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FÖRORD. 

”Nosei digna hc animaleula, non quia Deus maximus 

in minimis est, xque enim magnus in omnibus, at ob exi- 

miam membrorum exilitatem & agilitatem, miram organo- 

rum diversitatem, varia Creatoris eundem finem obtinendi 

media, & pulehritudinem & proportionem, quam nihil ex- 

cellit.” (MÖLLER. Entomostraca. p. 13.). 

Bana de små djuren, hvilka likasåväl som de stora påkalla vår uppmärk- 

samhet, under vår sträfvan att utforska naturens oändliga mångfald och 

rikedom, intaga de hår ifrågavarande onekligen ett utmärkt rum, om än 

det ofvan citerade yttrandet derom af den bekante Danske Zoologen 0. 

F. Mörrer till en del måste betraktas såsom innebärande en hyperbol. I 

förhållande till den ringa storleken innehar deras organisation jemförelse- 

vis en ovanligt hög utvecklingsgrad, då de, oaktadt de i allmänhet äro så 

små, att såväl deras yttre allmänna former, som deras särskilda organer 

endast genom microscopisk undersökning tydligen kunna ses, dock tillhöra 

en af de klasser bland evertebraterna, som i anseende till organisationens 

allmänna utveckling stå vertebraterna närmast. I anatomiskt och fysiolo- 

giskt afseende äro de af stort intresse. En stor del af dem äro så ge- 

nomsigtiga, att man å de lefvande djuren kan iakttaga en betydlig del af 

de inre organernas såväl former som funktioner; och deras fortplantning 

och utveckling förete högst anmärkningsvärda förhållanden. När härtill 

kommer, att bland dem af dessa djur, som tillhöra det färska vattnet, en 

del äro så allmänna, att de förekomma i nästan alla stillastående vatten, 

och stundom i våra brunnar, och i vårt drickesvatten, så synes allt 

skäl vara förhanden, att med deras naturalhistoria göra sig närmare be- 

kant. Detta oaktadt har, sedan vår utmärkte entomolog C. DE Grrr 



I FÖRORD. 

under föregående seklet beskref några få hithörande arter, hos oss en- 

dast en svensk art blifvit beskrifven, och för öfrigt intet svenskt arbete 

öfver denna delen af vår skandinaviska fauna utkommit. För den zoolo- 

giska vetenskapen i allmänhet, med hänseende till kännedomen om deras 

geografiska utbredning, och för den inhemska zoologien isynnerhet, med 

hänseende till kännedomen om deras naturalhistoria i allmänhet, torde der- 

före ett dylikt arbete vara af behofvet påkalladt. Om denna afhandling, 

som jag nu, efter ett års derpå använda trägna forskningar, går att utgifva, 

till någon del kan motsvara detta behof, och derjemte tjena till att hos oss 

väcka något intresse för denna grenen af zoologien, så är en af mina lif- 

ligaste önskningar tillfredsställd. 

För att tydligare visa olikheterna mellan hafvet och det färska vatt- 

net i afseende på dessa djurs förekomst, har jag med hänseende till dessa 

båda localiteter upptagit dem uti tvenne skilda afdelningar eller ”sectioner,” 

af hvilka den första omfattar dem från det färska vattnet, och den andra 

dem från hafvet. På det den systematiska öfversigten härigenom icke 

skulle lida något förfång, har jag uti inledningen lemnat en systematisk 

förteckning öfver dem alla. 

Slutligen får jag utbedja mig benäget öfverseende: dels dermed, att 

figurerna icke alltid följa den systematiska ordningen, hvilket blifvit en följd 

deraf, att en del arter icke blifvit upptäckta förr, än sedan figurerna öfver 

de med dem beslägtade redan voro graverade, och deraf, att det varit 

samma förhållande med en del särskildt afbildade organer, hvilka jag först 

efter många gånger förnyade undersökningar lyckats tydligen få se; — och 

dels dermed, att proportionen mellan figurerna mindre rättar sig efter dju- 

rens storlek, än efter den förstoring, som var af nöden för den typliga 

framställningen af de särskilda partierna. Då djurens längd, beräknad 

uti millimeter, alltid blifvit uppgifven, har jag ansett denna proportion vara 

af en underordnad vigt. 

Lund, Maj 1853, 

Förfaltaren. 



INLEDNING. 

I. 

D. här ifrågavarande Crustaceerna åro i allmänhet de minsta af alla 

inom denna klass, och kännedomen om deras organisation kan derföre 

endast förvärfvas genom microscopiska undersökningar, om än djuren i 

sin helhet, icke äro, hvad man kallar, microscopiska, utan ganska väl kunna 

ses af det obeväpnade ögat. För att tydligen kunna se en del organer, 

som för bestämningen och klassifikationen äro af stor vigt, t. ex. mun- 

delarne, behöfver man, då det är frågan om de mindre formerna, ofta 

anlita en 2 å 300 gångers förstoring. Det är häraf klart, att dessa 

undersökningar äro underkastade stora svårigheter, och icke alltid kunna 

ernå nöjaktig säkerhet och noggrannhet, icke derföre, att man ju icke 

kan erhålla den nödiga förstoringen, då denna kan utsträckas vida längre, 

utan derföre, att det är svårt, att få de delar, som man särskildt vill se, 

tydligt och redigt afsöndrade från de andre, samt under ett sådant läge, 

som är nödigt för deras riktiga uppfattning, att ingen optisk illusion, eller 

förvexling med andra främmande delar må äga rum. När det är frågan 

om sådana, hvars genomsigtighet är så stor, att man genom den yttre 

kroppsbetäckningen tydligen kan se de vigtigare inre organer, som 

den omsluter, är det klart, att undersökningen af dessa organer mycket 

lättare vinner sitt mål, än då det är frågan öm sådana, hvars kroppsbe- 

täckning är opak, och först måste borttagas, innan man kan se de delar, 

som inom den förvaras. Detta är orsaken, att man om den inre byggna- 

den hos Cladocera, hvilka i allmänhet äro ganska genomsigtiga, erhållit 

vida mera kännedom, än om densamma hos Ostracoda och Copepoda, 

hvilka deremot äro mer eller mindre opaka. Men då det är frågan om 

undersökningen af de yttre delarne, t. ex. antennerna, mundelarna, eller 

benen, hvilka merendels måste skiljas åt, då de eljest lätt kunna sam- 
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manblandas, och dölja hvarandra, förete Cludocera lika stora svårigheter, 

som de andre båda ordningarna, ja stundom än större, emedan vissa de- 

lar ofta äro så genomsigtiga, att man behöfver använda det aldra största 

bemödande, för att kunna se deras konturer. 

Tager man detta i betraktande, så finner man lätt, att tideräkningen 

för dessa små djurs naturalhistoria icke kan sträcka sig längre tillbaka, än 

till tiden för upptäckten af det sammansatta microscopet. Icke långt här- 

efter se vi dem vara föremål för vetenskapliga undersökningar, och redan 

SWAMMERDAM !) och LEEUWENHOEK ”) egnade dem sin uppmärksamhet. Den 

sednare hade t. o. m. observerat olikheten mellan ungarna och de gamla 

af sl. Cyclops. Men oaktadt uppmärksamheten således redan då på dem 

blifvit rigtad, så snart man med biträde af det sammansatta microscopet 

började taga kännedom om denna osynliga djurverld, hvarom man förut 

icke haft någon aning, blef det dock förbehållet åt den namnkunnige 

danske zoologen O. F. Mörter och vår utmärkte entomolog C. DE GEER, 

att först något mer än hundrade år derefter riktigt uppfatta deras karak- 

terer och systematiskt beskrifva dem. LInsÉ synes icke hafva tagit någon 

vidare kännedom om dessa små djur, då han upptagit alla tre ordningarne 

jemte en del andra under det af honom uppställda slägtet Monoculus. Af 

detta slägte beskrifver han uti Fauna Svecica, 2:da edit., åtta arter, af 

hvilka de trenne — Mon. puler, pediculus och quadricornis — blifvit anförda 

vid de här längre ned förekommande beskrifningarna. De trenne första 

höra till andra ordningar. Af de tvenne sista hör den ena arten 

— Mon. conchaceus — påtagligen till Ostracoda, ehuru den icke med 

säkerhet kan identificeras med någon viss art, och den andra — Mon. 

lenlicularis — synes höra till ordn. Phyllopoda, och sl. Estheria, enligt 

Barrp ?). 

Efter Linné är Baron C. DE GEER hos oss den ende som skrif- 

vit öfver de i våra färska vatten förekommande Crustaceer af här ifråga- 

varande ordningar. Med bibehållande af det Linnéanska slägtnamnet Monocu- 

lus Har han indelat dem i trenne familjer, och lemnat omständliga beskrif- 

ningar ') öfver sju arter, hörande till alla tre ordningarna, och hvilka alla 

1) Historia Insectorum gceneralis, 1669. 

2) Epistole ad Societatem Regiam Anglicam, 1699. 

3) Annals and Magaz. of Nat. History, vol. VI, 2 ser. 1850, p. 54. 

2) Mémoires pour servir å V'histoire des Insectes, t. 7, p. 433, et sequ. (1778). 



INLEDNING. Vv 

blifvit identificerade med här nedan beskrifna arter. Hans beskrifningar 

vittna på det fördelaktigaste sätt om hans ovanliga skarpsinnighet och 

noggranna observationsförmåga, och öfverträffa i flera afseenden såväl 

genom utförligheten af beskrifningarna som genom noggrannheten af fi- 
gurerna de af Mörrer, uti hans ”Entomostraca”, sju år sednare utgifna; 
och bevisa äfven, att DE Grrr varit försedd med ett för sin tid ovanligt 
godt microscop. 

Den första systematiska uppställningen lemnade O. F. Mörrer uti sin 
Zoologie Danice Prodromus, tryckt 1776, der han upptagit slägtena Nau- 

plius, Amymone, Cypris, Lynceus, Daphne, Cyclops och Polyphemus. De 
tvenne första af dessa äro blott ungar af sl. Canthocamptus och Cyclops. 

Sedermera utgaf han 1785 en särskild afhandling öfver dessa djur, 

under titel: Entomostraca seu Insecta testacea, que in aquis Danie et Nor- 

vegie reperit, descripsit et illustravit, innehållande utförliga beskrifningar så- 
väl öfver de nämnda slägtena som öfver arterna, beledsagade af figurer, som 

blifvit tecknade af hans broder. När man undantager de arter, som till- 
höra de tvenne första slägtena, hvilka blott äro utvecklingsstadier af an- 
dra, samt en art och trenne slägten, såsom hörande till andra ordningar, 
har han beskrifvit 47 arter, hörande till de här ifrågavarande ordningarne. 
Men af dessa åro åtminstone fem endast varieteter. 

Af sl. Cypris, som motsvarar sl. Notodromas, Cypris och Candona, 

beskrifver han elfva arter, nemligen Cypris detecta, ornata, laevis, fasciata, 
strigata, vidua, pubera, pilosa, monacha, crassa och candida, af hvilka jag 

endast kunnat identificera de fem — C. ornata, vidua, pubera, monacha 

och candida — med dem, som af mig blifvit funna, samt här äro beskrifna. 

Af sl. Cythere beskrifvas fem arter — C. viridis, lutea, flavida, gibba 
och gibbera. Af dessa äro de tvenne första färgvarieteter af en och 
samma art; och de tvenne — CO. flavida och gibba, hafva icke af mig 
blifvit anträffade. 

Af sl. Lynceus beskrifvas nio arter — L. brachyurus, sphericus, qua- 

drangularis, lamellatus, trigonellus, truncatus, longirostris, macrourus och 

socors. Af dessa hör den första arten, L. brachyurus, icke till Cladocera, 
utan till ordn. Phyllopoda, M. Epwarpvs, och tyckes vara samma art, som 
Hedessa Sieboldii, Li£vi1n ”); och L. longirostris utgör typen för ett eget 

5) Die Branchiopoden der Danzig Gegend, p. 4. 
Å 
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slägte — Bosmina, Bairp "), och Eunica, Koon”), bland Cladocera. Denne 

och L. socors har jag icke lyckats finna. De öfriga sex arterna äro un- 

der de anförda namnen här nedan beskrifna. 

Af slägtet. Daphnia beskrifvas nio arter — D. pennata, longispina, 

quadrangula, sima, rectirostris, curvirostris, mucronata, crystallina och seti- 

fera. Af dessa höra blott de fyra första, samt den sjunde, D. mucronata, 

till sl. Daphnia, sådant det här nedan blifvit upptaget; och de fyra andra 

utgöra hvardera typen för ett eget slägte: D. rectirostris för sl. Lathonura, 

D. curvirostris för sl. Acantholeberis, D. cerystallina för "sl. Sida, och D. 

setifera för sl. Latona, StrRaus ?). D. pennata synes omfatta tvenne arter 

— D. puler & magna; och D. longispina är blott en yngre form af de 

samma. D. setifera har sedan dess icke blifvit återfunnen, och är den 

enda af dessa arterna, som jag icke anträffat. 

Af sl. Cyc!ops beskrifvas tretton arter — C. minutus, ceruleus, rubens, 

lacinulatus, celaviger, quadricornis, crassicornis, chelifer, curticornis, longicor- 

nis, captivus, minuticornis och brevicornis. De sex första af dessa höra 

till det färska vattnet, och af de andra sju åtminstone de sex till hafvet. 

Om den första af dessa sju, C. crassicornis, säger MöÖLLer: ”in aquis palu- 

stribus rarissimus”. Ehuru beskrifningen och figurerna äro särdeles ofull- 

ständiga, synes det dock icke osannolikt, att denne är honan till C. bre- 

vicornis, och att Mörrer således funnit den uti stagnerande hafsvatten. 

Af de sex första arterna utgör C. minutus typen för sl. Canthocamptus, och 

de fyra derpå följande tillhöra alla en art, som bildar slägtet Diaptomus, 

nemligen D. castor. De tvenne första af dessa — &C. ceruleus & rubens, 

äro blotta färgvarieteter, den tredje — C. lacinulatus, en hona med sper- 

matophorer, och den fjerde — C. claviger, en unge. Den sjette arten 

— C. quadricornis, synes omfatta tvenne arter — Cyclops quadricornis $ 

serrulatus, och är af alla den ende, som tillhör sl. Cyclops, sådant det- 

samma på sednare tiden blifvit upptaget. Af de återstående sex arterna, 

som tillhöra hafvet, har jag endast återfunnit de trenne, nemligen C.che- 

lifer, minuticornis och brevicornis, då jag håller det troligt, att OC. minuti- 

cornis är densamme, som Canthocamptus Strömii, Bairp. Det torde likväl 

vara möjligt, att C. curticornis är densamme, som den Copepod, som jag 

6) Brit. Entom. p. 105. 

7) Deutschl. Crust. Myr. ete. h. 55. pl. 23. 

5) Mémoires du Muséum d Histoire naturelle, t. 6. -p. 156. 
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aftecknat å tabula XX, fig. 10, från sidan, och af hvilken jag blott er- 

hållit ett enda individ, utan att hafva kunnat få vidare reda på dess bygg- 

nad. OC. longicornis synes höra till sl Cetochilus och C. captivus synes 

komma nära sl. Alteutha, Barrp ”), såvida den icke är en unge af sl. Ca- 

ligus af ordningen Siphonostomata, LATREILLE. 

Af sl. Polyphemus beskrifves en art — P. oculus, som år densamme, 

som P. pediculus. 

För öfrigt beskrifvas slägtena Argulus, Limulus (= Limulus $ Apus) 

och Caligus, hvilka icke höra till de här ifrågavarande ordningarne. 

Af de Författare, som sedan O. F. Mörrers tid mer eller mindre 

sysselsatt sig med dessa Crustaceer, har jag haft tillfälle att rådfråga följande: 

F. ÅA. RAMmDORR: 

TiLESIUS: 

L. JuURINE: 

H, E. STRAUS: 

IpemM: 

M. W. E. LeEacH: 

A. G. DESMAREST: 

M. LATREILLE: 

M. EpwaARDs: 

RouUssEL DE VAUZÉME: 

S. Lovén: 

IDeM: 

C.. L. Kocn: 

C. T. v. SIiEBoLD: 

Uber die Gatltung Cypris Männ. und drei zu derselben gehörige neue 

Arten; der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Magazin 

för die neuesten Entdeckungen in der gesammten Naturkunde. Zwei- 

ter Jahrgang, 1808, p. 35, tab. II. 

De Cancris Camtschalicis, Oniscis, Entomostracis et Cancellis marinis 

microscopicis noctilucentibus; Mémoires de VAcademie Impériale des 

Sciences de, S:t Pétersbourg, T. V, 1845, p. 551, tab. V-—VIII. 

Histoire des Monocles, qui se trouvent aux environs de Genéve, 1820. 

Mémoire sur les Daphnia, de la Classe des Crustacés; Mémoires du 

Muséum d'Histoire Naturelle, T. V, 1849, p. 380, tab. 29. (I:re 

partie). — T. VI, 1820, p. 149. (2:de partie). 

Mémoire sur les Cypris, de la Classe des Crustacés. 

Ufs Nar ST VIS TOA pe go, tab dr 

Dictionnaire des Sciences Naturelles, T. XXVII, 1823, p. 5395 et sequ. 

Mem, du Mus. 

Considérations générales sur la Classe des Crustacés; 1825. 

Le Regne Animal par Cuvier, nouv. édit. T. IV, 1829. 

Histoire Naturelle des Crustacés, T. I—III, 1854—40. 

Description de Cetochilus australis, nouveau genre de GCrustacé 

branchiopode; Annales des Sciences naturelles, 2 ser. T. I, p. 355, 

pl: 9. 1834. 

Evadne Nordmanni, ett hittills okändt Entomostracon; Kongl. Vetensk. 

Academiens Handlingar för år 18355, p. 4, tab. I $ II. 

Fyra nya arter af Sötvattens-Crustaceer från södra Afrika; K. Wet. 

Akademiens Handl. för år 1845, p. 427, tab. Ill--VI. 

Deutschlands Crustaceen, Myriapoden und Arachniden, h. 1—40. 

1855—41. 

Ueber das Begattungsgeschäft des Cyclops castor; Neueste Schriften 

2) Brit. Entom. p. 2106. 
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A. Puppe: 

IpDeM: 

E. G. ZADDACH: 

IDEN: 

J. E. ScHÖDLER: 

H. Knöver: 

J. D. Dana: 

W., DBarn: 

IDEM: 

IpEM: 

LiKVIN: 

SeB, FiscHER: 

Ive: 

IpeM: 

IpeM: 
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der naturforschenden Gesellschaft in Danzig, II B. 2. h. p. 56, tab. 

IH, fig. 41—44. 1839. 

Zoologische Bemerkungen; Archiv fär Naturgeschichte, 6 Jahrg. 4. 

B. 1840, p. 184. tab. III u; IV. 

Fernere Beobachtungen äber die Copepoden des Mittelmeeres; ibidem, 

9 Jahrg. 4 B. 1043, p. 54, tab. II & IV. 

De Apodis cancriformis Schaeff. anatome et historia evolutionis. 1841. 

Synopseos Crustaceorum Prussicorum Prodromus, Dissertatio zoolo- 

gica. 1844. 

Ueber Acanthocercus rigidus, ein bisher noch unbekanntes Ento- 

mostracon aus der Familie der Cladoceren; Archiv fär Naturgeschichte, 

12 Jahrg. 4 B. 1846, p. 504. tab. XI & XI. 

Karcinologiska Bidrag: Slegten Calanus Leach; Naturhistorisk Tid- 

skrift, 2 Rekke, 2 Bind, p. 527. 

Conspectus Crustaceorum in» orbis terrarum cirecumnavigatione, C. 

Wilkes e classe Reipublice Foederatae duce, collectorum, Pars I, 

Crustacea Copepoda (Cyclopacea); Archiv fär Naturgeschichte, 4153 

Jahre, AB L0A7 para OR. 

Note on the genus Cypridina, M. Edwards; with a description of 

two new species; Annals and Magazine of Natural History, vol. I, 

27 Ser: 10405 Ps Ad tab VICE VIL 

Monograph of the Family Limnadiadece, a Family al Entomostracous 

Crustacea; Ann. and Magaz. of Nat. Hist. vol. VI, 2 ser. 1850, p. 514. 

The Natural History of the British JEntomostraca (Bay Society), 

1850, 9:vo, with 564 pag. and XXXVI plat. 

Die Branchopoden der Danziger Gegend; Neuste Schriften der na- 

turforschenden Gesellschaft in Danzig, IV B. 2 h. 1848, p. 4. 

Uber die in der Umgebung von S:t Petersburg vorkommenden Cru- 

staceen aus der Ordnung der Branchiopoden und Entomostraceen, 

mit Zeichnungen nach der Natur begleitet; Mémoires présenlés å 

PAcadémie Impériale des Sciences de S:t Pétersbourg, par Savants 

élrangers, T. VI, 1851, p. 159. 

Ergänzungen, Berichtigungen und Fortsetzung zu der Abhandlung iber 

die in der Umgebung von S:t Petersburg vorkommenden Crustaceen 

aus der Ordnung der Branchiopoden und Entomostraceen; Mémoires 

des savants étrangers, T. VII, p. 4. (besond. abgedr. 1850). 

Abhandlung iber das Genus Cypris und dessen in der Umgebung 

von S:t Petersburg und von Fall bei Reval vorkommenden Arten; 

Mémoires des savants étrangers, T. VII, p. 129 (besond. abgedr. 

1051). 

Beiträge zur Kenntniss der in der Umgegend von S:t Petersburg sich 

findenden Cyclopiden; Bullet. der Naturforsch. Gesellsch. in Moscau, 

Band, 24, (abgedr. 1851). 
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IDEM : Bemerkungen äber einige weniger genau gekanntle Daphnienarten; Bullet. 

der naturforseh. Gesellseh. in Moscau, Band. 24, (abgedr. 1851). 

W. . LENKER! Ueber die Geschlechtsverhältnisse der Gatltung Cypris; Archiv får 

Anatomie, Physiologie und Wissenschaftliche Medicin, von J. MöLrer, 

1050, .,p-. 1957 tab: NV: 

IpemM: Physiologische Bemerkungen äber die Daphnoiden; Arch. f. Anat. etc. 

von J. Mörrer, 1854, p. 112. tab. II 

J. LupBocK: On wWwvo Subgenera of Calanide; Annals a. Magazine of Natural Ii- 

story, 2 ser. vol. 11, pag. 202, tab. X. 

W. B. CARPENTER: Principles of General and Comparative Physiology, third. edit. 

J. VAN DER Horves: Handbuch der Zoologie, 4 B. 41850. 

I. 

Dessa trenne ordningarne bland Crustaceerna äro särdeles naturliga, 

och från hvarandra skarpt åtskilda, till den grad, att de knappt med hvar- 

andra hafva några andra karakterer gemensamma, än sådana, som äfven 

tillkomma de andra Crustaceerna. Ögats eller ögonens läge under den 

allmänna kroppsbetäckningen är en af de karakterer, som möjligen för 

dem skulle kunna betraktas såsom utmärkande, om de icke hade den ge- 

mensam med de tvenne närmast intill dem stående lägre ordningarne, 

(Siphonostomes & Lernéides, M. EpwaArps), åtminstone då dessa äro ungar. 

Det var en uppfattning af dessa skiljaktigheter, som låg till grund för 

DE GrrrRsS åsigt, då han uti sina memoirer indelade sina ”Monocles” uti 

trenne familjer: ”4.' Des Monocles de la premiere famille, ou de ceux å 

bras ramifiés placés en dehors de la coquille. — 2. Des Monocles de 

la seconde famille, ou de ceux å bras placés dans la coquille. — 3. Des 

Monocles de la troisieme famille, ou de ceux å bras en forme de cornes, 

placés en dehors de la coquille, et å queue fourchue droite découverte.” 

Oaktadt DE Geer således lade grunden till deras indelning uti trenne 

naturliga grupper, blefvo de dock sedermera af O. F. Mörrer beskrifna 

såsom bildande en grupp, hvilken han benämnde Entomostraca, och för 

hvilken han uppställde karakterer, som endast lämpa sig för ordningen 

Ostracoda. Denna grupp afdelades väl uti tvenne afdelningar — 1: Monoculi, 

& 2: Binoculi — men dessa äro ingalunda naturliga, och hålla så mycket 

mindre stånd, som uti den första en del sådana blifvit upptagna, som 

hafva tvenne ögon, och uti den andra deremot en del sådana, som blott 

hafva ett öga. 
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LATREILLE "”) delar Crustaceernas klass uti tvenne afdelningar, af 

hvilka den andra motsvarar Mörrers Entomostraca, och bär detta namnet. 

Denna indelas åter uti tvenne ordningar: Branchiopodu, och Pecilopoda. 

Den förra af dessa delas utr tvenne sectioner: Lophyropa och Phyllopa. 

Lophyropa delas uti trenne grupper: Carcinoida, Ostracoda och Cladocera, 

af hvilka de tvenne sednare fullkomligt motsvara de tvenne ordningarne, 

som här blifvit upptagna under samma namn, och den första omfattar 

ordn. Copepoda, samt derjemte några för denna ordning främmande former. 

MiLnE Epwarps !) indelar Crustaceernas klass uti trenne underklasser 

(”Sous-Classes”): 1. Crustacés Mazillés; 2. Crustacés Suceurs; och 3. Cru- 

stacés Xyphosuriens. Den första af dessa underklasser indelas uti fem le- 

gioner: 4. Legion des Podophthalmiens; 2. Legion des Edriophthalmes, 3. 

Legion des Branchiopodes; 4. Legion des Entomostracés; och 5. Legion des 

Trilobites. Den första af dessa legioner innefattar ordningarne: ”Decapodes” 

och ”Stomapodes;” den andra ordn. ”Amphipodes, Lemipodes, och Isopodes.” 

Efter Isopodes ställde han sedermera uti tredje tomen legionen Trilobites. 

Och legionen Branchiopodes, sådan den är framställd uti samma tom, in- 

nefattar ordn. ”Phyllopodes, och ”Daphnoides ou Cladocéres;” och legionen 

Entomostracés utr nåmnda tom innefattar ordn. ”Cyproides ou Ostracodes,” 

samt ”Copepodes.” Det synes häraf, att M. Epwarps förkastat den af Mör- 

LER uppställda gruppen Entomostraca, samt att han åt den grupp, eller 

legion, för hvilken han bibehållit denna Mörrers benämning, gifvit en myc- 

ket inskränktare omfattning, än Mörter, så mycket mer, som han fört en 

del af de af Mörrer under Entomostraca upptagna Crustaceerna till de 

tvenne sista underklasserna. Ser man imellertid närmare efter, så finner 

man dock, att t. o. m. denna reduktion icke varit tillräcklig att tillfreds- 

ställa den naturliga klassifikationens fordringar, och att M. Epwarps hade 

gjort rättast uti att upptaga de tvenne ordningarne: Cyproides ou Ostra- 

codes, samt Copepodes såsom tvenne skilda legioner, samt att blott för den 

ena af dessa således använda benämningen Entomostracés; emedan dessa 

tvenne ordningarne äro lika mycket skilda från hvarandra, som från ordn. 

Daphnoides "ou Cladocéres. Denna åsigt vinner dessutom mycken styrka 

derigenom, att både Mörrer och M. Epwarps icke kunnat för sina Ento- 

mostraca uppgifva andra karakterer, än sådana, som blott lämpa sig för 

10) Regne anim. par Cuvier, 2:e ådit. 

!) Histoire naturelle des Crustacés, T. I, p. 256. 
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endera af de ordningar, de omfatta. » Således har Mörrer ?) tilldelat dem 

sådana karakterer, som blott tillhöra ordn. Ostracoda, och M. Epwarps ?) 

sådana, som blott tillkomma ordn. Copepoda. 

Vid betraktandet häraf inser man lätt, att den gamla af Mörrer gifna 

benämningen Entomostraca icke kan tillerkännas en sådan omfattning, som 

åt den af Mörrer, eller t. o. m. af M. Epowarpvs blifvit gifven; och att de 

trenne ordningarne, som äro föremål för denna afhandling, icke kunna 

betraktas såsom tillsamman bildande en afskild grupp. Det torde väl 

vara möjligt, att i en framtid, sedan vår för närvarande högst inskränkta 

kännedom om dessa djur hunnit utvidgas, sådana former kunna påträffas, 

som utgöra naturliga föreningslänkar ordningarna emellan, samt antyda 

sådana öfverensstämmelser i organisationen, som vi förut icke anat, och ge- 

nom hvilka de sluta sig tillsamman till en naturlig grupp; men på veten- 

skapens närvarande ståndpunkt synes ingen giltig grund till bildandet af 

en sådan grupp vara förhanden. Detta är anledningen, hvarföre jag här 

icke bibehållit benämningen: Entomostraca, ehuru den är särdeles tjenlig 

i det hänseendet, att man derigenom med ett enda namn kan beteckna 

alla de Crustaceer, hvarom här är frågan. 

Då respirationsorganerna företrädesvis erbjuda vigtiga karakterer för 

distinktionen mellan Crustaceerna och de tvenne med dem närmast be- 

slägtade klasserna: Arachnider och Insecter, så tyckas dessa organer isyn- 

nerhet vara förtjenta af att komma i betraktande vid klassifikationen inom 

Crustaceernas egen klass. Det torde derföre icke vara utan intresse, att 

med hänseende till dessa organer anställa några jemförelser mellan de 

trenne här ifrågavarande ordningarne. 

Hos ordn. Cladocera, der respirationen i allmänhet synes mera utbildad, 

än hos de båda andra, finna vi respirationsorganerna, liksom till större delen 

hos de högre Crustaceerna, fästade vid benen, hvilka hufvudsakligen blifvit 

egnade åt respirationen, och derföre förlorat sin betydelse af rörelseor- 

ganer; och det är denna sednare omständigheten, som gifvit anledning 

till benämningen Branchiopoda för den afdelning, till hvilken ordn. Clado- 

cera räknas. Inom denna ordning stå i detta afseende slägt. Polyphemus, 

Podon och Evadne lägst. Hos det förstnämnda slägtet finnes vid de trenne 

benparen ett särdeles litet och obetydligt branchialbihang, hvars utseende 

2) Entomostraca, p. 2. 

3) Hist. nat. des Crust, t. Il, p. 391. 
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dock ännu tyckes vittna för dess egenskap af respirationsorgan, men hos 

de tvenne andra slägtena har det bihang vid samma benpar, som mot- 

svarar branchialbihanget hos Polyphemus, helt och hållet förlorat denna 

egenskap, och de tyckas derföre sakna särskilda respirationsorganer. Det 

är i hög grad anmärkningsvärdt, att denna ordning har så få represen- 

tanter i hafvet, samt endast sådana, som sakna särskilda respirationsor- 

ganer, då hafvet deremot tyckes hafva den största rikedomen på former 

inom den ordning, der respirationsorganerna stå på den lägsta utveck- 

lingsgraden, jag menar Copepoda. Af dessa har hafvet många flera att 

uppvisa, än det färska vattnet. 

Hos ordn. Ostracoda, som i afseende på utvecklingen afrespirations- 

organerna komma Cladocera närmast, hafva dessa organer blifvit förflyt- 

tade från benen till mundelarna, men äro ännu ganska utbildade, och fö- 

rekomma hos en del såväl å båda paren maxiller som å mandiblerna. Äfven 

inom denna ordning stå de former, som tillhöra hafvet, i detta afseendei 

allmänhet lägre, än de, som tillhöra det färska vattnet, då de endast hafva 

branchialbihang vid ena paret maxiller. Af de det färska vattnet tillhöran- 

de formerna hafva de flesta deremot branchialbihang vid båda paren maxil- 

ler, ehuru det å andra paret är jemförelsevis mindre utbildadt. Det å 

mandiblerna varande branchialbihanget är fästadt vid mandibularpalpen, 

som derigenom synes tvågrenig. Detta bihang är imellertid vida mindre, 

än det å det ena paret maxiller, men dess egenskap af branchialbihang 

visas tydligen både genom dess byggnad och dess rörelser, i hvilka båda 

afseenden det öfverensstämmer med de andra bihangen såväålsom med 

branchialbenen hos Cladocera. Några få bland de hafvet tillhörande for- 

merna, — sl. Cypridina & Philomedes — sakna mandibler, och hafva blott 

branchialbihang å ena paret maxiller; Dessa stå derföre bland alla 

Ostracoda i detta afseende lägst. 

Bland Copepoda, som af dessa trenne ordningarna hafva de minst 

utbildade respirationsorganerna, kan man hos en del finna spår till bran- 

chialbihang å det första paret maxiller samt å mandiblerna, men hos en 

del andra hafva de spårlöst försvunnit, och dessa synas derföre vara i 

saknad af särskilda respirationsorganer. Man har på grund deraf yttrat 

den förmodan, att hos dem den allmänna kroppsbetäckningen fungerar 

såsom respirationsorgan. Alla de af de förra, hos hvilka dessa spår isyn- 

nerhet äro märkbara, hafva hufvudet skildt från thorax, och visa till sin 

allmänna habitus mycken öfyerensstämmelse med sl. Diaptomus. Å första 
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paret maxiller är det en eller tvenne borstbärande lober, som tyckas visa 

karakteren af branchialbihang; men dessa lober äro vida mindre, än den 

stora branchialloben eller branchialbladet å det ena paret maxiller — 

merendels det första — hos Ostracoda. Deras mandibler visa deremot 

mycken likhet med mandiblerna hos sistnämnda ordningen, och branchi- 

albihanget vid deras palp är i allmänhet lika tydligt, som inom den, en- 

dast med den skilnad, att dess betäckning stundom synes vilja antaga en 

skalartad beskaffenhet. Endast hos sl. Dias af denna afdelning) är detta 

bihang särdeles ftet, och detta slägte antyder derföre härigenom såvälsom 

genom bildningen af dess maxiller af tredje paret en öfvergång till den 

andra afdelningen. Uti denna mera framstående öfverensstämmelse mellan 

brancehialbihanget å mandiblerna hos Ostracoda och denna 'afdelning af 

Copepoda, än mellan samma bihang å maxillerna, kunna vi finna en be- 

nägenhet till dess förflyttning till mandiblerna; och verkligen är det slut- 

ligen endast hos dessa, som vi kunna uppspåra den sista svaga :antyd- 

ningen till detsamma. Hos alla de Copepoda, som hafva hufvudet förenadt 

med det första bröstsegmentet, kunna vi icke upptäcka något spår till 

branchialbihang å maxillerna; men hos ett par slägten — Tisbe och Ta- 

chidius — finna vi ännu mandibularpalpen tvågrenig, och det kan svår- 

ligen bestridas, att ju den ene af dessa grenarna bör betraktas såsom mot- 

svarande branchialbihanget å denna palp inom den förra afdelningen, om 

den än förlorat både utseendet och funktionen af branchialbihang. Hos 

sl. Harpacticus, Canthocamptus och Cyclops, som hafva mandibularpalpen 

enkel, finnes intet spår till branchialbihang, och sl. Cyclops, hos hvilket 

sjelfva denna palp är rudimentär, intager bland alla Copepoda i detta hän- 

seende det lägsta rummet. 

Till underlättande af öfversigten af alla de till dessa trenne ordnin- 

gar hörande Crustaceer, som här beskrifvas, lemnas en systematisk för- 

teckning öfver dem alla. 

Orpo: CLADOCERA. Sp. 4. D. puler. 

Ges. I. SIDA. ” 5. D. quadrangula. 

Sp. 1. S. erystallina. ” 6. D. brachiata. 

” 2. S. brachyura. ” 7, Dixserriulatä. 

Ges... II... DAPHNIA. ” 8. D. sima. 

Sp. 3. D. magna. 9, D. mucronata. 
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HI... MACROTHRIX. 

Sp. A0.-M., rosea. 

"AA. M. laticornis. 

SR 

. VII 

IV. ACANTHOLEBERIS. 

Sp. 12. A. curvirostris. 

.V. LATHONURA. 

Sp. 13. L. rectirostris. 

. VE POLYPHEMUS. 

Sp. 14. P. pediculus. 

PODON. 

Sp. 15. P. intermedius. 

EVADNE. 

Sp. 16. E. Nordmanni. 

s.JNG SL YNGEUTUS. 

Sp. 147. L. lamellatus. 

” -A8. L. quadrangularis. 

”-. 49, L. rostratus. 

20208 L:s exiguns: 

> 24. L. trigonellus. 

” 22. L. truncatus. 

23: neliculatus: 

” Ak. L. globosus. 

” 25. L. sphericus. 

” :; 26. DL striatus. 

” 27. L. macrourus. 

OrpDo: OSTRACODA. 

1. X. NOTODROMAS. 

Sp. 28. N. monachus. 

XI. CYPRIS. 

Sp. 29. C. pubera. 

” 30. C. ornata. 

” 34:50: vvidud 

” 32. C. compressa. 

” 33. C. ovum. 

2 C. fuscata. 

GEN. 

. XIII 

. XVL 

2 NNE: 

. XVII 

1. XIX. 

JANE 

Sp. 35. C. affinis. 

236. Cs aculeata. 

” 37 ONDikens: 

38. OC. incongruens. 

”E1I39MCeldbdata. 

"40. C. bistrigata. 

” 4. C. licida. 

ER. IGioriptåns! 

Nira Ciarunadieg 

XII. CANDONA. 

Sp. 44. C. candida. 

” 45. C. compressa. 

CYTHERE. 

Sp. 46. C. gibbera. 

ok Oy viridis. 

” + 48. C. nitida. 

1. JXIVao CYPRIDINAG 

Sp. 49. C. globosa. 

. XV. PHILOMEDES. 

Sp. 50. Ph. longicornis. 

Orpo: COPEPODA. 

DIAPTOMUS. 

Sp. 51. D. castor. 

TEMORA. 

Sp... 52. IT. veloz. 

DIAS. 

Sp. 53. D. longiremis. 

ICHTHYOPHORBA. 

Sp. 54. I. hamata. 

NK av vk LSRIG 

Sp. 55. I. furcata. 

TACHIDIUS. 

Sp. BG brevicornis. 

. XXIL. HARPACTICUS. 

Sp. 57. H. chelifer. 
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Gen, XXI. CANTHOCAMPTUS. Gen. XXIV. CYCLOPS. 

Sp. 58. C. minutus. Sp. 60. C. quadricornis. 

”250-€. Strömit. ” GAECNNeus. 

”--62. C. magniceps. 

II. 

Till dessa djurs fångande har jag användt dels större och dels min- 

dre håfvar af kammarduk. Sedan man ur vattnet med håfven upphemtat 

dem, afsköljes denne uti glasburkar, eller andra kärl, som till deras för- 

varande medhafvas. Härvid har jag funnit en bleckportör med särskilda 

rum för glasburkar af olika dimensioner, samt med en låda till förvarande 

af lup, pincett m. m. särdeles tjenlig. Till att fånga en del, som endast 

träffas på större djup i hafvet, måste man använda så kallad bottenhåf, 

som är af nät, samt fästad vid en ram af jern, vid hvilken man bundit 

ett starkt tåg af större eller mindre längd i mån af hafvets djup å de stäl- 

len, som skola undersökas. Denna håf kan nedsläppas på betydligt djup, 

och drages på bottnen från en båt, rodd af tvenne karlar. Maskorna å 

nätet böra vara fina, och knutna af starkt segelgarn. 

De kunna ganska väl för längre tid uppbevaras uti stark sprit, af 

13—20 grader, men hos en stor del af dem, isynnerhet bland Cladocera, 

går den allmänna kroppsformen förlorad genom spritens adstringerande 

verkan. De inre finare delarne undersökas naturligtvis i allmänhet bäst å 

färska eller lefvande individer. Men musklerna och en del membraner 

synas merendels tydligare på sådana, som legat i sprit. Till deras upp- 

bevarande i sprit äro mindre 'glasrör, som i ena ändan blifvit tillblåste, 

och i den andra tilltåppas med en kork, de ändamålsenligaste. 

Vid de mieroscopiska undersökningarna, har jag begagnat ett af 

NacneTt 1 Paris, Rue Serpente N:016, förfärdigadt microscop af N:o 6, med 

t(renne objectiver och trenne oculairer, och förstorande omkr. 25—600 

gånger. Af dessa förstoringar har jag oftast begagnat den af 50 och 

200 gg:r, båda med oculairet N:o 4 och den sednare med objectivet 

Nor 
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SECTIO I:Ma. 

CRUSTACEA LACUSTRIA et STAGNATILIA. 

ORrRDo: CLADOCERA, LATREILLE. 

Corpus testa plerumque pellucida, supra fornicata, inelusum. Oculus unicus, composilus, inte- 

gumento corporis universali obtectus. Antenn&e quattuor — dux plerumque parve parti inferiori, et 

dux alie magne parti laterali et posteriori capitis adfixe — in duos tresve articulatos ramos seti- 

feros divise, et tantummodo bax eorum organa natatoria. Mandibulx palpis carentes. Maxillarum 

unum par. Pedes foliacei, quattuor, quinque vel sex paria, partibus pluribus diversis composili, ex 

parte saltem hranchiales, non vero natationi inservientes. Abdomen plerumque compressum, poslice 

appendicibus duabus setaceis, deinde fissura anali longitudinali, aculeis vel setis plerumque cirerumdata, 

preditum, et plerumque ungues duos terminales gerens. 

Cladocera, LATREILLE : Regne Animal par CUVIER, 2:e édit. IV, p. 451. 

Seconde Famille des Monocles, JURINE : Histoire des Monocles, p. 83. 

Daphnides, STRAUS: Mémoires du Museum, Tome VI, p. 155. 

Daphnoides ou Cladoceres, M. EpwaARrps: Hist. Nat. des Crustacés, II, p. 372. 

Cladoccra, BARD: British Entomostraca, p. 62. 

De till denna af LATREILLE först, och Strauvs sedermera, under ett annat 

namn uppställda ordning hörande Crustaceer äro i allmänhet särdeles små, 

och de fleste uppnå icke en lineas längd. Med undantag af ett par slägten, 

hvartdera med blott en art, tillhöra de alla färskt vatten, om man ån 

någon gång finner en och annan af dem i saltsjön på sådane ställen, der 

vattnet genom blandning med färskt vatten förlorat en del af sin sälta. 

I afseende på deras allmänna karakterer må följande anföras. Kroppen 

är betäckt af ett särdeles tunnt, och mer eller mindre genomsigtigt skal, 

hvars bakre del synes vara bildad af tvenne valvler, sammanvuxna till ett 

hvalf, hvarunder bålen (thorar), och bakkroppen (abdomen) äro förvarade. 

Den sednare kan dock sträckas ut, så att en del af den räcker utom 

skalet. Mellan den delen af detta skal, som betäcker hufvudet, och den 

andra delen är merendels en temligen tydlig sutur. Liksom de andre 

Crustaceerne ömsa de detta skal ganska ofta. 
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De hafva blott ett sammansatt och särdeles rörligt öga”), som be- 

täckes af samma skal, som omsluter de öfriga kroppsdelarne. Merendels 

endast i kanten af ögat synas flere eller färre genomsigtiga och klara 

krystall-linsar. Hos somlige kan man dock ganska vål urskilja dem äfven 

i disken af ögat. 

Antennerne äro tvenne par, af hvilka det främre, eller första paret 

vanligtvis äro små, eller rudimentära, samt fästade nära den nedre delen 

af hufvudet, som ofta bildar en spets, och då kallas rostrum; och det 

bakre, eller andra paret alltid äro stora, och fästade vid sidan af hufvudet 

nära dess bakre gräns, samt bestå af en stam med tvenne, eller hos en 

(Latona) trenne grenar”), som hvardera äro afdelade i flere leder, och 

bära långa borst, samt fungera såsom dessa djurs enda rörelseorganer >”). 

Det är i synnerhet dessa antenners form, som för denna ordning är ut- 

märkande. Det synes, som de skulle hafva erhållit sin enorma utveckling 

på de med dem beslägtade fråmre antennernas bekostnad, emedan desse 

merendels äro små, och hafva stannat i sitt första utvecklingsstadium, ett 

fenomen, som för öfrigt synes vara öfverensstämmande med det hos or- 

1) Det var bärföre som LissÉ med namnet Monoculus benämnde det slägte, hvar- 
under han uppförde såväl de Crustaceer, som höra till denna, som dem, som höra till de 

tvenne följande ordningarne. Hos de outbildade ungarne af en del har jag dock sett 2:ne 

tydligt åtskilda ögon. Detsamma anföres af JurisE m. fl. 

2) Deraf namnet Cladocera. 
3) På grund af denna deras egendomliga form och funktion hafva somlige, såsom Ju- 

RINE. STRAUS m. fl. icke velat anse dem för antenner, utan hafva betraktat dem såsom ett 

slags ben, under benämning af åror (”rames”). Hvad formen beträffar, så är den visser- 

ligen mycket afvikande från den bland Crustaceerne och Insekterne för antennerna vanliga; 

men då man tager i betraktande, till hvilken grad organerna till sin form äro underka- 

stade föränderlighet i mån af den olika beskaffenheten af de funktioner, för hvilka de äro 

bestämda, så bör denna icke kunna vara så särdeles påfallande. Och hvad funktionen vid- 

kommer, så hafva de denna gemensam, åtminstone till dels, med de tvenne följande ord- 

ningarne, t. o. m. med somlige andra Crustaceer, t. ex. Corophum, ehuru man alls icke 

dragit i betänkande, att anse dessas antenner såsom sådane, då de hafva den vanliga formen. 

Äfven deras plats på hufvudet, om än något långt tillbaka, synes tala för deras egenskap 
af antenner snarare än af ben. De öfra antennerne hos den nästföljande ordningen tyckas 

utgöra en öfvergångsform till de vanliga, sådane vi finna dem hos Copepoda. Derföre 

har jag ansell mig böra med LissÉ, M. EbovaAros m. fl. betrakta dem såsom sådane. 

S. LovéÉs (om Hvadne Nordmanni, Kongl Wet. Akad:s Handl. 1856, p. 15) har 

anselt dem för metamorfoserade mandibularpalper; men har sedermera uti hbeskrifningarne al 

Cyzicus australis och Limnetis Wahlbergi (K. Wet. Ak:s Handl. 1845) för de med de 

bakre, eller andra paret antennerne hos Cladocera analoga organerne hos de tvenne nämnda 

djurarterne begagnat benämningen ”antenn&e extern&e vel secundi paris.” 
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ganismerna vanliga förhållandet, när vissa organers utveckling af naturen 

företrädesvis är gynnad. Man tänke härvid blott på de ursprungligen 

tvenne tänderna hos Monodon, samt, för att taga ett exempel, som ligger 

närmare, huruledes hos en del parasitiska Crustaceer vidfästningsorganerna 

taga öfverhand öfver rörelseorganerna, som sluteligen helt och hållet för- 

svinna. När stundom första paret antenner äro mer än vanligt utbildade, 

isynnerhet hos hannarne af Sida och Daphnia, så tyckas de vid dem fä- 

stade, mer eller mindre betydande bihangen, som dels visa sig såsom långa 

processer, och dels såsom borst och papiller, vara rudimenter till grenar 

och borst, liknande dem, som finnas å andra paret antenner, och som till- 

följe af den olika funktion, hvartill de blifvit bestämde, äfven fått en olik 

form. Man har i allmänhet antagit att de. till funktionen äro känselorganer, 

och isynnerhet deras form hos Acantholeberis (tab. IV, fig. 3, b), der de på 

spetsen bära temligen stora, och särdeles genomsigtiga papiller (tentakler), 

uti hvilka ScHöprerR funnit nerfgrenar, talar för en sådan tydning. 

Mundelarne bestå af en öfverläpp (labrum), som framtill eller under- 

till betäcker munnen och oesophagus; ett par mandibler (mandibule), som 

sakna palper, och med sin öfre ända äro fästade straxt bakom basen af 

de bakre antennerne, och med nedre ändan, som är krökt inåt, och vid 

hvars spets tuggytan år belågan, stöta intill hvarandra straxt ofvanom 

munöppningen, och sålunda hafva ett läge, som är ungefär vinkelrätt mot 

kroppens längdaxis; en mer eller mindre utbildad underläpp (labium)"”), 

i form af en bakifrån mot munnen rigtad spetsig process; och på hvardera 

sidan af denne en med flera eller färre spetsiga taggar beväpnad mazilla, 

som vid ändan är krökt inåt och framåt mot munnen, och merendels har 

ett läge, som är nästan parallelt med kroppens längdaxis ”). 

Benen äro fyra, fem eller sex par, som merendels hafva en ganska 

sammansatt byggnad, och af hvilka åtminstone en del bära mer eller min- 

dre utbildade; till respirationen tjenande bibang, hvilken omständighet för- 

skaffat dem namn af branchialben. På djurets rörelse synas de icke 

hafva något inflytande, emedan man under mieroscopet ständigt får se, 

huru dessa ben äro i en oafbruten stark rörelse fram och tillbaka, oaktadt 

2) Underläppen har man förut icke observerat; men jag fann den ganska tydelig hos 

Lynceus lamellatus (se tab. V. fig. 8, d), och har äfven funnit rudiment af densamme 

hos Daphnierne. 

5) Hos Polyphemus äro desse, enligt Fiscner, rudimentära, och Lovén har icke med 

säkerhet kunnat finna dem hos Evadne. 
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djuret ligger fullkomligt stilla; men deremot får man se, huru de sätta 

det omgifvande vattnet i en kretsrörelse, hvarigenom födoämnena bringas 

i närheten af munnen, så att de kunna fattas af de munnen omgifvande 

fång- och tuggredskapen. De hafva således en dubbel bestämmelse, den 

ena för andedrägten och den andra för födoämnenas närmande till munnen. 

Den benen bårande delen af kroppen, eller thorar, bär spår till af- 

delning i flere segmenter, motsvarande benparens antal, ehuru dessa äro 

svåra att uppdaga. Af bakkroppen (abdomen) är ofta den bakre delen 

genom en tydelig sutur skild från den främre. Straxt bakom denna sutur 

sitta de båda mer eller mindre långa abdominalborsten. Den bakre delen 

af ahbdomen har i bakre eller undre -kanten en långsgående springa, i 

hvilken anus är belägen, och kanterna å hvardera sidan af denna springa 

bära merendels skarpa taggar eller borst. Den upphör innan den når 

yttersta spetsen af abdomen, och denna sednare bår merendels tvenne 

mer eller mindre utbildade och skarpa klor. Dessa klor begagnar djuret 

att dermed bortrensa från benen de främmande ämnen, som, till hinder 

för benens fria rörelse, och följaktligen för respirationen, inkomne med 

den genom den främre öppningen mellan epimererne inträngande vatten- 

strömmen, hafva fastnat vid benen. Denna förrättning verkställes vanligtvis 

blott med ett enda tag med abdomen framifrån bakåt. 

Hjertat (tab. I, fig. 1, ») har sitt läge vid den främre och öfre delen 

af thorax, straxt bakom gränsen mellan hufvud och thorax, och nära 

under skalet, uti ett af en tunn membran omslutet rum (pericardiwm). 

Å hvardera sidan af detsamma synes vid öfra kanten en springa, genom 

hvilken det från branchialbenen och skalets insida kommande blodet ingår, 

och det lär således blott vara enrummigt. Dess form varierar hos de 

olika slägtena, men vanligtvis är det ovalt eller flaskformigt, med den 

smalare delen, eller halsen framåt rigtad. Här, som vanligt, är hjertat 

blodeirculationens förnämsta organ, om ån blodkärlsystemet stannat på en 

låg utvecklingsgrad. Dess slag följa mycket tätt på hvarandra — 2.—300 

i minuten. Det är endast i hjertats närmaste granskap man kan se ty- 

deliga blodkärl, nemligen en från hjertats främre del utgående arteriel 

stam (arteria aorta), som straxt förgrenar sig i flere grenar, som gå åt 

hufvudet; och en eller tvenne från hjertats undre eller bakre del utgående 

arterer, som gå till thorax och abdomen. Enligt ScHöprer är det arte- 

riella kärlsystemet fullständigt utbildadt, då deremot det venösa icke har 

några egna kärl med slutna väggar. Hos Sida crystallina har jag isyn- 
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nerhet observerat blodeirculationen. Detta är lätt, emedan den är i hög 

grad genomsigtig, och blodkropparne äro särdeles stora. Men jag har 

dock icke kunnat se några tecken till blodkärl annorstädes än i närheten 

af hjertat, och på de från hjertat kommande blodkropparnes irreguliera 

rörelser har det tydeligen visat sig, att de icke följde gången af slutna 

kärl, om de än öfverhufvud taget bibehöllo en bestämd rigtning från hjer- 

tat och tillbaka till detsamma. Man kan äfven se, huru blodet circulerar 

och utbreder sig i den membran, som betäcker insidan af skalet och hu- 

ruledes det från denna till hjertat återvändande blodet följer en stor kanal, 

som går långs under skalets tergaldel ofvan thorax, samt mynnar 1 peri- 

cardium, hvarest blodet samlas, och hvarifrån det ingår i hjertat. 

Utom det att benen, såsom redan blifvit anfördt, fungera såsom re- 

spiralionsorganer, antager man äfven, att respiration äger rum i skalet, 

eller rättare i den detsamma på inre sidan beklädande membranen, hvarest 

blodeirculationen är ganska märkbar. 

Af digestionsapparaten må, utom de redan omnämnda mundelarne, 

anföras: en oesophagus, som vanligtvis är temligen lång, har sitt läge 

bakom eller innanför öfverläppen, är försedd med ringmuskler, särdeles 

lätt utvidgar och sammandrager sig, hvars ständiga sväljningsrörelser man 

lätt kan iakttaga, och hvars ingång i tarmen företer en märkbar inknip- 

ning (cardia, tab. I, fig. 2, m); och den öfriga tarmkanalen, som har 

ganska tjocka väggar, stundom vid sin främre del, straxt ofvan cardia, 

har tvenne körtelartade, blindtarmlika bihang (0, 90), förmodligen snarast 

att jemföra med lefvern, och stundom jemte dem, men oftast vid deras 

frånvaro, längre bakåt bildar en eller tvenne slyngor, och sluteligen har 

sitt utlopp (anus) vid den bakersta delen af abdomen, men på hvilken 

man för öfrigt icke kan bemärka några begränsade afdelningar. 

Muskelsystemet är ganska utbildadt, såsom synes af deras ständiga, 

och ofta snabba rörelser. Ögats, de bakre antennernes, mandiblernes, 

benens och abdomens muskler äro isynnerhet tydeliga. Vid anus märkas 

flere ringmuskler (sphincteres). 

Rörande nerfsystemet må hufvudsakligen anmärkas trenne ganglier, 

hvarifrån nerftrådar förgrena sig till de särskilda organerne, nemligen 

Ganglion cephalicum (f), som ligger främst och från hvilket flere nerf- 

trådar gå till ögat; G. thoracicum (9), som ligger straxt bakom det förra, 

och med det synes vara sammanvuxet, och som utsänder flera grenar till 

antennerne, mundelarne, 0. s. v.; samt G. abdominale, som ligger bakom 
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detta sistnämnda och icke synes å figuren, samt utsänder grenar till 

thorax och abdomen. 

Generationsorganerne äro dubbla, och ligga å hvardera sidan af tarm- 

kanalen.  Ovarium, hvarest äggen befruktas, är stundom ganska tydeligt 

vid hvardera sidan af tarmen, der det med sin främre del kröker sig 

tillbaka, och vid sin bakre del, vid främre delen af abdomen, har en kanal, 

som öppnar sig vid öfra kanten af abdomen uti det stora rum (matriz”)), 

som är mellan öfre delen af thorax och skalet, eller dess membran, och 

som framtill begränsas af hjertsäcken, och baktill ofta af uppstående ut- 

skott från abdomen, eller också af en uppåt gående krökning af den 

sednare. Uti denna kavitet undergå äggen sin vidare utveckling, och 

utkläckas ungarne, som der förblifva ännu en tid efter kläckningen. Då 

således ungarne icke lemnas af modren förr, än de blifvit utkläckte, och 

fritt kunna röra sig, tyckes det, som man skulle kunna säga, att dessa 

djur äro vivipara, eller rättare ovovivipara; men då äggen, sedan de in- 

kommit i matrix, blott hafva en med incubationen analog förbindelse med 

modren, och ligga för öfrigt alldeles fria, så synes der dock vara mera 

skål för att antaga, att de liksom de andra Crustaceerne, äro ovipara, då 

äggen åfven af dem merendels bäras ända till dess de blifvit kläckte. Så 

t. ex. bäras de i en säck eller kapsel under thorax af en del Stomatopoda, 

Amphipoda och Isopoda. När modren vill afbörda sig sina ungar, kröker 

hon abdomen starkt framåt, hvarigenom matrix baktill blir öppen, så att 

ungarne kunna komma ut. Den derigenom uppkommande öppningen är 

ganska vid, och jag har derföre observerat, när honor med stora ungar 

legat under microscopet, att ungarne, sedan de kommit ut, återgått till 

sin matrix. Benämningen uterus för denna kavitet är derföre högst oegent- 

lig. Ungarne likna för det mesta de gamla, och undergå inga metamor- 

phoser. Af en del af Cladocera åro hannarna ännu icke kända, men hos 

dem, som man lärt känna, hafva generationsorganerne ungefär samma 

låge, som hos bonorne, och äro äfvenledes dubbla. De äro i allmänhet 

mycket mindre ån honorna, och vida mindre talrika. Troligtvis bör man 

håruti söka orsaken hvarföre de icke alla blifvit upptäckta. Hos ett par 

arter har man å hannen funnit tydeliga yttre könsdelar vid bakre delen 

af abdomen, nemligen hos Sida brachyura; Livin, och Evadne Nordmanni, 

Lovén. För öfrigt uppgifver LovEn, att han hos hannen af Daphnia funnit 

6) Matrice, JunisE, och Matrix, ScHöprer; af somliga Uterus. 
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öppningen för utförsgången för semen bakpå abdomen nära anus. Härtill 

har jag äfven tyckt mig finna spår, men ZENnKER (Mörrers Archiv, 1851) 

påstår, att denna öppning är belägen på undre eller främre sidan af ab- 

domen bakom sista benparet. Äfven har jag tyckt mig se, att honorne 

hafva en lång införsgång till ovariwm (slida) hvilken har sin öppning i 

närheten af anus. Den af JurisE lemnade figuren öfver parningen af 

Daphnia pulex tyckes också gfva anledning att förmoda något sådant. 

Det har icke lyckats mig, att få se denna parning. 

De föröka sig till en utomordentlig grad, icke derföre att de hvarje 

gång framföda en stor mängd ungar, utan derföre att denna framfödsel 

sker så ofta, och att ungarna i sin ordning igen behöfva så kort tid, för 

att blifva aflingsföre. JurRiInE, som bäst undersökt deras propagation, har 

observerat, att ungar af Daphnia pulez, som blifvit framfödde d. 30 Juni, 

sjelfve hafva framfödt ungar d. 9 Juli, och hafva sedermera, så länge 

temperaturen varit hög, fortfarit att ånyo framföda hvar tredje eller fjerde 

dag. Ungarnes antal vid hvarje födsel varierar ganska betydeligt, och är 

i allmänhet mindre i början, när djuret är ungt, än sedan det blifvit äldre 

och mera utvuxet. Hos en del andra inom samma ordning är ungarnes 

antal vida mindre — blott 1 till 2 — än hos D. puler, och derigenom 

kan man förklara, hvarföre de äro mindre allmänna. När vi besinna 

denna stora fruktsamhet, kunna vi inse, huruledes det är möjligt, att finna 

nästan alla stillastående vatten vimlande af dessa djur, som stundom visa 

sig i en så förvånande mängd, att vattnet derigenom tyckes hafva erhållit 

en särskild färg. Oaktadt de troligtvis alla hafva skilda kön, har man 

dock gjort den märkvärdiga iakttagelsen, att en förnyad parning icke är 

nödvändig för hvarje ny partus. Sålunda kan en enda parning sträcka 

sin verkan till flere generationer; och JurisE har fullföljt en sådan propa- 

gation, utan parning, genom sex, ja, hos en genom femton generationer, 

men erfor derjemte, att ungarnes antal aftog för hvarje ny generation, så 

att man deraf kan finna, att denna fortplantning sluteligen skulle upphöra, 

och att hannens medverkan således är nödvändig för artens bestånd. 

Deras fiender synas, utom fiskarne, hufvudsakeligen vara Hydråchner, 

larver af Neuropterer, Gammari, samt någon gång Cypris och Cyclops. 

Dessutom finner man ofta en mängd Vorticeller fästade på dem. 

Deras födoämnen synas hufvudsakeligen vara animaliska, men utgöras 

äfven, åtminstone hos Lyncei, till dels af vegetabiliska ämnen. 

De förekomma isynnerhet i stillastående vatten, men träffas åfven 
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ofta, fast icke i den mängd, i större och mindre sakta flytande strömmar, 

der de gerna hålla sig i lä bak vassarne, och bland näckbladen. Somliga 

förekomma endast uti klart vatten, andra äfven i sådant, som år grumligt, 

och en del träffas blott i sådane vatten, hvarest är torfbotten. Under 

klart och solskent väder komma de närmare vattenytan. — 

De det färska vattnet tillhörande Cladocera, som jag funnit i Skåne, 

synas mig böra fördelas på sju särskilda slägten, af hvilkas karakteristik 

lemnas en kort öfversigt i nedanstående schema. 

Capitis testa 
non fornicis 4 Si 
. . UM TSEK SNATA Oote sss te Meg fe Nolia te fa fe Lee Re ida. 
instar basin Ped EA ) 
antennarum 5 
9:di paris ob- Peduni quatlluor (Paria s/s. 3 dee. ug sf ekee fa ) Polyphemus. 

tegens. 

Tatestinum antice appendicibus pr öm Daphnia. 
mibus preditum. 

et laqueum in RR Heautisle hende 
posteriore formans. 

Ramorum an- 
tennarum 2:di 

= = 

paris unus ,y Macrothrix. 
Cladocera. alter 4 setis 

Capitis testa — lAntennarum geniculatis 
fornicis instar /2:di paris ra- 3 preditus. 
Foce Intestinum 
>asin anten- morum unus fovekdicibus 

narum 2:di quadri- et al- Et ner el laqueo 
paris obte- ter tri- arti- RE carens. 
gens. culatus. - i 

Rami anton: | 
2:di paris 
ambo seltis 

Lathonura. 

5 prediti. | 

| Antennarum 2:di paris rami tri- articulati STATER UR | Lynceus. 

Gen. I. SIDA, STtraAus. 

Antenn primi paris ante rostrum vel marginem posteriorem capitis, supra marginem i:feriorem 
lateribus capitis adfixe. Capitis testa non fornicis instar basin antennarum secundi paris obtegens; 
et barum anptennarum ramorum unus quinque, et alter decem vel duodecim setas geniculatas et ciliatas 

gerens. Pedum sex paria, omnia branchialia. Intestinum appendicibus ceciformibus et laqueo carens, 

ante oesophagum vero porreclum et dilatatum. Abdominis postici ungues bini valde aculeati. 

Det, som isynnerhet är utmärkande för detta slägte, är första paret 

antenners läge på sidan af hufvudet mellan ögat och bakre kanten af 

hufvudet; att hufvudets skalbetäckning icke har någon på hvardera sidan 

utstående kant, som såsom ett hvalf betäcker basen af andra paret an- 
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tenner; samt formen af dessa antenner, å hvilka den ena grenen har fem, 

och den andra tio eller tolf ledade och cilierade borst. Ögat är utmärkt 

vackert, då de klara krystall-linsarne äro särdeles tydeliga, och det un- 

derliggande pigmentet är brunt, hvarigenom det inre af ögat, disken, er- 

håller en bronzfärgad glans. Benen äro till antalet sex par, som alla 

äro branchialben, ehuru sista paret i mindre grad, än de andre”). Ab- 

domen har inga uppstående processer, som baktill tillsluta matrix; men de 

tvenne långa, ledade, och på sitt yttre led cilierade abdominalborsten sitta 

hvartdera på en utstående process. De tvenne långa och spetsiga klorne 

vid spetsen af abdomen äro på den kanten, som är den öfre, då abdomen, 

såsom vanligt, är rigtad bakåt, väpnade med flera större och mindre taggar. 

Tarmkanalen saknar blindtarmlika bihang, men har vid sin främre del, 

ofvan oesophagus en framåtrigtad utvidgning. Äfven saknar den slyngor, 

och fortlöper, utan att göra betydeliga krökningar, från cardia till anus. 

De till detta slägte hörande tvenne arterne äro utmärkte för sin ge- 

nomsigtighet, som är större än hos någon af de andre bland dessa Cladocera. 

triarticulatus, articulo 2:do tres setas geniculatas et cili- 
Ramus anten- 

atas gerente. 
) -erystallina. 

j narum secun- 
2 di paris I F: biarticulatus, articulo 1:o quattuor setas geniculalas et ci- | 

onglor ; -brachyura. 
liatas gerente. 

4. SIDA CRYSTALLINA (MöureEr). 

Caput rostratum, rostro acutiusculo. Antennarum = secundi paris ramus longior triarticulatus, 

articulo secundo tres setas geniculatas et ciliatas gerente. Longitudo femine circiter 3 millim, 

Tab. I, fig. -1—5 & 10; tab. II, fig. 6; tab. XVI, fig: 7: 

Daphne crystallina, 0. F. MULLER: Zoologix Danice Prodromus, N:o 2405. — (1776). 

Monoculus elongatus, DE GEER: Mémoires pour servir å PHist. des Ins. t. VII, p. 470, tab. 29, 

fig. 1—4. — (1778). 
Daphnia erystallina, 0. F. MULLER: Evlomostraca, pag. 96, tab. XIV, fig. 1—4. — (1785). 

Sida cristallina, STRAUS: Mémoires du Museum d Hist. Natur. tome VI, p. 157. — (1820). 

” crystallina, ZADDACH: Synopseos Crustaceorum Prussicorum Prodromus, p. 26. — (1844). 

LIÉVIN: Die Branchiopoden der Danziger Gegend, Neueste Schriften der 

naturforschenden Gesellschaft in Danzig, IV B. p. 16, tab. II & tab. IV, 

fig. 1 & 2. — (1848). 
Z Uv BARD: Natural History of the British Entomostraca, p. 107, tab. XII, fig. 

3 & 4; tab. XII, fig. 1, a—h. — (1850). 

7) Benens antal är för detta slägte icke utmärkande, såsom man förut antagit, emedan 

jag äfven funnit sex par ben hos Lynceus lamellatus. 
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Sidea erystallina, S. FISCHER: Ergänzungen ete. zu der Abhandl. in Memoires des Savants 

étrangers, T. VI (aus den Mém. des Sav. étr. t. VII besonders abgedr.) p: 5, 

tab. I & IH. — (1850). 

Beskrifning: Den är en af de större inom denna ordning, och skiljer 

sig redan härigenom från den följande, som är vida mindre. Den är så 

genomsigtig, att den nästan är vattenklar, med svag gulaktig anstrykning 

på de mindre genomsigtiga delarne, såsom andra paret antenner, den 

bakre delen af abdomen, och den öfre delen af skalet långs ryggen. Den 

nedre delen af mandibulan är brunaktig. Ögats pigment är ej svart, utan 

brunaktigt. Tarmens contenta äro vid den främre delen gröngula, och 

vid den bakre gråbruna. Under starkare förstoring visar sig skalet re- 

ticuleradt af rundade maskor eller celler, i hvilkas midt är en stjernlik 

punkt (tab. I, fig. 1, £.). Hufvudets skalbetäckning är ej hvalflik, eller 

ägande på sidorna utstående kanter, som såsom ett hvalf betäcka roten 

af andra paret antenner, utan är öfver allt tätt sluten till hufvudet. — Till 

kroppsformen är den, från sidan sedd (tab. I, fig. 1.), temligen lång- 

sträckt — aflångt oval — hvaraf DE Geer hemtat anledning till det af 

honom gifna namnet ”elongata.”  Hufvudets undre kontur”) är rät, och 

slutas bakåt i ett ganska spetsigt rostrum. Dess främre kontur företer 

en jemn rundning, och öfvergår så småningom, utan att bilda någon vin- 

kel i den öfre. Vid den bakre delen af denne, framom den sutur, som 

skiljer hufvudet från thorax, synes en uppstående kant (fig. 1, g), som 

framåt bildar en trubbig eller rät vinkel med den angränsande delen af 

skalet, men bakåt så småningom sänker sig, och som omsluter en af en 

tunn membran täckt öppning, hvarom jag längre fram skall tala. Något 

bakom den nämnda suturen, ofvan hjertat, höjer sig skalet, och genom en 

3) Vanligen har man kallat denna kontur den främre, och den midtemot varande, 

eller den, som jag benämner den öfre, den bakre, och den främre kroppsdelen, eller huf- 

vudet, blifver då den öfre, och den bakre blifver den undre; men för att denna benämning 

skulle vara den rätta, fordras, att dessa djurs normala ställning under sina rörelser i valt- 

net skulle vara upprät, eller en sådan, att kroppens längdaxis vore vinkelrät mot bottnen, 
hvilket dock ingalunda hos alla är förhållandet. Det tyckes derföre vara rättast, alt, liksom 
då det är fråga om de andre Crustaceerne, och Insekterne, benämna den delen den bakre, 
der analöppningen är belägen, och den deremot den främre, der hufvudet har sin plats. 
Och då dessa djur hafva en tydelig dorsal- och ventral- eler sternaldel; så blir nalurligt- 
vis den förra den öfre, och den sednare den undre. I det följande komma derföre dessa 
benämningar: främre, bakre, öfre och undre, att tagas i den sednare bemärkelsen. 
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å hvardera sidan af ryggens medellinea här befintlig öppning ser man ofta 

ett tubformigt, och i spetsen snedt afskuret och öppet organ (fig. 1, r) 

framstå, som efter behag af djuret kan utskjutas eller indragas, och hvarom 

mera nedan. Härifrån bildar skalets öfre kant en'sig så småningom sän- 

kande båge, och bildar en trubbig vinkel med de bakre kanterne, som 

äro räta, eller förete en obetydlig bugt, och med en rundning öfvergå 

i de undre kanterna hvilka äro något bågböjde, och försedde med större 

glesa sågtänder, och mellan dessa andra mycket små och endast under 

stark förstoring synliga taggar eller borst, som sitta tätt intill hvarandra, 

och förekomma äfven å de bakre kanterna af skalet till grannskapet af 

vinkeln, som skiljer desse från den öfre. 

Sedd från öfra eller undra sidan, har den nästan samma form, som 

följande arten, hvilken i detta sednare läget blifvit afbildad å tab. I, fig. 

6, 

således då vida smalare, än då den är sedd från sidan, och är ungefär 

med den skilnad, att hufvudet synes kortare och trubbigare. Den är 

bredast på midten, ehuru föga afsmalnande mot båda ändarne. Baktill 

och undertill äro skalets båda sidodelar skilde, så att deras bakre och 

undre kanter äro fria, och den bakre delen af abdomen är merendels 

utsträckt genom skalets bakre öppning, såsom fig. 1. utvisar. 

Första paret antenner (fig. 1. d), som i jemförelse med det andra 

paret, hos honan äro mycket små, hafva sitt läge på sidan af hufvudet, 

icke långt framom dess bakre kant, och närmare den undre, än den öfre 

kanten af hufvudet. De bestå blott af ett led, och bära vid spetsen en 

del jemntjocka borst. Från ganglion thoracicum erhålla de flera närfsträn- 

gar. Äfven gå till dem flere muskler, som hafva sin utgång från skalet 

i grannskapet af gangl. thoracicum. Det är dessa antenner som man, en- 

ligt hvad jag ofvan nämnt, ansett för att vara djurets känselorganer, jem- 

förliga med tentaclerne hos Molluskerne. Hos hannen äro de vida större, 

än hos honan, och äro icke tvärt afhuggne vid spetsen, såsom hos denna, 

utan slutas med en lång, så småningom afsmalnande spets, samt hafva i 

främre kanten en afsats, hvarest ungefär fyra jemntjocka och grofva borst 

sitta fästade (fig. 10). Den nedre smalare delen, ungefär från något 

ofvan midten af afståndet mellan afsatsen och spetsen, är alldeles klar 

och genomsigtig, och mellan den och den öfre opaka delen är en skarp 

gräns, och det är förmodeligen denna gräns, som af somlige blifvit antagen 

för att vara ett led. Sådane har jag sett dessa antenner å ett litet, för- 

modeligen yngre individ. Enligt både Livin, FisonErR och ZENKER lär den 
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gamle hannen hafva dessa antenner längre, och deras nedre smala del 

har i bakre kanten fina borst. 

Andra paret antenner (fig. 1, e, f, g), som äro mycket stora, och 

nästan vinglike, hafva sitt fäste vid den bakre och medlersta delen af 

sidan af hufvudet, nära suturen mellan hufvud och thorax. Såsom vanligt, 

bestå de af en stam och tvenne grenar ?). Stammen är särdeles tjock, 

vid roten försedd med flere leder, samt, såsom hos alla, ägande en mycket 

rörlig articulation med hufvudet. Vid bakre kanten har den nära spetsen 

en stark tagg. Inuti stammen kan man tydeligen se flere muskler, som 

vid roten tyckas korsa hvarandra, och sedermera gå till de båda grenarne. 

Den främre kortare grenen (f) består af trenne leder, af hvilka första 

ledet är mycket kort, och. det andra är det längsta. Detta led har vid 

spetsen å yttre kanten ett mindre, oledadt samt ett stort tvåledadt och 

cilieradt borst. Det tredje ledet, som är bredast mot spetsen, har vid 

denna fyra stora ledade och cilierade borst. Den längre grenen består 

af trenne leder, af hvilka det första är kortast, och det tredje längst. Det 

första saknar borst. Det andra har å inre sidan fyra utskott, af hvilka 

de trenne yttre bära hvartdera ett stort ledadt och cilieradt borst. Vid 

spetsen har det å yttre sidan en tagg. Det tredje ledet har sju utskott, 

och å hvartdera ett, de sistnämnde liknande, borst, samt bär dessutom vid 

spetsen å yttre sidan en lång tagg. Denna gren är särdeles bred, och 

såväl den som den andra är nåra spetsen granulerad på yttre sidan. 

Hvad mundelarne beträffar, så företer öfverläppen ungefär samma 

form som hos Daphnierne, och underläppen har jag icke kunnat få se ty- 

deligen, ehuru jag tror, att den hos denna, liksom hos Daphnierne, förefin- 

nes i rudimentärt tillstånd. - Mandiblerne (fig. 4) hafva den undre delen 

inåt böjd, samt äro vid nedre ändan, eller tuggytan, snedt afskurne. Här 

synas de liksom strierade på längden, hvilka strimmor troligtvis antyda på 

insidan af deras skal fästade grofva och rörliga borst eller taggar, sådane 

jag funnit dem hos andra inom denna ordning. Det är dessa borst, som, 

då de äro bruna eller svartaktiga, göra, att mandibulan, sedd från yttre 
sidan (fig. 5, a), vid sin nedre ända synes svartaktig. Med sina sneda 

tuggytor möta båda mandiblerne hvarandra under en oafbruten roterande 

?) Endast Latona setifera = Daplhmia setifera, Mönrer (Entomostraca) har å desse 
antenner trenne grenar, som hvardera bestå af ett led; men denna har aldrig sedan Mör- 
LERS tid blifvit återfunnen, och torde derföre med rätta, såsom ScHöprer yttrar, böra kunna 
betraktas såsom ett tvifvelaktigt species. 
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rörelse - och krossa sålunda de mellan dem kommande fina delar, som 

utgöra djurets födoämnen. Fig. 5, som visar mandibulan från yttre sidan, 

tillika med tvenne muskler samt maxillan (d) bakom, i deras naturliga 

läge, skulle tjena till att åskådliggöra denna mekanism. Mandibulans öfre 

ända, som är spetsig, har en i högsta grad rörlig articulation med en 

framom suturen mellan hufvudet och thorax nedskjutande process eller 

veck af skalet (c), hvilket veck synes vara af fastare beskaffenhet, än 

den angränsande delen af skalet. På hvardera sidan och innanför det- 

samma utgår från skalets dorsaldel en stark muskel (6, 5), som tillfölje 

af contractionen synes på tvären undulerad, och med sin nedre ända har 

sitt fäste vid en från insidan af mandibulan genom en der å dennas skal 

befintlig öppning utskjutande köttig del, som företer en helt annan textur, 

än de båda musklerne, samt är opak, då desse deremot äro temligen 

genomsigtige. . Den bakre muskeln har sim utgångspunkt innanför den 

främre, och tyckes vara en musculus abductor, samt den sednare en nm 

adductor. Vid mandibulans inre sida äro flere muskler fästade, som synas 

tjena till att bibehålla den i sitt läge. När någondera af de båda musk- 

lerne sammandrager sig, drager den i förening med de inre musklerne 

mandibulans nedre ända framåt eller bakåt, och derföre får man se den 

i en ständigt roterande rörelse framåt och bakåt. Båda mandiblernes rö- 

 relser äro fullkomligt liktidiga och likformiga. När de dragas tillbaka, 

aflägsna de sig, och då de dragas framåt, närma de sig hvarandra tills 

tuggytorna mötas. Midt under dessa är munnen belägen, antydd å fig. 

4 med en vinkel. 

Bakom mandiblerne sitta ett par maxiller (fig. 4, b, och den ena från 

sidan fig. 1, s), som kunna resas upp; men merendels ligga parallelt med 

kroppens längdaxis, mot spetsen böja sig om framåt, samt äro der väp- 

nade med flere grofva, ledade och cilierade borst eller taggar, som äro 

rigtade framåt mot munnen, och synas tydeligen vara ämnade till att fast- 

hålla och föra till munnen sådane ämnen, som af mandiblerne böra krossas. 

Deras yttre eller bakre del synes vara genom ett led skild från basal- 

delen, och derföre vara mera rörlig, än denne. Uti yttre kanten är den 

fint cilierad. Mellan maxillerne och munnen har den rudimentära under- 

läppen sitt läge. 

Benen (fig. 1, h, hvilken bokstaf här blott är förbunden med det 

ena benet) äro till antalet sex par, och äro fästade vid undre sidan af 

thorax. De tyckas alla vara branchialben, ehuru icke i lika grad, samt 
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förete en ganska invecklad byggnad. Hos de fem första benparen är 

denna byggnad ungefär densamma, och öfverensstämmer i det närmaste 

med de figurer, som LrÉvin lemnat '), till hvilka jag derföre får hänvisa, 

hvad afbildningen af dem beträffar. På hvarje af dessa ben kan man urskilja 

fyra särskilda delar, nemligen sjelfva stammen, ett blåslikt och tvenne bladlika 

bihang, de sednare med långa cilierade och ledade borst. Stammen synes 

hafva fem leder eller afdelningar, af hvilka de trenne ytterste blott äro 

korta. Vid inre kanten har den en mängd långa, ledade och cilierade 

borst, som äro rigtade inåt och bakåt, och af hvilka fyra sitta på det 

yttersta ledet. Dessa cilierade borst äro troligtvis här såsom hos Daphnierne 

respirationens förnämsta säte, liksom gälstrålarne hos fiskarne. Vid yttre 

sidan af det öfversta, eller första ledet är fästadt ett temligen bredt och 

långt, samt genomsigtigt och membranöst bihang, eller gren, som vid 

nedre ändan är rundad och något bredare; samt der har. sju långa och 

cilierade borst, och å bakre kanten har fem andra dylika. På yttre sidan 

nära sistnämnde grens utgångspunkt sitter ett blåslikt genomsigtigt bihang, 

som vid fästet är smalare och har liksom en hals, och sedermera” utvid- 

gar sig uppåt och nedåt, samt har fullständig analogi med ett dylikt 

bihang vid benen hos Apus. Detta bihang är ej cilieradt.. På det bakersta 

benparet har jag icke funnit det, men å det första är det tillstäådes, ehuru 

LiEVIN förmodar motsatsen. Likväl är det hår mindre, och af mera rundad 

form, än hos de andra fyra benparen. På inre sidan, innanför fästet för 

detta blåslika bihang sitter, rigtadt inåt, ett annat half-ovalt, bladlikt bi- 

hang, som vid den inre kanten är försedt med ett särdeles långt, och 

temligen många, (omkring femton) något kortare cilierade och ledade borst, 

af hvilka det långa blott vid den ena sidan är cilieradt. Det bakersta, 

eller sjette benparet (tab. XVI, fig. 7) har Ligvin å anförda stället oriktigt 

afbildat och beskrifvit. Det är kortare, än de andre, och består blott af 

trenne särskilda delar — stammen och tvenne bihang — då det blåslika 

bihanget saknas. Stammen (a, a, a) synes blott hafva trenne leder, af 

hvilka det mellersta i bakre kanten har fem ledade och cilierade grofva 

borst, och det tredje ledet har trenne dylika. Dessa borst äro glesare 

och gröfre, än å de föregående benens motsvarande delar. Vid bakre 

kanten af första ledet sitter ett bladlikt, nedåt tillspetsadt, membranöst 

bihang (6), som vid sin bakre kant är försedt med några trubbiga och 

SOYNES Ge. tab, MCfSN These 
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jemnbreda utskott, samt trenne långa och cilierade borst, som icke äro 

ledade. Vid nedre ändan af samma led sitter det andra bihanget fästadt, 

och betäcker yttre sidan af den nedre delen af stammen. Det är ytterst 

tunnt och genomsigtigt, samt till formen spadlikt. Vid sin nedre kant 

har det fyra stora, ledade och cilierade borst. 

Den bakre delen af abdomen (tab. I, fig. 4, m) är bakåt afsmal- 

nande och merendels rigtad bakät, samt sträckt utom skalet. Vid bakre 

kanten har den å sin öfre del tvenne små utskott, som bära hvartdera 

ett långt, ledadt och cilieradt borst. Bak dessa utskott börjar å hvardera 

sidan af den bakre kanten en rad taggar, som stråcker sig till spetsen 

af abdomen. På denna sednare sitta tvenne långa och stora klor, som 

blott obetydeligt äro böjde, och på sin öfre kant äro väpnade med tre till 

fyra längre, och en stor mängd smårre taggar. Ofvan eller framom dessa 

klor, mellan de båda raderna taggar är anus belägen uti en långsgående 

springa i öfre kanten. 

Framom suturen mellan hufvud och thorax synas flere på tvären 

gaende starka muskler, som utgå från skalets tergaldel, och begifva sig 

till andra paret antenner, och det är till betydelig del genom dessa som 

skalet är fästadt vid kroppen. 

Ögat är särdeles stort, och såsom vanligt mycket rörligt. Dess pig- 

ment är brunaktigt. Ögongloben synes baktill vara omsluten af en mem- 

bran (Sclerotica). Vid gränsen mellan den fråmre och bakre delen af 

ögat böjer sig denna membran åt sidan, och förenar sig med den mem- 

bran (Corium), som betäåcker den inre sidan af skalet. Framtill är ögat 

omslutet af en hornhinna (Cornea), och dessutom betäckt af den all- 

månna skalbetåckningen. Genom det tunna och genomsigtiga skalet ser 

man tydeligen de temligen många, tätt intill hvarandra sittande och klara 

krystall-linsarne (Lentes crystalline), som såsom en krans omgifva den 

mörkare delen af ögat. Inom denna krans, uti disken af ögat synas äfven 

krystall-linsarne ganska tydeligt, till antalet omkring aderton. Från ena 

sidan synas tvenne par ögonmuskler, af hvilka en af hvartdera paret utgår 

från skalet å hvardera sidan vid främre gränsen för Ganglion thoracicuwm 

(cec). Från det närmaste gangliet (Gangl. cephalicum eller ophthalmicum 

(6)) går ett knippe nerftrådar till den bakre delen af ögat. 

Bakom ögat synas de båda ganglierne — Ganglion cephalicum & thora- 

cicum (b och c) — mellan hvilka gränsen icke är tydelig. Från dem utgå 

diverse nerfver till ögat, första och andra paret antenner, öfverläppen etc. 
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Uti kanten af det sednare gangliet synes den svarta fläck (c), med utre- 

dandet af hvars betydelse man mycket sysselsatt sig, utan att hafva kun- 

nat vinna ett nöjaktigt resultat. ScHöprer har ansett den för ett hörsel- 

organ, och ZENKER sednast för ett slags öga”), som innan ännu det rätta 

ögat hos fostret blifvit utbildadt, skulle företräda detta. Hos de fleste af 

denna ordning är denna svarta fläck vida större, än hos ifrågavarande art, 

och de äro endast högst få, som sakna den. Den utvidgning af gangliet, 

som - omsluter den svarta fläcken, är temligen klar och genomsigtig, då 

deremot sjelfva massan af detta såväl som det andra gangliet är opak. 

Oesophagus (i) är temligen lång, och försedd med tvenne tjocka på 

tvären rynkade väggar, förenade genom en tunn membran, som är särde- 

les extensil. Den slutas i munnen, ungefår midt under mandiblerne. Dess 

ingång i tarmen företer en tydelig inknipning (Cardia). De båda väggarne 

ligga tätt intill hvarandra, när icke deglutition eger rum, och oesophagi 

kanal är då sluten, samt endast antydd genom en strimma; men vid 

deglutitionen aflägsna de sig från hvarandra under vågformiga rörelser. 

Framom oesophagi ingång i tarmen har denne en utvidgning (k). 

Mellan denna utvidgning och den andra delen af tarmen synes der vara 

en otydelig skiljevägg. Åtminstone har jag observerat, att de födoämnen, 

som från oesophagus ingå 1 tarmen, icke intränga uti denna utvidgning, 

utan gå bakåt, och mellan dem och innehållet uti den sednare har jag 

kunnat förmärka en tydelig gräns, som är antydd genom den å fig. 1 å 

detta ställe tecknade uppåt och bakåt böjda linea, som utgör en fortsätt- 

ning af oesophagus. Det ämne, som innehålles uti utvidgningen, år likväl 

till färg och utseende fullkomligt likt det, som innehålles uti den angrän- 

sande delen af tarmen. Men man kan icke eller finna någon olikhet uti 

utseendet mellan det ämne, som innehålles i de blindtarmlika bihangen 

och det uti den närmaste delen af tarmen hos Daphnierne. Tarmens in- 

nehåll är bakåt mörkare till färgen. I början är det gröngult, och seder- 

mera gråbrunt. Vid anus och ett stycke framom den synas tydeliga 

ringmuskler (Sphincteres). Man kan för öfrigt icke märka några afdel- 

1) Mörvers Archiv 48514. p. 144. Men Zesker identificerar detta organ med ögat hos 

Cypris och Cyclops, hvilket är orätt, då såväl Cypris som Cyclops hafva ett samman- 
satt öga, ehuru krystall-linsarne äro få, men deremot uti den nämnda svarta korniga massan, 
som utgör ifrågavarande svarta fläck, icke synas tecken till någon krystall-lins. Man har 
visserligen förut antagit alt ögat hos Cypris vore utan krystall-linsar, men jag har der 
funnit dem ganska tydeliga, hvilket i det följande skall visas. 
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ningar i tarmkanalen, hvilken icke företer några synnerliga krökningar 

mellan cardia och anus. 

Hjertat (n) är hos detta slägte ovanligt långsträckt till formen. I 

dess öfre kant kan man skönja en springa, genom hvilken deti hjertsäcken 

(Pericardium), eller den af en membran omslutna kavitet, i hvilken hjertat 

har sin plats, inkomna arteriella blodet ingår i hjertat, hvilket derföre 

endast är arterielt. Tillfölje af de stora och tydeliga blodkropparne kan 

man lätt se blodeirculationen. Denna är beskrifven och afbildad af Lievin. 

Från hjertat går blodet dels framåt till hufvudet, och dels bakåt till thorax och 

abdomen, och den sednare delen utbreder sig i branchialbenen, för att 

derifrån sluteligen återvända till hjertat. Den större massan går åt huf- 

vudet, och vänder sig nedåt mellan hufvudet och tarmen. Efter att hafva 

utbredt sig i hufvudet, återvänder det till trakten af hjertat, men öfvergår 

här i den membran, som betäcker skalets insida. Efter att hafva circu- 

lerat i denna, återvänder det till hjertat genom en stor kanal, som går 

långs skalets tergaldel, och mynnar i hjertsäcken. Det är troligt, att det 

blodet, som circulerar på insidan af skalet, der undergår syrsättning. 

Det dubbla Ovarium (tab. I, fig. 6, a, b, c) har sitt läge långs hvar- 

dera sidan af tarmen i thorax. Vid främre ändan (c) böjer det sig till- 

baka, och synes vara slutet. Genom tvärgående veck är det på flera 

ställen liksom afdeladt i särskilda rum, hvilket gifvit FiscHer anledning att 

antaga, att det är afdeladti celler. Inuti detsamma synas en mängd runda 

blåsor. Det eger en stark sammandragningsförmåga, och företer starka 

rörelser fram och tillbaka (peristaltiska och antiperistaltiska). Vid den 

bakre ändan (6) har jag sett en trängre kanal (d) utgå från ovariet, 

och sträcka sig uppåt mot öfre kanten af abdomen, och på ena sidan 

utsända en fin gren eller ett band. Dess yttre mynning kunde jag icke: 

upptäcka. Det är genom denna kanal som JurisE?) och äfven jag sett 

äggen utgå i matrix”). Nedanför den inre mynningen för denna kanal 

2) Histoire des Monocles, p. 412. 

3) Hos Daphnma sima observerade jag en gång detta fenomen. Uti ovarium såg jag 

en mörkgrön massa, och bland den en del temligen klara och stora runda blåsor. Denna 

massa skred bakåt, och genom en kanal (oviduct) framom den lilla processen vid öfre 

kanten af abdomen, och vid bakre delen af matrix, utgick den i denna, och närmade sig 

till trakten bakom  hjertat.  Liktidigt utgick en dylik massa från ovariet å motsalta sidan, 

och gick äfvenledes framåt till den främre delen af matrix. Här förblefvo de båda, antogo 

så småningom en rundad form, omslötos af en membran, hade ett ljusare rundadt parti 

midtuti, och voro således tvenne ägg. De runda blåsor, som jag i ovariet såg bland den 

z 
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har tag tyckt mig se en annan kanal (f) ingåiovarium, efter flere krök- 

ningar kommande från trakten ofvan anus. Hannens inre könsdelar (testes) 

hafva sitt låge ungefär på samma ställe, som ovaria, och äro till formen 

mycket liknande dem, samt skola, enligt ZENKER, mynna vid undre sidan 

af bakre delen af abdomen, något bakom sista benparet. 

Ofvan hjertat synes å hvardera sidan af ryggens medellinea en upp- 

höjning på skalet, och genom denna utskjuter ofta ett organ (tab. I, fig. 

1, 7) som först blifvit beskrifvet af Lievin, ehuru det långt förut blifvit 

anmärkt af DE Geer. Dess form och egenskap att kunna utskjutas och 

indragas har jag redan anfört. I afseende på den förra får jag dock 

tillägga, att djuret efter behag synes kunna förändra den något, då jag 

hos samma individ" sett dess öfre kontur stundom mer och stundom mindre 

stupande (fig. 3, a och 3, 6). Vid sin nedre del synes det omgifvet af 

ett lager af muskler (fig. 3, c), som verka vid dess utskjutande eller 

indragande. Under och mellan dessa muskler har jag sett andra opaka 

partier af en gråhvit färg och kornig textur. Från öfre mynningen af 

detta tubformade organ har jag någon gång sett en dunkel sky af ett 

opakt ämne uttränga. Detta har jag likväl endast observerat å sådane 

individer, som legat länge under microscopet, och varit nära döden. Det 

är troligt, att det fungerar såsom ett vidfästnings- eller fastsugningsorgan, 

i enlighet med LrÉvins förmodan, emedan djuret med ryggen ofta fäster 

sig ganska starkt vid väggarne af de kärl, der det förvaras, samt äfven 

under näckbladen. Det torde äfven vara möjligt, att det är ett afsön- 

dringsorgan, som afsöndrar en klibbig vätska, hvarmed djuret fäster sig. 

Framom detta organ, och framom suturen eller fördjupningen mellan 

hufvud och thorax synes en uppstående kant af skalet (q). Denna kant 

omsluter äfvenledes en öppning på skalet, såsom redan ofvan blifvit nåmndt, 

men jag har icke observerat, att den kunnat indragas, liksom det sednast 

beskrifna organet. Öppningen har, ofvanifrån sedd, ungefär det utseende, 

som fig. 2 utvisar. Den har formen af en triangel, som har den nämnda 

mörkgröna massan, hade troligtvis antingen, med undantag af en, blifvit qvar i ovariet, eller 

också uti ägget förenat sig, och der bildat det runda ljusare parti (embryo), som syntes 

i äggets midt straxt vid dess daning i matrix. Men hela ovariets innehåll gick icke så- 

lunda ut på en gång, såsom JuriseE observerat, utan jag observerade straxt derefter ännu 

några mörka partier qvar i detsamma. Kanske dessa innehöllo qvarblifna rudimentära ägg, 

eller de runda blåsor, hvarom jag nyss nämnde. Äfven bör det anmärkas, att benen voro 

i rörelse under det äggen passerade in uti matrix, 
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suturen till' bas, och den motsående vinkeln afrundad. Inuti den' synas 
en mängd blåslika partier, hvilka tyckas antyda en der befintlig körtel. 

Den lär vara betäckt af en tunn membran, emedan jag stundom på så- 

dana individer, som legat i sprit, sett denna membran sprängd, och upp- 

stående kring kanterna af öppningen. Detta organ är ej dubbelt. Jag 

har väl icke kunnat se någon förbindelse mellan det och ventriklen, 

eller den främre delen af tarmen, men en sådan förbindelse har jag funnit 

hos en annan af denna ordning, hos hvilken jag observerat ett analogt 

organ. Då jag likväl en gång å ett döende individ observerat, att der 

genom öppningen utträngde ett ämne, som tycktes komma från tarmen, 

och till utseendet liknade tarmens innehåll, så synes det, som äfven hos 

denna funnes en dylik förbindelse”). 

Hannen är till kroppsformen lik honan, men han är vida mindre, och 

kännes dessutom lätt genom det egna utseendet af första paret antenner, 

såsom ofvan blifvit anfördt. I slutet af September har jag funnit honom”). 

I lefnadssättet visar den mycken öfverensstämmelse med Daphnierne. 

Likvål är det blott tvenne bland dem, som liksom den bruka med ryggen 

fästa sig vid vattenväxter och andra föremål. Den träffas endast uti klart 

vatten, såväl i torfgrafvar som insjöar, dammar och strömmar. Isynner- 

het håller den sig gerna på sådane ställen, hvarest Nymphea växer, under 

hvars blad den fäster sig. Den är ansedd för att uteslutande tillhöra 

färskt vatten. Doktor H. Kröver i Köpenhamn har imellertid benäget 

meddelat mig individer, fullkomligt liknande de vanliga, men tagna af ho- 

nom i hafvet på Laminarier. Den rör sig hastigt med långa språng. Jag 

har funnit den ganska allmän såväl i norra som södra Skåne, likväl icke 

förr än i Juni månad. Ännu i slutet af September har jag funnit en och 

annan. Den förekommer aldrig så talrik, som en del af Daphnierne. Dess 

födoämnen äro troligtvis desamma, som för desse. Den grönaktiga an- 

strykning, som färgen på tarmens innehåll i början har, tyckes antyda 

vegetabiliska ämnen (Conferver), men det är troligt, att den, liksom Daph- 

4) Hos Evadne Nordmannti, Lovés, Kongl. Vet. Akademiens Handl. 1835, p. 4, å 

hvilken jag tyckt mig finna ett analogt organ uli det, som der är afbildadt å tab. LÄR ar 

och 2, h, har jag, då djuret varit döende, äfvenledes sett ett mörkare ämne, liknande tar- 

mens innehåll, uttränga genom den der befintliga kretsrunda öppningen på skalet, och med 

detsamma har jag äfven sett blodet der uttränga, hvilket visat sig genom de utrusande 

blodkropparne. Detta tyckes bevisa, att en äfven der befintlig membran blifvit sprängd. 

5) Mörter, 1. c., beskrilfver en mindre varietet, som synes vara hannen. 
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nierne, bland hvilkas exkrementer jag funnit lemningar af' deras likar, 

äfven förtär animaliska ämnen. Uti dess matrix har jag funnit 6 å 8 

ägg, eller ungar, men DE Grrr uppgifver, att han ofta funnit flere än tolf. 

2. SIDA BRACHYURA, Livin. 

Caput non rostratum margine inferiore sinuato. Antennarum secundi paris ramus brevior tri- 

articulatus, et ramus longior biarticulatus, articulo primo quattuor, et articulo secundo octo setas ge- 

niculatas et ciliatas gerente. Abdomen breve. Longitudo eircit. 1 mm. 

Tab. I, fig. 6; tab. II, fig. 1; tab. XVI, fig. 8. 

Sida brachyura, LIÉVIN: Die branchiop. der Danzig. Gegend, p. 20, tab. IV, fig. 3—9 (1848). 

Daphnella Vingii, Bao: Natural History of the British Entomostraca p. 109, tab: XIV, fig. 1—4. 

Sidea crystallina, -S. FISCHER: Uber die in der Umgebung von S:t Petersburg vorkommenden Cru- 

staceen aus der Ördnung der Branchiopoden und Entomostraceen (Mémoires pré- 

sentés å P'Académie, Impériale des Scienoes de S:t Pétersbourg par Divers Sa- 

vants, Tome VI:me, 1851, p. 160, tab. I & IL). 

Beskrifning: Den är vida mindre än föregående, och skiljes dessutom 

lätt från denna derigenom, att den saknar rostrum, och att den längre 

grenen å andra paret antenner blott har tvenne leder, tillsamman bå- 

rande tolf ledade och cilierade borst. Färgen är hos denna lik den hos 

föregående, och genomsigtigheten ungefär densamma. Sedd från sidan 

(tab. II, fig. 1), har den en nästan elliptisk form med hufvudet mera lång- 

sträckt, än hos föregående: Dess fråmre kontur företer en jemn rundning; 

men den undre har straxt bakom ögat en tydelig bugt; derefter är den 

bakåt något, fast obetydligt bågböjd, och slutas vid labrum (a) utan ro- 

strum.  Öfre konturen af hufvudet är föga bågformigt böjd, och företer 

bakåt ingen uppstående kant, såsom hos föregående. Vid gränsen mellan 

hufvud och thorax är en tydelig fördjupning. Ofvan thorax är skalet tem- 

ligen starkt bågformigt böjdt, men har närmare bakre kanterne en liten 

bugt. Båda sidodelarne af skalet äro vid ryggen sammanvuxna ända till 

bakre kanterna. Vinkeln mellan öfre och bakre kanterne är trubbig, och de 

sednare hafva på deras medlersta del merendels en liten utstående båge. 

Med en rundning, som i början är starkare, öfvergå de bakre kanterne i 

de undre. Vid denna rundning åro kanterne af skalet väpnade med längre 

och kortare taggar, som på bakre kanterne blifva mindre, och sträcka sig 

till den der befintliga utstående bågen. Parallelt med bakre kanterne går 

innanför dem en linea, som sträcker sig uppåt den öfre, och hvars början 

här utmärkes med bokst. f. De undre kanterne äro för det mesta räta, 
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och något uppstigande, utan taggar, samt med en jemn rundning öfver- 

gående 1 epimerernes främre kanter. Sedd från undre sidan (tab. I, fig. 

6), är den af aflång form, mot båda ändarne, i synnerhet den främre, 

afsmalnande, och med största bredden ungefär på midten. Hufvudet är 

starkt afsmalnande framåt. På epimererne synas ett par långsgående veck, 

å figuren angifna genom lineer. 

Första paret avtenner (tab. I, fig. 6, £, och tab. II, fig. 1) äro tem- 

ligen stora; och hafva sitt läge på sidan af hufvudet nästan midt emellan 

ögat och kakre kanten af hufvudet: Vid spetsen bära de ett långt och 

tre å fyra kortare borst. Andra paret antenner (tab. I, fig. 1, e) äro 

ungefär af samma form, 'som hos föregående, men de båda grenarne synas 

i proportion något spensligare och längre: De skilja sig dessutom vä- 

sendtligen från dennas derigenom, att den längre grenen blott har tvenne 

leder. Andra ledet af den kortare grenen bär vid spetsen i ena kanten 

ett långt, ledadt och cilieradt borst, och tredje ledet af samma gren har 

fyra dylika borst, af hvilka det ena sitter på en utstående kant på sidan 

och de tvenne andra vid ändan af ledet. Å den längre grenen har det 

första ledet å ena kanten fyra smärre processer, som hvardera bära ett 

långt, ledadt och  cilieradt borst, och det andra ledet har å sammå 

kant sex dylika processer, hvardera äfven bärande ett liknande borst, 

och vid spetsen af samma led sitta tvenne dylika borst samt en tagg. 

Dessa ledade borst å andra paret antenner synas i proportion vara längre 

hos denna arten, än hos den föregående. Detta tyckes stå i; harmoni 

med den öfriga byggnaden af dessa antenner. Abdomen är till formen 

mycket lik den af föregående, men är märkbart kortare, hvilket gifvit 

anledning till namnet. Vid sin öfre del har den ett par trubbiga proces- 

ser, af hvilka hvardera bär ett särdeles långt, ledadt och på sitt yttre led 

cilieradt borst. Dessa borst äro i proportion vida längre, än de motsva- 

rände hos föregående arten. Å hvardera sidan af den bakre kanten af 

den bakre delen af abdomen har jag icke kunnat se några taggar. De 

tvenne starka klorne vid spetsen af abdomen hafva:i bakre eller öfre kan- 

ten trenne taggar. 

Ögat är af samma byggnad, som hos föregående, men är i proportion 

större, samt har dunklare pigment. De båda ganglierne (b & d) — 

Ganglion cephalicum & thoracicum — synas äfvenledes vara större, och 

genom en tydelig gräns åtskilde. Labrum (a) företer föga skilnad från 

det af föregående. Framom suturen, mellan hufvud och thorax synes 
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ofvanifrån en dylik öppning på skalet, som den, hvilken jag beskrifvit hos 

föregående arten, men jag har icke kunnat se, att skalet omkring denna 

öppning bildat en uppstående kant. Ofvan hjertat har jag äfven funnit 

spår till ett det derstädes befintliga, förmodade vidfästningsorganet hos 

föregående liknande organ, ehuru jag icke sett detta utskjutande genom 

skalet, såsom hos den. 

' Hannen, hvilken jag funnit vid samma tid, som honan, är beskrifven 

af LrÉvIs, FiscHEr och Barrp, men af den sistnämnde ej fullt naturtroget. 

Den är af samma storlek, och ungefär af samma form, som honan, med 

den skilnad, att bakre kanterna af skalet äro något rundade. Men den 

skiljes lätt från henne genom bildningen af första paret antenner (tab. 

XVI, fig. 8). Desse hafva en längd, som nästan öfverträffar halfva kropps- 

längden. De bestå af ett litet basalsegment (a), och ett så småningom 

afsmalnande andra segment (6), som utgör nästan hela antennen. På 

främre kanten af detta sednare synes det vanliga knippet af så kallade 

känselborst, och den bakre är vid nedre delen fint hårig. Något bakom 

sista benparet har den å hvardera sidan af abdomen ett stöfvellikt bihang, 

hvilket räcker utom abdominalklorne, och inuti har en fin sig slingrande 

kanal, samt nära spetsen den yttre genitalöppningen.] 

I Skåne synes denna arten vara sällsynt. Blott på ett enda ställe 

vid Vestra Wram, ej långt från Christianstad, har jag hittills lyckats finna 

den. Här träffades den i början af Juli i oändelig mängd uti en liten 

göl med rent vatten, och med dyig, af starrgräs bevuxen botten. Längre 

fram på sommaren, sedan vattnet å detta ställe till betydelig del uttorkat, 

sökte jag den der förgäfves. Den synes lifligare och snabbare i sina rö- 

relser, än föregående, och brukar, liksom den, ofta med ryggen fästa sig 

vid glaskärlet, der den förvaras. Tre å fyra dagar bibehöll den sig lef- 

vande under fångenskapen. | 

Anm. Barp har å anförda stället för denna arten bildat ett nytt slägte — Daph- 

nella — som han hufvudsakligen grundat derpå, att båda grenarne af andra paret antenner 

hvardera blott hafva tvenne leder. Då likväl den kortare grenen har trenne, leder, ehuru 

det första är särdeles kort, och «den dessutom visar en nära frändskap med den föregående 

arlen, så synes mig denna generiska åtskilnad sakna giltiga grunder. Äfven bör det-an- 

märkas, all Bamp för första ledet af den längre grenen af samma antenner uppgifver trenne 

långa borst, ehuru detta led, såsom synes af hans egen figur N:o 2 å tab... XIV, har fyra 

sådana borst; och för sista ledet af den kortare grenen har han blott anfört trenne dylika 

borst, ehuru sistnämnde figur utvisar fyra sådana å detta led, hvilket också är det rätta. 

Han uppgifver äfven, alt de långa borsten (”filaments?) å samma antenner icke äro cilierade 

("not plumose”), hvilket är oriktigt. 
———— — " 
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Ges. 2. DAPHNIA, Mörner. 

Capitis testa ad latera prominens, et fornieis instar basin antennarum secundi paris obtegens. 

Harum antennarum ramorum unus quadri — et alter triartieulatus, ille quattuor, et hic quinque 

setas geniculatas et cilialas gerens. Pedum quinque paria, quorum precipue par secundum, tertium 

et quartum respirationi servientia. Intestinum antice appendicibus duabus ceciformibus preditum. 

Det af O. F. Mörrer uppställda slägtet Daphnia har, såsom det 

vanligtvis händer, på sednare tiden erhållit en skarpare begränsning, och 

blifvit inskränkt till ett mindre antal med hvarandra närmare beslägtade 

former. Denna inskränkning har till en del blifvit ersatt genom upptäck- 

ten af nya arter, men dessa äro dock endast få, och färre, än man skulle 

kunnat förmoda, hvilket tyckes bevisa, dels att detta slägte i allmänhet 

icke lär vara rikt på arter, och dels att Mörrer med en för sin tid ovanlig 

noggrannhet och distinetionsförmåga uppfattat de skiljaktiga formerna. 

Den allmänna kroppsformen är mom detta slägte särdeles omvexlande, 

dels mellan de olika åldrarne och könen, och dels mellan de särskilda 

arterna. De hafva derföre icke häåruti någon karakter, hvarigenom de 

kunna skiljas från de andra slägtena inom ordningen. Från dessa skilja 

de sig hufvudsakeligen derigenom, att hufvudets skalbetäckning har åt 

sidorna utstående kanter, som liksom ett hvalf betäcka basen af andra 

paret antenner; att af grenarne af andra paret antenner den ene har fyra, 

och den andre trenne leder; att den förre bär fyra, och den sednare fem 

ledade och cilierade borst; att benen till antalet äro fem par, af hvilka 

företrådesvis det andra, tredje och fjerde paret äro branchialben; och att 

tarmen framtill har tvenne blindtarmlika bihang. 

Nedanstående öfversigt af de hithörande arterne torde kunna under- 

ätta deras bestämning. 
Abdominis margines. 
postici, fissuram an- 3 

in lateribus nalem Mer NASN 
scultulis qua- Jsinuati. 
dratis reticu- 

Testa postice acuminato ; (lata. Adominis margines 
postici, fissuram an- 

processu 1 ägt -pulex. 
nalem circumdantes, 
absque sinu. 

Daphnia ubique scutulis majusculis irregula- 
-quadrangula. ribus reticulata. Caput rostro carens. 1 gula 

 rotundato vel obtuso; et oblique transversim striata. ' -serrulata. 

. Truncus antennarum 2:di paris maximus. Margines Testa postice l ANG / a pos rer -brachiata. 
mutica, vel 
oblique trun=- ; ; å 

I Truncus antennarum 2:di paris mediocris: Margo ; 
cala. . ; : -StMaA. teste superior et inferior serrulatus. 

Testa postice ad angulum marginis posterioris et inferioris epimeri SHE 
FICK FORA. -mMucronata. 



24 CLADOCERA. 

1. DAPHNIA MAGNA, STRAUSS. 

Rostrum feminze acutiusculum, maris obsoletum vel nullum. Testa postice processum plerumque 

sat longum et serrulatum emittens, inque lateribus scutulis regularibus, quadratis reticulata. Abdo- 

minis margines postici, fissuram analem circumdantes, sinu praditi, ut apud feminam, hoc sinu acu- 

leis carente, in duas partes divisi videantur. Longitudo interdum fere 4 mm. 

Tab. 1, fig. 7 9;tan; Tr fig T=13; tabl AVD fö 

Daphnia magna, pulex & longispina, STRAUS: Mémoires du Museum dHistoire Naturelle, T. VI, p- 

158—160; ibidem T. V, tab. 29, fig. 1—24. (1819—20). 

2 Schoefferi, BarmrrpD : Nat. Hist. o. the British Entomostraca, p. 95, tab. 
VII, fig. 1. & 2; tab. VII, fig. A—I, (1850). 

” pulex, S. FISCHER: Bullet. de la Société Imper. des Naturalistes de 

Moscou, T..:24, p. 5; tab. II, fig. 4 &-3: (4851). 

Anm. Från följande arten, som hos oss är den allmännaste, skiljer den sig hufvud- 

sakeligen endast genom formen af bakre delen af abdomen, och hannen dessutom genom 

formen af främre delen af epimererne. Den bakre utskjutande processen, eller taggen på 

skalet är visserligen i allmänhet hos de fullvuxne något längre, än hos desamma af följande 

arten, men denna tagg varierar hos båda arterne så mycket både hvad dess längd, läge och 

de å den befintlige sågtänderne beträffar, att den icke ilemnar något kännemärke för di- 

stinelionen dem emellan, ehuru Srtraus hufvudsakeligen på den grundat denna distinction. 

Då man af de citerade figurerne kan finna, alt Straus blott haft den ena arten för sig, så 

förefaller det icke underligt, att han funnit artskilnaden tvifvelaktig, och derom: säger: ”De 

reste cette Daphnia ressemble entierement å la D. pulex, et pourrait bien n'en öre 

qu'une variété.” —— FiscHer lemnar på anförda stället goda beskrifningar och figurer öfver 

båda arterna, men har dock underlåtit, att framhålla de utmärkande karaktererne, och har 

för dem icke lemnat några diagnoser. Denna underlåtenhet har dock blifvit godtgjord ge-, 

nom de utmärkta figurerne. Vid beskrifningen al hans D. pulex synes han lägga särdeles 

mycken vigt på läget och rigtningen af skalets bakre process. Men då figuren såväl som 

beskrifningen tydeligen ådagalägga, att han haft för sig ett yngre individ, och då den nämnda 

processens läge och rigtning äro hos de yngre af båda arterne sådane, som de beskrifvas 

al Fisceer för D. pulex, samt mellan dem i det hänseendet råder den fullkomligaste öf- 

verensstämmelse, så blir det deraf klart, att den dermed afsedda distinetionen bortfaller. I 

afseende på de af FiscHer gifna namnen behöfver det anmärkas, att han åt den af äldre 

författare, -t. ex. DE Geer, ganska känneligt under namn af OD. pulex beskrifna och afbil- 

dade arten tilldelat det af Stravs gilna namnet D. magna, som dock tydeligen tillkommer 

en annan art, nemligen Fiscners D. pulex. 

Beskrifning: Till färgen är den merendels grönaktigt hvit, aldrig stö- 

tande i rödt, såsom ofta fallet är med den följande. Sedd från sidan, är 

den gamla honan ungefär af samma form, som den följande. Den är 

bredt oval. Hufvudets undre kontur, d. v. s. mellan ögat och spetsen af 

rostrum, är rät, eller med en svag bugt. Midt för ögat öfvergår denna 

kontur i den främre under en stark böjning. Derifrån böjer den sig i 

början mindre, sedermera starkare bakåt, och företer vid gränsen mellan 

hufvud och thorax en mycket obetydelig bugt. Den öfre konturen af 
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skalet bakom denna gräns bildar en temligen stark båge, som sänker sig 

ganska betydeligt mot skalets bakre process, så att denne sednare sitter 

föga ofvan kroppens longitudinella medellinia. På sim bakre del, stundom 

ungefär från midten är denna öfre kanten af skalet sågtandad liksom den 

nämnda processen såväl i öfre som undre kanten. På denne sednare 

sitta dock sågtänderna tätare. Nedom processen bildar skalets kant en 

utstående båge, och nedom denne en snedt framåt och nedåt gående vid 

och grund bugt. Vid öfvergången från denna bugt till den nedre kanten 

har skalet en stark rundning, och dess undre kontur är ganska starkt 

hågböjd. De bakre kanterna under processen, såväl som vid den derpå 

följande bugten hafva tätt sittande sågtänder, som så småningom försvinna 

på den bakre delen af undre kanterna. Vid bugten synas bland de kor- 

tare sågtänderna några längre borst. Skalet är ruggigt af uppstående 

stjernlika knölar. På sidorna mot undre kanten är det reticuleradt af 

reguliera, fyrkantiga rutor; men mot öfre kanten, och på hufvudet är re- 

ticuleringen irregulier. Sedd ofvanifrån, synes den aflångt oval, med den 

tjockaste delen framåt. Hufvudet är starkt afsmalnande framåt. Från 

främre delen af detta synes en midtåt gående skarp kant eller köl, som 

sträcker sig långsåt ryggen af skalet. Vid hvardera sidan af denna köl 

är på hufvudet en annan dylik kant, som går parallelt med den förra, 

och slutas vid bakre delen af hufvudet eller främre delen af thorax. Mellan 

dessa kanter är skalet concaveradt. Hufvudets hvalflika öfre skalbetäck- 

ning har å hvardera sidan en utskjutande kant, som betäcker roten af 

andra paret antenner, och slutar vid främre gränsen för thorax. 

Rostrum är temligen spetsigt, och bakom och ofvan dess spets sitta 

första paret antenner, som äro mycket korta, och blott synas såsom tvenne 

utstående mörka knölar, bärande på spetsen några borst. Andra paret 

antenner hafva det hos Daphnierna vanliga utseendet. Stammen och gre- 

narna äro på tvären strierade, samt ruggiga af korta borst. Den förre 

har vid roten tvenne leder, till befordrande af articulationens rörlighet. 

Den öfre grenen har fyra leder, af hvilka det första är särdeles kort. 

Den undre grenen har trenne leder, af hvilka det första är längst. På 

den förra grenen har det tredje ledet vid spetsen å undre kanten ett 

långt cilieradt och treledadt borst, å hvilket tredje ledet är helt kort; och 

fjerde ledet har vid spetsen trenne dylika borst. På den undre grenen 

har första och andra ledet vid spetsen å undre sidan hvartdera ett sådant 

borst, och tredje ledet har vid spetsen trenne dylika. 
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Öfverläppen (labrum) (tab. I" fig. 4), som betäcker oesophagus, är 

på sin mot denne vända sida concaverad, och bär vid spetsen ett rundadt, 

och cilieradt, bladlikt bihang (6), som troligtvis fungerar såsom ett oper- 

culum oris. Mandibulan, sedd från yttre sidan (fig. 2), har nästan formen 

af en menniskofot. Den nedre inåtvända delen (a) har vid spetsen den 

egentliga tuggytan. Denna (fig. 3, a) visar sig såsom en oval öppning: 

Vid inre sidan af kanterna af denna öppning sitta grofva, rörliga borst 

eller taggar, som efter djurets död äro rigtade inåt; och då dessa taggar 

förmodeligen i ena kanten äro väpnade med andra mindre taggar, såsom 

jag funnit hos Acantholeberis och Lynceus, så är det troligt, att de fungera 

såsom tänder vid de mjuka födoämnenas sönderdelande. Figuren 4 visar 

mandibulan från inre sidan. Vid nedre spetsen synes ett temligen spetsigt 

utskott och ett par rundade ojemnheter. Ofvan den nedre delen synes 

en fördjupning (6) der musklerne hafva sina fästen. Med sin öfre ända 

har den en likadan articulation med skalet, som den, jag beskrifvit hos 

Sida crystallina, men här har den sitt fäste vid vinkeln mellan den ut- 

stående kanten af hufvudets hvalflika öfre skalbetäckning och den öfre 

delen af epimerets främre kant. Bak mandiblerna sitta ett par maxiller, 

som hafva den hos Daphnierna vanliga formen "), och bestå af en basal- 

del, och en yttre, rörlig del, som bär vid spetsen trenne ledade och ci- 

lierade taggar, och en kortare rudimentär d:0. | 

Benen hos Daphnierna hafva en särdeles invecklad byggnad, och 

hafva ännu icke af någon blifvit riktigt beskrifne och afbildade. Af alla synas 

JurisE och Barrp vara de som kommit sanningen närmast. Hos ifrågava-= 

rande art visar sig första benparet hos honan, sedt från yttre sidan (tab. 

PP. fig. 5), nästan under form af en kattfot, hvars klor till antal och längd 

råkat få en monströs utveckling. Öfra delen af benet är af cylindrisk form: 

På sin nedre del bär det ett blåslikt bihang (a) framom bakre kanten”). 

Midtemot har det å främre kanten tvenne cilierade borst, af hvilka det öfre 

är det längsta. Nedtill är det liksom afdeladt i fingrar, hvilka bära långa, 

en gång ledade, och å sitt yttre led cilierade borst, af hvilka de medlersta 

6) Se tab. II, fig. 4, den ena maxillan af D: sima. 

7) Detta blåslika bihang, som finnes å alla hbenparen, motsvarar den af M.' EDvARDS 

(Hist. nat. des Crust. T. 1. p. 49) så kallade ”fouet vesiculaire? å benen af sl. Apus, 
och motsvarar äfven branchialblåsan å benen hos Amphipoderna; samt torde derföre böra 

anses såsom ett respirationsorgan. ; i 
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äro de längsta, och som till antalet äro fjorton. Dessutom är det å sin 
nedre del här och der korthårigt. Fig. 6 visar samma benpar från inre 

sidan, der de fingerlika utskotten äro tydeligare. Andra benparet är af 

en konstigare byggnad. Fig. 7 visar det från yttre och fig. 8 från inre 

sidan. Dess öfre del, eller stam, är åf samma form, som hos föregående 

paret. -Vid yttre sidan är-å dess medlersta del ett hjertformigt, blåslikt 

bibang (6) fästadt, och å inre sidan synes ett bladlikt ovalt bihang (fig. 

8, a), som i bakre kanten bär aderton ledade och å sitt yttre led cilie- 

rade borst, af hvilka de medlersta äro de kortaste, och hafva vid ledgån- 

gen å hvardera sidan några längre hår”). De yttersta af dessa borst 

äro "blott eilierade å ena sidan, och det understa är af alla det största, 

samt har på ena kanten af sitt första led temligen glesa och grofva sido- 

borst. "Vid nedre ändan af benet är en nedskjutande gren (fig. 7, c), 

som på sin främre kant är hårig, och vid spetsen bär tvenne långa, en 

gång ledade, och å sitt yttre led cilierade borst. Innanför denna gren 

(fig. 8) äro trenne fingerlika utskott, som hvartdera bär ett långt, en 

gång ledadt och cilieradt borst. Innanför det inre af dessa trenne utskott 

synes vara ännu ett dylikt, som i spetsen bär tvenne långa borst af ena- 

handa beskaffenhet med de sistnämnda. Det tredje benparet är af en 

helt annan "byggnad. Sedt från yttre sidan (fig. 9), är det till formen 

spadlikt, med den nedre kånten tvärt afhuggen. Vid bakre kanten har 

det å sin medlersta del ett hjertformigt, blåslikt bihang, liknande dem å 

föregående benparen. Vid samma kant af sin nedre, utvidgade del har 

det tvenne stora cilierade och ledade borst, och vid den undre kanten af 

samma del, har det fyra dylika, som dock äro längre. På inre sidan af 

detsamma är långs fråmre kanten fästadt ett aflångt ovalt, i bakre kanten 

convext gälblad, (fig. 10, a), som i denna sednare kanten bär en mängd 

en gång ledade och å sitt yttre led cilierade borst. Vid nedre ändan af 

gälbladet synås ungefär fyra cilierade och ledade borst som äro kortare 

och gröfre än de sistnämnde. Detta gälblad har sin inre kant rigtad bakåt, 

och synes fint strieradt på tvären, förmodeligen en följd deraf, att de till 

de ledade borsten gående musklerna synas genom skalet eller huden. 

8) Detta bladlika bihang torde böra anses motsvara det lamellösa cilierade bihavget vid 

benen af sl. Apus, som M. Epvvarps (1. c,) kallat ”palpe vesiculaire”, äfvensom. palpen 
vid benen hos Amphipoderna, eller vid maxillerna och maxillarbenen, samt stundom äfven 

benen hos de högre Crustaceerna, och synes äfven vara elt respirationsorgan, samt mot- 

svara: bihanget a å tredje och fjerde benparen. 
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Fjerde benparet (fig. 11 & 12) liknar det tredje och skiljer sig från detta 

nästan endast derigenom, att det är mindre. Femte benparet (fig. 13) 

är det minst utbildade. Äfven det har ett blåslikt bihang (a). Under 

detta, i bakre kanten är ett bakåt och uppåt rigtadt stort, en gång ledadt, 

och cilieradt borst. På hvardera sidan af benets nedre trubbiga ända (6) 

är ett dylikt nedåtrigtadt borst, af hvilka det bakre är det kortare. Några 

tydeliga leder å sjelfva stammen af benen har jag icke kunnat finna, ehuru 

LrgvinN omnämner flere leder å benen hos D. sima. 

Utskotten på öfre kanten af abdomen äro något olika dem hos föl- 

jande arten. De synas vara större, än hos den, isynnerhet det andra 

och tredje. Afven det fjerde är tydeligt. Alla äro i kanterna håriga. 

För öfrigt varierar deras form mycket efter åldern. Nedom fjerde pro- 

cessen är en annan process, på hvilken sitta tvenne'en gång ledade och 

å sitt yttre led cilierade borst (tab. XVI, fig. 9, a). Vid detta ställe, och 

något nedom är abdomen bevuxen af örter, buskformigt sittande borst. 

Dess bakre kanter å hvardera sidan af analspringan bära öfverst ungefär 

sju starka taggar (56), och nedom dessa är en temligen djup bugt (ec), 

som saknar taggar, och vid hvars nedre gräns analspringan upphör. Nedom 

denna bugt är kanten rundad, och bär tvenne rader taggar, ungefär fyra 

i hvarje rad (d). Abdominalklorna (e) äro temligen stora, något böjda, 

samt mot roten å yttre sidan bevuxna af korta borst, eller hår. 

I afseende på de andra delarne vill jag blott anmärka, att de båda 

blindtarmlika bihangen äro vida längre hos denna, än hos följande arten, 

och äro böjde i form af ett S, samt mynna i tarmen med en temligen 

trång kanal på undre sidan straxt bakom cardia. Inuti dem har jag under 

stark förstoring sett tydeliga greniga kanaler, som från deras väggar mot 

deras medlersta del convergerat, och der mynnat uti en större gemensam 

kanal. Dessa kanaler hafva tyckts komma från smärre blåsor. Dessa 

bihangs inre byggnad tyckes således vara körtelartad; och det synes der- 

före vara med fullt skäl, som de. af somlige blifvit ansedde- för att vara 

galla förande kärl (”Gallgefässe”), eller med andra ord, lefvern motsya- 

rande organer. 

Hannen (tab. I, fig. 7) är mycket mindre, än den gamla honan. är 

företer en helt annan kroppsform, och närmar sig i anseende till den 

mera till de unga honorna. Han kännes lätt från honan derigenom, att 

han saknar rostrum, eller om man så vill, har detta mycket trubbigt, 

samt bär vid det tvenne särdeles stora antenner af första paret (a), hvilka 
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vid spetsen hafva en lång nästan rät tagg, och bak den några borst. Äf- 

ven abdomen (fig. 8) visar en skiljaktig form. Den bakre kanten ofvan 

de båda abdominalklorna bildar en rundad process, och ofvan denne är 

den icke genom en djupare bugt tydeligen afdelad i tvenne delar. Vid 

sin öfre sida saknar den de uppstående processerne, som baktill begränsa, 

eller tillsluta matrix, Dessa voro för honom öfverflödiga. Skalets reticu- 

lering synes i allmänhet gröfre och mera regulier. Dess öfre kontur är 

bakåt något concav, och öfvergår utan böjning uti den långa bakre pro- 

cessen på skalet, som sitter vid vinkeln mellan öfre och bakre kanterna. 

Dessutom skiljer den sig märkbart från honan genom formen af första 

benparet (fig. 9). Dess stam synes .sammansatt af tvenne leder. Det 

första ledet bär vid bakre kanten mot nedre ändan ungefär nio långa 

ledade och cilierade borst, och på den ena sidan innanför kanten har det 

några andra dylika. Det nedre ledet har vid den nedre delen af främre 

kanten en djup bugt, och här sitter en mycket lång och fint; tillspetsad 

tvåledad klo, hvars basaldel är ganska tjock. Vid nedre ändan bär detta 

led tvenne andra klor, som äro kortare, och mindre, samt rigtade mot 

den förra. Af dessa är den inre oledad, och den yttre ledad. Med till- 

hjelp af dessa trenne klor: håller sig hannen fästad vid honan under par- 

ningen. 

De yngre likna hannarna till kroppsformen, med undantag af hufvu- 

dets form. Den bakre processen på skalet är hos dem längre än bos de 

gamle, och skalets öfre kontur är icke bågformigt böjd, utan rät eller 

concav. Första paret antenner åro större i proportion, än hos de gamla 

honorna. 

Denna arten är mindre allmän än följande. Jag har endast funnit 

den i trakten vid Lund, t. ex. i en damm 1 botaniska trädgården, och å 

Helgonbacken. Straxt' efter isens bortgång, 1 början af April, har jag 

funnit fullvuxne, äggbärande imdivider i otalig mängd å förra stället. I 

början af Juni fann jag derstädes hannen icke så särdeles sällsynt. Ännu 

i medlet af December har jag funnil den äggbärande. Bland dess ex- 

krementer har jag funnit lemningar af dess samslägtingar -— bitar af 

antenner och ben såväl som af skalet. 
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2. DAPHNIA PULEX (DE Geer). 

Rostrum femine aculum, maris obsoletum vel nullum. Testa postice processum plus vel minus 
longum, et acuminatum, interdum obsoletum emittens, inque lateribus scutulis quadratis reticulata. 
Abdominis margines postici, fissuram; analem eircumdantes, absque sinu. Magnitudine paullo infra 
antecedentem. 

Tab. II, fig; 2 & 3; tab: XVI, fig. 10—12. 

Monoculus pulex, DE GEER: Mémoires pour servir å PHistoire des AR 1 jå VI, P: 442, tab. 

27, fig. 1—8. (1778). 
? Eg JURINE : Histoire des Monocles, p- 85, tab. 8—11. Cisagi. 

Daphnia pulex, BATRD: British Entomostraca, p. 89, tab. VI, fig. 1—5; tah. NH, fig. 3 & 4 

tab. IX, fig. 5; tab. XI, fig. 4, 5 & 6. 
”-— magna, S. FIscHER: Bullet. de la Société Imper. des Naturalistes, .de Moscou, T. 24, p. 

9, tab. III, fig. 2, 4 & 5. 

Anm. -Baro har för denna arten anfört en mycket vidlyftig synonymi, som likväl icke 

torde vara af så synnerligen stort värde, emedan af de fleste författare, som der af Bairp 

blifvit uppräknade, den ifrågavarande arten och Bairos D. Schaefferr eller D. magna, 

Straus, blifvit förvexlade med hvarandra, och mån derföre icke med säkerhet kan veta, 

hvilkendera arten de beskrifvit, då deras ;beskrifningar: dertill varit alltför ofullständiga, så- 

vida icke sådana figurer, som framhålla de utmärkande karaktererne, af dem blifvit lemnade; 

såsom t. e. förhållandet är med DE Geer, Jag har derföre ansett det bättre, att inskränka 

synonymien till några få författare, om hvilka man med säkerhet kan känna, att de beskrif- 

vit den ärt, om hvilken frågan är, Dessutom hår Bairp uti synonymien äfven uppfört Straus; 

som dock, enligt hvad figurerne utvisa, beskrifvit en annan, nemligen den föregående arten. 

Denna vidlyftiga synonymi förefaller så mycket mera beltänklig, som Bamp från D. .pulex 

åtskiljt ännu en tredje art, hvilken synes. komma den ännu närmare, än DT. magna, nem- 

ligen D. PSeDnea ENE 

Beskrifning: Den gamla honan (tab. I, fig. 2) är föga mindre, än 

den af föregående, och den allmänna kroppsformen är hos den densamma; 

Färgen är föränderlig. Oftast är den grönaktigt hvit, med mer eller 'min- 

dre stark brun anstrykning. Ibland är den rödaktig, så att vattnet der- 

igenom, då den visat sig i stor mängd, synes hafva erhållit. en rödaktig 

färg. "De yngre äro merendels mera ljusa till färgen, och mera genom- 

sigtiga. De förete, jemte hannarna, samma afvikelser från de gamla ho- 

norna, som demi, hvilka omnämndes hos: föregående. De hafva "den bakre 

processen. på skalet särdeles lång, och skalets öfre kontur rät eller concay. 

Stundom finner man hos yngre individer vid skalets tergaldel, ungefär 

ofvan fästet för andra paret antenner, en upphöjning af skalet i form af 

en afstympad, i spetsen öppen kägla. Detta häntyder på den å samma 

ställe varande normala öppningen på skalet hos sl. Sida och några andra. 

FiscHER har afbildat ett yngre individ med en dylik upphöjning på skalet. 
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Hos såväl gamla som unga är detta på sidorna reticuleradt af qvadratiska 

(fig. 2, wu), vid: ryggen och på hufvudet af irreguhera (fig. 2, v) rutor; 

Rostrum år ganska spetsigt. Första paret antenner, som sitta: ofvan 

rostrum, (fig. 2, b) äro särdeles små, hos den yngre honan något större. 

Andra paret antenner (a) äro mycket långa, men stammen dock medel- 

måttigt tjock. Mandibulan (fig. 3, under mindre förstoring) har ungefär 

samma form, som hos föregående. Vid öfre ändan är den tillspetsad, och 

vid: den nedre böjd inåt, samt der försedd med en borstbevåpnad öppning: 

Maxillerne (fig. 2, y) och benen äro äfvenledes ungefär af samma form. 

Den matrix baktill begränsande abdominalprocessen är särdeles lång, och 

vid roten förenad med den nästföljande processen. De taggar, som : sitta 

på bakre abdominalkanterna å hvardera sidan af anus (p), åro till antalet 

ungefär tretton, och de nämnda kanterna hafva ingen bugt. De båda ab- 

dominalklorna äro vid roten å yttre sidan försedda med korta borst. 

Ögats (c) krystall-linsar äro icke talrika (ungefär 7 i kanten), och 

det svarta pigmentet tränger ut mellan dem. Af de fyra ögonmusklerna 

är den öfre å ena sidan utmärkt med bokstafven d. Mellan Ganglion 

cephalicum (f) och ögat synas ögonnerfverna (e). Ganglion thoracicum 

(9) är nedåt något tillspetsadt, och uti en mera genomsigtig utvidgning 

af det: ligger den svarta fläcken (h). Mellan ganglion thoracicum och 

första paret antenner synes en opak massa, samt derjemte en muskel (a'). 

Öfverläppen (i) synes framtill eller undertill betäcka oesophagus, hvars ka- 

nal å figuren synes som en ljus strimma, och hvars öppning vid munnen 

är utmärkt genom bokst. I. Vid fråmre sidan af oesophagus synes en mu- 

skel (k), som kommer från trakten af ganglion cephalicum, och tjenar till 

att draga öfverläppen : framåt, äfvensom förmodeligen till att uppresa det 

bladlika bihanget vid spetsen af densamme, hvilket troligtvis fungerar såsom 

ett. operculum oris. Ofvan Cardia (m) synas de båda blindtarmlika bi- 

hangen (0, 0). Derifrån böjer sig tarmen (n, n) tillbaka, och fortgår utan 

synnerliga krökningar bakåt, tills den jemte abdomen böjer sig nedåt och 

framåt, och slutas vid anus (p). Bakom och ofvan andra paret an- 

tenner synas några muskler (sz), som dels gå till mandiblerna och dels 

till de sednare antennerna, och derjemte tjena till att fästa skalet vid 

den främre delen af kroppen. Bakom dem synes hjertat (r). 

Hannen visar liknande skiljaktigheter från den gamla honan med dem 

hos föregående... Han är mycket mindre och kännes lätt på sina långa 

antenner: af första paret. Hans: abdomen (tab. XVI, fig. 10) är till formen 



32 CLADOCERA. 

lik den hos hohan. Men nedre och främre kanterna af skalets epimerer 

(fig. 14) visa en skiljaktig form: Den förra är bugtig, och framåt för- 

sedd med långa hår. Den främre kanten (a) böjer sig inåt och bakåt, 

så att, då djuret ses nedifrån, de båda främre kanterna af epimererna 

stöta intill hvarandra: Dess första benpar liknar i det närmaste det af 

föregående art. 

Det år på denna arten som JuRInE har gjort sina intressanta iaktta- 

gelser öfver fortplantningen. Han har sett och afbildat parningen. Med 

tillhjelp af sina långa klor på första paret ben, samt äfven med tillhjelp af 

första paret antenner håller sig hannen fast vid honan, tills han får tillfälle 

att närma den bakre delen af sin abdomen till hennes, hvilket sällan for- 

drar mer än åtta å tio minuter. En sådan parning är icke endast tillräcklig 

att befrukta :honan för hela dess lifstid, utan sträcker sin verkan till flera 

generationer. Såsom redan ofvan är anfördt, har JurinE å individer af denna 

arten fullföljt fortplantningen utan parning genom sex generationer, och å 

en annan (Lynceus sphericus) genom femton. Häruti kunna vi finna en för- 

klaring öfver det förhållandet, att hannarna äro vida mindre talrika, än ho- 

norna, och isynnerhet i början på våren och sommaren till och med äro 

sällsynta. Förr än sedan den ömsat skal trenne gånger, efter det den blifvit 

framfödd, börja icke äggen hos den att blifva synliga i ovaria. Men då 

passera de från dem in uti matrix genom en kanal, som förenar den bakre 

delen af hvartdera ovariet med den bakre delen af matrix, på ett sådant 

sätt, som jag redan beskrifvit för Daphnia sima, vid beskrifningen af Sida 

crystallina.  Jurine observerade, att af den mörka massa, som utgick i 

matrix från hvartdera ovariet, bildade sig flera ägg; men då jag lyckades 

få se detta fenomen, bildade der sig blott ett ägg af det ämne, som ut= 

gick från hvartdera ovariet, d. v. s. tillsammans tvenne ägg. Denna skilj- 

aktighet i observationen betyder dock ingenting, då man vet, att inom 

samma art t. o. m. hos samma individ, äggens antal vid hvarje partus 

varierar ganska betydeligt. Det är minst i början och slutet af individets 

lifstid, då naturligtvis propagationskraften är svagast. JurisE yttrar den 

förmodan, att de båda kanalerna, eller oviducterna förena sig till en. Men 

jag tyckte mig se, att de voro skilde, emedan de båda mörka massorna 
utgingo på en gång vid hvardera sidan af abdomen vid sidan af hvaran- 
dra. Väggarna i dessa oviducter äro så tunna och genomsigtiga, att det, 

sedan genomgången var gjord, icke var mig möjligt att se dem, oaktadt 

jag noga kände deras läge. Sedan äggen inkommit i matrix, åtgår till 
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deras vidare utveckling och kläckning i mån af den lägre eller högre 

temperatur, hvari djuret lefver, längre eller kortare tid. Under vintern 

fordras dertill t. ex. för sådana, som man håller i fångenskap, längre tid, 

än under sommaren. JurinE har observerat, att under förra årstiden 

ungen först å tionde dagen efter äggens inkomst i matrix, fullt utbildad 

lemnat denna sednare, då den deremot under sommaren i Juli månad, 

tvenne dagar derefter utgått från densamma. Dessa ungar framföda under 

sommaren ungefär tio dagar härefter i sin ordning andra ungar. Sedan 

de blifvit fullt utvuxne, erhålla de oftast aderton å tjugo ungar hvarje gång. 

Deras fruktsamhet är således utomordentlig, och det är icke underligt, att 

man ofta i stillastående vatten finner dem till en så oändelig mängd, att 

vattnet derigenom kan synas hafva erhållit en egen färg. Ofta, isynnerhet om 

hösten och vintern, ser man, att matrix är svartaktig. Detta kommer sig 

deraf, att der på undre sidan af skalet på hvardera sidan af matrix från skalets 

öfre kant ända nedom ovaria, och från trakten straxt bakom hjertat till nära 

bakre kanten af skalet bildar sig en nästan rektangulär svartaktig fläck, som 

uti sin medlersta del har tvenne ovala något upphöjda och genomsigtiga 

partier (tab. XVI, fig. 12). Denna svarta fläck utgöres af tvenne valvler, af 

hvilka den yttre är förenad med skalet. Inom dessa valvler äro, enligt STraus?) 

ännu ett par mindre dylika, och inom dessa ligga de ovala ljusare partierna. 

Dessa sednare utgöra hvardera ett ägg. Man har benämnt dessa båda 

mörka partier, som från ryggkanten sträcka sig nedåt sidorna, och nästan 

hafva formen af en sadel, Ephippium. JurisE har observerat, att det bildas 

af det mörkgröna ämne, som innehålles i ovaria, när detta utgår i matrix. 

Man har äfven sett ungar utkläckas af dessa ephippia. De måste således 

innehålla ägg.  Ephippium afkastas vid ömsningen af skalet, och de em- 

bryoner, som det innehålier, öfverlemmas till utveckling åt elementernas 

inverkan. Under det ephippium är fästadt vid skalet undergår detta sed- 

nare å detta ställe en betydelig förändring. Dess skulptur blir olik, reticu- 

leringen blir otydelig och mycket fin, den bakre processen på skalet blir 

inknipen vid basen, och försvinner ibland nästan helt och hållet, och 

skalet får ofta en uppstående puckel ofvan hjertat. Man har observerat, 

att, sedan ephippium blifvit afkastadt, honan snart derefter fått vanliga 

ägg; och JurmnE tyckes hafva förmodat, att denna bildning vore en följd 

af någon sjuklighet, samt derföre kallat den ”maladie de la selle” Om 

?) Mémoires du Museum, T. V, p. 415. 
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man uti ett kärl har många Daphnier med dylika Ephippia, så får man 

snart se dessa flyta ofvan på vattnet, emedan de vid skalets fällning, 

straxt afsöndra sig från den andra delen af skalet, och flyta upp till vat- 

tenytan. Detta har jag flera gånger haft tillfälle att observera. De börja 

t. o. m. att afsöndra sig från skalet innan fällningen af detta är skedd, 

emedan jag, då de suttit fästade på djuret, sett deras främre kant upp- 

stående och skild från det andra skalet. Märkeligt är, att jag då sett 

äggen uti dem rörliga, då de blifvit rubbade genom rörelserna af abdo- 

men. ZENKER yttrar '”) den åsigten, att ephippia vore sådana ägg, som 

genom parning blifvit befruktade, men både JurisE och Barrp hafva ob- 

serverat, att ephippia, t. o. m. flera gånger efter hvarandra infunnit sig 

hos samma individ utan parning. Barrp påbördar den utmärkte JuRINE 

den felaktiga åsigten, att ephippia äro en följd af en sjuklighet, som för 

framtiden medför fruktsamhetens förlust, men härtill har JurisE så mycket 

mindre gjort sig skyldig, som han uti uppgiften öfver sina iakttagelser, 

sid. 122 & 123 anför flera fall, der honan efter afkastandet af ephip- 

pium fått vanliga ägg, och framfödt ungar. Man är i allmänhet af den 

tanken, att dessa ephippia hafva för ändamål att bevara äggen under för 

dem vådligare yttre förhållanden. Men för torka bevaras de icke härige- 

nom, emedan flera förnyade försök både af Strauvs o. a. hafva ådagalagt, 

att ephippia såvälsom andra ägg af Daphnier, sedan de blifvit torkade, 

hafva förlorat sin utvecklingsförmåga. Härvid bör man dock taga i be- 

traktande graden af torkan, för hvilken de blifva utsatta. Det är troligt, 

att de, inneslutne t. ex. i fuktig jord, sedan vattnet, hvaruti de blifvit af- 

lagda, försvunnit, bibehålla sin utvecklingsförmåga, och kläckas under en 

passande temperatur, så snart vattnet återvänder. Således skulle det väl 

hufvudsakeligen vara kölden, för hvilken äggen härigenom skulle blifva beva- 

rade, och Stravs har derföre härpå byggt den hypothesen, att ephippial- 

äggen äro bestämda att bibehålla sig under hela vintern, för att vid den in- 

träffande vårvärman kläckas, sedan sjelfva djuren under vintern förgåtts; och 

att det således är genom dessa ephippia, som arten bevaras för undergång. 

Men då man finner sjelfva djuren midtunder vintern, i Januari månad, vid full 

liflighet, och man straxt efter islossningen träffar dem istor mängd allde- 

les fullvuxna, torde det dock icke vara så alldeles säkert, att de alla dö 

under vintern. Hos en stor del af Cladocera har man funnit dylika ephippia. 

ÖL. Gp. 115 $ 116. 
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Af alla Cladocera är denna hos oss den allmännaste. Den träffas 

mest i stillastående vatten, men man finner den äfven i strömmar på så- 

dana ställen, der vattnet rinner sakta. Den finnes äggbärande såväl under 

våren, som sommaren, hösten och vintern. 

3. DAPHNIA QUADRANGULA, Mönrer. 

: Testa, a latere visa, brevis et lata, et interdnm fere rotundata, rostro carens, ubique scutulis ma- 

jusculis irregularibus reticulata, postice processu brevi, acuminato predita. Lonogitudo ecire. 1. mm. J] ö 2, , I 

Tab. II, fig. 1. 

Daphnia quadrangula, 

” ” 

Monoculus reticulatus, 

Duaphnia reticulata, 

0. F. MULLER: Entomostraca, p. 90, tab. XIII, fig. 3 &4 (ephippio pre- 
dita). 

LIEVIN: Die Branchiopoden der Danziger gegend, p. 28, tab. VI, fig. 1—5. 
JURINE : Histoire des Monocles, p. 139, tab. 14, fig. 3 & 4. 

ZADDACH: Synopseos Crustaceorum Prussicorum Prodromus, p. 22. 

BaArrpD : British Entomostraca, p. 97, tab. VII, fig. 5; tab. XII, fig. 1 & 2, 
(Junior). 

S. FiScHER: Uber die in d. Umgebung von S:t Petersburg vorkommenden 

Branchiopoden u. Entomostraceen; Mémoires par divers Savants, tome VI, 
p. 180, Tab. VI, fig. 5—13. 

STRAUS: Mémoires du Museum, tom. VI, p. 161, t. V, tab. 29, fig. 27 
& 28. 

BAIRD: 1. ce. p. 98, tab. IX, fig. 6, tab. X, fig. 4. (xetate provecta). 

Daphnia rotunda, 

” ” 

Anm. 
D. reticulata & rotunda, den sednare efter Srraus. 

förmodeligen icke observerat, att den af Möcrer beskrifna D. quadrangula, är en forma 

epluppiata, och hade derföre af den något afvikande kroppsformen hos denna sednare blifvit 

förledd, att anse den för en annan art. Jurise's D. reticulata var honom obekant, eme- 

dan Jurise's utmärkta arbete (Histoire des Monocles) tyckes hafva utkommit samtidigt med 

hans eget. Häruti torde man böra söka grunden dertill, att Srtravs vid beskrifningen af 

D. rotunda underlåtit att anställa jemförelse med D. quadrangula & reticulata. Både 
denna beskrifning och den bifogade figuren tyckas utvisa, att han haft för sig samma art, 

som de tvenne andre. Om Bamp's D. rotunda är en från D. quadrangula skild art, 

bör den derföre icke heta .D. rotunda. Men de iaktagelser, jag haft tillfälle alt göra, 

hafva hos mig föranledt den öfvertygelse, att så icke är förhållandet, och att de af honom 

uti beskrifningarna antydda skiljaktigheterna endast härleda sig från olika ålder, och mindre 

vigliga färgförändringar. Hans D. reticulata synes nemligen enligt beskrifningen vara elt 

yngre och till färgen ljusare individ, och hans D. rotunda deremot en äldre och rödaktig 

färgvarietet, då de äldre af den liksom af D. pulex hafva en mera rundad form. Den 

sednare varieleten har jag ofta funnit under sommaren och hösten, och observerat öfver- 

gångsformer mellan den och den andra. ' Hans beskrifning öfver D. reticulata företer den 

skiljaktigheten från hans figurer, att den förre uppgifver färgen grönaktig ("greenish”), 

då deremot de sednare äro rödaktiga. Äfven Lrtvin har af denna arten funnit tvenne va- 

Af denna arten har Bairp, såsom synes af synonymien, uppställt tvenne arter, 

Denne Författare (StraAus) hade 
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rieteter, men säger derom: — — ”allein beide Formen verschmelzen durch Mittelstufen 

gänzlich, Während characteristische Unterschiede fehlen.” 

Beskrifning: Näst D. mucronata är denna den minsta inom slägtet. 

Sedd från sidan, är den gamla honan (tab. IM, fig. 1) af en bredt oval, 

eller stundom nästan rund form, emedan hufvudet är litet och föga fram- 

stående. Från den främre starkt convexa delen af hufvudet går den 

undre konturen af detsamma bakåt utan att bilda någon synnerlig bugt, 

och bildar med bakre kanten, som är snedt bakåt uppstigande, icke något 

tydeligt rostrum. Den öfre konturen af hufvudet har bakom ögat en liten 

bugt, är derefter något uppstigande, och slutas vid en temligen djup in- 

skärning mellan hufvud och thorax. Den öfre konturen af skalet bakom 

denna inskärning bildar en mer eller mindre stark båge, som vid dess 

bakre del blir mera stupande, och öfvergår i en kort och mer eller min- 

dre spetsig process, hvilken har sitt läge något ofvan djurets longitudi- 

' nella medellinia. Den bakre konturen företer nedom denna process en 

jemn rundning, och öfvergår i den undre utan någon gräns eller vinkel. 

Den undre konturen företer äfven en dylik rundning, och öfyergår på 

samma sätt i epimerets främre kant. Således är skalet bakom hufvudet 

nästan rundt. Sedd från öfre sidan, då skalet baktill är tillslutet, är den 

oval, mot båda ändarna starkt afsmalnande, och den bakre. utlöpande i 

en spets. Den fråmre delen af hufvudet är temligen smal, men rundad. 

Vid bakre delen af hufvudet är skalet på sidorne utstående, och betäcker 

här roten af andra paret antenner. Skalet är öfverallt reticuleradt af ir- 

reguliera och stora rutor, och dess kanter sakna sågtänder och borst. 

De yngre hafva, såsom vanligt en mera långsträckt kroppsform, med i 

proportion längre process på bakre delen af skalet. Färgen är föränderlig, 

stundom hvitgrön, och stundom rödaktig. Ögat är stort, och upptager 

större delen af den främre convexa delen af hufvudet. 

Första paret antenner (a) äro längre än hos honan af föregående, 

utan att dock räcka långt nedom undre kanten af hufvudet. På sin främre 

kant hafva de en utstående knöl, som bär ett eller ett par borst, och vid 

sin nedre ända hafva de, som vanligt, några så kallade känselborst. Andra 

paret antenner äro spensliga, men för öfrigt af vanlig form ”'). Abdomen 

1) Bamps påstående, alt de långa borsten på dessa antenner icke skulle vara cilierade, 

är ej enligt med verkliga förhållandet, då hvarken den, eller, såvidt jag kunnat se, någon 

annan af Cladocera saknar cilier å dessa borst. Hos Daphnia mucronata kunde jag i 



DAPEHNIA BRACHIATA. 37 

har vid sin fråmre del å öfre kanten tvenne mer eller mindre starkt ut- 

bildade processer, af hvilka den främre är den störste. Mot ändan (c) 

har den i bakre kanten å hvardera sidan af anus en rad taggar, som 

sträcka sig till vinkeln mellan den bakre kanten och sjelfva den tvärgå- 

ende ändkanten, och som vid den sednare äro längst. Mellan denna vinkel 

och de båda abdominalklorna är den tvärgående kanten utan taggar. Dessa 

sednare klor och de båda abdominalborsten förete intet anmärkningsvärdt. 

Hannen är mindre än honan, och skiljer sig till formen från henne 

derigenom, att öfre konturen af skalet ofvan thorax är concav. Första 

paret antenner äro något längre, än dem af honan, men jag fann dem 

icke fullt så långa, som de blifvit afbildade af LiEvin och Barn. Men 

hannen skiljes dessutom lätt genom det långa borstet på första paret ben. 

Honom har jag funnit i slutet af September. 

Denna är ganska allmän, isynnerhet i klart, t. o. m. rinnande vatten. 

Jag har funnit den från början af sommaren till början af November må- 

nad. Deras rörelser i vattnet likna dem af D. puler; och liksom den sam- 

lar den sig i större skaror. 

&. DAPHNIA BRACHIATA, Jurine. 

Testa postice mutica, et angulus marginis superioris et posterioris rotundatus vel obtusus, nul- 

Jumque processum acuminatum emittens; marginesque teste supra et infra hunc angulum leves. 

Truncus antennarum secundi paris maximus, Caput rostro carens. Antenn primi paris magna. 
Longitudo paullo supra 1. mm. 

Tab: II, fig. 4 & 5. 

Monoculus brachiatus, JURINE: Hist. des Mon. p. 131. tab. 12, fig. 5 & 4. 

Daphnia brachiata, ZADDACH: Synops. Crust. Pruss. Prodromus, p. 23. 

d Å LiEVIN: Die Branchiop. d. Danziger Gegend, p. 29, tab. VI, fig. 7—9. 
Moina brachiata, Barrp: British Entomostraca, p. 102, tab. IX, fig. 1—2. 

ml recltirostris, BARD: llöc.p. L0dotab. XR HFI 2: 

Daphnia rectirostris, S. FISCHER: Bemerkungen öber einige wenifjer genau gekannte Daphnien- 

arten, Bullet. de la Soc. Imper. des Naturalistes de Moscou, Tome 24, p. 

42, tab: HI, fig.,6 €7, 

Anm. Jurise har i samma arbete under namn af Monoculus reetirostris beskrifvit 

och afbildat en Daphmia, som, med undantag deraf, att den är något mindre, och har fem 

början icke upptäcka dem, och de finnas derföre icke å figuren öfver den, men med till- 

hjelp af den aldra starkaste förstoring lyckades det mig sluteligen att få se dem äfven der. 

Dessa cilier tyckas också stå i ett sådant förhållande till ifrågavarande antenners bestäm- 

melse, alt de svårligen kunna saknas. 
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börst å hvardera grenen af andra paret antenner, till alla delar synes öfverensstämma med 

hans Monoculus brachatus. Det är väl möjligt, att skiljaktigheten uti antalet af de 

nämnda borsten kan härleda sig från felaktig observation, men det är också möjligt att han 

haft för sig tvenne verkligen skilda arter. Den något olika storleken är icke af särdeles 

stor betydenhet. Af D. brachiata så väl som de andra finner man både större och 
mindre äggbärande individer, och på ett ställe kunna de ernå en större storlek, än på ett 

annat. Men det säkra är, att Jurise begått ett fel uti att upptaga Mörrers Daphnia rec- 

tirostris såsom synonym med sin Monoculus rectirostris, emedan man tydeligen kan se 

af den af Mörrer lemnade figuren, alt det der varit fråga om en helt annan art, hvilket också 

i det följande skall visas. Förmodeligen är det af denna Jurise's uppställning aftvenne efter 

utseendet hvarandra så nära stående arter, som Bairp blifvit förledd att af.D. brachiata bilda 

tvenne arter — Motna rectirostris & brachiata — ehuru man hvarken uti beskrifningarna 

eller å figurerna kan finna någon grund till artskilnad. Hans Motna rectirostris saknar den 

vigtigaste karakteren för JurisE's Monoculus rectirostris, nemligen de fem borsten å hvar- 

dera grenen af andra paret antenner, och kan derföre icke göras till synonym med denna, 

och ännu mindre med Mönrers Daplhnia rectirostris, ehuru han i synonymien upptagit båda. 

Han har äfven i synonymien upptagit KocHs Pastithea rectirostris, ehuru figuren öfver denna 

visar ett helt annat djur, skildt både till arten och slägtet. Då Bamp för denna arten 

bildat ett nytt slägte, Moina, synes det vara en inkonsequens af honom, att icke äfven 

hafva bildat nya slägten för Daphnia quadrangula & mucronata, emedan dessa förete 
lika stora, ja, den sednare ännu större afvikelser från den typiska formen D. pulex, som den 

andra. FiscHeEr har förmodeligen äfven af den stora likheten mellan Monoculus brachiatus 
& rectirostris JurisE blifvit förledd att upptaga en mindre form af D. brachiata under 

namn af D. rectirostris, och anföra Monoc. rectirostris, JuURisE, såsom synonym, utan att 

taga i betraktande, att denne har fem borst å hvardera grenen af andra paret antenner. 

Men han anmärker dock, att Mörcers D. rectirostris, och KocuHs Pasithea rectirostris 

är en helt annan. Han anmärker äfven, att hans D. rectirostris kommer närmast D. 

brachiata, som han funnit på Madeira, och som är vida” större. Men, såsom redan är 

nämndt, skilnaden i storleken, som enligt JurisE's beskrifningar, belöper sig för kropps- 

längden till 1/; linea, och enligt Fischers öfver D. rectirostris ull !/,, d:o, är för dessa 

djur långt ifrån tillräcklig grund för artskilnad. Att D. brachtata blifvit funnen på Ma- 

deira, och der är större, bevisar blott, att den egentligen är en sydlig art, och derföre i 

södern erhåller sin största utveckling. Detta bestyrkes äfven deraf, att den hos oss är säll- 

synt. Skulle, mot min förmodan, Monoculus brachtiatus Jurise verkligen vara en annan 

art än Daphn. rectirostris Fiscner, eller Moina rectirostris Bairo, så blir det åtlmin- 

stone af denna kritik klart, att denna sednare och med detsamma äfven vår, bör erhålla ett 

annat namn. 

Beskrifning: Något större än föregående art. Den är merendels af ljus, 

hvitaktig färg, ibland med svag violett anstrykning. Hufvudet är trubbigt 

och saknar rostrum. Det är genom en temligen djup bugt vid sin öfre 

kant skildt från thorax. Dess öfre kontur, sedd från sidan (tab. I, fig. 

4) är mer eller mindre starkt sluttande, och har tvenne genom en obe- 

tydelig bugt åtskilda svaga convexiteter. Mellan den nedersta convexite- 

ten och rundningen framom ögat är en liten bugt. Öfvergången mellan 

den öfre och undre konturen af hufvudet sker genom en stark rundning 
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framom ögat. Dess undre kontur är nästan rät, och med en stark rund- 

ning öfvergående i den bakre. Vid denna öfvergång sitta första paret 

antenner. Den bakre, som är helt kort och snedt uppstigande, är något 

concayv. Denne är skild från labrum genom en obetydelig incisur. Bakom 

hufvudet är öfre konturen af skalet mer eller mindre starkt rundad, 

ibland högt uppdrifven derigenom att matrix är utspånd af de uti den 

innehållna äggen och ungarna. Denna kontur är ofta ojemn. Bakåt sän- 

ker den sig starkt, och bildar med den bakre en trubbig vinkel, eller 

har der en utstående rundning. Den bakre konturen har vid sin öfre del 

en liten bugt, och dess nedre del är genom en jemn rundning öfvergående 

i den undre, som är convex och genom en dylik rundning öfvergåri den 

främre konturen af epimeret. De undre kanterna af skalet bära borst, 

som isynnerhet äro märkbara vid deras främre del. Skalet synes på 

tvären strieradt och punkteradt (fig. 4, f).  Ofvanifrån sedd (fig. 5), är 

den af oval form, ungefär lika mycket afsmalnande mot båda ändarne. 

Stundom är thorax, då matrix år utspänd, vid gränsen för hufvudet starkt 

utstående på sidorne utom detta sednare, och således detta mycket sma- 

lare. De bakre sidokanterna af hufvudets öfre skalbetäckning obetydeligt 

utstående, och betäckande roten af andra paret antenner. 

Ögat är stort och upptagande större delen af hufvudets främre run- 

dade del. Första paret antenner (a) stora, räcka nedom nedre kanten 

af epimererna, på främre kanten ofvan midten med en trubbig vinkel, från 

hvilken utgår ett borst. I nedre ändan ha de, som vanligt, några borst. 

Ingen svart fläck ofvan deras rot. Det andra paret antenners stam är sär- 

deles tjock, vid roten efter utseendet delad i fyra eller fem segmenter, an- 

tydda genom sidoinskärningar. Dess öfre eller yttre del är bevuxen af korta 

borst. Af de båda grenarna, har såsom vanligt, den fyrledade fyra st. långa 

ledade och cilierade borst, och den treledade grenen fem dylika. Abdomen 

har den delen, på hvilken de långa abdominalborsten sitta, utskjutande 

bakom skalet. Dess bakre kant är ungefär midt emellan dessa borst och 

abdominalklorna afrundad, och abdomen är bakom denna afrundning sma- 

lare, och slutas, efter en rundning i bakre kanten, vid den temligen spetsiga 

och icke tvärt afhuggna spetsen, der de båda abdominalklorna sitta. Å hvar- 

dera sidan af abdomen framom dessa klor är en rad af 9—12 taggar (e) 

af hvilka den bakerste är den längste. Å öfre kanten af abdomen framom 

abdominalborsten finnas inga processer, som baktill begränsa matrix. La- 

brum (6) har på midten af den fria kanten en utstående process. 
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Hannen, som jag icke funnit, skiljes från honan genom sin mindre 

storlek, mer långsträckta form, och isynnerhet genom de mycket långa 

antennerna af första paret, hvilka något ofvan midten hafva en trubb- 

vinklig böjning, och der bära ett par borst. | 

Denna arten år en af de sällsyntare inom denna ordning. Endast ett 

par gånger under sommaren, i Juni och Juli månader har jag funnit den; 

den: ena gängen vid Nöbbelöf nära Lund, och den andra gången vid Ve- 

stra Wram. Båda gångerna träffades den i orent stillastående vatten med 

lerbotten. Dess rörelser likna dem af D. pulez. 

5 DAPHNIA SER RULATA, Kocu. 

NY d . . . . 

Testa postiee processu rolundato vel obtuso pröedita, et oblique transversim striata, & punctata. 

Processus et margines supra infraque eundem serrulati. Caput absque rostro, ejus margo inferior 

oblique sursum versus, unaque cum margine antico angulum formans. Longitudo circit. 13/4 mm. 

Tab. III, fig. 5. 

Daplnia serrulata, KocH: Deutschlands Crustaceen, Myriapoden und Arachniden, 35:tes Heft, tab, 14. 

”  intermedia, 'LiEVIN: Die branchiopoden der Danzig. Geg. p. 29, tab. VI, fig. 6. 

” > Brandtii, S. FISCHER : Uber die in der Umgebung von S:t Petersburg vorkomm. QCru- 
staceen aus der Ordnung der Branchiopoden u. Entomostraceen; Mém. par di- 

vers Savants, t. VI. p. 177, tab. V, fig. 1—9. s 

Beskrifning: Till sin habitus har honan af denna arten mycken likhet 

med följande, men åtskiljes dock vid första ögonkastet genom sin ungefär 

från midten. af bakre kanten af skalet utstående trubbige process. Den är 

också något mindre, än den. Sedd från sidan (tab. II, fig. 5), är den 

bredt oval med hufvudet framåt starkt afsmalnande. Dettas öfre kontur är 

bågböjd och starkt sluttande, samt genom en rundning öfvergående i den 

främre, som är nästan omärklig. Vid öfvergången till den undre är en tydelig 

vinkel. Den undre konturen är snedt uppstigande, och något concav. Mellan 

hufvudet och thorax är ofvan en tydelig impression. Den öfre konturen 

af skalet bakom denna impression är bågformigt böjd, och mer eller mindre 

omärkeligt öfvergående i den bakre. Stundom är denna öfvergång hastig 

och nästan bildande en vinkel. Den bakre konturen är bugtig, och har 

ungefär i midten en bred och trubbig process. Öfvergången från den bakre 

till den undre konturen sker med en stark rundning. Denna sednare kon- 

turen företer en svag bugt, och öfvergår med en jemn rundning i epimerets 
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främre kontur. Den bakre delen af den öfre, de bakre och undre kan- 

terna, samt den bakre processen å skalet äro sågtandade, hvilka sågtänder 

på de undre kanterna blifva allt glesare tills de sluteligen försvinna. Parallelt 

med undre kanterna af skalet, innanför desamma löper en upphöjd strimma, 

som framtill är försedd. med längre och baktill med kortare borst. Skalet 

är punkteradt samt på tvåren strieradt af sneda strimmor (fig. 5, b). 

Sedd ofvanifrån, är den aflångt oval, med den främre delen rundad och 

den bakre tillspetsad. Kanterna af hufvudets hvalflika skalbetäckning gan- 

ska mycket utstående på sidorna, och betäckande basen af antennerna af 

andra paret. Mellan hufvudet och thorax bemärkes en inknipning, och den 

sednare är på midten ganska tjock. Den har således då ungefär samma 

form, som följande. Den är föga genomsigtig, och till färgen brunaktigt 

eller gulaktigt grön. 

Ögat är af medelmåttig storlek, och vanligt utseende. Första paret 

antenner äro väl så stora, som hos den följande arten, och ungefär lika 

långa med halfva afståndet mellan bakre kanten af hufvudet och ögat. Å 

främre kanten hafva de en liten knöl med ett par borst, och i spetsen, 

som är tvär, de vanliga känselborsten. Ofvan deras rot synes den svarta 

fläcken. Andra paret antenner äro af vanlig form, och temligen spensliga. 

Abdomen har i öfre kanten bakom matrix tvenne processer. Mellan den 

nedre och abdominalborsten är en trubbig vinkel, och kanten är der bevuxen 

med korta borst. Vid sin bakre ända är den snedt afskuren, med en 

liten bugt närmare bakre eller öfre kanten. Straxt bakom abdominalklorna 

sitta några styfva borst, som aftaga i längd bakåt, och slutas vid den 

lilla bugten. 

De yngre afvika derigenom, att de hafva en smalare kroppsform, och 

att den bakre processen på skalet är mera otydelig, och har sitt läge 

närmare öfre kanten. 

Hannen skall hafva ungefär samma kroppsform som de sednare, och kän- 

nes dessutom lätt på formen af första paret antenner. De hafva nemligen 

i främre kanten tvenne processer, som hvardera bär ett långt och krökt borst; 

och det främsta borstet af dem, som sitta vid ändan, är längre än de an- 

dre. Honom har jag icke funnit. 

Denna arten, som uti sina rörelser visar mycken likhet med följande; 

lär icke vara så sällsynt i skogstrakterna. I norra Skåne har jag under 

sommaren funnit den på flera ställen uti stillastående vatten med torfjords- 
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botten. Den har träffats tillsamman med följande, och fäster sig, liksom 

den, med ryggen vid vattenväxter och andra föremål. 

6. DAPHNIA SIMA, Möurer. 

Testa postice oblique truncata vel rotundata, transversim striata et punctata, ejusque margo su- 

perior et inferior serrulatus. . Caput antice rotundatum, postice rostro parvo. Longitudo circit. 2 

mm. vel paulo supra. 

Tab. . III, fig. 2—4. 

Daphne vetula, 0. F. MÖLLER: Zool. Danice Prodromus, N:o 2399: 

Daphnia sima, IDEM : Entomostraca, p. 91, tab. XII, fig. 14 & 12. 

2 ÅA LIÉVIN : Die Branchiopod. d. Danziger Gegend, p. 26, tab. VY, fig. 8—10. 

2 R S. FiscHER: Uber die Crustaceen aus d. Ordn. d. Branchiop. u. Entomostr. 

| p- 177, tab. V, fig. 10, tab. -VI, fig. 1—4. 

Monoculus exspinosus, DE GEER: Mémoires pour servir å V'Hist. des Ins. t. 7, p. 457, tab. 27, fig. 

9—13, tab. 28, fig. 1—2. 
FRE JURINE : Histoire des Monocles, p- 4129, tab. 12, fig. 1 & 2. 

»-—— nasutus, IDEM: ibidem, p. 133, tab. 13, fig. 1 & 2. 

Daphnia' vetula, BARD: British Entomostraca, p. 95, tab, X, fig. 4 & 4 a. 

Anm. Mönoer har i sin Zoologwe Danice Prodromus, p. 199, korteligen angifvit 

denna Daphnia under namn af Daphne vetula, men har sedermera i sina ”Entomo- 
straca” i stället för detta namn satt det af Daphma sima, och icke ens omnämnt det 

förra. Jag har derföre ansett mig böra bibehålla det af honom sednast gifna namnet, 

isynnerhet som detta är af de flesta antaget. 

Beskrifning: Sedd från sidan, liknar den 'gamla honan mycket den fö- 

regående till kroppsformen (tab. III, fig. 2)7). Den är något större än 

den, och näst D. magna & pulez den största inom slägtet. Färgen är 

olivgrön. Hufvudet är litet och har framtill en stark rundning; Bakom 

denna bildar dess öfre kontur en jemn båge, och slutas baktill vid en 

tydelig impression mellan hufvud och thorax. Dess undre kontur är fram- 

till något konvex, samt bakåt med en temligen stark bugt, hvars bakre 

kant i förening med bakre kanten af hufvudet bildar ett litet rostrum, eller 

en spetsig vinkel. Bakom gränsen mellan hufvud och thorax bildar ska- 

lets öfre kontur en jemn båge, som vid dess” bakre: del böjer sig starkt 

nedåt, och der med en nästan trubbig vinkel öfvergår i den bakre. Denna 

sednare konturen, eller rättare sagdt de båda bakre kanterna af skalet, 

2) Härvid får jag anmärka, att denna figur är tecknad efter ett icke fullt utvuxet indi- 

vid. Den fullt utvuxna är bredare. 
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som här är öppet, äro något bugtiga, och för öfrigt med en rundning, 

som ligger framom den trubbige vinkeln vid öfvergången mellan öfre och 

bakre kanterna, öfvergående i de undre, som äro obetydeligt convexa, 

samt stundom framåt hafva en liten bugt. Genom en stark rundning 

öfvergå de i de främre kanterna af epimererna. Den bakre delen af den 

öfre konturen bakom hufvudet, samt de undre kanterna sågtandade. Sedd 

 ofvanifrån, är den aflångt oval, med den bakre delen smalast, och på midten 

något bredare, än vid hufvudet. Derefter något afsmalnande framåt, så 

att der är en betydelig bugt å sidorna vid gränsen mellan hufvud och 

thorax, då hufvudets bakre del är bredare, än den angränsande delen af 

thorax. Hufvudet synes föga kullrigt, då dess hvalflika skalbetäckning är 

långt utstående på sidorna, och betäckande basen af andra paret antenner. 

Framtill är det bredt rundadt, så att det i sin helhet ungefär har formen 

af ett halfcirkelsegment. 

Ögat är af medelmåttig storlek. Den svarta fläcken ofvan fästet för 

första paret antenner är af en egendomlig form hos denna arten, hvilken 

form tyckes utvisa, att den omöjligen kan vara något rudimentärt öga, 

såsom ZENKER vill påstå”). Den utgöres ibland af en temligen lång svart 

strimma, som på midten har en liten bulbus, och nedåt sträcker sig ända 

ned till roten af de nämnda antennerna. Från fråmre och bakre kanterna 

af bulbus synas några korta grenar utgå. Ibland är denna bulbus något 

större, och utsänder uppåt tvenne stora grenar, och en kortare nedåt till 

basen af sistnämnda antennerna. Af de båda första grenarna tyckes den 

ene stå i förbindelse med nerftrådar, kommande från ganglion cephalicum, - 

och den andre tyckes med sin öfre ända vara förenad med gangl. thoracicum. 
Första paret antenner äro ungefär lika långa med halfva afståndet mellan 
ögat och -deras fäste. I främre kanten hafva de en knöl, som bär ett 

långt känselborst; och vid nedre ändan hafva de flera dylika borst.  An- 
tennerna af andra paret äro af vanligt utseende, och deras borst med tvenne 

tydeliga ledgångar. Maxillerna (fig. 4) äro af den för D. magna beskrifna 

formen. Deras yttre del är böjd framåt, och bär fyra st. taggar, af hvilka 

de trenne äro ledade och cilierade på yttre ledet. Den fjerde är kortare, 

och har några borst i spetsen. Abdomen har vid den främre delen af 

sin öfre kant tvenne processer, af hvilka den främste, som tillsluter ma- 
trix, är längst. Vid bakre ändan har den en djup bugt, hvars kanter 

3) Mörrers Archiv, 1851, 2. h. p. 113. (se ofvan pag. 16). 
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bära borst eller taggar, hvilka tilltaga i längd mot abdominalklorna. Abdo- 

minalklorna äro särdeles långa och smala. Framom hjertat vid impressionen 

mellan hufvud och thorax är en liten öppning på skalet, som troligtvis 

tjenar till utgång för ett vidfästningsorgan, analogt med det som jag be- 

skrifvit hos Sida erystallina, sittande ofvan hjertat, emedan äfven denna 

arten ofta brukar med ryggen göra sig fast vid väggarna af de kärl, der 

den förvaras, vid vattenväxter och dylikt. Denna öppning är äfven antydd -: 

derigenom, att man der ofta får se Vorticeller fästade”). Sista benparet 

är hos denna och föregående arten betydeligt längre än hos D. magna. 

Den yngre är den gamla olik derigenom, att kroppen, sedd från si- 

dan, är smalare, hufvudets undre kontur (fig. 3) har en mindre djup 

bugt, och antennerna af första paret äro i proportion längre. 

Hannen, som jag icke lyckats finna, - skall skiljas från honan derigenom, 

att han är blott hälften så stor, har samma form, som de yngre, och har 

första paret antenner något längre, med tvenne knölar å främre kanten, 

hvardera bärande ett långt böjdt borst. FiscHer har trott sig å den hafva 

observerat, att hannens yttre genitalöppning, 1. öppningen för Vas deferens 

är belägen vid anus. 

Den är mycket allmän, och förekommer såväl i rinnande som stilla- 

stående vatten, men dock icke på sådana ställen, der det är mycket orent. 

Straxt efter islossningen, i början af April, och midt under vintern,i Januari 

har jag funnit den, vid förra och sednare tiden såväl med ägg som ungar. 

Dess rörelser äro helt olika dem af de föregående, med undantag af den 

sista arten. Dess lopp i vattnet är oafbrutet, och ej hoppande, samt gan- 

ska snabbt. Af Daphnierna är det endast den och den föregående, som 

bruka med ryggen göra sig fast. Ofta simmar den på ryggen. 

Anm. Bamp uppgifver, att den fråmre kanten af skalet har talrika långa" cilier, men 

sådana finnas der icke å vår art åtminstone. Den har endast å inre sidan innanför kanten 

af skalet några glesa borst, som sällan synas utom kanten. 

7. DAPHNIA MUCRONATA, Möter. 

Testa ventricosa, postice ad angulum marginis posterioris et inferioris epimeri mucronata. Lon-= 
; TFA 

gitudo circit. VY, mm. 

2) En dylik öppning på skalet lär äfven finnas hos föregående arten; 
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Tab. III, fig. 6 «7. 

Daphne mucronata, 0. F. MULLER: Zoologie Danicx Prodromus, N:o 2404. 

Monoculus bispinosus, DE GEER: Mémoires etc. t. 7. p. 463, tab. 28, fig. 3—8. (varietas cornuta). 

Daphnia mucronata, 0. F. MÖLLER: Entomostraca, p. 94, tab. XII, fig. 6& & 7. 

z z LIEVIN: Die Branchiopoden der Danzig. Gegend, p. 30, tab. 7, fig. 4 & 2. 

$ 2 Barrp : British Entomostraca, p. 99, tab. X, fig. 2 &€ 3. 

2 z S. FiscHER : Uber die in d. Umgeb. v. S:t Petersburg vork. Branchiopoden 

u. Entomostraceen, Mémöires des Savants étrangers t. VI, p. 183, tab. VII, 

fig. 1—6. 

Monoculus mucronatus, <JURISE: Histoire des Monocles, p. 137, tab. 14, fig. 1 & 2. 

Beskrifning: Af alla inom detta slägte är denna den minsta. Den upp- 

når knappt en mm:s längd. Till sin allmänna form och färg är den så olik 

alla de andra inom slägtet, att den kännes lätt vid första ögonkastet. Dess 

rörelser äro äfven olike de andra Daphniernas, emedan den springer mer- 

endels på ryggen och emot vattenytan. Den har då vid första påsendet 

mycken likhet med en Notodromas monachus, men är vida mindre. Dessa 

olikheter med dess samslägtingar äro så stora, att det nästan tyckes, som 

den borde betraktas såsom typ för ett särskildt slägte, men då jag uti 

bildningen af benen och mundelarne hos den funnit den närmaste öfver- 

énsstämmelse med de andra Daphnierna, har jag dock icke ansett mig 

befogad att för den uppställa ett eget slägte. Till färgen är den hvitak- 

tigt grön, här och der svartaktig, t. ex. vid rosrtrum, en del af labrum, 

andra paret antenner, vid öfre och nedre kanterna af skalet, samt vid 

bakre kanten af den bakre delen af abdomen. Den synes derföre, särde- 

les då man ser den nedifrån, hvarest kanterna af skalet äro måtböjda och 

svarta, nästan svartaktig, och kännes redan härigenom ganska lätt. Den 

främre delen af hufvudet är smal och långt framskjutande, samt upptages 

till större delen af det stora ögat (tab. II, fig. 6). Öfre konturen af hufvudet 

företer flere obetydeliga bugter, och höjer sig utan någon synnerlig rund- 

ning till gränsen för thorax. Framom ögat är hufvudet starkt convext. 

Dess undre kontur är till en början något uppstigande, böjer sig derefter 

hastigt snedt nedåt, så att den bildar en vinkel, och slutas i ett kort ro- 

strum. Bakom detta sitta de små antennerna af första paret. Mellan 

hufvud och thorax är en tydelig impression. Den öfre konturen af skalet 

ofvan thorax bildar en jemn båge, och är starkt stupande vid sin bakre 

del, samt bildar der en trubbig vinkel med de bakre. Dessa hafva nedåt 

en bugt, och vid öfvergången till de undre är å hvardera epimeret en 

temligen lång bakåt rigtad tagg. De undre kanterna af skalet äro obety- 

deligt bugtiga, och hafva vid öfvergången till de främre en nedåtrigtad 
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trubbig spets eller rundad kant. Epimerernas främre kanter bilda en jemn 

båge. Skalet är reticuleradt af irreguliera rutor, som i midten äro punk- 

terade (a). Dess undre kanter bära grofva hår eller borst. Sedd ofvan- 

ifrån, är den mycket bukig. Den bakre kanten af skalet har i midten en 

liten bugt. På sidorna af den synas de båda taggarna. Den bakre delen 

af hufvudets öfre skal är starkt utstående, och betäckande roten af andra 

paret antenner. De främre kanterna af denna utstående delen af skalet 

äro snedt inåt och framåt rigtade, och hufvudet således framom dem be- 

tydeligt smalare. På ryggen synes ingen långsgående kant. 

Andra paret antenner äro ganska spensliga, men för öfrigt af vanlig 

form. Cilierna å deras borst äro så fina, att jag först efter många gån- 

ger förnyade undersökningar, med  tillhjelp af den starkaste förstoring 

kunde finna dem; och de äro derföre icke upptagna å figuren. Abdomen 

har vid den bakre gränsen för matrix en liten uppstående process. Ab- 

dominalborsten åro temligen långa, och på sitt yttre led cilierade. Den 

bakre kanten bakom abdominalklorna är rundad, och bär nära intill dessa 

en del taggar, som 1 närheten till dem äro längst. 

På flera ställen har jag funnit en anmärkningsvärd varietet, som på 

den främsta konvexa delen af hufvudet har en temligen lång tagg (fig. 

7). Eljest liknar den den vanliga, utom det, att färgen i allmänhet är 

något ljusare, att de båda bakre taggarna på skalet äro längre, samt att 

processen på abdomen bakom matrix äfvenledes är längre. Det är denna, 

som De GereR beskrifver. Sedan har den blifvit återfunnen af de fleste, 

som egnat dessa små djur sin uppmärksamhet. Det är märkeligt, att på 

de ställen, der jag funnit denna formen, har jag icke träffat den andra. 

FisonEr anser den för en yngre form, men detta är den icke, då jag funnit 

fullkomligt utvuxna individer med detta utseendet. Den är en fullt kon- 

stant form. 

Fiscner har funnit hannen, hvilken skiljer sig från honan genom en 

mera långsträckt kroppsform, derigenom att första paret antenner hafva 

längre borst, hvilka äfvenledes äro längre på undre kanterna af skalet. 

Det första benparet är försedt med en stark klo. 

Denna Daphnia är ingalunda sällsynt. - Under sommaren, fr. 0. m: 

Juni månad har jag funnit den på många ställen såväl i norra som södra 

delarne af provinsen. Ännu i slutet af September har jag funnit den gan- 

ska talrik i Höje å nära Lund. Den träffas mest uti klart och friskt vatten. 
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GEN. 3: MACROTHRIX, Barrp. 

Capitis teste margo lateralis prominens et fornicis instar basin antennarum- secundi paris obte- 

gens. GCaput rostratum, et antenn&x magna primi paris apici rostri adfixe. Antennarnm secundi paris 

ramorum unus quadri- et alter tri- articulatus, quorum ille quattuor et hic quinque setas geniculatas 

et ciliatas gerens, et hujus seta infima longitudine insignis. Intestinum caecis et laqueo carens. Pedum 

quinque paria. 

De båda till detta slägte hörande arterna visa till sm allmänna ha- 

bitus den närmaste frändskap med Daphnierna. Men detta oaktadt förete 

de dock så stora skiljaktigheter, att de med rätta synas böra bilda ett 

eget slägte. Detta karakteriseras derigenom, att sidokanterna af hufvudets 

skalbetäckning äro något utstående, och betäcka basen af andra paret an- 

tenner; att hufvudet är försedt med ett tydeligt rostrum, på hvars spets 

de stora första paret antennerna äro fästade; att af andra paret antenners 

grenar den ene har fyra och den andre trenne leder, och att den förre 

grenen har fyra, och den sednare fem ledade borst, af hvilka det, som 

sitter vid första ledet å sednare grenen är af en ovanlig längd; samt att 

tarmkanalen saknar blindtarmlika bihang och slynga. 

striata el punctata, ejusque margo supra thoracem tan-I 
a -rosea. 

lum versus angulum posteriorem serrulatus. 
Macrothrix Testa 

! reticulata, ejusque margo supra thoracem fere usque ? Hälelpnis 
N fine capitis ad angulum posteriorem serrulatus. X 

1. MACROTHRIX RÖOSEA, Jurie, 

Antennee primi paris apicem versus parum latiores, margine antico et postico serrulatis; et ma- 
cula nigra supra basin earum parva. Truncus antennarum secundi paris mediocris. Margo testa 

superior tantum versus angulum posteriorem sat acutum serrulatus. Margines infra hunc angulum 

sinuati. Abdomen ad finem matricis processum perspicuum gerens. Testa striata et punctata. Lon- 

gitudo cire. 4 mm. 

Tab; IVp förl Bl: Tabö VV) fig 4; 

Monoculus roseus, JURINE : Histoire des Monocles, p. 150, tab. 15, fig. 4 & 5. 

Echinisca rosea, LIRVIN: Die Branchiopoden d. Danziger Geg. pag. 31: tab. VII, fig. 3—17. 

Färgen är hvitaktigt grön med svag brunaktig anstrykning. Från 

sidan sedd (tab. IV, fig. 1), har den vid första paret antenners fäste ett 

tydeligt rostrum. Ofvan detta är en liten bugt. Derifrån bildar öfre kon- 

turen af hufvudet en jemn båge till dess bakre gräns. Mellan hufvud och 

thorax är en tydelig impression. Bakom denna bildar skalets öfre -kontur 

äfvenledes en jemn båge, söm bakåt starkt sänker sig, och här slutas i 
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en trubbig spets, ofvan hvilken den företer en liten bugt. Då skalets kanter 

under denna spets, efter att äfvenledes der hafva bildat en dylik bugt, straxt 

öfvergå i de undre, så har det inga bakre kanter. De undre kanterna 

gå från den nämnda spetsen framåt och nedåt, och bilda framom den 

sednare lilla bugten en annan bred, men mindre tydelig bugt, och hafva 

derframom en något ojemn båge, samt öfvergå med en stark rundning i 

de främre kanterna af epimererna. Afståndet mellan dessa och rostrum 

är långt, och upptages till större delen af det stora labrum, då kanten mel- 

lan detta och rostrum är helt kort. Å öfre kanten af skalet nära dess 

bakre spets finnas några små sågtänder. Dess undre kanter äro från 

den lilla bugten nedom spetsen ända till öfvergången i epimerernas främre 

kanter beväpnade med långa och styfva rörliga borst, af hvilka hvartannat 

är rigtadt inåt. På den främre delen af den undre kanten af labrum 

förmärkas några små sågtänder. Skalet är på tvären strieradt och punk- 

teradt (fig. 1, i). Sedd ofvanifrån, är den aflångt oval, framtill rundad, 

och baktill tillspetsad. Hufvudet är nästan lika bredt, som midten af skalet 

ofvan thorax, då hufvudets skalbetäckning är utstående på sidorna, och 

der betäckande basen af andra paret antenner. Vid gränsen mellan huf- 

vud och thorax är en bugt å hvardera sidan. 

Första paret antenner (f) äro stora, föga böjda, nästan jemnbreda, samt 

å både främre och bakre kanten, men särdeles den förra bärande korta borst, 

och vid spetsen försedda med de vanliga känselborsten. Andra paret anten- 

ner äro ganska långa och deras stam af medelmåttig tjocklek, samt vid roten 

afdelad i flera leder. Den ena grenen har fyra och den andra trenne leder. 

De ledade borsten å de tvenne första lederna af sistnämnda grenen, isyn- 

nerhet det å första ledet, äro af en ovanlig längd. Det sednare (a) har å 

ena sidan temligen glesa taggar och å den andra cilier. De öfriga borsten 

äro cilierade såsom vanligt, men cilierna å borstet på andra ledet af den 

treledade grenen äro på den ena sidan glesare och gröfre. Abdomen har 

vid bakre gränsen för matrix en ganska tydelig process. Bakom denne 

är en annan rundad process, på hvilken de långa tvåledade, och på det 

yttre kortare ledet med glesa cilier eller hår försedda abdominalborsten (h) 

sitta. Den bakre kanten af abdomen bakom dessa borst (9) är bågformigt 

böjd, samt har motspetsen en liten bugt. Vid spetsen har den en rundning, 

samt framom den en vid vinkeln med främre eller undre kanten utskjutande 

process, på hvilken de korta abdominalklorna sitta. Första benparet, från 

yttre sidan, (tab. V, fig. 1) har någon likhet med 'samma benpar hos slägtet 
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Lynceus. Dess främre kant är å medlersta delen något utstående, med 

flera veck, mellan hvilka är en (möjligen tvenne) krökt tagg eller process. 

Nedom denne är benet bevuxet med borst och taggar. Vid dess nedre 

ända har jag tyckt mig se trenne stora flikar, i kanten bärande omkring 

tretton ledade och till större delen å ena sidan af yttre ledet cilierade 

borst, af hvilka en del äro särdeles långa, och utskjutande utom kanterna 

af skalet. Några tydeliga leder å benet har jag icke kunnat se. Andra, 

tredje och fjerde benparen har jag icke lyckats få se så tydeligt, att jag 

kunnat afteckna dem; men så mycket har jag dock fått se, att de tyckts 

mig mycket likna dem hos Lyncei. Femte benparet (tab. IV, fig. 2) är 

deremot alldeles olikt såväl detsamma hos Daphnierna som hos Lyncei. 

Det är af en så besynnerlig byggnad, att det är svårt att beskrifva. Vid 

sin nedre ända har det flera bladlika utskott och flikar. De fleste af 

dessa äro försedda med cilier, ett par bära cilierade borst, tvenne bära 

taggar utan cilier, och fyra hafva rörliga bladlika bihang, som i kanterna 

äro cilierade, och af hvilka det är störst, som sitter öfverst och främst. 

Det största bladlika utskottet sitter vid bakre kanten af benet, och är 

särdeles tunnt och genomsigtigt. Äfven det har cilierade kanter. I spet- 

sen har det ett ganska långt och smalt cylindriskt bihang, som är stri- 

eradt på tvären. Detta har ett så eget utseende, att det knappt är möj- 

ligt, att förklara dess bestämmelse. 

Ögat är ej stort, försedt med tydeliga krystall-linsar. Den svarta 

fläcken under ögat är temligen liten, men dock tydelig. Ganglion thora- 

cicum (tab. IV, fig. 1, b) är särdeles stort. Labrum (a & e) är mycket 

stort, mot sin bakre ända med en utstående process (e). Dess mus- 

culus levator (c) är tydelig. Å figuren är det afbildadt något upplyftadt, 

och då är dess undre kant (a) bågböjd. Denna kant är inåt skarpt be- 

gränsad, och innanför denna gräns är ett fält, som är särdeles genomsig- 

tigt. Tarmkanalen har framtill inga blindtarmar, och bildar baktill ingen 

slynga, men kröker sig starkt under matriz. 

Hannen är okänd. 

Denna synes hos oss vara sällsynt. Jag har endast funnit den vid Vestra 

Wram under sistliden sommar, uti stillastående vatten, isynnerhet på torf- 

botten. Den var icke särdeles talrik. Dess rörelser, som äro mera horison- 
tella än vertikala, äro icke så lifliga, som dem af Daphn. pulez, och de långa 

borsten å den ena grenen af andra paret antenner tyckas isynnerhet härtill 

vara bidragande. Ofta ligger den stilla på bottnen med ryggsidan uppåt. 

K 
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2. MACROTHRIX LATICORNIS, (Jurise). 

Antennie primi paris magne et late, antice apicem versus, et infra sinuate, margine antico etin- 
fero setiferis. ' Antenn secundi paris breviuscule, et truncus earum crassus. Margo testa 'superior 
fere usque a fine capilis ad angulum posteriorem serrulatus. Abdomen absque processu perspicuo 

matricem postice claudente. Macula nigra infraocularis, magna. Testa reticulata. Longitudo circit. /, mm. 

r Tab I, fig, 389. 

Monoculus laticornis, "JURINE: Histoire des Monocles, p. 151, tab. 15, fig. 6 & 7. 
Macrothrix laticornis, BARD: British Entomostraca, pag. 103, tab. XV, fig. 2. | : 
Daphnia curvirostris, S. FiscHERrR: Uber die in der Umgeb. v. S:t Petersburg vork. Crust. aus d. 

Ordn. d. Branchiopoden u. Entomostraceen, p. 184, tab. VII, fig. 7—10. 

Anm. Då man (M. Epbvaros och Litvis) velat sammanslå detta speciet med det fö- 

regående, och sålunda påbördat den utmärkte 'Jurine felet, att hafva upptagit samma art 

tvenne gånger under olika namn, och Barp är den ende, som under det af Jurinr gifna 

namnet återupptagit denna utdömda art, ehuru med tvifvel öfver artskilnaden mellan den 

och föregående, af det skäl, att han icke sett denna sednare; så är det med särdeles till- 

fredsställelse som jag med full befogenhet åt Jurine vindicerar rättmätigheten af dess upp- 

tagande som sjelfständig art, hvilket är ögonskenligt, när man har båda arterna jemte 

hvarandra. | | | | 

Fiscuer har förvexlat den med Daphnia curvirostris, Mövner, som hör till ett annat 
slägte, hvilket kommer att upplagas näst efter denna. 

Beskrifning: Den liknar mycket föregående, men är knappt hälften så 

stor ”), samt har, från sidan sedd (tab. III, fig. 8), en mera rundåd form. 

Rostrum, ehuru trubbigt, är ganska tydeligt, och afståndet mellan det och 

labrum tyckes vara längre. Skalets öfre kant, ofvan thorar, är bakåt starkare 

sluttande, och nästan till hela sin längd från hufvudet till bakre vinkeln 

sågtandad. Den bakre vinkeln mellan öfre och undre kanterna är mycket 

trubbigare, och stundom nästan omärklig. Den undre kanten är mera 

bågböjd, och saknar tydeliga bugter. Mellan hufvud och thorax är en 

högst otydelig impression. Sedd ofvanifrån (fig. 9), är den aflång. Hufvu- 

det är framåt något afsmalnande. Dess bakre sidokanter äro utstående öfver 

basen af andra paret antenner. Å hvardera sidan vid hufvudets bakre 

gräns är en liten bugt. Den bakre delen af skalet är afsmalnande, men icke 

utlöpande i någon spets. Skalet är på midten af thorax bredare, än vid 

bakre delen af hufvudet. Antennerna af första paret äro särdeles stora 

och breda, samt böjda. Straxt ofvan deras nedre spets är å främre kanten 

en liten bugt, och den snedt afskurna spetsen har äfven en dylik bugt. 

A deras fråmre kant äro flera korta borst, och vid spetsen äro flera dy- 

5) Den är en af de minsta inom denna ordningen, 
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lika, af hvilka tvenne äro längre, än de andre.” Andra paret antenner 

äro kortare 'än hos föregående, och deras stam är särdeles tjock. Deras 

treledäde gren har åfvenledes hos denna tvenne mycket långa ledade borst, 

af hvilka det å första ledet är längst. Men jag har icke på detta borstets 

ena kant kunnat få se tydeliga taggar, såsom hos den föregående, utan jag 

har blott tyckt mig finna, att cilierna å denna kant äro kortare och gröfre. 

Abdomen har ingen tydelig process som baktill tillsluter matriz, och ofvan 

eller framom de långa abdominalborsten är en temligen djup inskärning. Den 

bakre delen af'abdomen är hos denna bredare vid spetsen, nästan jemn- 

bred, och utan tydelig bugt i bakre kanten. Ögat är ganska stort, och 

den svarta fläcken under detsamma är flera gånger större, än hos före- 

gående. Skalet är reticuleradt af grofva irreguliera rutor, liksom hos 

Daphn. quadrangula. Uti dess matriz har jag icke funnit så många ungar 

eller ägg, som hos föregående, endast 1—4 st. Från första benparet 

utgå utom skälet hos den, liksom hos förra, tvenne långa krökta borst, 

som i fråmre kanten äro kamformigt cilierade. 

Hannen år okänd. 

Den tyckes vara mycket sällsynt. Jag har under förliden sommar 

endast funnit den å ett ställe, i-en liten damm vid Oretorpet nära Mal- 

tesholms sätesgärd. Dess rörelser äro lifligare än dem af föregående, tro- 

ligtvis derföre att andra paret antenner äro kortare. 

Gen. 4... ACANTHOLEBERIS '). 

Capitis testa fornieis instar basin antennarum secundi paris obtegens. Harum antennarum ra- 

morum unus quadri- et aller tri- articulatus; et ramus quadriarticulatus tantummodo tres setas ge- 

niculatas apicales gerens, ramus vero triarticulatus quinque setis geniculatis, quarum seta articuli primi 

et secundi, maxime vero illa, longitudine insignis est, preditus. Margines posteriores testa infra aculeis 

mobilibus longissimis armali. Intestinum caecis carens, laqueum vero in abdomine posteriore formans. 

Pedum quinque paria. | 

Med föregående slägte visar detta den närmaste frändskap, och skiljer 

sig från det hufvudsakeligen endast derigenom, att den fyrledade grenen 

5) Af dxavu (tagg) och 2enors, (skal). ScHöprer har (EricHsons Archiv, 1846) 

för. detta djur bildat ett nytt slägte, under namn af ÅAcanthocercus. Men då detta namn 

förut af FitziscErR (1843) blifvit gifvet åt ett slägte bland Reptilierna, har jag ansett, alt 

det borde förkastas, och får derföre i dess ställe föreslå namnet Åcantholeberis, hemtadt 
från skalets taggiga beväpning. 
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å andra paret antenner blott har trenne ledade och  cilierade borst, som 

sitta vid denna grens spets, och derigenom att tarmen i bakre delen af 

abdomen bildar en slynga. Hufvudet har ett trubbigt rostrum, vid hvilket 

de stora antennerna af första paret hafva sitt fäste och dess hvalflika 

skalbetäckning är utstående åt sidorna och betäckande basen af andra 

paret antenner. Labrum har en stor spetsig process, som utgår från dess 

undre kant. Vid de bakre kanterna af skalet nära öfvergången till de 

undre sitta särdeles långa och vid roten ledade taggar eller grofva borst. 

Dylika men kortare borst intaga äfven epimerernas undre och främre 

kanter. Abdomen har ingen process, som baktill tillsluter matriz. 

Af detta slägte känner man blott en art. 

1. ACANTHOLEBERIS CURVIROSTRIS (Mörrer). 

Longit. parum supra 4 millim. 

Tab. IV, fig. 3—7; tab. XXIII, fig. 10 & 41. 

Daphne curvirostris, 0. F. MÖLLER: Zoologix Danice Prodromus, p. 200, N:o 2405. 

Daphnia curvirostris, IpEM : Entomostraca, p. 93, tab. XII, fig. 1 & 2. 

Acanthocercus rigidus,  J. E. SCHÖDLER: Archiv får Naturgeschichte, 1846, 1. B. p. 301, tab. 

XI & XII. 

? » LIÉVIN: Die Branchiopoden der Danzig. Gegend, p. 33, tab. VII, fig. 1—6. 

Beskrifning: Den gamla honan, sedd från sidan (tab. IV, fig. 3), är af en 

bredt oval form, och dess längd föga mer än 4 mm. Hufvudet har framtill 

ett trubbigt rostrum (fig. 4). Från detta bildar hufvudets öfre kontur en 

jemn båge ända till dess bakre gräns. Dess undre kontur mellan rostrum 

och labrum är temligen lång och rät. Mellan hufvud och thorax är im- 

pressionen otydelig. Den öfre konturen af skalet ofvan thorax är något 

böjd. Med de bakre kanterna bildar den en trubbig vinkel. Dessa kanter 

äro äfven något böjda, och öfvergå med en stark rundnig i de undre. 

Dessa äro något framom denna öfvergång nästan räta samt något ned- 

stigande, så att skalet närmare epimerernas främre kanter är bredast. De 

undre kanterna öfvergå med en rundning i dessa sednare. Sedd ofvan- 

ifrån, är den aflångt oval, på midten bredast. Hufvudet är framtill sma- 

lare, och dess sidokanter baktill utstående och betäckande basen af andra 

paret antenner. Vid bakre delen är en temligen djup bugt, genom hvil- OMID 

ken abdomen synes. Epimerernas bakre, undre och främre kanter äro 
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beväpnade med långa och grofva rörliga borst, som isynnerhet vid nedre 

delen af bakre kanterna hafva en betydelig längd (f). Af dem, som sitta 

på undre kanterna, är hvartannat rigtadt inåt. När dessa borst betraktas 

under starkare förstoring (fig. 7), så visar det sig, att de sitta på från 

kanten af skalet utgående processer, med hvilka de articulera, ehuru 

ScHÖDLER förnekar denna articulation. Äfven synes det, att de äro cilie- 

rade. Hvad skalets skulptur beträffar, så synes det liksom belagdt med 

spetsiga fjäll (fig. 3, £). Färgen är merendels hvitgrön, med svag röd- 

aktig anstrykning. 

Vid rostrum sitta de stora antennerna af första paret (fig. 3,b,samt 

äfven fig. 4). De äro bredare mot nedre ändan, samt böjde och i yttre 

kanten sågtandade. Vid spetsen bära de sex st. känselborst af olika längd. 

Andra paret antenner äro af vanlig längd. Deras stam är medelmåttigt 

tjock, samt vid basen försedd med flera leder. Då denna stam merendels 

ligger rigtad framåt mot rostrum, och i detta läge synes bilda nedre kon- 

turen af hufvudet, så har det varit den med sina inskärningar i kanten, 

som Mörrer har sett, då han säger: ”Caput . . . . . antice infra apicem 

amina serrulata divisum” . . Den grenen å dessa antenner, som har fyra 

leder, bår blott trenne ledade borst, som sitta på spetsen af fjerde ledet. 

Den treledade grenen bär fem dylika ledade borst, af hvilka det, som sitter 

vid spetsen af första ledet (c), är af en ovanlig längd. Dess första led 

är cilieradt, och det andra ledet är å ena sidan cilieradt, samt å andra 

sidan försedt med glesa, korta taggar. Det borstet, som sitter vid spetsen 

af andra ledet (d), är äfven ganska långt, ehuru kortare än föregåen- 

de, och har å ena sidan af sitt yttre led glesa och styfva borst. Labrum 

har i nedre kanten en spetsig process (a), som ifråmre och bakre kanten 

har några fina taggar. Mandiblerna (fig. 5 under tryck och stark försto- 

ring) synas mycket likna dem af Daphnia. I nedre ändan vid sjelfva tugg- 

ytan äro de öppna, och i denna öppning sitta talrika grofva rörliga borst 

eller taggar som å ena kanten äro beväpnade med mindre taggar, såsom 

fig. 5, a utvisar. Benen äro till antalet fem par, af hvilka första paret synas 

mindre egnade åt respirationen, ån de andre. Fig. 6 visar ungefärliga 

utseendet af första benparet, sedt från inre sidan. Dess nedre ända är 

å figuren något uppåt böjd. Nåra basen har det ett bladlikt bihang, som 

bär i ena kanten flera ledade och cilierade borst. På främre sidan har 

det tvenne uppåtrigtade krökta taggar, af hvilka den ene är mindre och 

synes ej å figuren. Under dessa har det flera knippen af korta smärre 



54 CLADOCERA. 

borst. Vid nedre ändan har det 6—7 fingerlika utskott, som bära ledade 

och cilierade borst, af hvilka ett par af de främre äro längre än de andre, 

och synas utom skalet, liksom hos Macrothrit, samt äro blott cilierade 

på ena sidan. På bakre sidan ofvan dessa utskott sitter ett mindre dylikt, 

bärande trenne st. ledade och cilierade borst. 'Å yttre sidan har det ett 

blåslikt bihang. Andra och tredje benparen likna mycket de af ScHÖDLER 

lemnade figurerne öfver dessa ben, med undantag deraf, att de mot nedre 

ändan hafva ett spadlikt, särdeles genomsigtigt och långa cilierade borst 

bärande bihang, liknande ett dylikt bihang, som finnes å tredje benparet 

af Lynceus lamellatus 7). Fjerde och femte benparen äro deremot ganska 

olika såväl den beskrifning som den figur, ScHöprer öfver dem lemnat. 

De hafva visserligen någon likhet med samma ben hos Lyncei, men: skil- 

naden är dock ganska betydelig, och de afvika så mycket äfven från sam- 

ma ben hos de andre närstående formerna inom denna ordning, att de 

lemna en ytterligare grund för uppställningen af slägtet Acantholeberis. 

Båda dessa benpar äro till större delen mycket tunna och genomsigtiga. 

Båda hafva på yttre sidan ett blåslikt bihang. Det fjerde paret (tab. XXII, 

fig. 10) är större, än det femte. Det har det blåslika bihanget (e) fästadt 

vid sin basaldel. Denne har å inre sidan vid främre kanten ett rundadt 

bladlikt bihang (5), som i främre kanten har flera ledade och cilierade borst. 

Ofvan och bakom detta äro tvenne smala jemnbreda och bakåt krökta 

utskott (c, d) som i den öfre kanten bära grofva kamformigt ställda borst. 

Den nedre större särdeles genomsigtiga eller membranösa och nästan rectan- 

gulära delen (f) af detta benpar har på den medlersta delen af främre kanten 

trenne långa och cilierade borst. Vid nedre ändan är denna del urnupen 

och bär derstädes tvenne cilierade borst. I bakre kanten, som har flera 

mer och mindre djupa bugter, sitta trenne cilierade borst. För öfrigt äro 

kanterna nästan öfverallt försedda med långa och mycket fina cilier. Femte 

benparet (fig. 11) har en del: bihang, som likna dem å samma benpar 

hos Macrothriz, men det saknar dock det långa, cylindriska och på tvären 

strierade bihanget, som jag ofvan omnämnt för denna sednare.: Dess ba- 

saldel (a) har mycken likhet med densamme af fjerde paret, men den saknar 

det bladlika bihanget med de ledade och cilierade borsten. Istället har den 

å en bakåt utstående vinkel tvenne korta och tjocka borst (e) med grofva cilier 

å ena sidan. Framom dessa äro ett par tvåledade utskott (d) med grofva cilier 

EST tab" VI "fig on 
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å den ena sidan af yttre ledet, och framom dessa åter sitter en klolik pro- 

cess, samt på en utskjutande kant några långa och grofva borst. Vid 

basaldelens främre kant sitter det blåslika bihanget (c) som mot sin nedre 

ända är något krökt och afsmalnande, liksom hos Lynceus. Å inre sidan af 

basaldelen synas. flere cilierade processer. Den nedre membranösa delen (b), 

som är större, än basaldelen, är af irregulier form. Å midten är den 

bredare, samt med den nedre smalare delen vid spetsen rundad. Den 

främre på midten utstående kanten har trenne stora cilierade borst, af 

hvilka det öfversta är det största. Nedom denna utstående kant är en 

inskärning, och midt emot de trenne borsten äro å bakre kanten fem min- 

dre borst, af hvilka det öfversta är ledadt, och ofvan det bildar kanten 

en bugt. Kanterna äro försedda med långa och fina cilier. 

Abdomen har ingen process, som baktill tillsluter matrix, men den är 

dock något uppstigande, och har en trubbig vinkel. Nedom denna vinkel är 

kanten bugtig samt korthårig. På en utstående rundning sitta de långa abdo- 

minalborsten, som äro ledade, och hafva å det yttre ledet glesa hår, som 

sitta parvis. Mellan abdominalborsten och abdominalklorna är kanten ojemnt 

rundad, och långsåt den sitta tvenne rader grofva borst, som sträcka sig 

ända till abdominalklorna. Ögat är temligen stort, och den svarta fläcken 

under det är tydelig. Tarmkanalen saknar blindtarmar, men har vid sin 

bakre del en slynga (i, fig. 3, tab. IV). 

De yngre hafva den öfre konturen af skalet concav. Hannen, som jag 

icke funnit, skall skilja sig från honan till det yttre derigenom, att han 

är mer än hälften mindre, och att borsten på bakre kanten af abdomen 

icke sträcka sig längre än till halfva afståndet mellan abdominalklorna och 

abdominalborsten. Hos honom anser sig Ligvin hafva observerat öppnin- 

ningen för vas deferens mellan anus och abdominalklorna. 

Blott vid Vestra Wram har jag funnit den under förliden sommar 

uti temligen rent vatten på torfbotten, bland gräs och vattenväxter. Dess 

rörelser likna dem af Macrothriz rosea. Talrik har jag icke funnit den. 

Gen. 5. LATHONURA 2). 
Capitis testa ad latera prominens et fornicis instar basin antennarum secundi paris. obtegens. 

Caput indistincte rostratum. Antenne primi paris magne, rostro adfixe. Antennarum secundi paris 

8) Af Adädwv (varande fördold) och odgu (svans, bakdel); derföre alt. den brukar 
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ramorum unus quadri- et alter tri- articulatus, unusquisque setis quinque geniculatis et ciliatis pra- 

ditus. Abdomen forma singulari, et plerumque inter pedes conditum. Ejus pars posterior unguicu- 
lata brevis, vix prominens. Supra ungues minutas processus retroversus, in apice setas abdominales 

longas, non geniculatas, sed transyverse striatas, et pilis sparsis obsitas gerens. Pedum quinque paria. 

Detta slägte afviker ganska betydeligt från alla de föregående. Det 

har några karakterer som häntyda på följande slägtet, Polyphemus. Med 

denne öfverensstämmer det t. ex. deruti, att det har lika många ledade 

borst å hvardera grenen af antennerna af andra paret, och skiljer sig 

derigenom från alla de föregående ?). Dessa borst äro fem å hvardera 

grenen, ett mindre antal, än det hos Polyphemus. Formen af abdomen är 

visserligen olik den hos denne, men utvisar dock tydeligen ett närmande 

dertill. Hos Polyphemus är den yttersta delen af abdomen, på hvilken hos 

de föregående Cladocera abdominalklorna sitta, försvunnen, eller blott fö- 

reträdd af den rundning, som synes nedom basen af den process, på 

hvilken abdominalborsten sitta, och de nämnda abdominalklorna äro äfven 

försvunna. Hos Lathonura är denna del af abdomen mycket liten, och ab- 

dominalklorna äro äfvenledes helt små. Hos Polyphemus är den process, 

på hvilken de båda abdominalborsten sitta, utomordentligen lång, och län- 

gre, än hos någon annan bland Cladocera. Hos Lathonura är den äfven 

ganska stor, och, med undantag af Polyphemus, större ån hos de andre af 

samma ordning. Näst Lathonura har sl. Sida denna process mest utbil- 

dad, och den är der delad i tvenne, en för hvartdera borstet. Liksom 

hos Polyphemus, äro hos Lathonura de båda abdominalborsten oledade. Å 

öfre delen af hufvudskölden har jag funnit spår till en sådan, ehuru min- 

dre öppning på skalet, som den, som der finnes hos Sida och Polyphemus. 

Äfven den omständigheten, att det hvalf, som ofvan thorax är bildadt af 

de der sammanvuxna sidodelarna af skalet, bakåt sträcker sig långt ned, 

så att den bakre öppningen å skalet, genom hvilken abdominalborsten 

utskjuta, är mindre än hos de föregående, antyder ett närmande till det 

hos Polyphemus varande förhållandet, der denna öppning är försvunnen. 

merendels dölja den bakre delen af abdomen, uppdragen mellan benen, så att det är svårt 

alt få se den. KocH har åt detta slägte gifvit namnet Pasithea, men då detta namn redan 

tvenne gånger förut blifvit användt inom Zoologien: en gång bland Zoophyterna, och en 

gång bland Molluscerna, så har jag icke kunnat bibehålla detsamma. 

?) Hos Jurise's Monoculus nasutus, rectirostris, longicollis & clathratus eger 

älven detta förhållande rum, men de förete för öfrigt så stora olikheter med Lathonura, 

alt det icke kan komma i fråga, alt ställa dem under detta slägte. Å den ena figuren 

öfver hans Mon. reticulatus finnes äfven detta förhållande, men å den andra icke. 
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Benen, som äro fem par, äro deremot både till antal och form helt olika 

dem hos detta sednare slägtet, och tyckas mest närma sig till dem hos 

Macrothriz, ehuru de dock afvika betydeligt äfven från dessa. TI afseende 

på formen för öfrigt af andra paret antenner, samt dess yttre habitus, 

ögats bildning etc. utvisar slägt. Lathonura en nåra frändskap med de före- 

gående slägtena. Det innehåller blott en art. 

4. LATHONURA RECTIROSTRIS (Mörner). 

Longit. circit. 4 millim. 

Tab. IV, fig. 8—141; tab. V, fig. 2; tab. XXI, fig: 12 & 13. 

Daphnia rectirostris OO. F. MULLER: Entomostraca, p. 92, tab. XII, fig. 1—53. 

2 brachyura,  ZADDACH: Synopseos Crust. Prussicorum Prodromus, p. 23. 

mystacina, SS. FiScHER: Uber die in d. Umgeb. y. S:t Petersb. vork. Branchiop. u. Ento- 

mostraceen, p. 174, tab. IV, fig. 1—38. 

Pasithea rectirostris, KocH: Deutschlands Crustaceen, Myriapoden ete. 35 h., pl. 24. 

n X LiÉVIN : Die Branchiopod. der Danzig. Gegend, p. 42, tab. XI, fig. 1—53. 

” 

Beskrifning af honan: Sedd från sidan (tab. V. fig. 2), är den af oval 

form. Hufvudets undre kontur är ojemn. Den har bakom rostrum en 

liten bugt, och bakom denna en rundad process eller utstående kant. 

Mellan dessa processer — en å hvardera kanten af skalet — sträcker sig 

babrum ända fram till fästet för första paret antenner, eller det lilla rost- 

rum. Den nämnda konturens såvälsom rostri mer eller mindre tydeliga 

framstående beror derföre mycket på labri läge, om det är upprest eller 

icke. Å figuren är det något upprest. När labrum är nedlagdt, är un- 

dre konturen af hufvudet, såvälsom rostrum mera tydeliga. Den delen af 

rostrum, der antennerna sitta, är något utstående åt sidorna. Når hufvudet 

ses framifrån, så är det vid rostrum, eller vid sin undre kant tvärt af- 

hugget, och ganska bredt. Ofvan rostrum är den främre konturen af 

hufvudet, sedt från sidan, nästan rät. Midt för ögat öfvergår den med 

en jemn rundning i den öfre. Denne är föga böjd, och har nära sin bakre 

otydeliga gräns en liten upphöjning. Mellan hufvudskölden och den bakre 

delen af skalet, eller den som betäcker thorax och abdomen, är impres- 

sionen högst otydelig. Den öfre konturen af den sednare delen, hvarest 

skalets båda sidodelar äro sammanvuxna, är i början föga bågböjd; bakåt 

sänker den sig starkt, bildar der en jemn båge, och bildar med de bakre 

kanterna af skalet en trubbig vinkel, som är belägen nedom kroppens 
8 
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långsgående medellinia. De bakre kanterna af skalet äro concava, och 

öfvergå med stark rundning i de undre. Dessa äro till större delen nä- 

stan räta, eller föga böjda. Framåt böja de sig så småningom uppåt, och 

vid deras förening med de främre är en stark rundning, och dessa sed- 

nare äro ofvan denna rundning concava, eller bildande en bugt. Sedd 

ofvanifrån, är den aflångt oval, bakåt och framåt afsmalnande. Hufvudet 

är vid sin bakre del ungefär af samma bredd, som thorax, och framåt är 

det afsmalnande. Dess främre kontur är rundad och sidokanterna äro 

concava. Mellan hufvud och thorax är å hvardera sidan en liten impres- 

sion. Thorax är bredast på midten, och skalet är bakåt starkt afsmal- 

nande, och slutas med en trubbig spets. Långsåt dess tergaldel bakom 

hufvudet är en uppstående kant. Hufvudsköldens sidokanter äro baktill 

utstående, och betäcka basen af andra paret antenner. Skalet är på ytan 

ojemnt af stjernformiga upphöjningar, som närmare öfre och undre kan- 

terna af skalet äro störst, och der äro förenade genom upphöjda linier 

på skalet. De bakre concava kanterna af skalet, äfvensom den bakre 

delen af de undre hafva mycket fina och tätt sittande korta hår, som 

endast synas vid stark förstoring. Framom dessa hafva de undre kan- 

terna tätt sittande, temligen korta och tjocka, samt vid roten ledade borst, 

som framåt blifva mindre och försvinna före öfvergången till främre kan- 

terna. Dessa borst visa vid stark förstoring en helt egen form. De äro 

nästan jemntjocka, blott nära spetsen afsmalnande, samt något böjda. 

Första paret antenner äro ganska långa, något afsmalnande mot båda 

ändarna, i båda kanterna otydeligt sågtandade, samt med antydning till 

segmenter. Något nedom öfra ändan synes ett borst, och något ofvan 

den nedre ändan ett annat. Vid nedre spetsen bära de flera borst af 

olika längd. Andra paret antenner äro temligen långa. Deras ena gren 

har fyra, och den andra trenne leder, såsom vanligt. Första ledet af den 

förra grenen saknar borst. Det andra och tredje hafva hvartdera ett 

ledadt och cilieradt borst, och det fjerde ledet har trenne dylika i spet- 

sen. Den treledade grenen har å hvartdera åf de tvenne första lederna 

ett dylikt borst, och å sista ledet trenne. Således har hvardera grenen 

fem ledade och cilierade borst. 

Benen äro till antalet fem par !"), samt af en från alla de föregående 

ganska afvikande byggnad. Första paret sedt från inre sidan, (tab. IV. 

10) Fischer är böjd för att antaga blott fyra par, men jag har tydeligen sett fem d:0: 



LATHONURA RECTIROSTRIS. 59 

fig. 8), synes bestå af en cylindrisk basaldel, och vid nedre ändan af 

tvenne korta grenar. Den främre grenen har fem fingerlika utskott. På 

det första utskottet sitter ett långt ledadt borst, som jag icke funnit cilie- 

radt. De andra fyra utskotten bära hvartdera ett ledadt bihang (a samt 

under starkare förstoring fig. I), som synes vara ett respirationsorgan. 

Det består af tvenne leder. Första ledet är cylindriskt, och utan cilier. 

Andra ledet är något hoptryckt och bladlikt, samt å ena kanten försedt 

med tätt intill hvarandra sittande membranösa cailier eller strålar af lika 

längd. Den andra grenen, som är större, har temligen många (omkring 

12) ledade och å sitt yttre led cilierade borst af vanligt utseende, med 

undantag af ett par, som hafva visat sig lika de förmodade respirations- 

bihangen å förra grenen. Det andra benparet liknar mycket det första. 

Sedt från inre sidan (tab. IV, fig. 10), har det flera dylika respirations- 

bihang (omkring 10). Ofvan dessa har det ett bladlikt bihang (a, samt 

fig. 11), som 1 yttre kanten är cilieradt, och der ofvan har flera klolika 

och ett cilieradt utskott. Ofvan dessa sitta ungefär åtta ledade och cilie- 

rade borst af vanligt utseende. Tredje benparet, sedt från yttre sidan 

(tab. XXIII, fig. 12), synes mindre, ån det andra. Nedtill synes det 

bestå af tvenne grenar, liksom det första. Den främre grenen (a) bär terenne 

respirationsbihang, och den bakre grenen (b) bär sex cilierade borst, å hvilka 

jag icke kunnat se något led, och af hvilka de tvenne, som sitta bakerst 

och öfverst, äro kortare, än de andre. Fjerde benparet är af liknande 

byggnad, men vida mindre, och försedt med ett aflångt membranöst bi- 

hang utan cilier, liknande ett af de tvenne som finnas å följande eller 

femte benparet. Detta är ganska enkelt, och (fig. 13) mera långsträckt, 

än de föregående. Det består af en stam med åtskilliga bihang. Stam- 

men är aflångt elliptisk, med främre sidan concav och den bakre convex. 

I bakre kanten, som är cilierad, har det först ett cilieradt borst, och der- 

efter tvenne aflånga, mot spetsen afsmalnande, i ena kanten cilierade re- 

spirationsbihang, som dock icke äro ledade, och synas vara mera tunna 

och membranösa, än å de andre benen. Vid främre kanten af det nedres 

bas är ett helt kort utskott. I undre kanten framom detta äro tvenne aflånga 

och vida längre, samt något böjda membranösa bihang, utan cilier, Som sy- 

nas innehålla ett kornigt ämne, och äro i kanterna särdeles genomsigtiga. 

Benen hafva således, såsom ZappacH förmodat, en så afvikande byggnad, 

att äfven de gifva anledning till uppställandet af ett eget slägte för detta 
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djur. De hafva af FirscHERrR (1 ec.) "blifvit afbildade från yttre sidan tem- 

ligen naturtroget. 

Matrix är ganska stor, och den tyckes innesluta många ungar hvarje 

gång. Abdomen har ingen uppstående process, som baktill tillsluter ma- 

trix, men kanten är der ojemn och något uppstigande. Den bakre delen 

af abdomen är helt kort. Den utgöres till stor del af den process (tab. 

NEO) på hvilken de båda långa abdominalborsten sitta. Denna pro- 

cess är till sin form konisk, samt på alla sidor bärande korta borst. 

De båda abdomimnalborsten äro ungefär af djurets halfva längd, glest håriga, 

samt på tvären strierade, men ej ledade, såsom Fischer påstår. Nedan- 

för den nämnda processen är en liten obetydeligt framstående kant (c), 

på hvilken de båda abdominalklorna sitta”). Dessa äro vid roten före- 

nade, och der temligen breda, samt mot spetsen cilierade å båda kanterna. 

De äro således betydeligt olika den hos Cladocera vanliga formen af 

dessa klor. Det sista abdominalsegmentet, som isynnerhet är tydeligt hos 

sl. Lynceus, och der har sin öfra gräns straxt ofvan fästet för abdominal- 

börsten, samt derföre i analogi dermed hos Lathonura kan räknas från den 

öfre gränsen för den process, på hvilken dessa borst sitta, är här ovan- 

ligt kort; och kan ej sträckas utom skalet, samt är knappt längre än hos 

Polyphemus?). Dess främre kant ofvan klorna är fint cilierad. 

Labrum har mot spetsen en stor och rundad process (a). Ögat är 

af medelmåttig storlek, och den svarta fläcken långt under det är ganska 

tydelig ofvan fästet för antennerna af första paret. Ganglion cephalicum (d) 

ligger långt nedanför ögat, och ögonnerfverna äro derföre ovanligt långa. 

Ofvanifrån synes framom bakre gränsen för hufvudet en kretsrund öpp- 

ning på skalet, hvilken synes vara tillsluten af en membran, och innanför 

och omkring denna synes en opak massa af kornig struktur. Från kanten 

af öppningen gå radierande strimmor mot centrum af denna opaka massa. 

Detta organ synes äfven från sidan, och ses då ligga under en liten upp- 

höjning af öfra konturen. Det liknar ett dylikt organ, som finnes hos 

Polyphemus å samma del af hufvudet, men längre framme. Det år dock 

mindre än detta sednare. Äfven är det analogt med det å samma ställe 

befintliga organet hos Sida crystallina, som ofvan blifvit beskrifvet. Tarm- 

1) Fiscner har blott sett en abdominalklo. 

?) Hos Acantholeberis är detta segment äfven temligen kort. 
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kanalen har inga blindtarmlika bihang, och bildar ingen slynga, men böjer 

sig starkt nedåt under hjertat. 

Hannen är okänd. 

Denna har jag under förliden sommar endast funnit vid Vestra Wram 

å samma ställe, der föregående blifvit funnen. Den var icke synnerligen 

talrik. Den syntes lifligare i sina rörelser, än föregående, och gjorde 

långa språng, men alltid med ryggen uppåt. 

Anm. Det är denna, som Barn, enligt hvad jag ofvan anfört vid beskrifningen af 

Daphnia brachiata, anseu för att vara identisk med hans Moina rectirostris, hvilken 

dock icke är något annat, än denna sednare Daplmnia. Detta misstag hade troligtvis icke 

blifvil begånget, om Bainp fått se Mönvers Daphnia rectirostris, emedan skilnaderna dem 

emellan äro så stora, att ingen förvexling bör kunna komma i fråga. 

Gen. 6. POLYPHEMUS, MöLLer. 

Capitis testa non ad latera prominens, neque fornicis instar basin antennarum secundi paris obtegens. 

Ramorum harum antennarum unusquisque septem setas geniculatas et ciliatas gerens. Pedum qualtuor 

paria, non testa obtecta. Caput a thorace impressione perspicua disjunctum. Abdomen processu, setas 

abdominales gerente, longissimo, reflexo preditum, et infra hunc rotundatum, minimeque unguiculatum. 

Oculus maximus, totam partem anticam capitis explens. Caput mobile. 

De till detta slägte hörande djuren, hafva en skapnad, som är så af- 

vikande från alla de andra af de färska vattnet tillhörande Cladocera, att 

de vid första ögonkastet skiljas från dessa. Det som isynnerhet straxt 

faller i ögonen är deras utomordenteligt stora öga med sina talrika kry- 

stall-linsar, upptagande hela den främre delen af hufvudet. De utmärka sig 

äfven derigenom, att hufvudet på sidorna icke har några utstående kanter 

som såsom ett hvalf betäcka basen af andra paret antenner, derigenom 

att de blott hafva fyra benpar, som ej äro täckta af skalet; och skiljas der- 

jemte från ett par hafvet tillhörande närbeslägtade Cladocera derigenom, 

att de hafva en tydelig impression mellan hufvud och thorax, att den 

process, på hvilken abdominalborsten sitta, är mycket lång, så att den 

stundom räcker utom bakre kanten af skalet, och derigenom att abdomen 

nedom denna process är rundad, samt utan klor. Hos oss har hittills 

blott en art, tillhörande detta slägte, blifvit funnen. 
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1. POLYPHEMUS PEDICULUS (Linns). 

Longit. circit. 1 millim. 

Tab, V; fig. 3-6 

Monoculus pediculus, LISE: Fauna Svecica, 2 edit. N:o 2048. 

då 2 DE GEER: Memoires pour servir å UHist. des Ins. t. VII, p. 467, tab. 28, 

fig. 9J—153. 

polyphemus, JURINE: Histoire des Monocles, p. 143, tab. 15, fig. 1—3. 

Polyphemus oculus, 0. F. MULLER: Entomostraca. p. 119, tab. XX, fig. 1—5. 

4 q LIÉVIN: Die Branchiop. d. Danzig. Gegend, p. 43, tab. XI, fig. 4—8. 

n. pediculus, BAIRD: British Entomostraca, p. 111, tab. XVII, fig. 1. 

stagnorum, S. FISCHER: Uber die in d. Umgeb. vy. S:t Petersburg vork. Branchiop. u: 

Entomostraceen, p- 168, tab. II, fig. 1—9. 

” 

Beskrifning af honan: Sedd från sidan (tab. V, fig. 3), synes kroppen 

afdelad i tvenne afdelningar, vid öfre kanten åtskilda genom en djup im- 

pression: en främre, som är smalare nästan cylindrisk, och en bakre, ungefär 

i form af ett halfklot. Den främre delen utgöres af hufvudet, och den 

bakre af thorax och abdomen. MHufvudets kontur har framom ögat en 

jemn cirkelbåge, som ofvantill och bakåt med den andra delen af hufvu- 

dets öfra kontur bildar en bugt eller vinkel, hvilken der utvisar en tyde- 

lig gräns mellan det skal som betäcker ögat, och det, som betäcker den 

återstående delen af hufvudet. Bakom denna gräns är en för det mesta 

rund öppning på skalet (9), men den öfra konturen företer såväl 

vid denna som bakom den en jemn båge, som närmare impressionen 

sänker sig starkare. Hufvudets undre kontur är ojemn tillfölje af första 

paret antenner (6), och labrum (a), som här hafva sitt läge. Det sednare 

är mer eller mindre framstående, allt eftersom det är upprest eller icke. 

A figuren är det upprest. Hufvudet är till en viss grad rörligt, och kan 

böjas ned, så att det kommer närmare benen, än förhållandet är å figuren. 

Detta läget är det vanliga, men då synas mundelarna icke så tydeligt. Den 

bakre kroppsdelen upptages till större delen af den stora kavitet, der 

ungarne kläckas, jag menar matriz. Då denna är fylld med ägg, eller 

ungar, såsom å figuren, företer dess öfre, bakre och undre kontur en 

jemn rundning i form af en halfeirkel, ofvan hjertat stundom bildande en 

liten bugt. Då matrix är tom, är denna del mindre, samt stundom bakåt 

afsmalnande. Under matrix ligger vanligtvis tätt intill skalet och parallel 

med det den långa, abdominalborsten bärande processen (f), och vid dess 

bas bildar abdomen en liten rundning (e), hvilken är dess bakersta eller 

sista del, och hvarest anus är belägen. Ofvan basen af abdominalproces- 
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sen bildar skalets undre kant en båge, som på tvären omsluter abdomen 

baktill och på sidorna. Det är här förenadt med abdomen genom en 

membran, så att ungarna icke denna vägen kunna komma ut från matrix. 

Skalets främre kanter äro äfven på samma sätt förenade med sidorna af 

thorax, så att benen ända från deras bas äro obetäckta. De sitta på den 

fråmre kanten af thorax, som bildar en jemn bugt mellan abdomen och 

hufvudet. Sedd ofvanifrån, är den aflång, med den bakre delen något 

smalare. Den främre delen af hufvudet är lika bred som den bakre, och 

rundad. - Mellan ögats skalbetäckning och det öfriga skalet på hufvudet 

kan äfven ofvanifrån förmärkas en gräns eller impression. Antennerna af 

andra paret hafva sitt fäste föga framom midten af kroppen, och ofvan 

deras bas förmärkes ingen från det andra skalet afsöndrad utstående kant 

af skalet. På sidorna kan mellan hufvudet och thorax icke förmärkas nå- 

gon tydelig inknipning. 

Skalet är särdeles genomsigtigt. Sedt under starkare förstoring, vi- 

sar det sig otydeligt reticuleradt. Den delen af skalet, som betäcker ögat, 

synes tunnare och ännu mera genomsigtig, än den andra delen. Färgen 

på nedre delen af abdomen och benen, samt på labrum är violett. Tarm- 

kanalen är gulaktig. Ögats pigment är svart. För öfrigt är skalet mer 

eller mindre vattenklart, stundom med svag gulaktig anstrykning och mör- 

kare fläckar. När matrix är uppfylld af ungar eller ägg, erhåller denna 

del af kroppen derigenom en särskild färg. När ungarne äro stora, synas 

de svarta ögonen, såvälsom en del andra partier genom skalet, på sätt, 

som figuren utvisar. 

Antennerna af första paret (b) hafva sin plats ungefär midt under 

ögat, och ligga merendels så tätt intill kanten af skalet, att de äro svåra 

att se. En och annan gång får man se dem nedfällda. De visa sig då 

såsom två små något tillspetsade bihang, i spetsen bärande flera borst af 

olika längd. Andra paret antenner äro ganska stora, med temligen tjock 

stam (c), som vid roten har flera leder. Den ena grenen har fyra le- 

der, och den andra trenne. Den förra grenen har intet ledadt och cilie- 

radt borst å första ledet, men ett å det andra, tvenne å det tredje, och 

fyra å det fjerde ledet. Den sednare grenen har ett dylikt borst å för- 

sta ledet, ett å andra, och fem å tredje ledet. -Labrum är ganska stort, 

och har, då det är upprest, vid sin främre del en utstående rundning, och 

bakom den en djup bugt. Mandibulan (h, samt fig. 4) är vid sin nedre 
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ända starkt inåtböjd, samt har vid tuggytan trenne stora sågtandade tag- 

gar. Fischer anser sig hafva funnit spår till maxiller. 

Benen äro fyra par, aftagande i storlek bakåt. De trenne första 

benparen hafva i det närmaste det utseende, som fig. 5 utvisar. De äro 

nästan endast olika hvarandra i anseende till längden. De främre äro 

ganska stora och långa, större, än fig. 3 utvisar, samt dölja merendels 

labrum och mandiblerna. De bakre äro kortare. MHvartdera består af fyra 

leder, af hvilka basalledet är det största, och ungefär af samma längd, 

som det andra ledet. A yttre sidan bär basalledet vid sin nedre ända ett 

bladlikt bihang (fig. 5, a), som i kanten har fem ledade och med långa och 

fina cilier försedda borst. Detta bihang tyckes vara ett respirationsorgan. Det 

andra ledet har i bakre kanten ett par rader af med gröfre cilier för- 

sedda borst. Tredje ledet har i bakre kanten tvenne dylika borst, som 

äro längre, och blott i den bakre kanten hafva cilier. Fjerde ledet 

har fyra grofva borst eller klor, som äro ännu längre, något böjda 

bakåt, och endast å den bakre kanten närmare basen bära grofva cilier, 

eller rättare taggar”). Antalet af dessa borst är något olika på olika 

benpar. Det beskrifna är det första. Det fjerde benparet (fig. 6) är 

enklare, och visar inga spår till leder. Mot spetsen synes det deladt i 

tvenne flikar, som vid spetsen eller undre kanten äro försedda med 

borst. Den främre, smalare fliken har trenne, och den bakre, bredare 

rundade fliken tvenne dylika. Den sednare är derjemte i bakre kanten 

cilierad. Man antager i allmänhet, att benen hos detta slägte, mot det 

hos Cladocera vanliga förhållandet, fungera såsom rörelseorganer, tillfölje 

af deras läge utom skalet. Men när man iakttager djurets rörelser, ser 

man, att antennerna af andra paret äro i en utomordenteligen stark verk- 

samhet, och hos den fungera ännu kraftigare som rörelseorganer, än hos 

de andre, och man torde derföre åt dem här, som hos de andre, böra 

tillskrifva djurets förmåga att röra sig. Benens byggnad är sådan, att de 

tyckas vara ämnade till att fungera såsom maxiller, eller sådana redskap, 

genom hvilka djuret kan bringa födoämnena till munnen. Detta är så 

mycket naturligare som de egentliga maxillerna här stannat på en så låg 

utvecklingsgrad, att de endast förefinnas i ett rudimentärt tillstånd. Det 

är ofvan anfördt, huruledes benen hos Daphnierna äfven fungera såsom 

3) Å figuren äro såväl dessa borst, som de på nästföregående ledet aftecknade med 

cilier å båda kanterna, hvilket härmed rättas. 
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hjelpredskap åt mundelarna, medelst att genom sina ständiga rörelser 

förorsaka en strömning i vattnet, genom hvilken födoämnena bringas till 

närheten af munnen. Då skalet hos Polyphemus icke betåcker munnen 

och benen såsom hos Daphnierna, behöfva icke benen hos honom åstad- 

komma en dylik strömning i vattnet, och hafva derföre fått en sådan 

byggnad, att de kunna gripa födoämmena, och föra dem till munnen. Jag 

har dessutom icke hos Polyphemus observerat en dylik oafbruten rörelse 

af benen, som hos Daphnierna, men ofta har jag dock sett dem under 

microscopet röra benen, utan att kroppen derigenom blifvit rubbad. Denna 

åsigt står äfven i öfverensstämmelse med den, som Prof. S. LovEn yttrat 

rörande benens funktion hos Evadne Nordmanni. S. Fiscner har dessutom 

sett den med smärre Lyncei och Cyprides mellan klorna på benen. 

Den ofvan omnåmnde långe abdominalprocessen (f), som stundom 

räcker utom bakre kanten af skalet, är på sin undre sida och vid spet- 

sen taggig, samt bär på denne sednare tvenne långa och nästan jemm- 

tjocka borst, som äro glest håriga. 

Ögat, som är så stort, att det upptager hela den främre delen af 

hufvudet, är rörligt, som vanligt. Det har formen af ett stympadt klot, 

något större än ett halfklot, och med den convexa delen framåt. Dess 

bakre och inre del utgöres af den stora, svarta pigmentmassan, som 

framåt är rundad och bakåt tvärt afhuggen. Framtill och på sidorna är 

denna pigmentmassa omsluten af talrika koniska krystall-linsar, mellan 

hvilka pigmentet framtränger. Den delen af skalet, som omsluter ögat, 

synes tunnare och ännu mera genomsigtig, än den öfriga delen af skalet, 

och den bildar ett efter ögats form fullkomligen lämpadt hyvalf. Från 

bakre sidokanterna af ögat går till det ögat omslutande skalet, en mem- 

bran (tunica conjunctiva), som löst sammanbinder ögat med skalet, och 

ögat synes framtill omslutet af en cornea utan facetter. Ganglion cephali- 

cum 1. ophthalmicum ligger nära intill ögat, och är särdeles stort. 

Bakom ögat synes å det öfre hvalfvet af hufvudets skalbetäckning 

den ofvan nämnda nästan kretsrunda öppningen på skalet (fig. 3,g). Den 

är tillsluten af en mycket tunn och genomsigtig membran. Under denna 

membran är en trattformig kavitet, som nedåt står i direkt förbindelse med 

den främre delen af tarmen, uti hvilken den synes mynna genom en kort och 

vid kanal. Väggarna för denna kavitet utgöras af ofvanifrån nedåt converge- 

rande strimmor, som sträcka sig ända ned till tarmen och med den äro sam- 

manvuxna, och tyckas vara förenade genom en membran. Dessa strimmor 
9 
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äro icke alldeles räta, utan något vågformiga, och utsända vid öfre ändan en 

del grenar, som förgrena sig uti membranen på undre sidan af skalet. De 

tyckas derföre hafva utseendet af att vara kanaler. Inuti kaviteten har 

jag sett ett opakt ämne, som synts komma direkte från tarmen, och 

fullkomligt liknade innehållet uti främre delen af tarmen. Sådant har 

jag sett detta organ å exemplar, som legat i spiritus. Det är då tyde- 

ligare, emedan de nåmnda strimmorna såvålsom det opaka ämnet inuti kavi- 

teten till färgen då äro mörkare, ån eljest. Men hvilken egenskap bör 

detta organ tillerkännas? Hvad slags kanaler kunna de vara, som synas vid 

väggarna af kaviteten? Dessa äro frågor, som väl knappt kunna annorledes, 

än approximativt besvaras. Då det står i direkt förbindelse med tarmen 

ungefär vid det ställe, der de blindtarmlika bihangen hafva sitt läge, och dessa 

saknas både hos detta och andra dermed närbeslägtade djur, som hafva 

ett dylikt organ, t. ex. Lathonura och Evadne, så synes det sannolikt, att 

det är bestämdt, att ersätta dessa, och att det är ett körtelartadt, eller 

afsöndringsorgan, snarast att jemföra med lefvern. Och kanalerna vid 

väggarna af kaviteten torde vara körtelgångar. Men om än således orga- 

nets egenskap till dels skulle kunna betraktas såsom förklarad, återstår 

dock att utreda, hvarföre sjelfva skalet der är öppet, och kaviteten endast 

betäckt af en tunn membran. Det torde vara möjligt, att den här för- 

modade afsöndringen ur blodet till väsendtlig del är beroende deraf, att 

blodet ur vattnet absorberar något ämne, t. ex. syre. Denna absorption 

skulle förmodeligen icke kunna ega rum, åtminstone med samma lätthet, 

om skalet betäckte detta ställe på samma sätt, som annorstädes. Ett 

dermed i viss mån analogt förhållande hafva vi hos Aeolidierna bland de 

nakna Molluskerna, der de blinda grenarna af tarmkanalen utgå i bran- 

chialpapillerna. Att blodet circulerar uti ofvannämnda organ, har jag fun- 

nit derigenom, att jag hos Evadne observerat, att blodet å detta ställe 

rusat ut, sedan den tunna hinnan, som betäcker kaviteten, blifvit sprängd. 

Sedan jag sålunda beskrifvit detta organ, och sökt förklara dess bety- 

delse, må jag omnämna dermed analoga organer hos andra mer eller mindre 

med Polyphemus beslägtade djur. Hos Evadne Nordmanni har Lovin”) 

ä tab. I, fig. 4 & 2, h, afbildat ett organ, som jag sjelf haft tillfälle att 

se både hos lefvande individer, och sådana, som legat i sprit. Detta or- 

gan har både till läge och utseende så mycken öfverensstämmelse med 

2) Kongl. Vet. Akad:s Handl. 1835. 
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det nyss beskrifna organet hos Polyphemus, att jag måste anse det dermed 

fullt analogt. Då således äfven vid detta organ måste vara en öppning 

på skalet — hvilken jag tydeligen kunnat se — så förklaras det också 

lätt härigenom, huruledes jag kunnat få se tarmens contenta jemte blodet 

här uttränga.  Tillfölje af partiernas utomordenteliga genomsigtighet hos 

Evadne, har jag å det lefvande djuret, som är mycket mindre än Poly- 

phemus, icke lyckats observera den kanal, som hos den sammanbinder 

tarmen med ifrågavarande organ; men deremot har jag å sådana, som 

legat i sprit, fått se den temligen tydelig. 

Hos en annan, mellan Polyphemus och Evadne stående saltsjöform, 

som bildar ett eget slägte (Podon), hvilket i det följande korteligen skall 

angifvas, har jag äfven funnit detta organ. Äfvenledes har jag, såsom 

redan ofvan blifvit nåmndt, funnit ett motsvarande organ hos Lathonura. 

Den öppningen å skalet, med en derunder förmodad körtel, som jag be- 

skrifvit hos Sida crystallina, framom suturen mellan hufvud och thorax, 

utvisar äfven ett der befintligt analogt organ, ehuru afvikande till ut- 

seendet. 

Ett analogt organ, ehuru af något olika byggnad, anser jag mig äfven 

hafva funnit uti det ännu af M; Epvarps så kallade tredje, enkla ögat hos 

sl. Apus. Både dess läge på hufvudskölden bak ögonen, och dess utse- 

ende tyckas tala härför. Då jag endast haft tillfälle att undersöka sådana 

exemplar, som legat i sprit, har det icke lyckats mig att få se dess för- 

bindelse med tarmkanalen. Då man från sidan betraktar skalet på detta 

ställe, synes, att det der har en liten upphöjning, liknande den å samma 

ställe hos Lathonura. Undersöker man det deremot uppifrån under nå- 

gorlunda (200 gg:r) stark förstoring, så visar det sig, att å medlersta 

delen af denna upphöjning är en oval öppning på skalet, tillsluten af en 

tunn membran, och omgifven af en något uppstående och skarpt begränsad 

kant af skalet. Genom skalet, som är ganska genomsigtigt, synes om- 

kring denna öppning under skalet en temligen bred opak krans. Uti 

denna synas en mängd såväl större som mindre kanaler. De större gå 

radierande från kanterna af öppningen utåt. Vid yttre gränsen för den 

opaka kransen förgrena de sig uti en mängd mindre kanaler, som med 

hvarandra anastomosera. På samma sätt förgrena de sig imåt något innan 

de nå randen af öppningen, och här tyckas dessa grenar mynna uli en 

större kanal, som utomkring löper parallel med den nämnda randen. 

Dessa större radierande kanaler stå äfven i förbindelse med hvarandra 
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genom grenar, som de utsända på sidorna. Den opaka kransen tyckes 

derföre vara alldeles uppfylld af större och mindre kanaler. Äfven den 

tunna membranen, som  tillsluter öppningen på skalet, företer en dylik 

väfnad af kanaler, som mycket liknar ett nåt af kapillärkärl; och dessa 

tyckas till större delen utgå med något större stammar från den kanal, 

som ligger utomkring randen af öppningen. Der de fina kanalerna ana- 

stomosera med hvarandra ser man ofta blåslika utvidgningar af dem. 

Denna mängd af kanaler eller kärl tyckes antyda en blodeirculation, och 

det synes troligt, att det är uti sjelfva membranen, som den förutnämnda 

förmodade absorptionen eger rum. De radierande kanalerna uti den opaka 

kransen tyckas vara fullt anloga med de radierande strimmorna uti den 

opaka krans, som omsluter, den motsvarande öppningen på skalet hos 

Evadne, hvilka blifvit ansedda för att vara radierande muskler. Jag har 

hållit mig så länge vid beskrifningen af detta organ hos Apus productus, 

derföre att den kan sprida ljus öfver byggnaden af det motsvarande or- 

ganet hos Polyphemus, Evadne m. fl., der denna år svårare att utforska. 

Zapvpacn >) har beskrifvit detta organ, och med rätta anmärkt, att det icke 

kan vara ett öga, men för öfrigt icke ansett sig kunna förklara dess be- 

tydelse. Det synes, som han vid dess undersökning hade begagnat något 

för svag förstoring. Endast deruti bör man väl söka grunden dertill, att 

han förbisett, att der är en öppning på skalet, och beskrifvit samt 

afbildat den opaka kransen kring öppningen och den tunna membra- 

nen, som tillsluter denna, såsom en sammanhängande membran, hvars 

medlersta del är genomsigtig, utan att anmärka, att denna genomsigtighet 

härleder sig deraf, att skalet vid detta ställe är öppet. Han har visserli- 

gen observerat de radierande strimmorna uti den opaka något upphöjda 

kransen omkring öppningen, men icke sett, att de äro kanaler, utan för- 

modat, att de voro muskler. Icke eller har han observerat det nät af 

fina kanaler, som finnes i den tunna membranen, som tillsluter öppningen. 

Men han omnämner, att under det beskrifna organet är en pyramidfor- 

mad kavitet, som baktill står i förbindelse med arteria aorta, och att från 

organets medlersta del gå några trådar nedåt genom denna kavitet, och 

fästa sig vid dess undre vägg. Då dessa trådar skola vara lika med de 

andre radierande, så är det troligt, att äfven de äro kanaler, och att de 

äro körtelgångar, som gå till magen, hvilken ligger derunder, och att de 

5) De Apodis caneriformis, anatome et historia evolutionis, p. 48. 
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således äro analoga med de förmodade körtelgångarna hos Polyphemus, som 

gå från randen af den hos denne beskrifna öppningen till tarmen. Och 

den pyramidformade kaviteten torde vara analog med den kavitet, som 

finnes hos Polyphemus under den tunna membranen, som tillsluter den 

nämnda öppningen på skalet. Äfven dessa förhållanden förete således 

analogier mellan dessa organer hos Apus och Polyphemus. Då arteria aorta 

går direkte in uti denna kavitet hos Apus, så är det sannolikt, att hon 
gör detsamma hos Polyphemus och Evadne m. fl. och det förklaras här- 

igenom lätt, huru jag kunnat få se blodet med häftighet utrusa från ifrå- 

gavarande kavitet hos Evadne, sedan membranen, som ofvantill betäcker 

densamma, blifvit sprängd '"). 

Fisoner har sett det ifrågavarande organet hos Polyphemus, och har 

antydt det å fig. 1, e, men har uppfattat det oriktigt, då han blott ansett 

det såsom ett fäste för muskler. Eljest har det icke hos detta djur blifvit 

anmärkt af någon. 

Tarmkanalen hos Polyphemus saknar blindtarmlika bihang, och bildar 

ingen slynga. Vid början af thorax böjer den sig starkt nedåt, och bildar 

en båge, hvars concava del är framåt. 

Hannen är okänd, och jag har icke lyckats finna den. Förmodeligen 

liknar den mycket honan, såsom förhållandet är hos Evadne. 

Under sommaren från Juni till September har jag funnit ifrågava- 

rande Polyphemus ganska allmän såväl i rinnande som stillastående, men 

dock rent vatten. Dess rörelser äro ganska snabba, och andra paret an- 

tenner äro derunder i så stark rörelse, att man knappt kan se dem. Den 

simmar med ryggen uppåt”). Stundom träffar man den, liksom Daph- 

nierna 0. a. med det så kallade ephippium, som ofvan blifvit beskrifyvet. 

Dess föda lär bestå af animaliska ämnen, emedan man funnit den med 

smärre Lyncei och Cyprides mellan klorna på benen. Mandiblernas med 

skarpa tänder försedda tuggyta, dess goda fångredskap uti benen, och 

starka rörelseförmåga tyckas tala för dess egenskap af rofdjur. 

6) Enligt ZAppacH lära analoga organer förefinnas hos Branclhipus, Limnadia och 

Arqgulus. 

7) Baird uppgifver, alt den alltid simmar på ryggen; men enligt hvad jag haft till- 

fälle alt erfara är förhållandet annorlunda, och Fisener har äfven funnit, att den allud sim- 

mar med ryggen uppåt. 
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Gen. 7. LYNCEUS, Mörner. 

Capilis lesta ad latera usque ad apicem rostri prominens, et fornicis instar basin antennarum 

primi el secundi paris obtegens. Antenne primi paris breves. Antennarum secundi paris rami triar- 

ticulati, unus tres et alter quinque vel quattuor setas geniculatas gerens. Inter caput et thoracem 

nulla impressio, sutura vero plerumque perspieua. Pedum sex paria 2). Abdomen semper perspicue 

articulatum. Infra oculum macula nigra plerumque magna. Intestinum Jaqueos duos — unum in 

thorace et alterum in abdomine — formans ?). 

Detta slägte är omslutet af ganska naturliga gränser, och skiljes lätt 

från alla de föregående. Det har af Barrep blifvit deladt i flera slägten 

(Eurycercus, Chydorus, Camptocercus Acroperus, Alona, Pleurozus och Pera- 

cantha), hufvudsakeligen grundade på olika modificationer af skalets form. 

Men dessa skiljaktigheter hafva icke synts mig vara af den natur, att de 

lemna tillräcklig grund för uppställningen af nya slägten, och har jag 

derföre ansett det bäst, att återgå till det gamla af O. F. Mörrer upp- 

ställda, sedan detta blifvit begränsadt med noggrannare och mera be- 

stimda karakterer, hemtade från egna och andras iakttagelser. Dessa 

karakterer äro följande. Hufvudskölden, som baktill ofvan icke är skild 

från det andra skalet genom någon impression, men merendels genom en 

temligen tydelig sutur ''), är å hvardera sidan från dess bakre del ända till 

rostrum utstående, och betåckande basen af första och andra paret antenner. 

Den har derföre utseendet af ett hvalf; och är framtill och nedtill något 

rörlig, så att det så kallade rostrum kan läggas intill främre kanterna af 

epimererna. Sedt från sidan, synes rostrum merendels långt och mer 

eller mindre spetsigt. Första paret antenner äro korta. Båda grenarna 

å andra paret antenner äro treledade, och den ene har blott trenne le- 

dade och cilierade borst, som sitta vid spetsen af tredje ledet, men den 

andre har fyra eller fem dylika, af hvilka första och andra eller blott det 

sednare ledet har ett, och det tredje ledet har trenne. Benen äro sex 

8) Förut har man endast uppgifvit fem par ben, men jag har hos Lync. lamellatus 

funnit ett sjette benpar, och har anledning att tro, att detta äfven finnes hos de andre, 

eliuru det tillfölje af detta bens obetydeliga storlek, och stora genomsigtighet icke varit 

mig möjligt all finna det hos dem som äro vida mindre, 

9) Den andra slyngan har jag sett hos alla. Barr har sett den hos LC. lamellatus, 

men uppfattat den blott såsom en från tarmen utgående lob. Att här är en verklig slynga,' 

har jag erfarit, då jag här sett tarmens innehåll gå rundt om i densamma. Den är för 

öfrigt redan förut anmärkt af SCHÖDLER. 

10) Att hufvudskölden här är skild från det andra skalet, märkes lättast på fällda skal, 

emedan på dessa hufvudet alltid är afskildt från den bakre delen af skalet. Men båda sido- 

delarne af skalet äro sammanhängande. 



PAS | Mia a 
SÅNÄR of > ALINE 

RNE 0 IG ENDE NRO ar Sykg värt yr ak Rö så 4 ” 

SN 

ör RAGE. | fx ARG Jun Er! visa 
på å TE ND) 7 Une 03 MIR An å eV 

ST. ARN NE EL 13 & fö KSL ET FT ist) dl 

EV - tv SET Or ec 24 njUL palin JA ( 35 FIN Fatvg 

TA a fran, 1 OKUND i ,; Poli rå h 

Lp - i - hå id ih 

SR AA d 3 Säg. ou PAR MIN JE Rn LARS iir i V 

i , pr sg - | 2 4 & jp Of 4 an j al DN Kida Li La ÅKA TM FC > bönde 

SL ESA V i AN 
å sk M N ” t JEN NE + da SYRE FN på Ly Sj Sie SARK VÄ väl sag gj NA Us be ft gr | 

N CH "” I d 

HN. SALE SV sådtE NEN 
' .' Il VA SE : A STE b LÖ 
Hl öv MN bl Jb PRE I (CR ÅR Hal Fl tån MN Ned FORNA Hu KR file Fu Ni 

p Em är | PA sv ; Å 
INF SSM Sv ADEL ref AD SN NL Ng NS hajen 4 NG ” 

SA | "äl WO UImHul mM LJ AN HI rö VV ön 

ä oo FR Vidigr NCV I KL: få dl AUT f ÅN ed EN PA NN 

SA Vari AY ru piniko SkvgenDe um | 0 rv 
SU fas di fel Lå AMT OR - Je Hiv Up Hus! nn dusale MALL svd 

avd || ' KA j S la 4 CN FE PErg TÅ 1 ' i RR TN 4 SR bat I SUM RU LE da EA ÄRAN hj UR Häl 

; Kn 1 Å ; i J vv Sar | i FA route CIN f tnttlänniot : 3 ÅLTL ÄN | HEN RE MÅ 

VO | ä Mu | | å i 
Å si RANKAS 4 IN [bä MARTA OR LD BA ua j H Ö RET rna FL 

' 
Ann - 

FT ' j i [ ä i $ te | | 
Arg od TEUSÖMIR big AD TIO. Sig ARNE As OL NA RR 

Fur 2 SET /j ) | pe fn fö: AN 
(d 

- a FJ , RE i sände ål c & sp 

n r sr VUKOVAR pp OS I Å ul od CI FRIN ln i odK 

UVA å i , Lu | up wu 
t J i 4 

ertyt i Må 4 ” ATV Äg Na 

' VE | Ab JR TANEG HÄ NINNA Id MILO EM h ) 

| | FATT IEINENR 

vå £ & ; em N i | I - 4 

V KL | u ” 2 FT RE SVE NA " jo 

t (t 194 ” 4 (ie 4 4 Fö PA ” | | LIT: LV WH 

- Fd ; i 
7” frn <ån i j ; "od d ; Rev R Uta ss: || || MM J U ; 

FIRST ulf MG SE ren he ÅR GR UAE PORT AST SL VAA 

vå SILAT LJ ' IH id Viv BIM vå | 

L TAN! 4 Kl : 

a na i v ij KK | så VV 

nä MN påg bör värl Br i MM Bh 

kid KAR bt KJ 



pag. 71 

/ punctata. Abdomen posti- 
cum latum, fere rectangu- ) -lamellatus. 

ad angulum mar- Hare; 
ginis posterioris et postice supra I e Oak -Quadrangularis, plus 1. minus RN ( arcuata. 1 ”s 

reclangularis ; dentata; striata, ex parte reti- 
culata, et po- EDA 
stice supra Ku 
sinuata. 

anlice plus I. ad angulum marginis posterioris et inferioris | 
minus crassa |. dentata. exigUuus. 

SRV Testa ad angulum SEE 
Lynceus Testa, supra ARR 6 CV nis posterioris et inferioris | ..; 
y visa, / fig. 1); a latere visa, fere semicirci- denticulis duobus, minime- trigonellus. 

nata, margine ) Rostrum acutum. 4 que striata. 

PECEeo Testa antice et posti S postice acu- | 
fruns leata, et profunde striata. : Söke aeu 

Rostrum nullum, | reticulatus. 

; Hiort -&lobosus. 

förenrratnata: Macula nigra infra oculum magna, oculo pa- 

Macula nigra infra oculum parva, oculo multo ) 

Å rum minor. I -sphericus. 

Abdomen mediocre, equale. -slriatus. iu 

antice coarctata et acuminala j 
(vide tab. VII, fig. 5). Abdomen longum, versus extremitatem posteriorem gradatim ) 

-Mucrourus. 
atlenuatum. 
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par, af hvilka de tvenne första knapt synas vara branchialben. Den bakre 

delen af abdomen är alltid genom ett tydeligt led skild från den främre, 

och vid detta led sitta i bakre kanten ett par ledade borst. Under ögat 

är en svart fläck, som merendels är stor. Tarmen bildar tvenne slyngor: 

en i thorax, och en i abdomen. 

A) Testa, supra visa, antice crassa et rotundata. 

1. LYNCEUS LAMELLATUS, Mörcrer. 

Testa punctata, a latere visa, fere reclangularis, ad angulum marginis posterioris el inferioris ro- 

tundata, margine söperiore plus vel minus arcuato; rostro breviusculo parum acuto. Antennarum 

brevium secundi paris ramorum unus tres, et alter quinque setas geniculatas et ciliatas fjerens. Abdo- 

men posticum latum, et lamellosum, ejusque margo poslicus una serie aculeorum armatus. Macula 

nigra infra oculum parva, prope basin antennarum primi paris posita. Intestinum antice appendicibus 

duabus czeciformibus brevibus instructum. Longitudo circiter 3—4 mm. Maximus inter suos conge- 

neres, et inter maximos hujus ordinis. 

Tab. Vj fig/s7=>12y tab. VI fig. 4—7' tab VIL) fig! "I. 

Lynceus lamellatus, 0. F. MULLER: Enolomostraca, pag. 73, tab. IX. fig. 4—6. 

ZADDACH: Synopseos Crustac. Prussicorum Prodromus, p. 28. 

LIÉVIN: Die Branchiop. der Danz. Gegend, p. 39, tab. IX. 

Eurycercus lamellatus, BARD: British Entomostraca, p. 124, tab. XV, fig. 1 & 1 a—b. 

Lynceus laticaudatus, S. FisonEr: Uber die Branchiop. u. Entomostrac. in d. Umgeb. v. S:t Pe- 

tersburg, p. 187, tab. VII, fig. 4—7. 

Beskrifning: Denne, som är den störste inom slägtet, skiljes dessutom 

lätt från sina samslägtingar genom formen af den bakre delen af abdomen, 

som är mycket bred, hoptryckt lamellös och nästan jemnbred, samt i bakre 

kanten försedd med en rad tätt intill hvarandra sittande taggar, som tilltag: 

i storlek mot bakre ändan af abdomen (tab. V, fig. 7, h; fig. 11). Det 

är denna formen af abdomen som gifvit anledning till det af Mörrer gifna 

namnet. Sedd från sidan, är honan (tab. V, fig. 7) af mer eller mindre 

rectangulär form. Hufvudet företer framtill en jemn rundning, och slutas 

med ett nedåtrigtadt temligen kort och föga spetsigt rostrum ”'). Den öfre 

bakre kanten af hufvudet är något uppstigande, och föga böjd. Bakom 

suturen mellan skalet å hufvudet och det å thorax är den öfre konturen 

mer eller mindre starkt bågböjd i den mån matrix är fylld af ungar. Är 

denna kontur starkt bågböjd, öfvergår den med en rundning så smånin- 

1) Då detta rostrum ses framifrån, är det kort, bredt och trubbigt. 
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gom utan gräns i den bakre. Då den är mindre starkt bågböjd, isynnerhet 

hos yngre individer, mårkes en gräns, eller antydning till vinkel mellan 

de båda konturerna, såsom fig. 7 utvisar. Den bakre konturen eller de 

bakre kanterna af båda epimererna äro något böjda, och öfvergå med en 

stark rundning uti de undre. Dessa hafva stundom å sin medlersta del 

en mer eller mindre tydelig bugt, men äro stundom något bågböjda och öf- 

vergå med en trubbig vinkel eller en rundning uti de främre, som å sin 

medlersta del förete en stark rundning. De bakre kanterna hafva mycket 

små och korta taggar, och de undre hafva temligen korta borst. Skalet 

synes på sidorna ruggigt af små upphöjningar. Sedd ofvanifrån (tab. VI, 

fig. 1), är den framåt bred och rundad. Bakåt är den starkt afsmal- 

nande, och de båda sidodelarna af skalet äro skilda temligen långt upp. 

Den öfre kanten af skalet bildar bakom hufvudet en skarp köl. Till fär- 

gen är den ljusbrun med grönaktig anstrykning, eller olivgrön. 

Första paret antenner (tab. V, fig. 7, b) räcka nedom spetsen af 

rostrum, äro cylindriska, mot spetsen något afsmalnande, och hafva vid 

denna några nästan jemmtjocka känselborst, som vid fästet äro omgrfna af en 

krans af korta taggar. Andra paret antenner (tab. VI, fig. 2) äro korta. 

Basaldelen är kort och tjock. Hvardera grenen har trenne leder. Den öfre 

(a) har trenne ledade och cilierade borst, som sitta vid spetsen af sista 

ledet. Å samma ställe är älven en tagg. Vid spetsen af första ledet å 

samma gren är äfven en dylik tagg, och vid detta leds rot är på basal- 

delen äfvenledes en sådan tagg. Den andra (undre) grenen (b)' har fem 

ledade och cilierade borst, af hvilka första och andra ledet vid spetsen 

hvartdera bär ett, och det sista ledet trenne. Det sednare ledet har dess- 

utom vid spetsen en tagg. Öfverläppen (labrum)] (tab. V, fig. 7, d) är 

stor, med undre eller främre kanten hoptryckt, bågböjd, och bakåt ut- 

skjutande i en spets. Sedd från undre sidan (fig. 8, a), har den å hvar- 

dera sidan ett halfmånformigt, mycket tunnt och genomsigtigt utskott (b, b). 

Mandiblerna (fig. 9 samt fig. 8, c, c) äro föga olika dem af Daphnierna. Vid 

sin nedra ända äro de inåtböjda. A inre sidan äro de nära spetsen något 

conceaverade. Vid randen af tuggytan äro ett par tandlika utskott samt 

tjocka och korta rörliga borst, som under stark förstoring visa sig vara 

i ena kanten beväpnade med taggar (fig. 10). Innanför randen synes å 

inre sidan en annan tvärsöfyer mandibulan sittande rad af dylika rörliga 

borst. Å samma sida har den äfven en fördjupning till fäste för tugg- 

musklerna. Bakom mandiblerna och munnen är en tydelig underläpp 
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(labium), (fig. 8, d). Den har utseende af ett nästan syllikt blad, hvars 

spets är rigtad mot munnen, och som är concavt, samt vid sidorna och 

spetsen försedt med borst. Bakom underläppen sitter vid hvardera sidan 

af densamme en maxilla (fig. 8, e, e), hvars rörliga änddel är rigtad framåt 

mot munnen. Maxillan har för öfrigt en articulation vid basen. Dess 

rörliga änddel, som merendels ligger böjd öfver basaldelen (tab. VII, fig. 

1), är beväpnad med fem starka ledade och cilierade borst eller taggar ”). 

Fig. 8 å tab. V visar dessa mundelar uti deras naturliga läge, sedda 

nedifrån. 

Benen äro till antalet sex par, af hvilka första och andra paret knapt 

synas vara branchialben, och sjette paret synes vara det endast i ringa 

mån. Första benparet (tab. VI, fig. 3, sedt från yttre sidan) är starkt 

byggdt. Vid sin nedre del är det något bredare. Dess främre kant är 

här bågböjd, och bevuxen af flera tofsar borst. Å sidan är det kort- 

hårigt. Något ofvan nedre kanten är en aflång gren (a), som vid spetsen 

synes delad i tvenne flikar, och der bär ett par långa ledade, och å den 

ena kanten af sitt yttre led med korta och styfva borst eller taggar för- 

sedda borst, samt ett kortare oledadt borst, och en lång och krökt klo, 

hvilken djuret begagnar till att hålla sig fast med vid vattenväxter och 

dylikt ?). Bakom denna gren företer den undre kanten af benet flera 

otydliga flikar, och der sitta temligen många (omkring 15) ledade, och 

å den ena sidan af det yttre ledet cilierade borst. Vid bakre kanten synas 

längre upp ett par dylika borst, och på mre sidan af benet sitta äfven 

några sådana. Andra benparet (fig. 4, från yttre sidan) synes vara af 

en något mera invecklad byggnad, ehuru mycket liknande det första. 

Det är kortare, och saknar den starka rörliga klon, men har å detta 

ställe ett aflångt lamellöst bihang. För öfrigt har det å sin främre och 

undre kant en mängd ledade borst af samma beskaffenhet, som de å 

första benparet, och ofvan dessa sitta äfven några mindre dylika, som a sitt 

yttre led äro cilierade å båda sidorna. Vid bakre kanten har det ett 

2) Maxillerna äro oriktigt beskrifna och afbildade af Litvis och Baino. 

3) Detta har jag ständigt observerat, men aldrig sett, att den med ryggen suger sig 

fast, liksom Daphnia sima, såsom Zesker påstår (Mörrers Archiv, 1851, p. 120); och 

jag skulle derföre vilja tro, att den öppning, som finnes vid öfre delen af skalet vid sutu- 

ren mellan hufvudet och thorax, icke är öppningen för något vidfästningsorgan, liknande det 

ofvan hjertat hos Sida erystallina, utan att den snarare är att förlikna med öppningen 

framom sulturen mellan hufvud och thorax hos densamma. 

10 
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bladlikt bihang (a), som bär ungefär sju ledade och å sitt yttre led å 

båda sidor cilierade borst. Tredje benparet (fig. 5, fr. yttre sidan) synes 

mera egnadt att vara branchialben. Man kan å hvartdera benet af detta 

benpar urskilja sjelfva stammen och bihangen. På den förre synas tvenne 

leder (a & d). Hvartdera af dessa har i nedre kanten en del ledade och 

cilierade borst. Det första ledet har dessutom vid bakre kanten ett blås- 

likt bihang (6); och det andra ledet har ett rundadt bladlikt bihang (€c) 

i bakre kanten, som har ungefär nio ledade och cilierade borst. Å inre 

sidan af det andra ledet är fästadt ett stort, mycket tunnt och genomsig- 

tigt, nedåt något bredare och tvärt afhugget bihang (€), som vid sin nedre 

kant har fem långa och med särdeles långa cilier försedda borst. Den 

bakre kanten af detta bihang är bugtig, samt har en process och trenne 

cilierade borst, af hvilka det ena är stort och liknande de förutnämnda 

fem. Fjerde benparet (fig. 6, från yttre sidan) liknar något det tredje, men 

dess nedre bihang har en annan form. Dess stam (a, d) synes åfven bestå 

af tvenne leder, samt vara försedd med trenne bihang. Vid bakre kanten 

af första ledet synes ett bladlikt bihang (5), något liknande det å förra 

benet, som blifvit utmärkt å figuren öfver detta med bokst. c. Det har i 

kanten sju ledade och cilierade borst, och tyckes hafva blifvit något rubbadt 

till sitt läge. Straxt nedom fästet för detta bihang är ett annat ovalt blås- 

likt bihang (€). Främre kanten af andra ledet är bugtig och ojemn, och 

der är en membranös nedåtrigtad process. Vid sin nedre del synes detta 

led deladt i tvenne flikar, af hvilka den främre är oval, och bär sju ledade, 

och å den ena kanten af det yttre ledet cilierade borst, och den bakre 

slutas med en lång, något böjd, spetsig process, och bär å sin öfre kant 

innanför denna sex ledade, och å yttre ledets båda sidor cilierade borst. 

Vid inre sidan af detta led är fästadt ett stort, mycket tunnt och genom- 

sigtigt rundadt bihang (e), motsvarande bihanget eå föregående benparet. 

Detta rundade bihang är vid kanterna cilieradt, samt har i nedre och 

bakre kanterna tio stora, och med långa cilier försedda borst, som till- 

taga i storlek bakåt. Det femte benparet (fig. 7) är af en vida enk- 

lare byggnad. Å det kan man urskilja en tjockare basaldel, å hvars yttre 

sida är ett köttigt bihang (a), som med en lång, något böjd och rörlig 

spets sträcker sig nedåt yttre sidan af detta benpars nedre, breda, rundade 

och särdeles tunna och genomsigtiga del. Denna sednare har i kanterna 

långa och fina cilier, samt vid den bakre kanten åtta temligen korta ledade 
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och cilierade borst, och under dessa ett annat längre och cilieradt borst, 

som icke är ledadt. I undre kanten har denna del fyra st. korta, cili- 

erade och oledade borst, samt vid den öfre delen af den bakre trenne 

längre dylika '). Det sjette benparet (tab. V, fig. 12, från yttre sidan) 

är vida mindre, samt af ännu enklare byggnad. Äfven det har en köttig 

basaldel (6), som nedåt förlänges med en rörlig spets, hvilken ligger 

utanpå dess nedre, tunna, särdeles genomsigtiga och membranösa del eller 

bihang (a), liksom hos föregående benparet. Detta sednare tunna bihanget 

är nåstan quadratiskt, och saknar cilierade borst. Dess öfre och bakre 

kanter bära långa cilier, och vid den nedre delen af den sednare går 

innanför den en något upphöjd och äfvenledes cilierad linia. Sådant har 

detta ben visat sig, sedan det lefvande djuret blifvit söndertaget. Men 

dessförinnan; d. v. s. på det lefvande djuret, har det visat sig något olikt 

derigenom, att det nedre tunna bihanget haft ett olika läge, så att den 

kanten af detsamma, som blifvit beskrifven såsom den bakre, varit rigtad 

snedt nedåt och framåt. Denna nedre tunna del hos detta och föregå- 

ende benparet bör utan tvifvel betraktas såsom analog med det nedre 

tunna bihanget (e) hos tredje och fjerde benparen. 

Den bakre delen af abdomen (tab. V, fig. 7, h), som genom ett ty- 

deligt led är skild från den fråmre, är särdeles bred och hoptryckt. Dess 

främre kant är något mera böjd, än den bakre. Denna är långsåt be- 

väpnad med en rad tätt intill hvarandra sittande taggar, såsom fig. 11 

utvisar, hvilka tilltaga i storlek mot ändan af abdomen. Å sednare stället 

är en djup bugt (fig. 7, i), hvarest anus är belägen. Den springa, som bildar 

analöppningen, är framtill mot abdominalklorna på sidorna omgifven af 
korta taggar. Abdominalklorna äro ganska stora och nästan räta. Vid 

sin bakre kant hafva de nära roten tvenne betydeliga taggar, som sitta 
tätt intill hvarandra, och af hvilka den yttre är större. Från denna tagg 

och till granskapet af spetsen hafva de å samma kant tätt sittande och korta 

borst. De båda abdominalborsten (g), som sitta straxt bakom det nämmn- 
da ledet, äro tvåledade och å sitt yttre led cilierade. Å öfre kanten af 
abdomen är vid bakre gränsen för matrix en liten trubbig process. 

I 

?) Femte benparet har af Baimp blifvit afbildadt såsom det fjerde och det, han afbil- 
dat såsom det femte, synes blott vara en del af något af de föregående. Liévins beskrif- 
ning och afbildning al fjerde benparet är äfven oriktig derigenom, alt han tagit det nedre 
stora bihanget för hela benet, och icke sett sjelfva stammen af detsamma, 
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Tarmen har vid sin främre del tvenne korta blindtarmlika bihang 

(fig. 7, k), och bildar tvenne slyngor, en i thorax (f), och en i abdo- 

men (1), nära det led, som skiljer den bakre delen af abdomen från den 

främre, och ungefär å samma ställe, hvarest hos Acantholeberis finnes en 

dylik slynga. Ögat är temligen stort, och försedt med tydeliga krystall- 

linsar. Men den svarta fläcken, som sitter nåra vid basen af första paret 

antenner, är liten. På öfre delen af skalet vid suturen mellan hufvud 

och thorax är en liten öppning, som tyckes antyda ett der befintligt or- 

gan, som är analogt med det som finnes hos Sida crystallina, Polyphemus 

m. fl. vid den hos dessa befintliga öppningen på skalet å hufvudet framom 

suturen mellan hufvud och thorax. ZENKER, som å ofvan anförda stället 

omnämnt detta organ, och ansett det för en vwvidfästningsapparat, hvilket 

dock förefaller mig tvifvelaktigt, har icke funhit det hos honorna, utan 

endast hos hannarna. Någon hanne har jag icke lyckats finna; men jag 

har alltid sett det mer eller mindre tydligt hos gamla honor. 

Enligt ZENKER skall hannen till det yttre skilja sig från honan der- 

igenom att första paret antenner äro tvåledade. Men han omnämner icke, 

att den, såsom hos andra Lyncei, afviker från honan genom en annan 

form af första benparet. 

Ungarna skilja sig till formen från de gamle endast derigenom, att 

skalets öfre kontur är nästan rät, och rostrum kortare och trubbigare. 

Från början af sommaren till slutet af October har jag funnit den 

allmän i stillastående klart vatten, samt äfven i sakta flytande strömmar, 

på sådana ställen, hvarest är rik tillgång på Lemna och andra vattenväxter. 

Den simmar ganska snabbt, alltid med ryggen uppåt, och dess rörelser 

äro ej hoppande, utan likna mera ett oafbrutet språng. De hafva någon 

likhet med dem af Daphnia sima. Uti dess tarm har jag endast funnit 

lemningar af vegetabiliska ämnen, men den skall äfven förtära animaliska. 

Uti dess matrix har jag stundom sett tretton ungar, men jag har aldrig 

funnit den med ephippium. 

2. LYNCEUS QUADRANGULARIS, Mörrer. 

Testa striata, a lalere visa fere reclangularis, supra usque ad margines posteriores fere truncatos vel 

parum rotundatos arceuata, ad angulum marginis posterioris et inferioris rotundata, minimeque den- 

tata, rostro longo et acuto. Åntennarum secundi paris ramorum unus tres et alter quinque setas ge- 

niculatas gerens. Abdomen posticum mediocre, fere equale, postice parum arcuatum, et duas series 

aculeorum habens. Longit. cire, I mm. 
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Mabi VI PgevG. 

Lynceus quadrangularis, OO. F. MULLER: Entomostraca, p. 72, tab. IX, fig. 1—3. 

a 4 LIEVIN: Die Branchiop. d. Danzig. Geg. p. 40, tab. X, fig. 6 & 7. 

P it S. FISCHER: Uber die Branch. u. Entom. in d. Umgeb. v. S:t Petersburg, 

p- 189, tab. IX, fig. 3—56. 

ÅAlona gquadrangularis, BAirD: Brit. Entomostraca, p. 131, tab. XVI, fig. 4. 

Beskrifning : Från föregående, hvilken den till formen temligen myc- 

ket liknar, skiljes den dels genom sin mycket mindre storlek, något mer 

långsträckta form, och längre rostrum, samt dels genom en annan form 

på den bakre delen af abdomen, som i proportion är vida mindre, af 

medelmåttig storlek, samt har den bakre kanten beväpnad med tvenne 

rader temligen grofva taggar, som ej sitta så tätt, som hos föregående. 

Från följande arten, hvilken synes komma den närmast, skiljes den genom 

sin större storlek, och en annan form af skalet, sedt från sidan, då dess 

öfre kontur bildar en jemn båge, utan antydning till bugt vid dess 

bakre del, och utan att dess medlersta del är särdeles uppstående, och 

de bakre kanterna äro nästan tvärt afhuggna, samt dessutom derigenom, 

att den svarta fläcken under ögat är mindre. 

Dess öfre kontur (honan sedd från sidan tab. VI, fig. 8.) bildar, 

från spetsen af rostrum ända till den öfre gränsen för de bakre kanterna 

af skalet, en jemn båge. De bakre kanterna äro föga böjda, och öfvergå 

genom en hastig rundning uti de undre. Dessa förete något bakom sin 

medlersta del en liten bugt, och äro långsåt bevuxna af borst, som vid 

deras främre del äro längre. Framåt böja de sig uppåt, och öfvergå 

genom en stark rundning uti de främre. Skalets allmänna form närmar 

sig något till den rectangulära. Sedt ofvanifrån, har det nästan samma 

form, som hos föregående, endast med den skilnad, att dess främre del 

synes något smalare. Det har på sidorna temligen otydliga, långsgående, 

glesa strimmor, och dess färg är ungefär densamma, som hos föregående. 

Den svarta fläcken under ögat är temligen liten, och sitter närmare 

främre kanten af skalet, än hos föregående. Labrum har på sin undre 

sida en stor hoptryckt process (a), hvars undre kant är något båg- 

böjd, och bakåt slutas i en spets. Första paret antenner äro af vanlig 

form. Andra paret äro af samma bildning, som hos föregående. De 

äro temligen korta, den ena grenen har trenne, och den andra fem ledade 

och cilierade borst, men det borstet, som sitter på första ledet af denna 

sednare grenen är något mindre, än de andre. Jag har icke sett, huru- 

vida dess tarm har blindtarmlika bihang, eller icke. Den bildar en slynga 
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i thorax, och en i abdomen. Bakre delen af abdomen är nästan jemn- 

bred, med bakre kanten jemn och något böjd, samt mot spetsen beväp- 

nad med tvenne rader grofva taggar. De båda abdominalklorna äro 

långa och hafva i bakre kanten vid basen en lång tagg. 

Hannen är okänd. 

Under sommaren, från Juni till September har jag funnit denne all- 

män på samma localiteter, der jag träffat föregående. Dess rörelser likna 

dennes. 

3. LYNCEUS ROSTRATUS, Kocr. 

Tesla striata, eliam in capite, et ex parle reliculata, a latere visa quodammodo rectangularis, 

rostro dongo et acuto, margine superiore medio valde arcuato, et postice leviter sinuato, marginibus 

posticis rotundatis kevibusque. Macula nigra magna, oculo parum minor, eidemque quam apici rostri 

propior. Lynceo sphierico fere minor. Longit. vix 4 mm. 

Tab. VI; dig... 

Lynceus rostratus, C. L. KoCH: Deutschlands Crustaceen, Myriapoden und Arachuiden, 36 h. 12 pl. 

Anm. I åtskilliga afseenden tyckes den närma sig till Barons Acroperus namnus. 

Men såvida Bairpos figur öfver denne är trogen, afviker den dock så mycket genom formen 

af bakre kanterna af skalet, som hos den äro rundade, men hos Acroperus nanus tvärt 

afhuggna, alt jag icke vågar upptaga denne sednare såsom synonym, ehuru jag är böjd för 

alt anse den såsom sådan. 

Beskrifning: Till formen liknar den mycket den föregående, men har 

knappt tredjedelen af dennes storlek. Sedd från sidan (tab. VI, fig. 9, 

honan), närmar dess form sig något till den rectangulära, likväl mindre 

än den af den föregående. Rostrum är ganska långt och spetsigt. Dess 

öfre kontur bildar en båge, som är ojemn derigenom, att den midtöfver 

thorax är starkare böjd, samt derifrån sänker sig starkt bakåt, och bildar 

vid sin bakre del en liten bugt. De bakre kanterna äro starkt rundade, 

och öfvergå utan vinkel eller tandlika utskott uti de undre. Dessa hafva 

å sin medlersta del en tydlig bugt, äro långsåt cilierade, höja sig framåt, 

samt öfvergå genom en stark rundning i de främre kanterna af epime- 

rerna. Uppifrån sedd, har den ungefär samma form, som föregående. 

Skalet är både på sin öfre och nedre del äfvensom på hufvudet strieradt 

af tydliga, upphöjda, vid sin främre del nedåtböjda strimmor, som vid den 

undre och främre delen af skalets sidor nätformigt äro förenade genom 
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tvärstrimmor.  Föröfrigt synes det fint punkteradt. Det är dunklare til 

färgen, samt mindre genomsigtigt, än hos den föregående. Den svarta 

fläcken under ögat har samma läge, som hos föregående, men är större, 

än hos den, så att den är föga mindre än ögats svarta pigment. Första 

och andra paret antenner synas hafva samma bildning, som hos föregå- 

ende. Den bakre delen af abdomen är äfven mycket lik dennes, men 

har å den medlersta delen af sin bakre kant en temligen djup bugt, och 

de båda raderna taggar å samma kant sträcka sig icke längre upp än 

till denna bugt. De båda abdominalklorna hafva samma utseende, som 

hos föregående. 

Hannen är okänd. 

Den synes vara sällsynt. Jag har blott funnit ett enda individ i Juh 

månad vid Trolle Ljungby uti stillastående vatten på torfbotten. Dess 

ringa storlek gör att den lätt förbises, och det är möjligt, att den i 

sjelfva verket icke är så sällsynt. 

4. LYNCEUS EXIGUUS, n. sp. 

Testa striala et reticulata, a latere visa, quodammodo rectangularis, supra et infra arcuata, supra 

postice leviter sinuata, postice truncata, ad angulum marginis posterioris et inferioris dentata, antice 

rostrum breve et obtusum formans. Antenna primi paris rostro vix longiores. Antennarum secundi 

paris ramorum unus tres et alter quattuor setas longas geniculatas et ciliatas gerens. Ahdominis po- 

slici margo posticus infra setas abdominales tres sinus et inter hos processus duos obtusos habens /; 

postea apicem versus seriebus duabus aculeorum pröeditus, et apice rotundato. Ungues abdominales 

basin prope aculeum magnum postice gerentes. Inter congeneres suos minimus. Longitudo circif. 

Y/, mm. 

Tab. VII, fig. 9 & 10. 

Beskrifning : Denne, som af alla sina samslägtingar är den minste, 

skiljes lätt från de andre genom skalets form. Sedd från sidan (tab. VII, 

fig. 9, honan), bildar dess öfre kontur en båge, som bakåt sänker sig 

starkt, och nåra bakre vinkeln öfvergår i en liten bugt. Baktill är skalet 

tvärt afhugget, och de bakre kanterna bilda såväl med den öfre som med 

de undre trubbiga vinklar. Vid öfvergången till de sednare äro tvenne 

taggar, bildade genom inskårningar i skalet, samt derofvan en liten bugt. 

De undre kanterna af skalet bilda en jemn båge, som är mindre böjd än 

den öfre, och framtill öfvergå de med en stark rundning i de fråmre. De 

förra hafva långsåt långa borst. Rostrum är kort och något trubbigt. 



80 CLADOCERA. 

Långsåt skalets sidor äro uppstående strimmor, som gå parallelt med den 

öfre kanten, och äro nätformigt sammanbundne af mindre dylika, t. o. m. 

på hufvudet. Vid nedre och främre delen af epimererna är det groft 

reticuleradt, och här synas inga långsgående strimmor. Sedd ofvanifrån, 

är den temligen tjock och bukig, med största bredden på midten, fram- 

till rundad, och baktill något tillspetsad. Föga genomsigtig. Färgen 

grönaktigt hvit; stundom mörkare, svartaktig. 

Ögat är stort, och ungefär midtemellan det och spetsen af rostrum 

är den svarta fläcken, som äfvenledes är temligen stor, ehuru vida mindre 

än ögat. Första paret antenner äro ungefär af samma längd, som rostrum. 

Å andra paret antenner har den ena grenen trenne och den andre fyra 

ledade och cilierade borst, som äro särdeles långa. Den bakre delen af 

abdomen, som är af vanlig storlek, har i bakre kanten nedom abdomi- 

nalborsten trenne bugter, och mellan dessa tvenne trubbiga processer, af 

hvilka den nedre är större. Utanför denne har den tvenne rader korta 

taggar, och är vid spetsen rundad. De båda abdominalklorna hafva wid 

basen i bakre kanten en lång tagg. 

Hannen år okänd. 

Den tyckes vara sällsynt. Endast tvenne individer har jag funnit 

vid Vestra Wram under förl. sommar i Juni månad, uti stillastående vat- 

ten, som sedermera torkade bort, och der bottnen var belagd med rutt- 

nande löf, och bevuxen af starrgräs. 

5. LYNCEUS TRIGONELLUS, MöLrer. 

Testa punctata, a latere visa fere semicircinata, postice paullum exserta et truncata, margine su- 

periore postice leviter sinuato, ad angulum marginis posterioris et inferioris denticulis duobus. Ro- 

strum longum et aculum. Antennarum secundi paris ramorum unus tres et alter quinque setas geni- 

culatas et ciliatas gerens. Macula nigra infra oculum magna, oculo quam apici rostri propior, et 

prope basin antennarum primi paris posita. Intestinum antice appendicibus cexciformibus carens. 

Longit. cire. 74 mm. 

Tab. IX, fig. 1. 
» 

Lynceus trigonellus, 0. F. MULLER: Enotomostraca, p. 74, tab. X, fig. 5 & 6. 

n v ZADDACH: Synops. Crustaceorum Pruss. Prodromus, p. 28. 

Hl R LIÉVIN : Die Branchiopoden d. Danzig. Gegend, p. 41, tab. X, fig. 4. 

2 aculeatus, S. FISCHER: Uber die in d. Umgeb. v. S:t Petersb. vork. Branchiop. u. En- 

tomostr. p. 192, tab. X, fig. 1 & 2. 

Monoculus aduncus,  JURINE: Histoire des Monocles, p. 152, tab. 45, fig. 8 & 9. 

Pleuroxus trigonellus, BARD: British Entomostraca, p. 134, tab. XVII, fig. 3. 

Pleuroxus hamatus, IDEM: I. e. p. 136, tab. XVII, fig. 5. (Mas). 
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Anm. Hannen till Lync. trigonellus har jag väl icke sett, men tillfölje af analogi- 
en med de karakterer, som hos Lync. sphericus utmärka hannen, måste jag anse Banps 

Pleuroxus hamatus för en hanne af förstnämnda speciet. 

Beskrifning: Sedd från sidan, är den gamla honan (tab. IX, fig. 1) 

nästan halfeirkelformig, med den bakre delen något utdragen och snedt 

afhuggen. Rostrum är långt och spetsigt. Den öfre konturen bildar en 

båge, som baktill öfvergår 1 en obetydelig bugt. Den trubbiga vinkel, 

som den öfre kanten bildar med de bakre, är nedom kroppens långsgå- 

ende medellinia. De bakre kanterna äro något böjda framåt, och vid 

vinkeln mellan dem och de undre äro ett par små tänder. De undre 

kanterna hafva framtill en nästan omärklig bugt, äro långsåt försedda med 

fina sågtänder och borst, som äro längst på midten, samt öfvergå med en 

stark rundning i de främre. Dessa hafva äfven vid sin nedre del korta 

borst, och bilda vid den öfre en något framstående rundning. Sedd 

ofyanifrån, är den framtill tjock och rundad, ehuru vid den främre delen 

smalare, än L. lamellatus. Den har då största bredden vid midten af 

kroppen, och är bakåt icke så starkt afsmalnande, som den sednare. 

Färgen är grönaktigt gulbrun. Skalet är fint punkteradt. 

Den svarta fläcken under ögat år stor, synes från sidan nära kanten 

af hufvudskölden, samt är närmare ögat, än spetsen af rostrum, och nära 

basen af första paret antenner. Af grenarna på andra paret antenner har 

den ene trenne och den andre fem ledade och cilierade borst. Tarmen 

har framtill inga blindtarmlika bihang. Den bakre delen af abdomen har 

å bakre kanten nedom abdominalborsten tvenne bugter, och mellan dessa 

en utstående trubbig vinkel. Mellan den yttre bugten och spetsen har 

den å samma kant tvenne rader borst, som bilda knippen, ungefär sex 

knippen i hvardera raden, och af hvilka de yttre äro större. Spetsen af 

abdomen är bakom fästet för abdominalklorna inskuren. Dessa klor äro 

temligen långa, och bära vid basen i bakre kanten en tagg. 

Hannen (Pleurozus hamatus, Barrp) är icke mer, än hälften så stor 

som honan. Skalets form är ungefär densamma, som hos denna, men 

rostrum är trubbigt, liksom hos hannen af L. sphericus. Första benparet 

är försedt med starka klor, äfven såsom hos densamme. 

De yngre hafva skalet, sedt från sidan, lägre, utan bugt å den bakre 

delen af öfre konturen, samt med kortare rostrum. 

Denna arten har jag endast funnit under hösten, i October månad, 

och blott i grannskapet af Lund, uti stillastående vatten. Men den tyck- 
11 
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tes då icke vara sällsynt. Under sommaren har jag förgäfves sökt den i 

norra Skåne på sådana localiteter, som MöLrrer uppgifver, nemligen skogs- 

kärr, med ruttnande boklöf på bottnen. Dess rörelser likna mycket dem 

af L. sphericus, och, om man icke betraktar den med tillräckligt stark 

förstoring, kan den lätt tagas för denne. 

6. LYNCEUS TRUNCATUS, MörLer. 

Testa, a latere visa, fere semicircinata, postice paullum exserta et truncata, infra profunde striata, 

antice et postice aculeata. Margo superior postice leviter sinuatus, prieterea arcualus; margines in- 

feriores etiam, minus vero, arcuali ciliisque longis prediti. Rostrum longum et acutum. Macula 

nigra infra oculum mediocris, oculo quam apici rostri propior. Antenn&e primi paris rostro breviores. 

Antennarum secundi paris ramorum unus tres et alter quinque selas geniculatas et ciliatas gerens. 

Abdominis postici margo posticus infra setas abdominales duos sinus et inter hos angulum obtusum, 

et extra sinum ulteriorem duas series aculeorum habens. Longit. cire. 2/7 mm. 

Tab. VI, fig. 10: s 

Lynceus truncatus, 0. F. MÖLLER: Entomostraca, p. 75, tab. XI, fig. 4—8. 
ES ” ZADDACH: Synopseos Crustac. Prussic. Prodromus, p. 29. 

4 2 LIEVIN: Die Branchiop. der Danzig. Gegend, p. 40, tab. X, fig. 2 & 3. | 

Z N S. FISCHER: Uber die Branchiop. u. Entom. in d. Umgeb. v. S:t Petersburg, 

p- 190, tab. IX, fig. 7—11. 

Peracanthu truncata, BAIRD: British Entomostraca, p. 137, tab. XVI, fig. 1. 

Beskrifning: Denne skiljes lätt från alla de andre derigenom, att ska- 

let såväl framtill som baktill är beväpnadt med taggar, d. v. s. vid den 

främre delen af epimerernas undre, den nedre delen af deras främre, 

samt vid deras bakre kanter. Sedd från sidan, år den gamla honan (tab. 

VI, fig. 10) nästan halfcirkelformig, med den bakre delen något utdragen 

samt snedt afhuggen. Den öfre konturen bildar en båge, som baktill 

slutar vid en liten bugt nära vinkeln mellan öfre och bakre kanterna. 

De bakre kanterna äro något böjda framåt och nedåt, samt beväpnade med 

omkring 15—17 temligen långa, spetsiga och tätt intill hvarandra sittande 

taggar. De undre kanterna äro svagt böjda, fint sågtandade, försedda med 

långa cilier, samt vid sin främre del beväpnade med temligen stora taggar, 

som sträcka sig upp på den nedre delen af epimerernas främre kan- 

ter. De öfvergå i dessa sednare med en stark rundning. Rostrum är 

långt och spetsigt. På sidorna af skalet synas strimmor, som isynnerhet 

äro djupa vid deras nedre del, ofvantill äro fina, och försvinna vid den 

främre delen af skalet innan de nå hufvudet. Sedd ofvanifrån, är den 

sve 
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framåt tjock och rundad, der likväl icke så bred, som L. lamellatus, samt 

med största bredden på midten af kroppen, och mindre afsmalnande bakåt, 

än denne, således af samma form, som föregående. Färgen gulbrunaktig. 

Den svarta fläcken under ögat är af medelmåttig storlek, och närmare 

ögat, än spetsen af rostrum. Första paret antenner äro kortare än rostrum. 

Andra paret antenner åro korta, och af deras grenar har den ene trenne, 

och den andre fem, ledade och cilierade borst. Den bakre delen af ab- 

domen har i bakre kanten nedom de båda abdominalborsten tvenne obe- 

tydeliga bugter, och mellan dem en utstående trubbig vinkel. Mellan den 

yttre bugten och spetsen af abdomen är den bakre kanten, som är något 

bågböjd, försedd med tvenne rader taggar. Abdominalklorna hafva nära 

basen vid bakre kanten en stark tagg. 

Hannen är funnen af FiscHer i medlet af Juli månad. Den är unge- 

får af samma storlek, som honan. Skalets öfre kontur är mndre båg- 

böjd, och skalet, från sidan sedt, derföre nästan ovalt. Rostrum är kor- 

tare och mindre spetsigt, än hos honan. Första paret antenner äro myc- 

ket tjockare; och första benparet är, liksom hos hannen af L. sphericus, 

försedt med särdeles stora krökta klor. 

De yngre hafva, liksom . hannen, den öfre konturen af skalet mindre 
bågböjd, än den gamla honan. 

Från Juni månad till slutet af September har jag funnit denna arten 

allmän såväl i stillastående klart vatten, som i sakta flytande strömmar, 

på sådana ställen, hvarest varit rik tillgång på vattenväxter. Uti matrix 

har jag hos denne och föregående funnit tvenne ungar. 

7. LYNCEUS RETICULATUS (Bam). 

Tésta reticulata, a latere visa, fere semicircinata, postice oblique truncata. Margo superior arcua- 

tus, prope angulum posticum leviter sinuatus. Margines postici fere recti, oblique descendentes, infra 

ad angulum aculeis duobus. Margines inferiores postice arcuati, preterea fere recti, et ciliati; antici 

recti.  Clypeus 'capitis antice rotundatus, nullumque rostrum formans. Abdominis postici margo po- 

slicus infra selas abdominales duos sinus, et inter hos angulum obtusum bhabens. Longitudo circ. 
Värm m: 

Tab. VILT fis: 088 7 

Alona reticulata, BARD: British Entomostraca, p. 132, tab. XVI, fig. 3. 

Anm. Den aflviker visserligen i några afseenden från Baimos Alona reticulata, men 
öfverensstämmer deremot uti andra så mycket med densamma, att jag finner det troligt, 
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att den tillhör samma art. AW Ålona reticulata å den citerade figuren erhållit ett spet- 
sigt rostrum, synes härleda sig derifrån, att den blifvit sedd snedt nedifrån, hvilket äfven 

antydes genom läget af den svarta fläcken under ögat. För öfrigt har den uti Annals and 

Magazin of Nat. History vol. XI, tab. 3, fig. 12, af Bairo blifvit afbildad med rundadt, 

eller rättare sagdt, intet rostrum. De fina cilierna å nedre kanterna af skalet, samt de 

twenne taggarna vid vinkeln mellan bakre och undre kanterna hafva troligtvis blifvit förbisedda. 

Beskrifning: Sedd från sidan, är den gamla honan (tab. VI, fig. 6) 

nästan halfcirkelformig, med den bakre delen af skalet något utdragen, 

samt snedt afhuggen. Den öfre konturen bildar en jemn båge, samt 

slutas baktill med en liten bugt. De bakre kanterna äro nästan räta, 

och snedt stupande. Vid vinkeln mellan dessa och de undre äro tvenne 

taggar. De undre kanterna äro baktill uppåtböjda eller rundade, för öf- 

rigt nästan räta, och cilierade. Hufvudskölden är nedtill rundad och bred, 

samt utan rostrum. Skalet är öfverallt reticuleradt, ofvantill med irregu- 

liera, och nedtill med temligen reguliera, rectangulära rutor. På hufvu- 

det tyckas dessa rutor vara af samma form, som vid ryggen af skalet, 

men mindre. Ofvanifrån sedd, är den framtill tjock och rundad. Färgen 

är gråhvit. Första paret antenner synas knapt nedom kanten af hufvud- 

skölden. Andra paret tyckas hafva samma bildning, som hos de tvenne 

föregående. Abdomen (fig. 7) är också i'det närmaste lik den hos 

nästföregående, men är vid spetsen rundad. 

Hannen är okänd. 

Den tyckes vara mycket sällsynt. Jag har blott funnit ett individ 

vid Vestra Wram under Juli månad, i stillastående vatten, med torfbotten 

och rik tillgång på vattenväxter. 

Anm. Dessutom har jag vid samma tid och ställe funnit en annan närstående art, 

som dock för mig gick förlorad innan jag hann riktigt afbilda den, så att jag blott erhöll 

skalets form, sedd från sidan, sådan den är återgifven å tab. VII, lig. 8 ?). 

Så ofullständig denna teckning än är, är den dock tillräcklig för att göra det mer än 

sannolikt, att jag haft för mig 

Lynceus testudinarius, FiSoHER ”), 

hvilken till det närmaste öfverensstämmer till formen med denna figur. Enligt Fiscner är 

den öfverallt likformigt reticulerad, men jag vill minnas, alt jag å den aftecknade äfven 

såg långsgående strimmor. Vid nedre delen af de bakre kanterna finnas hos den förre 

blott tvenne taggar, då å min figur deremot derstädes äro fyra; men det är möjligt, alt de 

5) Af brist på plats har hannen al Lync. sphericus blifvit afbildad inuti denna figur. 

6) Öber die Branchiop. u. Entomostrac. in d. Umgeb. v. S:t Petersb. p. 191, tab. IX, 

fig. 12. 
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tvenne höra till andra sidans skal, då jag icke hann granska teckningen. Den föreföll mig 
något större än föregående arten. 

8. LYNCEUS GLOBOSUS, (Bam). 

Testa reticulata, a latere visa, fere circinata, postice leviter truncata. Margines inferiores et su- 
periores equaliter arcuati. Rostrum admodum longum et acutum. Macula nigra infra oculum parva, 
oculo multum minor. Abdominis postici margo posticus pone setas abdominales unum sinum tan- 
tummodo habens, et iufra hunc aculeatus et sine processu. Lync. sphwerico major. Longit. cire. 1/3 mm. 

Tab: VVS LA. 

Chydorus globosus, BARD: Annals a. Magazin of Nat. Hist. 1 ser. t. XI, p. 90, tab. 3, fig. 1—4. 
& 2 BARD: British Entomostraca, p. 127, tab. XVI, fig. 7. 

Lynceus tenuirostris, S. FiScBER: Uber die Branehiop. u. Entomostr. in d. Umgeb. v. S:t Peters- 
burg; p. 193, tab. X, fig. 3; 

Beskrifning: Den liknar mycket L. sphericus, men är vida större, har 

längre rostrum, närmar sig mera den klotrunda formen, har den svarta 

fläcken under ögat mindre, samt har en annan form på bakre delen af 

abdomen. Sedd från sidan, är den nästan cirkelrund, med främre och 

bakre delarne af skalet obetydeligt utdragna. Såväl öfre som undre kon- 

turen af skalet har ingen antydning till vinkel, utan bildar en jemn och 

oafbruten båge, och den bakre konturen är icke genom någon tydlig 

vinkel skild från den ena eller andra af dessa konturerna. Rostrum är 

särdeles långt och spetsigt. Skalet är mer eller mindre tydligen reticu- 

leradt, med rutorna mindre vid dess öfre del. Dess undre kanter bära 

glesa och otydliga borst. Färgen" är brunaktig, stundom mörkare samt 

med mörka punkter. Sedd ofvanifrån, är den bredt oval, nästan såsom 

den följande, men utan tydlig gräns mellan hufvud och thorax, och med 

den främre delen bredast. 

Den svarta fläcken är betydeligt mindre än ögat, närmare detta, än 

spetsen af rostrum, nära vid eller stundom nedom kanten af hufvudets 

skal; Antennerna likna dem af följande. Abdomen har nedom den pro- 

cess, på hvilken de båda abdominalborsten sitta, en temligen djup bugt, 

men nedom denna ingen utstående process, utan kanten år der afrundad, 

och bär en del taggar mot åndan af abdomen. 

Hannen är okänd. 

Den tyckes vara sällsynt. Jag har blott funnit tvenne individer: 

det ena i Augusti i trakten af Vestra Wram uti en torfgraf, tätt bevuxen 
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af vattenväxter, och det andra i September uti Höje å nära Lund. TLTik- 

som den följande har den utseende af ett rullande klot, då den simmar, 

tillfölje af dess nästan klotrunda form. 

9. LYNCEUS SPHERICUS, Mönrer. 

Testa, a latere visa, fere circinala, marginibus inferioribus obtuse angulatis; infra, presertim apud 

juniores, interdum retliculata. Rostrum longum et acutum. Macula nigra infra oculum magna, oculo 

parum minor. Åntennarum secundi paris ramorum unus tres, et alter quattuor setas geniculatas et 

ciliatas gerens. Abdominis margo posticus, pone setas abdominales processu acuminato vel obtuso. 

Longit. circit, 14 mm. 

Tab. VIL fig: 12—17. 

Lynceus sphericus, OO. F. MULLER: Entomostraca, p. 71, tab. IX, fig. 7—9. 

. ? ZADDACH: Synops. Crust. Prussic. Prodromus, p. 29. 

LIRVIN: Die Branchiop. d. Danziger Gegend, p. 41, tab. X, fig. 5. 

S. FiscHEr: Uber die in d. Umgeb. v. S:t Petersb. vorkomm. Branchiop. u. 

Entomostraceen, p. 192, tab. IX, fig. 13—15. 

4 4 (mas) W. ZENKER: MULLERS Archiv f. Phys. ete. 1831, p. 119, tab. III, fig. 3. 
Monoculus sphericus, JURINE: Hist. des Monocles, p. 137, tab. 16, fig. 3, a—m. 

Chydorus 2 BaArrD: Brit, Entom. p. 126, tab. XVI, fig. 8. 

Beskrifning: Till formen har honan, sedd från sidan (tab. VM, fig. 

12), mycken likhet med föregående, men rostrum är något kortare, och 

de undre kanterna af skalet hafva baktill en trubbig vinkel. Dessutom 

har den den svarta fläcken under ögat större, då den är föga mindre 

än ögats svarta pigment. Den är nästan cirkelrund med bakre delen af 

skalet något litet utdragen. Den öfre kanten bildar en jemn båge, och 

öfvergår med en rundning eller en trubbig vinkel i de bakre kanterna af 

skalet, som här är öppet. Vid öfvergången mellan de bakre och undre 

kanterna är en föga bemärkbar trubbig vinkel, och dessa sednare, som 

derunder gå snedt nedåt och framåt, hafva något nedom denne en annan 

trubbig mera tydlig vinkel, och på sin medlersta del en temligen utstående 

rundning. Parallelt med bakre delen af undre kanterna löper en upphöjd 

cilierad linia. Stundom, isynnerhet på yngre individer, synes skalet på sina 

nedre delar groft reticuleradt. Rostrum är temligen långt och spetsigt, 

samt lägges af djuret ofta tätt intill främre kanterna af epimererna, som äro 

rundade. Sedd ofvanifrån (fig. 13), är den särdeles bred, med hufvudet 

framtill bredt och rundadt, samt med tydliga impressioner på sidorna 

mellan hufvud och thorax. Den medlersta delen af thorax är bredare än 
X 
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hufvudet. Bakåt är skalet trubbigt tillspetsadt, samt vid spetsen med en 
tydlig inskärning mellan dess sidodelar. Dess färg är brunaktig. 

Första paret antenner äro af vanlig storlek och form. Andra paret 

antenner äro temligen korta. Den ena grenen har, som vanligt, i spetsen 
trenne ledade och cilierade borst, och den andra grenen har fyra dylika, 
af hvilka de trenne sitta på spetsen af sista ledet, och det ena vid spet- 
sen af ledet nästintill. Labrum har på medlersta delen af sin undre kant 

en stor och temligen spetsig process (fig. 14). Den bakre delen af ab- 

domen har å medlersta delen af sin bakre kant en utstående, spetsig 

process. Å sin öfre kant bak matrix har den ingen process. 

Hannen (fig. 15) är mycket olik honan, samt betydeligt mindre. Dess 

rostrum är trubbigt eller snedt afhugget vid spetsen. Den bakre delen 

af skalet har en trubbig vinkel, och den uppstigande delen af de undre 

kanterna har en liten bugt. Detta sammanlagdt gör, att den, sedd från 

sidan, icke är så rund, som honan. Dess främre antenner, som bestå af 

ett led (fig. 16), äro större och annorlunda formade, än hos honan. Deras 

fråmre kant har en utstående rundning, samt bär der tvenne långa jemn- 

tjocka och klara känselborst eller papiller. Deras nedre ända, som är 

nästan tvärt afhuggen, bär åtta dylika borst. Första benparet (fig. 17) 

utmärker sig derigenom, att det vid nedre delen af främre kanten har 

tvenne trubbiga och krökta klor, af hvilka den ena år särdeles stor. För 

öfrigt liknar detta benpar mycket detsamma ofvan beskrifna paret hos 

honan af L. lamellatus. Den bakre delen af abdomen (fig. 15) är sma- 

lare, ån hos honan. Den i bakre kanten varande processen år trubbig, 

och bakom den är en djup bugt, och abdomen är här böjd bakåt. Vid 

spetsen är den rundad, och saknar taggar å bakre kanten. Liksom de 

yngre är han till färgen ljusare, än de gamla honorna. 

Af alla inom detta slägtet är denne den allmännaste. Från början af 

April och ännu i Januari och Februari har jag funnit deni de fleste stilla- 

stående vatten samt sakta flytande strömmar. Vid sistnämnda tiden hade 

den börjat blifva temligen fåtalig. Eljest har den visat sig talrik. Under 

sina bågformiga rörelser i vattnet har den utseendet af ett litet rullande 

klot. Jag har äfven funnit den i hafvet vid Lomma, nära Lund, likväl ej 

långt från mynningen af en der i hafvet utfallande ström. Dessa voro 

mindre, än de från färskt vatten, samt mera genomsigtiga, och nästan 

färglösa. Den svarta fläcken under ögat, tycktes i proportion vara nå- 

got större. 
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Anm. Zeskers beskrifning och figur på anf. st. öfver första parel antenner hos han- 

nen af ÅL. spheericus afvika ganska mycket från hvad jag haft tillfälle att erfara, enligt 

den ofvan lemnade beskrifningen. Han uppgifver, alt de bestå af tvenne leder, och figuren 

upplager å främre sidan blott ett groft borst, som är ledadt, och borsten, som sitta vid 

nedre ändan, äro alltför fina. Figuren ulvisar dock tydligen, att de af honom uppgifna 

lederna blott äro långsgående veck. Äfven har han å figuren öfver hela djuret placerat 

anus straxt bakom addominalborsten, då den likväl hos hannen, liksom hos honan, och hos 

alla Lyncei, är belägen vid spetsen af abdomen, såsom ofvan blifvit anmärkt för ÅL. la- 

mellatus. 

B) Testa, supra visa, antice coarctata et acuminata. 

10. LYNCEUS STRIATUS, (Jurme). 

Testa, a latere visa, fere ovata, pellucida et oblique striata, margine superiore areuato, inferiori- 

bus sinuvatis. Rostrum obtusum. Oculus circiter in medio inter marginem superiorem et inferiorem 

testa capitis silus. Antennarum secundi paris ramorum unus tres et alter quattuor setas geniculatas 

et ciliatas, et hic etiam ad apicem articuli primi aculeum longum, gerens. Abdomen mediocre, fere 

xquale. Longit. cire. 14 mm. 

TIDS VIL fE0, 

Monoculus striatus, JURINE : Hist. des Mon. p. 154, tab. XVI, fig. 1 & 2. 

Lynceus striatus, LiRVIN: Die Branchiop. d. Danzig. Geg. p. 41, tab. X, fig. 8 & 9. 

” > dleucocephalus,  KocH: Deutschlands Crustaceen, Myriapoden etc. 36 h. pl. 10. 

4 fp S. FISCHER: Ergänzungen etc. zu d. Abhandl. iber die Brancbiop. u. En- 
tomostr. in d. Umgeb. v. S:t Petersb., Mém. des Sav. étrangers, T. VII, p. 

11, tab. III, fig. 6—9. 
Acroperus harpee, BARD EN Brit vEntom. p. 129; tab oNNI fig. 5: 

Beskrifning: Från alla de föregående skiljes denna arten ganska lätt 

derigenom, att den, sedd ofvanifrån, har främre delen af hufvudet mycket 

hoptryckt och tillspetsad. Från den följande, med hvilken den har denna 

karakteren gemensam, och hvilken den för öfrigt mycket liknar, skiljes 

den genom en annan form på abdomen, som är af medelmåttig längd och 

nästan jemnbred, samt dessutom genom mindre storlek. Sedd från sidan 

(tab. VII, fig. 5), är honan ungefär af en oval form, med öfre och bakre 

konturerna bildande en oafbruten båge, med en tydlig vinkel mellan de 

bakre och undre kanterna, samt å samma ställe med ett par små taggar. 

De undre kanterna hafva en grund bugt, och långa samt grofva borst, 

samt öfvergå med en jemn rundning ide främre convexa kanterna af epi- 

mererna. Hufvudets skalbetäckning sträcker sig långt ned på sidorna, så att 

rostrum derigenom blifvit trubbigt. Med undantag af hufvudet, är skalet 

strieradt af temligen glesa snedt gående strimmor. Vanligtvis är den 
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mycket genomsigtig, isynnerhet å hufvudet, hvilket sednare föranledt det 

af Kock gifna namnet. | 

Ögat, som är stort, är beläget ungefär midt emellan öfre och undre 

kanterna af hufvudet. Den svarta fläcken, som är betydeligt mindre, än 

ögat, är något närmare detta, än spetsen af rostrum. Andra paret an- 

tenner, som äro ganska långa, hafva vid spetsen af den ena grenen, så- 

som vanligt, trenne ledade och cilierade borst, och å den andra grenen fyra 

dylika borst, af hvilka de trenne sitta vid spetsen a sista ledet, och det ena 

vid spetsen af det andra. Vid spetsen af första ledet å sistnämnde grenen 

hafva de en lång tagg,som kan betraktas såsom början till ett dylikt borst. 

Labrum har i undre kanten en stor och trubbigt tillspetsad process. Den bakre 

delen af abdomen är, såsom redan är nåmndt, af medelmåttig längd, och 

ungefär jemnbred. Straxt innanför sin bakre eller öfre (då den är sträckt 

bakåt) kant har den å hvardera sidan en rad taggar. De båda abdominal- 

klorna äro särdeles långa. Abdomen har inga processer, som tillsluta matrix. 

Det synes vara hannen till denne, som Zenker å ofvan anförda stället, 

fig. 2, afbildat under namn af Lynceus macrurus. I så fall afviker den från 

honan derigenom att den öfre, undre och bakre konturerna af skalet äro 

bugtiga, samt derigenom, att det första benparet är försedt med en stark, 

krökt och trubbig klo, liksom hos hannen af föregående species. 

Från Juni till October månad har jag funnit den allmän såväli stilla- 

stående klart vatten som i sakta flytande strömmar både i norra och södra 

delarne af Skåne. Dess rörelser i vattnet äro något olike dem af de fö- 

regående, emedan den vänder sig än på ena och än på andra sidan, och 

slår ofta häftigt med abdomen fram och tillbaka. 

Anm. Om man af sl. Lynceus skulle bilda flera slägten, så tyckas företrädesvis 

denna och den följande arten förtjena alt utgöra elt eget slägte, hufvudsakligen på grund 

af skalets hoptryckta form. Äfven torde Lync. lamellatus i så fall, på grund af de båda 
blindtarmlika bihangen vid tarmkanalen och den egna formen af den bakre delen af abdo- 

men, förtjena att komma i betraktande. Men kännedomen om de till detta slägte hörande 

arterna är ännu alltför ofullständig, för att med fog kunna läggas till grund för uppställ- 

ningen af nya slägten inom detsamma. 

11. LYNCEUS MACROURUS, Möurer. 

Femina, a latere visa, antecedenti admodum similis. Testa fere oblongo- ovata, capile excepto, 
slriata, valde compressa et suvra carinala, margine superiore et posteriore arcuatis, et inferiore in 

12 
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medio sinuato, antice ciliato, postice denticulis parvis. Oculus parvus, macula nigra parum major, 

margini inferiori quam superiori teste capitis propior. Antenne secundi paris mediocres, uno ramo 

tres, et altero quattuor setas geniculatas et ciliatas gerente, et hujus rami articulo primo aculeo ca- 

renle. Abdomen longum, apicem versus gradatim attenuatum. Testa valde pellucida. Longit cire. I mm. 

Tab: VII, fig. 2—4. 

Lynceus macrourus, 0. F. MULLER: Entomostraca, p. 77, tab. X, fig. 1—4. 
2 ik ZADDACH : Synopseos Crust. Prussic. Prodromus, p. 30. 

d i) LIÉVIN: Die Branchiop. d. Danzig. Gegend, p. 44, tab. X, fig. 41. 

2 j S. FiscHER: Uber die in d. Umgeb. v. S:t Petersb. vork. Branchiop. u. 

Entomostr. p. 188, tab. VIII, fig. 8. 

Camptocercus macrourus,  BAIRD: Brit. Entomostraca, p. 128, tab. XVI, fig. 9. 

Beskrifning: Sedd från sidan (tab. VII, fig. 2), liknar honan mycket 

den föregående, men är vida större samt något mera långsträckt. Äfven 

har den ögat mindre, samt abdomen annorlunda formad. Den är af aflångt 

oval form, med öfre konturen bildande en jemn båge, och utan vinkel 

öfvergående i den bakre, som äfven är bågböjd. Undre kanterna bilda 

med de bakre en trubbig vinkel, vid hvilken äro ett par små otydliga 

taggar, och de förra hafva å sin medlersta del en grund bugt, samt äro 

från bakre gränsen för denna bugt framåt cilierade. Rostrum är trubbigt. 

Skalet är i hög grad genomsigtigt, samt, med undantag af hufvudet, stri- 

eradt, med strimmorna tätare, samt mindre sneda, än hos föregående. 

Sedd ofvanifrån (fig. 3), är den mycket smal och hoptryckt, med främre 

delen af hufvudet tillspetsad, samt den öfre delen af detta och thorax kölad. 

Ögat är temligen litet, föga större, än den svarta fläcken under det- 

samma, samt närmare undre än öfre kanten af hufvudet. Första paret 

antenner hafva ganska långa borst. Andra paret äro af medelmåttig längd, 

samt hafva å den ena grenen trenne, och å den andra fyra ledade och 

cilierade borst. De å den förra sitta, såsom vanligt, vid spetsen af gre- 

nen, och af dem å dem sednare sitta de trenne vid spetsen af sista ledet, 

och det ena vid spetsen af det andra. Första ledet å samma gren har 

vid spetsen ingen tagg, såsom hos föregående art. Hos en del har jag 

i Juli månad funnit de undre kanterna af hufvudets skal tillökte med en 

flik eller bord, såsom fig. 4 utvisar. Vid spetsen af rostrum är denna 

bord icke sammanhängande med den å andra sidan, och, sedt framifrån, 

visar sig derföre rostrum då nedtill klufvet. ”Tarmens främre slynga är 

nästan dubbel. Den bakre delen af abdomen — bakom suturen — är 

särdeles lång, bakåt afsmalnande, samt i bakre eller öfre kanten försedd 

med tvenne rader taggar. De båda abdominalklorna äro särdeles långa. 
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Hannen är okänd, såvida det icke är den, som, enligt hvad jag an- 

fört vid föregående arten, af ZEnker blifvit afbildad i Mörrers Archiv för 

1851, tab. IM. 

Denna arten synes här vara sällsynt. Jag har endast funnit den, 

på tvenne ställen, i Juli månad: vid Trolle-Ljungby, och på Kullaberg. 

På sednare stället var den temligen talrik. Dess rörelser likna dem af 

föregående. Uti dess matrix har jag endast funnit tvenne ägg eller 

ungar. 



Orpo: OSTRACODA, LATREILLE. 

Animal testa bivalvi, ligamento dorsali connexa, inc:usum. Caput indistinetum. Oeculus unicus 
2 ? 

compositus, vel duo, testa obtecti. Antennarum duo paria; par superius gracilius, et ad apicem seltis 

longis preditum ; par inferius pediforme, ad apicem ungue vel unguibus instructum, et interdum ra- ? |; 2 1 

mum parvulum appendicularem gerens. Mandibule, quum adsunt!), palpo predite. Maxillarum 

plerumque duo, raro tria paria, quorum duo, vel tantummodo unum par appendicem branchialem 

gerens. Pedum, minime branchiferorum, duo vel tria paria, vel etiam tantummodo unum par ?). 

Ahdomen posticum in duos ramos 2xequales, interdum tenues et lineares, interdum crassos et carnosos I ? z , 
raro vero laminosos divisum. Ova intra testam portantur. 

Ostracoda, LATREILLE: Regne Animal par G. CUVIER, 2:e edit. IV, p. 151. 

Seconde Division des Manocles, JURISE: Hist. des Mon. p. 159. 

Ostrapodes, STRAUS: Mém. du Mus. d'Hist. Nat. T. VII, p. 58. 

Cyproides ou Ostracodes, M. EpvARDS: Hist. Nat. des Crust. T. III, p. 393. 

Ostracoda, BAIrRD: Brit. Entomostraca, p. 138. 

De Crustaceer, som tillhöra denna ordningen, äro, liksom de af den 

föregående, särdeles små, och uppnå sällan en lineas längd. Kroppen är 

innesluten uti ett skal i form af en tvåskalig snäcka, eller mussla, hvilket 

de ömsa ganska ofta. Vissa delar af kroppen — antennerna, benen, och 

hos en del den bakre delen af abdomen — kunna sträckas utom skalet. 

Detta sednare tyckes vara af samma struktur, som de högre Crustaceer- 

nas skal, och skiljes lätt från musslornas derigenom, att det är poröst, 

med den inre sidan ojemn, och saknande den släta och glänsande ytan, 

som den har hos de sednare. Den yttre sidan af detsamma är beklädd 

med en epidermis, som har förmågan att slå vattnet från sig, och ofta 

är glänsande. Den är merendels bevuxen af hår eller borst, som sitta 

1) Slägt. Cypridina och Philomedes, som beskrifvas längre fram bland de Östra- 

coda, som tillhöra hafvet, sakna mandibler. 

2) Det organ hos sl. Cypridina och Philomedes (se vab. XVII, fig. 4, k, samt fig. 
3), som man kallat det andra benparet, eller ”oviferous feet,” Barn, är så alvikande från 

alla andra ben, att det icke synes mig med rätta kunna behålla denna benämning. 
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tätast vid främre och bakre kanterna. Der dessa hår sitta äro porer, ge- 

nom hvilka förmodeligen det ämne utgår, som gifver epidermis sin glans 

och förmåga att slå vattnet från sig. Den inre sidan är beklädd med en 

membran (corium), från hvilken troligtvis skalsubstansen afsöndras. Ska- 

lets båda hälfter äro vid den medlersta delen af deras öfre kanter för- 

enade genom ett ligament, och straxt nedom detta förenar sig membra- 

nen eller huden å deras inre sida med den hud, som betäcker djurets 

kropp. Hos sl. Cypris har jag sett flera starka slutmuskler fästade vid 

båda valvlerna af skalet, och tillslutande dessa, på samma sått som hos 

musslorna. När valvlerna äro tillslutna, är sjelfva djuret doldt. 

Hufvudet är icke skildt från den öfriga kroppen, och å denne mär- 

kes intet annat led, ån det, hvarigenom den bakre delen af abdomen är 

skild från den fråmre. De hafva ett sammansatt öga, eller ock tvenne, 

som i förra såvälsom sednare fallet hafva sitt läge straxt bakom och in- 

nanför basen af de öfre antennerna. Antennerna äro tvenne par; det 

ena ofvan det andra; de af öfre paret alltid enkla, eller utan grenar, men 

de undre stundom med en liten gren; båda bestående af flera leder. 

Äfven här utgöra de djurets förnämsta rörelseorganer. Det öfre paret är 

något spensligare, än det undre, och har å sina yttersta leder långa borst. 

Det undre paret är benlikt, samt har vid spetsen af det yttersta ledet 

en eller tvenne starka klor. Blott ett slägte saknar egentliga mandibler, 

och hos de andre hafva dessa en palp med ett litet branchialbihang. 

Munnen är försedd med öfver- och underläpp.  Maxillerna äro tvenne, 

sällan (blott hos tvenne slägten) trenne par, af hvilka de tvenne, eller blott 

det ena bär branchialbihang ”). Benen äro till antalet trenne, tvenne, 

eller blott ett par, som icke äro branchialben, och som merendels äro 

gångben, sällan simben. Den bakre delen af abdomen, som genom ett 

led är skild från den öfriga delen af kroppen, består af tvenne grenar, 

som stundom äro smala och långa, och stundom korta, tjocka och köttiga, 

sällan breda och laminösa. Äggen bäras inom skalet. 

Af denna ordning har jag inom Skåne funnit sex slägten, af hvilka 

3) Hos föregående ordningen funno vi dylika branchialbihang vid benen. Här hafva 

de blifvit förflyttade till mundelarna; och hos en del inom följande ordningen återfinnas de 

ännu i mindre utbildadt tillstånd å vissa af dessa sednare organerna, men hos andra hafva 

de helt och hållet försvunnit, och man har då funnit sig föranlåten till uppställandet af den 

hypothesen, att hos dessa sednare den allmänna kroppsbetäckningen fungerar såsom respi- 

ralionsorgan, 
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de trenne tillhöra det färska vattnet, och de trenne hafvet. Dessa sed- 

nare upptagas längre ned. De trenne förra uppställas på följande sätt: 

(CUITRAdUO betet hp VT a FoG er sla ee NE REA AG i Notodromas. 

-/Maxille 2:di paris appendicem 
branchialem gerentes.  Fasciculus 
setarum plus vel minus longarum ) Cypris. 

Abdominis rami lateri interiori articuli 3:tii anten- 
Ostracoda. lenues et linea- Öcil narum inferiorum adfixus. 

res. Pedum duo) Vculus unicus. 

parar Maxiile 2:di paris appendice bran- 
chiali carentes. Articulus 3:tius an- 
lennarum inferiorum intus sine fa- 
sciculo setarum. 

Candona. 

Gen. 1. NOTODROMAS 9. 

Oculi duo. Antenne iisdem generis Cypridis similes; superiores septem, inferiores sex articulis 

composile. Sete, literi interiori articuli tertii antenn. inferiorum adfixe, longe et apicem unguis 

articuli ultimi longi superantes. Maxille secundi paris sine appendice branchiali, apud marem pedi- 

formes. Pedum duo paria; par posterius gracile et reflexum. Abdominis rami.tenues et lineares. 

Detta slägte innefattar blott en art, som varit upptagen under föl- 

jande slägtet, Cypris. Den liknar till sin allmänna habitus de andre ar- 

terna inom detta sednare slägte, men skiljer sig märkbart från dem der- 

igenom, att den har tvenne ögon, då de deremot blott hafva ett. Äfven 

afviker den från dem derigenom, att den å de undre antennerna har sex 

leder, samt å andra -paret maxiller icke har något branchialbihang ?). I 

dessa afseenden, med undantag af antennerna, öfverensstämmer den med 

sl. Cythere, och tyckes derföre bilda en föreningslänk mellan detta och sl. 

Cypris. Från Cyprides skiljer den sig dessutom derigenom, att den bru- 

kar gå mot vattenytan med ryggen nedåt. 

Antennerna, mundelarna för öfrigt, benen och abdominalgrenarna 

likna dem hos följande slägtet. Första eller öfre paret antenner, som vid 

spetsen bära långa cilierade borst, bestå af sju leder, mot spetsen afta- 

gande i tjocklek. Andra eller undre paret antenner bestå af sex leder, 

och å inre sidan af tredje ledet, nära dess nedre ända sitta några långa 

2) Novum genus. Af vwtogs, rygg, och doostac, löpande; deraf att den merendels 

springer mot vattenytan med ryggen nedåt. 

5) Hos alla de arter af sl. Cypris, der jag med säkerhet kunnat observera detta, har 

jag funnit ett litet hranchialbihang vid andra maxillan; och tror derföre, alt det finnes 

hos alla. 
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cilierade borst, som räcka utom spetsen af den klo, som sitter på ändan 

af femte ledet. Detta sednare ledet är långt och smalt. Maxillerna af 

andra paret äro hos hannen fotformiga. Benen äro till antalet tvenne 

par, af hvilka första paret äro vända framåt, och andra paret, som äro 

spensligare och vid spetsen borstbärande, äro böjda uppåt och tillbaka, 

såsom fig. 2, na, å tab. IX utvisar. De båda abdominalgrenarna äro långa, 

smala och jemnbreda, samt bära vid spetsen trenne spetsiga klor eller 

borst, af hvilka det ena är betydeligt mindre än de andre. 

1. NOTODROMAS MONACHUS (Möter). 

Longit. cire. 4 millim. 

Tab. VIL” fs TES tab AID fs CW 27 tab NAV) eg. 
) 

Cypris monacha, 0. F. MULLER: Entomostraca, p. 60, tab. V, fig. 6—8. 

? Ö ZADDACH: Synops. Crust. Prussicorum Prodromus, p.- 31. (Mas). 

S ] BAIrRD: British Entomostraca, p.- 153, tab. XVII, fig. 6. 
” ” S. FiscHEr: Uber das Genus Cypris und dessen in der Umgebung von S:t 

Petersburg und von Fall bei Reval vorkommenden Arten; Mémoires des Sa- 

vants étrangers, Tom, VII, p. 146, tab. IV, fig. 1—11. 

Monoculus monachus, JURINE: Histoire des Monocles, p. 173, tab. 48, fig. 13 & 14. 

Beskrifning : Den är föga större, än de mindre inom följande slägtet, 

och uppnår knapt mer än 14 mm:s längd. Höjden är betydligt mindre 

än längden. Sedd från sidan är honan (tab. VII, fig. 1) af bredt oval 

form, och har största höjden bakom midten. Tillfölje deraf synes den 

fråmre delen af skalet lägre, än den bakre. Den öfre konturen bildar en 

båge, som ofvan ögonen har en nästan omärklig bugt, och, utan antyd- 

ning till vinkel, med en jemn rundning öfvergår såväl i den främre som 

bakre konturen. Vid öfvergången till den sednare är den mera stupande. 

Vid gränsen mellan den främre och undre konturen är en trubbig vinkel. 

Den sednare konturen är råt, och öfvergår med en stark rundning i den 

bakre. Vid denna öfvergång är venstra skalets kant något utstående, 

samt försedd med en trubbig tagg (a). Sedd ofvanifrån (fig. 2),är den 

oval, med den främre delen trubbigt tillspetsad, och betydeligt smalare, 

än den bakre. Såväl framtill som baktill synas de utvikna kanterna af 

skalet bilda en liten köl, och baktill är vid hvardera sidan af denne en 

liten impression. Dess undre sida, sedd från någon af ändarne, är å 

midten concav tillfölje deraf, att de båda skalens kanter här äro starkt 
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inböjda. Skalet är glänsande, med otydligt fjällg skulptur (fig. 4), samt 

vid båda ändarne och den undre delen med glesa hår. Färgen är föga 

föränderlig. Ett stort fält bak ögat, och den nedre delen äro grönaktigt 

hvita. Den främre delen framom ögat, ett bredt längsgående band ända 

till den bakre kanten, samt ett från denna gående band långsåt skalens 

undre kanter mörkgröna. Någongång har jag funnit den helt och hållet 

gulaktig, med obetydeligt mörkare anstrykning på de ställen, der den 

eljest är mörkgrön. Stundom har den en mörkgrön otydligt begränsad 

fläck bak ögonen. Dessa hafva å sin medlersta del, ofvanifrån sedda, en 

smaragdgrön, skiftande glans, samt äro för öfrigt svarta. De främre och 

bakre kanterna af skalet, äfvensom den nämnda taggen äro klara och 

genomsigtiga. Äfven bemärkes på midten af sidan under ögat ett par 

små sammanlöpande klara fläckar. 

Hannen, sedd från sidan (fig. 3), har den bakre delen af skalet 

ganska olik densamma hos honan. Den öfre konturen har här en mindre 

stark rundning, och öfvergår med en jemn båge i den bakre, som är 

mera utstående. Vid öfvergången mellan den undre och bakre konturen, 

finnes ingen tagg eller process, såsom hos honan. Till storleken äro 

båda könen hvarandra lika. Men hannen är vanligtvis af mörkare färg. 

Hos de yngre år den fråmre delen af skalet, sedt från sidan, bety>- 

deligt högre än den bakre, och den öfre konturen bakom ögonen är något 

stupande. 

Öfre paret antenner bestå, såsom nämndt är, af sju leder mot spet- 

sen af antennerna aftagande i storlek. Första ledet är störst; andra är 

kortare än tredje, som näst det första är det längsta. Vid ändan af 

tredje ledet å dess undre sida sitter ett temligen långt borst; sammale- 

des vid fjerde och femte lederna tvenne andra dylika, ännu längre och 

räckande till spetsen af de andra långa borsten å följande lederna. Vid 

spetsen af sjette ledet 'sitta fyra dylika borst, och wvid spetsen af det 

sjunde ledet tvenne. Alla dessa långa borsten äro icke ledade, samt bära 

glesa och långa sidoborst. De undre antennerna, (tab. XXV, fig. 16, af 

hannen) eller de af andra paret, äro kortare, samt, såsom vanligt, ben- 

lika, och bestå af 6 leder, som mot spetsen aftaga i tjocklek, och 

af hvilka första ledet är ganska kort. Andra ledet har vid nedre delen af 

sin främre sida ett temligen långt borst, samt å bakre sidan ett annat 

dylikt, och det tredje ledet har å bakre sidan tvenne borst, samt å inre 

sidan nära nedre ändan af ledet fem särdeles långa, icke ledade, men 
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cilierade borst, som räcka utom spetsen af klon å sista ledet. Fjerde 

ledet, som är kortare än femte, har vid sin nedre ända å främre sidan 

tvenne och å bakre dito tvenne korta borst. Femte ledet har vid sin 

nedre ända å främre sidan tvenne långa, och tvenne korta borst, af hvilka 

de förra äro tjocka och klolika. Vid nedre ändan af det sjette ledet, 

som är långt och smalt, sitter en lång och smal samt föga krökt klo, utan 

sågtänder i bakre kanten, samt trenne borst, nästan lika stora som denna. 

Munnen med de dertill hörande delarne: labrum, labium, mandiblerna 

och maxillerna, företer, med undantag af andra paret maxiller, enahanda 

bildning med den vanliga inom följande slägtet, och som der kommer att 

beskrifvas. Andra paret maxiller hos honan (tab. XII, fig. 1) afvika der- 

igenom, att de icke hafva något branchialbihang ofvan den tjocka och 

köttiga palpen (c). De tyckas bestå af tvenne leder, och vid nedre ändan 

bära de starka och spetsiga borst, samt ofvan dessa å samma led några 

andra längre och cilierade borst. Hos hannen hafva de fått en helt annan 

form än hos honan. De hafva antagit utseende af ben med långa klor, 

och fungera utan tvifvel såsom appendices åt generationsorganerna, tje- 

nande till att fasthålla honan under copulationen, och i så fall analoga 

med benen af femte benparet hos Diaptomus (Cyclopsina) Temora och 

Calanellu, eller dem af första paret hos Daphnia och Lynceus. Första och 

andra lederna af dessa till ben förvandlade maxiller motsvara sjelfva stam- 

men af samma maxiller hos honan, samt hafva äfven ganska mycken lik- 

het med denne. Vid nedre ändan af andra ledet äro styfva borst, liksom 

vid ändan af sistnämnde maxiller. Den stora olikheten härleder sig isyn- 

nerhet deraf, att maxillans palp, som motsvaras af tredje ledet, erhållit 

en alldeles afvikande form, vid spetsen blifvit beväpnad med en lång och 

spetsig klo, samt fått sin plats närmare spetsen af andra ledet. Då det 

nämnda tredje ledet är särdeles rörligt, och merendels ligger tillbakadraget 

uppåt andra ledet, så är det möjligt, att den öfriga delen af benet, nem- 

ligen första och andra lederna, äfven kan fungera såsom maxiller, och 

således hafva tvenne funktioner, emedan borsten vid ändan af andra ledet 

då äro särdeles framstående, såsom å samma maxiller hos honan. Dessa 

maxillarben äro icke likadana å båda sidorna. Det högra (tab. VII, fig. 

8) är längre och spensligare, än det venstra (fig. 7). Klon (a) är längre 
och mindre böjd, än den på detta sednare, samt omsluten af en tunn 

hinna. A det venstra maxillarbenet är det tredje ledet temligen kort samt 

bugtigt, och dess klo är ganska starkt böjd. 
S 13 
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Benen af första paret hos honan (fig. 6) hafva ungefär samma utseende, 

som inom följande slägtet. De bestå af fem leder, det sista ledet bärande 

en klo och tvenne borst af olika storlek. Vid främre kanten af tredje 

ledet är ett borst, samt vid samma kant å fjerde ledet tvenne taggar. 

Den långa klon å sista ledet har i fråmre kanten mot spetsen korta borst, 

som troligtvis tjena till fäste för äggen, då de bäras på denna klo. Jag 

har nemligen stundom sett denna såvälsom Cyprides på nämnde klo bära 

ett ägg, som suttit fast, oaktadt den starkt svängt benet fram och tillbaka. 3 
Deremot har jag aldrig sett dem bära äggen på klorna af abdominalgre- 

narna, hvilka Stravs förmodar vara behjelpliga vid äggens afsättande. 

Hos hannen är första benparet (fig. 9) spensligare, med endast en klo å 

sista ledet. Andra benparet (fig. 10, hannens) är ungefär af samma byggnad 

hos båda könen, och redan häraf synes det, som dess bestämmelse icke 

endast vore, att uppbära eller understödja ovarium, såsom man eljest för- 

modat, emedan detiså fall väl skulle hafva en annan byggnad hos hannen, 

der det icke kunde bibehålla samma funktion. Det är vida spensligare, än 

första benparet, samt ligger tillbakaböjdt tvärsöfver sidan af abdomen, och 

består af fyra leder, af hvilka det tredje vid spetsen bär tvenne, och det 

fjerde trenne borst. 

Abdominalgrenarna äro hos båda könen af samma form. Sedda från 

sidan (fig. 11), äro de böjda på midten, samt temligen breda, och mot 

spetsen något afsmalnande. Vid spetsen bära de trenne borst eller klor, 

af hvilka det bakersta är det minsta. Sedda bakifrån (fig. 5, a), åro de 

särdeles smala, och ligga merendels tätt intill hvarandra. De hafva här 

samma funktion, som den bakre delen af abdomen hos dem af föregående 

ordningen, nemligen att bortrensa från gälbladen och de angränsande de- 

larna främmande ämnen, som inkommit mellan skalen. Å figuren synas 

äfven de hornartade eller skalartade förgreningar eller lister, som utgå 

till sidorna af abdomen från abdominalgrenarna. 

De båda ögonen sitta bakom basen af de öfre antennerna, och tyckas 

vara temligen rörliga. De synas skilja sig från ögat hos Cyprides der- 

igenom, att hvartdera blott har en cornea, då detta sednare, såsom längre 

ned skall visas, har tvenne. Men för öfrigt tyckes hvartdera, liksom detta, 

hafva flera krystall-linsar, och således vara sammansatt. Uti ögats midt 

synas de klara krystall-linsarna med en skiftande smaragdgrön glans, om- 

gifne af det svarta pigmentet, liksom af en tub. Ögonen likna fullkomligt 

dem hos sl. Cythere. 
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Då jag funnit hannarna icke sällsynta, har jag haft tillfälle att under- 

söka deras generationsorganer. Bland Cyprides i allmänhet hade man 

länge icke kunnat finna några hannar, och var derföre böjd att anse dem 

för hermaphroditer. Först på sednare tiden har W. ZEsKkeER funnit och 

beskrifvit hannen af en art, ”Cypris candida” ”), och har derföre antagit 

att de äro af skilda kön. Sedermera har S. FiscHEr funnit, och å ofvan 

anförda stället beskrifvit hannarna af trenne arter, men har dock, besyn- 

nerligt nog, vidhållit den gamla åsigten om deras hermaphroditism. Denna 

kan numera icke vidare med fog sättas i fråga. Hos dem, hos hvilka jag 

funnit hannens generationsorganer, och som t. o. m. genom sin yttre form, 

enligt hvad ofvan blifvit anfördt, med lätthet kunnat skiljas från honorna, 

har jag aldrig funnit några ägg. 

Liksom ovaria hos honan ligga på insidan af skalet uti den membran, 

som der bekläder detta, och derifrån ingå uti sidan af abdomen, så synas 

äfven testes, eller sådesgångarna hos hannen der taga sin början, och 

ligga på insidan af skalet under form af långa och smala kanaler, som 

dels gå tvärs öfver skalet, och dels gå parallelt med kanterna af det- 

samma. Efter att derefter hafva bildat flera trängre kretsar på sidan af 

abdomen ingå de med en enda kanal uti en derstäådes fästad tub, eller 

glandel (Glandula mucosa, ZEnkKerR) (tab. VI, fig. 15), som är omgifven af 

ett klart, köttigt ämne, vid hvardera ändan har en trattformig utvidgning, 

och mellan ändarne är cylindrisk, samt bevuxen af hår eller borst. Från 

denna går en något smalare kanal in uti sidan af abdomen, samt går, 

efter att här hafva bildat flera cirklar, vidare nedåt, och inuti ett punglikt 

organ (tab. XII, fig. 2), som sitter under abdomen å hvardera sidan 

framom abdominalgrenarna, och som temligen lätt låter afskilja sig från 

abdomen. Inuti denna pung tyckas vara flera sig slingrande kanaler, som 

stå i förbindelse med hvarandra, och den torde derföre snarast böra he- 

traktas såsom en Bursa copulatriz. ZEnkERrR kallar den penis; men jag har 

sett ett vid insidan af denna bursa, nära dess ena kant fästadt rörligt bi- 

hang (6), med en kanal inuti, hvilket har allt utseende af att vara den 

rätta penis. Ett dylikt bihang finnes vid hvardera pungen. Den citerade 

6) Mönoers Archiv f. 1850, p. 195, tab. V. — RaAwmbonur hade visserligen förut obser- 

verat och till dels beskrifvit hannens generalionsorganer af Cypr. incongruens, (Der Ge- 
sellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Magazin, 2 Jahrg. 1808, p. 83), men begick 
det felet, att förblanda dem med honans, och derföre påstå deras förekomst tillhopa med 
hennes hos samma individ, 
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figuren visar denna pung från yttre sidan, med den bakre delen rigtad 

uppåt. Sedd bakifrån, synes den hoptryckt, med den yttre sidan convex, 

och den inre särdeles ojemn, och något concav; och den är tjockare mot 

bakre ändan, och närmare denna synes sådesgången ingå uti densamma. 

Uti sådesgångarna har jag uti September och October månader merendels 

alltid funnit de ungefär ”/, mm. långa, hårlika, mot ena ändan något sma- 

lare spermatozoerna (tab. VII, fig. 14). Men de hafva här aldrig visat 

tecken tilli rörelse, då de deremot uti honans receptacula seminis varit 

särdeles lifliga, och företett masklika, samt, sedan de kommit derutur, starkt 

undulerande eller t. o. m. vibrerande rörelser. 

Anm. ZEskers citerade beskrifning afviker i flera hänseenden från hvad jag haft till- 

fälle alt observera. De af honom afbildade sädesgångarna hafva icke på långt när den 

Jängd, som jag funnit dem äga, och han har icke observerat, att de ingå i den af honom 

så kallade Glandula mucosa. Man har benämnt det organ penis, som jag föreslagit att 

kalla Bursa copulatrix, och som, enligt hvad ofvan blifvit visadt, icke kan vara penis; 

och han har deremot anfört ett annat derframom varande parti, som jag icke sett, och som 

icke synes vara något annat, än en del af sädesgångarnas vindlingar, under namn af Bursa 

copulatriz. Tan har icke sett några spermatozoer, men har deremot sett spermatophorer, 

hvilka dock, enligt figurerna och beskrifningen, icke kunna vara något annat, än sperma- 

tozoer. Uti receptaculum seminis hos honan, der jag endast funnit spermatozoer, har han 

blott funnit spermatophorer, och dessas rörelser beskrifver han sådana, som jag sett dem 

hos spermatozoerna. Ilos sådana, som hafva en utbildad penis, och der följakteligen en 

verklig copulation äger rum, genom hvilken semen införes genom honans genitalöppning, 

bör man väl icke kunna vänta, alt träffa spermatophorer. Hos Copepoda, som allmänt 

hafva spermatophorer, finnes ingen penis. 

Hos honan är å hvardera sidan af abdomen framom basen af de 

håda abdominalgrenarna, en utvidgning af abdomen, hvilken dock icke 

tyckes vara så skild från denne, som den ofvannämnda bursan hos han- 

nen. Baktill och undertill, närmare insidan af denna utvidgning är en 

temligen vid genitalöppning. Inuti denna synes en liten rund öppning; 

som leder till en fin kanal, som är utomordentligt lång, och, efter att 

hafva gjort ett par vindlingar straxt innanför genitalöppningen, bildar en 

mängd på hvarandra liggande kretsar, såsom fig. 9 å tab. XII utvisar, 

eller fig. 12, tab. VIII. Derifrån går denna kanal längre framåt, och myn- 

nar uti ett receptaculum seminis (b, b å sistnämnda figur). Sedan ab- 

domen undertill blifvit öppnad, har detta receptaculum — ett å hvardera 

sidan af abdomen — framkommit sålunda, som fig. 12, 56, 6 å tab. VII 

utvisar. De båda receptaclerna hafva här visat sig utspäånde af de inuti 

dem varande spermatozoerna, samt flaskformige. Sedan det ena recep- 
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taclet blifvit frånskildt, och vid ena ändan öppnadt, hafva spermatozoerna 

utkrupit så, som fig. 13 å samma tab. utvisar. Receptaclerna voro full- 

komligt genomsigtiga; och spermatozoerna voro utomordentligt långa, hår- 

lika, samt mot ena ändan smalare (fig. 14). När de, sedermera utkomne, 

rörde sig häftigt, var det genom undulerande eller vibrerande rörelser 

med den smalare delen. Ovarium — ett å hvardera sidan — som ungefar 

har det utseende, som fig. 3 å tab. XII företer, ehuru något mindre krökt, 

ligger, såsom redan blifvit nämndt, på insidan af hvartdera skalet, på si- 

dorna omgifvet af den membran, som bekläder insidan af skalet — såle- 

des med samma läge, som testes, eller den öfre delen af sädesgångarna 

hos hannen. Härifrån öfvergår det till sidan af abdomen, och ingår uti 

denna. Det utgör en temligen lång, och nästan cylindrisk tub. Vid dess 

öfre del, eller dess början, äro äggen helt små och rudimentära, men blifva 

allt större och större ju längre de nedkomma i detsamma. Det är der- 

före tydligt, att äggen mogna efterhand, och nedstiga ett efter annat, för 

alt så småningom komma i beröring med spermatozoerna, hvilket är det 

vanliga hos dem, som äro försedda med receptaculum seminis. Nedkomna 

i abdomen, passera de utan tvifvel genom en oviduct till genitalöppningen, 

emedan man ständigt får se stora ägg inuti abdomen nära denna sednare 

öppningen. De afsättas af honan efter hand som de framkomma, och 

dertill betjenar hon sig af första benparet, och de benlika antennerna. 

Denna arten fäster äggen irader, hvilket jag icke funnit vara förhållandet 

med de andra Cyprides; hvilka fästa dem i klasar. Dess parning har jag 

icke med säkerhet fått observera, ehuru jag flera gånger sett dem under 

ett par ögonblick hänga tillsamman; men deremot har jag sett ett par af 

en art inom följande slägtet ganska länge hänga tillsamman. Den ena, 

förmodeligen hannen, satt fästad ofvanpå den bakre delen af den andras 

skal, som hade blifvit öppnadt. 

Från början af Juni till medlet af October har jag funnit den gan- 

ska allmän uti klart vatten, med talrika vattenväxter, såväl i mindre träsk 

som i gölar och sakta flytande strömmar. Vid sistnämnde tid var den 

dock ganska fåtalig. Den är särdeles hflig i sina rörelser, och kännes 

genast derpå, att den merendels går mot vattenytan med ryggen, eller 

den öfre delen af skalet nedåt. Jag har ett par månader haft den lef- 

vande i fångenskap, och derunder sett den afsätta ägg, men lyckades 

icke längre hålla den vid lif. Den såsom de andra Cyprides är omnivor, 

men vegetabilier tyckas dock utgöra dess hufvudsakliga födoämnen. 
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Gen. 2. CYPRIS, Mönrer. 

Oculus unicus, corneis duabus. Antenne superiores seplem, inferiores quinque articulis compo- 

site; ille graciliores, apicem versus setis longissimis plumosis predite, he crasse, pediformes, ad api- 

cem unguiculale, et lateri interiori articuli tertii setis adfixis plus vel minus longis et plumosis in- 

slructe. Os transversum. Labrum indivisum, setosum ; labium divisum, dentatum. Mandibule dur 

magneae, dentate, palpum appendice branchiali instructum gerentes. Maxillarum duo paria — primum 

par majus, appendicem magnam branchialem gerens, quadridigitatum, digito uno biarticulato ; secun- 

dum par minus, ad apicem indivisum et seliferum, palpo erasso et carnoso, et supra hunc appendice 

hranchiali parva instructum. Pedum duo paria — primum par majus, antice versum, quinque-arli- 

culalum, et ungue terminali magno preditum ; secundum par gracile, supra abdomen reflexum, qua- 

driarticulatum. Abdominis rami tenues et lineares. 

De hafva ett sammansatt öga, med tvenne hornhinnor, och sittande på 

en liten stjelk. något bakom fästena för öfre paret antenner, samt på kroppens 

långsgående medellinia. Genom muskler, som hafva sitt fäste innanför hvar- 

dera hornhinnan, gifvas åt detsamma roterande rörelser. Sedt ofvanifrån, 

har det utseende af en på tvären sittande tub (tab. XI, fig. 11), bildad 

af det de inre delarne omslutande svarta pigmentet. Hvardera ändan af 

denna tub är tillsluten af en hornhinna (a, 6). Detta är orsaken, att 

ögat, när det ofvanifrån betraktas genom skalet, alltid synes fyrkantigt, 

eller rectangulärt. När det betraktas från sidan, d. v. s. från någondera 

ändan af tuben, företer det ungefär det utseende, som fig. 13 å samma 

tab. utvisar. Man ser då igenom tuben, och det blir påtagligt, huruledes 

denne är bildad af pigmentet. Detta är orsaken, att ögat, betraktadt från 

sidan genom skalet, synes klart och genomsigtigt, samt af rundad form. 

Vid den bakre sidan inuti tuben framtränger pigmentet ungefär till midten 

af densamme, och derifrån utgå flera koniska krystall-linsar, som sträcka 

sig till tubens motstående vägg. Dessa krystall-linsar hafva icke synts 

lika stora. Förmodeligen hafva somlige af dem varit till dels undan- 

skymde af angränsande delar. Sedan det omslutande pigmentet blifvit 

borttaget, har det inre af ögat företett det utseende, som fig. 12 å nämnda 

tab. utvisar. På en smalare basaldel eller stjelk (c), förmodeligen den 

delen, som utgör ögats pedunkel, syntes ett spheriskt segment (tunica cho- 

roidea?) (a), mindre än ett halfklot, samt af svartbrun färg. På dess 

convexa del sutto temligen många (flera än å figuren) i hög grad genom- 

sigtiga, fullkomligt spheriska blåsor (6) — krystall-linsar. De voro så klara, 

att deras konturer med möda, äfven med den starkaste förstoring (omkr. 

600 gg:r), kunde bestämmas. De lossnade temligen lätt från sitt fäste. 

Uti den korta stjelken tyckte jag mig se flera nerfver (d). Det torde 

vara möjligt, att krystall-linsarne antagit den spheriska formen, sedan de 
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blifvit skilda från de dem omgifvande delarne. Således faller ljuset in 

uti ögat från sidorna, och djuret kan derföre icke se uppåt, utan genom 

att vrida ögat. Och då det mer eller mindre opaka skalet här till bety- 

delig del stänger vägen för ljuset, så tyckes det vara tydligt, att deras 

syn år svag ”). 

Öfre paret antenner (fig. 4, b) bestå af sju leder, och äro af mera 

långsträckt form, än de undre. Första ledet är störst. De sista lederna 

bära, liksom hos föregående, långa cilierade och rörliga borst. Undre 

paret antenner (c & d, samma fig. eller fig. 7) äro benlika, och bestå af 

fem leder. På insidan vid nedre ändan af tredje ledet sitta flera — van- 

ligtvis fem eller sex -— längre eller kortare cilierade borst (d), af hvilkas 

längd djurets rörelser tyckas vara särdeles beroende. De, som hafva dess: 

borst kortare än spetsen af antennen, kunna föga simma, och hålla sig 

ständigt bland slammen på bottnen, eller på vattenväxter. De tvenne 

yttersta lederna bära vid spetsen långa klor (fig. 7), som merendels i 

bakre kanten hafva korta borst eller taggar. 

Munnen, som har sitt läge vid fråmre delen af kroppens undre sida, 

är transversel (tab. IX, fig. 3 under mindre förstoring), och sedd från 

sidan, synes den bevåpnad med borst och tänder. Fig. 16 å tab. VII 

visar munnen uppbruten, med öfver- och underläpp.  Öfverläppen (c—f) 

har mycken likhet med öfre delen af gapet hos en fisk, t. ex. en Torsk. 

Den består af flera hornartade eller skalartade grenar, som hafva ett läge, 

hvilket är analogt med det af mellankäksbenen, käkbenen och vomer. 

Dessa hornartade grenar äro vid sin främre del undertill beväpnade med 

korta och särdeles styfva borst. Underläppen (a & b) består af tvenne rör- 

liga grenar (a, a), som framtill äro böjda imåt och stöta intill hvarandra, 

och hvardera hafva sin främre kant beväpnad med omkring åtta starka 

och trubbiga tänder, som till färgen åro bruna. Baktill äro de förenade 

genom ligamenter (6). Deras fråmre del har på sin öfre sida en snedt 

gående kant, och på denna sitta fästade talrika fina borst, som äro rig- 

lade inät. De hornartade grenar, som utgå från denna, liksom från öf- 

7) Denna ögals byggbad är mycket afvikande från den inom föregående ordningen, 

och har hittills varit fullkomligt okänd. Srtravs (Mémoires du Mus. T. VII) säger, att han 

icke kunnat finna minsta spår till krystall-linsar; och Barn säger detsamma. S. Fischer 

(Mémoires des Savants etrangers T. VII) uppgilver väl, att han sett en eller tvenne kry- 

stall-linsar; men det är påtagligt, att det varit de båda hornhinnorna, som af honom blil- 

vit ansedda för krystall-linsar. Ögats inre byggnad har för honom blifvit obekant, 



104 ÖSTRACODA. 

verläppen, förgrena sig i huden, och tjena till att gifva denna fasthet”). 

Bakom de båda underläppsgrenarna, och till en del betäckande dessa, är 

det parti, som af Stravs och Friscner blifvit ansedt för underläpp; men 

det är blott en fortsättning af denna. Der är å hvardera sidan en horn- 

artad knöl, som genom en inåt gående gren är förenad med den bakre 

delen af underläppen, och som framtill genom ligamenter är sammanbun- 

den med öfverläppen, och de båda underlåppsgrenarna ”). 

Mandiblerna (tab. IX, fig. 4), som af mundelarne äro de som äro 

belägna närmast intill de förutnämnda, äro särdeles starka och utbildade. 

De bära en stor palp (d) med ett branchialbihang (e). Vid nedre ändan 

(a) äro de försedda med starka tänder, och mellan dessa med styfva borst. 

Vid bakre kanten ofvan den yttersta tanden är ett tjockt borst, som i ena 

kanten är eilieradt. Ofvan mandibulans nedre ända, mellan den och fästet 

för palpen, är den något inknipen, och å inre sidan till större delen af 

dess längd har den en fördjupning (6), till fäste för tuggmusklerna. Den 

membran (c), som till dels betäcker dessa muskler, är viken tillbaka. Vid 

öfre ändan synes en del af det ligament (f£), hvarmed mandibulan är få- 

stad vid ett hårdare, hornartadt parti uti huden. Palpen (d) är rigtad 

nedåt, samt ligger ofvanpå mandibulan. Den består af fyra segmenter. 

Första segmentet år det största, och bär i öfre kanten ett laminöst bran- 

chialbihang (e) med omkring sju långa ledade och cilierade borst. Detta 

bihang visar å det lefvande djuret fullkomligt enahanda rörelser med dem 

af de båda branchialbihangen vid maxillerna. Såväl vid spetsen af första 

segmentet å dess inre sida, som vid spetsen af de öfrige segmenterna 

äro särdeles styfva borst, som till dels å den ena sidan äro cilierade, och 

det är med tillhjelp af dessa borst som mandibularpalpen utan tvifvel be- 

strider samma funktioner, som maxillerna. De båda mandiblerna sitta 

) 

3) De båda underläppsgrenarna äro å figuren i proportion till öfverläppen något större, 

än de böra vara. 

9) De båda underläppsgrenarna hafva af S. Fiscner blifvit ansedda för att vara basal- 

delen af hvardera maxillan, och han antager blott ett par maxiller; men han har icke ob- 

serverat, alt de ligga under mandiblerna, omedelbart intill öfverläppen, samt med denna 

äro förenade genom ligamenter. Då de äga en viss grad af rörlighet, samt äro försedda 

med starka tänder, är det visserligen troligt, alt äfven de bidraga till födoämnenas sön- 

derkrossande. Jag har icke kunnat se, att de med de delar, som Fiscner kallat maxillar- 

palper, och Strauvs och jag m. fl. kalla maxiller, hafva någon förbindelse, då dessa hafva 

sill fäste långt ofvan och utom dem. 
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snedt uppifrån nedåt och framåt, samt möta hvarandra ungefär midt för 

munöppningen. Deras tänder äro alltid till färgen bruna. 

Bakom munnen och mandiblerna sitta tvenne par maxiller, som hvar- 

dera bära ett branchialbihang. Första paret maxiller (fig. 5) äro störst. 

Sjelfva maxillan är handlik, bestående af en bred stam (a), på ändan af 

hvilken sitta fyra fingerlika grenar, som på spetsarne bära grofva och 

spetsiga borst eller taggar. Den längsta af dessa grenar (6) består af 

tvenne leder, af hvilka basalledet är längst. Detta har å yttre sidan nära 

dess ända flera st. cilierade borst. Å yttre sidan af stammen är fästadt 

ett stort, halfmånformigt, membranöst branchialbihang (c), som i bakre 

kanten bär omkring tjugosex ledade och cilierade borst eller strå- 

lar, som nedåt mot stammen aftaga i längd. Den fråmre kanten af detta 

bihang är genom muskler (d) fästad vid huden. På det lefvande dju- 

ret är det i en ständig hviftande rörelse fram och tillbaka. — Andra 

paret maxiller (fig. 6 samt tab. XXVI, fig. 8.) äro mindre, samt utan 

tecken till fingerdelning. De sitta bakom och nedom första paret, och 

hafva en rigtning, som är mera sned, än deras. Vid nedre ändan (a) 

äro de böjda något inåt, samt bära vid spetsen ett temligen stort antal 

— omkring 12—14 — cilierade och styfva borst. Deras stam är längre 

och smalare, än den af de föregående. Denne har inga tydliga leder. 

På bakre och yttre sidan är fästad en lång och tjock, mot spetsen af- 

smalnande palp (c), som i spetsen bär trenne cilierade borst, af hvilka 

det medlersta är längst, samt ofvan denne ett litet branchialbihang (5), 

som i bakre kanten har ungefär sex ledade och cilierade strålar eller borst. 

Detta bihang företer enahanda rörelser med det stora å första maxillan '). 

Första benparet (tab. XII fig. 8), som har sitt fäste straxt bakom 

andra paret maxiller, äro rigtade framåt, samt ganska tjocka och starka. 

De bestå af fem leder, och det sista korta ledet bär en lång och något 

krökt klo, som på sin främre sida mot spetsen har korta borst. För öf- 

10) Jag känner icke, huruvida detta branchialbihang å andra maxillan äfven finnes hos 

hannen, der denna maxilla förmodligen antager ett benlikt utseende, emedan jag, oaktadt allt 

sökande, icke lyckats finna någon hanne af detta slägte; men det är dock troligt, att det 

finnes äfven hos honom. Besynnerligt nog, har det undgått allas uppmärksamhet, med 

undantag af RaAmporr, som å ofvan anförda stället, tab. III, fig. 4, c temligen känneligt 

afbildat detsamma. Hade S. Fiscner observerat detta bihang, så hade han förmodligen 

icke ansett hela den andra maxillan såsom palper åt det stora branchialbihanget vid första 

maxillan. 

14 
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rigt hafva de på sin fråmre och till dels äfven bakre kant kortare eller längre 

borst. — Andra benparet (fig. 6), som har sitt fäste bakom roten af det 

första, är af spenslig byggnad. Det består af fyra leder, af hvilka ba- 

salledet är kortast. På spetsen af yttersta ledet äro ett par rudimentära 

klor, och detta led tyckes hafva en särdeles rörlig articulation med före- 
gående ledet. Dess rigtning är alldeles motsatt den af första benparet, 
emedan det ligger tillbakaböjdt tvärsöfver abdomen, så att det betäcker den 

delen af ovarium, som ligger inom denne; och man har derföre förmo- 

dat, att det vore bestämdt att understödja ovarium. 

De båda abdominalgrenarna (tab. IX, fig. 7, a, a) äro ganska. långa 

och smala, samt nästan jemnbreda. De äro åtskilda ända till roten, hvar- 

est de genom ett led äro skilda från den främre delen af abdomen, och 

articulera med denne. Vid spetsen bära de långa bakåtböjda klor, som 

mot spetsen i bakre kanten hafva korta borst, och å hvardera till an- 

talet äro tvenne, af hvilka den yttre är längst. Ofvan dessa är i bakre 

kanten ett litet borst. i 

Oesophagus är ganska lång, och vida smalare, än den öfriga delen 

af tarmkanalen. Den främre delen af denne, eller magen, är genom en 

stark inknipning skild från den bakre, och båda äro ganska vida. Anus 

(tab. IX, fig. 2 q) är belägen något ofvan basen af abdominalgrenarna, 

och tarmen har här tydliga ringmuskler. Framom ovariet och parallelt 

med det är på samma sätt, som detsamma, uti den membran, som be- 

kläder insidan af skalet, ett organ fästadt, som har utseende af en lång 

krökt tub, ofta innehållande en gråaktig kornig massa. Denna tub ingår 

uti öfre delen af thorax ofvan magen. Hos yngre genomsigtiga individer 

har jag observerat, att den företett ständiga rörelser af utvidgning och 

sammandragning, liknande hjertats pulsationer, ehuru långsamma och tröga, 

ungefär 20—30 i minuten; och det synes derföre icke osannolikt, hvad 

FiscHERrR förmodar, att detta organ är hjertat, hvilket således hos dessa 

djur år dubbelt, med formen af tvenne tuber. Då detta organ och ovarium 

till dels synas igenom skalet, så är det dessa som förorsaka de snedt 

gående band, som merendels synas på den bakre sidodelen af hvartdera 

skalet. Circulationen, nerfsystemet m. m. hafva blifvit okände, tillfölje af 

de omgifvande delarnes ogenomsigtighet. 

Slutmusklerna, eller de muskler, som tillsluta . båda skalen, har jag 
sett ganska tydliga hos flera arter. De äro temligen många, och sitta 
dels närmare öfra kanten af skalen bakom ögat, och dels längre ned med 
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sina fästen vid de ljusare fläckar, som merendels synas å medlersta de- 

len af skalens sidor. Dessa sednare musklerna äro ganska långa, samt 

äro vid sin medlersta del med hvarandra förenade till ett, efter utseen- 

det, tendinöst muskelband (tab. XXVI, fig. 13). Mot båda ändarna skilja 

de sig från hvarandra, samt bilda här fem eller sex hufvud, och hafva 

nära sina fästen en märkbar  förtjockning. Hår sitta de tätt intill 

hvarandra, och bilda ett enda muskelknippe. Der de hafva sina fästen 

äro impressioner i skalet, som på inre sidan här är ruggigt. De sitta 

nära under tarmen. Huruledes det här mellanliggande djuret icke be- 

reder hinder för detta deras läge, är anmärkningsvärdt; och detta förorsakade 

till en början tvifvel öfver observationens riktighet. Men alla tvifvel hafva 

måst vika, sedan jag förnyade gånger, och med fullkomlig säkerhet gjort 

samma observation. 

Ovaria och generationsorganerna för öfrigt tyckas inom detta slägte 

förete enahanda bildning med den, som blifvit beskrifven för föregående 

slägtet. Fig. 5 å tab. XII föreställer det toma receptaculum seminis hos 

honan af Cypris virens; och fig. 3 å samma tab. det ena ovariet af Cypr. 

fuscata. — Äfven dessa föröka sig i hög grad; och JurisE har observe- 

rat, att parningen icke är nödvändig för hvarje generation, eller hvarje 

partus, liksom inom föregående ordningen. För detta talar äfven den om- 

ständigheten, att hannarna äro särdeles sällsynta. Ungarna genomgå flera 

fällningar af skalet innan de blifva fortplantningsskickliga. JurinE obser- 

verade, att en ung hona, som den 12 April afsatte en klase ägg, hvilka 

kläcktes den 21:ste samma månad, genomgick sex skalömsningar, innan 

hon den 27 Maj ånyo afsatte en klase ägg. Det är naturligt, att den 

högre temperaturen bör påskynda såväl äggens läggning som kläckning. 

Såval under vintern som under våren och sommaren har jag funnit dem 

bärande stora och befruktade ägg, och jag har under hvarje årstid äf- 

ven funnit små ungar, ehuru dessa under vintern efter Jul varit mindre 

talrika. De undergå inga metamorphoser, och likna de gamla, med un- 

dantag af skalets form, som hos dem merendels är mera hoptryckt, samt högre 

vid den främre ändan. Skalet är då äfven mera genomsigtigt, samt mer- 

endels tydligen reticuleradt. I förhållande till abdominalgrenarna, som hos 

dem äro korta, äro antennerna mera utbildade, än hos de gamla. De äro 

försedda med särdeles långa borst och klor, och de: förete derföre lif- 

ligare rörelser, än de gamla. Dessa af åldern beroende formskilnader, 

1 förening med den ganska stora föränderligheten af färgen kunna lätt 
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föranleda förvillelser i afseende på distinetionen mellan arterna, såvida 

man icke derpå blifvit uppmärksam. 

Deras födoämnen utgöras såväl af animaliska som vegetabiliska äm- 

nen. Jag har sett dem angripa döda Daphnier, och bland deras excre- 

menter har jag funnit bitar af Conferver. 

Man har hos dem icke kunnat finna spår till ephippium, såsom inom 

föregående ordningen; men de hafva förmågan, att kunna lefva mycket 

länge uti den fuktiga jorden på sådana ställen, der vattnet uttorkat. Der- 

före har jag t. ex. på dylika ställen, der vattnet under större delen af 

sommaren varit uttorkadt, och hvarest jag vid början af sommaren funnit 

dem i stor mängd, en å två dagar efter det ymnigt regn fallit och  till- 

räckligt vatten infunnit sig, derstädes återfunnit samma arter ganska tal- 

rika; och derföre har jag äfven sett dem nedgräfva sig i dyn, sedan 

vattnet börjat tryta. Då ofvanpå denne bildar sig en skorpa, under hvil- 

ken jorden kan hålla sig fuktig, så är det här de bibehålla Nfvet i ett 

lethargiskt tillstånd. 

Fig. 2 å tab. IX, som föreställer en Cypris, sedan det högra skalet 

blifvit borttaget, har för ändamål, att åskådliggöra de ofvan anförda de- 

larnes läge. «a är ögat; b den ena öfre antennen; c den ena nedre dito; 

d labrum; e den ena mandibulan med sin palp £ bärande branchialbihan- 

get g; hk den ena första maxillan med branchialbihanget i; k& den ena an- 

dra maxillan med palpen I; m ett ben af första benparet; an ett ben af 

andra benparet; o ovarium; p abdominalgrenarna, q anus, och r tarmkanalen, 

Anm. De uti schemat upptagna karaktererna äro hemtade från fullvuxna individer. 

För ungarna, som Will formen mycket likna hvarandra, kunna svårligen distinctiva karakte- 

rer uppställas. Artbestämningen inom detta slägte är i allmänhet förenad med stora svå- 

righeter, hvarom äfven den invecklade synonymien bär vittnesbörd. 

A) Sete lateri interiori articuli tertii antennarum inferiorum adfize ad 

apicem unguium art. ultimi porrecte, vel eum superantes. 

a) Margo inferior teste, a latere vise, subrectus. 

1. CYPRIS PUBERA, Mörner. 

Testa undique hispida, antice et postice aculeata; a latere visa, altitudine maxima ante medium 

sita, ut antica pars quam postica altior videatur, et margine superiore valde arcuato, apud seniores 
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Testa supra visa, antice et postice xque crassa. 
Margines antici et postici aculeati. Gilor Vekese era 

Pars antica altior quam postica. ) 
Testa, supra visa, antice angustior. Ad latera vitta ) 
arcuata caeruleo-viridis. Forget 

subrectus. Pars antica et postica altitudine ( Testa, supra visa, latissima, postice crassior; fusco id 
fere equales. fasciata. Före 

Testa, supra visa, elongata, antice et postice fere 
equalis; fusco maculata. | -compressa. 

Pars antica quam postica humilior. Testa, supra visa, ovata, antice angustior; fusca. 4 -ovum. 

subarcuatus. Pars antica altior. Testa, supra visa, ovata, antice paullo angustior. Pone oculum 
macula magna fusca in fundo dilute fusco vel virescente. fuscata. 

1 d api- : : : - onge, ad apr Altitudo maxima ante medium teste sita. Testa, 
Kern Margo inferior i bl -ovat ti ior: jr art. ultimipor-2 Marg supra visa, oblongo-ovata, antice parum angustior; ) -affinis. 

>  drectze, vel eum Vteste a latere viridis, fusco-viridi nebulosa. 
Sete, lateriin- superantes. vise 
teriori articuli Pars antica et Testa supra aculeata, et dense 

Cypris 3:tii ARR Kock altitu- hispida; obscure virescens. "Houleata. 
rum = inferio- dinefere equa- s . 
rum adfixe les. ; MEESE Cr Testa minime aculeata, hispida; 

supra medium 
; supra visa, oblongo-ovata, anti 

teste sita. p 20 5 S SA Margo supe- | 
multo angustior. Color variabi- ( -virens. rior arcuatus. 

sinuatus. lis: interdum dilutius, interdum 
obscurius virescens. 

Pars antica humilior. Testa, supra visa, oblongo-ovata, antice an- | - 
s ; s dl å 4 -incongruens. gustior; albido- vel interdum fusco-flavescens. 

Pars antica altior, postica attenuata. Testa, supra visa, lanceolata, | Ojuvata 
antice et postice fere equalis; flavescenti-viridis, fusco-viridi nebulosa. . 

Margo superior subrectus. Testa antice et postice altitudine fere sequalis; supra åfälrigata 
visa, lanceolata, antice angustior; cinereo-albida; pilis longis obsita. i 

Testa albida; a latere visa, antice altior, margine superiore arcuato. Oculus visibilis. + -lucida. 
breyves, neque 
apicem ungui- 
um art. ultimi jär 
attingentes. subrectus. Testa, a latere visa, antice altior, margine superiore parum arcuato; virescenti-albida, ) Jurinii? 

viridi nebulosa. 

Margo = inferior FRE | ; slak: SSR Tue d : PG ER 
teste, a latere Testa virescenti-albida, fusco-viridi maculata; antice et postice fere xque alta | reptans 
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angulalo; supra visa, antica parle poslicee equali, latitudine maxima, altitudini fere equali, mediana. 

Color viridis, vel fusco-viridis. Longit. cire. 2/4 mm. 

Tab, Nö dfig, Ib, 

Cypris pubera, 0. F. MULLER: Entomostraca, p. 56, tab. V, fig. 1—5. 

Pp D ZADDACH: Synops. Crustac. Pruss. Prodromus, p. 34. 

4 4 S. FiscHER: Öber das Gen. Cypris, p. 154, tab. VIII, fig. 1—8. 

Monoculus ovatus, JURINE: Histoire des Monocles, p. 170, tab. XVII, fig. 5 & 6. 

Anm. Den af Jurise lemnade figuren öfver denna arten, sedd från sidan, är felaktig 

i det afseendet, att den undre konturen företer en temligen djup bugt. Ingen af de ofvan 

citerade beskrifningarna eller figurerna öfverensstämma med densamma uti fullt utvuxet till- 

stånd, sådan som fig. 4 föreställer den. 

Beskrifning: Fullt utvuxen är denna den största imom slägtet. Den är 

öfverallt tätt hårig. Bakom främre kanten af skalen äro flera korta taggar, 

och vid den bakre kanten af desamma äro trenne dylika, af hvilka den 

ene är temligen lång. Dessa taggar äro för det mesta dolda af de långa 

håren eller borsten å dessa delar. Sedd från sidan, är den gamla fullt utvuxna 

honan (tab. X, fig. 1) ganska hög, med den öfre konturen! starkt böjd, 

och vid den största höjden, som är belägen närmare främre ändan, bil- 

dande en trubbig vinkel. Den främre delen synes derföre högre, än den 

bakre. Den undre konturen är rät, nära främre ändan med en liten af- 

sats, som dock ofta är omärklig, och är uppkommen derigenom, att skalet 

vid nedre delen af sidan der har en liten bugt, som går snedt nedåt till 

nedre kanten. Sedd ofvanifrån (fig. 2), är den oval, mot båda ändarne 

ungefär lika mycket tillspetsad, med största bredden, som är föga mindre, 

än höjden, ungefär midt emellan båda ändarne, och med kanterna af ska- 

len baktill ofvan inböjda. Sedd undertill, är den ganska bred, å midten 

concay, tillfölje deraf, att kanterna af båda skalen äro inböjda. Vid denna 

älder är ögat ej synligt, emedan skalet är särdeles tjockt och opakt. Dess 

färg är då mörkare, än eljest: mörkgrön med ett par mörka streck, samt 

en ljusare rundad fläck å nedre delen af sidan. 

Något yngre, ehuru med stora ägg, är den, sedd från sidan (fig. 4), 

i proportion lägre, med båda ändarne trubbigare, och öfre konturen utan 

vinkel, samt den undre konturen jemn och utan afsats. Sedd ofvanifrån 

(fig. 5), är den bredare, ån den förra. Färgen är då ljusare grön, och 

ögat är synligt. Äfven då är den stundom mörk till färgen, tillfölje af 

vid skalet fastnade främmande ämnen. Mycket ung är den, sedd ofvan- 

ifrån, (mot vanliga förhållandet), ännu bredare, och sedd från sidan, har 

den den bakre delen af skalet i proportion lägre, och å midten af undre 
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konturen är en antydning till bugt. Färgen år då hvitgrön; och den är 

nästan genomsigtig. Den är glest hårig, samt tydligt reticulerad. 

Från ändan af fjerde ledet å öfre antennerna utgå tvenne långa och 

cilierade, och ett något kortare och icke cilieradt borst; från ändan af 

femte ledet trenne, af sjette d:o fyra, och af sjunde tvenne borst, som 

alla äro cilierade. Vid nedre ändan å inre sidan af det tredje ledet äf 

de undre antennerna sitta fem långa cilierade borst, som räcka utom spet- 

sen af klorna å sista ledet af samma antenner. Dessa klor äro tvenne, 

af hvilka den ena är något kortare än den andra. Sistnämnda led är sär- 

deles kort. Från spetsen af det nästsista ledet utgå tvenne långa klor, som 

jemte de andre mot spetsen i bakre kanten hafva korta taggar. Abdomi- 

nalgrenarna (fig. 3) äro särdeles långa och smala, samt med en jemn obe- 

tydlig böjning. De båda klorna sitta temligen långt åtskilda, och äfvenledes 

borstet ofvan den första klon är långt skildt från denna. 

Ehuru icke särdeles talrik, har jag dock funnit den allmän uti stilla- 

stående såväl rent som orent vatten, i både norra och södra Skåne, från 

slutet af April månad till Augusti. De fullt utvuxna träffades icke förr, 

än i Juni månad. Den simmar ganska snabbt. 

2. CYPRIS ORNATA, Mörier. 
, 

Testa anlice et poslice pilis raris obsita; a lalere visa, supra arcuata, parte antica altiore, infra 

subretusa, supra visa, antice angustior, latitudine maxima, altitudine fere majore, pone medium sita; 

infra ”planiuscula, marginibus valvularum parum inflexis; flavido- albida, parte antica et postica, 

marginibus” superioribus, et vitta arcuata, elliptica, laterali ceruleo- viridibus. Rami abdominales bre- 

ves, unguibus longis. Longit. circ. 12/4 mm. 

Tab. X, fig. 19—22; tab.XI, fig. 4. 

Cypris ornata, 0. F. MULLER: Entomostraca, p. 51, tab. III, fig. 4—6. 

a 4 ZADDACH: Synops. Crust. Pruss. Prodromus, p- 33. 

Anm. Mörciers beskrifning och figur öfver den, sedd från sidan, afviker derigenom, 

alt den undre konturen framtill har en bugt, samt bakom denna är convex, men i afseende 

på färgen, som för denna arten är särdeles utmärkande, är hans beskrifning så öfverens- 

sltämmande med den hos denna, att jag icke kan tvifla på deras identitet. Färgen å hans 

figurer kan betraktas såsom misslyckad, då den hvarken öfverensstämmer med beskrifningen 

eller med naturen. Hvad han anför om dess förekomst: ”In gramineis, ubi aqua primo 

vere slagnat,” slår äfven fullkomligt in på denna. Märkligt är det, att den, sedan Mörrers 

ud, hituills endast blifvit återfunnen al ZADDACH. 

Beskrifning; Äfven denna är en af de större inom slägtet, och kän- 
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nes vid första påseendet genom sin vackra och egna färgteckning. Den 

är otydligt hårig, och har endast vid båda ändarna några glesa och fina 

hår. Skalet är reticuleradt eller liksom fjälligt (fig. 21). Sedd från sidan 

(tab. X, fig. 19), har den den öfre konturen temligen starkt böjd, och 

liknar till formen icke obetydligt den föregående uti icke fullt utvuxet 

tillstånd, sådan den oftast träffas. Dess största höjd är närmare främre, 

än bakre ändan, och derföre synes den förra högre än den sednare. 

Bakom den högsta punkten bildar den öfre konturen en båge, som bakåt 

sänker sig något starkare. Undre konturen har en svag antydning till 

bugt närmare bakre delen. Sedd ofvanifrån (fig. 20), är den ganska 

bred, med största bredden, som nästan är större, än höjden, bakom mid- 

ten, och med den främre ändan starkare tillspetsad. Den undre sidan, 

sedd från någon af ändarne, år å sin medlersta del temligen plan, och 

kanterna af skalen äro här föga inböjda. Grundfärgen är gulhvit. Båda 

ändarne, de öfre kanterna, och ett band å hvardera sidan, böjdtiform af 

en ellips, blåaktigt gröna. OÖvarierna, som synas igenom skalet, göra, 

att den synes gulaktig på sidorna upptill och baktill. De båda abdominal- 

grenarna (fig. 22) äro korta, samt jemförelsevis breda, och med klorna 

särdeles långa. Antennerna (tab. XII, fig. 4) äro af vanlig form. 

Den tyckes vara temligen sällsynt, och jag har endast funnit den på 

ett par ställen. Under April, Maj och Juni månader har jag funnit den nära 

Lund uti smärre träsk med gräsbevuxen botten, och hvarest vattnet under 

sommaren uttorkade. Vid Vestra Wram har jag i slutet af December 

månad funnit yngre individer å samma slags localiteter, som de nämnda. 

Den simmar snabbt. 

3. CYPRIS VIDUA, Möuner. 

Testa pilosa, pilis longis, antice fascieulatis; a latere visa, antice et postice xeque alta, altitudine 
maxima, latitudine minore, in medio sita, margine inferiore recto; supra visa, ventricosa, ovata, po- 

slice latior, latitudine maxima pone medium sita; infra convexiuscula, marginibus valyularum in me- 

dio inflexis ; virescenti- albida, parte antica et postlica, fasciisque duabus interruptis fuscis vel fusco- 
viridibus ; interdum fere tota viridis. Longit. circ. 2/4, mm. 

Tab. X, fig. 10—12. 

Cypris vidua, O. F. MULLER: Entomostraca, pag. 55, tab. IV. fig. 7—9. 

4 : ZADDACH: Synops. Crust. Pruss. Prodromus, p. 35. 

MR BarrD: British Entomostraca, p. 152, tab. XIX, fig. 10 & 41. 
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Cypris vidua, S. FISCHER: Uber die in d. Umgeb. v. S:t Petersb. vork. Branchiop. u. Ento- 

mostr. p. 194, tab. X, fig. 6 & 7. 

Monoculus vidua,  JURINE : Hist. des Mon. p. 175, tab. XIX, fig. 5 & 6. 

Beskrifning: Denna arten, som är en af de mindre, är dock lätt be- 

stämbar, såsom äfven synes af synonymien. Sällan får man se den från 

sidan, men ofvanifrån sedd, kännes den lätt genom sin betydliga bredd, 

samt de tvenne mörka afbrutna tvärbanden på den ljusa bottnen. Skalet 

är öfverallt hårigt, med ganska långa hår, som vid främre ändan af hvart- 

dera skalet bilda en buske af längre, utåtböjda hår. Sedt från sidan (tab. 

X, fig. 11), är det ungefär lika högt vid båda ändarne, med den största 

höjden öfver midten, och med den undre konturen rät. Sedt ofvanifrån 

(fig. 10), är det ganska bukigt, af oval form, med den största bredden, 

som är större, än höjden, bakom midten, och den bakre ändan tjockare. 

Undertill är det obetydligt convext, med kanterna af skalen å midten in- 

böjda. Till färgen är den hvitaktigt grön, med båda ändarne, samt tvenne 

afbrutna tvärband bruna, eller brunaktigt gröna. Stundom, men sällan, är 

den nästan helt och hållet grön, med tvärbanden otydliga. Ögat är stort 

och mycket tydligt. Abdominalgrenarna har jag icke lyckats få se. Första 

benparet (fig. 12) utmärker sig derigenom, att dess klo är utomordent- 

ligt lång, och nästan lika lång, som de fyra yttre lederna tillsammantagna. 

Ehuru fåtalig, har jag dock funnit den icke sällan både i norra och 

södra Skåne, men alltid uti klart, såväl sakta rinnande, som stillastående 

vatten. Den simmar snabbt. 

4. CYPRIS COMPRESSA, Bab. 

Testa tenuis, compressa, parum pilosa, a latere visa, antice et postice fere xque alta, vel postice 

paullum altior, margine superiore valde arcuato, altitudine maxima in medio sita, margine inferiore 

subretuso , supra visa, elongata, antice parum angustior; infra convexa; flavescenti- albida, fusco ma- 

culata vel nebulosa, vitta obliqua et macula laterali albidis. Rami abdominales breyes et lati, unguihus 

admodum arcuatis, et seta marginis posterioris ab illis longe remota, supra partem tertiam ultimam 

rami adfixa. Longit. cire. 4 mm. 

Tab. X, fig. 16—18. 

Cypris compressa, BARD: British Entomosiraca, p. 154, tab. XIX, fig. 14, 14 a—c. 

Beskrifning: Denna, som äfvenledes är en af de mindre, kännes genom 

sina lifliga och snabba rörelser, mycket liknande dem af Lynceus spheri- 

cus, genom sin hoptryckta form, formen af sina abdominalgrenar, samt 
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sin färgteckning. Skalet är tunnt, hoptryckt, samt föga hårigt. Sedt ifrån 

sidan (tab. X, fig. 16), är det ungefär lika högt vid båda ändarne, eller 

stundom något högre vid den bakre, med den öfre konturen starkt böjd, 

och med den största höjden ungefär på midten. Den undre konturen 

har en svag antydning till bugt. Sedt ofvanifrån, (fig. 17), är det aflångt, 

med den främre ändan obetydligt smalare. Sedt undertill från någon af 

ändarne, är det convext. Främre och bakre kanterna äro genomsigtiga. 

Till färgen är det gulhvitt med tätt sittande små bruna i midten ljusare 

fläckar. På sidorna synes ett snedt nedåt och bakåt gående hvitaktigt 

band, samt framom det en fläck af samma färg. Ögat är stort. Abdo- 

minalgrenarna (fig. 18) äro korta och breda, med klorna starkt böjda, 

och med borstet ofvan den mindre klon sittande långt från denna, ofvan 

den yttre tredjedelen af abdominalgrenen. Borsten, fem till antalet, på 

inre sidan af tredje ledet å de undre antennerna, äro särdeles långa, un- 

gefär dubbelt längre, än sjelfva antennerna, som äro korta och tjocka; och 

dess rörelser äro derföre mycket hfliga och snabba. De långa borsten 

äå de öfre antennerna äro äfven utomordentligen långa. 

Då jag endast funnit den i trakten af Lund, t. ex. uti en damm i 

Paradislyckan, och på ett par andra ställen, under sommaren, så tyckes 

den icke vara allmän. 

5. CYPRIS OVUM, (Jurine). 

Testa ventricosa pilosa, pilis longis; a latere visa, antice humilior, margine superiorez qualiter ar- 

cuato, altiludine maxima circeit. in medio sita, margine inferiore recto;, supra visa, ovata, antice 

angustior, postice rotundata, latitudine maxima, altitudini fere xquali, pone medium sita; infra con- 

vexa, marginibus in medio inflexis; fusea, interdum colore dilutiore liturata. Rami abdominales tenues, 

unguibus approximatis. Longit. cire. 1/4 mm. 

Tab. X, fig. 13—>15. 

Monoculus ovum, JURINE: Hist. des Mon. p. 179, tab. XIX, fig. 18 & 19. 

Cypris vulgaris, ZADDACH: Synops. Crust. Prussic. Prodromus, p. 35. 

”-minuta, BAIRD : British Entomostraca, p. 155, tab. XVII, fig. 7 & 8. 

”  pantherina, S. FisCHER: Uber das Gen. Cypris p. 163, tab. XI, fig. 6—8. 

Anm. JIvurses Mon. ovum afviker visserligen derigenom, att dess skal helt och 

hållet skall sakna hår, men då alla de arter af sl. Cypris, som jag haft tillfälle att un- 

dersöka, haft skalet hårbevuxet, så synes detta vara en allmän egenskap för hela slägtet, och 

det är derföre troligt, att den här undfallit den utmärkte Författarens observation, isyn- 

nerhet som denna är den minsta af alla arterna inom slägtet. Färgen hos Fiscners C. 
15 



114 ÖSTRACODA. 

pantherina är något olik den vanliga, som är mera enfärgadt brun, utan tydliga fläckar, 

men stundom träffas sådana, hos hvilka man under stark förstoring får se dylika irregu- 

Jiera och sammanlöpande fläckar. Då den äfven ull formen är något varierande, samt stun—- 

dom har den främre delen, ofvanifrån sedd, mera utdragen, anser jag det troligt, alt Fi- 

scners Cypris scutigera äfven kommer att sammanfalla med den, såsom blott en yngre form. 
-. 

Beskrifning: Den är af alla den minsta, och kännes dessutom på sin 

ovala form och bruna färg. Skalet är temligen bukigt, samt bevuxet, 

isynnerhet vid främre ändan, med långa och temligen glesa hår. Sedt 

från sidan (tab: X, fig. 13), har det den främre delen något lägre än 

den bakre, med den öfre konturen starkt böjd och bildande en jemn 

båge, som baktill är något mera stupande, samt med den undre konturen 

ät, eller med en otydlig antydning till bugt; sedt ofvanifrån (fig. 14), 

är det ovalt, med den främre ändan smalare och trubbigt tillspetsad, samt 

med den bakre rundad, och största bredden, som är lika med eller något 

mindre än höjden, närmare denna sednare ändan. Undre sidan är con- 

vex, med kanterna af skalen i midten inböjda. Färgen år brun, stundom 

med otydliga mörkare fläckar. De främre kanterna af skalen äro klara och 

genomsigtiga. De undre antennerna förete ungefär samma byggnad, som 

hos föregående arten. Abdominalgrenarna (fig. 15) äro smala med bor- 

stet i bakre kanten sittande temligen nåra klorna. | 

Uti stillastående klart vatten har jag funnit denna arten öfverallt tal- 

rik från början af April till slutet af Oktober. Den simmar snabbt, liksom 

föregående. Ofvan har jag redan omnämnt, att jag sett tvenne af en 

art af sl. Cypris hänga tillsamman, och förmodligen inbegripne uti parning. 

Dessa tillhörde denna arten. ; | 

b) Margo inferior testw, a latere vise, suburcuatus. 

6. CYPRIS FUSCATA, (Jurime). 

Testa ventricosa, dense pilosa, pilis brevibus; a latere visa, fere oblongo- ovata, anlice altior, 
margine superiore magis arcuato, et altitudine maxima ante medium sita; supra visa, ovala, postice 
crassior, latitudine maxima, altitudine fere majore, in medio sita; infra fere plana; albido- fuscescens 
vel virescens, pone oculum macula magna fusca, ad latera extensa, hic inferne divisa, et saxpe majo- 
rem partem teste supra et postice obtegente. Rami abdominales longi, tenues et sinuali. Longit. 
cire. 11/4 mm. 

Tab. X, fig. 6—95; tab. XII, fig. 3. 

Monoculus fuscatus, JURINE: Hist. des Mon. p; 174, tab. XIX, fig. 4 :& 2; 
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Cypris fuscata, ZADDACH: Synops. Crust. Pruss. Prodromus, p. 32. 

PEN hersulas S. FiscHER: Uber das Gen. Cypris, p. 159, tab. fig. X, 6—8; (variet. virescens), 

Anm. Jurise's figur öfver den, sedd ofvanifrån, afviker derigenom, att den är sma- 

lare baktill; men jag anser, med ZAppacH, detta för et misstag, då jag, liksom han, icke 

funnit någon Cypris, som haft den bakre delen af skalet, sedt ofvanifrån, smalare, än den 

främre, och det tyckes vara naturligt, att den bakre delen af skalet, som omsluter abdo- 

men och ovaria, icke kan vara smalare eller mera hoptryckt, än den främre delen, som 

sträcker sig framom djurets kropp, och derföre icke omsluter något annat än antennerna 

(se tab. IX, fig. 2). 

Beskrifning: Denna arten, som är af medelstorlek, kännes derigenom, 

att den, sedd från sidan, är aflångt oval, med den undre konturen bil- 

dande en obetydlig båge, samt genom sin färgteckning, hvilken på ljus, 

brunaktig eller grönaktig grund företer en stor åt sidorna och baktill mer 

eller mindre utbredd brun fläck bakom ögat. Skalet är bukigt och tätt 

bevuxet af korta hår. Sedt från sidan (tab. X, fig. 6), har det den främre 

ändan "högre, ån den bakre, med den största höjden framom midten. 

Sedt ofvanifrån (fig. 7), är det ovalt, med största bredden ungefär på 

midten, och med den bakre ändan något tjockare. Undertill är det nä- 

stan plant, med kanterna af dess båda valvler å midten föga inböjda. 

Dess färg är något föränderlig. Vanligen är den ljusbrun, med en stor 

irregulier brun fläck bakom ögat, sträckande sig nedåt sidorna, samt der 

utlöpande i ett par grenar, och ofta intagande större delen af den öfre 

och bakre delen af skalet. Vid främre och undre kanterna af skalen äro 

äfven stundom mörkare bruna fläckar. Stundom är den grönaktig, och 
då har den bruna fläcken äfven olivgrön anstrykning. Det tyckes vara 
denna varieteten, som Fiscner beskrifver under namn af C. hirsuta. De 
nedre antennerna hafva de långa borsten på insidan af tredje ledet räc- 
kande föga utom de långa klorna å sista och nästsista lederna. Abdo- 
minalgrenarna, (fig. 8) äro långa och smala, samt något bugtiga. 

De yngre afvika från de äldre derigenom, att de, sedda från sidan 
(fig. 9), hafva den främre delen af skalet, såsom vanligt, i proportion högre, 
med den öfre konturen bildande en trubbig vinkel bakom ögat, att skalet, 
sedt ofvanifrån, icke är så bredt, samt derigenom, att grundfärgen är 
olivgrön. Deras abdominalgrenar äro kortare. 

Denna har jag tidigt om våren, (i början af April), och sent om 
hösten, t. o. m. midtunder vintern, funnit allmän uti smärre träsk med 
klart vatten och gräsbevuxen botten, såväl i södra som norra Skåne. 
Midt under sommaren har jag icke funnit den. Under vintern träffades 
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mest yngre individer, ehuru äfven en och annan äldre med stora ägg: 

Den simmar snabbt, och är liflig uti sina rörelser. 

c) Margo inferior teste, a latere vise, sinuatus, 

7. CYPRIS AFFINIS, Fischer. 

Testa quodammodo elongata et ventricosa, pilosa; a latere visa, antice et poslice fere xque alta, 
margine superiore arcuato, altitudine maxima ante medium sita, amargine inferiore in medio paullum 

sinuato,; supra visa, elongato- ovata, posltice parum crassior, latitudine maxima, altitudini fere aquali, 

pone medium sita; infra convexa, marginibus valvularum in medio inflexis; viridis, fasciis duabus 

indistinetis flavido- albidis, passim maculis obscure viridibus, et ad latera area irregulari albida. Bami 

abdominales tenues, parum arcuati. Longit. cire. 1!/; mm. 

Tab. XI, fig. 3—14 

Cypris affinis, S. FISCHER: Uber das Gen. Cypris, p. 160, tab. X, fig. 9—11. 

Beskrifning: Denna, som ungefär är af samma storlek, som föregå- 

ende, kännes derigenom, att skalet är temligen bukigt, af något aflång 

form, samt till färgen grönt med tvenne otydliga gulhvita tvärband. Det 

är hårigt, isynnerhet vid båda ändarne. Sedt från sidan (tab. XI, fig. 

12), är det framtill och baktill ungefär lika högt, med den öfre konturen 

bågböjd, och med största höjden framom midten, samt med en liten bugt 

å medlersta delen af den undre konturen. Sedt ofvanifrån (fig. 13), är 

det aflångt ovalt, med den bakre delen något tjockare, och med största 

bredden, som är nästan lika med höjden, närmare bakre ändan. Undertill 

är det convext, med kanterna föga inböjda. Till färgen är det, som 

nämndt, grönt, här och der med mörkare fläckar, med tvenne otydliga 

gulhvita tvärband, samt med ett irreguliert hvitaktigt fält å midten af si- 

dorna. De långa borsten å inre sidan af tredje ledet af de undre an- 

tennerna räcka knappt utom klorna å samma antenners nedre ända. Ab- 

dominalgrenarna (fig. 14) äro smala, och obetydligt böjda. 

De yngre, sedda från sidan (fig. 8), hafva den främre delen afska- 

let i proportion vida högre, samt bugten å den undre konturen starkare 

uttryckt. Ofvanifrån sedt, är deras skal (fig. 9) mot ändarne tillspetsadt, 

och med största bredden på midten. Det synes liksom belagdt med 

större cilierade fjäll (fig. 10). Abdominalgrenarna (fig. 11) äro i pro- 

portion bredare. 

Under våren i April och Maj månader har jag funnit den icke sällan 
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både i norra och södra Skåne, ehuru den tyckes förekomma allmännare 

i skogstrakterna, än å slättbyggden. Den simmar snabbt, liksom föregå- 

ende, med hvilken den till sin allmänna habitus tyckes visa mesta öfver- 

ensstämmelsen, ehuru den är af mera långsträckt form. 

8. CYPRIS ACULEATA, n. sp. 

Testa admodum hispida, superne aculeata, aculeis arcuatis ; a latere visa, brevis et alta, extremi- 

tale anlica poslice xquali, margine superiore valde arcuato, altitudine maxima in medio sita, mar- 

gine inferiore leviler sinuato; supra visa, elongato-ovata, antice angustior, acuminati, latitudine maxi- 

ma, altitudine multo minore, pone medium sita; infra convexa; viridis, supra et ad extremitates sa- 

luratius colorata. Longit. cire. 24 mm. 

Tab. XI, fig. 15 & 16. 

Beskrifning: Denna, som är en af de mindre, är så skild från alla 

de andre genom de talrika, bakåt krökta taggarna på den öfre delen af 

skalet, med undantag af den främre delen, att den derpå lätt kännes, så 

snart man fått den under microscopet. Sedt från sidan (tab. XI, fig. 15), 

är skalet särdeles högt, så att höjden utgör nära två tredjedelar af läng- 

den, med största höjden ungefar på midten. Båda ändarne äro lika höga, 

och den undre konturen har en obetydlig bugt. Sedt ofvanifrån (fig. 

16) är det aflångt ovalt, med den främre ändan smalare, och tillspetsad, 

och med den största bredden, som är betydligt mindre, än höjden, bak- 

om midten. Undertill är det convext. Färgen är. grön, vid öfre delen 

af skalet samt vid båda ändarne mörkare”). 

Den tyckes vara särdeles sällsynt. Jag har endast funnit tvenne 

individer uti Höje å nära Lund i slutet af September månad. Den sim- 

mar ganska lätt, ehuru icke så snabbt, som &C. compressa eller ovum. 

9. CYPRIS VIRENS (Jurine). 

Testa pilosa; a latere visa, antice et postice fere xeque alta, margine superiore arcuato, altitudine 

maxima in medio sila, margine inferiore sinuato; supra visa, ovala, antice angustior, acuminata, po- 

stice rotundata, latitudine maxima, altitudini fere xequali, pone medium sita; infra conyexa; virescens 

1) Då jag blott erhåHit tvenne individer, har jag icke velat söndertaga dem, för un- 

dersökningen af abdomen och antennerna, 
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vel albido-virescens, colore saturatiore viridi vel fusco viridi supra et ad extremitates colorata, pre- 

terea colore interdum dilutiore, et interdum saturatiore varians. Sete longae lateri interiori articuli 

tertii antennarum inferiorum adfixe ungues terminales harum antennarum parum superantes. Rami 

abdominales mediocres sinuati. Longit. cire. 2 mm, 

Tab. VIII, fig. 16; tab. IX, fig. 4 & 5; tab. X, fig. 23—25; > tab. NI, fig. 

0; tab. AIN; fig. 0; tabAXVL fig. I. 
2 

Monoculus virens, JURINE: Hist. des Mon. p. 174, tab. XVII, fig. 15 & 16. 

Cypris virens, ZADDACH: Synops. Crust. Prussic. Prodromus, p. 35. 

P  dtristriata, BARD: Brit. Entom. p. 152,7 tab. XVII fg. 1 a—i; 2 & 3. 

2 ornata, S. FISCHER: Uber das Gen. Cypris, p. 157, tab. IX, fig. 7—10. 

Beskrifning: Denna, som är en af de större, och kommer närmast. 

C. pubera och Jurinii, skiljes från den förra såvälsom den sednare genom 

en annan form, sedd från sidan, och särskildt från den förra derigenom 

att den vid ändarne af skalet icke har dylika taggar, som den, samt från 

den sednare derigenom, att simborsten på inre sidan af tredje ledet af 

de undre antennerna räcka till eller utom spetsen af klorna vid ändan af 

samma antenner. Skalet är hårigt. Sedt från sidan (tab. X, fig. 23, 

samt tab. XIX, fig. 8), är det ungefär lika högt vid båda ändarne, med 

den öfre konturen bågböjd, och med den största höjden öfver midten, 

samt med den undre konturen företeende en tydlig bugt å midten. Sedt 

ofvanifrån (tab. X, fig. 24), är det ovalt, med den främre ändan smalare och 

tillspetsad, samt med den bakre rundad, och med” den största bredden, 

som är nåstan lika med höjden, bakom midten. Undre sidan är convex, 

med kanterna af skalen i midten inböjda. Färgen är mörkare, eller lju- 

sare grön, med mörkgrön anstrykning vid öfre delen af skalet och vid 

dess båda ändar, samt ett par snedt gående band på sidorna af samma 

färg. Under ögat är ett ljusare tvärgående fält. För öfrigt är färgen 

ganska föränderlig. Stundom har jag funnit den hvitaktigt grön, med 

obetydliga sammanlöpande mörkare fläckar på sidorna, och vid den öfre 

kanten. Den ljusare färgen tillhör skalet straxt efter ömsningen. Hos 

dem, som äro mörka, är ögat knappt synligt från sidan. Andra paret 

mavxiller (tab. XXVI fig. 8) hafva å branchialbihanget (6) sex strålar 

eller borst, som äro ledade, och å yttre ledet cilierade. Abdominalgre- 

narna (tab. X, fig. 25) äro af medelmåttig längd och bredd, samt vågformigt 

böjda. Fig. 5 å tab. XII utvisar receptaculum seminis hos honan, tomt 

och utan spermatozoer, tillika med den långa kanalen, som går till det- 

?) Det synes vara denna arten, som Dre Geer afbildat å 7 Tom. pl. 29, fig. 5. 
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samma. Fig. 8 å tab. XIX visar det högra skalet från inre sidan, tillika 
med den membran, som bekläder detsamma. 

Ungarna äro olika de gamla derigenom, att de hafva den främre de- 

len af skalet, sedt från sidan, högre än den bakre, och sedt ofvanifrån, 

är det mera hoptryckt. Deras färg är i allmänhet ljusare. 

Såväl under sommaren, som våren, hösten och vintern har jag fun- 

nit denna allmännare, än någon af de andre. Vid alla årstider har jag 

funnit den äggbärande, samt äfven funnit dess ungar. Den simmar snabbt, 

och är liflig i sina rörelser. 

10. CYPRIS INCONGRUENS, RAMDonR: 

Testa pilosa, pilis raris; a latere visa, antice humilior, margine superiore arcuato, altitudine 

maxima fere in medio sita, margine inferiore sinuato; supra visa, oblongo-ovata, antice angustior, 

acuminata, postice (valvulis clausis) rotundata, latitudine maxima, altitudini fere wquali, pone medium 

sila, marginibus valvularum postice inflexis ; infra convexa; flavescenti-albida, interdum (apud senio- 

res) dilute vel rubido-fusea, macula magna pone oculum, ad latera exlensa, et viltis duabus obliquis 

lateralibus obscurius fuseis. Valvula dextra antice sinistra brevior, et exlus prope marginem anterio- 

rem serie luberculorum margini parallela predita. Setx longe lateri interiori articuli tertii antenna- 

rum inferiorum adfixe ungues apicales harum antennarum superantes. Rami abdominales longi, api- 
cem versus attennuati. Longit. cire. 11/4 mm. 

Tab. IX; fig. 6..& 7; tab. XI, fig. 1—4; tab. XII, fig. 6. 

Cypris incongruens, F. A. RAmDoHR: Uber die Gattung Cypris; der naturforsch. Freunde zu Ber- 

lin Magazin, 2 Jahrg. 1808, p. 86, tab. II fig. 1—12; 15, 16, 18—20. 
” pellucens, IDEM: ibidem, p. 92, tab. II, fig. 24. (Junior). 

2 fäsca, STRAUS: Mémoires du Mus. d'Hist. Nat. T. VII, p. 59, tab. I, fig. 1—156. 
7) ? BAIRD: Brisish Entom. p. 154, tab. XIX, fig. 7. 

”  elongata, IDEM: ibidem, p. 156, tab. XIX, fig. 6 (junior). 

UUESKfuUsEa, S. FISCHER: Uber das Genus Cypris, p. 156, tab. VIII, fig. 9—13; tab. IX, 

fig. 1—6. ; 

” - aurantia, ZADDACH: Synops. Crust. Pruss. Prodromus, p. 37. 

a BARD: Brit. Entom. p. 159, tab. XIX, fig. 13. 

Monnculus aurantius,  JURINSE: Hist. des Mon. p. 173, tab. XVII, fig. 5—12. 

2 ruber, IDEM: ibidem, p. 172, tab. XVII, fig. 3 & 4. 

Beskrifning: Skalet är hårigt, med temligen glesa hår. Sedt från 

sidan (tab. XI, fig. 1), har det den främre delen lägre, än den bakre, 

med den öfre konturen bågböjd, och största höjden ungefär öfver midten, 

samt med en bugt å undre konturen närmare främre ändan. Sedt ofvan- 

ifrån (fig. 2), är det aflängt ovalt; med den främre delen betydligt sma- 

lare, och tillspetsad, samt med den bakre ändan rundad, och med kan- 

terna af båda skalen baktill inböjda. Undertill är det convext, med kan- 
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terna å midten föga inböjda. Färgen är föränderlig, stundom gulaktigt 

hvit, obetydligt mörkare ofvan bakom ögat; stundom (hos de äldre) ljust 

eller rödaktigt brun, med en stor fläck bakom ögat, sträckande sig ned åt 

sidorna, samt med tvenne på sidorna snedt nedåt och bakåt gående streck 

mörkare bruna. Den ljusare färgen tillhör de yngre, samt de äldre straxt 

efter ömsningen af skalet, och den mörkare de äldre med gammalt skal. 

Stundom är skalet mörkare, tillfölje af vidfästade främmande ämnen. Hos 

de ljusa synas de gulaktiga ovarierna igenom skalet. | 

Det högra skalet är framtill kortare, än det vänstra, och parallelt 

med dess främre kant, straxt innanför densamma är å dess yttre sida en 

rad knölar. De långa simborsten å inre sidan af det tredje ledet af de 

undre antennerna räcka utom klorna vid spetsen af samma antenner. Det 

sista (2:dra) benparet (tab. XI, fig. 6) har vid spetsen af sista ledet en 

kort klo, och en knöl, eller rudimentär klo. Den andra maxillan (tab. 

IX, fig. 6) har sex strålar eller cilierade och ledade borst vid sitt bran- 

chialbihang (6), samt trenne cilierade borst vid ändan af sin palp (c). 

Abdominalgrenarna (fig. 7) äro långa, och mot spetsen betydligt afsmal- 

nande, samt långsåt bakre kanten försedda med korta borst. 

Uti ännu icke fullt utvuxet tillstånd, ehuru äggbäårande, har den, 

sedd från sidan (tab. XI, fig. 3), den främre delen högre, ån den bakre, 

och bugten å den undre konturen längre bakåt, än hos den gamia. Sedd 

ofvanifrån (fig. 4), är den lika tillspetsad mot båda ändarne, och med 

största bredden på midten. Då den är än yngre, äro dessa förhållanden 

starkare uttryckta. JurisE yttrar derföre, att man skulle kunna vara 

frestad att tro, det de bakre delarna, eller abdomen hos ungarna i pro- 

portion utveckla sig sednare, än de främre delarna, eller cephalo-thoraz. 

Detta öfverensstämmer med det vanliga förhållandet vid utvecklingen af 

alla högre djur, och tyckes så tillvida äfven här vara förhållandet, som 

abdominalgrenarna i proportion äro kortare hos ungarna, ehuru anten- 

nerna hos dem tidigt äro särdeles utbildade, med långa borst, och särde- 

les långa klor på det undre paret, och de derföre simma med större. 

lifighet och snabbhet, än de äldre. 

Under sommarmånaderna har jag funnit den allmän, isynnerhet på 

slättbyggden, uti gropar och mindre träsk, såväl uti rent som orent vat- 

ten, särdeles på lerbotten. Tidigt på våren och sent på hösten har den 

icke varit synlig. Den simmar snabbt. 
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41. CYPRIS CLAVATA, Barr. 

Testa elongata, parum pilosa; a latere visa, subelavata, antice multo altior, postice attenuata, 

margine superiore arcuato et leviter sinuato, altiludine maxima pone oculum, ante medium sita, mar- 

gine inferiore sinuato; supra visa, lanceolata antice et postice acuminata, antice parum angustior, la- 

tiludine maxima, altitudine minore, in medio sita,; infra convexa, flavescenti- viridis, fusco- viridi 

nebulosa, vittis duabus lateralibus obliquis, parallelis fusco -viridibus. Rami abdominales longitudine 

medioeres, apicem versus tenuiores. Sete longe lateri interiori articuli tertii antennarum inferiorum 

adfixx ungues apicales superantes. Longit. paullo supra 2 mm. 

Tab. XI, fig. 5—27. 

Cypris clavata; BArrD : British Entom. p. 157, tab. XVII, fig. 4. 

” — dromedarius, S. FISCHER: Uber das Gen. Cypris, p. 153, tab. VII, fig. 5—9. 

An Cypris crassa? MULLER : Entom. p. 61, tab. VI, fig. 1 & 2. 

Beskrifning: Den är en af de större, och kännes lätt genom den 

långa och starkt afsmalnande bakre delen af skalet. Detta är långsträckt 

samt nästan klubblikt, och föga hårigt. Sedt från sidan (tab. XI, fig. 5), 

har det den främre ändan betydligt högre, än den bakre, med den öfre 

konturen bågböjd, och försedd med en liten bugt bakom den högsta delen, 

som är framom midten. Undre konturen har en tydlig bugt. Sedt of- 

vanifrån (fig. 6), är det lancettformigt, mot båda ändarne tillspetsadt, med 

den fråmre ändan föga smalare, och med den största bredden, som är 

mindre än höjden, ungefär å midten. Undertill är det convext. Färgen 

är gulgrön, ofvantill och framtill med mörkgröna sammanlöpande fläckar, 

och på sidorna snedt nedåt och bakåt med tvenne parallela band af samma 

färg. Abdominalgrenarna (fig. 7) äro af medelmåttig längd, och mot spet- 

sen afsmalnande. De långa simborsten å inre sidan af tredje ledet af de 

undre antennerna räcka utom klorna vid spetsen af samma antenner. 

De yngre hafva den undre konturen rät, och den främre ändan i 

proportion ännu högre. 

Den tyckes vara sällsynt. Jag har endast funnit den under som- 

maren på ett par ställen i trakten af Lund, uti gropar med orent vatten 

på lerbotten. Dess rörelser äro i allmänhet tröga, ehuru den då och då 

gör en snabbare utfart i vattnet. 

42. CYPRIS BISTRIGATA, (Jurre). 

Testa pilosa, pilis longis, a latere visa, antice et postice fere zeque alta, vel antice paullo altior, margi- 
ne superiore subrecto, inferiore profunde sinuato, margine anteriore xqualiter rotundato, posteriore fere 

16 
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angulato ; supra visa, lanceolata, antice angustior, latitudine maxima altiludine multo minore' infra 
convexa; cinereo- albida. Oculus vix visibilis. Longit. cire. 1 mm, 

Fab. AL RSA: 

Monoculus bistrigatus,  JURINE: Hist. des Mon. p. 177, tab. XIX, fig. 12 & 413. 

Cypris biplicata, KocH: Deutschlands Crystaceen, Myriapoden etc. h. 21, pl. 46. 

” d S. FISCHER: Uber das Gen. Cypris, p. 150, tab. V, fig. 5—8. 

2 arndata, IvDEM: Uber die in d. Umgeb. v. S:t Petersb. vork. Branchiop. u. Entomostr. 

pd 9a,etab. KhglA. 

Beskrifning : Skalet är hårigt, med långa hår isynnerhet vid båda än- 

darne. Sedt från sidan (tab. XI, fig. 17), är det nästan lika högt fram- 

till och baktill, eller framtill något högre. Den öfre konturen är nä- 

stan rät, med en obetydlig antydning till bugt, och den undre har i 

midten en djup bugt. Den fråmre konturen företer en jemn, rundning, 

men den bakre är ojemn, nästan vinklig. Sedt ofvanifrån (fig. 18), är 

skalet hos de äldre lancettformigt, framtill betydligt smalare, och med den 

största bredden, som är vida mindre, än höjden, bakom midten. Hos de 

yngre är det baktill föga bredare, än framtill, och med sidokanterna af 

skalet å midten nästan råta och parallela, eller föga inböjda. Undertill 

är det convext. Färgen är gråhvit. Ögat är från sidan föga synligt ?). 

Den synes vara sällsynt, och jag har blott funnit den på ett enda 

ställe, nära Oretorpet vid Maltesholms sätesgård, uti en liten damm med 

talrika vattenväxter, under sommaren, och blott ett par individer. Dess 

rörelser voro icke lifliga; men den skall, enligt Frscmer, kunna simma 

temligen snabbt, och simborsten på insidan af tredje ledet af de undre 

antennerna skola vara långa. 

B) Sete lateri interiori articuli tertii antennarum inferiorum adfixe breves, 

neque apicem unguium articuli ultimi attingentes, 

a) Margo inferior teste, a latere vise, sinuatus. 

143. CYPRIS LUCIDA, Koor. 

Testa elongata, pilosa nitida, parum dilucida; a latere visa, antice altior, altitudine maxima ante 

medium sita, margine superiore arcuato, inferiore sinuato; supra visa, oblongo- ovata, antice quam 

?) Af brist på exemplar har jag icke velat söndertaga den för, att undersöka de inre 

delarna, isynnerhet som det fullvuxna individ, efter hvilket figurerna blifvit tecknade, gålt 

förloradt, 
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postice parum angustior, latitudine maxima, altitudine fere majore, in medio sita; infra fere plana, 

marginibus valvularum minime inflexis; albida. Lateri interiori articuli tertii antennarum inferiorum 

sex sele adfixe, quarum longiores vix articulum quartum superantes. Rami abdominales longi, apicem 
versus attenuati, parum arcuali, margine posteriore ultra medium setoso. Longit. fere 2 mm. 

Tab. XXV, fig. 7—10, 

Cypris lucida, KocH: Deutschlands Crustac. Myriapod. ete. h. 21, pl. 18. 

Beskrifning: Denna är en af större bland sina samslägtingar. Skalet 

är hårigt, isynnerhet vid båda ändarne, samt något glänsande och genom- 

sigtigt, och af hvitaktig färg. Sedt från sidan (tab. XXV, fig. 8), har det 

den främre delen högre, än den bakre, med största höjden framom mid- 

ten. Den öfre konturen bildar en jemn båge, och den undre företer en 

ganska tydlig bugt. Sedt ofvanifrån (fig. 7), är det aflångt ovalt, framtill 

föga smalare än baktill, vid båda ändarne trubbigt tillspetsadt, samt med 

största bredden, som är nästan större än höjden, ungefär öfver midten. 

Undertill är det plant, och kanterna af skalen äro icke inböjda. Borsten, som 

äro fästade vid insidan af tredje ledet af de undre antennerna, och som 

här knappt kunna kallas simborst, då de äro så små, att de förlorat sin 

betydelse af redskap för simningen, äro till antalet sex, af hvilka de läng- 

sta knappt räcka utom fjerde eller nästföljande ledet. Dessa antenner 

likna fullkomligt dem af C. Jurinii. Klon å första benparet (fig. 10) är 

särdeles lång och spenslig. 

Abdominalgrenarna (fig. 9), äro långa, mot spetsen afsmalnande, obe- 

tydligt böjda, samt i bakre kanten utom midten försedda med korta borst. 

Borstet ofvan den mindre klon sitter ungefär lika nära intill denne, som 

den intill den andra klon. 

Den tyckes vara sällsynt. Jag har endast funnit ett individ uti Sep- 

tember månad nåra Lund uti stillastående vatten på torfbotten. Den sim- 

mar icke, utan går på bottnen eller på vattenväxter o. d. 

14. CYPRIS REPTANS, (Bab). 

Testa elongata, ad extremitates et inferne pilosa; obsolete reticulata; a latere visa, antice et postice 

altitudine fere zequalis, altitudine maxima in medio sita, margine superiore in medio subreeto, infe- 

riore antice sinuato;, supra visa, elongato- ovala, antice angustior, latiftudine maxima, altitudine majore, 

pone medium sita, valvula dextra minore; infra convexa; virescenti- albida, circa ligamentum flavido- 

fusea, maculis majoribus confluentibus, et ad latera viltis duabus obliquis parallelis obscure viridibus. 

Oculus a latere minime, et superne parum: visibilis. Sete lateri interiori articuli tertii antennarum 

inferiorum adfixe sex, quarum longiores parum artic. quartum superant,. Rami abdominales longi et 
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tenues, parum arcuali, fere equales, margine posteriore setoso, ungue ultimo longissimo. Omnium 

longissima ; longit. circ. 3 mm. 

Tab. XI, fig. 21—253; tab. XI, fig. 7—9: 

Candona reptans, BARD: British Entomostraca, p. 160, tab. XIX, fig. 3, 3 a. 

Anm. Till formen liknar den helt och hållet Cypris faseciata, S. Fiscuer ?), men 

skiljer sig betydligt genom färgen, och sina korta borst på insidan af tredje ledet af de 

undre antennerna, samt derigenom, att den icke kan simma. 

Beskrifning: Den är en bland de största inom slägtet, och utmärker 

sig genom sin långsträckta form, och sin färgteckning. Dess grundfärg 

är grönaktigt hvit, med silfverglans. På sidorna, vid båda ändarne och 

undertill äro flera stora sammanlöpande mörkgröna fläckar, och på de 

förra synas äfven baktill tvenne snedt gående parallela streck af samma 

färg. Vid båda ändarne och undertill är skalet försedt med långa hår. 

Det synes reticuleradt eller liksom fjälligt (tab. XI, fig. 23). Sedt från 

sidan (fig. 21), är det aflångt, vid främre ändan något nedåt böjdt, med 

båda ändarne ungefär lika höga, och med största höjden öfver den med- 

lersta delen, med den öfre konturen i midten nästan råt, och med den 

undre framtill utringad. Sedt ofvanifrån (fig. 22), är det aflångt ovalt, 

med den främre ändan något smalare, än den bakre, med den största 

bredden, som är större än höjden, bakom midten, samt med det högra 

skalet mindre, än det vänstra. Undertill är det convext. Hos de äldre 

är ögat från sidan icke synligt, och synes endast föga uppifrån. Borsten 

på insidan af tredje ledet af de undre antennerna (tab. XI, fig. 7, a), 

äro till antalet sex, och af dessa räcka de längre föga utom det nästföl- 

jande fjerde ledet. Första benparet (fig. 8) tyckes hafva andra ledet 

ovanligt kort. Abdominalgrenarna (fig. 9, c), äro ganska långa, mot spet- 

sen föga afsmalnande, samt obetydligt böjda, och i bakre kanten försedda 

med korta borst. Den yttersta klon är särdeles lång, med korta borst 

i bakre kanten mot spetsen. 

Från slutet af April till October har jag funnit den icke sällsynt i 

stillastående vatten såväl i norra som södra Skåne, särdeles på torf- 

botten, der den kryper ned bland dyn. Isynnerhet har jag funnit den 

talrik vid Nöbbelöfs torfmosse nära Lund. Då man har den lefvande uti 

ett kärl med dy på bottnen, får man ofta se, huruledes, den, när den 

2) Uber das Gen. Cypris, p. 151, tab. V, fig. 9—19. 
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märker någon rörelse, eller förmodad fara, genast försvinner uti dyn. 

Den kan icke simma, och håller sig derföre ständigt på bottnen eller på 

vattenväxter o. d. 

b) Margo inferior teste, a latere vise, subrectus. 

15. CYPRIS JURINII? ZaADpacH. 

Testa oblonga, pilosa; a latere visa, antice quam postice altior, margine superiore in medio pa- 

rum arcuato, inferiore recto, vel interdum levissime sinuato; supra visa, oblongo- ovata vel lanceo- 

lata, antice quam postice parum angustior, latitudine maxima, altitudine minore, fere in medio sita; 

infra convexa, marginibus valvularum non inflexis, virescenti- albida, viridi, presertim ad latera liga- 

menli et versus margines anleriores, nebulosa. Ocu'us apud seniores parum visibilis. Scte lateri in: 

teriori articuli tertii antennarum inferiorum adfixe sex, quarum longiores vix apicem articuli quarti 

allingentes. Rami abdominales longi, apicem versus tenuiores, parum arcuati. Longit. parum supra 

21, mm. 

Tab. XI, fig. 24—26; tab. XII, fig. 11—41535. 

2? Monoculus ornatus, JURINE: Hist. des Mon. p. 170, tab. XVII. fig. 1—4, 

? Cypris Jurinii, ZADDACH: Synops. Crust. Prussic. Prodrom. p. 36. 

Z dl) S. FiscHER: Uber das Gen. Cypris, p- 152, tab. VI, fig, 3—93 tab. VII, fig. 

1—4. 

Anm. Den afviker i några afseenden från JurisE's Mon. ornatus, och ZADDACHS 

Cypr. Jurini, så att jag anser det osäkert, huruvida den tillhör denna arten, ehuru Fi- 

scHER tyckes hafva tagit identiteten för afgjord. JurisE's Mon. ornatus har varit större 

— mer än en linea lång — och har, enligt figuren, haft den undre konturen ganska märk- 

bart utringad. Zavpvacas Cypr. Juriniv har deremot varit mindre, med mörkare färg, haft, 

olvanifrån sedd, den största bredden långt Lakom midten, och äfven den en tydlig bugt 

å undre konturen. Den tyckes snarare hafva varit en C. virens. Till formen kommer den 

i det närmaste öfverens med Candona simäilis, Bawmp (Brit. Entom. p. 462, tab. XIX, fig. 

2, 2 a), men färgen är olik dennas. 

Beskrifning: Denna är åfvenledes en af de största inom slägtet. Den 

kännes genom kortheten af borsten på insidan af tredje ledet af de undre 

antennerna, samt genom formen af skalet. Detta är aflångt, ehuru icke 

till den grad, som hos föregående arten, samt temligen glest hårigt. Sedt 

från sidan (tab. XI, fig. 24), är det högre framtill än baktill, med den 

öfre konturen å midten föga böjd — stundom mer, stundom mindre — 

och med den undre konturen rät, eller med en högst obetydlig bugt å 

midten. Det tyckes vara de mera utvuxna individerna, som, såsom å 

figuren, hafva den undre och öfre konturen nästan parallela, och den 

förra rät. Skalet är hos dem mera långsträckt, än hos de yngre. Sedt 
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ofvanifrån (fig. 25), är det aflångt ovalt, eller lancettformigt, med den 

främre delen något, fast obetydligt smalare än den bakre, och med största 

bredden, som är mindre än höjden, ungefär på midten. Undertill är det 

convext, och kanterna äro icke inböjda. Till färgen är det grönaktigt hvitt, 

vid öfre delen omkring ligamentet, och nära de fråmre kanterna till mer 

eller mindre utsträckning grönt, här och der med inblandning af ljusare 

färg, och utan någon bestämd färggräns. På sidan snedt bakåt och nedåt 

äro ett par mörkgröna parallela streck. Färgen är särdeles ombytlig, och 

år stundom mörkare, och stundom ljusare. I förra händelsen synes ofta 

en antydning till en sådan utgrening af den mörkgröna färgen, som den 

Jurise har afbildat hos Mon. ornatus. Ögat är hos de äldre föga synligt. 

Sedan skalet bhfvit borttaget, har det, ofvanifrån sedt, det utseende, som 

fig. 11 å tab. XII utvisar. Fig. 13 visar det, sedt från sidan, och fig. 

12 visar det inre af ögat, sedan det omgifvande pigmentet blifvit bort- 

taget. Borsten å insidan af tredje ledet å andra paret antenner äro fill 

antalet sex, och de längsta af dem nå knappt till spetsen af nästföljande 

fjerde ledet. Abdominalgrenarna (tab. XI, fig. 26), äro långa, mot spet- 

sen afsmalnande, samt föga böjda. 

De yngre hafva den främre delen af skalet i proportion högre, samt 

en tydlig bugt både ofvan och nedan. 

Den synes icke vara allmän. Endast i närheten till Lund har jag 

funnit den uti stillastående, oftast orent vatten, med gräsbevuxen botten, 

såväl under våren, som hösten och vintern, men icke midt under som- 

maren. Här har den likväl visat sig särdeles talrik. . Dess rörelser äro 

tröga, och den kan icke simma. 

Gen. 3. CANDONA, Barr. 

Maxille secundi paris appendice branchiali carentes. Articulus tertius antennarum inferiorum 

inlus prope apicem inferiorem sine fasciculo setarum. Pråeterea generi Cypridis similis. 

De till detta slägte hörande Ostracoda likna dem af föregående släg- 

tet, och skilja sig från dem hufvudsakligen endast genom negativa karak- 

terer: derigenom, att de vid andra paret maxiller icke hafva något bran- 

chialbihang, samt derigenom att de å insidan af tredje ledet af de undre 

antennerna, nära dess nedre ända icke hafva något knippe af mer eller 
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mindre långa borst. Barrp har grundat detsamma endast på det sednare 

kännemäåärket.  Dertill har jag lagt det förra, hvilket synes mig vara af 
lika stor vigt. Men Barep har under detta slägte upptagit äfven sådana, 

som hafva det nämnda knippet borst å insidan af de undre antennerna, 

ehuru mindre utbildadt, och som derföre rätteligen höra till sl Cypris, 

och utgöra öfvergångsformer mellan detta och Candona; såsom förhål- 

landet är med Cypr. reptans. Det upptages derföre här med ett in- 

skränktare omfång, än det, som af Barrp åt detsamma blifvit gifvet. I 

afseende på lefnadssättet tyckas de i det närmaste öfverensstämma med 

dem af den sednare afdelningen af föregående slägtet. Liksom de kunna 

de icke simma, och krypa derföre ständigt på bottnen, eller vattenväxter 

och andra föremål, vid hvilka de kunna hålla sig fast med sina undre 
antenner. Oftast finner man dem bland den med håfven upptagna dyn. 

Det förtjenar anmärkas, att inom detta slägtet, liksom inom sl. 
Notodromas, hannarna icke tyckas vara sällsynta, då deremot i detta af- 

seende förhållandet lär vara annorlunda med sl. Cypris, inom hvilket jag 

ännu icke lyckats finna någon hanne. Ramponr har likväl funnit, och till 

dels beskrifvit hannen af Cypris incongruens, och ZENKER ”) uppgifver, att 

han funnit hannarna af många arter, men han beskrifver dock endast 

hannen af Candona candida. S. Fisoner beskrifver å nedan anförda stäl- 
let hannen både af Cand. candida & compressa, den förre, såsom en från 
honan skild art, under namn af Cypris fabeformis. Endast hannarna af 

den förra och Notodromas monachus hafva af mig blifvit anträffade. FiscHer 

har äfven funnit hannen af den sistnämnda arten. Dessa förhållanden 

tyckas derföre lemna nytt stöd åt uppställningen af slägtena Notodromas 
och Candona, sådana de här blifvit upptagna. 

reniformis, parum pilosa nitidissima, candida, margine]. andide 
inferiore profunde sinuato; valvula dextra minore. VFL SS 

Candona Testa 
non reniformis, hispida, nitida, obscure alba, margine in- 

. : en : . ? -CcOmMpressa. feriore parum sinuato; valvulis xequalibus. 

— 

4. CANDONA CANDIDA (Mörrer). 

Testa elongata, reniformis, parum pilosa, candida, nitidissima; a latere visa, antice parum humilior, 

poslice descendens, margine superiore fere recto, inferiore profunde sinuato; supra visa, elongalo- 

5) Mönners Archiv, 1050, p. 194. 
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ovata, anlice angustior, latitudine maxima, altitudini circiter xquali, pone medium sita, valvula dextra 

minore; infra convexa. Ad latera prope partem posteriorem ligamenti vitta transversalis dilucida. An- 

tenn secundi paris apud feminam breves, crasse, articulis quinque, apud marem longiuscule, articu- 

lis sex composite. Rami abdominales breves, latiusculi et valde arcuati, seta marginis posterioris 

longe supra ungues adfixa, unguibus magnis. Longit. cire. 1/5 mm. 

Tab. XI, fig. 19 & 20; tab. XXV, fig. 15—415. 

Cypris candida, 0. F. MULLER : Entomostraca, p. 62, tab. VI, fig. 7—9. 

di 4 ZADDACH: Synops. Crust. Pruss. Prodromus, p. 38. 

Monoculus candidus, JURINSE: Hist. des Monocles, p. 176, tab. XIX, fig. 7 & 8. 

Candona lucens, BArrD: Brit. Entom. p. 160, tab. XIX, fig. 4. (femina senior). 

Cypris pellucida, S. FISCHER: Uber das Gen. Cypris, p. 148, tab. V, fig. 1—4. (femina). 

” > fabeformis,  IDEM: ibidem p. 146, tab. III, fig. 6—16. (Mas). 

Anm. Skalets form är af Möiter ofullständigt angifven både i beskrifningen och å 

figurerna; men hvad han anför om dess rent hvita färg, och den genomsigtiga klara tvär- 
Lå 

slrimman å sidan af hvartdera skalet, samt att ögat icke är synligt, synes lemna tillräcklig 

grund för antagandet af dess identitet med här ifrågavarande art. 

Beskrifning; Skalet är aflångt, njurformigt, föga hårigt, hvitt; särde- 

les glänsande med perlmorglans. Dess form är något skiljaktig hos de 

olika könen. Ögat är ej synligt. Hos honan är skalet, sedt från sidan 

(tab. XI, fig. 19), framtill lägre än baktill, med den fråmre ändan rundad, 

och den bakre temligen starkt neddragen, och den bakre konturen stu- 

pande. Öfre konturen är nästan rät, och den undre är starkt inböjd. 

Sedt ofvanifrån (fig. 20), är det aflångt ovalt med den främre ändan nå- 

got smalare, och med den största bredden, som är ungefär lika med 

höjden, bakom midten. Det högra skalet är något mindre, än det vän- 

stra.  Undertill är skalet convext. På hvardera sidan från bakre delen 

af ligamentet nedåt är en tvärgående genomsigtig och klar strimma, un- 

der hvilken förmodligen ovarium har sin plats. Vid sidan af bakre delen 

af skalet är en gulaktig fläck, omgifven af ett ljusare fält (förmodligen de 

mogna äggen, som synas igenom). Hos honan äro de undre antennerna 

korta och tjocka, samt bestå, såsom vanligt, af fem leder. Å inre sidan 

af tredje ledet synes intet tecken till några borst. Andra paret maxiller 

(tab. XXV, fig. 15) hafva mycken likhet med dem af sl. Notodromas, och 

äro i fullkomlig saknad af branchialbihang. Deras palp (a) är kort och 

tjock. Abdominalgrenarna (fig. 13) äro korta och temligen breda, samt 

mycket böjda, och borstet i bakre kanten ofvan abdominalklorna sitter 

långt skildt från dessa. 

Hannen, som är ungefär af samma storlek som honan, skiljer sig till 

det yttre från henne derigenom, att skalet, sedt från sidan, baktill icke 
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är neddraget, utan rundadt, och det synes derföre i det närmaste lika 

formadt vid båda ändarne, utom det, att den bakre är något bredare. 

De undre antennerna (fig. 6) hafva sex leder, då det fjerde enkla ledet 

hos honom här blifvit deladt i tvenne. Andra paret maxillers palp har 

hos honom, liksom hos hannen af Notodromas, antagit ett eget, ehuru här 

icke benlikt utseende (fig. 14 a). Den är stor och köttig, böjd i form 

af öfverkäken af ett roffogelsnäbb, och med ett par papiller (6) fästade 

något innanför spetsen. Den tyckes här svårligen kunna fungera såsom 

ett redskap, att dermed fasthålla honan, då den allsicke är hornartad, och 

icke har någon rörlig klo, såsom hos Notodromas. Dess generations- 

organer likna mycket dem hos hannen af detta sednare slägtet. Det or- 

gan, som motsvarar den del hos denne, som jag kallat Bursa copulatriz, 

är här 'större, räcker ända till spetsen af abdominalgrenarna, samt sträc- 

ker sig till dels utom det öppnade skalet, då djuret är dödt. Äfven vid 

bakre ändan och inre sidan af denna bursa har jag sett en penis, men i 

proportion mindre, än hos Notodromas. Spermatozoerna har jag funnit 

lika med dem hos denne. Glandula mucosa var sådan, den blifvit afbildad 

af ZENKER "), men den kanal, som går långsigenom den, syntes öppen i 

båda ändarne. Abdominalgrenarna tycktes vara smalare, än hos honan. 

Den lär vara sällsynt. Blott en gång har jag i April månad uti 

ett litet träsk i närheten till Vestra Wram bland dyn funnit några få 

individer. Dess rörelser äro tröga och krypande. 

2. CANDONA COMPRESSA (KocH). 

Testa hispida, obscure alba, nitida; a latere visa, antice humilior, sinu parvulo ante oculum vix 

visibilem, margine superiore in medio recto, parum adscendente, postice oblique descendente, inferiore 

parum sinuato; supra visa, oblongo-ovata, antice angustior, acuminata, postice rotundata, latitudine 

maxima, altitudine minore, pone medium sita; infra convexa. Articulus tertius antennarum inferio- 

rum intus ne rudimentum quidem fasciculi setarum pråbens. Unguis pedum primi paris longissimus, 

gracilis, et apici pedum secundi paris setxe longe adfixe. Rami abdominales iisdem speciei antece- 

dentis similes, tantum parum tenuiores. Longit. cire. 4 mm. 

Tab. XXVI, fig. 1—3. 

Cypris compressa, KOCH: Deutschlands Crustaceen ete. h. 24, pl. 47. 

vi 4 S. FISCHER: Uber das Gen. Cypris, p. 144, tab. II, fig. 7—12; tab. II, fig. 1—5. 

SE. "ce. tab: V, Ng: de 
17 
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Anm. Fiscuers beskrifning öfverensstämmer så mycket med här ifrågavarande art, 

alt jag icke kan betvifla, alt ju det varit denna, som han haft för sig. Men han har upp- 

gilvit, att den å insidan af tredje ledet af de undre antennerna har ett knippe korta sim- 

borst, och äfven upptagit dessa å figuren öfver nämnde antenner. Efter flera gånger för- 

nyade undersökningar har jag likväl med fullkomlig säkerhet förvissat mig«om, alt inga 

dylika borst derstädes finnas. Då denna såväl i anseende till sin allmänna habitus, som 

till vissa särskilda delar, f. ex. abdominalgrenarna och andra paret maxiller, visar stor lik- 

het med föregående, så tyckes det dessutom vara sannolikt, all äfven i afseende på bild- 

ningen af de undre antennerna samma likhet äger rum. 

Beskrifning: Den är något mindre, än föregående, och är en af de 

mindre bland dem af denna ordningen, som tillhöra det färska vattnet. 

Skalet är, isynnerhet vid båda ändarne, ganska tätt hårigt, med långa hår; 

samt smutsigt hvitt, och glänsande. Sedt från sidan (tab. XXVI, fig. 1), 

är det framtill lägre, än baktill, med en liten bugt framom det knappt 

synliga ögat. Öfre konturen är å midten rät och obetydligt uppstigande; 

bakåt är den snedt nedstigande. Den undre konturen har å midten en 

svag bugt. Den bakre delen af skalet är icke utvidgad nedåt, såsom hos 

honan af föregående. För öfrigt är formen af skalet, sedt från sidan, 

underkastad någon  föränderlighet. Hos mindre och förmodligen yngre 

individer har jag funnit det mera långsträckt, och med den undre bugten 

djupare, och då mycket liknande föregående. Sedt ofvanifrån (fig. 2), 

är det aflångt ovalt, med den främre ändan smalare, och tillspetsad, samt 

med den bakre rundad, och med största bredden, som är mindre än 

höjden, bakom midten. Undertill är det convext. Å insidan af tredje 

ledet af de undre antennerna har jag icke ens funnit spår till det hos 

föregående slägtena derstädes befintliga knippet af borst. Klon å det för- 

sta benparet är särdeles lång och smal, och vid ändan af det andra ben- 

"paret äro långa borst fästade. Abdominalgrenarna (fig. 3) likna mycket 

dem hos föregående arten, ehuru något smalare och mindre böjda. 

Denna tyckes äfvenledes vara sällsynt, och jag har endast funnit den 

under våren i trakten af Lund, bland dyn uti träsk med torfbotten, t. ex. 

vid Nöbbelöfs torfmosse, tillhopa med Cypris reptans et lucida. 



Orpo: COPEPODA, M. EpwaARrpDs. 

Corpus testa, in segmenta distinceta pluria — 410—13 — quorum 5—7  capiti et thoraci, el 

4—6 abdomini addicta, divisa, cireumdatum. Oculus plerumque unicus, et sine dubio composilus, 
plerumque testa capitis obtectus. Antennarum duo paria, quorum par primum majus. Organa masti- 

calionis principalia e mandibularum pare unico palpifero, et maxillarum paribus tribus, quorum posteriora 

pediformia vel subceheliformia, constant. Pedum maxima ex parte biramosorum quinque paria, quorum par 

postremum plerumque mioulum, et antecedentibus natatoriis dissimile. Ultimum abdominis segmentum 

in duos ramos, setas longas ciliatas apicales gerentes, divisum. ÖOrgana respirationis specialia aut pa- 

rum evoluta, alque organis masticatoriis adfixa, aut omnino deficientia. Sacculus unicus, vel sacculi 

duo oviferti externi. Pulli parentibus valde dissimiles, et metamorphosi subjecti. 

Premiere Famille des Monocles,  JURISE: Hist. des Mon. pil. 

Copépodes , M. EpwaARpDs: Hist. nat. des Crust. T. HIHI, p. 411. 

Crustacea Copepoda (Cyelopacea), DANA: Proc. of the Amer. Acad. of Arts and Sciences, 1847 pag. 

149.  (ERICHSONS Archiv. f. Naturgesch. 1847, I, p. 301). 

Copepoda, BAIrRD : Brit. Entom, p. 182. 

Äfven de till denna ordningen hörande Crustaceer äro i allmänhet 

mycket små, och öfverstiga sällan, men understiga deremot oftast en 

lineas längd. Hos de tvenne föregående ordningarne var det endast an- 

tingén vid gränsen mellan hufvud och thorax eller mellan den främre och 

bakre delen af abdomen, som vi kunde finna tydliga spår till segmentaf- 

delning; men här är det skal, hvaruti kroppen är innesluten, afdeladt i 

tio till tretton tydliga segmenter, af hvilka de fem till sju komma på huf- 

vud och thorax, och de fyra till sex på abdomen. Deras kroppsform är 

merendels långsträckt, och icke obetydligt liknande den af Decapoda ma- 

eroura, samt abdomen vanligtvis märkbart smalare än thorax. Å främre 

delen af kroppen, eller å hufvudet och, thorax, är en tydlig och skarp gräns 

mellan segmenternas tergal- och sternaldelar. Sidodelarna af de förra, 

eller epimererna, sträcka sig något ut öfver de sednare, och under och 

innanför det af dem bildade hvalfvet sitta fästade: tvenne par antenner, 

ett par mandibler, trenne par maxiller, och fem par ben. Af antennerna 

är det första paret, som -har sitt fäste straxt bakom främre kanten af 

hufvudet, störst. Andra paret är oftast tvågrenigt, men stundom enkelt, 

och har alltid ett mindre antal leder, än det första. Mandiblerna, som 
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hafva sitt fäste bakom andra paret antenner, vid hvardera sidan af mun- 

nen, och äro rigtade inåt mot hvarandra, äro alltid vid sin inre ända be- 

väpnade med starka tänder, samt bära en palp, som någon gång är rudi- 

mentär, men oftast är temligen stor och tvågrenig, och stundom lika stor 

som mandibulan sjelf, och liknande samma palp hos dem af föregående 

ordningen, och med den ena grenen här, som der, med utseende af ett 

respirationsorgan. Hos dem, hos hvilka mandibularpalpen har detta utse- 

endet, kan man äfven å första paret maxiller uppdaga spår till branchial- 

bihang, ehuru i ett vida mindre utbildadt skick, än inom föregående 

ordningen. Maxillerna förete hos de olika slägtena mycken skiljaktig- 

het. De bakre äro mer eller mindre benlika samt stundom försedda 

med starka klor (subcheliformes), och benämnas derföre vanligtvis maxil- 

larben (pedes maxzillares). Benen äro till antalet fem par. Det första 

paret har sitt fäste vid första bröstsegmentet, som ofta är förenadt med 

hufvudet, och derefter hafva de andre fyra benparen sitt fäste vid mot- 

svarande bröstsegmenter. Det femte benparet är merendels mycket mindre, 

och af en helt annan byggnad, än de andre, stundom fungerande såsom 

appendices åt generationsorganerna. Dessa hafva sin yttre öppning uli 

det första abdominalsegmentet. Abdomen är af mer eller mindre cylindrisk 

form. Det sista abdominalsegmentet är deladt i tvenne grenar, som vid 

spetsen bära långa cilierade borst, och abdomen har derigenom äfvenle- 

des blifvit ett redskap för locomotionen, liksom hos Decapoda macroura, 

Stomatopoda, Amphipoda och en del andra Crustaceer. Anus har sitt 

läge vid bakre ändan af abdomen, uti nästsista segmentet. 

De hafva merendels blott ett, efter all sannolikhet, sammansatt öga”), 

som har sitt läge i främre delen af hufvudet, och till sin byggnad har 

tyckts mig förete mycken analogi med ögat hos Cypris. Det är ganska 

rörligt, och försedt med flera muskler. 

Respirationsorganer förefinnas hos en del i outbildadt tillstånd å vissa 

af mundelårna, men saknas deremot helt och hållet hos en del, och har 

man derföre förmodat, att hos dessa respirationen äger rum i den all- 

männa kroppsbetäckningen. 

7) Dansa uppgifver tvenne ögon, på grund deraf, att vid hvardera sidan af ögat synes 

ett klart och genomsigtigt parti, som han ansett för en krystall-lins eller öga; men det 

torde vara möjligt, alt denna genomsigtiga del är en cornea, liksom hos Cypris, fästad 

vid hvardera ändan af en pigmenttlub, som omgifver krystall-linsarne. — Af Pontierna, som 

hafva tvenne eller flera ögon, har ingen af mig blifvit funnen vid kusterna af Skåne, och 

alla här upptagna hafva derföre blott ett öga. 
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Anm. Då de Copepoda, som tillhöra hafvet, utgöra flera slägten, 
än de, som tillhöra det färska vattnet, har jag ansett det nödigt, att 
upptaga alla slägfena uti ett gemensamt schema, för att desto lättare 
kunna jemföra dem med hvarandra. 

/ / 

Pedum paris po- 
tremi ramus in- 

terior aut rudi- 
Caput a tho-/mentaris, aut 
race — disjun-Yomninodeficiens. 

Caput annulos duos prebens. Ramus in- 
Ramus Åntennarum 2:di (| terior pedum 1:mi paris biarticulatus, et | -Diaptomus. 
paris exterior magnus, et 2:di—4:ti paris triarticulatus. 

ex articulis pluribus com- positus. Caput annulum unicum prebens. Ramus 
interior pedum 1:mi paris uniarticulatus + -Temora. 
et 2:di—4:ti paris biarticulatos. 

gturn: Ramus antennarum 2:di pari i i iarticul d "a :di paris exterior brevis et uniarticulatus. Abdomen )- 4 
dr ekarna tantummodo 4 vel 5 segmentis compositum, ge 

mosus, . j KOrsgEs a ; 3 Pedum paris postremi ramus interior magnus, setiferus, et eidem pedum antecedentium 
similis. Antennne 1:mi paris apud marem dissimiles. | Iohthyop Bor åa, 

Antenne 1:mi paris flagellum vel appendicem membranaceam, tenuem, 
cylindricam et uniarticulatam gerentes. Ramus interior pedum 41:mi pa- > -Tisbe. 

Caput cum annulo primo |) ris biarticulatus. 
Copepoda thoracico conjunctum. er 

: Antennge 1:mi paris flagello carentes. Rami ambo pedum quattuor pa= V puckidi 
rium triarticulati. OCR 

Pedes 1:mi paris unguiculati, ramo exteriore biarticulato. Abdomen ; 
vero sat magnus, etetribus | thorace angustius. ; I -Harpacticus. 

Palena Han din articulis compositus. Anten- 
föllran Se ne 2:di paris biramose, ra- ') Pedes 1:mi paris minime unguiculati, ramo exteriore triarticulato. Cor- 
- mo uno parvulo. pus fere lineare, postice parum attenuatum, abdomine ad basin tho- )-Canthocamptus. 

ENE raci equali. 

mivimus, rudimentaris, et tuberculo bisetoso tantummodo formatus. Antenne&e 2:i paris simplices. V -Cyclops. 
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Könen äro åtskilde. Hannen, som oftast är mindre, än honan, skiljes 

till det yttre merendels från henne genom en annan form på första paret 

antenner, samt derigenom, att han har ett segment mer i abdomem. Vid 

deras propagation, såvidt den är bekant, äger det egna förhållandet rum, 

att hannen till honan öfverflyttar sin semen, innesluten uti spermatophorer, 

som af honom fästas vid hennes genitalöppning. Fig. 5, p. å tab. XII, 

visar sex dylika spermatophorer, fästade vid operculum vulve hos honan 

af Diaptomus castor. Jag har en gång funnit en spermatophor inuti en 

hanne, uti de sista bröstsegmenterna, och det första abdominalsegmentet; 

och jag har träffat dem hos honorna af de flesta Copepoda. Hannarna äro 

i allmänhet mindre talrika, än honorna, men dock icke så sällsynta, som 

inom föregående ordningarne. 

Honan bär äggen uti en eller tvenne äggsäckar, som äro fästade vid 

sidan af eller under första abdominalsegmentet. Ungarna äro mycket olika 

de gamla, samt undergå metamorphoser under gången och sin utveckling. 

De ömsa skalet ganska ofta, liksom de af de båda föregående ordningarne; 

och vanligtvis sker detta hos honan en gång för hvarje partus. 

Deras föda synes hufvudsakligen bestå af animaliska ämnen. Bland 

exerementer af Cyclops har jag funnit lemningar af Daphnier. 

Gen. 1. DIAPTOMUS, J. 0: Westwoop. 

Caput a thorace disjunetum, annulis duobus distinetis. Thorax quinque, et abdomen quinque vel 
sex, ultimum bipartitum, annulos pricbens. Abdomen thorace angustius. Ramus antennarum secundi 

biramosi paris exterior magnus et ex articulis pluribus compositus. Palpus mandibularum biramosus, 

- vel appendice branchiali membranacea et setifera pröaditus. Maxille primi paris laminose, lobulos 

plures setilferos, secundi paris breves et crass&e, processus plures setiferos, selis longis, plumosis, an- 

tice vergentibus, gerentes; tertii paris elongatax, pediformes, simplices, setifere, antice vergentes. HRa- 

mus interior pedum primi paris biarticulatus, et secundi — quarti paris triartieu!atus. Pedes ultimi 

vel quinti paris antecedentibus dissimiles. Oculus unicus. Sacculus oviferus unicus. 

Detta slägte, som blott innehåller en art, hvilken är större, än någon 

af de andre det färska vattnet tillhörande Copepoderna, kännes genom 

följande karakterer. Hufvudet är skildt från thorax, och den främre delen 

af detsamma är genom en tydlig sutur skild från den bakre, så att huf- 

vudet synes bestå af tvenne segmenter ”). Thorax består af fem, och ab- 
? 

3) Jurise bestrider detta. Men jag har alltid sett suturen mellan den främre och 

bakre delen af hufvudet så tydlig, att jag icke kunnat betvifla dess tillvaro, 
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domen af fem, eller sex segmenter, af hvilka det bakersta är deladt i 

tvenne grenar. Första paret antenner äro särdeles långa, nästan lika 

långa, som hela djuret, och bestå af många leder. Andra paret an- 

tenner äro vida kortare, samt tvågreniga. Den yttre grenen är stor och 

består af flera leder.  Mandibularpalpen är tvågrenig, eller försedd med 

ett membranöst branchialbihang, som bär långa cilierade borst. Första 

paret maxiller äro laminösa, samt försedda med flera borstbäårande lober, 

och otydliga leder. Andra paret äro korta och tjocka, samt hafva flera 

processer, som bära långa, framåtrigtade och cilierade borst. Tredje paret 

äro särdeles långa, enkla och benlika, borstbärande, samt rigtade framåt. 

Den inre grenen af första benparet är tvåledad,' men å andra, tredje 

och fjerde benparen är samma gren treledad. Den yttre grenen å alla 

dessa benparen är treledad. Det bakersta eller femte benparet är mycket 

olikt de föregående. Blott ett öga. 

1. DIAPTOMUS CASTOR, (Jurise). 

Longit. 3—4 mm. 

Tab. XM; fig. 10; tab, AM, fig: A1—10 37 tab. IV) fig IK 

Cyclops caerulcus, 0. F. MULLER: Entomostraca, p. 102, tab. XV; fig. 1—9. 

”  rubens, IDEM: ibidem, p. 104, tab. XVI, fig. 1—3. 

” — lacinulatus,  IDEM: ibidem, p. 105, tab. XVI, fig. 4-6. (femina cum spermatlophoris). 

Minnielavigexe IDEM: ibidem, p. 108, tab. XVI, fig. 7—9. (pullus). 

Monoculus castor, JURISE : Hist. des Mon. p. 50, tab. 1V, fig. 1—6; tab. V, fig. 1—54 tab. VI, 

fig. 1—-17. 

Cyclopsina castor, M. EpvARDS: Mist. nat. des Crustacés, tom. II, p: 427. 

Diaptomus castor, BAIRD: Brit. Entomostraca; p. 219, tab. XXVI, fig. 1 & 2, 2 a—J. 

Beskrifning : Sedd ofvanifrån (tab. XII, fig. 1), är den af långsträckt 

form, med hufvudet och thorax betydligt både längre och bredare än ab- 

domen.  Hufvudet, som utgöres af de tvenne första segmenterna, hvilka 

dock icke äro' så starkt åtskilde som de andre, är ungefär af lika bredd 

med thorax, som innefattar de fem derpå följande segmenterna. Af dessa 

är det femte, eller sista minst, och är till "dels -doldt af det föregående 

segmentet, så att endast dess: sidodelar tydligen synas. "Af de fem eller 

sex abdominalsegmenterna är det sista (e e) deladt i tvenne skilda gre= 

nar, som tillsamman utgöra en slags stjert, och hvardera af dessa grenar 

bär vid spetsen fyra långa cilierade och icke ledade borst, samt å yttre 
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sidan något framom spetsen ett femte dylikt, och å imre sidan nåra spet- 

sen ett annat mindre borst. Det nästföregående ledet är i bakre kanten 

djupt inskuret. 

Under fråmre kanten af hufvudet sitta ett par korta bihang, liknande 

dem, som å samma ställe finnas hos sl. Ichthyophorba, men mindre. 

Första paret antenner (f & g) äro särdeles långa, samt räcka, då 

de äro tillbakaböjda, ungefär till fjerde abdominalsegmentet. De bestå af 

omkring Tjugosex leder, och äro mot spetsen afsmalnande. Vid främre 

kanten hafva de talrika korta borst, och vid den bakre blott nåra spetsen 

två eller tre, samt vid spetsen af sista ledet tre eller fyra något längre 

borst. 

Andra paret antenner (fig. 7) äro vida mindre, än de föregående, 

samt tvågreniga, med båda grenarna nästan lika stora. Sjelfva stammen 

eller basaldelen synes bestå af tvenne leder, ehuru det andra ledet (ec) 

icke är tydligt skildt från det föregånde. Den yttre grenen (a) är något 

smalare, än den inre (6). Den förre består af sex eller sju leder, af 

hvilka de tvenne första äro otydligen skilde, och bära i inre kanten tre 

eller fyra temligen långa borst. De derefter följande fyra lederna äro 

mycket korta, och bära i inre kanten hvartdera ett dylikt borst. Af dessa 

borst äro de yttre längre, samt cilierade. Det sista ledet är det längsta; 

samt har i inre kanten nära basen ett dylikt borst, som de sistnämnda, 

och vid spetsen trenne andra, som äro längre. Den inre grenen (6) be- 

står blott af tvenne leder, af hvilka det yttersta i inre kanten är inskuret, 

samt bär talrika 14—15 — till större delen långa och cilierade borst; 

som icke äro ledade ”?) 

Labrum liknar mycket det af sl. Dias, men den främre större loben 

är i proportion mindre, än hos denne. 

Mandiblerna (tab. XII, fig. 10), å hvilka man har att iakttaga sjelfva 

mandibulan och palpen, äro ganska starkt byggde. Den förra är vid sin 

inåtvända del (a) bred, samt der väpnad med åtta brunaktiga tänder och en 

tagg, som tyckes vara rörlig. Ett par af dessa tänder äro trubbigare än de 

andre, och långt skilda från hvarandra. Vid den utåtvända delen är man- 

dibulan tillspetsad, och å dess inre sida förmärkes en fördjupning (d) 

till. fäste för muskler. Palpen (6) är stor och treledad, samt å sitt första 

led, som är störst, bärande ett membranöst bihang (c), som i kanten har 

?) Bairp och Jurise uppgifva, alt de äro ledade. 
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sex långa och cilierade, icke ledade borst, och som både genom sitt ut- 

seende, och genom analogien med ett liknande bihang vid mandibular- 

palpen hos Cypris m. fl. måste anses såsom ett branchialbihang, om än i 

mindre utbildadt skick. Såväl första som andra och isynnerhet tredje 

ledet bära långa och cilierade, borst hvilkas antal synes vara underkastadt 

någon föränderlighet. "Å sistnämnda ledet har jag funnit fem till sju. 

Första paret maxiller (tab. XHI, fig. 8, från yttre sidan) äro af 

temligen invecklad byggnad. De äro ganska breda, samt hafva fem 

lober. A inre sidan är fästad en något uppsväld lob (€), som år rig- 

tad mot munnen, och som bär korta och grofva cilierade borst eller 

taggar. Ofvan denna sitta ett par andra mindre dylika, hvardera med 

trenne liknande ehuru något finare borst. A motsatta sidan, bakåt är en 

annan stor och membranös, rundad lob (a), som bär sex till sju mycket 

långa, och ett till två kortare, cilierade och icke ledade borst. Detta parti 

har utseende af att vara ettrespirationsorgan, som torde böra betraktas så- 

som motsvarande det branchialbihang, som hos Cypris m. fl. finnes å första 

maxillan. Vid ändan är maxillan delad i tvenne grenar (6 och d), af 

hvilka den ene bär omkring femton och den andre (femte loben) sex 

eilierade borst. Både dessa maxillerna, mandibularpalperna och andra 

paret antenner hållas af djuret nästan utan afbrott uti en mycket stark, 

eller vibrerande rörelse, hvilken sätter vattnet uti en kretsrörelse, och 

sålunda bringar de i vattnet innehållna födoämnena till munnen. De visa 

således äfven hvad denna funktion beträffar analogi med respirationsorga- 

nerna hos. Cladocera. 

Andra paret maxiller (tab. XIV, fig. 1) äro korta och tjocka, med 

antydning till ungefär sex leder, af hvilka de yttersta äro särdeles små, 

samt äro å främre kanten försedda med sex utskott, de flesta bärande 

trenne cilierade borst, af hvilka de tvenne äro längre, och det ena kor- 

tare sitter närmare basen af utskotten. De yttersta lederna bära åfven 

dylika borst. Dessas antal är å hela maxillan ungefär Tjugotvå, och de 

äro alla rigtade framåt mot munnen. 

Tredje paret maxiller (fig. 2), som med största skälet förtjenar be- 

nämningen af maxillarben, äro långa, benlika, och böjda framåt, samt bestå 

af åtta leder, af hvilka andra och tredje lederna äro störst. Det förra 

har i främre kanten fyra borstbärande flikar, af hvilka den nederste är 

den störste.  Fjerde—åttonde lederna äro små, det fjerde med trenne, 
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det femte, sjette och sjunde hvartdera med tvenne, samt det åttonde med 

trenne framåtrigtade, cilierade borst. 

Första benparet (tab. XII, fig. 9) afviker från de följande trenne 

paren derigenom, att den inre grenen (d) blott har tvenne leder. Dess 

basaldel består af tvenne leder (a & 5), af hvilka det första i mre kanten 

bär ett kort och tjockt cilieradt borst. Den yttre grenen (c), som är 

något längre, än den inre är sammansatt af trenne leder. Första ledet 

har i inre kanten ett temligen långt och tjockt cilieradt borst, och å den 

yttre vid nedre ändan af ledet ett kortare borst eller tagg, med glesa och 35 
styfva sidoborst eller taggar i kanterna. Det andra ledet har å inre 

sidan nåra nedre ändan ett långt cilieradt borst, men ingen tagg å yttre 

sidan. Tredje ledet har vid spetsen närmare yttre sidan tvenne taggar 

af hvilka den ene är kort och borstbärande å båda sidorna, och den andre 

lång, samt blott borstbärande å yttre sidan. Å inre sidan har detta led 

tvenne långa cilierade borst, samt vid nedre ändan tvenne andra dylika 

borst. Den inre grenen (d) har å första ledets inre kant ett långt och 

cilieradt borst, samt andra ledet vid inre sidan tvenne, och vid nedre 

ändan fyra dylika borst. 

Tredje benparet (tab. XIV, fig. 3), med hvilket andra och fjerde 

hafva liknande utseende, med den skilnad endast, att fjerde är något kor- 

tare, har, liksom förra, tvenne basalleder, af hvilka det första iinre kanten 

bär ett cilieradt borst. Yttre grenen (c), som består af trenne leder, 

liksom den inre, och är något längre än denne, har å yttre sidan af första 

ledet vid dess nedre ända en kort och tjock tagg, med små taggar i 

kanterna, samt å immre sidan ett cilieradt borst. Andra ledet har fullkom- 

ligt liknande bildning. Tredje ledet har vid spetsen en kort tagg med 

små taggar i båda kanterna, samt en längre tagg med små taggar blott 

i yttre kanten: Innanför den sednare sitter ett långt cilieradt borst; och å 

inre sidan sitta fyra dylika borst. Den inre grenen (d), bestående af trenne 

leder, har å inre sidan af första ledet ett långt cilieradt borst, och å 

samma sida af det andra ledet tvenne dylika. Det tredje ledet har å 

samma sida trenne, vid spetsen tvenne, samt å yttre sidan tvenne dylika 

cilierade borst. Dessa fyra benpar hafva sålunda en byggnad, som gör 

dem till förträffliga simredskap. Då djuret är lefvande, ligga de alltid 

rigtade framåt, men då det dör, sträcker det dem bakåt. 

Femte benparet är mycket olikt de föregående, samt af skiljaktig 
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byggnad hos de olika könen, och skall derföre anföras vid beskrifningen 

af könsskilnaderna. 

Färgen är föränderlig: stundom grönaktigt eller blåaktigt hvit, och 

stundom röd. De största honorna har jag merendels funnit blåhvita, och 

deremot hannarna och de mindre honorna om våren röda. Ögat är rödt. 

Tarmkanalen är vid sin främre del (tab. XII, fig. 1, b) temligen vid. 

Längre bakåt är den starkt inknipen, men bakom denna inknipning i 

början ånyo temligen vid, och afsmalnar derefter så småningom bakåt, 

samt har sitt utlopp eller anus (€c) i nästsista abdominalsegmentet. På 

hvardera sidan af tarmkanalen är hos honan ett ovarium. Dessa mynna å 

undre sidan af första abdominalsegmentet uti en gemensam genitalöppning. 

Hannens generationsorganer äro enkla"). Testis tager sin början vid 

ryggen bakom hjertat i form af en päronformad säck, som genom: en 

temligen lång krökt kanal mynnar uti genitalöppningen å undre sidan af 

första abdominalsegmentet. Hjertat (d), som har sitt läge under suturen 

mellan första och andra bröstsegmenterna, är ganska tydligt... Dess slag 

följa mycket tätt på hvarandra, liksom hos Cladocera. 

Honan, som är större, än hannen, och stundom uppnår en längd af 

omkring 4 mm., kännes genast derpå, att de båda antennerna af första 

paret äro hvarandra lika, och derigenom att abdomen (tab. XIM, fig. 6 

(1—5)) blott består af fem segmenter, samt genom sin stundom under 

första abdominalsegmentet fästade enda äggsäck. Äfven det bakersta eller 

femte benparet har hos henne en annan form, än hos hannen, och sam- 

maledes första abdominalsegmentet. 

Båda benen af det femte benparet (tab. XIV, fig. 4) äro hvarandra 

fullkomligt lika. De bestå af fyra leder, af hvilka det första och tredje 

äro de största. Vid inre sidan af det andra ledet är fästad en liten gren 

(a), som har antydning till tvenne leder, och vid spetsen af yttre ledet 

har ett par korta borst. Fjerde ledet har en stor snedt nedåt och inåt 

rigtad tagg, som bär korta borst. På ändan af fjerde ledet är en liten 

process eller rudiment till ett femte led, bärande trenne smärre taggar. 

Sista bröstsegmentet (tab. XII, fig. 6, a), har å hvardera sidan 

tvenne spetsiga flikar. Det första abdominalsegmentet (fig. 6, b) är hos 

gamla och stora honor i proportion större, än hos de yngre, samt ofta 

10) v. Stezond: Ueber das Begattungsgeschäft des Cyelops castor; Neueste Schriften 

d. naturforsch, Gesellsch, in Danzig, 5 B. p. 47. 
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otydligt skildt från det andra. Det har å hvardera sidan en utstående 

spetsig -process. Å dess undre sida är genitalöppningen, framtill täckt af 

en triangulär flik af skalet (operculum vulve). De båda grenarna af det 

sista abdominalsegmentet äro hos gamla honor särdeles korta och breda, 

samt af oval form. 

Hannen (fig. 1) kännes isynnerhet lätt genom formen af den högra 

antennen af första paret (f, samt fig. 2). Den är mycket olik den vän- 

stra.  Fjerde och femte lederna, från spetsen: räknade, hafva med hvar- 

andra en särdeles rörlig articulation, så att den delen af antennen, som 

är utom denna articulation, kan böjas om framåt, och läggas intill de 

andra närmaste lederna, nemligen femte — nionde lederna, utifrån räk- 

nade, hvilka, isynnerhet sjette — nionde, vid främre kanten äro utvidgade, 

ouh temligen breda. Denna del af antennen kan derföre fungera såsom 

en slags chela, eller griphand, med hvilken hannen under parningen fattar 

om den bakre delen af honans abdomen. 

De båda benen af femte benparet äro hvarandra mycket olika. Det 

högra (fig. 3) består af fem leder, med inberåkning af den långa och 

spetsiga, rörliga klon, som sitter vid ändan af benet. Andra ledet har å 

inre sidan ett litet bihang, eller rudimentär gren; och fjerde ledet har å 

yttre sidan ett borst. Det är detta benet, som hannen slår om honans 

abdomen, under det han med det vänstra, enligt v. StBorps iakttagelser, 

fäster spermatophoren vid hennes genitalöppning. Detta sednare (vänstra) 

benet består äfven af fem leder. Det är kortare, än det högra, samt har 

ingen klo, såsom detta. Dess andra led har äfvenledes å inre sidan ett 

bihang, som tyckes vara tvåledadt, samt å yttre sidan ett borst. Det 

femte ledet (a) är uppsväldt och menbranöst, fint hårigt, samt bärande 

tvenne papiller eller processer. Det är detta sista ledet, som v. SIEBOLD 

kallat ”Polster,” och det skall vara på detta ledet, som hannen håller 

spermatophoren, innan han fäster den. 

Det sista bröstsegmentet har inga spetsiga sidoflikar. Abdomen, som 

bes'år af sex segmenter, är 1 proportion smalare än hos honan. Första 

segmentet (fig. 1, 1) är kortare än det andra, och mycket mindre än 

motsvarande segment hos honan, samt saknande de åt sidorna utstående 

processerna. 

Ungarna äro i början mycket olike de gamle. De äro beskrifna och 

afbildade af Jurise. Det har icke lyckats mig att få se dem. De skola 

hålla sig tillsamman flere dagar efter det de blifvit kläckta, så att der, 
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hvarest man finner en, träffar man äfven de andre af samma familj. De 

äro i början af oval form, med ett par korta, klumpiga antenner, blott 

bestående af några få leder, samt tvenne par ben, af hvilka blott de 

främre äro tvågreniga, med hvardera grenen bestående af ett led. Den 

bakre delen af kroppen har i bakre kanten ett par knippen borst. Deras 

färg är då röd, och ögat är tydligt. Omkring fjorton dagar derefter har 

kroppen blifvit mera långsträckt, och baktill synas flera tydliga segmenter, 

samt antydning till de båda blifvande abdominalgrenarna; men ännu synas 

blott de tvenne benparen. Omkring en vecka derefter hafva de fått ett 

litet tredje benpar, och antennerna hafva blifvit större, ehuru blott be- 

stående af trenne leder, med det yttersta ledet temligen bredt. Efter 

den då snart inträffande skalömsningen, mellan den 25:te och 28:de dagen 

efter kläckningen ”), hafva de fått ett utseende, som i det närmaste öfver- 

ensstämmer med de gamlas. Abdominalsegmenterna synas likväl ännu icke 

vara åtskilda, utan abdomen utgöres af ett enda långt segment, som bak- 

till är klufvet, och borstbärande. Och främre kroppen, å hvilken man 

kan urskilja fyra segmenter, utom hufvudet, afsmalnar så småningom mot 

abdomen. Troligtvis undergå de ännu en eller flera skalsömsningar, innan 

de blifva fortplantningsskicklige. 

Jag har redan anfört, att Copepoda i allmänhet, såvidt det är bekant, 

befruktas genom spermatophorer, som af hannen fästas vid honans geni- 

talöppning. Upptäckten af detta märkvärdiga förhållande gjordes först af 

Prof. v. StBorp å den här ifrågavarande arten, och är beskrifyen å ofvan 

anförda stället. Det har lyckats mig att finna dylika spermatophorer hos 

de flesta arterna af Copepoda, som jag anträffat, och äfven att finna en sådan 

inuti en hannes kropp; så att v. SieBorps utmärkta observation härigenom 

vunnit ny bekräftelse. Dessa v. StEBonps iakttagelser äro så märkvärdiga, 

att de förtjena en utförligare redogörelse. JurisE beskrifver omständligen 

sättet, på hvilket hannen fattar honan; och dessa iakttagelser hafva af v. 

SIEBOLD blifvit bekräftade. Hannarna, som äro nästan lika talrika, som 

honorna, visa stark könsdrift, och det händer någon gång, att flera hannar 

på en gång anfalla samma hona. Då det lyckas hannen att fästa sig vid 

honan, hvilket ej alltid händer, emedan hon undflyr honom med den största 
möjliga snabbhet, sker det derigenom, att han med den yttre rörliga delen 

1 j 3 . i . - be 5 . 
) Jurise uppgifver denna skalömsning såsom den första, men det är troligt, att de 

förut ömsat skalet åtminstone en gång. 
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af sin högra antenn af första paret, såsom redan ofvan är nämndt, fattar 

om den bakre delen af hennes abdomen, och det med en sådan kramp- 

aktig häftighet, att, om han måst släppa sitt tag, antennen dock en stund 

derefter fortfar att vara sammanböjd. Når honan märker, att hon sålunda 

blifvit gripen, gör hon de häftigaste språng, för att befria sig, och dra- 

ger derunder hannen med sig. Om dessa försök misslyckas, återinträder 

hon snart i sitt förra lugn, och man ser då, att hannen redan närmat 

sin abdomen till hennes, samt slagit sitt högra ben af femte paret om- 

kring basen af den sednaré. Den högra antennen har straxt derefter 

släppt sitt tag omkring bakre delen af abdomen, hvilket då blifvit öfver- 

flödigt.  Hannens abdomen ligger tvärsöfver honans, och hans kropp bil- 

dar med hennes ungefär en råt vinkel. Uti denna ställning har jag sett 

dem ganska snabbt simmande; och de hafva varit fästade vid hvarandra 

en hel timma, oaktadt de derunder blifvit burne uti en mindre glasburk, 

och sålunda varit utsatta för stark skakning. Under denna ”omarmning” 

utgår genom hannens genitalöppning en cylindrisk, med sädesvätska fylld 

säck, hvilken vid dess framkomst genast fa'tas af hannen, och fastklibbas 

af honom vid undre sidan af honans abdomen, vid genitalöppningen (v. 

SIEBOLD). Det är denna säck som man kallat Spermatophor. Dess fram- 

komst ur hannens genitalöppning, och sjelfva vidfästningen, som är ett ögon- 

blicks verk, har v. StEBonp icke sett, men han har derom genom indirekta 

observationer blifvit förvissad. Han har nemligen observerat, att de honor, 

som före parningen icke buro spår till spermatophorer, efter densamma 

alltid hade en spermatophor fästad i närheten till genitalöppningen. När 

han undersökte brunstiga hannar före parningen, såg han alltid en sper- 

matophor inuti deras könsdelar; då han deremot icke fann någon sådan 

spermatophor hos de hannar, som undersöktes straxt efter fullbordad 

parning. Då han en gång åtskilde ett par straxt efter skedd ”omarm- 

” såg han en spermatophor fästad vid det venstra benet af femte Ning, 

paret hos hannen, och drog deraf den slutsatsen, att han stört parningen 

innan hannen hunnit skilja sig vid spermatophoren. Sedan en sådan 

spermatophor blifvit fästad vid en hona, är denna derigenom icke fredad 

för andra hannar, utan hon anfalles af flera efter hvarandra; och derföre 

träffar man stundom honor, som bära flera spermatophorer, såsom fig. 5 

å tab. XII utvisar, hos hvilken hona jag fann sex sådana spermatopho- 

rer. Ett större antal har jag aldrig sett, men oftast mindre. Hannarna 

äro så brunstiga, att de stundom fästa sig vid hvarandra, Juri har 
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sett hannar, som för en kortare tid hängt samman; och v. SIiEBOnp har 

sett hannar, vid hvilka spermatophorer varit fästade i närheten till geni- 

talöppningen. - Hos en hona har jag dagen efter parningen jemte sper- 

matophoren funnit äggsäcken framkommen. 

Spermatophorerna (folliculi seminales) likna hvarandra i början, men 

undergå sedermera förändringar + mån af tiden, under hvilken de varit 

fästade vid honan. Sedan de varit fästade en längre tid, och då de sitta 

jemte äggsäcken, äro de mera långsträckta och genomsigtiga, såsom å fig. 

5, p, tab. XII. Straxt de blifvit fästade, hafva de ungefär det utseende, 

som fig. 10 utvisar. Deras yttre utgöres af en klar och fast hinna. Inuti 

dem har: v. SiEBOLD funnit trenne olika ämnen, hvilka å figuren äro an- 

gifna, efter deras olika opacitet, sådana de visat sig under ungef. 200 

gg:rs förstoring. Det medlersta ämnet (6) är, enligt samma Författare, 

tjockt flytande (dickflässig), och klibbigt, samt sträcker sig ned genom 

spermatophorens hals (d), och kallas, af honom ”Klebestoff” (”materia 

glutinosa”). Det skall vara med tillhjelp af detta ämne, hvilket i vattnet 

coagulerar, som hannen fäster spermatophoren. Det opaka ämnet närmast 

spermatophorens hals består af ovala, skarpt begränsade corpuscula, dem 

Vv. 'SIEBOLD anser vara spermatozoer (månne ej sperm-celler?). Det tredje 

ämnet (a) vid andra ändan af spermatophoren kallas af honom ”Aus- 

treibestoff”- (”materia  erpultriz”). När detta ämne kommer i beröring 

med vattnet, som förmodligen genom endosmos (”Einsaugung”) intränger 

uti spermatophoren, utvidgar det sig, och uttränger såväl det klibbiga 

ämnet, som :spermatozoerna. 

När. spermatophoren utgår genom hannens genitalöppning, kommer 

dess tjocka ända före. » Då jag såg den hos en hanne" af sl. Dias ligga 

inuti. de sista: bröstsegmenterna och ' det första abdominalsegmentet, hade 

den halsen, eller den smalare delen framåtrigtad. 

Sättet, på hvilket spermatozoerna komma i beröring med äggen, är 

ännu okändt. > När det klibbiga ämnet uttränges 'så småningom, bildar 

det en temligen lång tub, genom hvilken de straxt derefter kommande 

spematozoerna, eller 'spermeellerna utgå; och spermathophorens hals blir 

derigenom betydligen förlängd. Då det derjemte utbreder sig vid geni- 

talöppningen, och sedan det i vattnet coagulerat, är ganska opakt, så kan 
man vanligtvis svårligen se, huruvida den långa halsen intränger genom 
genitalöppningen, eller icke. Stundom har jag dock tydligen sett denna 

hals intränga genom denna öppning, äfven hos här ifrågavarande art; men 
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dess vidare gång har jag icke kunnat se, tillfölje af dessa delars ogenom- 

sigtighet, Deremot har jag sett, huruledes den hos honan af Cantho- 

camptus minutus ofta befintliga spermatophorens (tab. XV, fig. 13, c; och 

tab. XIV, fig. 12) långa hals (6 å sistnämnde figur) intränger genom ge- 

nitalöppningen, böjer sig om sig sjelf, samt slutligen ingår uti ett blåslikt 

organ (c) med tvenne vinglika utskott, liggande inuti första abdominal- 

segmentet. Ehuru detta organ var tomt, då jag observerade det, tyckes 

det dock hafva utseende af att vara ett receptaculum seminis. Det torde 

vara möjligt, att spermatozoerna, hos hvilka v. SiEBoLD icke kunnat för- 

märka någon rörelse uti spermatophoren, undergå en vidare utveckling 

uti ett sådant receptaculum, samt sedermera från detta ingå uti. ovaria. 

Då det klibbiga ämnet har kunnat bilda en tub, genom hvilken sperma- 

tozoerna utgå, så torde det vara möjligt, att samma ämne äfven kunnat 

bidraga till att bilda detta förmodade receptaculum. 

Utom hos de här nämnda trenne slägtena, Diaptomus, Dias och Can- 

thocamptus, har jag äfven funnit spermatophorer hos Temora, Ichthyophorba, 

Harpacticus och, såsom jag förmodar, Cyclops. Hos alla, med undantag 

af. Cyclops, hafva de företett ungefar enahanda utseende. Hos denna sed- 

nare har jag blott en gång lyckats få se ett par appendices under första 

ahdominalsegmentet af en hona (tab. XV, fig. 10, d), som tyckts mig 

kunna antagas för att vara spermathophorer. De voro ganska små, flask- 

formiga, samt något böjda. Inuti dem syntes ett opakt, kornigt ämne, 

med inblandade runda blåsor. De sutto fästade midt under: segmentet 

uti en der varande öppning (vulva). Således synes denna hos Cyclops 

vara skild från de båda öppningarna för oviducterna, vid sidorna af sam- 

ma segment, genom hvilka äggen utgå, och der halsen för äggsäckarne 

ingår. Hannens yttre genitalöppning (fig. 11, c) har ungefär samma 

läge, som honans, och han, liksom hannen af Diaptomus, har ingen 

penis. De glandulösa organer (d, d), som af både JurinE och S. 

Frscner beskrifvas såsom yttre könsorganer, åro ingalunda detta; utan 

ligga inuti segmentet, under skalet, och tyckas icke hafva någon annan 

förbindelse med det yttre, än genom den gemensamma yttre genitalöpp- 

ningen De hafva ingen förbindelse med de delar (e-e), som JurinE för- 

modat vara penes, men som icke äro annat ån borstbärande utskott från 

skalet, förmodligen motsvarande det sista rudimentära benparet, å före- 

gående segmentet. Dessa förhållanden tyckas lemna stöd åt den förmo- 

dan, att äfven här befruktningen sker genom spermatophorer, och att de 
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ofvan anförda båda bihangen, som jag en gång funnit under första abdo- 

minalsegmentet af en hona af Cyclops, verkligen varit spermatophorer, 

ehuru med ett afvikande utseende. Härvid är det likväl anmärkningsvärdt, 

att dylika spermatophorer hos den så sällan anträffas. Detta antyder en 

betydlig skiljaktighet mellan den och Diaptomus, hos hvilken de mycket 

ofta förekomma; och detta torde stå i förbindelse med det förhållande, 

alt honan af Cyclops genom en parning befruktas för hela sitt hf, då detta 

deremot icke lär vara förhållandet med honan af Diaptomus, och att der- 

före hannarna af det förra slägtet icke äro så talrika, som de af det 

sednare. 

Under alla årstider har jag funnit den ganska allmän, uti rent, stil- 

lastående vatten. Midt under vintern har jag sett den under isen vid full 

liflighet, samt äggbärande. Den simmar med kroppen i upprät ställning, 

och är särdeles snabb i sina rörelser. Stundom tyckes den stå stilla i 

vattnet, men kan då, när den märker någon rörelse, eller förmodad fara, 

med ens göra långa språng med en sådan hastighet, att den derunder 

knappt synes. Den håller alltid de främre antennerna utsträckta åt hvar- 

dera sidan, och de tyckas för den vara särdeles vigtiga rörelse-organer. 

Ges. 22 CANTHOCAMPTUS, Westwoop. 

Corpus valde elongatum , fere lineare, poslice parum atlenuatum, annulis decem vel undecim 

composilum ; abdomine ad basin thoraei xequali. Caput cum annulo primo thoracico conjunctum. 

Antenna secundi paris ramo appendiculari parvulo 2). Palpus mandibularum simplex, sat magnus, 

articulis tribus compositus. Maxille unguiculatex. Pedes primi paris minime unguiculati, ramo ex- 

teriore triarticulato. Pedes quinti paris antecedentibus valde dissimiles, minimi, biarticulati. Oculus 

unicus. Sacculus oviferus unicus. 

Af detta slägte har jag blott funnit tvenne arter, af hvilka den ena 
bland de Copepoderna, som tillhöra det färska vattnet, är den minsta. 

De kännas lätt genom sin särdeles smala och långsträckta kroppsform. 

Bakåt äro de föga afsmalnande, och abdomen är vid basen lika bred, 

som den bakre delen af thorax. Kroppssegmenternas antal är tio eller 

2) Baird uppgifver, att dessa antenner äro enkla, ehuru han å figuren upptagit den 

lilla bigrenen, och uti beskrifningen kallat den ”a small shoot”, Då man tager i hetrak- 

tande dess läge, och jemför den med den mera utbildade bigrenen hos Tisbe och Har- 
pacticus, finner man lätt, all den motsvarar den yttre grenen af dessa antenner hos före- 

gående slägtet ; och alt antennerna derföre icke kunna kallas enkla. 
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elfva, med inberäkning af de båda abdominalgrenarna. De fem tillhöra 

hufvud och thorax. Hufvudet är förenadt med första bröstsegmentet. 

Andra paret antenner äro försedda med en liten bigren. Mandibularpalpen 

är enkel, temligen stor, och bestående af trenne leder. Maxillerna äro 

beväpnade med klor. Första benparet är deremot utan klor, och dess 

yttre gren är treledad. Femte benparet är mycket olikt de föregående, 

rudimentärt, och blott bestående af tvenne leder. De hafva blott ett öga; 

och honan har endast en äggsäck. 

1. CANTHOCAMPTUS MINUTUS (Mörner). 

Caput oblusum, minime rostraltum. Antenna primi paris articulis decem. Pedum primi paris 

ramus interior triarliculatus. Longit. cire. 1 mm. 

Tab. XIV, fig. 7—12; talg VA fig) 13— LIG tab: AND Sör G: 

Cyclops minutus, 0. F. MULLER: Enlomostraca, p. 1014, tab. XVII, fig. 1—7. 

Amymone satyra etc. IDEM: ibidem p. 42 et sequ; tab. II (pulli). 

Monoculus staphylinus, JURINE: Hist. des Mon. pag. 74, tab. VII, fig. 1—19. 

Canthocarpus staphylinus, BARD: Transact. Berw. Nat. Club. II. p. 154. (1843). (BArrD). 

ä minutus, S. FISCHER: Beiträge zur Kenntniss der in d. Umgegend v. S:t Petersburg 

sich findenden Cyclopiden;, Bullet. d. Naturforsch. Gesellsch. in Moscau. B. 

24, pag. 23. (1851). 

Canthocamptus minutus, BARD: Brit. Eatom. p. 204, tab. XXV, fig. 4—8; tab. XXX, fig. 5. 

Beskrifning: Från en i hafvet förekommande art, Cant. Strömii, B arp, 

skiljes den genom de i diagnosen angifna karaktererna: derigenom att 

hufvudet saknar rostrum; att antennerna af första paret hafva tio leder; 

och derigenom att den inre grenen af första benparet har trenne leder. 

Sedd ofvanifrån (tab. XVI, fig. 1), har den första kroppssegmentet, som 

utgöres af hufvudet och första bröstsegmentet, betydligt större, än de an- 

dra segmenterna, samt framtill trubbigt tillspetsadt. Vanligtvis förmärkes 

en högst obetydlig inknipning vid gränsen mellan thorax och abdomen. 

Första paret antenner äro hos denne icke så långa, som hos föregående, 

och räcka, då de äro tillbakasträckte, föga bakom första kroppssegmentet. 

Det femte eller sjette ledet, från roten räknadt, har vid yttre sidan en pro- 

cess eller utvidgning (tab. XV, fig. 14, a; och tab. XVI, fig. 2, a), vid 

spetsen af hvilken äro fästade några särdeles långa borst. Det är denna 

process som af både JurinE och Barrp blifvit ansedd för ett bihang, eller 

en rudimentär sidogren. 
19 
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Andra paret antenner (tab. XV, fig. 15) äro vida mindre, än första 

paret, samt bestå af trenne leder, af hvilka första ledet är kortast. ÅA 

yftre sidan af andra ledet är fästad en liten sidogren (a), utan tydliga 

leder, och bärande tätt inom spetsen ett, och vid spetsen trenne ci- 

lierade borst. Det yttersta ledet har vid spetsen tvenne längre, och trenne 

något kortare tjocka borst, af hvilka de längre äro cilierade och starkt 

böjda, liksom om de voro försedda med en ledgång. För öfrigt har detta 

led, som är ganska bredt, och vid spetsen snedt afskuret, i yttre kanten 

korta och tjocka borst eller taggar. 

Mandiblerna (tab. XIV, fig. 7) åro vid sin inre del (a) böjda, samt 

hafva fem eller sex starka tänder, som till dels tyckas vara mnaggade i 

spetsen, samt dessutom vid den ena sidan af tandraden ett krökt borst. 

Mandibularpalpen (56) är temligen stor, och bestående af trenne leder. 

Vid spetsen af sista ledet har den fyra borst, och vid det nästsista ett 

dito, hvilka tyckas vara cilierade. 

Första paret maxiller (fig. 10, ungefär) hafva en tjock basaldel, som 

vid spetsen bär tvenne eller trenne grenar, som hvardera bära spet- 

siga klor och borst. 

Andra paret maxiller (fig. 8 & 9, från olika sidor) hafva äfvenledes 

en tjock basaldel, som bär en stor klo (fig. 8, 6), och trenne fingerlika 

utskott, som äro försedda med starka taggar och borst. 

Tredje paret maxiller (fig. 11, eller bättre tab. XXVI, fig. 7.) äro af 

smärtare byggnad, och bestå af tvenne leder, samt en lång klo, och ett 

borst vid basen af denna, å spetsen af det andra ledet. Dessa maxil- 

lerna sitta bakom och innanför det föregående paret, samt nåra intill 

hvarandra och intill kroppens medellinia. De båda basallederna hafva å 

kanterna borst och taggar. Fig. 3 å tab. XVI visar dessa mundelar uti 

deras naturliga läge. «a första paret antenner; b andra paret dito; c man- 

diblerna; d första paret maxiller; e andra paret dito; f tredje paret dito. 

Bakom detta sednare paret är ett rundadt cilieradt bladlikt utskott å ska- 

lets sternaldel. 

Första benparet (tab. XV, fig. 16) har en tvåledad basaldel (a & >), 

samt båda grenarna treledade och af olika längd. Den yttre grenen (c) 

är betydligt kortare. Dess trenne leder hafva hvardera vid spetsen i yttre 

kanten en stark cilierad tagg. Andra ledet har vid spetsen i inre kanten 

ett borst; och tredje ledet har vid spetsen trenne cilierade borst, af hvilka 

det ena är kort, och de tvenne långa. Den inre grenen (d) har första 



CANTHOCAMPTUS MINUTUS. 1£7 

ledet obetydligt kortare, än yttre grenen. Det, såvälsom andra och tredje 

ledet, är cilieradt. Första och andra lederna hafva merendels i inre kan- 

ten nära nedre ändan ett litet borst; och tredje ledet har wid spetsen 

trenne cilierade borst af olika längd. Det andra basalledet har i yttre 

kanten ett och i den inre flera borst. 

Tredje benparet (tab. XVI, fig. 4) har åfvenledes tvenne basalleder 

(a & b), samt båda grenarna treledade och af olika längd. Men här är 

den yttre grenen (c) längst. Dess första och andra leder hafva i yttre 

kanten nära nedre ändan en temligen lång och spetsig tagg, och det 

tredje ledet har tvenne sådana, De hafva dessutom i samma kant kortare 

taggar eller borst. Andra ledet har i inre kanten vid nedre ändan ett 

cilieradt borst, och tredje har i samma kant tvenne dylika borst, ehuru 

något längre, samt i spetsen trenne långa sådana. Inre grenens (d) för- 

sta led, som är kortast, har i inre kanten ett kort cilieradt borst, och 

andra ledet närmare nedre ändan ett likadant. Tredje ledet har i inre 

kanten tvenne något längre dylika borst, och vid spetsen tvenne, samt i 

inre kanten nära spetsen ett dylikt, hvilka sednare äro särdeles långa, 

Andra benparet liknar fullkomligt det tredje, utom det, att det tredje le- 

det af dess yttre gren (fig. 5) i inre kanten blott har ett cilieradt borst. 

Fjerde benparet (tab. XV, fig. 17) har, såsom vanligt, en tvåledad 

basaldel (a & 5), och den yttre grenen (c) längre, än den inre (d), 

men den sednare består blott af tvenne leder. Den förra grenen har 

ungefär samma utseende, som den yttre grenen å föregående benparet. 

Den inre grenens första led har intet cilieradt borst, men dess andra led 

har fem dylika, af hvilka de tvenne sitta vid dess imre sida, de tvenne 

vid spetsen, och det ena vid yttre sidan nära spetsen. 

Det femte rudimentära benparet vid sista bröstsegmentet (fig. 13, d) 

har blott tvenne leder, men första ledet har inåt en utvidgning med om- 

kring fem till dels ganska långa cilierade borst; och detta gör, att detta 

benpar synes tvågrenigt. Det andra ledet, som bildar den yttre grenen 

har tvenne längre cilierade, och tvenne kortare borst. 

De båda abdominalgrenarna (utgörande det sista abdominalsegmentet) 

(tab. XVI, fig. 1, 6) äro korta, och bära i yttre kanten några korta 

borst, samt i spetsen tvenne ledade och cilierade borst, af hvilka det ena 

år mycket långt, ungefir som 3 af kroppslängden. Anus (e) är belägen 

vid öfre sidan af nåstsista abdominalsegmentet, och är till dels täckt af 

ett operculum. 
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Färgen är hos de båda könen skiljaktig. Honorna äro hvitblå, eller 

hvitgröna, och hannarna äro ljusröda. Ögat är mörkrödt; på döda in- 

divider svart. 

Honorna äro större, än hannarna, och skilja sig från dem dessutom 

genom en annan form på första paret antenner, och derigenom att de 

hafva blott fem segmenter i abdomen, då de tvenne första abdominalseg- 

menterna hos hannen här äro förenade till ett, ehuru med antydning till 

skilnad. De nämnda antennerna (tab. XV, fig. 14) äro mot spetsen så 

småningom afsmalnande, och det sista (tionde) ledet är särdeles litet. 

Det femte ledet, som framåt utskjuter med en process (a), har på spet- 

sen af denne ungefär trenne borst, som äro gröfre och längre, än de på 

de andra lederna. Vid bakre kanten af nästsista ledet äro ett par knip- 

pen borst; och på spetsen af sista ledet äro omkring trenne temligen 

långa borst. 

Fig. 13, 1—5 visar honans abdomen, sedd från sidan. Första abdo- 

minalsegmentet (1) är särdeles långt, med en bugt å undre sidan, 

hvilken antyder detta segments afdelning i tvenne. Framom denna 

bugt är genitalöppningen, och der har den enda äggsäcken (6) sitt 

fäste. Bakom denne sitter spermatophoren (c), hvilken dock äfvenledes 

har sitt fäste i sjelfva genitalöppningen, såsom jag redan ofvan anfört. 

Den är merendels af brunaktig färg, stundom något ljusare. Hos samma 

individ har jag aldrig funnit flera än en sådan. Den synes blifva fästad 

långt innan äggen framkomma, och sitta qvar ännu länge efter det 

detta skett. 

Hannen (tab. XVI, fig. 1) har båda antennerna af första paret (fig. 

2) af samma form. Äfven de bestå af tio leder, men äro vida tjockare 

än honans. Articulationen mellan sjunde och åttonde lederna tyckes vara 

särdeles rörlig, så att antennerna här kunna böjas samman, och användas 

såsom en slags chela, då hannen fattar om honans båda abdominalgrenar. 

De båda nämnda lederna (6 & ec) hafva å undre och fråmre sidan en 

membranös betäckning, som möjligen afsöndrar något klibbigt ämne, och 

underhjelper vidfästningen. Abdomen består af sex segmenter, och första 

abdominalsegmentet är icke längre, än det andra. 

Ungen, för hvilken O. F. Mörrer uppställt ett nytt slägte, Amymone, 

med åtta arter, har uti ett af de tidigare utvecklingsstadierna ett ganska 

anmärkningsvärdt utseende (tab. XVI, fig. 6). Den är särdeles bred, 

nästan rundad. Man kan å densamme bemärka trenne afdelningar eller 
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segmenter — ett för hufvudet, ett för thorax, och ett för abdomen. 

Denne sednare är jemförelsevis minst utvecklad, och visar sig blott såsom 

en cilierad lamell (f). Af de båda segmenterna är det främsta, eller 

hufvudet, mest utbildadt. Uti dess främre medlersta del bemärkes ett stort, 

fyrkantigt rödt öga; och detta segment bär trenne par extremiteter (b, 

c, d). Af dessa motsvara troligtvis de tvenne första paren, som hafva ett 

benlikt utseende, första och andra paret antenner. Tredje paret har så 

mycken likhet med tredje paret maxiller hos de gamla, att man icke kan 

misstaga sig om deras betydelse såsom sådana”). De (d) hafva trenne 

leder, det sista bestående af en lång klo. Det första paret (6) består 

af trenne leder, med fyra långa borst å tredje ledet. Andra paret (c) 

har fyra leder, med ett långt cilieradt borst, och ett d:o utan cilier vid 

spetsen af fjerde ledet. Det andra segmentet, eller thorax har blott ett 

par benlika extremiteter, med samma utseende, som andra paret å första 

afdelningen, endast med den skilnad, att de äro något större, samt utom 

det långa cilierade borstet vid spetsen af fjerde ledet hafva tvenne mindre 

icke cilierade. Dessa extremiteter måste motsvara något af benparen hos 

de gamla, förmodligen det första. Jurine har observerat de utvecklings- 

stadier, som ligga mellan denne unge och de fullt utbildade”). Ungens 

rörelser äro ganska snabba, samt hoppande eller springande. 

Under alla årstider har jag funnit den allmän i stillastående såväl 

rent som orent vatten; och jag har funnit den äåggbärande såväl under 

vintern, som under de andra årstiderna. Dess rörelser äro mycket olika 

dem af den föregående och efterföljande. Den är mindre snabb, än dessa. 

Då den simmar, sker det alltid i sicksack. Ofta springer den på sidorna 

af de glaskärl, der den förvaras, och har då säväl i anseende till sina 

rörelser, som sin allmänna habitus mycken likhet med en Lepisma. Vid 

gränsen mellan thorax och abdomen är den särdeles böjlig, och brukar 

derföre ofta böja abdomen tillbaka mot thorax. Det är häraf som JURINE 

tagit sig anledning, att kalla den Monocu!us staphylinus. Uti fritt tillstånd 

håller den sig merendels på bottnen af träsken, eller på vattenväxter och 

dylikt. 

3) De öfriga mundelarna har jag icke kunnat urskilja. 

Oi Hötrdes Mon. pc; 
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Gen, 3. CYCLOPS, Möcncer. 

Corpus anlice latiuseulum et fere ovatum, postice atlennualum, annulis decem vel undecim com- 

posilum. Abdomen thorace anguslius. Caput cum annulo primo thoracico conjunctum. Antenna 

secundi paris simplices. Palpus mandibularum rudimentaris, et tuberculo bisetoso tantummodo forma- 

tus.  Maxille aculeate et setifere, non vero ungutculata. Rami pedum quattuor parium primorum 

ambo triarticulati. Pedes quinti paris antecedentibus dissimiles, rudimentares, Oculus unicus. Sac- 
culi oviferi duo. 

De till detta slägte hörande Copepoder äro af en mera undersätsig 

byggnad, än dem af de båda föregående slägtena. Kroppen är framtill 

temligen bred, nästan oval, och sammansatt af tio eller elfva segmenter. 

Baktill är den starkt afsmalnande, med abdomen betydligt smalare, än tho- 

rax. Hufvudet är sammanvuxet med det första bröstsegmentet. Anten- 

nerna af andra paret äro enkla, d. v. s. utan bigren. -Mandibularpalpen 

är rudimentär, och utgöres blott af en knöl, med tvenne temligen långa 

cilierade borst. Maxillerna äro försedda med starka taggar och borst, men 

hafva inga klor. Båda grenarna å de fyra första benparen äro treledade. 

Benen af femte paret, hvilka äro fästade vid femte kroppssegmentet, äro 

rudimentära, samt olika de föregående. Blott ett öga. 

Af detta slägte hafva vi i våra färska vatten tvenne säkert åtskilda 

arter. Dessutom har jag funnit en tredje art i hafvet. Såsom S. FIscHer 

med rätta anmärker, är hos de fullvuxna, d. v. s. de fortplantningsskick- 

lige, antalet af lederna i första paret antenner fullt konstant; och då den 

derpå grundade distinetionen mellan arterna lättast faller i ögonen, äro de 

i nedanstående schema upptagna karaktererna hemtade derifrån. 

septemdecim. j -Quadricornis. 

Cyclops Antenn&e 1:mi paris articulis 
duodeciun. ; -serrulatus. 

1. CYCLOPS QUADRICORNIS, (Lin). 

Antenn& primi paris arliculis septemdecim. Setx palpi mandibularum rudimentaris mandibulis 

parum longiores. Pedes quinti paris biarticulati. Rami abdominales plus vel minus elongati intus, 

non vero exlus, ciliati, setis apicalibus ultro citroque vqualiter ciliatis. Longit. 2—3 mm: 

Tab. XIV, fig. 5 & 6; tab. XV, fig. 1—12) tab. XNXVI, fig. 19. 

Monoculus quadricornis, LINNÉ: Fauna Svecica, edit. 2. N:o 2049. 

4 DE GEER: Mémoires pour servir å Phist. des Ins. t. VI, 

p. 483, tab, XXIX, fig. 11 & 12; tab. XXX, fig. 1—9. 
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Monoculus quadricornis rubens, JURISE: list. des Mon. p. 1, tab. I, fig. 1—11. 

variet. quadricornis albidus, IDEM: ibidem, p. 44, tab. II, fig. 10 & 11. 

variet. quadricornis viridis, DEM: ibidem, p. 46, tab. II, fig. 41. 

variet. quadricornis prasinus, IDEM: ibidem, p. 49, tab. HI, fig. 35. 

Cyclops guadricornis, BATIRD; Brit. Entom. p. 198, tab. XXIV, fig. 1—10. 

S viridis, S. FISCHER: Beiträge, z. Kennt(n. d. in d. Umgeg. v. S:t 

Petersburg sich findend. Cyclopiden; Mose. Bullet. 24 B, 

p- 6, tab. IX, fig. 1—11. (senior). 

slrenuus, IvEM: ibidem, p. 13, tab. IX, fig. 12—921. 2 

Anm. Då den här ifrågavarande arten förekommer i stor mängd i alla stagnerande färska 

vallen, samt är både talrikare och vida större, än den andra arten, som deremot lätt kan 

undgå uppmärksamheten, tllfölje af sin ringa storlek, håller jag det mer, än sannolikt, att 

det är denna arten, som af LinséÉ uti Fauna Svec. under ofvan anförda namnet blifvit be- 

skrifven; och finner det derföre icke vara af nöden att förkasta den gamla, antagna Linne- 

anska benämningen. DE Geers beskrifning lemnar utom allt tvifvel, at han haft för sig 

denna arten. Deremot synes Möcirer hafva haft kännedom om båda arterna, då han 7?) sä- 

ger: Magnitudo, antennw & pedes in fig. 2 & 1 dwersi differentem speciem innuere 

videntur, at cum in reliquis equales sint, separare nohui;” och derföre har jag icke velat 
anföra honom uti synonymien. Varieteten Monoc. quadricornis fuscus hos Junrise synes 

kunna höra till den följande arten; men figuren står icke i öfverensståmmelse med beskrif- 

ningen, och synes mera öfverensstämma med här ifrågavarande art. Alla de andra af Ju- 

RISE beskrifna varieteterna höra ofelbart till denna. De af Barro lemnade figurerna utvisa 

tydligen, att han haft för sig denna arten, ehuru han i beskrifningen begått det felet, alt 

påstå, det antalet af lederna i första paret antenner skulle uppgå till tjugosex, då deremot 

figurerna icke utvisa flera än sjulton sådana leder. I afseende på de båda af S. Friscner 

uppställda arterna, Cycl. viridis & strenuus, hvilka båda hafva sjutton leder i första parct 

antenner, så har jag genom undersökning af en mängd individer från olika ställen och i 

i olika åldrar kommit till den öfvertygelse, all dessa båda arterna icke äro annat än skilj- 

aktiga former af en och samma art, härledande sig dels från olika ålder, och dels från 

olika localiteter. Då jag en längre tid — sex till sju månader och deröfver — haft den 

lefvande, har jag haft tillfälle att observera, att kroppsformen vid högre ålder är mera un- 

dersätsig, med första kroppssegmentet i proportion bredare, och med de båda abdominal- 

grenarna kortare 6). Hos de gamla äro äfven de cilierade borsten vid spetsen af dessa 

sednare i proportion kortare, än hos de yngre. Men kroppsformen är äfven underkastad 

individuella variationer. Jag har funnit dem, som för öfrigt haft karaktererna af Cycl. 

strenuwus, men som haft den bredare formen på thorax af C. viridis. Ögats färg är för- 

änderlig, och synes vara beroende af den ljusbrytning, under hvilken det betraktas. Hos 

sådana, som haft rödt öga medan de varit lefvande, har ögat visat sig svart straxt efter 

döden. Bland ett större antal al Cycl. strenwus, af hvilka de flesta till färgen varit grön- 

aktigt hvita, hafva en stor del haft svart eller svartbrunt, och andra deremot rödt öga. 

Färgen för öfrigt är i hög grad föränderlig, men tyckes dock till en viss grad vara bunden 

vid vissa localiteter. På somliga ställen med lerig botten, och med lerblandadt, hvitaktigt, 

orent valten har jag funnit dem allmänt grönaktigt hvita, troligtvis en följd af vattnels in- 

verkan. Alla dessa hafva företett formen al Cyel. strenuwus. Detta tyckes älven stå i öf- 

verensstäåmmelse med färgen, emedan de yngre äro Jjusare, än de gamla. 

5) Entomostraca, p. 412, 

”) Fullkomligt enahanda förhållanden företer Diaptomus ecastor. 
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Beskrifning: Från efterföljande arten, som är betydligt mindre, skiljes 

den dessutom derigenom, att antennerna af första paret (tab. XIV, fig. 5, 

a), bestå af sjutton leder; att de båda cilierade borsten på den rudimen- 

tära mandibularpalpen (tab. XV, fig. 5, b) äro föga längre, än mandibulan; 

att de rudimentära benen af femte paret (fig. 11, b; samt tab. XIV, fig. 

6 e) bestå af tvenne leder; att de båda abdominalgrenarna (tab. XIV, fig. 

5, Ah) i inre, men icke i den yttre kanten äro cilierade; samt derigenom, 

att de långa borsten, som sitta vid spetsen af dessa abdominalgrenar, i 

båda kanterna äro lika mycket cilierade. Sedd ofvanifrån, är den gamla 

honan (tab. XIV, fig. 5) af särdeles undersätsig byggnad, med sidokon- 

turerna af hufvud och thorax tydligen böjda, och med den främre delen 

af hufvudet stundom mindre afsmalnande, och mera rundad, än å figuren, 

och med den största bredden öfver den bakre delen af det första seg- 

mentet. De följande segmenterna afsmalna bakåt, och det sista bröstseg- 

mentet 7), eller det femte kroppssegmentet, är betydligt smalare, än de 

föregående, samt föga bredare än det följande, eller första abdominalseg- 

mentet. Det föregående, eller fjerde segmentet är i bakre kanten tem- 

ligen starkt utringadt. Det femte "har vid hvardera sidan en mer eller 

mindre tydlig process"). Första abdominalsegmentet, vid hvilket de båda 

äggsäckarna (f) äro fästade, är vida större, än de följande. Framtill är 

det nästan lika bredt med föregående segmentet, men bakåt är det starkt 

afsmalnande. Äggsäckarna hafva sitt fäste närmare dess främre ända ”). 

Det fjerde abdominalsegmentet är baktill djupt inskuret, och å dess öfre 

sida är analöppningen (6), till dels täckt af ett operculum. De båda ab- 

dominalgrenarna äro stundom kortare, än å figuren, isynnerhet hos sär- 

deles gamla individer. I yttre kanten hafva de ett par otydliga inskär- 

7) Jurine och Bairp räkna detta segmentet till abdomen; men då det bär ett par ben, 

samt motsvarar det femte bröstsegmentet hos PDiaptomus Temora och TIchthyophorba 

har jag ansett det böra räknas till thorax. 

8) Å figuren ölver Cyclops viridis, ofvanifrån sedd, har Fisener vid spetsen af denna 
process salt en tagg eller tjockt borst, hvilket icke finnes der i verkligheten, och synes 

blott vara ett borst af det underliggande femte benparet, som skjutit fram utom sidan af 

processen, och derföre lätt kunnat anses för att tillhöra denne. 

9) Både JurisE och Bairo uppgifva, alt detta segmentet är deladt i tvenne genom en 

sulur vid öppningarna för oviducterna; men denna förmodade sutur är intet annat, än ett 

litet veck på skalet bakom dessa öppningarna, och icke någon segmentafdelning. Derom öf- 

verlygas man lätt, då man betraktar detta segmentet från sidan. S. Fisener har riktigt upp- 

fattat förhållandet. 
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ningar, men inga cilier. I inre kanten äro de cilierade. Nära spetsen 

sitter vid yttre kanten ett kort borst, som icke är cilieradt. Vid spetsen 

sitta fyra borst, som äro cilierade. Af dessa äro de tvenne medlersta 

vida längre, än de båda andra, samt nära roten försedda med en led, 

och det inre af dem är längre, än det yttre. Af de båda kortare är äf- 

venledes det inre märkbart längre, än det yttre. På öfre sidan af abdo- 

minalgrenarna, nära spetsen och inre kanten sitter ett temligen långt borst, 

som icke synes vara cilieradt. Fig. 6 visar den, sedd från sidan. Den 

främre delen af hufvudets skal är nedböjd framom basen af första paret 

antenner. De fyra benparen (d) ligga böjda framåt. Femte benparet (e) 

synes tvåledadt. Första abdominalsegmentet är något utvidgadt nedåt och 

åt sidan, och i denna utvidgning synes nedtill öppningen för oviducten (f). 

Af de sjutton lederna å första paret antenner (a) äro det första och 

de tvenne sista längst. Samteligen hafva de å främre kanten korta borst, 

och de trenne yttersta hafva äfven i den bakre kanten ett dylikt, ehuru 

något längre, borst. Det yttersta har i spetsen fyra eller fem sådana borst. 

Andra paret antenner (fig. 5, b; samt tab. XV, fig. 3) sitta tätt 

bakom första paret, samt äro vida mindre än dessa. De äro enkla, samt 

bestå af fyra leder. Första ledet har vid yttre ändan å båda sidor 

ett borst. Andra ledet har i främre kanten ett dylikt, och tredje ledet 

har vid samma kant omkring åtta sådana. Vid spetsen af fjerde ledet 

sitta ungefär trenne längre och fyra kortare borst. 

Labrum (fig. 4) är triangulärt, samt vid munnen (a) fint tandadt. 

Munnen tillslutes af en uppstående flik å hvardera sidan. 

Mandiblerna (fig. 5) äro jemförelsevis små, samt vid den inre åndan 

starkt afsmalnande, och beväpnade med fem tänder, af hvilka de trenne vid 

spetsen äro klufna. Mandibularpalpen är endast företrädd af en trubbig 

process (b) med tvenne temligen långa cilierade borst, som dock äro föga 

längre, än mandibulan. 

Första paret maxiller (fig. 6) hafva en särdeles stark byggnad. Sjelfva 

stammen eller corpus (a) är kort och tjock. Mot sin inre ända delar 

den sig i tvenne grenar, af hvilka den yttre och främre (c) är mindre. 

Denne består af tvenne leder, af hvilka det yttre är smalare och kortare, 

samt det inre har vid spetsen tvenne taggar. Det yttre ledet bär vid 

spetsen tvenne dylika taggar, af hvilka den ene åtminstone år cilierad. 

Vid roten af den mindre grenen å dess yttre sida är en process (6), som 

bär fyra cilierade borst, och som har mycken likhet med den rudimentära 
20 
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mandibularpalpen. Den bredare och inre grenen bär vid ändan unge- 

fär sex starka taggar, och i dess bakre kant synas ett par borst och en 

tagg. Figuren visar denna maxilla från undre sidan. På den öfre sidan 

sitta nära bakre kanten af den bredare grenen fem stora taggar. 

Andra paret maxiller (fig. 7) äro äfvenledes af stark, ehuru benlik 

byggnad, och kallas derföre vanligtvis 1:s'ta paret maxillarben. De äro rigtade 

framåt, och hafva endast trenne tydliga leder, ehuru första ledet, som är 

störst, har antydning till trenne afdelningar (a, b, c), som bära två eller 

tre cilierade borst, af hvilka de tvenne på medlersta afdelningen. I vinkeln 

mellan första och andra ledet sitter, rigtad framåt, en temligen lång och 

smärt gren (d), som i spetsen bär tvenne cilierade borst. Andra ledet 

(e) har å sin främre kant vid nedre ändan en lång process, som öfver- 

går uti en stark cilierad och krökt tagg, och ofvan denne vid dess bas 

har ett cilieradt borst, som är rörligt. Tredje ledet (f) har i spetsen 

trenne styfva borst eller taggar, som äfven äro cilierade, och ett par 

mindre borst. 

Innanför och vid roten af andra paret maxiller sitta tredje paret 

maxiller eller andra paret maxillarben (fig. 8), som äro af ännu mera ben- 

likt utseende, än de föregående. De bestå af fyra temligen tydligt åtskilda 

leder. Af dessa är första ledet störst, och har i främre kanten två eller 

tre cilierade borst. Andra ledet har tvenne, och tredje ledet ett cilieradt 

borst. Af de trenne borsten å fjerde ledet äro de tvenne ofta mindre 

och knappt cilierade. För öfrigt har jag stundom på samma individ å 

detta led sett tvenne borst på den ena maxillan och trenne på den andra. 

De fyra första benparen hafva ungefär enahanda utseende. Basaldelen 

eller stammen är tvåledad och hvardera grenen består af trenne leder. Stam- 

mens första led har alltid i inre kanten ett cilieradt borst. Tredje benparet 

(fig. 9) har å första ledet af den yttre grenen (c) en stark cilierad, tagg 

vid yttre kanten, samt å andra ledet en likadan tagg, men midtemot å inre 

kanten ett cilieradt borst. Tredje ledet har i yttre kanten tvenne, och vid 

spetsen en något längre dylik tagg, samt i inre kanten fyra, och vid spet- 

sen innanför taggen ett cilieradt borst, hvilka alla äro ungefär af lika längd. 

Första ledet å inre grenen (d) har i yttre kanten en kort tagg, och i 

den inre ett cilieradt borst. Andra ledet har å yttre kanten äfven en kort 

tagg, och å den inre tvenne cilierade borst. Tredje ledet har å yttre kanten 

elt samt å den inre tvenne cilierade borst, och vid spetsen en lång cili- 

erad tagg, och trenne kortare taggar. Första benparet är något kortare, 
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och de andre hafva flera borst å det tredje ledet af den inre grenen. 

Femte benparet liknar i det närmaste det hos hannen (fig. 11, b), och 

består af tvenne leder, af hvilka båda bära hvartdera ett cilieradt borst, 

som å det andra är längst, och detta sednare ledet har dessutom en tagg. 

Tarmkanalen, som har en kort oesophagus, synes å det lefvande djuret 

lätt, tillfölje af dess ständiga rörelser fram och tillbaka. Uti första kropps- 

segmentet är den vidast, och afsmalnar så småningom bakåt, samt företer 

inga krökningar. Vid dess främre del synas mer eller mindre tydligt några 

partier (tab. XIV, fig. 5, c, d), som hafva tyckts mig vara skilda från ovaria, 

och som möjligen kunna vara körtelartade organer. Bakom dessa synes på 

hvardera sidan af tarmkanalen ett ovarium (e), som åt sidan utsänder 

flera grenar, och går bakåt till första abdominalsegmentet, samt mynnar 

i öppningen för oviducten. Denna öppning är särdeles svår att se, men 

jag har tyckt mig finna den å hvardera sidan af första abdominalsegmen- 

tet vid nedre delen af dess främre uppsvällda del. Å medlersta delen af 

detta segments undre sida har jag tyckt mig se en annan större öppning 

(vulva), men jag har icke kunnat se, om den. har någon förbindelse med 

öppningarna för oviducterna. När honan år utvuxen, och fortplantnings- 

skicklig, har hon alltid första abdominalsegmentet betydligt längre och 

större, ån de andre, då det deremot dessförinnan är nästan kortare, än 

det följande.  Hjertat är icke synligt. Isynnerhet inuti tarmkanalen, men 
äfven på andra ställen i kroppen synas en mängd rödaktiga kulor, hvilka 
man antagit för att vara fettblåsor. 

Hannen skiljer sig från honan genom mycket mindre storlek, och 

smärtare kroppsbyggnad. Dess antenner af första paret (tab. XV, fig. 2) 

hafva äfvenledes en helt annan byggnad, än de hos henne. De äro tjoc- 

kare och klumpigare, och hafva trettonde och fjortonde lederna särdeles 

långa, och med en mycket rörlig articulation, så att antennerna här kunna 

böjas tillsamman. Dessa leder hafva i främre kanten i närheten till led- 

gången dem emellan en membranös betäckning, liksom förhållandet är 

med antennerna hos Canthocamptus. Tredje — nionde lederna äro säår- 

deles korta, men det tionde är stort, och framtill utvidgadt, samt med ett 

tvärgående veck. De inre lederna hafva i främre kanten talrika korta 

borst. Vid suturen mellan sextonde och sjuttonde lederna är i bakre 

kanten ett knippe temligen långa borst. Båda antennerna äro af samma 

byggnad. z 

Abdomen (fig. 1) har sex segmenter med abdominalgrenarna inbe- 
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gripna, såsom tillsamman utgörande ett segment. Första och andra seg- 

menterna motsvara första segmentet hos honan. Af dessa är det första 

störst.  Undertill och på sidorna är det uppsväldt, tillfölje af de inuti det 

varande könsorganerna. Då detta segment betraktas från undre sidan 

(fig. 11), synes i dess medellinia något närmare främre ändan af seg- 

mentet genitalöppningen (€c). Vid hvardera sidan af denna synes inuti 

segmentet ett körtellikt organ (d), hvilka båda mer eller mindre conver- 

gera vid sin bakre ända, samt till färgen äro gulgröna. Vid hvardera sidan 

af tarmkanalen är en testis, som framtill böjer sig om, och baktill bildar 

en allt smalare och smalare kanal, som slutligen ingår uti den å samma 

sida varande glandeln i första abdominalsegmentet. Bakom dessa glandler 

är vid hvardera vinkeln af segmentet en process (ce), som bär trenne 

borst, af hvilka det ena är längre, än de andre. Ofvan detta segment 

synes sista bröstsegmentet (a) med det femte benparet (6), sådant det 

hos honan är beskrifvet. Hannens ahdomen är mera smärt och långsträckt, 

än den af honan, och de långa borsten vid spetsen af abdominalgrenarna 

äro i allmänhet längre, än de hos henne. 

Ungarne äro mycket olike de gamle, och Mörrer har för dem bildat 

ett nytt slägte Nauplius, samt arten N. saltatorius. Uti ett af de tidigare 

utvecklingsstadierna (tab. XXVI, fig. 19) hafva de blott tvenne segmenter, 

af hvilka det bakre (e), som är början till abdomen, är särdeles litet. 

De hafva blott trenne par extremiteter, af hvilka första paret (6); som 

äro enkla, tyckas motsvara första paret antenner. Andra paret (c) äro 

tvågreniga, och böra väl derföre motsvara ett af benparen, förmodligen 

det första. Tredje paret (d) äro vida mindre, samt något böjda framåt. 

Deras läge talar för att anse dem för ett par rudimentära ben, men deras 

utseende liknar mycket det af sista paret maxiller. På samma sätt sågo 

vi äfven, att tredje paret extremiteter hos ungen af Canthocamptus minutus 

liknade tredje paret maxiller hos det fullbildade djuret. Fortgången af deras 

utveckling beror på temperaturens beskaffenhet. Under en högre tempe- 

ratur går den fortare, än under en lägre. Enligt JurmsE's iakttagelser 

skulle en tid af något öfver en månad åtgå till ungens fullkomliga utbild- 

ning. Enligt Barrps iakttagelser skulle dertill fordras något kortare tid. 

Vi hafva sett vid hvardera sidan af honans första abdominalsegment 

en äggsäck (tab. XIV, fig. 5, f). Den tunna membran, som omgifver 

äggen, framkommer på samma gång, som de ur oviduceten, och anses af 

JURINE för att vara en del af oviductens vägg. Uti hvardera äggsäåcken 
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har jag någon gång räknat femtio ägg, men oftast är deras antal mindre. 

Under den varmare årstiden inträffa de särskilda värpningarna af en och 

samma hona med kortare mellantider, än under -den kalla. Då t. ex. 

under slutet af Februari och början af Mars denna mellantid upptagit mer 

än 14 dagar, hafva dertill under Juni månad endast åtgått 4 å 5 dagar, 

enligt JurisE's observationer. Då man derjemte tager i betraktande, att 

ungarne ungefär en månad efter det de blifvit kläckte, eller förmodligen 

stundom inom kortare tid, enligt hvad jag sjelf observerat vara förhållan- 

det med en annan närstående form (Tisbe furcata), sjelfve äro fortplant- 

ningsskicklige, så kan man svårligen undgå att falla i förvåning öfver 

dessa djurs utomordentliga fruktsamhet. JurmsE har beräknat, att en 

enda hona sålunda på ett år skulle blifva stammoder för 4,442,189,120 

afkomlingar. Också synes denna öfverhufvud taget bland alla de våra 

färska vatten tillhörande Crustaceerna af denna och de båda föregående 

ordningarna vara den, som förekommer i största mängd. Den träffas tal- 

rik under alla årstider, och i alla stagnerande färska vatten, och stundom 

förekommer den i sådan mängd, att man med en liten håf med ett enda 

tag kan upphemta hela händer fulla. 

Under det äggen äro i äggsäckarna tyckas de visserligen stå i en 

närmare förbindelse med modern; men denna är dock mera skenbar, än 

verklig. Enligt JurinE's observationer utvecklas och kläckas äggen, om 

än äggsäckarna blifva skilda från modern. Deraf vill det synas, som mo- 

dern icke utöfvade något inflytande på äggens utveckling, sedan dessa 

passerat oviducten, och som der mellan dem icke funnes någon annan 

förbindelse, än den, som finnes mellan modern och äggen hos Cladocera. 

Då äggen utgå i äggsäckarna, äro de af mörk grönaktig färg, men erhålla 

under sin utveckling en allt ljusare färg, så att de slutligen äro gulaktiga, 

och mindre opaka. 

JURINE, hvars observationer öfver dessa såvälsom de andra ”Monoculi” 

bland alla intaga första rummet, har observerat, att parningen är nöd- 

vändig för äggens befruktande, men att en enda parning är tillräcklig att 

befrukta en hona för hela hennes hf. Under parningen fäster sig han- 

nen vid honans fjerde benpar med första paret antenner, hvars byggnad, 

såsom jag ofvan anfört, dertill är lämpad. Huruledes han fäster den eller 

de förmodade spermatophorerna vid hennes vulva, är svårt att finna, då 

hans bakersta benpar icke tyckes dertill vara tjenligt. Men detta benpar 

är dertill icke mera tjenligt hos Canthocamptus eller Harpacticus. "Det är 
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endast sällan man får tillfälle att se deras parning, och hannarna äro vida 

mindre talrika, än honorna. Detta tyckes stå i en närmare förbindelse 

med parningens verkan, hvilken behöfde utsträckas i den mån parningen 

mera sällan blef verkställd. j 

Såsom redan är anfördt, har jag under alla årstider funnit den talrik 

i alla stillastående såväl rena som orena färska vatten. Jag har äfven 

funnit den i hafvet både vid stränderna af Öresund och vid dem af Öster- 

sjön. Men dessa hafva haft den &C. strenvus' tillkommande formen. Vid 

alla årstider har jag funnit den äggbärande, ehuru mindre allmänt under 

vintern, än under våren och sommaren. Dess rörelser äro snabba och 

lifliga och den simmar med långa hopp, merendels med ryggen uppåt. 

Köld tåler den till en hög grad, och om den blir infrusen uti isen, åter- 

vinner den sin förra liflighet, sedan isen blifvit upptinad, enligt O. F. 

Mörrers uppgift. Men sjelf har jag genom anställda försök erfarit, att de 

sedan isen, hvaruti de varit infrusne, blifvit upptinad, varit och för- 

blifvit döda, 

2. CYCLOPS SERRULATUS, Fischer. 

Antenn&e primi paris articulis duodecim. Selx papi mandibularum rudimentaris longissime, 

circiter dimidio longitudinis corporis &quales. Pedes quinti paris uniarticulati. Rami abdominales 

longi, extus non vero inlus ciliati, setis apicalibus longis basin propius aculeatis dein ciliatis. Longit. 
EE GE cire. 1—1Y/4 mm. 

Tab, XV, fig. 12. 

Cyclops serrulatus, S. FISCHER: Beitr. z. Kenntn, d. in d. Umgeg. v. S:t Petersb. sich findenden 

Cyclopiden, p. 17, tab. X, fig. 22 & 23, 26—51. 

Beskrifning: Den är betydligt mindre, än föregående: ungefär af dess 

halfva storlek, såsom utvuxen. Den främre kroppsdelen synes i allmän- 

het vara af ungefär samma form, som hos föregående, men abdomen (tab. 

XV, fig. 12) är i proportion smalare. Detta gör, att abdomen synes sma- 

lare i förhållande till thorax, än hos den. Antennerna af första paret, 

som till formen likna dem af föregående, hafva endast tolf leder. De 

båda cilierade borsten å den rudimentära mandibularpalpen, äro särdeles 

långa, ungefär af djurets halfva längd. Det femte rudimentära benparet 

är mindre, än hos föregående, och blott bestående af ett led. De båda 

abdominalgrenarna (fig. 12, 5) äro i proportion längre, samt å yttre kan- 
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ten försedda med särdeles korta borst, men utan sådana borst å den 

inre. Vid spetsen bära de fyra cilierade borst af olika längd. Af de 

båda kortare cilierade borsten vid deras spets är det inre föga längre än 

det yttre. De båda längre borsten vid samma spets hafva ett stycke 

utom leden först glesa taggar, och derefter tätare sidoborst, och å 

det yttre, eller kortare, af dem finnas inga dylika taggar på inre 

sidan af borstet. För öfrigt tyckes den i det närmaste likna föregående. 

Jag har funnit äggbärande, som knappt varit mer än 4 mm. långa, med 

undantag af abdominalborsten. Vid denna storlek träffas aldrig den före- 

gaende med ägg. Till färgen år den ofta gulröd, med svartaktigt öga, 

någongång ljusare; men jag har aldrig fonnit den grön. 

Den är ganska allmän, men förekommer dock aldrig i sådan mängd, 

som föregående. Isynnerhet har jag funnit den uti torfgrafvar och gro- 

par med torfbotten, och talrika vattenväxter. Dess rörelser likna dem af 

föregående. Äfven den har jag funnit i hafvet, vid stranden af Öresund. 

Anm. S. Fiscner: beskrifver å anförda stället en annan, den sistnämnde särdeles nära 

stående art, Cyclops canthocarpoides, hvilken skiljer sig från den hufvudsakligen endast 

derigenom, alt den har tio leder i första paret antenner, och derigenom, att de båda ab- 

dominalgrenarna äro korta och tjocka. Denna har jag icke lyckats finna, men angifver den 

dock här, för att derpå leda uppmärksamheten. 
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SECTIO II:pa. 

CRUSTACEA MARINA. 

Oro: CLADOCERA. 

Gen. 14. EVADNE, Lovén. 

Capilis testa non ad latera prominens, neque fornicis instar basin antennarum secundi paris obtegens. 

Ramorum harum antennarum unusquisque sex setas ciliatas, non vero geniculatas, gerens. Capul a 

thorace nulla impressione disjunetum. Pedum quattuor paria, testa non obteeta, minimeque branchi- 

fera,. Abdomen processu, setas abdominales gerente, brevissimo preditum, infraque hunc aculeis duo. 

bus, rima anali disjunctis, terminatum. Testa postice acuminata 2). 

1) Herr Doktor H. Kröver har benäget meddelat mig en vid Hirsholmen i Kattegat 

tagen Cladocer, som tyckes komma nära tll sl Polyphemus, men deck i några af- 

seenden afviker från den så mycket, och derigenom antyder en öfvergång tull sl. Fvadne, 

alt den synes mig böra betraktas såsom typ för ett eget slägte, stående midtemellan .Po- 

lyphemus och Hvadne. Då jag blott haft ett enda individ till undersökning, och icke 

velat söndertaga detta, har jag icke kunnat taga någon omständligare kännedom om dess 

byggnad, och får derföre här endast i korthet angifva slägtkaraktererna. 

PODON, n. gen. ”). 

Corporis forma Polyphemo similis. Caput a thorace impressione profunda disjunctum. Testa 

matlricem obtegens postice rotundata, tuberculata. Antennarum secundi paris ramorum unus quadri- 

arliculatus setis ciliatis septem, quarum arliculo secundo una, articulo tertio dux, et articulo quarto 

quattuor adflixe, et alter triarticulatus setis ciliatis sex, quarum arliculo primo et secundo una, et ar- 

ticulo tertio quattuor adfixe, preditus. Pedum quattuor paria minime branchifera; par primum ma- 

ximum, quinque- arliculatum, articulo secundo brevi extus appendicem bisetosam gerente, articulo tertio 

elongalo postice duabus vel tribus, articulo quarto et quinto duabus longis, erassis etpostice aculeatis 

selis arcualis preditis. Abdomen processu, setas abdominales duas gerente, brevi, apicem abdominig 

minime superante preditum, et aculeis duobus rectis, elongatis, rima anali disjunctis, terminatum. 

PODON INTERMEDIUS, n. sp: 

Longit. cire. I min, 

Det är denne, som af LovÉs omnämnes vid beskrifningen af FEvadne, p. 14, såsom 

stående mellan detta slägte och Polyphemus. å 

+) Nomen proprium. 

21 
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Detta slägte skiljer sig från de andra dermed beslägtade Cladocera 

hufvudsakligen genom följande. 

Hufvudets skalbetäckning är ej utstående på sidorna, eller der såsom 

ett hvalf betäckande basen af andra paret antenner. Af de båda gre- 

narna å dessa-antenner har hvardera sex cilierade, men icke ledade borst. 

Hufvudet är icke genom någon impression skildt från thorax. Benen, 

som icke bära branchialbihang, och icke äro täckta af skalet, äro fyra par. 

Abdominalprocessen, som bär de båda abdominalborsten, är mycket kort. 

Nedom denna slutas abdomen med tvenne spetsar — en antydning till 

abdominalklor — hvilka äro åtskilda genom analspringan. Skalet slutas 

baktill med en mer eller mindre lång spets ”). 

Af detta slägte känner man ännu blott en art. 

4. EVADNE NORDMANNI, Lovén. 

Longit. circit. 3/4 millim. 

Tab, KVIL dig: AF tabs OCVIH, ög: TAR GS 

Evadne Nordmanni, S. LOVÉN: Kongl. Wet. Akademiens Handlingar för år 18535, p. 1. tab. I & Il. 

d 7 BARD: British Entomostraca, p. 114, tab. XVII, fig. 2. 

Beskrifning: Sedd från sidan, (tab. XVI, fig. 1) är honan af oval 

form, med den bakre delen af skalet utlöpande i en skarp spets och med 

den största bredden framom midten. Framom ögat har skalet en jemn 

rundning, och dess öfre kontur bildar en oafbruten båge, hvars böjning 

bakåt är obetydlig, och med en liten sänkning öfvergår i den bakre spet- 

sen. Hufvudets undre kontur är ojemn tillfölje af de något framstående 

rudimentära antennerna af första paret, och den främre delen af labrum (€). 

Den undre konturen har något framom midten straxt bakom abdomen 

sin starkaste rundning, och går derifrån bakåt och uppåt till den bakre 

spetsen nästan råt, eller med en obetydlig bugt. Framom abdomen bildar 

epimerens kant en liten bugt, går derefter framåt och uppåt, samt, efter 

2) Devis ("Die Branchiopoden der Danziger Gegend,” p. 15 & 42) har yttrat den 
åsigten, alt Evadne borde förenas med sl. Polyphemus, derföre att de båda hafva lika 
många leder uli grenarna af andra paret antenner; men mellan dem äro dock så stora 

skiljaktigheter, att jag icke kunnat finna någon giltig grund till en sådan förening. 
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att hafva bildat en jemn rundning, tillbaka till basen af antennerna af 

andra paret. Sedd ofvanifrån, är den framtill rundad, nästan jemmnbred, 

baktill endast nära spetsen afsmalnande. Skalet är i hög grad genom- 

sigtigt, nästan färglöst. 

Första paret antenner (a) äro rudimentära, samt föga synliga. 

Andra paret antenner (6) äro, i betraktande af det hos Cladocera 

vanliga förhållandet, små. Den ene grenen (c) består af fyra leder, och 

den andre af trenne. Å den förre har första ledet intet cilieradt borst, 

andra och tredje lederna hvartdera ett, och fjerde ledet fyra dylika, hvilka 

alla icke äro ledade. Å den sednare grenen har första ledet ett dylikt 

borst, andra ledet ett, och tredje ledet fyra dylika. 

Af de fyra benparen äro de trenne första (f, g, h) hvarandra i det 

närmaste lika. Det första (tab. XVII, fig. 14) synes endast vara något 

mera långsträckt. Det har fyra leder. Vid andra ledet är å yttre sidan 

ett cylindriskt bihang, som i spetsen bär tvenne borst. Tredje ledet har i 

bakre kanten ett par kortare och ett längre borst. Vid spetsen af fjerde 

ledet sitta trenne långa och något bakåt krökta borst, med glesa och 

korta sidoborst. Fjerde benparet (tab. XVH, fig. 1, i, samt tab. XVII, 

fig. 15) är kortare än de andre. Det består endast af trenne leder, af 

hvilka andra ledet är längst, och tredje är särdeles litet. Detta benpar 
har intet bibang. Vid spetsen af andra ledet sitta en tagg och tvenne 
borst, af hvilka det bakre är längst. Detta sitter på en process, som: 

möjligen motsvarar bihanget å de föregående benparen. Vid spetsen af 
tredje ledet sitta tvenne borst, som äro kortare än det längre borstet å 
föregående ledet. 

Abdominalprocessen (tab. XVII, fig. 1, I). är särdeles kort, och räcker 
icke till spetsen af abdomen. De båda borsten å densamme äro cilierade, 
samt icke särdeles långa. De båda spetsarne, hvarmed abdomen slutas 
(k), äro korta. : 

Ögat (m) är särdeles stort, ehuru i proportion mindre, än hos Po- 
lyphemus. De koniska krystall-linsarne äro särdeles långa, och deras antal 
är icke hos alla detsamma. De mörka tvärbanden å ögat utmärka än- 
darne af dessa krystall-linsar. Pigmentet vid basen af ögat är svart. Vid 
p synes fästet för de tvenne öfre ögonmusklerna. Från ganglion cephalicum 
(") går ett knippe nerftrådar till ögat. Under detta ganglion synes gangl. 
thoracicum (0). Något bakom ögat synes det organ (+), som jag ofvan (pag. 
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66) anfört, under förmodan, att det vore ett afsöndringsorgan. Mellan 

detta och tarmkanalen (47 har jag å spritlagda exemplar funnit en tem- 

ligen tydlig förbindelse. Vid sin främre del gör tarmkanalen en stark 

böjning, och går derefter nedåt, och t. o. m. något litet framåt. Från 

basen af andra paret antenner till öfre hvalfvet af skalet gå musculi leva- 

tores för dessa antenner (s). Bakom dessa synes uti en särskild kavitet 

hjertat (£). Bakom nedre delen af abdomen synes uterus, och ofvan denne 

matriz (wu). 

Hannen har jag icke lyckats finna; men den beskrifves af LovÉn så- 

som i det närmaste liknande honan, men något mindre. 

Enligt Lovéss iakttagelser är det vid modrens skalömsning, som un- 

garne komma ut ur matrix. Denna synes vara så tillsluten, att de ej 

rätt gerna på något annat sätt kunna blifva befriade derutur. 

För öfrigt får jag hänvisa till Prof. LovéÉns ofvan citerade förträffliga 

afhandling. | 

Under lugna solskensdagar i Juli månad har jag midt på dagen funnit 

den ganska talrik i hafvet vid Kullaberg, men ingen med stora ägg eller 

ungar. Jag har träffat den stundom nära landet, t. ex. uti hamnen vid 

Mölle Fiskläge. Enligt benäget meddelande af Prof. STtEEsstruP skall den 

förekomma vid Island, och synes derföre hafva en vidlyftig utbredning. 

Det har någon gång lyckats mig att i fångenskapen bibehålla den vid lif 

öfver tvenne dygn. Den är ytterst liflig, och simmar med vibrerande rö- 

relser med antennerna af andra paret, alltid med ryggen uppåt. Den är 

dock icke så snabb, som Polyphemus. 

OrRbDo: OSTRACODA. 

Pedum tria paria, ambulatoria . . soc, s es RR Rs j Cythere. 

| Maxillarum 2:dum par ( preditum. 3 Cypridina. 
Pedum unum par, natalorium. appendice mandibuli- 

| 
Ostracoda. < 

| formi I carens. I Philomedes. 

Gen. 1. CYTHERE, Möurer. 

Testi valvule infra non profunde sinuate. Oculi duo. Antenn superiores septem, inferiores 

qualtuor articulis composite, he appendicem, vel flagellum biarticulatum, minime vero fasciculum 
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setarum gerentes, et unguibus duobus terminalax. Mandibulx magna, palpo biramoso pridite. Maxil- 

larum duo paria; par anterius majus, quadridigitatum, appendicem magnam branchialem gerens; par 

posterius indivisum, palpiferum. Pedum tria paria ambulatoria, inter se similia, et antice vergentia- 

Bami abdominales breves, crassi, maxima ex parte membranacei et carnosi, et supra medium articulati. 

De till detta slägte hörande Ostracoder äro mycket små. Skalet hos 

dem har i allmänhet samma form, som hos söttvattens-Ostracoderna. Det 

har å medlersta delen af hvarje valvel några ljusare fläckar, der det är 

genomsigtigt, och der de stora slutmusklerna hafva sina fästen. Undertill 

finnes ingen djup bugt eller inskärning. I allmänhet är det särdeles tjockt 

och opakt. Ofvan ögonen är det obetydligt upphöjdt, samt tunnare och 

genomsigtigt. Ögonen äro tvenne, temligen långt åtskilda, och, då de 

betraktas uppifrån, med utseende af tvenne klara runda fläckar, lysande 

med en smaragdgrön glans, och omgifna af det svarta pigmentet såsom 

af en svart ring. ? 

Öfre paret antenner (tab. XVII, fig. 4) bestå af sju leder, som mot 

spetsen aftaga i tjocklek, men af hvilka de tvenne yttersta dock äro gan- 

ska långa. Vid spetsen af de trenne yttersta lederna sitta några borst, 

som äro korta i jemförelse med de å samma ställe vyarande borsten hos 

de andre Östracoderna. 

Undre paret antenner (fig. 5) äro af starkare, benlik byggnad. De 

bestå blott af fyra leder, af hvilka andra och fjerde äro längst. Andra ledet 

har framtill vid nedre ändan ett tvåledadt långt och smalt bihang eller bi- 

gren, hvars andra led har utseendet af en spetsig klo. Tredje ledet är 

kort. Fjerde ledet bär vid spetsen tvenne klor, och ett eller flera borst. 

Mandiblerna (fig. 9) hafva ungefär samma utseende som hos Cy- 

prides. De bestå af sjelfva mandibulan (a) och palpen (6, c). Den förra 

har ungefär sex tänder, som vid spetsen synas tvåspetsade. Den sednare 

består af en fyrledad stam, med tjocka borst, bärande å första ledet ett 

branchialbihang (c), som har omkring fem cilierade borst. 

Första paret maxiller (fig. 8) likna äfvenledes dem hos Cyprides. De 

bestå af en bred fyrkantig stam (a), som vid nedre ändan bär fyra fin- 

gerlika grenar (b), af hvilka den ene är tvåledad. Vid ändarne hafva 

dessa grenar styfva borst. Vid den andra ändan af denna maxillas stam 

är fästadt ett temligen stort nästan ovalt branchialbihang, med omkring 

aderton cilierade strålar. 

Andra paret maxiller äro små, samt likna dem hos sl. Notodromas och 

Candona. Deras nedre del, som är enkel och utan fingerlika grenar, bär 

vid spetsen en del borst. Något ofvan nedre ändan är en enkel palp. 
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De trenne derefter följande benparen (fig. 6) äro hvarandra fullkom- 

ligt like, med undantag deraf, att de främre äro kortare, än de bakre. 

Alla äro vända framåt, och bestå af sex leder, då den vid spetsen af be- 

nen sittande böjda klon betraktas såsom ett led. Första och andra le- 

derna äro de tjockaste, och det andra ledet är det längsta. I den främre 

kanten har detta några borst. De andre lederna äro mot spetsen afsmal- 

nande, och nästsista ledet, eller det, å hvilket klon sitter, är något böjdt. 

De båda abdominalgrenarna (fig. 12, sedd från sidan) äro af en 

byggnad, som är mycket olik den, som vi hittills sett bland Ostracoda 

Sedda från sidan, äro de korta och breda, samt genom en djup inskär- 

ning i bakre kanten delade i tvenne afdelningar (6 & ec), som med hvar- 

andra articulera. Sedda bakifrån, äro de serdeles tjocka. Deras betäck- 

ning är till större delen membranös, något tjockare vid den öfre, än den 

nedre delen. Men den tunna membranen är uppburen af en mängd med 

hvarandra förbundna lister af hårdare skalartad beskaffenhet och brunaktig 

färg. De äro isynnerhet tjocka vid den främre kanten, samt hafva ungefär 

det utseende, som å figuren är angifvet. Den undre kanten af hvardera ab- 

dominalgrenen, som här till större delen är omsluten af en särdeles tunn 

membran, är rundad, och förenar sig med den främre uti en framstående 

spets, som är af skalartad beskaffenhet. Vid öfre delen af abdomen synas 

ett par cilierade korta borst (a), under hvilka anus är belägen. 

Dessa Ostracoder afvika äfven betydligt från de andre derigenom, att 

generationsorganerna hafva sitt läge uti sjelfva abdominalgrenarna. Hos 

honan (fig. 12) har jag observerat, att det skalartade listverket uti ab- 

dominlagrenarna vid öfre och främre delen af dess nedre afdelning om- 

sluter en rundad kavitet, uti hvilken ovarium (d) är beläget. Bakom 

och nära intill ovarium är ett membranöst organ (e eller fig. 13, a, från 

undre sidan), som svårligen kan antagas vara något annat, än en ägg- 

ledare. Innanför och vid sidan af denne är ett långt borst (fig. 12 f), 

som möjligen år behjelpligt vid äggens afsättande. Hos ett individ, som 

jag antagit för att vara en hanne, har jag å samma ställe, der honans 

ovarium hade sitt läge, observerat ett organ i form af en krok (fig. 11, 

e), hvilket, under det djuret var lefvande, var särdeles rörligt, och stäån- 

digt böjdes upp och ned. Jag anser det troligt, att detta organ varit en 

penis. - Hannens abdominalgrenar synas nedtill vara mindre rundade och 

breda, än honans. 
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Deras rörelser äro tröga, och deras gång i allmänhet vacklande och 

osåker. De kunna icke simma; och träffas merendels krypande på Fu- 

cäceerna. 

Af detta slägte har jag endast funnit trenne säkert skilda arter. Be- 

stämningen af de till detta slägte hörande arterna är underkastad ännu 

större svårigheter, än den af Cyprides, emedan de i allmänhet äro vida 

mindre, ån dessa, samt förete mycken föränderlighet såvål individuelt, som 

tillfölje af åldern. 

SKesta NsUpnat visa, JateribUus Ibistnla list vajere okele ojn snake & oe Ask I -gibbera. 

rugosa, hispida; a latere visa, margine nad 
superiore fere recto, vel parum arcuato. i 

Cythere Testa, supra visa, oblongo- 

ovata ; sie a pe 
) Ievissima, nilida, parum hispida; alatere 

visa, supra valde areuata, altitudine maxi- > -nitida. 
ma in medio sita 

4. CYTHERE GIBBERA, Möurer. 

Testa plus vel minus hispida;, supra visa, ovata, utrinque pustulata, et bisinuata, antice et po- 

stice acuta, maxima latitudine pone medium sita, antice angustior; a latere visa, antice altior et 

rotundata, postice producta, supra leviter, infra magis sinuata. Color obscure viridis, estremitates et 

fascia mediana albide. Longit. circit. 4 mm. 

TIK, fig 

Cythere gibbera, O. F. MULLER: Entomostraca, p. 24, tab. VII, fig. 10--12 3). 

Beskrifning: Skalet är tjockt och opakt, stundom med långa och tem- 

ligen tätt sittande hår, och stundom föga hårigt. Till färgen är det mer- 

endels mörkgrönt, med båda ändarne, samt ett tvärgående bredt band å 

hvardera sidan hvitaktiga. Stundom är det betydligt ljusare. Sedt” of- 

vanifrån, är det ovalt och (tab. XIX, fig. 1) har å hvardera sidan straxt 

bakom midten en stor knöl eller utvidgning, och framom och bakom 

denna är en bugt. Vid båda ändarne är det tillspetsadt, men den fråmre 

är smalare, och största bredden är bakom midten. Sedt från sidan (fig. 

2), är det nästan njurformigt, med den främre ändan högre än den bakre, 

3) Möcuer uppgifver, att den är ”bipustulata,” förmodligen dertill förledd af de tvenne 

buglerna, 
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samt rundad, och med den bakre utdragen och trubbigt tillspetsad. Den 

öfre kanten har en obetydlig, och den undre en temligen djup bugt. 

Under våren, sommaren och hösten har jag funnit denna ganska 

allmän både vid kusterna af Öresund och vid Kullaberg. 

2. CYTHERE VIRIDIS, Mörner. 

Testa crassa opaca, hispida, impressionibus rugosa; a latere visa, reniformis (apud adultas), vel 
ovata (apud juniores), antice et postice fere xque alta, vel antice altior (jun.), margine superiore 

pone oculos fere recto, inferiore sinuato (adult.), vel leviter areuato (jun.), supra visa, oblongo- 

ovala, anlice angustlior, latitudine maxima in medio sita. Color admodum variabilis: obscure viridis, 

vel dilute viridis fusco nebulosus, vel etiam flavescens (adult.), vel albido- virescens maculis minori- 

bus fuscis (jun.). Longit. circit. ?4 mm. 

Tab. XVII, fig. 4—6, & 3—153; tab. XIX, fig. 3—5. 

Cythere viridis, O. F. MULLER: Entomostraca, p. 64, tab. VII, fig. 4 & 2. 

2 Tlatea; IDEM: ibidem, p. 65, tab. VII, fig. 3 & 4. 

>” albomaculata, BARD: Brit. Entomostraca, p. 169, tab. XX, fig. 7. 

rn alba; IpEM: ibidem, p. 170, tab. XX, fig. 6. (pullus). 

Beskrifning: Denna arten är i hög grad föränderlig, och har möjli- 

gen gifvit anledning till uppställning af ännu flera arter, än de, som i 

synonymien äro upptagna. Dess skal är tjockt, opakt, merendels hos de 

äldre ganska hårigt, ruggigt genom smärre tätt sittande impressioner, och 

mörkgrönt, eller ljusgrönt med sammanlöpande stora bruna fläckar, eller 

t. o. m. gulaktigt. Sedt från sidan (tab. XIX, fig. 3), är det något njur- 

formigt, framtill och baktill nästan lika högt, eller framtill något lägre, och 

med den öfre konturen bakom ögonen nästan rät. Den undre konturen har 

en temligen djup bugt. Både främre och bakre konturen är rundad. 

Sedt ofvanifrån (fig. 4), är det aflångt ovalt, med den främre ändan sma- 

lare; och med den största bredden ungefär öfver midten. 

Hos de yngre är skalet, sedt från sidan (fig. 5), af en helt annan 

form. Framltill är det betydligt högre, än baktill, med största höjden of- 

van eller straxt bakom ögonen, och med den undre konturen bågböjd. 

Färgen är då merendels hvitaktigt eller gulaktigt grön, med smärre bruna 

fläckar, och en större mörkgrön fläck omkring och under ögonen. BAIRp's 

C. alba synes vara en mycket ung, emedan skalet då är klart och ge- 

genomsigtigt. 

Denna är den allmännaste, och förekommer under alla årstider i 
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stor mängd på Fucaceerna såväl vid Öresund, som vid Kullaberg. Vid strän- 

derna af Östersjön har jag dock hvarken funnit denna, eller någon af de andre. 

3. CYTHERE NITIDA, n. sp. 

Testa levissima nitida, parum pilosa, interdum pellucida; a latere visa, antice humilior, margine 

superiore valde arcuato, supra oculos retuso, altiludine maxima fere in medio sita, pone hane areuata 

vel parum relusa, margine inferiore uni- vel bi- sinuato; supra visa, oblongo- ovata, antice angustior, 

apud seniores postice rotundata, et latiltudine maxima pone medium sita, valvula dextra minore; infra 

fere plana, margiaibus valvularum parum inflexis. Color variabilis, fuscus vel albidus, supra et ad 

altera, nigro- fusco nebulosus. Longit. circ. 1/4 mm. 

Falls AIN fen Oc 

Beskrifning: Skalet är slätt, glänsande, föga hårigt — nästan endast vid 

båda ändarne samt undertill — och stundom genomsigtigt. Sedt från sidan 

(tab. XIX, fig. 6), är det hos de äldre framtill lägre än baktill, med den 

öfre konturen starkt bågböjd, med en obetydlig sänkning. ofvan ögonen, 

och med största höjden öfver midten eller tätt bakom densamma, samt 

med en jemn rundning, eller en obetydlig sänkning bakom denna. Den 

undre konturen har tvenne bugter, eller blott en framom midten. Un- 

dertill är det nästan platt, med kanterna föga inböjda. Färgen är förån- 

derlig, brun eller hvitaktig, ofvantill och på sidorna här och der svartbrun, 

vid främre och bakre kanterna ljusare. 

De yngre, sedda från sidan, hafva den öfre konturen mindre båg- 

böjd, den främre delen af skalet högre, och den undre konturen rät. 

Sedda ofvanifrån (fig. 7), äro de bakåt knappt rundade, och största 

bredden är ungefär å midten. 

Denna är ej så allmän, som de båda föregående. Likväl har jag 

funnit den både vid kusterna af Öresund och vid Kullaberg bland Fuca- 

ceerna nära stranden. 

Ges. 2. CYPRIDINA, M. EpbwaArpbs. 

Test valvule antice infra profunde sinuate. Oculi duo compositi. Mandibulx nulle, maxilla- 

rum vero secundum par appendice mandibuliformi instrucetum. -Maxillarum tria paria; par secundum 

appendicem branchialem gerens. Pedum tantummodo unum par, natatorium. Appendix cylindrica, 

elongata, areuata et annulata, apicem versus setifera, thoraci posteriori utrinque, pedum 2:di paris 

gen. Cypridis loco, ovario adjacens, adfixa. Abdomen posticum in duas laminas latas, postice acu- 

leatas, divisum. 

22 



170 ÖSTRA CODA. 

De till detta slägte hörande Ostracoder skilja sig från de andra der- 

igenom, att skalets valvler å fråmre delen af undre kanten hafva en djup 

bugt eller inskärning, att mandiblerna saknas, och att i stället för dem 

andra paret maxiller äro försedda med ett bihang, som liknar den tan- 

dade ändan af en mandibula; att maxillerna äro trenne par, af hvilka an- 

dra paret har ett stort branchialbihang; att benen blott äro ett par, för- 

sedda med en stor och bred basaldel, samt en smal och ledad yttre del 

med mer eller mindre långa borst, och med egenskapen af simben, men att 

å samma ställe, der andra benparet hos sl. Cypris sitter, är å hvardera 

sidan ett långt och cylindriskt, bakåt böjdt, och närmare spetsen borst- 

bärande, annuleradt bihang; och derigenom, att den bakre delen af ab- 

domen är delad i tvenne breda skifvor, som i bakre kanten bära långa 

taggar. 

Anm. Från de ofvanstående karaktererna för detta slägte afvika de karakterer i flera 

afseenden betydligt, som af M. Epwaros blifvit gifna?) för den af honom beskrifna arten 

Cypridina Reynaudii. Han uppgifver nemligen, att den har mandibler, utan palp, samt 

blott tvenne par maxiller, och den af honom lemnade teckningen öfver skalet ?) upptager 

ingen inskärning å främre delen af dess undre kant. Men sedan jag fått ulfälle att un- 

dersöka en, efter alll utseende, mycket nära stående form, om icke samma art, från Indiska 

Hafvet, benäget meddelad af Herr Professor S. Lovés, synes det mig mer än sannolikt, att 

dessa afvikelser hafva sin grund uti en mindre noggrann observation. De båda valvlerna af 

skalet hafva en ganska djup inskärnivg å främre delen af den undre kanten, ehuru denna 

inskärning är smal, och lätt kan förbises; men öfverensstäåmma för öfrigt i det närmaste 

till formen med M. E:s teckning. Då såväl den här ifrågavarande skånska arten, och den 

al följande slägtet, som andra, dem jag sett, härstammande från Norge och Grönland, samt 

älven de, som beskrilfvas af Pumirrt 6) och Bairp 7), hafva en dylik inskärning å skalet, 

så synes det troligt, att C. Reynaudi äfven bör hafva en sådan. Den tyckes vara oum- 

bärlig för dessa djur, emedan simbenen hafva sitt läge uti den, och derigenom kunna röra 

sig åt sidan. För öfrigt har jag å den Indiska arten observerat, att den saknade man- 

dibler, men hade ett särdeles tydligt mandibelformadt bihang mid andra maxillan, som äf- 

ven bar branchialbihanget. Men den hade inga sådana processer å undre paret antenner, 

som de hos C. globosa. Det mandibelformade bihanget hade flera tänder, och liknade 

fullkomligt den tandade delen af mandibulan bos Cypris eller Cythere ?). Tredje paret 

maxiller voro särdeles tydliga, och liknade i det närmaste dem af C. globosa. Ögonen 

4) Iist. nat. des Crustacés, T. II, p. 409—210. 

5)ATab: 56, HT 

6) Wiegm. Archiv, 1840, I, p. 486, under namn af Åsterope, hvilket namn förut 

blifvit begagnadt. 

7) Ann. and Magaz. of Natural History, 2 ser. vol. I, p. 21; — samt British Ento- 

mostraca, p. 176. 

5) Det tyckes vara detta bihang, som M. Epwanps tagit för mandibula. 
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hade svart pigment, liknade ögat hos Daphnierna, och hade i kanten 8 å 40 tydliga kry- 

stall-linsar. Munnen tycktes förete en annan byggnad. Den hade formen-al en tub, inom 

hvars mynning flera papiller sulto fästade. Den hade temligen många ägg, som voro så ul- 

bildade, att de tycktes böra kläckas- hos modren. 

tiv GNPRIDINA (GLOBOSA ;7"), on.,sp. 

Testa erassa, ventricosa, hispida; a latere visa, rolundato- ovata, supra et infra zequaliter arcuata, 

altitudine maxima in medio sita; supra visa, oblongo- ovata, antice angustior, latitudine maxima ta- 

men ante medium sita. Antennarum superiorum sete apicales septem, quarum sex longe et fere 

equales.  Articulus primus et secundus antennarum inferiorum intus processus aculeatos gerentes. 

Longit. 27/4 millim. 

Tab. XVII, fig. 2—10—; tab. XVHI, fig. 1, 2, 3 & 7. 

Från den följande slägtet tillhörande arten skiljes den, oansedt det 

mandibelformade bihanget vid andra paret maxiller, lätt genom sin mera 

rundade form, och derigenom, att ändborsten på de öfre antennerna nä- 

stan alla äro af lika längd. Skalet är tjockt, bukigt, samt bevuxet af tätt 

sittande och korta hår. Sedt från sidan (tab. XVII, fig. 2), är det run- 

dadt — ovalt, med öfre och undre konturerna jemnt böjda, och med 

största höjden ungefär öfver midten. Framtill är det snedt afhugget. 

Baktill är det starkt stupande, nedtill med en obetydlig bugt, och nedom 

den en trubbig vinkel. Den undre konturen har framtill en djupt ingå- 

ende och smal bugt. Vid kanterna af denna bugt såvälsom vid den främre 

kanten af skalet äro tätt sittande och temligen långa borst. Sedt ofvan- 

ifrån (fig. 3), är skalet aflångt ovalt, framtill smalare, än baktill, men dock 

med största bredden framom midten. Undertill är det konvext. Färgen 

är gulhvit. 

När ena halfvan af skalet blifvit borttagen (fig. 4), synes kroppens 

allmänna form vara mycket lik den, som vi sett hos sl. Cypris. Vid den 

främre delen af kroppen äro fästade: antennerna, simbenen och maxillerna. 

Öfverst synas de de öfre antennerna (a & b), och bakom dessa de båda 

ögonen (nan). Under de öfre antennerna synas de undre antennerna (c & 

d), och utanför dessa synes det ena simbenet (e). Å andra sidan är 

?) Detta nya artnamn hade af Herr Doktor Kröver blifvit fästadt vid några af honom 

benäget meddelade individer af denna arten, tillika med det slägtnamn, hvarunder följande 

slägtet blilvit upptaget. 
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ett likadant. Bakom de undre antennerna synes den ena af första paret 

maxiller (f), hvilka hafva sitt fäste vid roten af nämnde antenner (fig. 

7, a). Bakom första paret synes den ena af andra paret maxiller (g) 

med det stora branchialbihanget (h). Bakom och innanför detta synes 

till dels den ena af tredje paret maxiller (6), hvilken dock för det 

mesta är dold af branchialbihanget. Ofyan detta bihang framskjuter det 

cylindriska och annulerade organet (k), som har sitt fäste å samma ställe, 

som andra benparet hos sl. Cypris, och derföre torde kunna anses mot- 

svara detta”'?). Ett likadant finnes å motsatta sidan. Bakom detta synes 

det ena ovarium (1). Bakerst synes den ena abdominalgrenen (m), som: 

genom ett tydligt led är skild från den främre delen af abdomen. Efter 

denna framställning af dessa organers läge må vi öfvergå till deras be- 

skrifning. 

De öfere antennerna (fig. 6) äro temligen långa, och bestå af sex 

leder, af hvilka det sjette är minst. Första och andra lederna äro nästan 

lika stora, samt störst, och det förra utan borst. Det sednare har nära 

yttre ändan å undre sidan ett temligen långt borst med några sidoborst 

å midten. På sin öfre sida har det korta borst. Tredje ledet, som är 

mycket kort, har ett par smärre borst å hvardera sidan. Fjerde ledet, 

som är längre, har vid sin yttre ända å nedra sidan trenne, och å den 

öfre ett borst, hvilka äro temligen långa. Femte ledet, som är mindre, 

saknar borst. Sjette ledet har sju borst, af hvilka de sex, som äro långa, 

hafva ungefär samma längd. Alla dessa borst äro strierade på tvären, 

samt bära några få sidoborst. 

De undre antennerna (fig. 7) äro af mera benlik byggnad, men 

mindre, än föregående, samt bestå af fem leder. Första ledet, som är 

störst, har nära yttre ändan äå inre sidan en process (b), som i spetsen 

är tvåklufven, och som är rigtad inåt mot munnen. Andra ledet, som är 

föga mindre, har nära öfre ändan, å samma sida trenne mindre proces- 

ser eller taggar (c), som äfvenledes äro tvåspetsiga, och rigtade inåt mot 

munnen. Troligtvis göra dessa processer tjenst såsom hjelpredskap åt 

mundelarne, och hafva för ändamål, att till dels ersätta mandiblerna; och 

kunna derföre betraktas såsom analoga med vissa bihang vid benen hos 

10) Barn (Brit. Entom. p. 477) kallar detta organ ”Oviferous feet;” men då dess 

hyggnad helt och hållet afviker från den benlika, anser jag det mindre lämpligt, att kalla 

det ben. . : 
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sl. Limulus, hvilka äfven fungera såsom mandibler. Detta led har för öf- 

rigt en hel del cilierade borst. Tredje ledet har å undre sidan nära yttre 

ändan fyra ciherade borst. Fjerde ledet har på trenne eller fyra särskilda 

ställen flera tätt intill hvarandra sittande borst. Femte ledet bär tvenne 

starka klor, samt tre eller fyra korta borst. Vid roten af en af dessa 

antenner synes en af första paret maxiller (a). 

De båda simbenen (tab. XVIH, fig. 7, fr. inre sidan) hafva en bred 

och stor, nästan triangulär basaldel (a), samt vid denna en treledad borst- 

bärande palp (d). Vid yttre ändan har basaldelen å inre sidan en för- 

djupning (6), som har en membranös betäckning, för att göra rörelserna 

af benets yttre och smalare del så mycket ledigare. Denna del (c) be- 

står af nio leder, af hvilka första ledet är lika långt, som alla de andra 

tillsamman. Detta led bär intet borst; men af de öfriga bära de sju hvart- 

dera ett borst, och det åttonde eller sista ledet har fyra längre och två 

kortare dylika. Dessa borst äro strierade på tvären, samt aftaga i längd 

mot spetsen af benet. De bära inga sidoborst. Den smalare delen af be- 

net har merendels sitt läge i bugten på skalet. 

Munnen (tab. XVII, fig. 10, h), som har sitt läge vid kroppens främre 

och undre del, mellan basen af de undre antennerna, och år transversel, 

har en tydlig membranös öfverläpp (e, £; g), och begränsas baktill af 

en framåtböjd kant af huden, hvilken synes kunna göra tjenst såsom un- 

derläpp. Under öfverläppens mest upphöjda del (g), hvilken är triangu- 

lär, med basen närmast munnen, är sjelfva munöppningen. Ofvan öfver- 

läppen synas öfre paret antenner (a). Vid sidorna af densamme synes 

undre paret d:o (6), med de mot munnen rigtade spetsiga processerna 

(c & d). 

Första paret maxiller (fig. 9) hafva fyra fingerlika grenar med tal- 

rika styfva borst vid spetsarna. Den" störste af dessa grenar består af 

tvenne leder, såsom hos de andra Ostracoda, och af dessa leder är det 

yttersta minst. Denna maxillas basaldel tyckes vara afdelad i tre eller 

fyra otydligt åtskilda leder. 

Andra paret maxiller (tab. XVII, fig. 2) äro af en mera invecklad 

byggnad. Man har å dem att urskilja trenne delar, nemligen sjelfva maxil- 

lan (b, ec), det mandibellika bihanget (a) ofvanpå densamma, och bran- 

chialbihanget (d). Sjelfva maxillan är delad i fem eller sex lober, som 

bära grofva och glest cilierade borst, och af hvilka den ena (6) har tvenne 

leder. Det ofvanpå densamma fästade mandibellika bihanget (fig. 3, lösryckt 
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och sedt från undre sidan) är af hornig eller skalartad beskaffenhet, samt 

brunaktig färg"). Det är mot spetsen bredare, samt har der trenne 

starka, trubbiga tänder. Branchialbihanget, som är fästadt vid öfre ändan 

af maxillan samt vid huden, är stort, njurformigt, samt med talrika (om- 

kring femtiofem) éilierade borst eller strålar, som äro rigtade bakåt. 

Tredje paret maxiller (fig. 1), som sitta tätt intill hvarandra, under 

gälbladen, hafva nästan solfjäderform, och äro vid sin bredare del delade 

i fyra lober, af hvilka den ena är mycket bredare, än de andre tillsam- 

mantagna. Dessa lober bära i yttre kanten grofva och glest cilierade 

borst, som å den bredaste äro till antalet ungefär femton. 

De båda cylindriska annulerade organerna (tab. XVII fig. 4, k) äro 

fästade vid undre sidan af den bakre delen af thorax, tätt bakom tredje 

paret maxiller, och vid sin nedre del dolde af dessa samt af gälbladen. 

De hafva till den yttre formen mycken likhet med en luftstrupe. De äro 

afdelade i en mängd små ringar eller leder, och böjda bakåt, samt bära nära 

spetsen några styfva glest cilierade borst (fig. 8). Mot spetsen hafva de 

en långsgående söm, och vid spetsen är en inskärning eller öppning hvars 

ena kant är beväpnad med spetsiga taggar. Dessa organers betydelse 

torde ännu böra betraktas såsom okänd. Lika litet som man ännu kän- 

ner funktionen af andra benparet hos sl. Cypris, lika litet kan man ännu 

nöjaktigt förklara densamma af dessa organer. 

Ovarierna hafva här icke sitt läge på insidan af skalet, utan ligga vid 

sidorna af den främre delen af abdomen, inom huden, och hafva troligt- 

vis sitt utlopp å undre sidan af abdomen framom abdominalgrenarna, der 

jag stundom funnit deras innehåll utträngande genom en bred kanal. 

Abdomen är ofvantill genom en temligen djup inskärning skild från 

thorax. Längre bakåt synas trenne temligen tydligt åtskilda segmenter, 

af hvilka det bakersta utgöres af de båda abdominalgrenarne (fig. 4, m, 

den ene från sidan). Fig. 5 visar dem bakifrån, liggande tätt intill 

hvarandra. De äro hårda, skalartade, af ljusbrunaktig färg, mycket hop- 

tryckta, och temligen breda, med formen af en trubbvinklig triangel. I 

bakre kanten bära de starka taggar, som mot spetsen tilltaga i längd. I 

ena kanten hafva dessa taggar andra smärre taggar. Deras antal är för- 

änderligt. Jag har å hvardera grenen funnit åtta till tio. Stundom har 

1) Det är troligtvis detta bihang, som af Bairp blifvit ansedt för mandibula. 
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den ena grenen haft en tagg mer än den andra. Vid basen mellan ab- 

dominalgrenarna år anus belägen. 

Ögonen (n), som tyckas förete en byggnad, liknande den hos Cla- 

docera, sitta ganska vidt åtskilde ofvan och bakom basen af de öfre an- 

tennerna. De äro klotformige, samt sitta på en temligen lång stjelk. I 

kanten af det rödaktiga pigmentet, synes en krans af flera krystall-linsar. 

Midt emellan ögonen sitter en lång utåt afsmalnande papill, som fram- 

skjuter mellan de öfre antennerna. Vid basen är den uppsvälld, med en 

uppstående utvidgning, som innesluter ett ämne, som mycket liknar ögats 

pigment. Möjligen torde denna papill vara ett känselorgan. 

Hannen år okänd. 

Nära Kullaberg, norr om dess yttersta udde har jag på 16—18 

famnars djup i Juli månad funnit den temligen talrik på mjuk lerbotten. 

Då den icke visade tecken till rörelse, sedan den uppkommit ur hafvet, 

har jag icke fått tillfälle att se, hur den rör sig. 

Barkep omnämner ”), att Herr Apvams funnit ett exotiskt species af 

samma slägte, hvilket simmade särdeles snabbt med rullande rörelser, samt 

hade förmågan att lysa i mörkret. Denna arten förekommer äfven vid 

Grönland, då jag af Herr Doktor Kröver erhållit grönländska exemplar, 

fullkomhgt liknande de andre. 

Anm. Baird 3) beskrifver ett annat species, Cypridina Mac Andrei, som synes 
komma denna temligen nära, men dock i anseende till skalets form visar så stora olikheter, 

att jag icke kan tvifla på deras skiljaktighet. | 

Gen. 3. PHILOMEDES '), n. gen. 

Maxille secundi paris appendice mandibuliformi carentes. Inter setas apicales antennarum supe- 

riorum dux longissima. Preterea cum genere antecedente congruens, 

Detta slägte liknar det föregående, med undantag deraf, att andra 

paret maxiller sakna det mandibelformade bihanget, och att bland ändbor-' 

sten å de öfre antennerna de tvenne äro särdeles långa. 

2) Brit. Enlom. p. 478. 

3) L. c. p.l79. ; 
4) Nomen proprium. 
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1. PHILOMEDES LONGICORNIS, n. sp. 

Testa pellucida, fere glabra, non ventricosa; a latere visa, oblongo- ovata, altitudine majore ante 

medium sita, margine superiore leviter sinuato, antice descendente, inferiore parum arcuato, antice 
profunde sinuato, sinu vero angulum rectum formante, margine posteriore leviter sinuato, et infra 

sinum obtuse angulato;, supra visa, fere elliplica, postice multo angustior, acuminata, latitudine maxima 

ante medium sita. Articulus primus et secundus antennarum inferiorum sine processibus aculeatis. 

Longit. circit. 2/5 mm. 

Tab. XXVI, fig. 4, 5, 6, 14, 15 & 16. 2) 2 

Beskrifning: Skalet är temligen tunnt och genomsigtigt, icke bukigt, 

samt, med undantag af främre och bakre kanterna, nästan utan hår. Vid 

kanterna omkring den djupa bugten och framtill äro tätt sittande borst. 

Sedt från sidan (tab. XXVI, fig. 4), är det aflångt ovalt, med största höj- 

den framom midten. Den öfre konturen har ungefär å midten en liten 

bugt, samt är framtill sluttande. Den undre konturen är föga böjd, 

med en djup bugt framtill, som är nästan rätvinklig. Den bakre konturen 

har en liten bugt, och under denna en utstående trubbig vinkel. Sedt 

ofvanifrån (fig. 5), är det nästan omvändt elliptiskt, eller bredt lan- 

cettformigt, med den bakre ändan tillspetsad, och betydligt smalare, än 

den främre, samt med största bredden framom midten. Färgen är hvit- 

aktig. De öfre antennerna, (fig. 16) äro temligen långa, och bestå, lik- 

som hos föregående, af sex leder. Af dessa år det andra ledet längst. 

Detta har ofvantill nära spetsen ett kort borst, och vid undre sidan midt- 

emot ett längre med glesa cilier. Tredje ledet, som är särdeles kort, har 

ofvan tvenne, och undertill ett dylikt borst. Fjerde ledet är något längre, 

och har vid yttre ändan fem borst, af hvilka det ena är temligen långt 

och tjockt, samt å ena sidan bärande särdeles tätt sittande och långa ci- 

hier, eller sidoborst. Femte ledet har blott ett litet borst. Sjette ledet, 

som är minst, är klufvet långsåt, samt bär vid spetsen sex eller sju borst, 

af hvilka de tvenne, som sitta hvartdera vid ändan af hvardera delen af 

ledet, äro särdeles långa — vida längre, än antennens stam, samt med 

några få sidoborst å undre sidan. Alla dessa borst äro strierade på tvären. 

Undre paret antenner likna dem hos föregående, men äro i propor- 

tion tjockare, och sakna helt och hållet de taggiga processerna å insidan 

af första och andra lederna. 

. Den yttre delen af simbenen var förlorad å det enda individ, som jag 
erhållit. Men deras basaldel liknade den hos föregående. Dess palp (fig. 6) 

synes dock i proportion något större, med yttre ledet särdeles långt och bredt. 
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Första och andra paret maxiller (fig. 14 & 15) likna mycket dem hos 

föregående, men åro mera membranösa, samt försedda med längre borst, 

och de af andra paret sakna helt och hållet det mandibellika bihanget. 

Deras branchialbihang har samma utseende, som hos föregående, med un- 

dantag deraf, att en stråle nära fästet vid maxillan är tvågrenig. Tredje 

paret maxiller likna fullkomligt dem hos föregående. 

De båda cylindriska annullerade organerna hafva samma form, som hos fö- 

regående, men äro vid spetsen något trubbigare, samt med mindre inskärning. 

De båda abdominalgrenarna likna alldeles dem hos föregående, och 

hafva i bakre kanten nio taggar. Ögonen sitta långt tillbaka, ej långt 

framom midten, och äro långt åtskilda. Mellan dem är en dylik papill, 

som hos föregående. 

Denna arten fanns å samma ställe, som föregående; men då jag 

bland ett stort antal af den blott erhöll ett enda individ af denna, vill 

det synas, som den der vore särdeles sällsynt. 

Orbo: COPEPODA. 

Gen. 1. TEMORA, Barrp. 

Caput a thorace quinque- annulato disjunelum, unum annulum pråebens. Abdomen thorace an- 

gustius, quattuor — sex articulis composiltum. Antenn secundi paris biramosex, ramo exteriore ar- 

wculis septem composito. Palpus mandibularum biramosus, vel appendice branchiali membranacea et 

setifera preditus.  Maxille vel pedes maxillares primi paris laminose, lobulos plures setiferos, se- 

cundi paris breves et crasse, processus plures selilferos, sctis longis plumosis, antice vergentibus, 

gerentes; tertii paris elongalx pedilormes, simplices, articulis sex composilr, setilfere, antice vergen- 

tes. Ramus interior pedum primi paris uniarticulatus, et secundi — quarti paris biarticulatus. Pedes 

quinti paris antecedentibus dissimiles, dexter maris subeheliformis. Oculus unicus. Sacculus oviferus unicus. 

Detta slågte står mycket nära sl. Diaptomus, och skiljer sig från det 

nästan endast derigenom, att hufvudet blott har ett segment, samt der- 

igenom, att den inre grenen af de fyra första benparen har ett led min- 

dre, än hos det sednare slägtet. 

1. TEMORA VELOX, n. sp. 

Fdligtidao "ireie "ty HLR 

Tab. XX, fig. 1—9. « 

Anm. Bard har ansett sin Temora finmarchica ?) identisk med Gussers Mono- 

5) Brit, Entom. p. 228. 
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culus finmarchicus 6), och Mörters Cyclops longicornis 7); men denne hör påtagligen till 

sl. Cetochilus, såsom Krörer med rätta anmärker 2). Den har de främre antennerna 

längre än kroppen. 

Beskrifning: Sedd ofvanifrån (tab. XX, fig. 1), är den af långsträckt 

kroppsform, med den främre delen af kroppen betydligt bredare, än ab- 

domen. Det första segmentet, som utgöres af hufvudet, är det största”). 

Det är framtill rundadt, och utan rostrum. Baktill har det å hvardera 

sidan en obetydlig bugt. Det sista, femte, bröstsegmentet är det minsta, 

och till stor del doldt af det föregående. Abdomen består af fem eller 

sex segmenter, med inberåkning af de båda abdominalgrenarna. Af 

dessa äro första och andra segmenterna de största, och abdominalgre- 

narna äro långa och smala. Vid spetsen båra de fyra långa cilierade 

borst, och å yttre sidan något innanför spetsen ett dylikt. 

Första paret antenner räcka knappt till bakre ändan af thorax, och 

bestå af tjugofyra leder, som i allmänhet äro korta, och å främre samt 

till dels äfven bakre sidan bära korta borst. 

Andra paret antenner (fig. 3) äro tvågreniga, och den yttre grenen 

(b) består af sju leder, af hvilka "andra och sjunde äro längst. Första 

ledet har i ena kanten ett borst, andra trenne, tredje — sjette hvartdera 

ett, och sjunde vid spetsen trenne och något inom spetsen ett dylikt, 

hvilka alla äro cilierade. Sjelfva stammen består af tvenne leder, som å 

inre sidan hafva ett eller tvenne borst. Den inre grenen (a) består af 

tvenne leder, af hvilka det yttre å inre sidan nåra spetsen har en bugt, 

6) Acta Havn. 10. p. 175, fig. 20—23. 

7) Entomostraca, p. 445. 

8) Naturhistorisk Tidskr. ny R. 2, p. 529. 
9) Bairo, som uppgilver, att hufvudet är förenadt med det första bröstsegmentet, har 

troligtvis dertill blifvit förledd deraf, att hufvudet blott har ett segment, som sträcker sig 

långt tillbaka, samt derigenom, att han icke observerat suturen mellan det femte helt lilla 

bröstsegmentet och det fjerde, hvilket till större delen täcker det förra. En form, som 

i anseende till bildningen af antennerna, mundelarna m. m. står så nära sl. Diaptomus, 

som Temora, enligt Bamp's beskrifning, kan svårligen hafva hufvudet förenadt med första 

bröstsegmentet. — Afvikelsen i afseende på antalet af abdominalsegmenterna, som hos Bairp's 

Temora (92) skola vara fyra, med inberäkning af abdominalgrenarna, är af större betydelse: 

Men jag har från Bohuslän erhållit en annan art, af hvilken honan har detta antal abdomi- 

nalsegmenter, och som derföre tyckes vara Buro's Temora finmarchica, och den synes för 

öfrigt så noga öfverensstämma med den här beskrifna, att de, oaktadt denna skiljaktigheten, 

påtagligen böra tillhöra ett slägte. Suturen mellan tredje och fjerde abdom. segmenterna 

hos honan af T. velox är dessutom stundom ganska otydlig. 
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samt vid denne och innanför densamme omkrimg sju cilierade borst. 

Vid den tvärt afskurna spetsen har det åfvenledes sju dylika borst. 

Mandiblerna äro fullkomligt lika dem hos sl. Diaptomus. 

Första paret maxiller (fig. 5) likna äfvenledes i det närmaste dem 

af detta sednare slägte, men hafva en lob mindre, och å stammen (a) 

har jag kunnat urskilja ungefär fem leder. Branchialbihanget (d) har 

nio strålar eller långa cilierade borst. 

Andra paret maxiller (fig. 4) likna äfven samma par hos Diaptomus. 

De synas vara sammansatte af ungefär fem leder, och hafva flera proces- 

ser vid främre kanten, som hära tillsamman ungefär sexton framåtrigtade 

långa och cilierade borst. 

Tredje paret maxiller eller maxillarben (fig. 6) synas vara något bre- 

dare, ån hos sistnämnda slägte, och bestå af sex eller sju leder, af hvilka 

första och andra, eller rättare andra och tredje lederna äro störst, och de 

yttersta otydligt åtskilda. Det förra har i fråmre kanten trenne rundade 

lober,' som bära några få cilierade borst; och det sednare har 1 samma 

kant en större dylik lob, äfven med några få sådana borst. Fjerde, femte 

och sjette lederna hafva hvartdera tvenne cilieradé borst. Sjunde ledet 

har vid sidorna och vid spetsen inalles tio dylika borst, af hvilka de vid 

spetsen äro längst '”). 

Första benparet (fig. 8) har en tvåledad stam (a $b) med ett groft 

cilieradt borst vid ändan å inre sidan af första ledet. Den yttre grenen 

(ce) består af trenne leder, som hyvartdera i yttre kanten bära en tagg. 

Yttersta ledet har vid spetsen en längre dylik tagg, samt innanför denne 

ett, och i imre kanten trenne ledade och elierade borst. Första och andra 

ledet hafva hvartdera ett dylikt borst i inre kanten. Den inre grenen, 

(d) som är mycket kortare, består blott af ett led, som vid spetsen bär 

tvenne, och vid inre sidan tvenne ledade och cilierade borst. 

Det tredje benparet (fig. 9) är det första olikt derigenom, att den 

inre grenen består af tvenne leder. Den yttre längre grenen (c) liknar 

den å det föregående, med undantag deraf att den är något längre, och 

att det tredje ledet vid spetsen har tvenne taggar utom den långa, och 

vid inre sidan ett borst mer, än hos detta. Det första ledet af den imre 

10) Genom förnyade undersökningar har jag funnit, att figuren (6) öfver den ena af dessa 

maxiller ej är fullt naturtrogen, emedan andra och tredje lederna, eller de, som äro sig- 

nerade med N:o 4 & 2, äro kortare, än de böra vara, men deremot de derpå följande 

äro något för långa. Detta har troligtvis varit en följd af trycket mellan glasskifvorna. 
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grenen (d) har vid inre sidan fyra cilierade och ledade borst; och det 

andra ledet har vid yttre kanten nära spetsen ett, vid spetsen tvenne, 

samt vid inre kanten trenne dylika borst. Fjerde benparet är detta full- 

komligt likt. Andra benparet liknar det äfven, men är något kortare"). 

Femte benparet, som sitter under femte bröstsegmentet, är mycket 

olikt de föregående, samt af olika utseende hos de olika könen. 

Ögat är brunt. Djurets färg är hvitaktig, med svag grön anstryk- 

ning, och det är mycket genomsigtigt. 

Hannen (fig. 1) har högra antennen af första paret bildad ungefär 

på enahanda sätt, som hos hannen af Diaptomwus: med en rörlig artikula- 

tion mellan tjugoförsta och tjugoandra lederna, och med sextonde — tju- 

gonde lederna utvidgade i främre kanten. Dess bakersta eller femte ben- 

par (tab. XIX, fig. 9 & 10) är af en helt annan form, än hos honan. 

Det högra benet (fig. 10) består af fem leder med inberäkning af den 

krökta klon, som sitter vid spetsen af fjerde ledet. Andra ledet har å 

inre sidan en knöl eller utvidgning. Tredje ledet är långt och smalt, och 

fjerde är utvidgadt inåt. Det venstra benet (fig. 9) består af fyra leder, 

af hvilka andra ledet å inre sidan har en utstående spets, och fjerde ledet 

vid ändan har trenne trubbiga och membranösa processer. Abdomen be- 

står af sex segmenter, med inbegripning af abdominalgrenarna. Dessa 

äro särdeles långa och smala. 

Hos honan, som är större, än hannen, äro båda antennerna af första 

paret hvarandra lika, samt likna den venstra hos hannen. Det sista bröst- 

segmentet, som, med undantag af dess sidodelar (fig. 2, 5), är doldt af 

det nästföregående, har spetsen af dessa sidodelar krökt utåt i form af 

en hake. Benen af sista paret (fig. 7) äro hvarandra lika. De bestå af 

fyra leder, af hvilka det tredje har tvenne taggar, den ene å yttre sidan, 

och den andre större å den inre, och rigtad inåt. Fjerde ledet har i 

spetsen tvenne smalare taggar af olika längd, men ingen klo. Abdomen 

(fig. 2, 1-5) är i proportion bredare, än hos hannen, och består blott af 

fem segmenter, abdominalgrenarna inberäknade. Dessa äro i allmänhet 

kortare, än hos hannen, men deras längd är underkastad individuella va- 

riationer.  Stundom har jag funnit dem mycket långa äfven hos honorna. 

Blott en äggsäck. 

1) Bamp uppgilver, allbåda grenarna å de fyra första benparen hvardera hafva tvenne 

leder. 
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Under sommaren har jag funnit den temligen allmän såväl vid Kulla- 

berg som vid kusterna af Öresund och Östersjön. Den simmar ungefär 

på samma sätt, som Diaptomus, men är vida snabbare och lifligare i sina 

rörelser, än denne; och har jag deraf hemtat anledning till namnet veloz. 

Hos honan har jag funnit spermatophorer. 

Gen. 2. : DIAS ?), n. gen. 

Caput a thorace quinque- annulato disjunetum, annulum unum praebens. Abdomen thorace posteriore 
parum angustius, qualtuor vel quinque articulis compositum, ramis abdominalibus setas sex ciliatas ge- 

rentibus. Antenne primi paris apud marem et feminam inter se similes. Antenn secundi paris bira- 

mos, ramo uno minuto uniarticulato. Labrum maximum setiferum. Palpus mandibularum biramosus, 

appendice brancbiali parvula. Maxill primi paris laminosie, lobulos plures setiferos, secundi paris breves, 

processus plures setiferos, selis longis parce ciliatis, antice vergentibus, gerentes; tertii paris breves et 

minutxr, antice vergentes, apicem versus aculealx, basin propius setifere. Pedum quattuor paria priora 

setas longissimas  ciliatas gerentes, ramo exteriore tri- et interiore bi- articulato. Pedes quinti paris 

antecedentibus dissimiles, dexter maris subeheliformis. Oculus unicus. Sacculus ovilerus unicus. 

Detta slågte innehåller blott en art, som till sin allmänna habitus 

liknar föregående, men skiljer sig från den såväl som de andre betydligt 

derigenom, att abdomen blott består af fyra eller fem leder, att antennerna 

af första paret hos båda könen hafva lika utseende; att den ena grenen 

å de tvågreniga antennerna af andra paret blott består af ett led; att la- 

brum år mycket stort; att den ena grenen å den tvågrenige mandibular- 

palpen, d. v. s. dennes branchialbihang är särdeles liten; att det tredje paret 

maxiller äro helt små, vid spetsen bärande taggar, och längre ned å fråmre 

kanten några få borst; att de fyra första benparen bära mycket långa ci- 

lierade borst, och hafva den inre grenen bestående af tvenne leder, att 

det femte benparet är olikt de andre, med det högra benet hos hannen 

subcheliformt, 0. s. V. 

1. DIAS LONGIREMIS ?) n. sp. 
Longil. circit. 4 millim. 

Tab. XXIV, fig. 1—13. 

; Beskrifning: Den är i hög grad genomsigtig, och af hvitaktig färg. 

Ogat är mörkrödt, och särdeles rörligt. 

2) Atoc, avtog. Nomen proprium mascul. 

3) Tillfölje af de långa borsten å benen. 
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Sedd ofvanifrån (tab. XXIV fig. 1), år den af långsträckt form, med 

hufvudet framåt afsmalnande och blott bestående af ett tydligt segment, 

ehuru med antydning till tvenne. Hufvudet är skildt från den femledade 

thorax, hvars första segment näst hufvudet är det största. Det sista eller 

femte bröstsegmentet är helt litet, till större delen doldt af det föregående, 

och icke fullständigt skildt från detta, samt vid hvardera sidan bärande 

en tagg. Det första abdominalsegmentet är obetydligt smalare än det 

bakersta bröstsegmentet. De båda abdominalgrenarna äro korta och breda. 

Wid spetsen hafva de fyra långa och cilierade borst, af hvilka det, som 

sitter närmast det innersta, är längst. Innanför spetsen hafva de i yttre 

och inre kanten ett dylikt, som är kortare. Alla dessa borsten äro ovan- 

ligt utsperrade. 

Första paret antenner (fig. 1, a) räcka icke till bakre kanten af 

thorax, och bestå af nitton leder. Femte, åttonde, femtonde och ader- 

tonde lederna hafva i yttre kanten hvartdera ett stort cilieradt borst. Det 

sista ledet har i spetsen fyra dylika. Sextonde och sjuttonde lederna hafva 

hvartdera i inre kanten ett sådant borst. 

Andra paret antenner (fig. 7) bestå af fyra leder, af hvilka det tredje 

ledet bär en temligen liten af ett led bestående sidogren (a), somi spet- 

sen har sju borst. Å motsatta sidan har detta led -åtta till dels ganska 

långa borst. Detta och fjerde ledet äro särdeles långa, och det sednare : 

är i spetsen snedt afskuret, och har der sju längre och några kortare borst. 

Öfverläppen (labrum) är mycket stor. Sedd framifrån (fig. 11), synes 

den bestå af en stor, vid bakre ändan något bredare lob, (a) som i bakre 

kanten bär grofva borst, och vid hvardera sidan af denne en annan 

mindre, rundad lob (6) som äfvenledes är borstbärande. Framom den 

medlersta loben synas ett par uppstående, borstbärande kanter, eller mindre 

lober. Sedd från sidan och upprest, har den ungefär det utseende som 

fig. 12 utvisar. Den medlersta loben synes då framstående långt utom 

sidoloberna, så att den synes tydligt nedom kanten af skalet, då djuret 

ligger på sidan. Den betäcker munnen framifrån såsom ett hvalf. 

Mandiblerna (fig. 5) hafva vid den inåtvända ändan ungefär åtta 

olikstora tänder. Palpen (6) är ganska stor, och består af trenne leder, 

af hvilka första ledet är störst. Andra ledet har ett, och tredje ledet 

tvenne cilierade borst. Den wvid första ledet sittande sidogrenen, eller 

branchialbihanget (c), är liten, samt bär fem cilierade borst. 
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Första paret maxiller (fig. 9) äro i proportion mindre, än hos Diapto- 

mus, och med det rudimentära branchialbihanget mindre utbildadt. De 

hafva trenne tydligen åtskilda segmenter. Bakre kanten af första seg- 

mentet (a), der det rudimentära branchialbihanget har sitt fäste, är föga 

utstående, och bär sju längre och tvenne kortare cilierade borst. Wid 

nedre ändan af samma segment äro tvenne något uppsvällda lober (d, e), 

som äro rigtade mot munnen, och bära flera grofva borst med glesa sido- 

borst. Andra ledet (6) har vid bakre kanten tvenne, och vid den främre, 

i en spets utlöpande delen ett cilieradt borst. Det yttersta ledet (c), som 

i bakre kanten är bugtigt, har vid spetsen och vid denna kant inalles sju 

cilierade borst. 

Andra paret maxiller (fig. 10) äro i proportion mindre, än dem hos 

Cetochilus, men hafva en form, som mycket liknar dessas. De bestå af 

ungefär fyra leder, och hafva i främre kanten fyra utstående trubbiga 

processer, samt bära åtta framåtrigtade, vid spetsen krökta, långa borst, 

som räcka fram till munnen, och hafva glesa och styfva sidoborst. 

Tredje paret maxiller (fig. 4) hafva en alldeles egen form. De bestå 

af sex leder, af hvilka de trenne första blott äro antydda vid bakre kan- 

ten. Wid främre sidan af den af dessa leder bildade första afdelningen 

af maxillan äro trenne processer, som bära fyra temligen långa, och med 

glesa och styfva sidoborst försedda borst. A samma sida är vid nedre 

ändan af samma afdelning en rörlig tagg. Naästsista ledet har å samma 

sida trenne dylika taggar, och sista ledet, som är mycket kort, har i 

spetsen tvenne sådana. De tvenne sista lederna äro mycket smalare, ån 

de andre, och den yttre delen af maxillan är böjd framåt. 

Tredje benparet (fig. 8) består af en tvåledad basaldel (a & b), af 

en treledad yttre gren (c), och en tväledad iwre kortare D:o (d). Det 

andra ledet af stammen har å yttre sidan vid artikulationen med första ledet 

af den yttre grenen ett cilieradt borst. Alla tre lederna af denna grenen 

hafva vid spetsen i yttre kanten en kort tagg. Första ledet har i inre 

kanten intet borst, andra ledet har i denna kant vid artikulationen med 

tredje ledet ett borst, och detta sednare ledet har i inre kanten fem, och 

vid spetsen tvenne borst. Alla dessa borst äro särdeles långa och cilie- 

rade, det yttre af dem vid spetsen af tredje ledet gröfre än de andre, 

och med grofva sidoborst blott i yttre kanten. Den inre grenen som är 

vida kortare, än den yttre, har intet borst å första ledet, men å den 
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snedt afskurna spetsen af det andra ledet fem borst, som äro lika dem 

å den andra grenen. Första, andra och fjerde benparen likna detta. 

Femte benparet är af olik byggnad hos de olika könen. 

Honan (fig. 1) har detta benpar å båda sidor lika (fig. 6) samt be- 

stående af trenne leder. af hvilka det andra är tjockast, och nära bakre 

kanten å yttre sidan bär ett långt borst. Tredje ledet utgöres af ett 

långt, vid basen särdeles tjockt borst. Hennes abdomen utgöres af endast 

fyra segmenter, af hvilka det första är störst, och bär en enda äggsäck. 

Det femte benparet hos hannen år i proportion vida mindre, än hos 

Temora och Diaptomvus, och synes vara af membranös beskaffenhet. Det 

högra benet (fig. 2) består af fem leder. Tredje och fjerde lederna hafva 

å inre sidan en utstående rundad process; och femte ledet är starkt 

böjdt, samt synes på spetsen bära en liten kort klo. Det venstra benet 

(fig. 3) består blott af trenne leder, samt är mindre än det högra. Tredje 

ledet synes i spetsen concavt, med kanterna cilierade, och bärande ett 

par små taggar. 

Den främre delen af tarmkanalen, sedd ofvanifrån (fig. 13), har 

synts vara försedd med ett blindtarmlikt bihang å hvardera sidan af 

oesophagus. 

Denna har jag blott ett par gånger anträffat. Den ena gången er- 

hölls den i hamnen vid Landskrona i slutet af Januari månad, och den 

andra gången vid Kullaberg i Juli månad, tillsamman med den följande. 

Dess rörelser äro lifliga och snabba. Stundom synes den stå stilla, liksom 

Diaptomus, under det att blott antennerna af andra paret, mandibularpal- 

perna, och första paret maxiller äro i rörelse, och stundom springer den 

med dylika hopp, som Cyclops. Under honans första abdominalsegment 

fann jag en spermatophor; och jag observerade en sådan äfven inuti de 

trenne sista bröstsegmenterna och det första abdominalsegmentet hos 

hannen, med den smalare ändan, eller halsen rigtad framåt. 

Gen. 3. ICHTHYOPHORBA '"), n. gen. 

" Caput a thoracé tuingue- annulato disjunetum, annulis duobus distinctis. Abdomen thorace 

angustius, quattuor vel quingue segmentis compositum, ramis abdominalibus quinque setas ciliatas 

3) Al iydve, fisk, och poor, föda, 
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gerentibus.  Antenn&e primi paris longissime, tenues, articulis setiferis multis composite, et inter se 
apud marem dissimiles — dextra major et geniculata. Antenne secundi paris biramose, ramis magni- 

tudine fere xequalibus, exteriore articulis septem composito. Palpus mandibularum biramosus, ramis 

fere equalibus. Maxille primi paris laminose, articulate, et lobulos plures setiferos gerentes; secundi 

paris breves et crasse, setis longis, antice vergentibus, et parce aculeatis predite; tertii paris elon- 

gate, pediformes, antice vergentes. Pedes omnes biramosi, ramis triarticulatis; par postremum ante- 

cedentibus apud feminam parum, apud marem vero magis dissimile. Oculus unicus. 

Till sin allmänna habitus visar detta slägte mycken likhet med sl. 

Diaptomus, men skiljer sig från detta såvälsom alla de andra ofvan beskrifna 

isynnerhet derigenom, att alla benparen äro tvågreniga, med båda grenarna 

treledade, och att det sista paret hos honan afviker föga, men hos hannen 

något mer från de föregående, samt har den inre grenen borstbärande, lik- 

som hos dessa. Antennerna af första paret äro mycket långa och smala, 

sammansatta af många leder, samt hos hannen olika, då den högra är 

bredare, och närmare spetsen kan läggas samman, liksom hos Diaptomus. 

Blott en art af detta slägte har af mig blifvit anträffad. 

1. ICHTHYOPHORBA HAMATA, n. sp. 

Longit. parum supra 4 millim. 

Hale NL ala. Ae 70 tab, KÄVI fig. 9—L2, 

Beskrifning: Sedd ofvanifrån (tab. XXI, fig. 1), är 'den af långsträckt 

form, med hufvudet och thorax tillsamman utgörande nära två tredjedelar 

af kroppslängden, då abdominalborsten icke inberåknas. Hufvudet, som 

tydligen är deladt i tvenne segmenter, är framåt starkt afsmalnande, 

men utan rostrum, och djurets största bredd är öfver andra hufvud- 

segmentet och första bröstsegmentet. Derifrån är det bakåt så småningom 

afsmalnande, och det sista bröstsegmentet, som är mindre än de före- 

gående, är föga bredare, än första abdominalsegmentet. Det andra hufvud- 

segmentet, och det första bröstsegmentet äro de största. Det sista bröst- 

segmentet har å hvardera sidan en utstående tagg; och den skiljer sig 

äfven härigenom från sl. Cetochilus. Hos det här aftecknade individet, 

hvilket är en fullvuxen hona, har abdomen fyra segmenter, och det första 

abdominalsegmentet är betydligt större än de andre, och har en form, 

som i allmänhet öfverensstämmer med den hos de fullvuxna honorna af 

de närstående slägtena Diaptomus, Temora och Dias. Det har största 
24 
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o bredden ungefär å midten, och sidokanterna bära här korta borst. Sedt 

från sidan (fig. 2, 14), är det äfvenledes större än de andre abdom. 

segmenterna, och då synes å undre sidan en lång och bakåt krökt, spet- 

sig process, hvilken har ett läge, som motsvarar det af operculum vulve 

hos honan af Diaptomus. Wid basen bakom densamme är genitalöppnin- 

gen. De båda abdominalgrenarna äro temligen korta och breda, samt bära 

hvardera fem cilierade borst, och ett kortare d:o, som icke synes vara 

cilieradt. Af de förra sitter det ena något innanför spetsen å yttre sidan, 

och det, som är närmast det innersta, är det längsta. Färgen är blåhvit. 

Blott ett litet, och till färgen rödt öga. 

Under främre kanten af hufvudet äro tvenne tentakellika bihang (fig. 

3), som synas vara tvåledade, eller åtminstone hafva tvenne afdelnimgar, 

af hvilka den yttre år särdeles klar och genomsigtig samt membranös. 

Hos Cetochilus (Calanus) hyperboreus, Kröyer, som är mycket större, har 

jag bättre kunnat undersöka dem, och funnit dem (fig. 10) hafva trenne 

leder, samt vid spetsen bärande tvenne spetsiga grenar, eller borst, af 

hvilka det ena vid roten artikulerar med sista ledet. 

Första paret antenner äro hos den fullvuxna honan längre, än krop- 

pen, med undantag af abdom. borsten. Wid roten äro de tjockare, och 

mot spetsen så småningom afsmalnande, samt bestå af 24—26 leder. 

I yttre kanten bära dessa leder korta borst. Sista ledet har vid spetsen 

några föga längre borst, och tredje och fjerde lederna, från spetsen råk- 

nade, hafva vid yttre ändan å inre sidan hvartdera ett något längre dylikt. 

Andra paret antenner (fig. 4) hafva en tvåledad basaldel, och tvenne 

ungefär lika stora grenar. Den förras andra led (a) är störst, och bär 

i inre kanten ett par eler tre cilierade borst. Den inre grenen (b) 

består af tvenne leder, af hvilka andra ledet å medlersta delen af sin 

inre kant har en afsats, som bär fyra längre, och ett kortare cilieradt 

borst. Wid spetsen af samma led sitta fem långa dylika borst. Den 

yttre grenen (ec) består af sju leder, af hvilka första och andra, samt 

sjunde lederna äro de största. Tredje till sjette lederna äro särdeles 

korta. Första ledet har i inre kanten ett eller tvenne borst, andra om- 

kring trenne, och tredje—sje'te hvartdera ett. Sjunde ledet, som är det 

längsta, har i spetsen sex långa och cilierade borst. Dessa antenner 

hafva således mycken likhet med samma antenner hos Diaptomus och 

Temora. 

Af brist på tillräckligt antal individer för undersökningen hade det 
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icke lyckats mig, att få se mandiblerna tydligen innan figurerna grave- 

rades; och derföre har jag i stället lemnat en afbildning (fig. 6) öfver 

den ena mandibulan af en af det närstående slägtet Cetochilus, C. (Cala- 

nus) hyperboreus, Kröyer. "Sedan dess har jag imellertid erhållit den 

från Bohuslänska skärgården, och tydligen fått se deras byggnad (tab. 

XXVI, fig. 10). Deras inre tandade del är temligen bred, och har åtta 

tänder af olik storlek. De tvenne yttersta vid ena sidan äro större, än 

de andra, samt trubbiga, och med spetsarna långt åtskilda. De trenne 

eller fyra af de andra äro naggade vid spetsen, och den yttersta vid 

andra sidan är längre samt smalare och spetsigare, än de andra. Mellan 

denna del och den öfriga delen af mandibulan, eller dess corpus (a), är 

den inknipen, och liksom försedd med en hals; och dess corpus är starkt 

böjd. Palpen är särdeles stor, samt tvågrenig. Stammen (b) synes bestå 

af tvenne leder, samt är nedtill starkt inknipen. Första ledet år nem- 

ligen mycket smalare och kortare, än det andra. Detta är bredt och 

tjockt, med något bågböjda sidokanter. Den ena grenen består af tvenne 

leder, af hvilka det ena vid den ena kanten bär fyra cilierade borst, och 

det andra vid den tvärt afhuggna spetsen bär sju dylika borst. Den 

andra grenen (c) består af fem leder, af hvilka det yttersta knappt är 

märkbart, samt har inalles sex cilierade borst, af hvilka de fyra inre äro 

särdeles långa. 

Första paret maxiller (fig. 7, från inre sidan) likna mycket dem af 

Temora. De bestå af omkring fem leder, och hafva sex borstbärande 

lober. Å inre sidan af första ledet hafva de en något uppsvälld, mot 

munnen rigtad lob (56), som bär korta och grofva borst, med glesa sido- 

borst. Den å bakre sidan varande loben, eller branchialbihanget (c) 

bär sju särdeles långa, och ett eller tvenne kortare cilierade borst. Å 

inre sidan af andra ledet sitta vid dess främre kant trenne mindre lober 

(d, e, f), af hvilka de tvenne bära hvardera tvenne, och den ena fyra 

cilierade borst. Å yttre sidan af samma led sitter en stor lob (g), som 

bär åtta långa cilierade borst. Tredje, fjerde och femte lederna bära 

tillsamman omkring elfva cilierade borst. 

Andra paret maxiller (fig. 8), som äro korta och tjocka, bestå af 

omkring fem leder, som bära inalles sjutton särdeles långa och framåt- 

rigtade samt böjda borst, hvilka blott i ena kanten bära glesa sidoborst 

eller taggar. Dessa borst räcka fram öfver munnen. : 

Tredje paret maxiller (fig. 5), som äro långa och benlika samt äf- 
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venledes rigtade framåt, bestå af sju leder, af hvilka första och andra 

äro störst, och de öfriga mot spetsen aftaga i storlek. Första ledet har 

vid sin nedre ända å inre sidan en rundad process, som bär trenne 

cilierade borst. För öfrigt har det å samma sida tvenne andra dylika 

borst. Andra ledet har å medlersta delen af samma sida trenne, samt 

vid nedre ändan tvenne, och tredje—sjunde hvartdera trenne dylika borst. 

Fjerde—sjunde hafva i bakre kanten hvartdera en kort tagg. 

Alla fem benparen hafva hos honan nästan enahanda byggnad, samt 

bestå af en tvåledad basaldel, och tvenne treledade och borstbärande 

grenar, af hvilka den inre är kortare. Å andra benparet (fig. 9) hafva 

första och andra lederna af den yttre grenen (ec) hvartdera i yttre kanten 

en tagg, och i den inre ett långt cilieradt borst. Tredje ledet har i 

yttre kanten trenne taggar, och vid spetsen en längre dylik, hvilken å 

yttre kanten bär korta sidotaggar. Vid inre sidan har detta led fyra 

långa cilierade borst. Å den inre kortare grenen (d) hafva första och 

andra lederna i yttre kanten intet, men det förra i inre kanten ett, och 

det sednare i samma kant tvenne långa och cilierade borst. Tredje ledet 

bär sju dylika borst, hvaraf endast ett i yttre kanten. Första benparet 

är kortare, och af alla det minsta, samt afviker dessutom något derigenom, 

att det å tredje ledet af den yttre grenen i yttre kanten blott har en 

tagg, och att det i stället för den långa taggen vid ändan af samma led 

har ett borst. Femte benparet (tab. XXVI, fig. 9), som är något kor- 

tare, än de trenne föregående, afviker från dessa hufvudsakligen endast 

derigenom, att det andra ledet af den yttre grenen (ce) i imre kanten har 

en stor tagg, liknande den hos hannen å samma led. 

Hannen, som är ungefär af samma storlek och kroppsform, som honan, 

kännes lätt derpå, att den högra antennen af första paret (tab. XXVI, 

fig. 12) är olik den venstra, samt nästan af samma byggnad, som hos 

hannen af Diaptomus. Den består af omkring tjugofyra leder, af hvilka 

trettonde—femtonde äro i främre kanten något utvidgade, och sextonde 

—adertonde i samma kant hafva tätt sittande, korta och fina borst, samt 

sjuttonde och adertonde med hvarandra hafva en rörlig artikulation, så 

att den delen af antennen, som är utom sjuttonde ledet, kan böjas framåt, 

och läggas intill den angränsande delen af densamma. 

Det högra benet af femte benparet (fig. 11) är af en annan bygg- 
nad, än hos honan, ehuru äfven det är tvågrenigt, med hvardera grenen 

bestående af trenne leder. Basaldelen består af tvenne leder (a & b). 
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Den yttre grenen (c) bär inga större cilierade borst. Dess första led 

har vid spetsen i yttre kanten en kort tagg. Andra ledet, som är bre- 

dast, har å samma ställe en spetsig process samt ett litet borst, som all- 

tid ligger böjdt tvärsöfver ledet, och i inre kanten en stor och krökt pro- 

cess eller tagg. Tredje ledet utgöres af en stor, krökt klo, som är sam- 

manvuxen med det föregående ledet. I yttre kanten har den en kort 

process, och i den inre en liten tagg. Den inre grenen, som icke råce- 

ker till spetsen af klon å den yttre grenen har å inre kanten af det första 

och andra ledet ett cilieradt borst, samt å tredje ledet sex längre dylika 

borst, af hvilka tvenne sitta vid spetsen, och tvenne vid hvardera sidan. 

Det venstra benet af samma par är olikt det högra derigenom, att dess 

yttre gren blott består af tvenne leder, samt saknar såväl den stora pro- 

cessen som klon. Andra ledet af denna gren bär endast vid spetsen 

tvenne korta taggar, och å yttre sidan tvenne andra dylika. Båda grenarna 

äro ungefär lika långa, och den inre liknar den å det högra benet. 

Abdomen består af fem segmenter, och det första är betydligt min- 

dre, än det andra samt saknar den spetsiga processen å den undre sidan. 

Af denna arten observerade jag under en lugn och vacker solskens- 

dag i Juli månad en utomordentlig mängd tillsamman med Evadne, Temora 

och Dias i hamnen vid Mölle Fiskläge vid Kullaberg. Hindrad af andra 

göromål att då egna dem den uppmärksamhet, de förtjente, tillvaratog jag 

blott ett par individer, hvilka jag aftecknade, och hoppades, att snart der- 

efter taga flera. Men allt sökande, såväl på djupet som vid hafsytan, var 

. sedermera fåfängt, sedan det lugna och vackra vädret upphört. Alla hade 

med ens försvunnit. Dess rörelser liknade dem af Diaptomus. Honan har 

jag stundom funnit bärande en spermatophor, fästad i genitalöppningen. 

Då denna bland de Copepoder, som jag anträffat vid våra hafsstränder, är 

den, som visat sig i största mängd, så synes det sannolikt, att den utgör 

en betydande del af somliga fiskars, t. ex. Sillens, föda; och häruti har 

jag hemtat anledning till det gifna slägtnamnet. 

Anm. Detta slägte bildar en tydlig öfvergång till det anmärkningsvärda slägtet Ce- 

tochilus, RousseL DE Vauzéme >), och jemförelsen dem emellan sprider ljus öfver de hittills 

obekanta könsförhållanderna inom detta sednare slägte. Med anledning deraf må det tillåtas 

mig att här yttra några ord om detta. Genom den ovanliga utvecklingen af femte benparet, 

som liknar de andre, och genom de stora olikheterna i afseende på abdominalsegmenternas 

5) Annales de sciences naturelles, 2 ser. t. 4, p. 3539. 
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antal — från fyra till sju, hvilket sednare antal Kröver funnit hos en art, Cetochilus ( Calanus) 
caudatus 9) — hvilket eljest merendels plägar vara konstant inom slägtena, afviker detta 

slägte (Cetochilus) så mycket från de flesta andra Copepoda, alt det utgör en särskild naturlig 

grupp, som troligtvis, sedan man med den blifvit närmare bekant, kommer att blifva rik 

både på slägten och arter. Man känner redan, att den besitter en utomordentlig rikedom 

på individer; en rikedom, som är större, än inom någon annan grupp bland Crustaceerna, 

då de, huru små de än äro (knappt mer än 4 lineer långa och ofta derunder), i polartrak- 

terna kunna utgöra en väsendtlig del af Hvalarnes föda, samt förekomma ien sådan mängd, 

att. de bilda röda band i hafvet af flera lieue's utsträckning (RousseL DE VauzÉme), och att 

man ur hafvet inom kort tid kan upphemta hela tunnor fulla (Kröver). Att man bland 

denna utomordentliga mängd aldrig funnit någon äggbärande hona, är särdeles märkligt, 

och skulle kunna gifva anledning till den förmodan, att man aldrig anträffat några fullt ut- 

bildade individer, isynnerhet som man icke heller funnit några, som genom den egna formen 

af den högra antennen af första paret, eller af det sista benparet varit karakteriserade så- 

som hannar. Men sedan man sett, att hos sl. Dias mellan de båda könen ingen olikhet 

är uti byggnaden af första paret antenner, och att benen af femte paret hos de båda kö- 

nen af Ichthyophorba mycket likna såväl hvarandra som de andra benparen, behöfver man 
icke taga sin tillflykt till en sådan förklaringsgrund. Sedan jag jemfört en del individer 

af sl. Cetochilus, med de båda nämnda slägtena såvälsom med sl. Diaptomus, hafva de 
dermed analoga könsskilnaderna i anseende till vissa delar genast varit påfallande. Till en 

början får jag nämna, att då första paret antenner, eller sista paret ben icke förete några 

skiljaktigheter könen emellan, så böra dessa sökas uti antalet af och proportionen mellan 

abdominalsegmenterna. Åtminstone har jag funnit de båda könen af alla de andra Cope- 

poda i anseende till dessa delar olika. Honan har ett segment mindre i abdomen, än 

hannen, då de segmenter, som hos hannen äro de båda första, hos henne blifvit förenade 

till ett, som är stort, och större, än de andra abdominalsegmenterna, samt större, än något 

af dem hos hannen. Jag har alltid kunnat känna den fullvuxna honan på formen af detta 

segment. Och då de yngre hannarna af sl. Canthocamptus, hos hvilka bakersta benparet 

är af enahanda byggnad hos de båda könen, ännu icke haft den egna byggnaden af första 

paret antenner, har jag dock funnit dem skilde från honorna genom det större antalet ab- 

dominalsegmenter, och det förstas mindre storlek. Sedan jag undersökt en del individer af 

sl. Cetochilus, som blifvit mig benäget meddelade af Professor Strenxstrup och Doktor 
Kröver, har jag mellan dem i afseende på abdominalsegmenternas antal och proportioner 

funnit fullkomligt enahanda förhållande, som mellan de båda bönen af de andre Copepoda. 

Hos en del har abdomen visat fullkomligt samma form, som hos hannen af Ichthyophorba, 
med det första segmentet mindre, än det andra, och hos andra har den deremot till for- 

men visat den närmaste öfverensstämmelse med den hos honan af detta slägte, med den 

skilnad likväl, att första segmentet saknat processen å den undre sidan. Häraf följer, att 

de arter af Cetochilus (Calanus, Kröver), som hafva första ahbdominalsegmentet större än 

det andra, äro honor, och att de, som hafva det mindre, än det andra, samt derjemte ett 

större antal segmenter, äro hannar. Hos Cetochilus ( Calanus) spitsbergensis, Kröver 7), 

med fem abdominalsegmenter, och med det första större, än de andra har jag funnit, att 

detta segment mycket liknar det första abdominalsegmentet hos honan af Ichthyophorba. 

6) Naturhist. Tidskrift, n. R. 2, p. 550. 

T)ekse pi Ssd. 
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Det har vid hvardera sidan en utvidgning, och å undre sidan mellan de båda utvidgnin- 

garna är den runda genitalöppningen, framull till dels täckt af ett litet veck af skalet, eller 

operculum vulve. Efter jemförelse äfven med de andra närstående slägtena, Dias, Te- 
mora och Diaptomus anser jag det afgjordt, att denna arten är en hona, ehuru jag icke 

sett den äggbärande, eller haft tillfälle att se de inre könsdelarne. Hos Cetochilus (Ca- 
lanus) gquingqueannulatus, Kröver 2) består abdomen af sex segmenter, och det första är 

vida kortare, än det andra. Denna artens abdomen öfverensstämmer till formen så noga 

med den hos hannen af Ichtyophorba, ehuru med ett större antal segmenter, än hos 

denne, att jag icke kan tvifla på, att den ju är en fullvuxen hanne, troligtvis af samma 

art, som CO. spitsbergensis ?). Bland en del individer från Davis Sundet har jag funnit 

en annan hanne, som icke hade flera än fem segmenter i abdomen, och som genom en 

del egna bihang vid första paret antenner, nära deras spets, visade sig vara en egen art. 

C. hyperboreus, Kröver 19) synes vara en hanne af en annan art, än C. spitsbergensis. 

Calanus caudatus, Kröver !), som har sju abdominalsegmenter, ehuru den har korta an- 

tenner, och icke mer än fyra par ben, är så afvikande, att den synes böra bilda ett eget 

slägte; och äfven den synes vara en hanne. 

Gen. 4. TISBE”), n. gen. 

Caput cum annulo primo thoracico conjunctum, rostratum. Abdomen quinque- vel sex- annula- 

tum thorace angustius. Antenn&e primi paris flagellum vel appendicem membranaceam, tenuem, cy- 

lindricam et uniarticulatam gerentes. Antenne secundi paris parvule, biramose, ramis ingequalibus. 

Palpus mandibularum biramosus, ramis uniarticulatis, minime branchialibus, et uno eorum altero pa- 

rum minore. Maxille primi paris bipartite, setis apicalibus validis. Maxille secundi et tertii paris 

inter se fere similes, tri- vel quadri- articulate, ungue apicali armate. Pedum primum par sequen- 

tibus paribus valde dissimile, forma singulari; rami inequales, exterior brevior, triarticulatus, interior 

biarticulatus, ambo appendices apicales ad apicem barbatas gerentes. Par secundum — quartum 

inter se similia, ramis ambo triarticulatis. Par quintum antecedentibus minus, sat vero magnum, et 

ad latera prominens, simplex, elongatum, articulis duobus compositum. Sacculus oviferus unicus. 

OJculus unicus. Corporis forma Cycelopem refert. 

Detta slägte, som blott innehåller en art, hvilken af Bairp varit upp- 

tagen under slägtet Canthocamptus, är isynnerhet utmärkt genom första 

och femte benparens byggnad; och från sl. Canthocamptus skiljer det sig 

dessutom betydligt derigenom, att mandibularpalpen är tvågrenig, genom 

benens byggnad i allmänhet, och genom sin allmänna kroppsform, som 

SJU (6: p, rd. 

2) Det är troligt, att de bihang vid första paret antenner hos denne, som KRöver om- 

talar, och hvilka äfven jag funnit, äro utmärkande för hannen, då jag aldrig sett dylika hos 

honorna. 

T0NETNTG pA. 

JE VRT Sa ne 

2) Nomen proprium. femin. 
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mera liknar den af Cyclops, än den af det förra slägtet, då abdomen är 

betydligt smalare ån thorax. Första paret antenner hafva ett cylindriskt 

membranöst bihang, tillfölje bvaraf Barrp gifvit arten namnet furcatus. 

1. TISBE FURCATA, (Baurp). 

Longit. cireit. 1 mm. 

Tab. XXV, fig. 1—5, 14, 12 & 17. 

Canthocamptus furcatus, BAIRD: Brit. Entomostraca, p. 210, tab. XXV, fig. 1 & 2; tab. XXX, fig. 
JE 

Beskrifning: Sedd ofvanifrån (tab. XXV, fig. 1), är den temligen bred, 

nästan aflångt oval. Hufvud och thorax utgöra tillsamman ungefär ”/; af 

kroppslängden. Största bredden är öfver bakre delen af första segmentet. 

Hufvudet är förenadt med första bröstsegmentet, är framåt starkt afsmal- 

nande, samt har ett litet rostrum. De tvenne derpå följande segmenterna äro 

ungefär af lika längd. Det sista bröstsegmentet, eller femte kroppsseg- 

mentet (c) är särdeles litet, ej bredare än det derpå följande första ab- 

dominalsegmentet. Å hvardera sidan af detsamma synes sista benparet 

utstående. Abdomen består af fem eller sex leder, med inbegrepp af de 

håda mycket korta abdominalgrenarna. Hvardera af dessa bär vid ändan 

fyra cilierade, och tvenne kortare, icke cilierade borst. Af de förra äro 

de tvenne medlersta, isynnerhet det inre af dessa, hvilket af alla är störst, 

längre, än de båda yttre. De båda medlersta hafva närmare roten en led. 

Färgen är hvitaktig med ljusröda tvärband, och den torde derföre 

vara den vackraste af alla inom denna ordning. Ögat är rödt. 

Första paret antenner (a) råeka, med undantag af bihanget, icke till 

bakre kanten af första kroppssegmentet. De bestå af åtta leder, af hvilka- 

andra och tredje äro störst. Vid främre kanten af det fjerde ledet är 

det nämnda bihanget (6) fästadt, endast bestående af ett led. Detta bi- 

hang, som finnes hos båda könen, räcker långt utom spetsen af sista le- 

det. Å främre och till dels äfven bakre sidan äro dessa antenner rikligen 

försedda med korta borst, och honan har vid ändan af sista ledet, som är 

långt, trenne längre borst. 

Andra paret antenner (fig. 2), som äro mycket mindre, än första 

paret, äro tvågreniga. Första ledet har i yttre kanten vid yttre ändan en 
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fyrledad sidogren (a), som 3 insidan af hvartdera af de trenne första le- 

derna har ett tjockt borst, och vid spetsen af fjerde ledet har trenne, af 

hvilka det medlersta är längst. Den andre större grenen, eller rättare 

fortsättningen af antennen, består af trenne leder, af hvilka det sista ledet 

är särdeles litet. Första ledet har i inre kanten ett borst. Andra har i 

samma kant närmare dess yttre ända trenne borst, af hvilka de tvenne 

större äro ledade, samt i ena kanten försedda med korta taggar. Vid 

spetsen af sista ledet sitta fem ledade borst, af hvilka de trenne äro större. 

Öfverläppen är stor, och till formen triangulär, på den undre sidan 

coneayv, samt betåckande munnen och de tandade ändarne af mandiblerna. 

Mandiblerna (fig. 3) åro temligen böjda, samt försedda med åtta tän- 

der, af hvilka en del åro klufna vid spetsen. Mellan tänderna synas korta 

borst, och vid ena sidan af tandraden sitter ett längre, å ena sidan cili- 

eradt borst, liksom hos Cyprides. Mandibularpalpen (a, b, c) är ganska 

stor. Den består af en basaldel (a) af ett led, som å ena sidan bär eti 

cilieradt borst. Vid ändan af denna basaldel sitta tvenne grenar (b, c), 

som hvardera bestå af ett led, bärande i spetsen den ena fem och den 

andra trenne starkt böjda borst. Den sednare grenen (b) tyckes mot- 

svara branchialbihanget, men har alls icke utseende af respirationsorgan. 

Denna grenen är något mindre, än den andre. 

Första paret maxiller (fig. 11) bestå af tvenne ända till nära basen 

skilda delar, som vid spetsen och innanför spetsen bära styfva och till 

dels temligen långa borst, och af hvilka den ena delen har ett par korta 

bihang, eller rörliga utskott, som hvartdera vid spetsen hafva tvenne tjocka 

och korta borst. 

Andra paret maxiller (fig. 4) bestå af trenne leder, af hvilka det 

andra är det största, och i inre kanten bär korta borst. Tredje ledet, 

som är det minsta, har vid ändan en lång och något krökt, stark klo, 

och innanför denna ett tjockt och kort borst. 

Tredje paret maxiller, som sitta något bakom och innanför det andra, 

vid kroppens medellinia, likna dessa sednare, men äro något mindre, med 

klon vid ändan något spensligare. 

Benen af första paret (fig. 5) äro af en särdeles egen byggnad. De 

bestå af en tvåledad basaldel (a, b), som bär tvenne grenar, af hvilka 

den yttre (c) är treledad och kortare, än den inre (d), som är tvåledad. 

Bäsaldelens andra led (6) har i yttre kanten ett cilieradt borst, ochi den 

inre en cilierad tagg. Första ledet af den yttre grenen är i yttre kanten 
25 
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cilieradt, samt har vid nedre ändan ett groft cilieradt borst. Andra ledet 

är rigtadt något inåt, samt bildar med det första en trubbig vinkel. Det 

är cilieradt i yttre och inre kanterna, samt har i den sednare kanten ett 

långt cilieradt borst, och vid den förra vid nedre ändan ett smalt jemn- 

tjockt bihang med temligen långt skägg å ena sidan vid spetsen. Tredje 

ledet, som är det minsta, bär vid spetsen fyra dylika, men längre bihang, 

samt dessutom tvenne långa borst, det ena med tätare, och det andra 

med glesare sidoborst. Första ledet å inre grenen har vid den yttre 

kanten talrika upptill kortare småborst, samt å inre kanten blott tre 

eller fyra dylika. Vid denna sednare kanten sitter ett långt cilieradt 

borst. Andra ledet har äfven i den yttre kanten korta borst, och i imre 

kanten ett långt och cilieradt borst, samt vid spetsen en spetsig klo, och 

ett tvåledadt, krökt skäggbärande bihang. Den yttre kortare grenen är 

föga längre, än första ledet å den inre grenen. 

Benen af andra paret (fig. 12) hafva, såsom vanligt, en tvåledad ba- 

saldel med tvenne ungefär liklånga grenar. Hvardera grenen består af 

trenne leder. Den yttre grenen (c) har å yttre sidan af första och andra 

lederna en tjock tagg, och å den inre ett långt, ledadt och cilieradt borst. 

Tredje ledet har i yttre kanten trenne taggar, och vid spetsen en längre 

trubbig d:o. Alla dessa taggar hafva korta sidoborst. Å inre sidan af det 

sednare ledet äro tvenne långa, ledade och cilierade borst, och vid spetsen 

innanför taggen sitter ett dylikt. Första ledet å den inre grenen (d) har 

i inre kanten ett långt cilieradt borst; andra ledet har i samma kant 

tvenne dylika, hvilka jemte det föregående icke äro ledade. Det tredje 

ledet har inre kanten trenne ledade och cilierade borst, och vid spetsen 

tvenne dylika, samt derjemte å sednare stället en längre trubbig tagg, 

med korta sidoborst. 

Tredje och fjerde benparen hafva uugefär samma utseende som det 

andra. 

Femte benparet (fig. 17) är i jemförelse med det vanliga förhållan- 

det hos dem, hos hvilka hufvudet är förenadt med första bröstsegmentet, 

ovanligt stort. Det består af tvenne leder. Basalledet (c) är temligen 

bredt, och har å inre och yttre sidan nedtill en trubbig process. Den å 

yttre sidan har ett, och den å inre tvenne temligen stora borst. Andra 

ledet (d) är smalare och längre, samt något böjdt. Å inre och yttre 

kanterna har det korta sidoborst. Å yttre sidan närmare spetsen är en 

afsats, hvarest ett större borst har sitt fäste. Vid spetsen af ledet äro 
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trenne dylika borst, af hvilka det medlersta är det största. «a är sista 

bröstsegmentet från undre sidan. 

Honan (fig. 1) är vida större samt mera undersätsig, än hannen, och 

har blott fem abdominalsegmenter, af hvilka det första är störst. Under 

detta segment bär den en enda äggsäck. 

Hannen har antennerna af första paret bildade på samma sätt, som 

hos hannen af sl. Canthocamptus, så att den yttre delen af dem kan böjas 

tillsamman och begagnas såsom en slags chela. Det femte benparet är 

något kortare, än hos honan, och abdomen består af sex segmenter. Vid 

hvardera af de båda bakre vinklarne af det första abdom. segmentet är en 

lång krökt tagg, som i yttre kanten har korta borst. Äfven hos honom 

äro abdominalgrenarna korta. 

Jag har observerat, att ungarna af denna, från det de blifvit kläckte, 

äfven under vintern endast behöfva en" tid af 18 å 19 dagar, för att blifva 

utvecklade till den grad, att de äro äggbärande. Då jag den 28 Januari 

fångade den, erhöll jag endast ett enda individ, en äggbärande hona, med 

gulaktig äggsäck. Då jag trenne dagar derefter ånyo undersökte den- 

samma, hade äggen blifvit kläckte, och åggsäcken var borta. Det vatten, 

hvaruti hon varit hållen i fångenskap förvarades imellertid uti ett varmt 

rum, och, efter att förut flera gånger hafva undersökt det, fann jag d. 

17 Februari uti detsamma åtta å tio fullvuxna individer, de flesta äggbä- 

rande honor, och endast en hanne, som redan hade första paret antenner 

fullt utbildade. Äggsäckarna voro då af svartaktig färg, och således ny- 

ligen bildade. | 
Den springer utmärkt snabbt, isynnerhet hannen, men sitter dess- 

emellan långa stunder alldeles stilla. Ofta springer honan med ryggen 

nedåt. Jag har observerat, att ögats röda pigment fördelat sig, samt 

spridt sig i hufvudet, då djuret varit döende. Samma observation har jag 

äfven gjort å andra inom denna ordning. 

Gen. 5. TACHIDIUS ?), n. gen. 

Caput cum annulo primo thoracico conjunctum, rostratum. Abdomen thorace angustius, quinque- 
vel sex- annulatum. Antenn& primi paris breves, flagello carentes, apud marem vero postice appen- 

3) Tuyidios. Nomen proprium. 
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dicem membranaceam et vesiculiformem gerentes, apiceque unguiculato. -Antenne secundi paris minuta: 

biramosx, ramo uno minore. Palpus mandibularum biramosus, ramo uno biarticulato, et altero mi- 

nore uniarticulato. Maxille primi paris lobulis tribus, setas ex parte validas gerentibus, compositx 

videnotur. Maxille secundi et tertii paris inter se fere similes, triarticulate, articulo tertio ungue longo 

gracili et parum arcuato formato. Pedum quattuor paria priora inter se fere similia, ramis ambo 

triarticulatis. Quintum par fere evanescens, tantummodo lamina minuta setifera formatum. Oculus 

unicus. Saeculus oviferus unicus. Corporis forma Cyclopem refert. 

Detta slägte skiljer sig hufvudsakligen från de andre närstående ge- 

nom de korta och klumpiga antennerna af första paret, hvilka hos hannen 

bära ett blåslikt membranöst bihang, samt vid spetsen äro beväpnade med 

en klo; genom sin tvågreniga mandibularpalp; derigenom, att de fyra första 

benparen äro hvarandra like, med hvardera grenen bestående af trenne 

leder, och liknande dem hos slägtet Cyclops, från hvilket dock detta släg- 

tet mycket afviker genom de föregående karaktererna, samt derigenom, 

att honan blott har en äggsäck. Äfven skiljer det sig från de andra der- 

igenom, att sista benparet är reduceradt till en enda liten borstbärande 

skifva. 

Af detta slägte har jag blott funnit en art, som jemte Canthocamptus 

Strömii är den minsta af alla inom denna ordning. Det ser ut, som 

Canthocamptus minuticornis, Bairp ') borde höra till detta slägte. 

1. TACHIDIUS BREVICORNIS, (Mörrer). 

Longit. cire. 4 millim. 

Tab. XXII, fig. 12—16; tab. XXIII, fig. 1, 2 & 9; tab. XXVI, fig. 47 & 18. 

Cyelops brevicornis, 0. F. MULLER: Zool. Danice Prodromus, N:o 2414. 
ul 2 IpDEm: Entomostraca, p. 118. 

An femina = = Cyclops crassicornis, IDEM: Entom. p. 113, tab. XVII, fig. 15—17" 

Anm. Mönver har i sina Entomostraca begått ett skriffel, då han der infört ut- 

trycket: ”setis caude brevissimis, i stället för: ”setis caude binis longissimis,” hvil> 
ket han har i sin Prodromus, och hvilket äfven Ström har 9), och som är «det rätta. Hans 

Cyclops crassicornis tyckes i afseende på antennernas form, kroppsformen och storleken 

komma nära honan af här ifrågavarande art; men beskrifningen och figurerna äro alltför 

ofullständiga, för att kunna lemna någon säker ledning. 

3) Brit. Entom, p. 214, Mörvers Cyclops minuticormis är påtagligen en annan art; 

och förmodligen samma, som Barns Canth. Strömti, ehuru Mörvers beskrifning och figur 

icke äro så noggranna, att man med säkerhet kan afgöra det. 

5) Acta Havn. 9. p. 590. 
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Beskrifning: Den är af undersätsig byggnad, hannen dock mindre, 

än honan, och abdomen, som bakåt är starkt afsmalnande, är betydligt 

smalare än' thorax. Sista bröstsegmentet är dock föga bredare, än det 

första abdominalsegmentet. Hufvudet är förenadt med det första bröst- 

segmentet, och har ett temligen stort rödt öga, samt ett tydligt rostrum. 

Färgen är hvitaktig, hos hannen med svag rödaktig anstrykning. Abdo- 

men består af fem eller sex segmenter, och abdominalgrenarna äro korta. 

Vid spetsen af hvardera af dessa sednare sitta fyra borst, af hvilka de 

tvenne äro korta och utan sidoborst, och de tvenne längre, samt försedda 

med sidoborst. Af de sednare är det inre vida längre, än det yttre, 

samt längre, än halfva kroppen. 

Första paret antenner äro korta och tjocka, samt bestå af sex eller 

sju leder, och äro af mycket skiljaktig byggnad hos de olika könen, och 

skola derföre nedan vid anförandet af könsskilnaderna beskrifvas. 

Andra paret antenner (tab. XXI, fig. 13) hafva mycken likhet med 

dem af Canthocamptus minutus. De äro treledade, och andra ledet bär å 

yttre sidan en liten två- eller treledad sidogren (a). Tredje ledet har i 

spetsen fyra långa och starkt böjda borst. 

Mandiblerna (tab. XXVI, fig. 17) hafva vid tuggytan ungefär sex 

tänder. Mandibularpalpen (6) är ganska stor, och består af trenne leder, 

med en liten sidogren (c) å första ledet. Första ledet är särdeles 

tjockt. Andra och tredje lederna bära styfva borst. Sidogrenen, ehuru 

föga utbildad, har dock någon likhet med motsvarande gren hos Diapto- 

mus, och tyckes ännu bära vittnesbörd om egenskapen af ett rudimentärt 

respirationsorgan. Den består af ett led, som vid spetsen bär trenne 

längre, cilierade borst, och å ena sidan har en afsats med tvenne kortare 

dylika borst. 

Första paret maxiller (fig. 18) tyckas bestå af trenne borstbärande 

lober, den ena med ett par särdeles tjocka borst, eller taggar. 

Andra och tredje paret maxiller (tab. XXI, fig. 14) äro af enahanda 

byggnad. De bestå af trenne leder, af hvilka det tredje utgöres af en 

lång, föga krökt och smal klo. Andra paret äro något kortare, än det 

tredje. Det sednare paret sitter innanför och bakom det andra, vid 

kroppens medellinia. 

Hvartdera benet af första paret (fig. 15) består af en tvåledad ba- 

saldel, som bär tvenne breda grenar, hvardera bestående af trenne korta 

och breda leder, och af hvilka den inre är något längre, än den yttre. 
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o Den sednare (c) har å yttre sidan vid nedre ändan af hvartdera ledet 

en tagg. Å inre sidan är vid nedre ändan af andra ledet ett cilieradt 

borst. Vid spetsen af sista ledet äro fyra dylika borst. Den inre grenen 

har vid nedre ändan af andra ledet å inre sidan ett cilieradt borst, och 

å inre sidan nära spetsen af sista ledet tvenne sådane, samt vid spetsen 

tvenne. Å de andra trenne benparen, som likna detta, äro båda grenarna 

ungefär lika långa. 

Det femte rudimentåra benparet består blott af en liten borstbärande 

skifva, som är af olika form hos de olika könen. Vid bakre vinklarne af 

första abdominalsegmentet sitter hos hannen äfven ett dylikt men mindre 

utskott eller skifva, med färre borst. 

Hannen (fig. 12) är af mera långsträckt form, än honan, samt något 

större — mot det vanliga förhållandet. Den främre delen af kroppen, eller 

hufvud och thorax, är aflångt oval. Första paret antenner (a) äro af 

en särdeles egen byggnad. De bestå af sju leder, af hvilka det första 

är störst. Dessa leder bära vid främre kanten till dels cilierade borst. 

Vid bakre kanten af tredje—sjette lederna sitter ett membranöst, blåslikt 

bihang (6). Det yttersta eller sjunde ledet utgöres af en krökt, kort, 

cilierad klo. Det femte rudimentära benparet (fig. 16) har en annan 

form, ån hos honan. Det är trubbigt tillspetsadt, samt bär i kanten unge- 

får nio cilierade borst. Abdomen består af sex segmenter. 

Honan (tab. XXIM, fig. 1), är vida bredare, och med den främre 

delen af kroppen oval. Antennerna af första paret (a) äro kortare, än 

hos hannen, och bestå af sex eller möjligen sju leder, som bära talrika, 

tjocka och till dels cilierade borst. Första ledet är särdeles stort och 

tjockt, och de andre aftaga mot spetsen i tjocklek. Vid spetsen af sista 

ledet sitta tre å fyra cilierade borst, som äro längre, än de andre. Det 

femte rudimentära benparet (fig. 9) är bredare, än hannens, samt icke 

tillspetsadt. Det bär i kanten åtta grofva cilierade borst. Abdomen har 

blott fem segmenter. Det första abdominalsegmentet (fig. 2) har å undre 

sidan ett tvärgående veck, som antyder dess afdelning i tvenne segmenter 

och denna antydning märkes äfven å sidorna ofvanifrån, mera än hos 

någon annan. Bakom detta veck vid dess bakre kant är genitalöppningen 

(a). Vid dess bakre vinklar äro inga dylika bihang eller processer, som 

hos hannen. 

Under alla årstider har jag funnit den allmän bland Fucaceerna vid 

stränderna af Öresund; men vid Östersjön har jag ej funnit den. Den 
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är mycket liflig, samt är ständigt i rörelse, och springer snabbare, än 

Cyclops, men eljest med liknande rörelser. Under parningen slår hannen: 

sina främre antenner om honans sista bröstsegment, och har mycket svårt 

för att släppa sitt tag. 

Gen. 6. HARPACTICUS, M. EDWARDS. 

Caput cum annulo primo thoracico conjunctum, rostratum. Abdomen thorace angustius, quin- 

que vel sex segmentis compositum. Antenn primi paris breves, apud marem appendicem apicalem 

magnam, membranaceam et vesiculiformem gerentes, apice vero non unguiculato. Antenne secundi paris 

minores, biramose, triarticulate, articulo secundo extus ramum minorem triarticulatum, et articulo 

ultimo setas magnas et flexas apicales gerente. Palpus mandibularum simplex, triarticulatus, seti- 

ferus. Maxille primi paris eodem cireit. modo ac apud Tisben formate. Maxille secundi paris crasse, 

ungue magno et quattuor appendicibus digitiformibus, setiferis instructe. Maxille tertii paris triarti- 

culate, articulo tertio ungue valido areuato formato. Pedes primi paris magni unguiculati, ramo 

" exteriore longiore et biarticulato, interiore triarticulato. Pedum tria paria sequentia inter se fere 

similia, ramis ambo triarticulatis. Pedum quintum par minutum, biarticulatum, articulo primo intus 

processu magno. Oculus unicus. Sacculus oviferus unicus. Corporis forma quam apud Cyclopem 

magis elongata. 

Det är det första benparets form, som är det hufvudsakligen utmär- 

kande för detta slägte, då båda dess grenar i spetsen åro väpnade med 

spetsiga klor. Från en del af de föregående skiljer det sig dessutom 

derigenom, att hufvudet är förenadt med första bröstsegmentet, och från 

de slägtena, som stå det närmare, derigenom, att mandibularpalpen är 

enkel, och icke tvågrenig. Från det följande slägtet Canthocamptus, som 

i allmänhet synes komma det närmast, skiljer det sig, oansedt det första 

benparets såvälsom de följande trenne parens form, genom en annan kropps- 

form, då abdomen är betydligt smalare än thorax. 

Anm. MiwE Epwarps 6), såvälsom Bairv 7) anför de bakre maxillernas eller maxil- 

larbenens form såsom den hufvudsakliga slägtkarakteren; men i anseende till dessa är så 

föga skilnad mellan detta slägte och sl Tisbe, Tachidius och Canthocamptus, att 

de ingalunda lemna någon grund för den generiska åtskilnaden. Den enda olikheten är 

den,. att dessa maxiller äro starkare byggde hos Harpacticus, med klon mera krökt. 

Såväl Mörners som Tirnesi figurer äro i detta afseende öfverdrifne. Dana?) har riktigt 

uppfattat slägtkaraktererna, ehuru han uppgifver, att cephalothorax blott har fyra segmenter, 

och således räknar det sista bröstsegmentet, med det rudimentära femte benparet, till 

6) Hist; nat. des Crust. t. Ill, p. 450. 

7) Brit. Entom. p. 212. 

8) Proceed. of the Amer. Acad. of Arts and Science. 1847. — EricHsoss Archiv, 

1047, I, p. 504. 
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abdomen; hvilket, isynnerhet när man besinnar, att detta segment fullkomligt motsvarar 

det femte "bröstsegmentet hos dem, som hafva hufvudet skildt från första bröstsegmentet, 

svårligen kan godkännas. 

1. HARPACTICUS CHELIFER (Mönrer). 

Longit., sctis abdominalibus comprehensis, cire. 17/7 millim. 

Tab. XXII, fig. 2—141. 

Cyelops chelifer, 0. F. MÖLLER: Entom. p. 114, tab. XIX, fig. 1—-3. 

Arpacticus chauseica, M. EDWARDS: Hist. nat. des Crust. t. III. p. 430. 

Arpacticus chelifer,  BAIRD: Brit. Entom. p. 212, tab. XXIX, fig. 2, 3, 3a—g. 

Anm. Möcoers beskrifning och figurer äro visserligen af den beskaffenhet, alt de 

lemna högst ringa ledning för identificeringen, då han t. ex. uppgilver, alt kroppen är utau 

segmenter, jemle, lera andra felaktigheter; men då jag icke funnit någon annan, än denne, 

som rimligtvis kan anses för samma art, som Möruuers Cyclops chelifer, har jag ansett det 

sannolikt, att den här ifrågavarande verkligen är den samme, som den. 

Beskrifning: Sedd ofvanifrån (tab. XXI, fig. 2), är den af mera 

långsträckt form, än Cyclops, men abdomen är betydligt smalare, än thorax. 

Hufvudet, som är förenadt med första bröstsegmentet, är framåt afsmal- 

nande, och försedt med ett temligen långt rostrum. Det sista bröstseg- 

mentet är föga smalare, än det föregående, och märkbart bredare, än 

första abdominalsegmentet. Vid hvardera sidan har det ett par eller tre 

korta borst. Abdomen består af fem eller sex segmenter. Abdominal- 

grenarna (5, 5) äro korta och tjocka. Vid spetsen bära de tvenne längre 

ledade och cilierade borst, af hvilka det inre är längst, och något längre 

än två tredjedelar af kroppslängden. Dessutom bära de fyra smärre 

borst, af hvilka det ena sitter i yttre kanten innanför spetsen. TI inre 

kanten äro de cilierade. 

Färgen år rödaktig, och ögat är rödt. 

Första paret antenner räcka knappast till bakre kanten af första 

kroppssegmentet, och bestå af nio leder, bärande talrika borst. Hos de 

olika könen äro de af skiljaktig byggnad. 

Andra paret antenner (fig. 5), som äro vida kortare, äro tvågreniga. 

Den ena grenen utgöres af en fortsättning af stammen, som är treledad, 

och å yttre sidan af sitt andra led bär en liten treledad sidogren (a), 

bärande flera borst. Samma led har i ena kanten ett cilieradt borst. 
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Tredje ledet, som är trubbigt och utåt bredare, har vid spetsen sex grofva 
borst, af hvilka de fyra äro starkt böjda, och försedda med ett knä. 

Mandiblerna (fig. 8), som hafva sex tänder, bära en ganska stor, 
enkel palp (6), bestående af trenne leder. Sista ledet har i spetsen sex 
långa och styfva borst, som icke synas vara cilierade. Andra ledet har 
vid spetsen å hvardera sidan tvenne cilierade borst. 

Första paret maxiller tyckas vara bildade på samma sätt, som hos 

sl. Tisbe, samt bestå af tvenne borstbärande grenar. 

Andra paret maxiller (fig. 9), bestå af en tjock och kort stam (a), 

med fyra fingerlika borstbärande grenar (6), och en stor klo (€). De 

sitta framom och utanför följande paret. 

Tredje paret maxiller (fig. 10) äro längre, än föregående paret. De 

bestå af trenne leder, och det tredje ledet (c) utgöres af en stark och 
krökt klo. : 

Fig. 7 visar dessa mundelars läge; a är rostrum, b första paret an- 
tenner, c det andra paret d:o, d mandiblerna, e munnen, f första paret 
maxiller, g det andra, 4 det tredje d:o d:o, i en bakom dessa varande 

lamell, & första benparet. 

Första benparet (fig. 6) är af en egen byggnad. Det består af en 
tvåledad basaldel (a, b) och tvenne grenar, af hvilka den yttre (c) är 

längre, än den inre (d). Basaldelens andra led har i yttre kanten ett 

litet tvåledadt och cilieradt bihang, som har utseendet af en palp, samt 

dessutom i inre och yttre kanten ett cilieradt borst. Den yttre grenen 

består af tvenne leder. Första ledet är i yttre kanten cilieradt, och har 

nära spetsen i samma kant ett något större borst. Andra ledet har i 

yttre kanten ett borst, och bär vid spetsen fem spetsiga klor. Den inre, 

kortare grenen består af trenne leder. Första ledet är i inre och yttre 

kanten cilieradt, samt har i den förre ett längre cilieradt borst. Andra 

ledet är särdeles litet, och tredje är äfvenledes litet. Vid spetsen har 

detta tvenne starka, spetsiga klor. 

Andra benparet (fig. 11) har vanligt utseende. Båda grenarna, af 

hvilka den yttre är längre, bestå af trenne leder. Den yttre grenens (c) 

första och andra leder hafva i yttre kanten en tagg, ochi den inre ett 

långt cilieradt borst. Tredje ledet har i yttre kanten trenne taggar, och 

vid spetsen en längre cilierad tagg. Vid inre sidan af samma led äro 

tvenne cilierade borst, och vid spetsen innanför taggen ett sådant. Den 

inre grenens (d) första och andra leder hafva i inre kanten ett långt 
26 
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cilieradt borst; och det tredje ledet har i samma kant ett, och vid spet- 

sen trenne dylika. 

Tredje benparet liknar fullkomligt det andra. Fjerde benparet har 

äfven en liknande byggnad, men har den inre grenen mindre, och råc- 

kande jemnt till spetsen af det andra ledet å den yttre grenen. Andra 

ledet å den inre grenen har intet cilieradt borst i inre kanten. 

Femte benparet (fig. 4) är helt litet, och rudimentärt, samt består 

af tvenne leder. Första ledet (6) är djupt inskuret eller tvådeladt. Vid 

den yttre delen sitter det mindre andra ledet (a) fästadt. Den inre 

delen, eller processen, som är stor och trubbig, bär fem längre cilierade 

borst, och vid spetsen af den yttre sitter ett dylikt. Det andra ledet 

bär åfvenledes fem sådana borst. 

Honan (fig. 2) har första paret antenner (a) af spensligare byggnad, 

än hannen. Å främre sidan sitter å ett utskott af fjerde ledet ett större 

och tjockare borst. Abdomen består af fem segmenter, och det första, 

som är större, ån de andre, bär en enda äggsäck. 

Hannen, som är något större, än honan, har första paret antenner 

(fig. 3) särdeles tjocka. Vid spetsen bära de ett blåslikt, och mem- 

branöst, stort bihang (a). Abdomen består af sex segmenter, och första 

och andra segmenterna äro ungef. lika stora. 

Denne har jag endast funnit under sommaren vid Kullaberg uti 

sådant hafsvatten, som blifvit uppkastadt mellan klipporna. Den förekom 

der i stor myckenhet. Dess rörelser liknade dem af föregående, och 

voro snabba och lifliga, med oupphörliga språng. Hannen hade slagit sina 

antenner af första paret om honans kropp vid gränsen mellan första och 

andra kroppssegmenterna, samt var vid henne så starkt fästad, att han 

icke kunde släppa, äfven sedan de blifvit lagde på glasskifvan under mi- 

eroscopet. Hos honan har jag funnit en spermatophor, sittande i sjelfva 

genitalöppningen, som här icke är täckt af något operculum. 

Gen. 7. CANTHOCAMPTUS, Westwoop. 

Vide supra pag. 144. 

1. CANTHOCAMPTUS STRÖMII, Bab. 

Caput rostratum. Antenna primi paris articulis octo, arliculo quinto appendicem tenuem, seta- 
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ceam, membranaceam: gerente Pedum quattuor parium priorum ramus interior biarticulatus. Longit. 

circit. 7/2 millim, 

Tab. XXII, fig. 3—28. 

? Cyelops minuticornis, OO. I. MÖLLER: Entom. p. 117, tab. XIX, fig. 14 & 15. 

Canthocamptus Strömir, BAairp: Brit. Entom. p. 208, tab. XXVI, fig. 3, 3a. 

Beskrifning: Den har knappt mer än halfva storleken af Canth. 

minutus, och är något mindre långsträckt, än denne. Sedd ofvanifrån 

(tab. XXI, fig. 3), är "den af särdeles långsträckt form, utan någon 

märkbar inknipning mellan thorax och abdomen. Hufvudet, som är före- 

nadt med det första bröstsegmentet, har ett temligen stort rostrum. Fig. 

7 visar rostrum, sedt från sidan och nedifrån. Abdomen har fem eller 

sex segmenter. De båda abdominalgrenarna äro korta och tjocka. Vid 

spetsen bära de tvenne ledade och cilierade borst, af hvilka det inre är 

mer ån dubbelt så långt som det yttre, och något längre, än halfva 

kroppslängden. 

Färgen är grönaktig, och ögat är stort och rödt. 

Första paret antenner, med undantag af borsten, räcka ej till bakre 

kanten af det första kroppssegmentet. De bestå af åtta leder, och det 

femte ledet har ett långt smalt samt borstlikt membranöst bihang. För 

öfrigt äro de af skiljaktig form hos de olika könen. 

Andra paret antenner och mundelarna äro af samma byggnad, som 

hos Canth. minutus. 

Första benparet (fig. 5) har å yttre sidan af det andra basalledet 

en tagg. Alla tre lederna af den kortare treledade yttre grenen bära å 

yttre sidan vid spetsen en dylik tagg. Sista ledet har vid spetsen trenne 

cilierade borst, af hvilka det innersta är det längsta. Första ledet af den 

tvåledade längre inre grenen har i inre kanten ett cilieradt borst, och 

det andra ledet, som ej är hälften så långt, som det första, har i spetsen 

trenne cilierade borst, af hvilka det ena är kort. 

Andra benparet (fig. 6) har den inre grenen (d) mycket kortare, 

än den yttre (c), och såsom å förra paret blott bestående af tvenne 

leder. Första och andra ledet å den yttre grenen har å yttre sidan vid 

spetsen en tagg, och å inre sidan af det sednare är ett cilieradt borst. 

Tredje ledet har i yttre kanten trenne dylika taggar, af hvilka den ene 

sitter vid spetsen. Det bär dessutom i inre kanten tvenne, och vid 

spetsen tvenne cilierade borst. Den inre grenen har å inre kanten af 
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första ledet ett cilieradt borst, och å andra ledet har den vid spetsen 

och nära spetsen å inre sidan inalles fyra dylika borst. 

Femte benparet (fig. 8) har ungefär samma utseende, som hos 

föregående slägte. Det består af tvenne leder, af hvilka det första ledet 

(b) är störst, och å inre sidan har en stor rundad utvidgning eller pro- 

cess, som bär sex till dels särdeles långa cilierade borst. Andra ledet 

(a) bär fem dylika borst, af hvilka ett är ganska långt. 

Honan (fig. 3) har antennerna af första paret (a) af spensligare bygg- 

nad, än hannen. Det femte ledet har framtill en utvidgning, å hvilken 

det hos henne smalare bihanget sitter. Abdomen har blott fem segmen- 

ter, af hvilka det första år det största; och under detta bär hon en 

enda äggsäck. 

Hannen har första paret antenner (fig. 4 fr. undre sidan) af en 

särdeles klumpig byggnad. Femte ledet är baktill betydligen utvidgadt, 

och vid dess undre sida är det membranösa bihanget (a) fåstadt, hvilket 

är tjockare, än hos honan, och tyckes i spetsen bära ett par små borst. 

A undre sidan af sjette ledet synes en öppning (56), som möjligen anty- 

der en vidhäftningsapparat. Mellan sjette och sjunde lederna är en rörlig 

artikulation. Abdomen består af sex segmenter. 

Under alla årstider har jag funnit denne allmän vid hafskusten från 

Landskrona till Kullen. Dess rörelser likna dem af C. minutus. 

Ges. 8. CYCLOPS, MöLLer. 

Vide supra pag. 150. 

I. CYGCLOPS MAGNICEPS,:n. sp. 

Tab. XXI, fig. I. 
Antenn primi paris articulis octo. Segmentum primum corporis magnum, circit. 74 longitu- 

dinis capitlis et thoracis aquale. Rami abdominales breves, duas setas apicales ciliatas, quarum una 

abdominem longitudine wquans, vel superans, gerens. Longit. circit. 24 millim. Inter minores spec: 

hujus ordinis. 

Denne tyckes komma mycket nära Cycl. canthocarpoides Fiscner, 

men skiljer sig från denne, såvälsom de andre derigenom, att den blott 

har åtta segmenter i första paret antenner, hvilka äro särdeles tjocka, 

och försedda med ovanligt många och långa borst, och derigenom, att 
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första kroppssegmentet är särdeles stort, bredt, och framtill rundadt, ut- 

görande ungefär två tredjedelar af längden af hufvud och thorax tillsam- 

man, d. v. s. att de fyra följande bröstsegmenterna tillsamman icke utgöra 

mera, än hälften af det första segmentets längd. Å hvardera sidan af 

det sista bröstsegmentet synes en utstående tagg af det underliggande 

benparet, som synes vara större, än hos C. quadricornis. Abdominal- 

grenarna äro korta, och bära vid spetsen tvenne ledade och cilierade 

borst, af hvilka det inre är vida längre, än det yttre, och lika långt med 

eller något längre än abdomen. Det yttre har i yttre kanten närmare 

basen glesa taggar. För öfrigt bära dessa grenar tre å fyra kortare 

borst. Den är en af de minsta inom denna ordningen, och uppnår, 

med abdominalborsten inberäknade, ej mer, än 2/, millimeters längd. Färgen 

är okänd. 

Den tyckes icke vara allmän, då jag blott funnit ett enda individ i 

början af Augusti vid stranden af hafvet vid Kullaberg. 

Dessutom har jag en gång vid hafsstranden nära Lomma i trakten 

af Lund funnit en Copepod, som troligtvis hvarken sammanfaller med 

något af de ofvan beskrifna slägtena eller arterna. Då jag blott erhöll 

ett enda individ, och icke lyckades få närmare reda på dess byggnad, 

har jag endast kunnat lemna en teckning öfver dess allmänna kroppsform, 

sedd från sidan (tab. XX, fig. 410), samt en öfver de trenne bakersta 

abdominalsegmenterna, jemte abdominalborsten (fig. 11), hvilka visa sig 

olika dem hos alla de ofyan beskrifna. De utgöras af ett kort, och icke 

cilieradt, samt trenne längre cilierade borst, af hvilka det innersta är det 

kortaste. De tvenne ändra äro särdeles långa, och af nästan samma 

längd, samt ledade nära basen. Det andra paret maxiller har äfven tyckts 

förete betydliga afvikelser från de hos dem, som tyckas stå närmast, och 

såsom den hafva hufvudet förenadt med första bröstsegmentet; då de 

hafva synts visa någon likhet med dem hos Diaptomus. Första paret 

antenner tycktes vara mycket korta och buskiga. Det är möjligt, att 

detta är densamme som Mörrers Cyclops curticornis?). Jag har imellertid 

här velat angifva den till vidare efterspaning, då det, oakiadt mycket sökan- 

de, icke velat lyckas mig, att återfinna den. Den erhölls i början af Maj. 
f-—- 

?) Entom. p. 415. 
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Sedan den första sectionen eller afdelningen af detta arbete redan var 

tryckt, har jag blifvit i tillfälle att dertill göra följande tillägg. 

Rörande sättet, på hvilket ungarna af sl. Polyphemus komma ut ur matrix, bar jag 

observerat, alt det matrix omslutande skalet lossnar från abdomen på det stälte, der det 

är fästadt vid denne tält ofvan abdominalprocessen. Vid samma ställe öppnar det sig 

långsåt den förmodade tergalsuturen, och genom den derigenom uppkommande öppningen 

utgå ungarna. Detta har jag observerat å en hona, till hvilken slogs sprit medan den låg 

noder microscopet. 

LYNCEUS NANUS (Barrb). 
Testa reliculata et subtilissime undulato- striata, olivaceo- fuscescens;, a latere visa, brevis et lata, 

quodaminodo rectangalaris, superne arcuata, postice truncata et ad angulum inferiorem obtuse denti- 

culata, inferne sinuata et ciliata, rostro acutiusculo; supra visa oblonga, antice erassa et rotundata. 

Macula nigra magna, oculo quam apici rostri propior. Antennarum secundi paris ramorum unus tres 

et alter quattuor setas geniculatas gerens. Abdominis postici fere xqualis margo posticus obtuse an- 

gulatus et deinde aculeatus. Longit. circit. 24 millim. 

Acroperus nanus, BARD: Brit. Entom. p. 150, tab. XVI, fig. 6. 

Anm. De fina strimmorna, och retikuleringen såvälsom de trubbiga tänderna vid vinkeln 

mellan bakre och undre kanterna hafva icke af Barn blifvit anmärkta, och han uppgifver 

endast, alt skalet är snedt strieradt. Ofvan (pag. 78) har jag yttrat, all jag vore böjd 

för alt anse denne synonym med Lynceus rostratus; men sedan jag fått tillfälle att un- 

dersöka den i naturen, har jag funnit att den är en från denne sednare säkert skild art, 

som står midt emellan den och L. exiguus. 

Den är funnen uti ett skogskärr i bokskogen vid Vestra Wram i medlet af Juni månad. 

Dess rörelser likna dem af ÅL. sphericus, men äro något mera ojemna, och mindre lifliga. 

Sedan jag fått tillfälle att undersöka flera individer af Lynceus reticulatus, hav jag 

erfarit, alt den lilla bugten å bakre delen af öfre konturen stundom icke är tillstädes, och 

alt vid gränsen mellan bakre och undre kanterna stundom finnas trenne tänder. Då den 

icke är fullt utvuxen, är den öfre konturen mindre bågböjd, och den närmar sig då i an- 

seende till formen betydligt till L. testudinarius, så alt denne synes blott vara en yngre 

form af samma art. 

CYPRIS ELEGANTULA, S. FISoHER. 

Testa longitudinaliter striata, antice et postice parum pilosa, cinereo- albida, fusco punctata; a 

latere visa, antice et postice fere xque alta, et rotundata, altitudine maxima supra medium sita, mar- 

gine superiore valde arcuato, supra oculum fere sinuato, inferiore bisinuato, in medio parum arcuato, 

margine antico et postico diaphanis; supra visa elongata, antice et postice mueronata, antice parum 

angustior, valvulis aqualibus; infra convexa. Set lateri interiori articuli tertii antennarum inferio- 

rum adlixax longissime. Longit. circit. 1 millim. 

Cypris punctata, KocH: Deutschlands Crustaceen, Myriopoden ete. H. 214. pl. 23. 

”- elegantula, S., FisomeEr: Uber das Gen. Cypris, p. 161. tab. X, fig. 12-—14. 
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Anm. -Monoculus punctatus, Jurise, är en helt annan art, hvarför det al Fisener 

gifna namnet måste föredragas framför det af Kocn. 

Funnen vid Nöbbelöfs torfmosse nära Eund i slutet af Maj. Dess rörelser äro lifliga, 

och den simmar snabbt. 

CYPRIS VILLOSA, (JuriE). 

Testa hispida, viridis fusco- viridi nebulosa; a latere visa, antice et poslice rotundata ct fere Tque 

alta, margive superiore, preserlim postice, valde arcuato, altitudine maxima fere supra medium, mar- 

gine inferiore parum sinuato; supra visa, lanceolata, antice angustior, latiludine maxima fere in medio 

sita; infra conyvexa. Sete lateri interiori articuli tertit antennnarum inferiorum adfixe sex, quarum 

plures apicem unguium articuli ultimi superantes. Longit. parum supra 24 miliim. 

Monoculus villosus, JURINE: Hist. des Mon. p. 178, tab. 19, fig. 14 & 15. 

Cypris villosa, Kock: Deutschlands Crust. Myriap. ete. II. 21, pl. 24. 

Anm. Den figur hos Kocu, som visar dess konturer från öfre sidan, är afvikande 

derigenom, att den är bredare, än JvrisE och jag funnit den vara. 

Jag har funnit den på samma ställe och vid samma td, som föregående. Dess rö- 

relser äro temligen tröga, och jag har icke sett den simma. 

CANDONA FAB.EFORMIS, (S. Fischer). 

Testa, oblonga, pellucida, nitida, albida, parum hispida; a latere visa, antice humilior, margine 

superiore pone oculum recto et adscendente, apud marem antlice et postice rotundata, et infra pro- 

funde sinuala, apud feminam infra parum sinuata, supra pone medium obtuse angulata, et postice fere 

oblique truncata; supra visa, lanecolata, avlice et postice acuminata, antice vero angustior, presertim 

apud marem, latitudine maxima in medio sita, valvula dextra multo minore; infra convexa. Oculus 

parvus, vero visibilis. Antenna inferiores vel secundi paris articulis apud marem sex et apud femi- 

nam quinque composilx. Rami abdominales iisdem Cand. compresse similes. Testes et ovaria per 

testam pellucidam videntur. Apud marem ”pglandula mucosa” verticillata. Spermatozoa forma singu- 

lari: piliformia, vero crassiora quam apud Notodr. monachum, et majore ex parte longitudinis erenu- 

lata. Longitudo teste maris circit. 1 millim. Femina mari paullo minor. 

Cypris fabeformis, S. FiscHEr: Uber das Gen. Cypris, p. 146, tab. III, fig. 6—16. (mas). 

Anm. Från sidan sedt, har skalet hos hannen samma form, som hos hannen af 

Candona candida. Härigenom blef jag förledd att anse den för hanne till denna sednare 

arten, och bar upptagit den såsom sådan uti synonymien för denna, pag. 128, hvilket der- 

före härmed varder rättadt. Hannen al Cand. fabeformis skiljes från den andre derige- 

nom, alt den är mindre, har skalet mera hoptryckt, samt isynnerhet derigenom, att det 

är särdeles genomsigtigt, så att både generationsorganerna och ögat synas genom detsamma. 

Dess säckformiga generationsbihang vid abdomen är mindre. Fiscner har blott beskrifvit 

hannen. Honan är särdeles olik honan af Cand. candida genom den trubbiga vinkeln bakom 

midten af den öfre konturen af skalet, sedt från sidan, samt derigenom att dess bakre del 

icke är neddragen eller afrundad, utan nästan snedt afbuggen; och sedd ofvanifrån, är den 

mera hoptryckt, samt vid båda ändarne tillspetsad. 

Funnen å samma tid och ställe, som de tvenne föregående. Liksom förhållandet är 

med dess samslägtingar, voro dess rörelser tröga och krypande; och den träffades på hott- 

nen bland torfdyn. Spermatozoerna visade hos hannen icke tecken till rörelse, 
 ——— Z 
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Ofvan (pag. 159) har-jag omnämnt en Cyclops serrulatus nära stående, af Fiscner 

beskrifven art, Cyelops canthocarpoides, för att på den leda uppmärksamheten. Sedan detta 

var tryckt, har jag funnit den hos oss, och får derföre här i korthet anföra dess kännemärken. 

CYCLOPS CANTHOCARPOIDES, S. FIiscHEr. 

Corpus anticum (caput & thorax) latiusculum, ovatum, antice rotundatum. Antenna primi paris 

reflex segmentum primum corporis minime superantes, arliculis decem; secundi paris breves et cras- 

se, articulis quattuor, articulo primo postice ad suturam inter cum et art. secundum setam longam 

cilialam, articulo quarlo selas sex apicales areuatas inequales gerente. Rami abdominales breves, duas 

minores et tres majores, quarum intima longissima, setas apicales gerentes. Color albidus. Oculus 

ruber.  Longit. femine circil. 4 millim. 

Cyclops Canthocarpoides, S. FISCHER: Beitr. z. Kenutn. d. in d. Umgeg. v. S:t Pelersb. vork. Cy- 

elopiden, p- 20. tab. X, lig. 24 & 25, 32—358. 

Funnen nära Oretorpet vid Maltesliolms sätesgård. Dess rörelser, äro utomordent- 

Jigt snabba, med längre och hastigare språng, än dem al C. quadricornis och serrulatus. 

Dess äggsäckar har jag alltid funnit små, med blott 4 å 5 ägg i hvardera. Hos en hona 

af denne har jag en gång funnit tvenne dylika spermatophorer, som de ofvan (pag. 145) 

beskrifna, träffade hos en hona af CC quadricornis. 

CYCLOPS GRACILIS, n. sp. 
Corporis forma quam apud congeneres magis elongata. Cephalothorax postice gradatim coarctata, 

et hic abdomine parum latior. ”Antenne primi paris reflex scgmentum secundum corporis superantes, 

artieulis undecim composite. Arliculus primus et tertius antice, el artie. octavus et decimus postice 

apud feminam selam longam  cilialam gerentes. Antenn secundi paris tenues, iisdem anteceden- 

tis longiores, et fere eadem forma, ac apud C. guadricornem. Bami abdominales breves, ad api- 

cem setas quinque, quarum dur majores fere zequales sunt, et ad medium marginis exterioris setam 

unam minorem gerentes. Color albido- cerulescens; oculus ruber. Longit. femina adulte, setis ab- 

dominalibus comprehensis, vix 14 millim. 

Från föregående arten, hvilken den i anseende till sin ringa storlek synes komma när- 

mast, skiljes den lätt genom sin mer långsträckta kroppsform, hvilken är smärtare, än hos 

någon af de andre af detta slägte, och derigenom, att antennerna af första paret hafva elfva 

leder, samt räcka öfver andra kroppssegmentet, då de stäckas wilbaka. Dessutom skiljer 

den sig både från den och de andre derigenom, att å nämnda paret antenner första och 

tredje lederna framtill, samt åttonde och tionde lederna baktill hafva hvartdera ett ganska 

långt cilieradt borst, samt derigenom, att de korta abdominalgrenarna å midten af deras 

yttre kant bära ett litet borst. Dess rörelser äro ej så snabba, som de af den föregående, 

och likna dem af C. serrulatus. 
Funnen vid Vestra Wram i klart vatten med af starrgräs bevuxen botten. 

Slutligen får jag här anmärka, all jag, sedan den första sectionen blifvit tryckt, sett 

all D:r F. LeypiG 19) hos honan af en Copepod från hafvet, med tvenne äggsäckar, liksom 

Cyelops, funnit dylika bihang vid öppningarna för oviducterna, som dem jag funnit 1) hos 

en hona af Cyclops quadricornis, och en d:o af C. Canthocarpoides, och hvilka äfven han 

förmodat vara spermatophorer. 

10) Zeitschrift för wissenschaftliche Zoologie, 1855, p. 580. 

1) Se ofvan pag. 1453, 
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TABULA I 

Figure 1—5 & 10. Sida erystallina. 
Fig. 1. Femina adulta, a latere visa; a oculus; 6 ganglion cephalicum; c gangl. thoracicum 

cum macula nigra, d avtenne primi paris; e antenne secundi paris; / ramus earum minor, et z 

ramus major; A pedes; z oesophagus; & pars antica intestini; Z mandibula sinistra; m abdomen po- 

sticum; 2 sete abdominales; 2 cor; o ungues abdominales; p matrix; g apertura teste; r organum 

adhesionis; s maxilla sinistra; £ sculptura teste. — Fig. 2. Apertura teste ante suturam inter caput 

et thoracem, supra visa. — Fig. 3. Organum adhesionis. — Fig. 4. a mandibule ; 6 maxille. — Fig. 

5. a mandibula dextra; 6 musculi; c processus teste, ubi mandibula est adfixa,; d maxilla dextra. — 

Fig. 10. Una antenna primi paris apud marem. 

Figura 6. Sida brachyura, a latere inferiore. 
a mandibule ; 6 maxille; c labrum; d labium? e ganglion cephalicum; / gangl. thoracicum,; & 

pedes; A anus; z intestinum anticum. 

Figure 7—9. Daphnia magna, mas. 
Fig. 7. Mas a latere; a antenn&e primi paris; 4 abdomen. — Fig. 8. Abdomen; a anus. — Fig. 9. 

Pes sinister. 

TABULA IE; 

Fig. 1—13. Daphnia magna. 
Fig. 1. Mandibula dexztra, a latere anteriore, et ex parte interiore; a extremitas inferior ; 6 extrem. 

superior, cum fossula, ubi musculi sunt adfixi. — Fig. 2. Mandibula sinistra a latere posteriore; a 

extremitas inferior. — Fig. 3. Eadem extremitas a latere interiore. — Fig. 4. Labrum ; a ipsum labrum ; 

6 appendix apicalis laminosa, vel operculum voris. — Fig. 5. Pes sinister primi paris a latere ex- 

teriore; a appendix vesiculiformis. —- Fig. 6. Idem pes a latere interiore. — Fig. 7. Pes sinister se- 

cundi paris a latere exteriore. a appendix laminosa, 4 append. vesiculiformis, c ramus inferior. — 

Fig. 8. Idem pes a latere interiore,; a appendix laminosa. — Fig. 9. Pes sinister tertii paris a latere 

exteriore; a append. vesiculiformis; 6 extremitas inferior. — Fig. 10. Idem pes a latere interiore; a 

appendix laminosa. — Fig. 41. Pes sinister quarti paris a latere exteriore. — Fig. 12. Idem pes a latere 

interiore. — Fig. 13. Pes sinister quinti paris a latere exteriore; a append. vesiculiformis, 6 extre- 

mitas inferior. 

TABULA II. 

Figura 1. Sida brachyura, a latere sinistro. 
a labrum; 5 ganglion. cephalicum; d gangl. thoracicum; ce oesophagus; e antenna sinistra se- 

cundi paris. 

Figure 2 & 3. Daphnia pulex. 
Fig. 2 a latere sinistro; a antenna sinistra secundi paris; 6 antenna sinistra primi paris; c ocu- 

lus; d unus musculorum oculi; e nervi optici; / ganglion cephalicum;, g ganglion thoracicum; A 
27 
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macula nigra; 7 labrum; & musculus levator labri; I os; m cardia; 2, 2 intestinum; o, o appendices 

ececiformes intestini antici; p anus; g mandibula sinistra; 7 cor, s matrix; t£ membrana supra ma- 

tricem; u sculptura teste lateralis; v sculpt. teste capitis et tergi; x pedes; y maxilla sinistra; z mu- 

sculi; a” musculus antenne sinistre primi paris. — Fig. 3. Mandibula una. 

Figure 4 & 5. Daphnia brachiata. 

Fig. 4 a latere sinistro; a antenn&e primi paris, 6 labrum; c appendix sinistra caeciformis inte- 

stini; d antenna sinistra secundi paris; e abdomen posticum; £ sculptura teste. — Fig. 5 a latere 
superiore. 

Figura 6. Pars thoracis et abdominis Sida erystalling, ovarium dextrum 

ostendens. 

a, b, c ovarium (c pars antica), d oviductus, e, e intestinum; / vagina? 

TABULA III. 

Figura 4. Daphnia quadrangula, a latere sinistro. 
a antenne primi paris; 6 antenna sinistra secundi paris; c abdomen posticum; d sculptura test. 

Figure 2—4. Daphnia sima. 
Fig. 2 a latere sinistro; a abdomen posticum; 6 sculptura teste. — Fig. 3. caput junioris. — 

lig. 4. Una maxilla. 

Figura 5. Daphnia serrulata, a latere sinistro. 
a abdomen posticum; 5 sculptura teste. 

Figure 6 & 7. Daphnia mucronata. 
Fig. 6 a latere sinistro; a sculptura teste. — Fig. 7. Caput varietatis cornutwe. 

Figure 8 & 9. Macrothrix laticornis. 

Fig. 8 a latere sinistro, a antenne primi paris, 5 labrum; c antenna sinistra secundi paris; d 

pes sinister primi paris. — Fig. 9 a latere superiore. 

TABULA IV. 

Figure 1 & 2. Macrothrix rosea. 

Fig. 1 a latere sinistro; « labrum ; 6 ganglion thoracicum; c musculus levator labri; d seta pri- 

ma rami triarticulati antennarum secundi paris, e processus labri; / antenna sinistra primi paris; £ 

abdomen posticum; A sete abdominales; ? sculptura teste. — Fig. 2. Pes unus quinti paris; a ap- 

pendix eylindracea et membranacea. 

Figure 3-7. Acantholeberis curvirostris. 

Fig. 3 a latere sinistro; a processus labri, 4 antenn& primi paris; c & d sete antennarum se- 

cundi paris, f/ sete marginibus posterioribus teste adfixe;, g sete abdominales; 4 abdomen posticum ,; 

z laqueus intestini; & sculptura teste. — Fig. 4. Caput ex parte. — Fig. 5. Mandibula una sub com- 

pressione; a seta una earum, que intra marginem inferiorem mandibulx adfixe sunt. —- Fig. 6. Pes 

dexter primi paris a latere interiore. — Fig. 7. Sete marginales test. 

Figure 8—11. Lathonura rectirostris. 

Fig. 8. Pes sinister a latere interiore; a appendices branchiales. — Fig. 9. Una harum appen- 

dicum. — Fig. 10. Pes dexter secundi paris a latere interiore; a appendix laminosa. — Fig. 11. Hec 
appendix. 
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TABULA V. 

Figura 1. Macrothrix rosea. 
Pes dexter primi paris a latere exteriore. 

Figura 2. Lathonura rectirostris, a latere sinistro. 
a labrum; 6 processus, setas abdominales gerens; c abdomen ultimum,; d ganglion cephalicum. 

Figure 3—6. Polyphemus pediculus. 
Fig. 3 a latere sinistro; a labrum; 6 antenne primi paris; c antenna sinistra secundi paris; d 

pedes; e abdomen ultimum; /£ processus abdominalis; g apertura teste cum organo opinato secre- 

torio, A mandibula sinistra. — Fig. 4. Una mandibula. — Fig. 5. Pes sinister primi paris; a appen- 
dix branchialis. — Fig. 6. Pes unus quarti paris. 

Figurg 7—12. Lynceus lamellatus. 
Fig. 7 a latere sinistro; a rostrum; 5 antennee primi paris; c antenna sinistra secundi paris; d 

labrum; e cor; f laqueus intestini in thorace; g sete abdominales; A abdomen posticum; 7Z anus; 

k appendices caeciformes intestini; I! laqueus intest. in abdomine. — Fig. 8. Partes oris a latere in- 

feriore; a labrum; 6, b processus labri; c, c mandibule; d labium; e, e maxillg. — Fig. 9. Una 

mandibula. — Fig. 10. Seta una earum, que parti inferiori mandibule sunt adfixe. — Fig. 11. Margo 

posticus abdominis. — Fig. 12. Pes dexter sexti paris. 

TABULA VI. 

Figure 1—7. Lynceus lamellatus. 
Fig. 1 a latere superiore. — Fig. 2. Antenna sinistra secundi paris; a & 6 rami. — Fig. 3. Pes 

sinister primi paris, a processus unguiculatus. — Fig. 4. Pes unus.secundi paris; a appendix lami- 

nosa; 6 extremitas inferior. — Fig. 5. Pes dexter tertii paris a latere exteriore; a & d truncus; 6 

appendix vesiculiformis, ec appendix laminosa; e appendix membranacea, hyalina lateri interiori trunci 

adfixa. — Fig. 6. Pes sinister quarti paris a latere exteriore; a & d truncus, 5 appendix laminosa; 

c append. vesiculiformis; e appendix inferior membranacea et hyalina. — Fig. 7. Pes unus quinti pa- 

ris; a appendix carnosa. 

Figura 8. Lynceus quadrangularis, a latere sinistro. 
a processus labri. 

Figura 9. Lynceus rostratus, a latere sinistro. 

Figura 10. Lynceus truncatus, a latere sinistro. 

TABULA VII. 

Figura 1. Maxilla una Lyneei lamellati. 

Figure 2—4. Lynceus macrourus. 
Fig. 2, a latere sinistro. — Fig. 3, a latere superiore. — Fig. 4. Caput infra limbatum. 

Figura 5. Lynceus striatus, a latere sinistro. 

Figure 6 & 7. Lyncenus reticulatus. 
Fig. 6, a latere sinistro. — Fig. 7. Abdomen. 

Figura 8. Lynceus testudinarius? 

Fig. 9 & 10. : Lynceus exiguus. 
Fig. 9, a latere sinistro. — Fig. 10. Abdomen. 

Fig. 11. Lynceus globosus, a latere sinistro. 
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Figure 12—1i7. Lynceus sphaericus. 
Fig. 12. Femina a latere sinistro. — Fig. 13, a latere superiore. — Fig. 14. Labrum. — Fig. 

13. Mas. — Fig. 16. Una antenna primi paris apud marem. — Fig. 17. Pes sinister primi paris apud 

marem. 

TABULA VIII. 

Figurgz 1—15. Notodromas monachus. 
Fig. 1. Femina, a latere sinistro; a aculeus valvule sinistre. — Fig. 2. Eadem, a latere supe- 

riore. — Fig. 3. Mas, a latere sinistro. — Fig. 4. Sculptura teste. — Fig. 5. Abdomen posticum, a 

latere postico; a rami abdominales. — Fig. 6. Pes unus primi paris apud femioam. — Fig. 7. Ma- 

xilla sinistra secundi paris apud marem. — Fig. 8. Maxilla dextra secundi paris apud marem; a un- 

guis, membrana diaphana circumdatus. — Fig. 9. Pes unus primi paris apud marem. — Fig. 10. 

Pes unus secundi paris apud marem. — Fig. 11. Abdomen posficum, a latere dextro. — Fig. 12. 

Abdomen femine, a latere inferiore, receptacula seminis ostendens; a, a apertur&e externe genitales; 

6, b receptacula seminis, spermatozois expleta; ce rami abdominales. — Fig. 13. Unum receptaculum 

seminis magis amplificatum, cum spermatozois (a) evolventibus. — Fig. 14. Unum spermatozoon. — 
Fig. 15. Glandula mucosa maris; a canalis efferens, 6 materia carnosa ambiens. 

Figura 46. Os Cypridis virentis. 
a & b labium; c—f labrum. 

TABULA IX. 

Figura 1. Lynceus trigonellus, a latere sinistro. 

Figura 2. Cypris, valvula teste dextra demta. 
a oculus;, 6 antenna dextra superior; ce antenna dextra inferior; d labrum; e mandibula dextra- 

/ palpus mandibulxe; g appendix vel ramus branchialis palpi; 4 masxilla dextra primi paris; £ appen- 

dix branchialis bujus maxille;, & maxilla dextra secundi paris, ! palpus hujus maxille; m pes dexter 
primi paris, 2 pes dexter secundi paris; o ovarium dextrum, a latere interiore valvule dextre sejunce- 

tum; p rami abdominales; g anus; 7 intestinum. 

Figura 3. Os Cypridis, a latere. 

Figure 4 & 5. Cypris virens. 
Fig. 4. Mandibula dextra, a extremitas inferior dentata, 6 fossula, ubi musculi sunt adfixi; c 

membrana; d palpus; e appendix branchialis palpi; / ligamentum. — Fig. 5. Maxilla una primi pa- 

ris; 4 corpus maxille, 6 ramus biarticuiatus; c appendix branchialis; d ligamentum. 

Figure 6 & 7. Cypris incongruens. 
Fig. 6. Maxilla una secundi paris; a extremitas inferior, 4 appendix branchialis; c palpus. — 

Fig. 7. Abdomen posticum; a, 4 rami abdominales. 

TABULA X. 

Figure 1—5. Cypris pubera. 
Fig. 1. Femina senior, a latere sinistro. — Fig. 2. Eadem, a latere superiore. — Fig. 3. Ramus 

unus abdominalis. — Fig. 4. Femina juvenilis, tamen ovifera, a latere sinistro. — Fig. 5. Eadem, a 

latere superiore. 

Figure 6—9. Cypris fuscata. 
Fig. 6. Femina adulta, a latere dextro. — Fig. 7. Eadem, a latere superiore, —— Fig. 8. Ramus 

unus abdominalis. — Fig. 9 Junior, a latere sinistro. 
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Figure 10—12. Cypris vidua. 
Fig. 10. Femina adulta, a latere superiore. — Fig. 14. Eadem, a latere sinistro. — Fig. 12. Pes 

unus primi paris. 

Figure 13—215. Cypris ovum. 

Fig. 13. Femina adulta, a latere sinistro. — Fig. 14. Eadem, a latere superiore. — Fig. 15. Ra- 

mus unus abdominalis. 

Figure 16—198. Cypris compressa. 
Fig. 16. Femina adulta, a latere dextro. — Fig. 17. Eadem, a latere superiore. — Fig. 18. Ra- 

mus unus abdominalis. 

Figure 19—22. Cypris ornata. 
Fig. 19. Femina adulta, a latere sinistro. — Fig. 20. Eadem, a latere superiore. — Fig. 21. 

Sculptura teste. — Fig. 22. Ramus unus abdominalis. 

Figure 23—25. Cypris virens. 
Fig. 23. Femina senior, a latere sinistro. — Fig. 24. Eadem, a latere superiore. — Fig. 25. 

Ramus unus abdominalis. 

TABULA XI. 

Figure 1—4. Cypris incongruens. 
Fig. 1. Femina senior, a latere sinistro. — Fig. 2. Eadem, a latere superiore. — Fig. 3. Fe- 

mina juvenilis, a latere sinistro. — Fig. 4. Eadem, a latere superiore. 

Figure 5—7. Cypris elavata. 
Fig. 5. Femina adulta, a latere sinistro. — Fig. 6. Eadem, a latere superiore. — Fig. 7. Ramus 

unus abdominalis. 

Figure 8—14. Cypris affinis. 
Fig. 8. Junior, a latere sinistro. — Fig. 9. Idem, a latere superiore. — Fig. 10. Ejus testwe 

sculptura. — Fig. 11. Ejus ramus unus abdominalis, — Fig. 12. Femina adulta, a latere sinistro. — 

Fig. 13. Eadem, a latere superiore. — Fig. 14. Ejus ramus unus abdominalis. 

Figure 15 & 16. Cypris aculeata. 
Fig. 15. Femina adulta, a latere sinistro. — Fig. 16. Eadem, a latere superiore. 

Figure 47 & 18. Cypris bistrigata. 
Fig. 17. Femina adulta, a latere sinistro. — Fig. 18. Eadem, a latere superiore. 

Figure 19 & 20. Candona candida. 
Fig. 19. Femina adulta, a latere sinistro. — Fig. 20. Eadem, a latere superiore. 

Fig. 21—23. Cypris reptans. 
Fig. 24. Femina adulta, a latere sinistro. — Fig. 22. Eadem, a latere superiore. — Fig. 23. 

Teste sculptura. 

Fig. 24—26. Cypris Jurinii? 
Fig. 24. Femina adulta, a latere sinistro. — Fig. 25. Eadem, a latere superiore. — Fig. 26. 

Ramus unus abdominalis. 

TABULA XII. 

Figura 4. Maxilla una secundi paris apud feninam Notodromadis monachi. 
a & b corpus maxille; c palpus. 
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Figura 2. Bursa copulatrix apud marem Notodromadis monachi. 
a canalis seminalis (vas deferens); 6 penis. 

Figura 3. Ovarium unum Cypridis fuscatae. 

Figura 4.  Cypris ornata. 
a oculus, 6 antenna sinistra superior; c antenna sinistra inferior. 

Figura 5. Receptaculum seminis femin& Cypridis virentis. 

Figura 6. Pes unus secundi paris Cypridis incongruentis. 

Figure 7—9. Cypris reptans, femina. 
Fig. 7. Antenna sinistra inferior, a latere interiore;, a fasciculus setarum, lateri interiori articuli 

tertii adfixus. — Fig. 8. Pes unus primi paris. — Fig. 9. Abdomen; a introilus vagine;, 5 anus; c, 
ec rami abdominales. 

Figura 10. Mandibula una Diaptomi castoris. 
a extremitas interior, dentata; d apertura vel fossula, ubi muscuii sunt adfixi, 6 palpus; c ap- 

pendix branchialis palpi. 

Figure 14—153. Oculus Cypridis Jurinii? 
Fig. 11. Oculus supra visus; a & & cornex; c pedunculus vel basis oculi. — Fig. 12. Pars in- 

terior oculi; a tunica choroidea? & lentes erystalline, ce membrana; d nervi optici. — Fig. 13. Ocu- 

lus, a latere visus; a basis; 6 tubus pigmenti. , 

TABULA XI. 

Figure 1—10. Diaptomus ecastor. 
Fig. 1. Mas adultus, a latere superiore; a oculus; 6 ventriculus; c anus; d cor; e, e rami ab- 

dominales, f, &g antenn&e primi paris. — Fig. 2. Antenna dextra primi paris apud marem. — Fig. 3. 

Pes dexter quinti paris apud marem; a unguis. — Fig. 4. Pes sinister quinti paris apud marem; a 

articulus ultimus. — Fig. 5. Femina adulta, a latere siristro;, a oculus; 6 antenna sinistra primi pa- 

ris; c ramus exterior antenn sinistre secundi paris, d ramus interior ejusdem; e palpus mandibulae 

sinistre,; f maxilla primi paris sinistra; g maxilla secundi paris sinistra; A maxilla tertii paris sinistra, 

vel pes maxillaris; Z—x pedes 1:mi—5:ti paris simstri, o annulus primus abdominis; p folliculi se- 

minales. — Fig. 6. Annulus quintus thoracis, et abdomen cum sacculo ovifero apud feminam; a an- 

nulus quintus thoracis; > annulus primus abdominis. — Fig. 7. Antenna una secundi paris; a ramus 

exterior; 6 ramus interior; ce articulus secundus trunci. — Fig. 8. Maxilla una primi paris, a latere 

exteriore; a appendix branchialis, 6 & d rami; c appendix sacculiformis. — Fig. 9. Pes unus primi 

paris; a & b& articulus primus et secundus trunci; c ramus exterior; d ramus interior. — Fig. 10. 

Folliculus seminalis; a materia expultrix; & materia glutinosa; c spermatozoa, vel fortasse cellulx 

spermatofere. 

TABULA XIV. 

Figure 1—4. Diaptomus eastor. 
Fig. 1. Maxilla una secundi paris. — Fig. 2. Maxilla una tertii paris, vel pes maxillaris. — 

Fig. 5. Pes unus tertii paris, a & 6 truncus; c ramus exterior; et d ramus interior. — Fig. 4. Pes 
unus gvinti paris apud feminam. 

Figure 5 & 6. Cyclops quadricornis. 
Fig. 5. Femina ovifera, a latere superiore; a, a antenn& primi paris; 6,4 antenne secundi pa- 

ris; €, c el d, d appendices intestini? e, e ovaria; f, / sacculi oviferi; & oculus; Ah, A rami abdo- 
minales. — Fig. 6. Femina, a latere dextro;, a oculus, 3 antenna dextra primi paris, c antenna de- 
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xtra secundi paris; d pedes dextri quattuor parium priorum; e pes dexter quinti paris; f apertura 
oviductus. 

Figure 7—11. Canthocamptus minutus. 
Fig. 7. Mandibula una; a extremitas interior dentata, 6 palpus. — Fig. 8 & 9. Maxilla una se- 

cundi paris, a lateribus diversis. — Fig. 10. Maxilla una primi paris. — Fig. 14. Maxilla una tertii 

" paris. — Fig. 12. Folliculus seminalis; & folliculus; & collum; c receptaculum seminis? 

TABULA XV. 

Figure 1—11. Cyelops quadricornis. 
Fig. 1. Abdomen maris cum annulo quinto thoracico, a. — Fig. 2. Antenna una primi paris 

apud marem. — Fig. 3. Autenna una secundi paris. — Fig. 4. Labrum cum ore, a. — Fig. 5. Man- 

dibula una; a corpus mandibule; 6 palpus. — Fig. 6. Maxilla una primi paris; a corpus maxillke; 

5 processus vel palpus; c ramus. — Fig. 7. Maxilla una secundi paris, a, b & c articulus primus; 

d ramus; e articulus secundus; / articulus tertius. — Fig. 8. Maxilla una tertii paris; a—d arti- 

culus 1:mus—4:tus. — Fig. 9. Pes unus tertii paris, a & 6 truncus; c ramus exterior; d ramus in- 

terior. — Fig. 10. Annulus quintus thoracicus et annulus primus abdominalis apud feminam, a latere 

inferiore; a annul. 5:tlus thor. 6, 5 pedes quinti paris; c intestinum; d, d folliculi seminales? — 

Fig. 11. Annulus quintus thoracicus, et annulus primus abdominalis apud marem; a annul. 5:tus 

thorac. 6, b& pedes quinti paris; ce apertura genitalis; d, d glandule; e, e processus. 

Figura 42.  Cyelops serrulatus. 
a annulus quintus thoracicus, 1—5 abdomen, a latere superiore. 

Figure 15—17. Canthocamptus minutus. 
Fig. 13, a latere sinistro; a annulus quintus thoracicus; 46 sacculus oviferus; c folliculus semi- 

nalis; d pes sinister quinti paris; 1—5 abdomen. — Fig. 14. Antenna una primi paris apud femi- 

nam. — Fig. 15. Antenna una secundi paris; a ramus appendicularis. — Fig. 16. Pes unus primi 

paris; a Ö& b truncus; ce ramus exterior; 2 ramus interior. — Fig. 17. Pes unus quarti paris; «a 

& 6 truncus,; ce ramus exterior; d ramus interior. 

TABULA XVI. 

Figure 1—6. Canthocamptus minutus. 
Fig. 1. Mas adultus, a latere superiore; a oculus; 6, 6 antennee primi paris; c, c antenn se- 

cundi paris; e anus. — Fig. 2: Antenna una primi paris apud marem, a latere inferiore. — Fig. 3. 

Caput, a latere inferiore; a, a antenn&e primi paris; 6, 5 antenne secundi paris; c, ce mandibulwe; d 

d maxille primi paris, e, e max. secundi paris; f,/f max. tertii paris; g appendix foliacea. — Fig. 

. Pes unus tertii paris; a & 5 truncus, ec ramus exterior, d ramus interior. — Fig. 5. Articulus 

tertius rami exterioris pedum secundi paris. — Fig. 6. Pullus. 

NE 7. Pes unus sexti paris Sida erystallinze, 
a, a, a truncus, 6 & c appendices. 

Figura 8. Antenna una primi paris apud marem Sida brachyurae. 

Figura 9. Abdomen posticum Daphnix magna. 
a setx abdominales; 6 aculei circa fissuram analem; c sinus; d aculei; e ungues abdominales. 

Figurgx 10—12. Daphnia pulex. 

Fig. 10. Abdomen posticum maris. — Fig. 11. Margo inferior et anterior epimeri apud marem. 

— Fig. 12. Ephippium. 
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TABULA XVII. 

Figura 1. Evadne Nordmanni. Femina. 
a antenn&e primi paris; b—d antenna sinistra secundi paris; e labrum; f—i pedes sinistri primi 

— quarti paris, & abdomen ultimum; I processus, setas abdominales gerens; m oculus; 2 ganglion 

cephalicum; 0 gangl. thoracicum; p musculi oculi; g, g, g intestinum; 7 organum secretionis, s mu- 

sculi levatores antenn& sinistre secundi paris; t£ cor; u matrix; v uterus. 

Figure 2—10. Cypridina globosa. 
Fig. 2. Femina, a latere sinistro; a antenna una superior; 6 & c pedes natatorii; dramus unus 

abdominalis. — Fig. 3. Eadem, a latere superiore. — Fig. 4. Eadem, valvula sinistra sublata; a & 

6 antenne superiores; c & d antenn inferiores; e pes natatorius sinister; f maxilla primi paris si- 

nistra; g maxilla secundi paris sinistra; A appendix branchialis; 7 maxilla tertii paris sinistra; 4 ap- 

pendix annulata sinistra; ! ovarium sinistrum; m ramus abdominalis sinister; 2 oculi. — Fig. 5. Ab- 
domen, a latere posteriore. — Fig. 6. Antenna una superior. — Fig. 7. Antenna sinistra inferior; a 
maxilla una primi paris; & & c processus aculeati. — Fig. 8. Exstremitas superior unius appendicis 
annulate. — Fig. 9. Maxilla una primi paris. — Fig. 10. Os et partes vicinge, a, a antenn&e supe- 
riores; b, 5 antenne inferiores, cum processibus aculeatis, ce & d; e, f & g labrum; A os. 

TABULA XVIII 

Figure 1, 2, 3 & 7. Cypridina globosa. 
Fig. 1. Maxilla una tertii paris. — Fig. 2. Maxilla sinistra secundi paris; a appendix mandibu- 

liformis; 6 & c ipsa maxilla; d appendix branchialis. — Fig. 3. Appendix mandibuliformis sejuncta, 

a latere interiore. — Fig. 7. Pes unus natatorius, a latere interiore, au & 5 pars basalis; ce pars ul- 
terior; d palpus. 

Figure 4—6 & 8—13. Cythere viridis. 
Fig. 4. Antenna una superior. — Fig. 5. Antenna una inferior. — Fig. 6. Pes unus primi pa- 

ris. — Fig. 8. Maxilla una primi paris; a & b& ipsa maxilla; c appendix branchialis. — Fig, 9. Man- 
dibula una; a ipsa mandibula; 6 palpus: c appendix branchialis palpi. — Fig. 10. Maxilla una se- 
cundi paris. — Fig. 14. Ramus sinister abdominalis apud marem; a anus; 6 pars superior; c pars 
inferior; d incisura posterior profunda; e penis; f eminentia membranacea; g abdomen anterius. — 
Fig. 12. Ramus sinister abdominalis apud feminam (cire. 300 diam.); a anus; & pars superior; c 
pars inferior; d ovarium; e oviductus? / seta; & eminentia membranacea, A abdomen anterius. — 
Fig. 13. Rami abdominales feming, minus amplificati, a latere inferiore; a oviductus; & ovaria; c 
abdomen anterius; d anus. 

Figure 14 & 15. Evadne Nordmanni. 
Fig. 14. Pes sinister primi paris. — Fig. 15. Pes sinister quarti paris. 

TABULA XIX. 

Figure 1 & 2. Cythere gibbera. 
Fig, 1, a latere superiore; a antenn& superiores. — Fig. 2, a latere sinistro. 

Figurx 3—5. Cythere viridis. 
Fig. 3. Adulta, a latere sinistro; a antenne superiores, b autenne inferiores; c, d & e pedes 

primi, secundi et tertii paris. — Fig. 4. Eadem, a latere superiore. — Fig. 5. Junior, a latere sinistro. 

Figure 6 & 7. Cythere nitida. 
Fig. 6, a latere sinistro. — Fig. 7, a latere superiore. 

Figura 8. Valvula dextra Cypridis virentis, a latere interiore. 
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Figurx 9 & 10. Temora velox. 
Fig. 9. Pes sinister quinti paris apud marem. — Fig. 10. Pes dexter quinti paris apud eundem. 

TABULA XX. 

Figur 1—9. Temora veloxs 
Fig. 1. Mas adultus, a latere superiore. — Fig. 2. Abdomen et annulus quarlus et quintus, a 

& 6, thoracis feming. — Fig. 3. Antenna una secundi paris; a ramus interior, 6 ramus exterior. 

— Fig. 4. Maxilla una secundi paris. — Fig. 5. Maxilla una primi paris; a truncus; 6 & ce appen- 

dices sacculiformes; d appendix branchialis; e ramus laminosus. — Fig. 6. Maxilla una tertii paris. 

— Fig. 7. Pes unus quinti paris feminax. — Fig. 8. Pes unus primi paris; a & 6 truncus; ce ramus 

exlerior; d ramus interior. — Fig. 9. Pes unus tertii paris, a & 6 truncus; c ramus exterior; dra- 

mus interior. 

Figure 40 & 41. Copepodum incognitum. 

TABULA XXL 

Figure 1—535 & 7—9. Ichthyophorba hamata. 
Fig. 1. Femina adulta, a latere superiore. — Fig. 2. Abdomen feminir, a latere sinistro. — 

Fig. 3. Appendices tentaculiformes. — Fig. 4. Antenna una secundi paris; a truncus; 6 ramus inte- 

rior; c ramus exterior. — Fig. 5. Maxilla una tertii paris. — Fig. 7. Maxilla una primi paris; a 

truncus; 6, d, e, / appendices sacculiformes; c appendix branchialis; g ramus laminosus. — Fig. 8. 

Maxilla una secundi paris. — Fig. 9. Pes unus secundi paris; a & hb truncus; ce ramus exterior; d 

ramus interior. 

Figure 6 & 10. Calanus (Cetochilus) hyperboreus, Knrörer. 

Fig. 6. Mandibula una; a ipsa mandibula; 6 & d palpus; e appendix branchialis palpi. — Fig. 
10. Appendix una tentaculiformis. 

TABULA XXI. 
. . 

Figura 1. Cyclops magniceps. 
Femina adulta, a latere superiore; a antenn primi paris; 5 antenn secundi paris; e—f annuli 

cephalothoracis; & sacculi oviferi. 

Figurx 2—11, Harpacticus chelifer. 
Fig. 2. Femina adulta, a latere superiore; a antenne primi paris; 6—/ annuli cephalothoracis. 

— Fig. 3. antenna una primi paris apud marem; a appendix vesiculiformis. — Fig. 4. Pes unus quinti 

paris; 6 articulus basalis; a ramus exterior. — Fig. 5. Antenna una secundi paris; a ramus appen- 

dicularis. — Fig. 6. Pes unus primi paris; a & 6 truncus, ce ramus. exterior; d ramus interior; 

e palpus. — Fig. 7. Annulus primus cephalothoracis a latere inferiore; a rostrum; 6 antenn priumi 

paris; ec ant. secundi paris; d mandibule; e os) f, & et h maxille primi, secundi et tertii paris, i 

appendix foliacea, & pedes primi paris. — Fig. 8. Mandibula; a ipsa mandibula, 6 palpus. — Fig. 
9. Maxilla una secundi paris; a corpus maxille,; 6 processus digitilormes; ce unguis. — Fig. 10. 
Maxilla una tertii paris; a articulus primus, — Fig. 11. Pes unus secundi paris, a & 6 truncus; c 
ramus exterior, d ramus interior, 

Figure 12—16. Tachidius brevicornis. 
Fig. 12. Mas adultus, a latere superiore; a antenn& primi paris; 6 appendices vesiculiformes 

c—g annuli cephalothoracis. — Fig. 13. Antenna una secundi paris; a ramus appendicularis. — Fig. 

14. Maxilla una tertii paris. — Fig. 15. Pes unus primi paris; a & 6 truncus,; ce ramus exterior; 
d ramus interior. — Fig. 16. Pes rudimentaris unus quinti paris. 

28 
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TABULA XXIII. 

Figure 1, 2 & 9. Tachidius brevicornis, femina. 
Fig. 1, a latere superiore; a antenn& primi paris; 46—7/ annuli cephalothoracis. — Fig. 2. An- 

nulus primus abdominis, a latere inferiore; a apertura genitalis. -— Fig. 9. Pes unus quinti paris ru- 

dimentaris. 

Figurx 3—38. Canthocamptus Strömii. 
Fig. 3. Femina adulta, a latere superiorey a antenn primi paris; 4 ant. secundi paris, ec—g 

annuli cephalothoracis. — Fig. 4. Antenna una primi paris apud marem, a latere inferiore; a appen- 

dix membranacea; 6 apertura. — Fig. 5. Pes unus primi paris; a & 6 truncus; ce ramus exterior; 

d ramus interior. — Fig. 6. Pes unus secundi paris; a & 4 truncus; c ramus exterior; d ramus 

interior. — Fig. 7. Rostrum, a, et basis antenn& dextrx primi paris. — Fig. 8. Pes unus quinti 

paris ; 6 articulus basalis; a ramus exterior. 

Figurx 10 & 11. Acantholeberis curvirostris. 
Fig. 10. Pes unvs quarti paris, a latere interiore; a pars basalis; 4 appendix laminosa,y e & d 

processus; e appendix vesiculiformis; / pars inferior. — Fig. 11. Pes' unus quinti paris, a latere ex- 

teriore, a pars basalis ; 6 pars inferior; € appendix vesiculiformis, d & e setx vel processus. 

Figur& 12 & 45. Lathonura rectirostris. 
Fig. 12. Pes unus tertit paris, a latere exteriore; a & 4 lacinie inferiores, — Fig. 13, Pes unus 

quinli paris. 

TABULA XXIV. 

Dias longiremis, 
Fig. 1. Femina adulta, a latere superiore; a antenn primi paris. — Fig. 2. Pes dexter quinti 

paris apud marem. — Fig. 3. Pes sinister quinti paris apud eundem. — Fig. 4. Maxilla una tertii pa- 

ris. — Fig. 3. Mandibula una; a ipsa mandibula; 6 palpus; e appendix branchialis palpi. — Fig. 6. 

Pes unus quinti paris apud feminam. — Fig. 7. Antenna una secundi paris; a ramus exterior. — 

Fig. 8. Pes unus tertit paris, a & & truncus; c ramus exterior; et d ramus interior. — Fig. 9. Ma- 

xilla una primi paris; a—c truncus; d & e appendices sacculiformes. — Fig. 10. Maxilla una secundi 

paris. -— Fig. 41. Labrum, a latere inferiore et anteriore; a lobultus intermedius; 5 lobuli laterales. 

— Fig. 12. Idem, a latere sinistro, — Fig. 15. Pars antica intestini, 

TABULA XXV. 

Figur 1—5, 11, 12 & 17. Tisbe furcata. 

Fig. 1. Femina adulta, a latere superiore; a antenna primi paris; 6 appendices membranacere, 
dd å l , l l , Pp , 

ce annulus ultimus thoracicus. — Fig. 2. Antenna una secundi paris; a ramus appendicularis. — Fig. 

3. Mandibula una; a articulus basalis palpi, 96 & ce rami. — Fig. 4. Maxilla una secundi paris. — 

Fig. 5. Pes unus primi paris; a & bh truneus; c ramus exterior, d ramus interior. — Fig. 11. 

Maxilla una primi paris. — Fig. 12, Pes unus secundi paris; a & 6 truncus,; ec ramus exterior, d 

ramus interior. -— Fig. 17. Annulus ultimus thoracicus, et pedes quinti paris, a latere inferiore; «a 

annulus ultimus thor.; 6 pedes quinti paris; ce articulus primus; d articulus secundus. 

Figure 7—10. Cypris Incida. 
Fig. 7. Femina adulta, a laterc superiore. — Fig. 8. Eadem, a latere sinistro. — Fig. 9. Ra- 

mus unus abdominalis. — Fig. 10. Pes unus primi paris. 

Figure 6, 15—15. Candona candida. 
Fig. 6. Antenna una inferior maris. — Fig. 13. Ramus unus abdominalis femine.. — Fig. 14. 

Maxilla una secundi paris apud marem; cipsa maxilla; a palpus; 6 appendices membranacex. — Fig. 

15. Maxilla una secundi paris apud feminam; 6 ipsa masilla; a palpus. 
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Figura 46. Antenna una inferior Notodromadis monachi, maris, a latere 

exteriore. 

TABULA XXVI. 

74 Figure 1—53. Candona compressa. 
Fig. 1. Femina adulta, a latere sinistro. — Fig. 2. Eadem, a latere superiore. — Fig. 3. Ra- J 1 J 2 I 

mus unus abdominalis. 

Figure 4—06 & 14—16. Philomedes longicornis. 
Fig. 4. Testa a latere sinistro. — Fig. 5. Eadem a latere superiore. — Fig. 6. Palpus pedis uni 

natatorii. — Fig. 14. Maxilla una primi paris. — Fig. 13. Maxilla una. secundi paris (pars inferior). 

-- Fig. 16. Antenna una:superior. 

Figura 7.  Maxilla una tertii paris Canthocampti minuti. 

Figura 8.  Maxilla una secundi paris Cypridis virentis. 
a palpus; 4 appendix branchialis. 

Figure 9—12. Iehthyophorba hamata. 
Fig. 9. Pes unus quinti paris apud feminam; a & 6 truncus; ce ramus exterior; d ramus inte- 

rior. — Fig. 10. Mandibula una; a ipsa mandibula; 4 & c palpus. -— Fig. 11. Pes dexter quinti pa- 

ris apud marem; a & 4 truncus; ce ramus exlerior; d ramus interior. — Fig. 12. Antenna dextra 

maris primi paris. 

Figura 13. Musculi valvulas claudentes apud Cyprides, 

Figure 17 & 18. Tachidius brevicornis. 
Fig. 17. Mandibula; a ipsa mandibula; 6 & e palpus. — Fig. 18. Maxilla una primi paris. 

Figura 19.  Pullus Cyelopis quadricornis. 
a oculus; h6—d pedes; e abdomen. 
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Ta nat. dee avslor. 7 ITA M. Körner. 
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Lö: M. Körner. 
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