle dets Bloddyr gjenfindes

vedSkollnnd ogNoige, men '^,'3-^4 af disses Bloddyr mangle i Kattegattet.

**) F.Ex.AinphiuraC^.) brachiata, Palmipes membranaceus, Aslerina gibbosa,

Echimis Melo og E. lividus, Synnpta digitala o.s. v.
J).

82.

1^) I liislory of british slarfishcs ctc. autorer Forbes, al Asteracanlhion

rubeiis og A. fjlacialis samt Solaslei- popposns findes ved ,,Finistérre" og

citerer som Hjemnu Ismand i\I r. Collard de Clierres, hvoraf jeg

slutter, at der menes Departement Fiuistérre i Frankrig og ikke Cap

Finisterre i Spanien.

1*') Om Cap Cod som Grændsepælen mellem det nordlige og sydlige Afsnit

af det middelvarme Jordbæile sec Jl i d d endor ffs Heise II p. 344 og

Agassiz &G o uldAllgeuieinc Zoologi p. 130. Af 197 Bloddyr, som beboe

Kysten af Ny-England, ere kun 64 fælleds for Kysten Nord og Syd for

dette Punkt; 50 findes kun Syd for det, 83 kun Nord for det.

^'') Af Da nas Kort (isochrymal chart to illustrate the geographical distribu-

tion of marine animals) i hans Alhaudiing om Cruslaceernes geogra-

phiske Udbredning kan man ikke see, hvor han antager, at Grændsen

mellem den „subfrigide" (brittiske) og „koldtempercrte" (celliske) Zone

vil trælFe det europæiske Fastlands Kyst, men kun at den trælFcr Irlands

Vestkyst ikke langt fra Cap Dunniorc.

>S) Charles des Moulins bar i Acles de la socirté liunéenne doBourdeaux

Nr. 28, 15 Juni 1832 (Tome V) givet en Oversigt over de ved Gironde

5
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tugisiske Kyster levende Dyreverden til at kunne bedomme dens

Torhold, paa den ene Side til den skandinaviske, paa den anden

Side til den middelhavske Fauna. — Saa meget er dog vist, at

der kun er laae Arter af Echinodermer , som lorekomme baade

ved Norges og ved Middelhavets Kyster^").

Den brittisk-skandinaviske Fauna strækker sig dog ikke med

alle sine Arter lige til Nordkap; de fleste forsvinde forinden og

erstattes langtfra ikke af de faae arkliske Arter, der samtidig

træde op. Der maa altsaa skjelnes mellem den egenlige skan-

dinaviske og den arktiske eller Fi n marken s F auna. Det

er vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at trække nogen skarp

geographisk Grændse mellem disse to zoologisk-geographiske Pro-

vindser, da en Art har sin Nord- eller Sydgrændse paa et Sted,

en anden paa et andet — ikke at tale om, at disse Grændser

muligvis forrykkes lidt i Aarenes Liib-*'), og at de for mange

Arters Vedkommende endnu ikke ere bestemte med tilstrækkelig

Sikkerhed. Dog det fremgaaer tydeligt nok, navnlig af Prof.

Sars's Undersøgelser, at Grændsen mellem den skandinaviske

eller egenlig norske og den arktiske eller finmarkske Fauna er

omtrent ved 69° N. Br.^^). Der bliver nu en dobbelt Sammen-

ocr Dordogne levende Asterider og Ophiurer. Der oplores: 1) Ophiura
{Opliio(lenna') lacertosa Lam. (rrtr. 2) funden ved Biaritz, 2) Ophiura
texlurala Lam., var. 2 minor, albida, altsaa maaskee snarest O. albida

Forbes, og 3) en omanske \\\\e Amphiura , sandsynligvis A. fieglecta

Forb. (^sqimmala M. Tr.) undci' Navn af Ophiura jiliformis'^. 4) Asteiias

rubens var. A. „major rubia papillis aculeilorniibus longioiibus minus
numerosis", maaskee A. sepositus Lam? (Desml.) og var. B. „minor,

squalidc rubens, papillis obfusis perparvis numerosissimis". 5) Ast.

aranciaca Lin., sikkert en Asiropeclen , men ikke let at sige, hvilken,

og 6) Asi. ininulissima , som dog i et senere IN'ummer (36) erklæres for

kun at væie Ungerne al' Ast. rubens.

19)Delte skulde saaledes være Tilfældet med Asteracanthion rubens og gla-

cialis, Ophiura albida og lexlurata, Ophiaclis Ballii (?, smign. p.73), Am-
phiura filiformis, Chiajei og neglecta, Ophiothrix fragilis, Amphidelus cor-

daius i)^ (watus, og efter skritllig Meddelelse af Frol. Sars med Spotangus
purpureus, Echinocyamus pusillus og Rchinus Flemmingii (= E. sardicus

delle C 11 i a j e), Cucumaria elongala og Tlujone Fusus M ii 1 1. (non delle
Chia j e). Korbes nævner ogsaa Holotkuria Iremula som forekommende
i Middelhavet. Dette er ifolge Loven ogsaa Tilfældet med 76 af Skan-
dinaviens .Molluskcr (Snegle og Muslinger).

'-'') Sml^n. I'rol'. Sars's Heretning om en i Sommeren 1849 foretagen zoo-

logisk Heise i Lofoten og Finmarken p. 5.

-') Samuu'steds. Paa det ovenfor nævnte Kort synes Dana at hcnfoie hele

den skandinaviske Kyst til den arktiske (northern frigid) Zone, hvilket

naturligvis ikke er rigtigt.
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ligning at anstille, deels mellem Griinland og Finmarken, deels

mollem Gronland og den cgenlige skandinavisie Kyst; og enhver

af disse Sammenligninger kan alter skee fra forskjcllige Syns-

punkter. Man kan sammenligne Artsantallet paa hvert Sted, eller

raan kan scige at afveie mod hinanden Overeensstemmelsen og

Uoverecnsstemmelsen i Henseende til de repræsenterede Arter

og Slægter, eller man kan endelig undersoge, hvilke storre Af-

delinger af Pighudklassen paa hvert Sted forholdsvis have den

storste Betydning.

I den nedenstaaende Oversigt over de nordiske Pighudes

Forekomst i de 3 nævnte zoologiske Provindser ere Grændserne

mellem den arktiske og skandinaviske Fauna opfattede noget

skarpere, end de findes i Naturen. Selv om en eller anden Art

gaaer noget længere mod Syd end til den 69de° N.Br., er den dog

ikke talt med i Optællingen af de skandinaviske x\rter, naar den

alligevel raaa antages at være væsenlig arktisk, ligesom paa den

anden Side de skandinaviske Arter, der netop kun betræde det sydlige

Finmarkens Gebeet, ere forbigaaede i Optællingen af dette Lands

Pighude--). Det er næsten oveiDodigt at bemærke, at det ved denne

Distinction mellem „arktiske" og „skandinaviske" Arter, som er

nudvendig, for at man ikke ved Sammenligningen mellem Griin-

lands og det nordlige Europas Fauna skal famle aldeles i Blinde,

er næsten umuligt at undgaae Feilgreb — hvad enten nu disse

ville hidrore fra en mulig Miskjendelse eller vilkaarlig Opfattelse

af de i Litteraturen nedlagte Data med Hensyn til Arternes Ud-

bredning og Hyppighed eller fra disse Opgivelsers Ufuldstæn-

dighed. Nedenstaaende Oversigt vil derfor vistnok ved fremtidige

Undersogelser blive modificeret en Deel.

--) Tripylits frofjilis iraaer lige til Heiffcn, men maa dojj ansces for en ark-

tisU Alt. Ointi ent det saiiune <:jæUler om Ophiuia Sarsii, Pieraster tnili-

laris op Clenodiscus crispaliia Jcij har troet at burde opfatte Aslro-

qonium phrygianitm o<j f/raniilfire som „skandinaviske" Arter, uagtet de

overskride den 69° mod IN'ori!, men at maatte reijne Echinus escit-

lenlus og Asteracanlhion (jlacialis baade td de finmarkske og til de

skandinaviske Arter. Viikaariighed er her næsten ikke til at und-

gaae, naar man ikke af grundig Erfaring har personligt Kjendskab til den

naajjiældende Fauna.
' ^•' 5*
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Over-

over de g r o n 1 a 11 d s li e , f i n m a r li s k e og s k a n -

1. Ilolo-

Gronlandske Arter.
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sigt

d i ri a V i s k c -•') Arter af P i g h u d e n c s K I a s s c.

tliiiriil:«'.

SknudiiiHviske Arter. Anmærkninger.

Curumnria frondosa G ii n n.

— assimilis Diib. og Kor.

— laclea Forh.

— liyndmanni Forb.

— clongala Ror. og Diib.

Thyonidium hijalinum Forb.

— commune Forb.

Tliyonc Itaphainis Dub. og Kor.

Fusus Mil 11.

Psolus Phantapus S I r.

— squamatus Kor.

IJolothuria Iremula A s c a n.

— intcslinalis Giinn.

Eupyvgus n. sp.""*)

Synapta inhærens Miil !.-*')

1.5 Arter.

nidæ.

Cidaris papillata Leske.

Echinus drobachiensis Miill.

— esculentus Lin.

— Flcmmingii Forb.-')

— norvegicus Diib. og Kor.

— miliaris Leske.

Spatangus purpureus M ii 1 1.

Amphidetus cordaius Pennt.

— ovalus Leske.

{Tripylus fragiUs Diib. og Kor.)

Brissopsis ly rifera Forb.

Echinocyamus pusiUus Miill.

11 (12) Arter.

-•') Da jefj har havl IvCilighcd til at sce

flere nye Arter i Prof. Sars's Sambiig, er

Kortejjnclsen over de skandinaviske ojf fin-

markske Arter her forojjet med flere Arter,

der ikke ere optanjnc i I) ii bens o<f K o re ns

Oversigt eller i Prof. Sars's senere Ar-

beider.

-^) Smlgn. p. 19.

-5) Smlgn. p. 24. Skjondt egenlig fun-

det i Lofoten, iierifores den dog vistnok

rigtigst til denne Colonne, da den hverken

kan antages at mangle i Finmarken eller at

gaae langt mod Syd.

-^) Rathkes Hololhuria (lava er vel

ikke andet end en Unge af Synapta in-

hærens. Hans Hololhuria Fusus ev en Cu~

cumaria, inaaskee C. Hynclmanni? (Nova

Acta N. C. t. XX).

'^') Echinus elegans D ii b. og K o r. er

ikke optaget, da den rimeligvis ikke er l'or-

skjellig fra E. Flemmingii.
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3. Aste-

(iionlandske Arter. Finmarkske Arter.

Astciacanlhion polarts Mull. ogTr,

— problema Stp.

— gronlandicus Stp.

Cribrella sanguinolenta Miill.

Solaster endcca Lin.

— papposus f^in.

Pteraster militaris Miill.

Ctenodisciis crispatus Retz.

8 Arter.

Ophiura SimvUzii Ltk.

— nodosa Ltk.

— Sarsil Ltk.

Aste-acanlhion violaeeus Miili.?-'^)

t

— gtacialis Lin.

— niiilleri Sars,

Cribrella sanguinolenla Miill.

Solaster endcca Lin.

papposus Lin.

Pteraster militaris Miill.

(Astrogonium phrygianum P a r.)

(
— granulare Miill.)

Clenodiscus crispatus Retz.

Aslropecten arcticus Sars.

— Parelii D ii b. og Iv o r.

10 (12) Arter.

4. Ophiu-

Ophiura Sarsii Ltk.
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ridæ.

Skandinaviske Arter. Anmærkninger.

Asierar antIlion rubfiis Miill. og Tr.

— violaceus Mii 1 1.

— glacialis Lin.

-

—

Mullcri S a rs.

— roscus Mii 1 1.

Cribrella saiifjuinolenta Miill.

Snlasier endvca Lin.

— papposus Lin.

— furcifer D ii b. og K o r.
j

(Pteraster milUaris Miill.)
!

Asteropsis pulvillus Miill.
j

Asirogonium phrygianum Par.
I

— granularc Miill.

{Ctenodiscus crispatns R c t z).

Astroperten Mulleri Mii 11. og T r o s c h.

— Parelii Diib. og Kor.

— Andromeda Miill. og Tr.

— tenuispinus D ii b. og K o r.

Luidia Sarsii Diib. og Kor.-^)

Brisinga endecacnemos Asbj.'''')

18 (20) Arter. I

'-*) Maaskee snarere A. violaceus Mul I.

end A. rubens Mull. og Trosch.

-'^) Den norske, altid 5-armede Luidia

er efter Professor Sars's og mine egne

Undersoffelser forskjellig som Art fra den

7-armede Luidia Sorignyi And. (frac/ilis-

simn Forb.). Da imidlertid Prof. Loven
(jfr. Diib en og Ko ren, Ofversigt o. s. v.

p. 254) i Bohuslån har faaet et 7-armet

Exemplar, og Forb es ved de engelske

Kyster baade har fundet 5- og 7-armede

(men ikke 6-arniede) er det rimeligt, at

begge Arter findes baade ved de engelske

Kyster og i Kattegattet.

30) Fauna liltoralis Norvegiæ, 2det

Hefte p. 95, tab. IX «g. 1-15.

riilæ.

Ophiura texturata Lmk.'''^)

-— albida Forb.'''')

( — Sarsii Ltk.)

— rarnea Sars n. sp."'-)

— affinis Ltk. n . sp. "''-)

•*') Begge disse Arter (smlgn. Bidrag

til Kundskab om Slangestjernerne, Vidensk.

Meddel, fra den naturhist. Forening \H54.

p. 101) forekomme ved Norge, baade i

Christianiafjorden og i Omegnen af Bergen.

Jeg har tidligere benævnt den forste af disse

Arter „O. ciliala Retz. ", men foretrækker

nu Benævnelsen „O. texlurala", da det er

uvist, om Retzius's Ast. ciliala er denne

.Art og ikke snarere O. albida Forb.

^'-) Opdagelsen af disse 2 nye Arter

skyldes Prof. Sars. De ville blive be-
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Gronlandskc Arter. Finniarkske Arter.

Op/tiura squamosa Llk.

Ophiocten hroyeri Ltk.

Ampldura IJolbulU Ltk,

Ophiopholis aculcata Miill.

Ophiura sijiunnosa Ltk. •''•').

Ophiopholis aculcata M ii

Opliiacantha spinulosa Miill. ogTr. Ophiacantha spinulosa Mull. og Tr.

Ophioscolex sp.^"?

Aslerophyton eucnemis Miill. og Tr.

10 Arter.

Asteronyx Loveni Miill. ogTrosch.

Aslerophyton Lamarchii Miill. og Tr.

6 Arter.

5. Crl-

Alecto Eschrichtii Miill. ogTrosch.! Alecto Sarsii Diib. og Kor.

1 Art. 1 Art.

Antallet af Arter for de o Ordener af Pighudenes Classe er

allsaa

:

Sopolser

Sopindsvin ....

Sostjerner ....

Slangestjerner . .

Fjerstjerner . . .

I alt

A'ed den egen-
lige skandi-

naviske Kyst.
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Skandinaviske Arter. Anmæiknin<jer.

Ophiura squamosa Llk."''^)

Amphiura filiformis M ii 1 1.

— Chiajei Forb. '"'"')

— negiecta Forb.

Ophiactis liallii T li o m p s. •''^)

n. gen. (?) & n. sp.^*^)

Ophiopholis acuJeala Miill.

Opldocoma nigra Miill.

Ophio thrix fragilis Abildgaard.

Ophiopellis securigera Diib. og Kor.

Ophioscolex purpurea Diib. og Kor.

Astcronyx £,orc«i M ii 1 1. og Tros c h.

Aslerophyton lAnckii 3Iiill. og Tr.

{ — LamarcÆu Miill. og Tr.)

17 (19) Arter.

noidoæ.

(Alcdo Sarsii Diib. og Kor.)

— Petasus Diib. og Kor.

skrevne i mit udforlige Arbeidc over (Jron-

lands Ophiuier. Ophiura carnea er tasjet jiaa

50— 60 Favne i()ine<Tnen arBerjren, 0.rt/'/(«is

sammesteds ogiClii istianialjorden (VO-SOF.)

^^) Om denne for Noijjcs Fauna nye
Art saavelsom om Oph. Sarsii see ovenfor

p. 49-50.
3*) See Videnskabe!. Meddel, fra den

nalurhist. Forening. 1856, p. 109. Af
skriftlig Meddelelse fia Prof. Sars vced
jeg, at han deler min der udtalte Anskuelse

om denne Arts Identitet med A. Chiajei

Forb.

35) Efter at mine „Bidrag til Kundskab
om Slangestjernerne" Nr. 2 og 3 i Vidensk.

Meddel, fra den naturiiist. Forenin<j for

1856, hvori Slægten Ophiactis opstilles,

vare trykte, har jeg overtydet mig om, at

Ophiolepis Ballii virkelig horer herhen.

Den norske 5-armede Form er efter Prof.

Sars's Undersogelser forskjellig som Art

fra den middelhavske 6-armede.

^•5) En af Prof. Sars ny opdaget Form,
der synes at staae i Nærheden af Ophiactis

og Ophiopholis.

i (2) Arier.

De almindelige Resultater, som fremgaac af den her med-

delte Oversigt, ere folgende:

1. Gronland og Finmarken cre omtrent lige rige

[) a a E cli i n o d e r m c r , men staae begge i denne Hen-

seende tilbage for den norske eller egcnlige skan-

dinaviske Kyststrækning, som tæller mere end det dob-

belte Antal Arter-''').

3') Det hele Antal af Echinodermcr, som kjendes fra Nordkap til Fiullen,

er 71 , hvoraf
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2. Med Undtagelse af Fjerstjernerne, hvis Betydning i den

nærværende Jordperiode er meget underordnot, cre de 4 andre

Ordener temmelig ligeligt repræsenterede i den egen-

lige skandinaviske Fauna, idet deres Andeel i den hele

derværende Echinodermfauna varierer mellem 18 og 29 pCt.

3. I den fin mark ske og gronlandske Fauna er

der derimod en temmelig storForskjel paa de respec-

tive Ordeners relative Betydning. Antallet af Sosfjerner

og Slangestjerner er vel hverken raeget forskjelligt i disse 2

Grene af den arktiske Fauna, eller staaer i noget synderligt Mis-

udelukkende arktiske ere 9 Arter eller 13 pCt. ' 40 pCt.
fælleds for det arktiske off borctile Hælte 19 - — 27 —
l)oreale,somikkenaaeopidetarktiskeBæUe 43 - — 60 — j^

87 pCt.

i.ignende Forholdstal raade for Bloddyrenes Fordeling ved samme
KyststrækninjT. Der levei' nemlig ilolge Lovéns ogSa rs's Undersogelser

ved den hele Kattegats- og Nordsokyst fra Kullen til Nordkap

213 Arter af S negl e, hvoraf

arktiske 23 Arter eller 11 pCt. ( 45 „ft
fælleds 73 — — 34 —

[

boreale 117 - — 55 -
J

§9 pCt.

og 126 Arter af M u s 1 i n ge r , hvoraf

arktiske 6 Arter eller 5 pCt. ' 49 pCt.

fælleds 56 — — 44 -
j

boreale 64 — — 51 — ^
95 pCt.

Der er altsaa i denne Henseende ikke fuldkommen Overeensstemmelsn

mellem Sneglene og IMuslingerne, hvilket kunde tydes som et Bevis paa,

at Muslingerne overgik Sneglene i Udbredningsevne, eftersom 44 pCt. af

hine, men kun 84 pCt af disse overskride den 69", hvor 11 pCt. Snegle,

men kun 5 pCt. nye Muslinger komme til, men tildeels skriver dette sig

vistnok fra, at Sneglenes Antal i Fællcdsrubriken angives for lavt, da

visse Hrupper, f. Ex. Rissoa, de nogne Snegle o. s. v. lettere unddrage

sig Opmærksomheden end Muslingerne. Man kan altsaa vente, at frem-

tidige Undersogelser ville snarere for Sneglenes end for .Muslingernes

Vedkommende oplyse, at visse hidtil for arktiske ansete Arter ogsaa

forekomme sydligere og omvendt. Allerede ved Sa rs's seneste Under-

sogelser blev Forholdet mellem de skandinaviske Bloddyrs Fordeling

modificeret i denne Retning, men at det ikke er nok dermed, seer man
bedst deraf, at i Finmarken er Forholdet mellem Snegle og Muslinger

=^ 100:65, i den boreale Strækning af Skandinavien = 100:63, for den

hele Kyststrækning = 100:59; der er altsaa haade for Finmarken og

for den boreale Region opfort forholdsvis for faae Snegle.
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forhold til det hele Artsantal. samnicnligncl med de tilsvarende

Talforhold for den egenlige skandinaviske Faunas Vedkommende.

Derimod er G ronland forbausende fattigt p a a E c hi n id er

og Finmarken i en mærkelig Grad blottet f o r S o p o I s e r.

Bedre end ved denne negative Charakteristik vil det neppe være

muligt at betegne den Forskjel , som der er mellem disse 2

Fauner og mellem dem og den egenlige skandinaviske Echino-

dermfauna. Af Finmarkens faunistiske Forhold kunde man fristes

til at Iroe, al Sopolserne aftoge i et stærkere Forhold mod Nord

end So- og Slangestjernerne, men at dette ikke er absolut rig-

tigt, lære vi af den gronlandske Fauna. Og hvis vi af denne

vilde uddrage det Resultat, at Sopindsvinene aftoge stærkere mod

Nord end Asteriderne og Ophiuriderne, ville vi finde dette for-

mentlige Resultat stærkt modificeret ved Forholdene i Finmarken.

Saaledes opveie den ene arktiske Provindses Mangler den andens.

Maaskee tor man dog ganske i Almindelighed udtale, at S Ian ge-

stjernerne og Su stjernerne bedre end S ti pin d s vi tie n e

og Sopolserne udholde det arktiske Klima og derfor

ville vise sig forholdsvis at have en storre Andeel i

den arktiske Zones Fauna end i Tropehavenes.

Med Hensyn til Slægterne er der fornemmelig en negativ

Forskjel mellem Finmarkens og den egcniige skandinaviske Fauna,

d. V. s. der er adskillige Echinoderraslægler , som ere indskræn-

kede til den sydligere Deel af den skandinaviske Kyst og ikke

repræsenterede i dens arktiske Deel. Dette er saaledes Tilfældet

med Slægterne: Thyone^ Thyonidium ^ Holotlturia. Sijnapla^ Ci-

daris^ Asleropsis^ (Astrogonium)^ Luidia. Brisinga^ Ophiopeltis og

Ophiocoma. Færre ere de arktiske Slægter, som ikke tillige ere

repræsenterede i den egenlige skandinaviske Fauna, f. Ex. Chiri-

dota, Ctenodiscus, Pteraster og Ophiacantha. Sammenlignes den

gronlandske og skandinaviske Echinoderrafauna , vil Resultatet

blive det samme; thi ingen af de 10 eller 11 ovennævnte Slægter,

som savnes i den finmarkske Fauna, ere repræsenterede i Gren-

land; og ingen af de 4 ovennævnte for F'inmarken charakteristiske
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Slægter savnes i GriJiiland. Der er altsna en betydelig ge-

nerisk Overecnsstemmclse mellem Finmarkens og

Gro ni and s E cli i n od e rm fa n n a ; denne Overecnsstemmelse

har imidlertid en dobbelt Grund. Den betinges nemlig deels af

saadanne, i det hele ikke artrige Slægter, som udenfor de nor-

diske Have kun have faae eller ingen Repræsentanter, og som

altsaa give den arktiske Fauna sin egenjigc Charakteer, f. Ex.

Psolus , Cribrella^ Solaster , Pteraster"^^) , Ctenodiscus , Ophiura,

Ophiopholis og Ophiacanlha ; deels af saadanne artrige Slægter,

som ere repræsenterede næsten i alle Have, og som altsaa saa

at sige ere næsten enhver Faunas faste Stok, f. Ex. Cucumaria^

Chiridota^ Echinus^ Asteracanthion,, Asterophyton og Alec to. Men

der er paa den anden Side ogsaa en folelig generisk Forskjel

;

Finmarken har ingen JWyn'o^roc/m.'? eller Orcw/a'"'^), Gronland ingen

Spatangoid .j ingen Echinocyamus
.,

Aslropecten eller Asteronyx.

At „B o r s te ige Ik j ær e ne s" og „Kamstjernernes" Grupper,

som begge have saa mange Repræsentanter ved den egenlige

skandinaviske Kyst og heller ikke savnes ved Finmarken, med

Undtagelse af Ctenodiscus crispatus ganske fattes i Gronland, er

et væsenligt negativt Charaktertræk i dette Lands lavere Dyre-

verden.

Foruden de Slægter, der brede sig over hele Nordhavet fra

den amerikanske til den europæiske Kyst — nogle i et bredere,

andre i et smallere Bælte — er der altsaa ogsaa Slægter, som

ere udelukkende amerikanske (eller i det mindste grcin-

I andske) elier udelukkende europæiske ( skandinavisk -fin-

markske). Disse sidste ere aldrig indskrænkede til den finmarkske

Kyststrækning alene, men naar de forekomme i denne, tillige

repræsenterede i den egenlige skandinaviske Fauna. Noget lig-

^^) I Ann. nat. hist. vol. XX beskriver Gray en Pieraster capensis fra Cap.

39) Naar en Slægt er repræsenteret i den skandinaviske og i den gi finlandske

Fauna, men ikke endnu i den finniarkske, ei der altsaa al Giund til at

vente, at der ved Finmarken vil blive opdaget en den tilhorende Art.

Dette gjælder f. Ex. om Eupijrgus og Amphiura.
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nende vil derfor efter al Sandsynlighed gjælde om de ovenfor

som griinlandske betegnede Slægter; de ere uden Tvivl ogsaa

repræsenterede ved den Deel af den amerikanske Kyst, der i

Henseende til Klimatforhold o. s. v. kan betragtes som analog

med den skandinaviske. For med Bestemthed at kunne skjelne

mellem amerikanske og europæiske Echinodermslægler udfordres

imidlertid en noiagtigere Kundskab om det tempererede Amerikas

Echinodermfauna, end vi for Tiden besidde.

For Arternes Udbredning gjælde lignende Regler som de,

der her ere fremsatte for Echinoderinslægternes Udbredning i de

nordiske Have. Ikke mindre end 13 Arter ere fælleds for

Gronlands Vestkyst og Finmarken, og det er ikke usand-

synligt, at de alle 13 ogsaa findes ved Spitzberge n, da dette

allerede vides om en Deel af dem. Vi kunne efter deres Ud-

bredningsbæltes storre eller mindre Bredde dele dem i 2 Grupper;

den ene omfatter 7 Arter med meget stor Udbredning,

nemlig:

Cucumaria frondosa Gunn. Solasler endeca Lin.

Psolus Phantapus Str. — papposus Lin.

Echinus drbhachiensis Miiil. Ophiopholis aculeata Miill.

Cribrella sanguinolenta Mlill.

De findes nemlig ikke alene i det arktiskeHavbælte,

d. v. s. i Ishavet og de nærmest tilstiidende Dele af Atlanterhavet,

men ogsaa i hele den subarktiske (bo reale) Region,

d. V. s. ved alle det nordlige Atlanterhavs Kyster, ved alle skan-

dinaviske og brittiske, ved Islands, Newfoundlands og Ny-Eng-

lands Kyster. Med Undtagelse af Echinus drbhachiensis^ der kun

gaaer til det nordlige Skotland og saaledes gjor Overgangen til

den næste Gruppe, findes de alle i Kanalen'*'^) mellem England

og Frankrig; Dpt. Finisterre i Frankrig (c. 48^/^° N.Br.) og Cap Cod

^^) For Solasler cndecas P'oiekomst i selve Kanalen liar jeg ligtionok ingen

Hjemmel ; men den Ibrekominer paa andre Steder af de .«ydbrittiske

Kjslei.
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i Nord-Amerika (c. 4lV2°) liuiinc saaledes betragtes som disse

Arters fælleds Syd- eller Æquatorialgrændse^^). Hvis de have

nogen Nord- eller Polargrændse, kan denne maaskee sættes ved

c. 80° N. B., d.v.s. ved den nordlige Ende af Spitzbergen. Disse

Arter vise altsaa, at det bele atlantiske Kystgebet fra den 80de

til den 41dc eller 48de Breddegrad kan betragtes som et stort

zoo -geograpbisk Rige. Maaskee borer ogsaa dertil bele Isbavet

og en Deel af det nordlige stille Hav samt de Have, der forbinde

dette med Isbavet; thi i det mindste 3 af de ovennævnte Arter

gjenfinde vi som circumpolare Arter deels i det ocbotske

Hav, deels endnu ved Sitka mellem 56 og 57° N. Br.

Den anden Gruppe omfatter 5— 6 Arter, nemlig:

Chiridota læve Fabr. Pterasler militaris Miill.

Clenodiscus crispalus Retz. Opliiura Sarsii Ltk.

Ophiacantha spinulosa M ii 1 1. & T r o s c h.

Ophiura squamoaa Ltk., der synes at gaae ned til Ore-

sundet, vil maaskee snarere vise sig at benbiire til den fore-

gaaende Gruppe.

Disse Arter forekomme baade ved Gro n land og ved Fin-

marken, i del mindste de 3 af dem ogsaa ved S p i tz b er ge n.

Ved den skandinaviske Kyst gaaer ingen af dem saa langt mod

Syd, at de saaledes som den foregaaende Gruppe kunne ansces for

fælleds for den arktiske og subarktiske Region ; thi ingen af dem

vides at forekomme ved de brittiske.̂ færøske eller sydnorske

Kyster. Derimod have de en storre eller mindre Udbredtiing

ved Norges Vestkyst, nogle gaae endogsaa lige til Bergen (c. 60°

N. Br,), andre kun til Christianssund eller til Lofoteu. Ogsaa ved

den amerikanske Kyst gaae de alle mere eller mindre ned i det

subarktiske Bælte. Disse Arter ere dog at betragte som væsenlig

arktiske og c b a r a k t c r i s e r e tillige den a t hn 1 1 i s k e D e e 1 af

*^) Den engelske liana! og Cap Cod angives netop af Mi dd ender ff som

Sydgiændsen for de fleste polare o«^ for bcjjge modsatte Kyststrækninger

fælleds Alter, medens andre i det hoieslc gaae til Sydspidsen af INoige

(c. 58° N. Br.) uden at naae den brittiske Ogruppe.



79

det nordligste geo gra pli i ske Havbæ I te, d. v. s. den euro-

pæisk-amerikanske Afdeling deraf i Modsætning til den asiatisk-

amerikanske eller livad Middendorff kalder „Belirings- Armen".

Thi saa vidt man hidtil veed, kunne de ovennævnte Arter i det

hele ikke ansees for at være circumpolare og have altsaa

maaskee ogsaa efter den geographiske Længde snevrere geogra-

phiske Grændser end den forogaaende Gruppe. Dog maa herved

bemærkes, at „Behrings-Armens" Dybvandssiistjerner og Slange-

stjerner ere os aldeles ubekjendlo, og at det derfor er muligt,

at de ovennævnte Arter for en Deel endnu kunne vise sig at

være circumpolare'*-).

Ved Siden af disse ikke faae Arter, som ere fælleds for

begge Nordhavets Kyststrækninger, er der paa den anden Side

et betydeligt Antal Arter, som kun forekomme ved

den vestlige eller kun ved den ostlige Side. Men de

allerfleste af disse ere ikke arktiske, men i det hoieste sub-

arktiske (borcale) Arter, om end nogle af dem have udbredt

sig saa hoit mod Nord, at de ogsaa forekomme Nord for det

hoinordiske Havbæltes Sydgrændse, som vi for Europas Vedkom-

mende med Sars sætte ved 69° N. Br., for Amerikas med Dana

ved c. 50^ eller omtrent ved Newfoundland. Vi ville forst om-

handle de (istlige eller europæiske Arter, hvis Udbrednings-

forhold staae mere klart for os end de i geographisk Henseende

tilsvarende amerikanske Arters. De falde natuiligt i 2 Grupper,

de arktiske og de subarktiske eller boreale. Men disse 2 Grupper

ere af meget ulige Omfang; thi af a rk li sk- e u ro p æi s ke Arter

kan man, strængt taget, kun nævne 4, nemlig:

Tripijlus fragilis Dub. og Kor. („indtil Bergen, men er der

sjelden og lille").

Alecto Sarsii Kor, og D ii b. (fra Tromso til Bergen).

*-) Overeenssleinmclsni iiieileni Chiridota læveo^ discolov lisch. cv alleiedo

oiiUalt p. 20. Sandsynligvis havr vi hor netop med en circumpolar Art

at gjoie.
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A s terop liy Ion Lamarckii MuW. ogTr. („gaaer lige til Bcrgeu,

men er der megel sjeldeii"'). og

Astiopeclen arctkus Sars.

Al de (ivrige ostlige Arter er der atter nogle, som ere fundne

more eller mindre lioit op i Finmarken, og med Hensyn til hvilke

det altsaa er tvivlsomt, om de ikke skulle ansees for at være

fælleds for begge Regioner eller maaskee ligefrem henregnes til

de arktiske Arter, hvilket vel fornemmelig kunde antages om

dem, som ikke naae den engelske Kyst. Disse mere eller

mindre h »i i n o r d i s k e Arte r ere :

Holothuria intestinalis G u n n. ^^)

*Echinus esculentm Lin. (indtil Oxfjord, men mindre, hyppig

end ved Bergen).

*EcJnnocyamus pusiUus Miill. (Oxfjord, Tromso).

^^Spatangus purpureus Miill.

*Ainphidetiis avatus Le ske (lige lil Nordkap, men sjelden).

*Asleracanthion violaceus M ii 11. ? (A. rubens M ii 1 1. T r. , Sars

1. c, almindelig lige til Haviisund).

'^Asteracanthion glacialis Lin. (Tromso, sjelden).

Asteracanlhion Mi'iUeri Sars^^j.

Astrogonium gramdare Miili.^^).

* — phrygianum Parel.

Astropecten Parelii Diib. og Kor. (Oxfjord).

Asteronyx Loveni Miill. og Trosch.

1 Forbindelse med de folgende Arter, som ikke forekomme

Norden for Lofoten, men for den allerstorste Deel (ligesom flere

af de ovenstaaende) ere fælleds for den skandinaviske Kyst og for

^3) Hvorvidt demie Art overskrider den 69°lS'.Br. er mig ikke klart. Diib en

Off Ko ren sige kun, at den lorekommer „ånda upp til Finmarken"'.

^'*) Under Forudsætning af, at denne Art falder sammen med Asl. dislichmn

Biandt, men ikke med Vrasler hispidus (Peiiiit.) Forhas, har den

en Udbrednin<>' lige iia det hvide Hav til Fæioerne eller maaskee endogsaa

til det nordlige Skotland, altsaa en lignende Udbrcdning i geograpliisk

Bredde som Echiniis drobachicnsis.

*^) Underretning om, at denne Art ogsna er fundet i Finmarken, skylder jeg

velvillig Meddelelse af Prof. Sars.
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den briUiske Ogruppe, char.ikteriscre de den skandinavisk-

brittiske Region.

Cucumaria assimilis Diib. Kor. *Asteropsis pulvillus Miill.

* — lactea Forb.

* — Hyndmanni Forb.

* — elomjata D. K.^<^)

* Thyonidium hyaiinum Forb.

* — commune Forb.

'' Thyone Fiisus M ii 1 1.

*Aslropecten Miilkri Mull. Tr.

— Andromeda M. Tr.

— tenuispinus D. K.

*Luidia Sarsii D ii b. Kor.

* — Saviynyi Aud.

lirisinya endecacnemos Asbj.

Raphanus Diib. Kor. '^Ophiura texlurata Lmk.

*Psolus squaryiatus Kor. ^').

Holothuria tremula Ascan.

'^'Synapta inhærens Miill."*'^).

*Cidans papillata Leske.

*Echinus Flemminyii Forb.

* — norvcyicus Diib. Kor
^'^ — miliaris Leske.

""'Anrphidetus cordatus P e n n t.

^Brissopsis lyrifera Forb.

*Asteracanthion roseus Miill.

* — rubens M. Tr.

— albida F'orb.

— carnea Sars.

— affnis Ltk.

*Amphiura ftiiformis Miill.

* — Cliiajei Forb.

* — neglecta Forb.

Ophiaclis Ballii Thomps.

'^ Ophiocoma nigra Miill.

Ophioscokx purpurea D. K.

Ophiopeltis securiycra D. K.

'^Ophiothrix frayilis A b i 1 d g d.

— violaceus Miill. ^Aslerophyton LjHc/a« Miill. Tr.

— glacialis Lin. ^Alecto Petasus Diib. Kor.'*^)

Solaster furcifer Diib. Kor.

"5) Findes i Middelhavet, efler Meddelelse al' Prof. Sars, altsaa vistnok

oijsaa ved de brittiskc Kysler. MaasUec er det Cucumaria pentacles

Forhas?
*') Iloiffe Ann. nat. hist. v. XIV lundel ved Uchriderue og Skotland. Da

den nævnes som ..Holothuria squamala Zool. Dan.", kunde det jo ogsaii

være Unger ai P.solus Pha»(apus, men da disse uden Tvivl vare

Forb es vel bckjendte, lorekonnncr det mig rimeligst at antage, at det

virkelig er Psoltis squamalus Kor.

•**) Nævnes af Thompson (report oC the britisli association, 1853) som irsk.

*^) De l'orStorbnltannien og Skandinavien iælleds Arter ere paa de to sidste

Artsfortegnelser mærkede med en Stjerne. Det vil deraf secs , al det

ikke er mange (18) norske Arter, som mangle i England; nogle af

G
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Med Hensyn til 5 af de ovennævnte Arter, nemlig

^Asteracanlhion tubens M. Tr., ^Ophiolhrix frngilis Abgd. og

=;= — (jlaciulis Lin., *Ampliidetus cordaius Pennt.

'^Astrogonium 'plirijcjianum Par.,

er det endnu uafgjort, om de ikke ogsaa forekomme paa den

vestlige Side af Atlanterhavet^").

dem cre ogsaa ved Norge forst opdagede i den senere Tid eller knn

fundne paa faae Steder. Andre er det mere paafaldende at savne,

f. Ex. Hololhuria Iremula og inteslinalis , Aslrogonium granulare. Faa

den anden Side findes der ogsaa ved de briltiske Kyster Arter, som

savnes ved de norske, o<j det ikke blot mere eilcr mindre sydlige

Arter, f. Ex. Pnlmipes membranaceus , Aslerina gibbosa , Echinus lividus

og Melo , Sgnapla digitala, Cucumaria Monlagui, Hololhnria niger,

Alecto europæa og Amphiura(^?') brachiata, eller temmelig ufuldstændigt

kjendte Arier, saasom „Psolinus brecis" og „Cucumaria fusiformis"

,

begge fra de nordligste Dele af Slorbrittanien (Orken-Oerne), men ogsaa

Arter som Amphiura punctata fra Skotlands Ostkyst og Arachnoides

placenta fra Orken-Oerne. Mine Kilder til Kundskab om Englands

Echinodermer ere: Forbes's history of british starfishes etc. 1841

og Sammes report on tiie investigation of british marine zoology by

means of tlie dredge (Report of the british association, 1852), samt

Thompsons report of the fauna of Irland (sammesteds 1843, med

Tillæg 1852).

^^ Aslrogonium phrygianum anfores af S t i ni p s o n fra i\l a n a n , og det er

vel ikke rimeligt, al en saa eiendommelig Art skulde kunne miskjendes.

Maaskee vil den ogsaa tindes et eller andet Sted ved det sydlige Gren-

land, og den vilde da, eftersom den ogsaa findes i Finmarken, gaae over til

vor forste Gruppe, den \\\o\l\\ Cucumaria frondosa, Echitius drobachiensis

o. s. V. hiii c. — Asleracanlhion rubetis (og violaceus') angives fia 51 a n a n,

og jeg hiir i de norske Samlinger seet desligeSostjerner fra Massachu-
setts og fra Newfoundland, men er tilfoielig til at tvivle om deres

specifiske Identitet med de europæiske Former af samme Navn. De 3

andre Arter har jeg ikke andetsteds seet opforte som amerikanske, men

troet at gjcnfinde dem blandt de S tu w i tzsk e Sager fra Newfoun d

-

land i Christianiamuseet. Men selv om Bestemmelsen skulde vise

sig at være rigtig, var det dog maaskee tænkeligt, at der kunde være

indlobet en Feil i Angivelsen af Findestedet. Paa den andenSide kunde

det synes rimeligt nok, at det meesl fiemspringeiide Punkt af Nord-

Amerika fik enkelte Arter tilfælleds med den modstaaende Deel af Eu-

ropa, hvis ikke Stromniuf^sforholdene i denne Deel af Oceanet talte imod

en saadan Forklaring. — Sporgsmaalet om de ovennævnte Arters Fore-

komst ved Newfoundland maa det altsaa overlades til Fremtiden at af-

^jore. — Ifolge Middendorf f skal der være 8 Bloddyr-Arter, som
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Der gives endelig en Deel Arter, som forekomme baade i

Middelhavet og ved de engelske eller endog tillige ved de skan-

dinaviske Kyster. De burde derfor, strængt taget, udelukkes

af Listen over de „skandinavisk -brittiske" Arter, og opfattes

maaskee rigtigst som celtisk-lusitaniske Arter o: saa-

danne, hvis Udbredningsccntrum ligger et Sted mellem 50—35°

N. Br. , og som fra dette have udbredt sig mere eller mindre

dybt ind i Middelhavet og mere eller mindre hoit op mod Nord,

enkelte endogsaa lige til Finmarken. Som saadanne maatte vel

opfores^'):

Echinocyamus pusillus Miill. Cucumaria elongata Diib. Kor.

Spatangus purpureus Miill. (?) Thyonc Fusus Miill. (non delle

Amphidetus ovalus Le ske. Chiaje).

— cordatus Pennt. Aleclo europæa Lmk.

Synapta diyitala Mont. Ophiothrix fragilis Abgd.

Echinus Flemmingii Forb.

(= E. sardicus delle Chiaje).

Luidia Savignyi Aud.

Echinus lividus Lmk.

— 3Iclo B I a i n v.

Asteriscus palmipes M. Tr.

— verruculatus M. Tr.

Ophiura texturata Lmk.

— a Ib ida F'orb.

Amphiura filiformis M u 1 1.

— Chiaje i Forb.

— neglecta I'^orb.

Astcracanthion glacialis Lin.

— r»/;ens Miill.Tr.(?)

baade leve ved Massachusetts og ved Englands Kyster eller i Middel-

havet uden at være fundne længere mod Nord, og ligeledes 8 for Vest-

indien og Middelhavet fælleds Arter, men denne F"or fatter lægger heller ikke

Skjul paa den Tvivl, som begge disseForhold efter hansMening cre under-

kastede. — Naar Forb es (hislory etc ) ogsaa oplorcr Arachnnides pla-

centa som forekommende baade ved Skotland og ved Canada, er denne

sidste Angivelse vistnok begrundet i en Forvcxling med Ecliinarachnius

parma.

^') Adskillige Oplysninger om Middelhavets Echinodermfauna skylder jeg

godhedstuld Meddelelse af Prof. Sars, der efter at have afsluttet Bear-

bejdelsen af det fraKeapel og Sicilien medbragte Materiale har havt den

Godhed at meddele mig, iivilkc nordiske .Arter han havde gjcniiindct i

Middelhavet. Foi- disse og andre mig meddelte Data, der ere komne

dette Arbeide til Gode, være det mig tilladt her at bringe hin beromte

Forsker, der nu alter utrætteligen undersiigcr den arktiske Fauna, min

erkjendtlige Tak.
6*
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Amphinrai?) brachiala, liidlil kun kjendt fra det sydlige Eng-

land, maa vel ogsaa hcnfiJres til denne geograpliiske Gruppe,

der rimeligvis kan ventes foriiget med flere ved Frankrigs og den

spanske Halvos Kyster levende, hidtil ubeskrevne Former.

De allene i Middelhavet eller i dette og de nærmest

tilstedende Dele af Atlanterhavet levende Echinodermer, forbi-

gaaes som faldende udenfor Grændserne af det Emne, jeg her

har sat mig til Opgave at behandle.

At inddele de amerikanske eller vestlige Arter i to

tilsvarende Grupper, de arktiske (eller egenlige gronlandske) og

de subarktiske, kan for Tiden kun gjennemfores paa en meget

ufuldkommen Maade, da vi ikke have tilstrækkelige Oplysninger

om, hvor mange af de ved Grciniand forekommende Arter der

gaae ned i det subarktiske Bælte, hvis Grændser egenlig kun iftilge

en flypothese ere henlagte omtrent til den 50de og 41de Bredde-

grad. Saaledes som Sagen staaer for Oieblikket, ere fulgende Arter:

Cucumaria Korenii Ltk. Ophiocten Kroyeri Ltk.

Orcuta Barthii Trosch. Atiiphiura Holbolli Ltk. og

Eupyrgus scaber Ltk. (Ophiura glacialis Forb.)

Myriotrochus Rinkii Stp.

kun kjendte fra Grenland eller Ira et andet Punkt af det arktiske

Amerika (Labrador, Wellington-Kanalen) eller tillige fra Spitz-

bergen. De ere altsaa indtil videre at ansee for arktisk-

amerikanske Arter, hvorimod:
New- Ma- Ny-
foundl. nan. Engl.

Cucumaria minuta Fa b r. (Ocnus Ayresii S ti m p s.) „ -\-
„

Psolus Fabricii Dub. Kor -(- -\- -\-

Asteracanthionproblema Stp. {= A.albulus S Im.?) „
-\- „

— gronlandicus S I p. (^= A.MuUeri Si m.'?) -\- -4-
„

— polarts Mlill. Trosch -[-"
55 55

Ophiura noclosa Ltk + „ „

— Stuwilzii Ltk -|- „ „

Asterophyton eucnemis M. Tr. iAgassizzii^ ti m p s.) -(- + -|-

Alecto Eschrichtii Miill. Trosch „ -|- „
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som alle cro fundne paa et eller flere Punkter Siinden for deii

arktiske Zones Grændser maae betragtes som fælleds for

det arktiske og subarktiske Havbæltes vestlige Kyst-

strækn in g.

Det er overmaade tvivlsomt, om der blandt de Arter, som jeg

i det foregaaende har bctegn|^fcbm subarktiske eller boreale, er For-

mer, som brede sig tvers over Atlanterhavet og forekomme f. Ex.

baade ved Ny-Englands eller Newfoundlands og ved Storbrittanniens
tå

eller Skandinaviens Kyster. Jeg har allerede ovenfor nævnt de

Arter, med Hensyn til hvilke denne Tvivl er gjældende; de ere

under alle Omstændigheder kun faae og svække ikke synderlig

den almindelige Regel, at i det hele have de to mod-

satte Kyststrækninger af det nordlige middel varme

Hav bælte ikke andre Arter tilfælleds end de for dette

og det hoinordiske (arktiske) Bælte fælleds Arter

eller end de arktiske og for begge modsatte ICjster fælleds Arter,

som ogsaa forekomme lidt nedenfor det boreale Bæltes Polargrændse.

Gronland og det nordlige Storbritlannien eller det sydlige Norge

have ikke nogen Echinoderm-Art tilfælleds, som ikke tillige fore-

kommer baade ved Finmarken og ved Ny-England. Og Gron-

land har endnu mindre end Finmarken^-) nogen Art

fælleds m e d Mid d e 1 ha vet; delte Fælledsskab indtræder fiirst,

og det endogsaa temmelig sparsomt, i den skandinavisk-brittiske

Region,

De Arter af Echinodermer, som beboe den nordlige Deel af

Atlanterhavet og de tilstedende Dele af Ishavet, lade sig altsaa

efter deres Udbredning i geographisk Længde og Bredde fordele

i 9 Grupper:

''") Ri^tifjnok x\?e\'x\G% Asteracan\hion rnhcns[y.^, A filacialis, Spulan(]us pur-

pureus{y.^ ^ Echinocyamus pusillus og Amphidetns ovatus som forekom-

mende baade ved Finmarken o^ i Middelhavet; men de kunne neppe

sigjes at være egenligc arktiske Arier, men horcalc (reltiske?) Arter med

hoiNoKJiTrændse. Middenflorff nævner 10 „polare" Bloddyr-Arter som

forekoniniende i i\liddeliiavct. l-ovén opforer 3 Snegle og 12 Muslinger

som fælleds for Finmarken og Middeiliavet.
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a. Arter, som ere fælleds for det arktiske og boreale

Bælte i disses hele Udstrækning, f. Ex. Ophiophods aculeata.

b. Arter, som beboe det arktiske Bælte i dets hele Udstræk-

ning og tillige gaae lidt ned i det boreale, f. Ex. Ophiacantlia

spinulosa.

c. Arter, som beboe det borel|ife Bælte i dets hele Bredde,

men enten ikke gaae op i det arktiske eller ikke hoit nok til

at komme, ind under Rubriken a. Det er uvist, hvorvidt saa-

danne Arter virkelig findes. Asteracanthion rubens kan neppe

gjælde for et Exempel derpaa.

?d. Ostlige Arter, fælleds for det arktiske og boreale Bælte,

f. Ex. Asteracanthion Miilleri.

? c. Vestlige Arter, fælleds for det arktiske og boreale Bælte.

Maaskee er Psolus Fabricii en saadan.

f. Ostlige arktiske Arter, f. Ex. Tripylus fragtlis.

g. Vestlige arktiske (gronlandske) Arter, f. Ex. Myriotrochus

Rinkii.

h. Ostlige boreale Arter, f. Ex. Synapta inhærens.

i. Vestlige boreale Arter.

Saafremt man vilde forene de to forste Grupper til een,

vilde Hovedmassen af de nordiske Pighude samle sig i 3

store geographiske Grupper:

A. De for begge Nordhavets Kyster fælleds arktiske eller

for det arktiske og boreale Bælte fælleds (13) Arter (a og b).

B. De ost-atlantiske (brittisk-skandinaviske) Arter.

€• De vest-atlantiske (nordamerikanske) Arter.

Havde vi kunnet udstrække vore Undcrsogelser til sydligere

Egne, havde vi formodenlig faaet

D. Pensylvaniske Arter. F. Cellisk-lusitaniske Arter.

E. Vestindiske Arter. G. Middelhavs-Arter.

Men hvilke Arter hore ind under D og P? Der er her et stort

Hul i vore Kundskaber, som dog forhaabenlig inden længe vil være

udfyldt. Af de nordamerikanske Zoologers Energi tor man haabe,

at de snart ville liise deres Deel af Opgaven. Ligeledes er det at
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haabe, at de af lir. Mc. Andrew fra de spanske Kyster hjem-

bragte Pighude snart maae blive underkastede en omhyggelig Be-

arbeidelse.

Det ligger udenfor denne Afhandlings Opgave og vilde fore

langt ud over dens naturlige Grændser at udvide denne Under-

sogelse til de ovrige Dyreklasser og at prcive, hvorvidt og-

saa de vare undergivne en lignende geographisk Fordelingsplan.

For adskillige Afdelinger af de lavere Dyr vilde en slig Under-

sogelse heller ikke bære nogen synderlig Frugt; thi den udfor-

drer som Grundvold ikke allene, at der i den videnskabelige

Litteratur maa være nedlagt grundig Oplysning om, hvilke Arter

der af vedkommende Afdeling Gndes, om end ikke ved alle

Nordhavets Kyster, saa dog i det mindste paa to geographisk

modstaaende Punkter af den arktiske og paa to af den boreaie Zone,

men ogsaa at alle Sporgsmaal om Arternes Identitet eller Forskjel-

lighed, som ved et saadant Arbeide erholde en Betydning, de

ikke altid have i reent faunistiske Overblik, forud ere loste eller

dog kunne loses af Bearbeideren, derved at det tilstrækkelige

Materiale staaer til hans Raadighed. For Pighudenes Vedkom-

mende have disse Betingelser nogenlunde været tilstede, i al

Fald tilstrækkeligt til, at jeg derpaa kunde vove et Forsog paa

et geographisk Overblik over denne Klasses nordiske Former.

De Afdelinger af de lavere Dyr, med Hensyn til hvilke et saa-

dant Forsog snarest kunde gjores og forhaabenlig inden længe vil

kunne gjores med Haab om et tilfredsstillende Udfald, ere Mus-

lingerne og Sneglene samt BiJrsteormene (Annulata chætopoda) og

visse Afdelinger af Crustaceerne ; derimod er der med Hensyn

til de nordiske Ascidier, Hydroider, Bryozoer, Aktinier og Flad-

orme endnu for store Huller i vor Kundskab til, at hine nod-

vendige Forudsætninger for en geographisk Betragtning kunne siges

at være tilstede i tilstrækkelig Fuldstændighed — ikke at tale

om Blæksprutter, Vingesnegle, Salper, Meduser, Ribbegopler

o.s.v. , der som pelagiske Former ikke direcle have noget al
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gjore med en geographisk Undersogelse over Kyst faunerne i

Norden. For Kyst blod dyrene, Borsteormene og en Deel

af Krebsdyrene vilde det vistnok være muligt allerede nu

deelvis at gjcnncmfore den paa Pighudene anvendte Methode

og at vise, at den samme Fordelingsplan gjentagcr sig for mange

af dem; men at behandle dette Emne paa en udtommende og

derved overbevisende Maade kunde dog ikke skee uden en vidt-

loftig kritisk Undersogelse, i Lighed med hvad jeg for mange af

Pighudcnes Vedkommende har maattet gjore, og da dette vilde

fore mig langt ud over denne Afhandlings Grændser, overlader

jeg hellere dette Forsog til Andre eller til Fremtiden. Jeg vil

derfor her indskrænke mig til at henvise til Dr. Mid d e n d o rf fs^'"')

fortræffelige Undersogelser over de nordiske Bloddyrs Udbred-

ning, hvoraf den i denne Henseende mellem Echinodermerne

og Molluskerne herskende Overeensstemmelse gaaer tydeligt nok

frem.

Vi maae altsaa forelobig lade os nole med Sandsynlig-

heden for, al de ovrige nordiske lavere Havdyrs Udbredningsforhold

nogenlunde ville svare lil Pighudenes, og at disse altsaa indtil

videre ville kunne gjælde som en Slags Afspeiling deraf, natur-

ligvis med tilbtirligt Hensyn lil den storre eller mindre Udbred-

ningsevne eller Modstandskraft, som visse Afdelinger maaskee

besidde i hiiiere Grad end andre. Under denne Forudsætning

vil man kunne gaae et Skridt videre og paa Pighudenes Forde-

ling her i Norden, saaledes som den ovenfor er udviklet, kunne

begrunde en, som jeg haaber, klarere og rigtigere Forestilling om

de almindelige zoogeographiskeForliold i de nordiske

Have, i det mindste for de lavere Dyrs V^edkommende, end man

hidtil har havt.

Det vil imidlertid være nodvcndigt at forudskikke en kort

^^) I anden Deel af det omtalte Reisevæik. For saa vidt det kunde tjene til

Oplysning for det her behandlede Emne, er det oftere citeret i det

l'oregaaende i Anmærkninfferne.
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Oversigt over, hvad der hidtil er præsteret paa dette Gebeet,

og over de Resultater, hvortil de forskjellige Forfattere ere

komne.

Milne Edwards har i :Jdie Dind af „histoire des

Crustacés" opstillet fiilgende Regioner for de os her ved-

kommende Have: 1. den skandinaviske, blot omfattende

den norske Kyst; 2. den celliske, som hvis Midtpunkt

Bretagne sættes, og som antages at omfatte alle franske og brit-

tiske Kyster og at strække sig mod Nord indtil henimod Island

og mod Syd indtil henimod Gibraltarstrædet, hvor Mi d d e 1 ha vs-

regionen begynder; 3. Polarregionen, der strækker sig

fra Spitzbcrgen til Newfoundland og altsaa omfatter Gronland og

hele Baffinsbugten ; og 4. den p en s y Iva n i ske Region fra

Newfoundland til Carolina.

DHrr. Agassiz og Desor have i Annales des scien-

ces naturelles. S''"*" serie t. VII, givet en geographisk Over-

sigt over Echiniderne; for den Deel af Verdenshavet, med

hvilken vi her have at gjcire, antage de kun 2 Fauner: den

arktiske, omfattende Færoerne (!), Hudsonsbailandene og Gren-

land, og^ den tempererle, omfattende de skandinaviske, brit-

tiske og franske Kyster, Newfoundland, Middelhavet og de cana-

riskc Oer.

Forbes har vel ikke egenlig givet nogen Fremstilling af de

zoogeographiske Regioner, men derimod vist, at de brittiske

Bloddyr kunde henfores til 8 geographiske Typer: den lusi-

t a n i s k e , f. Ex. Galeomma Turtoni, den s y d b r i 1 1 i s k c , f. Ex.

Venerupis Irus^ den europæiske, f. Ex. Cardiiim edule^ den

c e 1 1 i s k e, f.Ex . Buccinum undatuni^ den b r i 1 1 i s k e, den a 1 1 a n-

tiske, f.Ex Jsocardia cor . den pelagiske, den boreale,

f. Ex. Panopæa norvegica, og den arktiske, f. Ex. Scalaria

gronlandicu (Smlgn. Indledningen til Forbes ogllanley, history

of brilish Mollusca and their shells vol. I, p. XVII et sqv.) I

Report of the british association for 1852, p. 257 har han

givet Antydninger til en lignende Fordeling af de brittiske Echi-
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nodermer; han betragter nemlig som „hoinordiske og af skan-

dinavisk Oprindelse": Echinus tiorvegicus og E. ncglectus , Cidaris

papillata og Asterofhyton Linckii^ som nordiske Amphiura fdi-

formisj Alecto petusus, Asleropsis pulvillus og Asteracanlhion

roseus ; som cel tiske Echinus Sphæra og E. miliaris og som

lusitaniske E. melo , limdus etc. (Smlgn. p. 124 samme-

steds) — en Gruppering, som jeg ikke finder meget grundet

efter de Oplysninger om disse Dyrs Udbredning, som vi nu be-

sidde.

Schmarda antager i ^jDie geographische Verbreitung der

Thiere" III (1853) fiilgende 3 Regioner: 1) det nordlige

Ishav (Havpattedyrenes og Amphipodernes Rige) indtil 0° Iso-

thermen , altsaa omtrent svarende til vort arktiske Havbælte;

2) det nordlige Atlanterhav (Torskenes og Sildenes Rige)

indtil 20° C. Isothermen og Sargasso-Bankerne; 3) Middel-

havet.

Endelig har Dana i sit Skrift „on the classification and geogra-

phical distribution ofCrustacea, 1853" leveret det fuldstændigste

Arbeide. vi endnu besidde over nogen Dyreklasses geographiske

Udbredning, et Arbeide, der maa faae en betydelig Igdflydelse

paa den zoologiske Geographies Udvikling. Dana viser forst, at

man ved Bestemmelsen af de zoogeographiske Provindser og Zoner

maa gaae ud fra Isocrymerne o: Linier, som forbinde de

Punkter, der i den koldeste Tolvtedeel af Aaret (30 Dage) have

samme Middelvarmegrad, uden Hensyn til om denne koldeste Maa-

ned falder paa den ene eller den anden Aarstid. Efter at have

bestemt disse Linier, som paa Grund af de kolde og varme

Strtimningers Indflydelse afvige betydeligt fra de geographi-

ske Breddecirkler, for hver Grad af det Fahrenheitske Thcr-

mometer, lader han hver 6te af dem begrændse exi ny Zone,

med Undtagelse af nærmest ved Polerne, hvor der springes fra

26 til 35° F. , og faaer paa denne Maade folgende Zoner paa

hver Side af Ækvator:
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den frigide mellem. . 26''og35°F. ' I. Det kolde Bælte.

— subfrigide .... 35 — 44 -

— kold-tempererte . 44 — 50 -

— subtempererte . . 50 — 56 - ) II. Det rniddolvarme Bælte.

— tempererte ... 56 — 62 -

— varmtempererte .63 — 68 -

— subtorride. ... 68 — 74 -

— torride 74—80 -\ III. Det hede Bælt.

— supertorride. . . 80 - Ækvator

Det nordlige kolde Bælte, eller som det ogsaa

kaldes, det arktiske Rige, omfatter ifolge Dana Ostkysten

af Nord-Amerika fra Sydoslhjornet af Newfoundland, Gronland,

Island, den norske Kyst og Kattegattet (!). — Den subfri-

gide Zone omfatter: a)den acadiske Provinds eller Stræk-

ningen fra det nysnævnte Punkt af Newfoundland indtil Cap Cod

og b) den caledoniske Provinds o: alle brittiske Kyster

paa den sydlige nær. — Den ko Id t emp er e rte Zone om-

fatter: a) den virginiske Provinds fra Cap Cod til Cap

Hatteras og b) den c el tiske Provinds, d. v. s. den brittiske

Kanal og Havbugten ved Biscaya. Ingen af de to næste Regio-

ner ere udviklede paa Nord-Amerikas Ostkyst, hvor den kold-

tempererte og varmtempererte Region ved Cap Hatteras stode

umiddelbart sammen, hvorimod der paa den europæiske Kyst

udhæves en subtemperert eller lusitanisk Region fra

42° N. Br, til Gibralter og en temperer t eller Middel-

havet samt Azorerne og Kysten af Afrika indtil 29° N. Br.

Den varmtempererte Region omfatter: a) den karolinske

Provinds fra Cap Hatteras til Florida under 27° N. Br. og

b) den canariske o: de canariske 6er og den afrikanske

Kyst indtil 14^3° N.Br. Derefter tage det hede Bæltes forskjellige

Underafdelinger og Provindser deres Begyndelse, men dem for-

bigaaer jeg, da de falde udenfor min herværende Opgave.

Uden at miskjende de ved det af Dana udarbeidede Kort
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og dcii af ham fulgte Methode vundne Resultater og den derved

tilvciebragtc solide Grundvold for fremtidige zoogcographiske Un-

dcrsogclser, maa det dog være tilladt at mene, at denne Ind-

deling kan simplificeres noget og derved komme Sandheden en

Deel nærmere. Der er neppe nogen Grund til at skille den

lusitaniske Provinds fra den ceitiske eller megen Grund til at

skille den canariske Region, hvis Crustaceer næsten alle ere

middelhavske, fra Middelhavet. Vi opnaae derved, at Regionerne

paa begge Sider af Atlanterhavet komme til at svare til hinanden,

skjondt de paa Grund af Ækvatorialstriimmens Lob have en

ganske anden Udvikling paa den ostlige end paa den vestlige

Side af Atlanterhavet, hvorimod det modsatte bliver Tilfældet

med den hede Zone. At Da nas Begrændsning af de 2 nord-

ligste Havbælter trænger til en betydelig Berigtigelse — dens

Ufuldkommenhed er det dog ingenlunde min Mening at lægge

Dana videre til Last — vil være ioinefaldende for enhver nordisk

Zoolog og til Overflod fremgaae af nærværende Afhandling.

Efter paa denne Maade at have bestemt de zoolo.giske Pro-

vindsers Omraade viser Dana, at det af Crustaceslægternes Ud-

bredning fremgaaer, at Havets Kyster i zoogeographisk Henseende

danne 3 store Riger: det vestlige eller amerikanske

Rige, omfattende baade Amerikas vestlige og ostlige Kyst, det

af ri CO-europæiske Rige, der ved det gode Haabs Forbjerg

adskilles fra det store ustlige Rige, som omfatter Afrikas

Ostkyst og alle Ocr og Kyster i det stille og indiske Hav med

Undtagelse af Amerikas Vestkyst og de til denne horende Gal-

lopagos Oer. Hvert af disse Riger inddeles igjen paa tvers i

et hedt og to middelvarme Bælter, som atter efter Isocrymerne

underafdeles i Provindser, og det vestlige Rige inddeles tillige

paa langs i Vestkysten og Ostkysten , det ostlige .paa lignende

Maade i 4 store Afdelinger. Til disse 3 Riger kommer endnu

det arktiske og det antarktiske Rige. Det meest paa-

faldende herved er, som Dana selv bemærker, at Amerikas

Vestkyst ikke kan forenes med det ostlige Rige, men med Ameri-
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kas Ostkyst til eet Rige. Dctlc bogrurulos, uden Tvivl med

fuldeste Ret. derved at Amerikas Vestkyst kun har nogle faae

cosmopolitiske Arter tilfælleds med det stille Havs Arcliipeler,

raen ikke faae Slægter og en Deel Arier med Amerikas Ost-

kys t^^).

Efler denne Exeurs vende vi tilbage til vor Opgave, efter

Echinodermernes Udbredningsforhold at skildre de zoogcograpliiske

Gebeters Omraade i de nordiske Have. Der gives nærmest

Nordpolen et hoinordisk eller arktisk (polart) Hav bæl te,

hvis Beboere for en stor Deel ere de samme hele Jorden rundt

eller i det mindste beboe baade den amerikanske og den euro-

pæiske Kyststrækning af dette Bælte samt den mellemliggende

spitzbergenske Ogruppe. I Antal af Arter staaer dette Bælte

langt tilbage fra det nordlige subarktiske eller boreale

Havbælte, som i Europa begynder ved den 69de og ophorer

mellem den og 52de og 48de Breddegrad og altsaa omfatter storste

•''*) Da jeg for ikke længe siden udarbeidetle min i „Videnskabelige Mtd-

deleiser fra den naturhistoriske Forening for 1856" trykte forelobige

Meddelelse om de ved Central - Amerikas Vestkyst levende Ophiiirer,

var 1) a n a s Arbeide, hvor denne vigtige zoogeographiske l^ov saa vidt

jeg veed lorste Gang er udtalt, mig ubekjendt, og jeg ventede derfor

ved Central-Amerikas Vestkyst at forefinde en med den indiske beslæg-

tet Eehinodermi'iiuna, saa meget mere som der gjenncm hele det indiske

Havs Fauna ellers synes at gaae en temmelig stor luisformigiied. Et

indisk Præg har dog kun en meget liden Deel af den paa det anlorte Sted

beskrevne Opliiurfauna, nemlig Ophiolepis pncifica og variegata, hvor-

imod de fleste andre Arter, navnlig af Slægterne 0;j/4io7«j/xa, Ophiodeima,

Ophiostiqma, Ophiactis o^ Ophiolhrix saml Ophiolepis triloba meget mere

minde om den vestindiske Fauna, uagtet der ingen Artsidentitet finder

Sted.— Det her omhandlede Forhold mellem det vestlige Amerikas Hav-

fauna og paa den ene Side det stille Havs, paa den anden Side Ameri-

kas Ostkys!, er jo desuden, som Da na ogsaa gjor opmærksom paa, i

Harmoni med den lange Afstand mellem Amerika og det stille Havs

Ogrupper og med den store Forskjel mellem Vandets Varmegrad paa Grund

af den kolde Polarstrom og Havstromningernes Ketning fra Ost td Vest,

der forhindrer Arterne fia det stille Hav i at overlores til Amerikas Vest-

kyst; man kunde maaskee endnu tilfoie den sene Tid, hvori efter al Sand-

synlighed Forbindelsen mellem Atlanterhavet og det stille Hav blev

spærret ved l'anamalandtungcns Dannrlse, om ewd denne Begivenhed

ikke fandt Sted i nærværencb; Jordperiode.
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Delen af det sk a ii d i ii a visk-br i tti ske Kyslgebeet, eller hvad

man ogsaa, skjondt mindre heldigt, har kaldt den germa-

niske Region. Hvor tvende Fauner modes, gribe deres Arter

for en Deel over i hinandens Omraade, og der opstaaer saaledes

en Blandings- eller Overgangsfauna ; en saadan er f. Ex. Stræk-

ningen fra Bergen til Lofoten , og noget lignende gjentager sig

uden Tvivl i den engelske Kanal
,

paa hvis Bredder celtiske og

Middelhavsformer modes med boreale og arktiske Arter. Paa

den modsatte Side af Atlanterhavet beskyller det boreale Hav-

bælte den saakaldte acadiske Region fra Newfoundland (be-

stemtere maaskee fra Cap Race, mellem 47 og 46° N. Br.) til

Cap Cod omtrent under 41° n. Br. Saaledes fastsættes i det

mindste delte Bæltes Grændser af amerikanske Naturforskere;

endnu i Fundybugten synes der dog at herske lignende Over-

gangsforhold som paa den skandinaviske Kyst mellem Bergen

og Lofoten. At det boreale Bælte "paa den vestlige Side af Nord-

havet er meget smallere end paa Ostsiden , og at det modsatte

er Tilfældet med det arktiske Bælte er jo i fuldkommen Over-

eensstemmelse med de almindelige Love for Varmefordelingen i

Havet og Luften og en simpel Folge af Polar- og Ækvatorial-

slrommenes Lob og Retning. Men den sliirre Længde, som den

europæiske Kyststrækning af denne Region har i Sammenligning

med den tilsvarende amerikanske, maa ogsaa medfore en, om

end kun svag, saa dog kjendelig Forskjel mellem dens nord-

ligere og sydligere Deel, mellem Norge og England, uafhængig

af Indblanding af arktiske eller sydlige Arter, hvortil den

acadiske, paa en kortere Strækning sammenstuvede Fauna

maaskee ikke viser noget tilsvarende. Det boreale Bæltes storre

Artsan tal i Sammenligning med det lioinordiske Rige hidrorer

deels fra, at mange Arter ere fælleds for begge Bælter, eller vel

rettere sagt fra, at disse i deres Oprindelse arktiske Arter have

udbredt sig over hele den subarktiske Zone, deels fra et betyde-

ligt Antal nye tilkommende, for dette eiendommelige eller for

dette og de folgende Bælter fælleds Arter. De for begge de
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nordiske Bælter fælleds Arter findes altid ved begge dels Kyst-

strækninger, og det er allsaa fortrinsvis de ved deres Oprindelse

arktiske Arter, som give Faunaen ved det tempererede Europas

og Amerikas Kyster saa megen Lighed, trods al deres Ulig-

hed. De boreale Arter, der ikke gaae op i den arktiske

Zone eller i al Fald ikke kunne betragtes som fælleds for begge

Zoner, men kun som boreale Arter med hoi Nordgrændse, saa

vel som alle, hvis absolute Nordgrændse falder Sonden for den 69de

i Europa eller den 46de° N. Br. i Amerika, kliive sig i geographisk

Henseende i 2 Rækker: en ostlig og en v es tlig Række; kun

meget faae tilhore begge Rækker, ja det er cndogsaa Tvivl un-

derkastet, om dette virkelig er Tilfældet med nogen Pighud-Art. —
Længere mod Syd bliver Modsætningen mellem Osten og Vesten,

mellem Europa og Amerika endnu skarpere, efter at de sidste

fælleds (arktiske) Arter ere forsvundne Sonden for Cap Cod og

Dpt. Finistérre. Imidlertid kjende vi endnu for lidt til den

celtisk-lusitaniske Region (de franske, spanske og por-

tugisiske Kyster fra Dpt. Finistérre til Cap. St. A'incent)

paa den ene Side og den virginiske (fra Cap Cod til Cap

flatteras) samt den carolinskc (fra Cap Hatleras til Bahama-

kanalen) paa den anden Side til at kunne give en Fremstilling

af deres faunistiske Lighed og Ulighed. Jeg maa endogsaa lade

det uafgjort, om der virkelig bor udsondres en særegen celtisk-

lusitanisk og virginsk Region, eller om disse ikke falde sammen med

den carolinske og Middelhavets Regioner. M i d d c I h a v s fa u n a e n

og den vestindiske eller karaibiske Fauna frembyde kun

mere eller mindre fjerne Analogier, i det mindste i Henseende

til deres Echinodermer ''^).

Af de 3 6er eller Ogrupper, der ligesom forbinde det

nordlige Amerika eller Europa med hinanden, er S pi tzb e r gens

Fauna for Echinodermernes Vedkommende fuldkommen arktisk.

55) Smlffii. „Bidrag til Kundskab om Slangestjernerne" Kr. 2 i Videnskab.

Meddel. Ira den nalurh. Forening 1856.
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men, for saa vidt den hidtil er bekjendt, snarere med cl gronlandsk

end med et (inmarksk Præg. Island ligger uden Tvivl nær

ved Grændsen mellem det lioinordislie og nordlige Bælte, efter-

som en Linie fra Vestfjorden i Norge til Cap Farvel i Gronland

netop vilde bercire Nordspidsen af Island; det ligger vel sydli-

gere end Lofoten, hvis Fauna endnu ikke har et arktisk Piæg, men

dog nordligere end Sydgronland. Dels Echinodermfauna bestaaer—
saa vidt vi hidtil kjende den, hvilket rigtignok kun tildeels er Tilfældet

med det sydlige Islands — deels af a rkti sk e Arter, som ogsaa

findes i det subarktiske Bælte, deels af ost lige Arter, hvis

Udbredning naaer op i den arktiske Zone, og den stemmer saaledes

lige godt med Finmarkens og med et eller andet sydligere Punkt

af den norske Kyst; kun Tilstedeværelsen af Astropecten Miilleri

(Asterias aranciaca) og af Ophiothriæ fragilis, som Faber angiver at

leve ved Island, i Forbindelse med den Omstændighed, at trods

Gronlands Nærhed ikke en eneste at de for Gronland charakteri-

stiske Arter af Echinodermer er funden ved Island, maa be-

stemme os til snarere at henregne Island til den boreale end

til den arktiske Zone. Maaskee gjælder dette dog ikke om

Islands Nordkyst, hvis Fauna muligvis har en mere ark-

tisk Charakteer. Heller ikke maa det glemmes, at Bestem-

melsen af de to ovennævnte ikke arktiske Arter hidrorer fra

Faber og ikke senere er underkastet nogen Revision, saa at

den Mulighed ikke er udelukket, at 2 arktiske Arter her

kunne være forvexlede med sydligere Former. At Færoerne

— som endnu Agassiz og Desor henregnede til den arktiske

Fauna — have en boreal, skandinavisk-brittisk Echinodermfauna,

derom kan der ikke være nogen Tvivl, efter at Ophiura albida,

Astropeclen Miilleri^ Echinus miliaris ^ Thyone Fusus og Ophio-

thriæ fragilis, hvilke alle ere Arter, der ikke overskride Grænd-

sen mellem den arktiske og boreale Zone, ere fundne der.

Vi besidde desværre endnu ikke Materiale nok til at skizzere

Pig hudslægternes Fordeling i det store, eller til at forsoge at

give noget lignende for denne Klasses Vedkommende, som Dana
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har givet for Krebsdyrenes. Heller ikke til at prove, hvor vidt

den af Dana opstillede Inddeling i 3 sætere zoogcographiske

Riger, det amerikanske, del africo-europæiske og det orientalske

(indo-paciGske) Rige, foruden det arktiske og det antarktiske,

holder Stik for Ecliinodermernes Vedkommende, have vi mange

Bidrag. Men der er dog enkelte Data, der tyde paa, at noget

saadant virkelig er Tilfældet Det er saaledes af Agassiz og

Deso r s ^'') Sammenstilling al Kchinidcrncs og af Joh. Miillors

og T r o s c h e 1 s ^'') Sammenstilling af Asteridernes og Opliinridcrncs

geographiske Udbredning bekjendt, at ikke faae Echinodermer

have en meget stor Udbredning i det indiske, rode og stille

Hav"***). Selv om det med adskillige af dem skulde vise sig at

beroe paa en Sammenblanding af nærstaaende Arter eller paa

en urigtig Opgivelse af Findestedet, bliver der dog nok tilbage

for at vise, at det ostlige Afrikas Kyst, det rode Hav, alle in-

diske og chinesiske samt de sydlige japanske Kyster og Ogrupper,

Australien og Oceanien tilhore eet stort zoogeographisk Rige, medens

paa den anden Side den generiske Overeensstemmelse imellem

Vestindiens og det vestlige Central - Amerikas Ophiurfauna, som

fremgaaer af min Bearbeideisc af de af Dr. Orsted hjembragte

Slangestjerner, virkelig synes at tale ^or, at Amerikas tropiske

og middelvarme Kyster, baade de, der beskylles af det stille

Hav, og de ,
der vædes af Atlanterhavets Bolger, kun ere for-

skjellige Provindser af eet zoogeographisk Rige, det ameri-

kanske.

^) Annales des sciences naturelles 1. c.

^") Archiv fur Naturgeschichte. 1843. p. 123.

^^) r.E\. Cidaris imperialis, Boletin pileola, Eghinnmeira J\Ialhæi, Acrocla-

dia trigonaria, mamillala op Blainvillei, Laciamim roslrnhim. Sjiataugus

plnniilalus, Breynia crttx Andræ elc, Asieriscus penUigonus og penicil-

laris, Goniodiscus Sedæ, Archasler angulalus, Eclmiaster fallax, Astera-

canthion Calamaria, Ophidiasler Ehrenbergii og /niliaris, Asfernpsis

carinifera, Culcila concava, Ophiolepis imbricala og annulosa, Opliio-

Ihrix longipeda, Ophiocotna erinaceus, Ophiocoma scolopendrina.

7
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Saa megel er i al Fald bel<ræftct ved disse Undersogelser, at

den atlantiske Fauna kltivcr sig i lo Grene: den vesteuropæiske

og den ostamerikanske. Jo længere mod Syd, desto mindre

Overeensslemmclse er der mellem dem, jo længere mod Nord,

desto mere nærme de sig hinanden, ikke blot geographisk, men i

Henseende til Faunaens Sammensætning, indtil de endelig modes

i det nordlige Ishav i een fælleds Fauna. Detle Forhold er ikke

uden Analogi i Land dyrenes og Land planternes For-

deling paa den nordlige Halvkugle, hvis 2 store Land-

masser geographisk rykke hinanden nærmere mod Nord og med

det samme blive hinanden mere lige i Henseende til det Dyre-

og Planteliv, som de opfostre, indtil de endelig forenes til een

fælleds, tildeels cirumpolar Polarflora og Polarfauna ^^). Man

kan heri see enten en hiiiere Naturlov eller blot en nodvendig

Folge af det, om man vil, tilfældige geographiske Forhold, at i

det arktiske Bælte ere Landmasserne deels rykkede hinanden saa

nær, deels saa tæt forbundne ved Kjeder af Oer, at oprindelige

asiatiske Planter eller Landdyr let kunne overfores til Amerika,

oprindelige vestlige Dyr til Ostsiden af samme Havbækken o.s.v.

Uden her at ville afhandle eller afgjore dette Sporgsniaal i sin

hele Almindelighed vil jeg blot gjorc opmærksom paa, al de nor-

diske Echinodermers Udbredningsforhold ikke li! deres For-

staaelse forudsætte den Lov, at Naturen ved Frembringelsen og

Anbringelsen af sine Slægter og Arter skulde have fulgt det Princip

at udvikle sig stedse mere og mere forskjelligt, alt som den

skreed frem fra Nord til Syd, eller mere og mere eens, alt som

den fulgte den modsatte Vei. 1 saa Fald maalte der ved Atlan-

terhavets to modstaaende Kyster kunne paavises analoge ostlige

og vestlige Arter eller Slægter, der virkelig kunde siges at repræ-

s^) For nylig har vor beromte El i as Friis udtrykt dette Forhold saaledes:

„1 den arktiske Zone eie Arterne sædvanligen fælleds Jorden rundt;

i den subarktiske og iioldere tempererteZoneSlænterne, men i den var-

mere tempererte ailene Familierne, og i den hede blive cndogsaa disse

ofte forskjellige". (Nordisk Universitetstidsskrift, Isle Bind, 4de

Hefte, Side 10).
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sentere hinanden trods deres Arts- og Slægtsrorslijclliglied. Men

saadant er Forholdet, saa vidt min Erfaring gaaer, ikke. Overeens-

stemmelsen mellem Osten og Vesten indskrænker sig enten til Slægter,

som næsten erc repræsenterede overalt, eller til de fælleds arktiske

Arter, der fra deres fælleds Udgangspunkt i det hoinordiske Bælte,

hvor Vesten og Osten modes, let have kunnet udbrede sig langs

med Nordhavets divergerende Kyststrækninger, indtil en for dem

unaturlig hoi Varmegrad satte Grændscr for deres Udbredning. —
I den nordlige Deel af det stille Hav ville sandsynligvis lignende

Forhold gjentage sig som Folge af lignende Aarsager.

Paa raedfcilgende „Skizze af de geographiske Havbælter

omkring Nordpolen og i den nordlige Deel af Atlan-

terhavet" ere Isocrymallinicrne for 20, ISVn og (ir,a° C. anbragte

efter Dana. Grændsen mellem det arktiske og subarktiske Bælte

svarer i det mindste mod Vest til Isocrymallinicn for l-;i°C.

De til hinanden svarende Bælter ere anlagte med samme

Farve. Hvor samme Kyst er anlagt med 2 Farver, antyder det,

at Faunerne der gribe over i hinanden, uden at deres Grændser

kunne fastsættes ganske bestemt. — Hvor vidt Bælterne mellem

6%° C. og 20° C. bor forenes til eet, maa det forbeholdes Frem-

tiden at afgjore. Her ere de nærmest optagne efter Danas Kort,

hvoraf mit, der kun meddeles her for at oplyse Afhandlingen

og som Udgangspunkt for videre Undersogelser , kun er at be-

tragte som en Modification.
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Tredie Afsnit.

De nordiske Ecliiiiodermers batliymetriske

Udbrediiing-.

De Oplysninger om de griinlandske Echinodermers Fore-

komsl i Dybden, der have staael til min Raadighed , ere med-

delte i det foregaaende; til Sammenligning med lignende Opgi-

velser fra andre Steder vil det imidlertid være hensigtsmæssigt

at sammenstille dem i Form af en

Oversigt over de hidtil erhvervede Erfaringer om

de Dybder, hvori de g r o n 1 a n d s k e P i g h u d e

findes ved selve Grenlands Kyster.

Cucumaria frondosa Guun. er taget fra Bredden til 3 Favnes

Dybde paa Klippebund.

Cucumaria Korenii Ltk. fra 15—25 Favne paa Dyndbund.

Psolus Phantapus Str. fra 10— 25 Favne paa Smaastene og Grus.

Myriotrochus Rinkii Stp. paa 10 Favnes Dybde i Dynd.

Eupyrgus scaber Ltk. fra 40—50 Favne i Dynd.

Chiridola læve Fabr. fra Fjæren til 5 Favnes Dybde i Dynd.

Echinus drobachiensis Miill. fra Bredden til 30—40 Favnes Dybde

paa Tangbund.

Asleracanthion polaris Miill. Tr. fra Fjæren til 40 Favnes Dybde

paa Klippebund og paa Tangbund.

Asleracanthion problenia Stp. fra 3—25 Favnes Dybde paa

Smaasteen.
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Asteracanthion gronlandicus Stp. i Fjæren og i megel forskjellig

Dybde paa Klippcbund.

Cribrella sanguinolenla Miill. tæt ved Fjæren og paa 50 Favne.

Solaster j)ai>posus Lin. paa 40 Favne.

Clenodiscus crisputus Retz. fra 25—60 Favnes Dybde i Dynd.

Ophiura Sarsii Ltk. paa 8—25 Favne og paa Steenbnnd.

Ophiura squamosa Ltk. paa 8—60 Favne og paa Steeiibund.

Opkiocten Krdyeri Ltk. paa 15—50 Favne i Dynd.

OphiophoUs aculeata Miill. paa 3—60 Favne og paa Steen- og

Klippebund.

Amphiura HolboUi Ltk. paa 15—50 Favne og paa Dyndbund.

Ophiacantha spinulosa Miill. Tr. fra 20—50 a 60 Favne.

Asterophijton eucnemis Miill. Tr. indtil 450 Favne.

Alecto Eschrichtii Miill. paa 20 Favne og paa Leerbund.

For adskillige af de gronlandske Arter, der ikke ere nævnte

i denne Oversigt, haves der Oplysninger andetsteds fra; men

for Ophiura Stmoilzii og O. nodosa samt Orcula Barthii mangle

de endnu aldeles.

Ved at sammenstille de i ovenstaaende Oversigt nedlagte

Erfaringer med hvad O. Fr. Miill er, Forbes, Sars, Diiben

og Koreuy Or sted, Stimpson'j og andre have optegnet

1) Da ieg ikke i det folgende meddeler hvert enkelt i Litteraturen nedla<jt

Datum anjjaaende Echinodeimeines balliymetriske Fordeling og Fore-

komst, men kun Summen af alle de enkelte Angivelser, vil det være rig-

tigt her at anfore de Kilder, hvoraf disse ere oste.

Zoologia danica meddeler i Texten enkelte bestemte Angi-

velser om Dybden, hvorimod

Fabricius i Fauna gronlandica kun angiver mere ubestemt,

om det er Dybvands- eller Lavvandsdyr, om de findes paa Leer, Sand,

Tango. s. v. Heller ikke i hans ,,Zoologiske Samlinger" findes

noget Bidrag i denne Retning.

v. Diibens og J. Korens Ofversigt af Skandinaviens Echino-

dermar i Vetenskaps Akademiens Handiingar for år 1844 indeholder

mange bathymetriske Data. (Smign. ogsaa Kor en s Beskrivelse af

Thyone Fusus og Cuvieria squamata, for disse Arters Vedkommende,

i Nyt Magasin for Naturvidenskaberne. IV. 1845.)

Sars, Fauna littoralis ^'orvegiæ, Iste Hefte og Sars, Koren og
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om de nordiske Pighudes Udbrcdning i Dybden, ville vi ikke

alene faae et Overblik over de nordiske Echinoderraers bathyme-

triske Forhold, men tillige have Leilighed til at prove, hvor vidt

visse for de lavere Havdyrs Udb'-edning i Dybden opstillede

almindelige Love ogsaa have Gyldighed for denne Dyreklasse

eller ikke. Jeg antager, at man kan inddele de nordiske Ilavfs

Kyster i 3 Dybdebælter eller Regioner foruden Li t tora 1 z o n e n

Danielsen, samme Værk, 2det Hefte indeholde ogsaa Oplysninger i

denne Henseende for de deri omhandlede Arter.

Sars's Beretning om en zoologisk Reise i Lofoten og Finmarken, i

Nyt Magasin for JVaturvidenskaberne, og-

Sammes Bemærkninger over det adriatiske Havs Fauna sammen-

lignet med Nordhavets, ibid. VH. 1853, ere uden Sammenligning de vig-

tigste Kilder i denne Retning.

Korens Indberetning til collegium academicHin om en paa offentlig

Bekostning foretagen zoologisk Reisc i Sommeren 1850, ibid. IX Bd.

p. 89, indeholder ogsaa mange Oplysninger om Echinodermernes For-

deling i Dybden, men da P'orfatteren ikke har angivet de verticale

Grændser for hver enkelt Art, men kun sammenstillet dem i 3 viikaar-

lige Rubrikker, eftersom de forekomme fra 10—30, fra 30— 50 eller fra

50— 150 Favne, faaer man for hver enkelt Art kun en temmelig ubestemt

F'orestillino om dens Udbredning i Dybden.

Orsted, de regionibus marinis (dissertatio) og Sammes Forteg-

nelse over Dyr samlede ved Drobak i Naturhistorisk Tidsskrift 2. R.

1ste Bd.

Forbes, a history of british starfishes and other animals of the

class echinodermata , indeholder mange spredte Angivelser om Fore-

komsten i Dybden; et endnu vigtigere Bidrag i denne Retning er sam me
Forfatters „report on the investigation of british marine zoology by

means of the dredge" i report of the british association, 1850, med

mange Data om Echinodermernes Forekomst ved Skotland; enkelte

Angivelser om de arktiske Echinodermers Forhold i denne Henseende

ere ogsaa nedlagte i samme Forfatters appendix til Sutheilands journal

of a journey etc.

Stimpson, Synopsis of the marine invertebrata of grand Manan

etc. 1. c.

Endelig adskillige Angivelser paa Etiketterne i Universitets-

ni useerne i Kj obenha V n og Cli ris tia n ia , i Prof.- Sars's Samling

og i det kongelige naturhistoriske Museum, samt Hr, Bar-

re tts oftere omtalte Erfaringer fra hans Reise til Gronland og Adj.

Lorentzens Optegnelser fra hans Skrabninger ved Hellebæk. Yderne

af disse forskjellige Bidrag undlader jeg ikke herved at bringe min

olFenlig udtalte Tak
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(eller Bæltet mellem den liriieste Vandstand ved Flod og den

laveste Vandstand \ed Ebbe), som er meget fattigt paa Ecliino-

dermer og derfor her næsten kan lades ude af Betragtningen.

Kun Asteracanlhion tittoralis og Amphiura neglecta anfores som

levende mellem lioieste og laveste Vandstand ; maaslcee dog ogsaa

Echinus drobachiensis, Asteracanlhion polarts og A. (jronlandicus^

Psolus Fabricii, Cucumaria frondosa og Chiridota læve under-

tiden blottes ved Ebben; i det mindste opfatter jeg saaledes de

mig derom meddelte Oplysninger, d.er omtale disse Arter som

„littorale". Under dette „Strandbælte'" ligger: 1) Lamina rie-

sko ven es og de paa dem boende talrige nogne Snegles Bælte

fra laveste Vandstand indtil c. io Favnes Dybde-). 2) Koral-

linernes o: Bryozoernes og Hydroidernes og tillige Brachiono-

podernes Region fra 15 indtil henimod 50 Favnes Dybde; disse

2 Bælter ere den lavere Havfaunas rette Hjem, og det er ogsaa

her, at vi træffe de fleste Pighude. Fra 50— 100 Favne folger

nu et forholdsvis fattigt Bælte, der egenlig kun er en Under-

afdeling af Korallinbæltet og neppe beboes af en eneste for det

eiendommelig Pighud-Art. Endelig kommer 3) fra 100- 300 Favne

eller maaskee endnu noget dybere det endnu fattigere, men ved

en hoist eiendommelig Straaldyrfauna udmærkede, saakaldte So-

træernes o: de store ottearmede Koraldyrs Bælte, nedenfor

hvilket det dyriske Liv maa antages at være saa godt som udslukt.

-) I Indledningen til Foibcs 02: II a n ley , britisli Molliisr:i er ITi Kiivne

sat som Grændse for denne Region. Sars bcgrændscr derimod Koral-

linbæltet med 10 Favne, idet han ovei forer de af Forbes for Middel-

havet opstillede Regioner paa IN'ordhavet.
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Artens (Jrændser.

(K. = Favne).

I Region
rra O li I

15 F.

II Region
fra 15 til

50 F.

Fra 50 lil

lUO F.

III Region
fra lllDlil

300 F.

Cucumaria frondosa Gn.

— Hyndmanni F b.

— Korenii Ltk.

— lactea Forb.

— minuta Fa I) r.

Thyonidiumhyalinum Fb.

— commune Fb.

Thyone Fustis ^) M ii 1 1.

— RaphanusJ) ii b. K.

Chiridota læve F a b r. .

Myriotrochus Rinkii S t p

.

Eiipyryiis scaber Ltt. .

Synapta inliære.ns Mii 1 1.

Holothuria tremula Gun.

— intestinalis Ase.

Psolus Phanlapus Str.

— Fabricii Db. K.

— squamatus Ror.

Af 18 Arter af Sopiilser

Fra O— JO å 50 F.

— 20-40 å 50 F.

— 7— 10») og fra

15-25 F.

— 0-40 å 50 F.

Paa 25 Favne
(Stimpson).

Fra8-llF.C0rsted)
og 30-50 F.

— 7-25 Favne
(Forhes),

— O til under 60 F.

— 20-50 F.

^ 0-5 F.

Paa 10 F.

Fra 40 50 F.

— 0-10 F.5).

— 20-80 F.

— 10-20 til 40—
50 F.

— 8-10 til 40 å

50 F.

Indtil 5 F.

Fra 20-40 å 50 F.

og derunder^).

+

+

+

+

+

+

4-

11

+

+

+
+

-h

-h

4-

+

+

14

+
+

+

+

3) I Wellington Kanalen (Forbcs 1. c).

4) Begge disse 2 Arter lienfores af Korcn (I. c.) til Regionerne fra 30— 150 F.

5) Eller derunder; Koren hensætter den til Regionen fra 10—30 Favne.

<') Hensættes af Koren til Reg onen fra 50—150 Favne
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Artens

Grændser.
(K. t= F;ivne).

I Kctrion

fra O til

15 F.

II Region
fra \h til

50 F.

Fra 31)

til lllOF.

III Rpir.

frn 100 til

;i(IO F.

Fra 100-200 F.

Fra Korallinb.

til 450 Favne.
+ (+ )

-I-

4-
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ikke urimeligt, at naar Opmærksomheden bliver henvendt derpaa,

vil det vise sig, at visse Arter vel kunne forekomme paa for-

skjellige Dybder, men dog kun have deres rette Hjem i eet af

Bælterne; maaskee foretage flere Arter endog ligesom adskillige

Snegle Vandringer opad mod Bredden i Forplantningstiden^'').

Det er især adskillige Holothurier og Slægterne Asleracanthion,

Cribrella og Solaster, der Iræffes i de ovre Vandlag, medens de

kortarmede Sostjerner, Kamstjernerne og fremfor alt

Fjer stjern erne charakterisere Korallinernes Region. Bæltet

mellem 50 og 100 Favne er uagtet sin store Udstrækning fattigere

end Larainariernes og har ikke en eneste Art, som ikke ogsaa

findes i Korallinbæltet, naar undtages den i Henseende til sin Udbred-

ning endnu kun lidet kjendte Ophiura carnea. Det forholder sig

altsaa til Korallinbæltet, som Kattegattet forholder sig til Nordsoen,

eller som Ostersoen til Kattegattet, og kan ikke for Echinodermernes

Vedkommende betragtes som en selvstændig Region; det er kun en

ved sin Fattigdom udmærket Underafdeling af den anden Region, af

hvis Arter det kun har mellem Halvdelen og en Trediedeel, — Endnu

fattigere, men beboet af en hiiist eiendommelig Echinodermfauna, er

Sol ræernes Region, i hvilken kun 3 af Korallinbæltets Arter,

nemlig Alecto Sarsii (iagttaget af Koren og Diiben paa Cidaris

papillata), Ctenodiscus crispatus og Archaster Parelii gaae ned;

Medusa hovederne (Asterophyton)^ Cidaris papillata^ Astropecten

Andromeda og tenuispinus samt Brisinga endecacnemos give det

en særlig zoologisk Charakteer, hvortil endnu kan foies Mangelen

af Holothurier og ægte Ophiurider. Hidtil er denne Region dog

egenlig kun udforsket ved de norske Kyster, langs med hvilke

Havet hurtig sænker sig til en stor Dybde; paa det store Pla-

teau mellem Storbrittanicn og Europas Fastland naaer Grunden

intetsteds en Dybde af 100 Favne, og udenfor Irlands og Skotlands

Vestkyst falder dette Plateau altfor steilt af, til at Sotræernes

^0) „Ad litora marts lempore vernali præserlim obvius" siger Fabricius i sin

Fauna p. 374 om Echinerne. Smlgn. p. 28 om Ast. polaris.
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Bælte der kan have nogen synderlig Udstræning. (Sce Berghaus's

Kort over NordstJen, Physikalischer Vtlas, 2den Afd. Nr. 2).

Som belijendt var Prof. Forbes ved sine Undersiigelser

kommet til det Resultat, at der var en vis Overeensstemmelse

mellem Bloddyrenes Udbredning i Fladerum og i Dybde, saaledes

at de Arter, der have stor geographisk Udbredning efter Længde

og Bredde, ogsaa skulde have en stor bathymetrisk Udbredning.

Tildeels er denne Sætning vistnok sand og finder ogsaa sin

Anvendelse paa Echinodermerne ; man sammenligne saaledes

Cucumaria frondosa^ Psoliis Phanlapus, Solaster endeca
^ Ophiura

albida. Ophiopholis aculeata, Amphiura filiformis og Chiajei med

Cucum. Hyndmanni^ Psolus squamatus , Aslrogonium granulare,

Ophioscolex purpwea og Ophiopeltis securigera. Men der kan

ogsaa anfores Beviser for det modsatte, saasom at Ctenodiscus

crispatus har et storre* bathymetrisk Omraade end Echinus drb-

bachiensiSy hvis geographiske Omraade derimod er vidtloftigerc, og

hine Exempler bevise maaskee snarere, al Dybvandsarterne

ere mere begrændsede i deres geographiske Omraade

end de med Tempera tur for andringer mere fortrolige

Lavvan d s- Arter, saafremt dette formeentlige Resultat ikke

er en Fcilge af, at disses Udbredning er bedre kjendt end hines.

Naar Forbes derimod ogsaa opstiller den Lov, at de geographiske

og bathymetriske Bælter svare til hinanden, ligesom visse Bælter

af Alpefloraen til Polarfloraen, saa at samme Art i Norden skulde

trælTes i hoiere, i Syden i dybere Vandlag, bekræftes denne Lov

aldeles ikke af de hidtil samlede Erfaringer om Echinodermernes

Udbredning i Dybden.





T h e s e s.

s 1 a n g e s t j e r n e j- n c ( Ophiuridæ) bor ikke danuc eu Uiitler-

afdeliijg af Sostjernerne {Asteridæ) , men ligesom de egenlige

Sostjerner {Jste7-ias i Lamarcks Betydning) udgjore en med

Sopolserne {Holothuridæ) og Sopindsvinene {Echinida;) sideordnet

Afdeling (ordo) af Klassen Echinodermata.

Crinoideerne bor oploses i flere Ordener; navnligen bor

Cystideæ og Blastoideæ , muligen ogsaa Cupressocrinidæ danne

egne Ordener.

Fiske kl as se ns naturlige Inddeling er i frigjællede og

fastgjællede Fiske, pisces ehutherobravchii og desmobrmicJiii ] de

forstnævnte bor igjen inddeles i Fiske med Luftgang og Fiske

uden Luftgang, pisces physostomi og aphysostom'i.

Fiskefamilien Plcctocjnathi er nærmest beslægtet med Lophioidei

og DiscoboU, hvilke 3 P"'amilier tilligemed CoUoidei, Blennioidei

og Gadoidei danne en uatuilig Gruppe indenfor Aphysostomernes

Orden.

Naar der iudenfor en eller anden Afdeling af Dyreriget tindes

Afvigelser fra den for Afdelingens ovrige Former fælleds Larve-

form, kunne disse Uudtagelser i Regelen finde deres For

klaring i særegne biologiske Forhold.

Naar Ungerne ikke fore nogen anden Levemaade end de lul-

voxne Dyr af samme Art, gjennemgaae de ikke nogen For-

vandling.

Fiskenes Svommeblære svarer morphologisk til de ovrige

Hvirveldyrs Lunge og er at betragte som en Omdannelse af

dette Organ.

Den betydelige Forskjel, som der er mellem Kridttidens og

Juratidens Flora og Fiske- og Krybdyrfauna, viser, at et nyt

(tredie) Hovedafsnit af de levende Skabningers Historie snarere

begynder med Kridttiden end med den tertiære Tid.
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