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Oversigt

de videnskabelige løde

den naturhistoriske Forening

i Aarcl 1877 m i første Halvdel af 1878.

Den l;i(lo Jaiiuai- IS77 ,i^;iv l)r. Wnnnnuj ot "Roferat af oii Afliandling

(jfr. „Tidsdkrift fur popiilan-c Frem;stilliiif,'or af Naturvidciiskaben".

5to Række. 4(Ie Bin<l, S.444-G7): hvoroftor l)r. Mørch rard-

Den 2(10.1 Februar gav Stud. ma- V. PoKhnt et Kcfevat J! Fr. Dur-



cretnkte i

SeLskabs Fo

Um^

( iiloi, iiemliii (Ml in Ait af Mchuiiphne^ [M meqalops) fundet

1 011 li(lnii-Mnn S\(l ti.r A/orcrne. oi,' Anoplotjuster cornutuh

(^al ) tuml. t 1 Moit' Exomplaier i en Albocorc-Ma\e i don tro-

pi^kt^ !)<'] .it AtLnitoili.net nfi .O\or>ij]rt over dot k. d. Viden-

skab Solsk J<(.iliaiidl' t 1877,8 175—87, h\or bogjifc Formei

cie bcfakrovnc oj? afbildede) I Iud]ednmf,'sfoi edraget . der bl a.

berørte de Midler, ^om luAe-, til at opnaa K)enrl-,kab til HajsO-

<><,' D\bha\sfauuaeu, næviites OL'saa do Beni^eKoi med Højsø-

ollor Ihliha^shsko. .0111 1 do mmuio TkIo, oio l.lcMie Museet til

DiUMlLviuplaiu dun^ pdi-Mi IL i t uu. d> \ od .^k.i j^'cn.

.aalod.. t.Muddidoi llnod tidl>_n omt .11. Molnujtiphnliii,



'}j«zs ln\(k <\ 1 nit jii \iiu l\il ti Ki^'ti-fluilcu ,if

"emhup'^ T\dmii. it J,ii_lji <.|ilk^itt.i Meddeleren

atclo hertil cii kuit 1 n ni4illin„ if (U irtuHkrult i Kund-
il) (111 (l.iiiH llij-SIægt ^om lid\dc fundet Sted siden Prof

. S]iøv>nnil uii dl tnr Ti l< n foioli{,'fitndo Ivn iidsj^^emmj^d



? politiske Forviklinger, hvortil de 1:

de atliecate Hvdroiders Histologi", i hvUken Anlednin-

forskjeUige Bemærkninger fremsattes af Dr. Meimrt, Dr. P. E.

Muller og Dr. Liltken.

Dr. Warming foreviste Elymm-'R<dåå&r med Galler af

Anguillnla og omtalte de over de samme Dannelser hos Eugen,

Kartebollen og andre Planter anstillede Iagttagelser af Greeff,

, eller ved Overgangsforhold mellem c

'ed det Spørgsmaal, om Kimplanteme af Convallaria

es første Åar. Dr. Meinert meddelte i den

Anledning en Iagttagelse over en Hyacinth, der helt under

Jorden havde udviklet Blomst,

te Februar gav Stud. mag. V. Poulsen et Eeferat af Prof.

Strasburgers Undersøgelser over Protoplasma, hvortil Prof.

Johmtrup, Dr. P. E. Muller og Stud. polyt. J. Sebelin knyttede

Den 15de Februar forelagde Dr. Liltken, under Prof. Langes Sygdoms-

forfald, dennes S. 222—241 trykte „Dia-noses" plantarum
peninsulæ Ibericæ novarum, a variis collectoribus recentiori

tempore lectarum".

Prof. Beinhardt foreviste og oplyste derefter de af ham
i Brasilien iagttagne to Formor af snegleh u slig n ende
Larvehuse af brasilianske Phryganider {Helicopsyche).

Dr. lÆtken meddelte endelig en Udsigt over de af Hr.

Moseley paa „Challengers" Eejse anstillede Undersøgelser, hvor-

ved der er vundet de vigtige Oplysninger, at Koralslægten Helio-

pora horer til Alcyonidernes Formrække, Milleporideme og
Alloporideme {„Hydrocorallia'') derimod til Hydrozoernes.

Den 15de Marts oplæste Prof. Johnstrup nogle Bemærkninger om af-

døde Dr.ilførc^is Virksomhed som Conchyliolog, forfattede

af Dr. C. M. Poulsen tU Optagelse i „Malakozoologische Blåtter",

og meddelte derefter Eesultaterne af de senere artesiske Bo-

Den 29de Marts forelagde Adjunkt Grønlund den S. 244—260 trykte

Meddelelse om grønlandske Lichener, og Universitetspedel

Sahlertz de S. 275—304 trj-kte Iagttagelser over „Anomalier i



ph.ror i .sciuTf Aiu- .-r. trufno vod Fredericia

<l,i'- Maj l,-.'..tc- ]h: ,

-..tion (Dr.l

n-d. Krabbe ovor Sælorn.
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Tandforholdene hos Bæltedyrslægten

Dasypm^ Wglr.

Af

J. Reinhardt.

(Meddelt i Mødet den Ilte Maj 1877.)

De foiskjellige Iagttagelser, som hidtil haves om Mælketand-

sættet og Tandskiftet hos Slægten Dasypus^), have vist, at alle

det fuldvoksne Dyrs Tænder, paa den bageste i hver Kjæbe nær,

ere hitter Præmolarer, som have fortrængt og afløst et tilsvarende

Antal 3Iælketænder. Kun undtagelsesvis skal Tallet af de ægte

Molarer kunne stige til to, navnlig naar der, saaledes som det

hyppigt hænder hos Dasypus novemcinctus , kommer en overtallig

Tand til, det være sig i hver af Tandrækkerne eller kun i enkelte

af dem. Er. E. Hensel ^dl nemlig have iagttaget, at i slige Til-

fælde kan Forøgelsen ske paa forskjellig Maade; den overtallige

Tand kan være en Præmolar, men der kan ogsaa have udviklet sig

to Molarer i Stedet for en. Hvorledes Sagen stiller sig, naar det

for nysnævnte Art regelrette Antal af ?^ Tænder formindskes

til P= — hvad jo heller ikke er sjeldent — , om der i saa Fald

er en Præmolar for lidt, eller om det tværtimod er den eneste

Den Bæltedyrslægt, for, hvUken Wagler beholder c

Xavn Basyims, er, som det vil erindres, den san

Forfattere kalde Tatusia , og for hvilken Burn



æpte Kindtand, s>iu fnrsviudt-r. eller om endelig Formindskelsen

kan fremkomme pua ]u'i:^v Maader, er ikke nærmere oplyst; men

hos en anden Art, Dasypus lo/hridus, mener han at have iagttaget,

at det normale Antal Tænder i hver Underkjæbegren (8) i et

Tilfælde var sammensat af 7 Præmolarer og 1 3Iolar, i et 'andet

af 6 Præmolarer og 2 llolarer.

Men hvor godt Tandforholdene hos Dasypus i flere Henseender

endog ere nndersøgte, er der dog en Side ved dem, som man, hvis

jeg ikke fejler, har enten overset, eller i det Højeste havt en

meget ufuldstændig og til Dels urigtig Kjendskab til.

I sin Meddelelse om Tandskiftet hos Dasypus novemcindus

har Professor Flower*) anført, at han hos en 15 Tommer (E. M.)

lang Unge i den venstre Underkjæbegren havde fundet en meget

lille, men forkalket Tand, neppe større end en stump Naalespids,

siddende en Tiendedel Tomme foran for Mælketændernes sluttede

'Kække. I den anden Underkjæbegren kunde han, lige saa lidt

som i Overkjæben, opdage nogen tilsvarende Tand, og da den

heller ikke var at finde hos noget af de tre andre Exemplarer,

som han havde til sin Raadighed, er han tilbøjelig til at betragte

den fundne Tand som en individuel Særegenhed. Faa Aar derefter

har ogsaa Hensel i tvende Tilfælde iagttaget en lignende lille Tand

hos Dasypus hybridus^); hos det ene Exemplar fandtes den paa

begge Sider i Underkjæben, bos det andet kun paa den ene, stedse

i nogen Afstand „foran for den normale Tandrække" ; i Overkjæben

var der heller ikke hos denne Art nogen tilsvarende Tand at finde.

Hensel lægger, ligesaa lidt som Flower, videre Vægt paa

denne Tand, men anser den tværtimod kun for en tilfældig For-

øgelse af det normale Tandsæt^); imidlertid maa disse gjentagne

Iagttagelser dog vække Lyst til at efterspore dens Forekomst

• den: ,.ein iiberzahliges Zahnchen in eiuer Entfemung ^



, og da Museet besad et i

Undersøgelse, besluttede

Lejlighed, som saaledes

l'-.T T'iiniiii'; fil iiid'-ki-uniiK'n Stuiiiii at dui ^v ri-;c\ n^ Xavleslræiig

hduy: (.ndiui f.i^t wå Na\lun. ug Tæiidenit' vare endnu ikke

frenibrudte. Tu af dem vare fra Pruvindsen Sao Paulo; de tre

andre fra Lagoa Santa; jeg liavde der faaet dem levende den

l^»de September 1847: de kunde kun netoi> gaa og ha\de derfor

\ivt Kuu faa Dage tidligere begyndt at gaa omkring med deres

.M-(|iT. Den sjette og syvende Unge vare ligeledes fra Lagoa Santa

n- hjembragte af Dr. E.Wanuing; den ene af disse var en Han

nir henved 7 Tomme:- lang; den kan vel nei)pe være mange Dage

urammel, imidlertid var den dog ikke længere blind. Af den

\\\('nde Unge var kun Hovedet hjembragt; den var betydelig større

i-ud de øvrige; Kraniet var 2V6 Tomme langt, og Mælketændernes

Kroner vare neto]) i Færd med at bryde frem, saa at Spidserne

af deres tvende Takker ragede op, medens Furen imellem dem

endnu var dækket af en smal Strimmel af Gummehudi-n.

Den lille af Flow er og Hensel iagttagne Tand fandt jeg straks

hos den første Unge, jeg undersøgte, nemlig den ene af dem fra

SJlo Paulo , men hos de seks andre Tanger fandt jeg desuden Here

lignende Tænder; der sad nemlig f<Maa den i Iteglen endnu to,

men hos en af d>^ 9 Tnnini'T U\nm- Uimer fra Lagoa Santa endog

fire slige Smaatænder, <i- jr- ikmit dfrfor ingen T\ivl om. at der

ogsaa hos den først timl.-ist^gtf rnu.- har s ært-t flere Smaatænder

<tg erc gaaede tabt ved uforsigtig Præparation.

Disse Tænder aftage i Størrelse fortil; selv den bageste af

dem or neppe en Sjettedel Linje lang, og de forreste ere ikke

1*



større end, at de netop kunne ses med blotte Cljne. Der maa
*

derfor ses nøje til for at blive dem var, og de danne selv

hos de mindste af de undersøgte Unger en paafaldende Modsætning
]

til de meget større normale Mælketænder, skjøndt disse endnu kun t<

repræsenteres af temmelig spæde Tandhætter. De ere trinde og
^

oventil stumpt afrundede; den bageste er nogenlunde valtse- eller
J

ægformig, i det Højeste henved dobbelt saa lang som bred; de
^^

øvrige have mere Porm af smaa rundagtige Korn; de ere saaledes
^

ogsaa hvad Formen angaar meget forskjellige fra de andre bagved
:

dem siddende Mælketænder. Den bageste er skilt fra den forreste
|

af disse sidstnævnte ved et støiTe Mellemrum, end der er mellem
|

de enkelte Tænder i disses sluttede Kække, og de øvrige ere atter i

flemede fra hin og fra hinanden indbyrdes ved lignende forholdsvis j

store Mellemrum. De sidde i svagt fordybede Tandhuler, af hvilke
|

den allerstørste Del af Tanden rager op, og ere helt dækkede af \

Gummehuden; de ere meget haarde; deres Vækst er aabenbart ;

allerede ved Fødselen aldeles afsluttet, og Eoden lukket. Disse i

Smaatænder erstattes ikke; det Stykke af Underkjæben, i hvilken
;

de sidde, er, som bekjendt, tandløst hos det udvoksne Dyr; at de :

selv skulde have afløst tidligere Mælketænder, er i høj Grad usand- :

synligt, og de forsvinde under Ungens Vækst uden at gjennembryde
|

Gummerne. Hensels ovenfor anførte Iagttagelse hos Dasypus hy-
]

bridus viser imidlertid, at i alle Fald den bageste af dem endnu
j

kan være tilstede hos Dyr, som ere meget mere end halvvoksne,
;;

og jeg har selv hos en Dasypus novemcinctus fra Mexico, hvis Kranie
|

var 2" 9^/2'" langt, fundet den paa begge Sider; den var her |

en Del større, end jeg ellers har fimdet den, men var ogsaa i

i dette Tilfælde skjult af Gummerne, og det er vistnok kun
|

ganske undtagelsesvis, at den endnu er tilstede i denne Alder; thi,
^

skjøndt Hensel paa sin Eejse i Sydbrasilien har samlet det store i

Tal af 77 Kranier af Dasypus noveynmictus , har han dog ikke J

fundet den i noget af dem; i alle Fald omtaler han det ikke, og
|

det vilde en saa grundig og omhyggelig Iagttager, som han, neppe
|

have forsømt at gjøre, hvis det havde været Tilfældet. J



Det or ligesaa lidt lykkedes mig, som tidligere riowor og

Hensol, at finde tilsvarende Smaatænder i Ovcnnundon; der var

ikke Spor til dem hos nogen af de syv Unger, jeg har undersøgt;

jeg mener derfor at turde anse det for afgjort, at der virkelig ikke

iKhikles slige Smaatænder i Over- eller Mellerakjæberno; om der

til en vis Tid i Fostorlivet skulde være senere forsvindende Anlæg

til dem tilstede, kan kun fremtidige Undersøgelser afgjøre. Da

Smaatænderne i Underkjæben ikke naa ud til dennes forreste Ende,

men ha\e dero>, Plad^, i det St\kke, som ligger nedenunder Over-

kjæl)el)enet, er der inu'cn <iriind til at anse dem for Fortænder.

Af det ovenfor Anforte fremgaar fonnentlig, at der hos de

nyfødte oir de endiui smaa Unger nf Dasi/pnn iiovemcbictus ganske

regt'lraæssigt tindes tiere, indtil fem, diminutive Smaatænder i

hver Underkjæbegrcn foran for Kækken af de normale Mælketænder,

altsaa i et Stykke af Kjæben, som er tandløst hos det voksne Du

;

fremdeles at disse Tænder, som paa (rrund af deres Lidenhed og

skjulte Stilling under Gummerne erc uden lietydning for Dyret,

allerede have afsluttet deres Udvikling paa en Tid. i)aa hvilken <ler

endnu kun har dannet sig sraaa Tandhætter paa Dentinkimeno til

de sædvanlige Mælketænder, og at de saaledes snarest maa hen-

føres til Mælketaihlsættet, >oni en forreste, abortiv Del af samme,

uagtet de ikke erstattes af AHøst-re. At dir>se Smaatænder ikke

Ti'lPii ville tindes hos alle Shegtens Arter, kan neppe betsivles, oc:

d(M-eN Opdagelse tør vel betragtes som et ikke uinteressant Tillæg

t'l. In ad man allerede i Forvejen vidste nm Kjendommelighederne

'<1 Msidketandsættct og Tandskiftet hos denne Bæltedyrslætrt.

Naar det .saaledes er paavist, at der stedse sidder Here slige

-iii.Ml .ender i Underkjæben foran for de hidtil hekjendt.' Mælke-

tæiidi'i-, rejser der ^iir det Sporir.smaal. liv.id d.'t da er for en Tand.

som Hr. Kand. Taubcr i sin Afhamlling om Tandd.inm'lse o. s. v. har

betegnet som ..den første Mælkekiudtand i rnderkjæben" . og paa

hvilken han mener at ha\e fundet Kmajl; om dft \irkelig er den

forreste i de normale 31ælketænders sluttede Kække, eller om det



maaskc er en af Sraaatænderne , og i saa Fald snarest den eneste,

som tidligere var bleven iagttaget, altsaa den bageste af dem '? Denne

sidstnævnte lillebitte Tand har jo imidlertid ingen tidligere regnet

med blandt Mælketænderne, eller overhovedet anset for Andet end

en ovei-tallig, i Ny og Næ forekommende Tand, og mange ville

derfor maaske paa Forhaand indvende, at eftersom Hr. T. ikte

ligefrem har sagt det, kan det naturligvis heller ikke være den;

hvis den havde været ment, maatte han nødvendigvis, for ikke at

lede sine Læsere vild, have tilføjet, at den Tand, som han ved

denne Lejlighed kaldte „den første Mælkekindtand", var en anden end

den, som Zoologerne betegnede saaledes. Muligheden, at det allige-

vel kunde være den bageste Smaatand, som Hr. T. har ment, lader

sig imidlertid ikke benægte, og det er ikke uden Betydning at faa

Spørgsmaalet besvaret, men det er ikke ganske let at svare, efter-

som han ingen nærmere Oplysninger giver om Tanden. Han har

i en for nylig udgivet Polemik imod mig«) holdt fast ved sin Ord-

knaphed og endog kaldt den „Pligt" ; men det bliver neppe Mange,

som ville give ham Medhold heri; man vil maaske snarest mene,

at den antageligste Forklaring er den, at han ikke har kjendt elier

ikke husket
'
Flovvers og Hensels Iagttagelser og derfor ikke følt

Ulempen ved ingen nærmere Oplysning at give.

Da Afhandlingens Tekst saaledes lader En i Stikken, maa

Læseren søge Vejledning i Afbildningerne samt i det Forsvar for

disse, som hans Pjece I indeholder; men heller ikke ad denne Vej

synes Vanskelighederne ganske at kunne fjernes. Hr. T. fastholder

i sin Pjece bestemt Nøjagtigheden af de Figurer, han har givet i

sin Afhandling af den Tand, som han kalder den første Mælke-

kindtand. Fæster jeg nu Lid til denne Paastand foreløbigt hvad

') „Nødtvungen Belysning af Hr. Prof. Eeinhardts Angreb paa P. Tauber.
I og n. Faaes hos C. A. Reitzel." Der er ingon Forfatter nævnt
paa Titelbladet, og Hr. T. har glemt at underskrive Pjecerne med ét
Navn. Pjecen I drejer sig om den sidste af mine to Notitser i for-

rige Aargang af Vid. Meddelelser i Anledning af Hr. T.'s Disputats,
Pjecen U om den første.



Tandens simple Omrids angaar, som det allenføls er lettere at

gjeiigive aldeles rigtigt end den fine indre Struktur, kan jeg ikke

se rettere, end at den i hans Figur 20 afbildede Tand maa være

betydelig større end selv den største, den bageste i den L'ække

Smaatænder, jeg i det Foregaaende har paavist. Som man vil

erindre, har jeg fundet denne Tands Størrelse at være omtrent en

Sjettedel af en Linje; Kand. T.s 45 Gange forstørrede Afljildning

af hans „første Mælkekindtand", er 24 Linjer lang; rigtignok er

en Forstørrelse ikke den samme for alle Øjne, men Forskjellen

forekommer mig dog i dette Tilfælde at være vel stor til at kunne

bortforklares paa denne Maade, og da hverken Tandens Størrelse

eller den anvendte Forstørrelse er anført i Teksten, men man alene

har det i Tavleforklaringen hensatte Tegn „X 45" at gaa efter,

tør man vel antage, at Meningen ved denne Lejlighed skal være

den, at Billedets Størrelse svarer til Mikroskopets nominelle For-

størrelse; thi der vilde jo ellers slet Intet være sagt med denne

Angivelse. Figuren fremstiller dernæst en meget langstrakt, smal

Tand, halvfjerde Gang saa lang som den er bred; ganske vist

maa man tage i Betragtning, at saadanne rudimentære Tænder,

som dem, der her er Tale om, rimeligvis ikke ere ganske fonn-

bestaudige, og at deres Støn-else maaske kan veksle mellem

videre Grændser, end jeg har fundet; men alliq-evel svnes For-

skjellen mellem Figuren og de mig foreliggende Smaatænder dog

at være lovlig stor. Kand. T. har endelig i sin Pjece fremhævet,

at Eanden af hans Tand er „tilskjærpet", men de Tænder, jeg har

fundet, ere trinde, ikke skai-pkantede. Uoverensstemmelserne ere

saaledes ret betydelige, og saalænge man alene skal dømme efter

Figuren og forudsætte, at den nøjagtigt gjengiver Omridset af den

Tand, som han har havt for sig, kan man nok have Betænkelighed

ved at antage, at den kan være tegnet efter den bageste af de

rudimentære 3Iælketænder.

Men — vil man maaske sige — naar Hr. Taubers Figur ikke

synes at understøtte den Formodning, at den er tegnet efter den

bageste Smaatand, hvorf-ør saa overhovedet dvæle ved den og klage



oYer Mangel paa Oplysninger? Er det ikke meget rimeligere, at

han ikke har bemærket den nysnævnte lille Tand, men at den

afbildede Tand er den forreste af de velbekjendte normale Mælke-

tænder, og at den altsaa er benævnt ganske rigtigt, i Overens-

stemmelse med den hidtil gjældende Skik og Brug? Man ril

imidlertid snart finde, at hans Figurer endnu mindre tilstede denne

Antagelse. Saavidt jeg formaar at tyde hans Figur 23, synes den

at fremstille en Tand, hvis lille Pulpahule er lukket nedentil, og

paa hvilken der endog nedenfor denne synes at have dannet

sig en Eod; under alle Omstændigheder fremstiller den en for-

holdsvis lang og tynd Tand, Men hos Unger af den Alder og

Størrelse, som den af ham imdersøgte havde'), ere de normale

Mælketænder endnu kun tilstede i Fonn af temmelig smaa Taud-

hætter. Omridset af den forreste i Underkjæben viser sig fra

Sideu som en lav, oventil afstumpet ligebenet Triangel, hvis

Højde omtrent er en Fjerdedel Linje, medens dens Grundlinje er

højst ubetydeligt længere-). Efter slig en Tandhætte kan den

omtalte Figur jo dog ikke antages at være tegnet; selv om den

har Mangler, forekommer det mig utilladeligt at tro, at Contouren

kunde være saa forfejlet, som den under denne Forudsætning maatte

være, og Figurens Nøjagtighed alligevel senere fastholdt. Skal Ori-

ginalen til Figur 23 i Hr. T.s Afhandling nødvendigvis søges enten

i den forreste af de store Mælketænder eller

ges

Smaatænder, jeg har havt

Figurer svare til

da være den, at Figur 23

) I sin Tekst kalder han den „Unge"; i Tavleforklaringeu kaldes den

) Tandhætteme synes at vokse hurtigt; hos alle de fem omtrent 9

Tommer lange Unger have Tandhætteme vel samme Form som hos

den henved 7 Tommer lange, men ere dobbelt saa store.

) Der er et Punkt i Hr. T.s Forsvar for Figurernes Nøjagtighed,

som jeg tror at burde dvæle ved her, medens jeg for Resten

holder det for overflødigt at besvare hans Pjece. Han paastaar



er tegnet efter en bageste Smaatand, men at denne nhelf

r været anomal hos den af ham undersøgte Unge, eller s

11 Unge, han har havt for sig, niaaske ikke være, hvad hai

At Hr. T. ved doiiiie LcjliKhetl anføror mino Ord iwd (l.i.i.^cojuc. int-r

ikke desto mindro udolader et meget va\sentligt. .skal ji'<.>- ikki' ojilioldt

mig vod, men hans ret niærkolif,'c Bevisførelse træn<,'er tmds -in af-

gjørende Tone ogsaa i et andet Punkt til en Korrektion. Hvom d.-i

menes mod „Andre" ved jej,' ikke, det kan imidlertid vsere min Fejl

meu af de tro navngivne Forfattere maa alleufals Erdl iKlslettcs: tli

han har slet ikke undersøgt Tænderne af „Tatusia". T hans Afliand

lin- (Abh. d. K. Bay. Akad. III, 501) staar dor at læse. at hau liai

..T'ihipeufes'' i Stedet for Tolijpeuiest er der i det anførte Na\ii endm

en anden i\-jl, .>om forøvrigt\>r uiid.sk>l<leli- ho.> en Forfatter, son

u de S.i-kyndi-." ^ille vide. ikke ik.-.m, rohi,,>;,t,-^,

a-te,i E>,plmæt>i^, W-lr." H\or F.jI.m, .tikk.T. nm



antaget deu forV Saa meget staar i alle Fald fast. at lians Figur

23 ikke i fjerneste Maade gjengiver Taudhætten i.aa den forreste

af de normale Mælketands-Spirer hos en nyfødt eller lille Unge af

Dasypus novemcinctus; men at den paa den anden Side maatte

undergaa ikke uvæsenlige Forandringer, for at blive en tro Afbild-

ning af nogen af Smaatændeme, saaledes som jeg har fundet disse

at være hos alle de Unger, jeg har undersøgt.

Jeg har forsøgt ved Hjælp af Mikroskopet at komme til Kund-

skab om Smaatændernes Bygning. Det er i alle Fald vanskeligt

at .slibe saa smaa Tænder, som dem, der her er Tale om; jeg har

forsøgt det, men det er ikke lykkedes mig, og jeg har derfor

maattet lade mig nøje med at undersøge de hele Tænder. Det vil

imidlertid erindres, at heller ikke Hr. T. har undersøgt andet end

hele Tænder. Jeg har ved Undersøgelsen først og fremmest be-

nyttet omtrent de samme Forstørrelser, som Hr. T., men derhos

tillige anvendt betydelig støixe; jeg har fremdeles undersøgt Tæn-

derne dels uden at underkaste dem anden Behandling end at lægge

dem i Vand og rense dem for de tilfældigt vedhængende fremmede

Smaapartikier, dels efter at have underkastet dem den Behandling,

som Hr. T. har anvendt, nemlig at lade dem ligge et Minut (senere

to Minuter) i Saltsyre, som var fortyndet med 50 Gange saa meget

Vand.

Denne sidstnævnte Behandlingsmaade frembragte imidlertid

ikke i noget Tilfælde den mindste Virkning; Tænderne viste, efter

at have gjennemgaaet den, nøjagtig det samme Udseende under

Mikroskopet, som de havde, inden de bleve lagte i den stærkt for-

tyndede Saltsyre, og der løsnede sig ikke nogen cuticula paa nogen

eae i Almindelighed, men

.rtarmg. \ \ irkelif^'heden er hos Dasyjms, og Ende-
let ikke ere fremstHlode pan dem. Dersom Hr. T.

Mod at byde Læserne det.



Trods deres Lidenhed ere disse

giennemsigtige , som man skulde tro; de ere ganske vist gjeiniem-

skinnende, og der er i den Henseende nogen Forskjel paa dem,

som ikke sj-nes at afhænge af Størrelsen; nogle lade under ilikro-

skopet skimte noget mere, andre lidt mindre af den indre Struktui-,

men jeg har ikke fundet nogen tilstrækkelig gjennemsiiitio- til. ;it

man kunde faa et klart Billede af den indre Bygning. Selvfoltrelig

forøges Gjennemsigtigheden , naar Tænderne lægges i kaiiadisk

Balsam, men ikke saa meget, at Tandrørene kunne ses skar]»t '»y

tydeligt, og det er ikke lykkedes mig, at blive nogen Emajlhætte

eller Emajlska,! var.

De normale Mælketænders betydelig større Dentinhætter ere,

som man let kan tænke sig, endnu mindre gjeimemsigtige end

Smaatænderne ; de lade sig imidlertid slibe uden Vanskelighed, og

Tænder af 9 Tommer lange Tinger endog med stor Lethed, men

heller ikke paa disse har jeg fonnaaet at finde Emajl, hvad enten

jeg behandlede dem med fortyndet Saltsyre eller ikke. Endelig har

jeg, men ligeledes forgjæves, søgt efter denne Substans paa Tænder

af udvoksne Dyr.

Det er, som man ser, kun et negativt Eesultat mine Under-

søgelser af Tandbygningen har givet, og jeg maa være forberedt

paa, at det af den Grund maaske vil blive modtaget med Forbehold;

jeg skal derfor endnu anføre, at det samme Resultat er frem-

kommet, i alle Fald hvad det voksne Dyrs Tænder angaar, ved andet

Steds i den nyeste Tid anstillede mikroskopiske Undersøgelser af

Bæltedyrtænder. Foranlediget ved Hr. T.s Angivelse af Emajl paa

Mælketænder af Dasypus novemcinctus og de Tvivl, jeg har frem-

sat mod Rigtigheden af denne Iagttagelse, har nemlig Prof. Gervais

i „Joiirnar de Zoologie" for d. A. offentliggjort en Notits desan-

Der er i denne indløbet en Unøjagtighed; men den vedkommer

ikke Prof. Gervais' egne Undersøgelser, og det er derfor unødven-

digt at dvæle ved den her; det er nok at meddele, at Gervais har

ladet forfærdige Præparater af Tænder af Dasypus
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og Euphractus sexcinctus til mikroskopisk Undersøgelse, men ikke

fundet Emajl hos noget af disse to Bæltedyr. Han har fremdeles

grebet Lejligheden til ogsaa at undersøge Tænderne hos Lestodon

og fundet, at de mangle Emajl, og at deres yderste Lag bestaar

af Cement; endelig har han oplyst (hvad der har endnu mere In-

teresse), at Macrotheriets Tænder have samme Bygning som Kæmpe-

dovendyrenes og Bæltedyi-enes, og at der heller ikke i dem findes



Tandfornilen hos Lestodon armatus.

J. Bein/iaidf.'

Krøyers Angivelser om Tænderne hos det af ham paa Bellona-Rejsen

fundne Kæmpedovendyr indeholde to Fejl: Tandbygningen beskrives

urigtigt, og der tillægges DjTet en Tand fler i Underkjæben, end

der virkelig har været. Med Hensyn til den første af dem har jeg

i mit Arbejde om det nævnte Dyr bemærket, at den nu ikke læn-

gere kunde vildlede og derfor var af mindre Betydning. Heri har

jeg dog til en vis Grad skuffet mig; thi i Hr. Kand. Taubers

Afhandling om Tanddannelse etc. læser man om denne paa en

saa aabenbar Misforstaaelse hvilende Angivelse, at dens og et Par

andre ligeledes urigtige Angivelsers „Berettigelse" synes „at vinde i

Kraft" ved Ch. Tomes" Opdagelse af Emajlorganer paa
'

hos Dasi/pus noremc'mctus. Hr. Taubers sidste Pjece

at 1 rot. kroyer lijembragte Kjæbegren af dette Dyr, var, at jeg

.).:;• iiiiMlMrtiii funil>-t. ;it d.Tis Paastande vel noppe kunne gjøre

kiiiu- i.an .Lin, >nin vill,- -jøiv sii^- don Ulejlighed at gaa til Kil-

in- tor at satto sii,' ind i rtai^'on. men at alleufals nogle af deiu

Lskc nok kunne viliUede Andre, og desaarsag ikke gjonie maa fiia

' til at fæste Kod. Jeg skal derfor her forsøge at Qeme den r.>ik-

lied, der saaledes atter er bragt ind i en Sag, som jeg mentf ar

e klaret. Jeg beklager ikke at kumie gjøre det i al Korthed, ni.u

L bek^endt fer det let i faa Linjer at u

kan kræve Sider at oplyse dem.



han endnu stedse mangler Syn paa, hvad det kommer an paa;

men det er neppe nødvendigt at sige 3Ieget i den Anledning; thi

selv om det lader til ikke at ville gaa op for liam, ere de fleste

Andre vistnok paa det Eene med: 1. at Krøyer har fejlet i to Hen-

seender, først ved kun at skjelrie mellem to Lag i Tanden, skjøudt

der findes tre, dernæst ved at gjore det ydre Lag til Emajl: 2. at

det ikke er gjort med Ordet Emajl alene, og at det derfor er

uden al Betydning med Hensyn til Krøyers Angivelse, om ogsaa

andre Forskere angive at have fundet Emajl paa Kæmpedovendyi'enes

Tænder, naar det Lag, som disse Andre kalde saaledes, er et ganske

andet end det, som han har taget for Emajl; 3. at selv hvis der,

mod Forventning, en Gang skulde blive fundet et Emajllag paa disse

Dyrs Tænder, kan det umuligt falde sammen med det Lag, som

Krøyer har taget for Emajl, og et sligt eventuelt Fund kan derfor

heller ikke blive til en Slags Oprejsning for ham.

Det vilde endog været ganske overflødigt atter her at komme til-

bage til, hvad Prof. Krøyer har sagt om Tandbygningen, hvis Hr. T.

ikke, foruden at gjentage, hvad der i det Væsenlige allerede var

sagt i hans Disputats og formentlig tilstrækkelig gjendrevet af mig,

tillige havde hittet paa to nye Undskyldninger for sin Client, og

derved stillet de virkelige Forhold i et skjævt Lys.

Det skal nemlig for det Første være fejlagtigt, naar jeg har

trot, at Krøyer ved at beskrive Tænderne som bestaaende af „Been-

substans omgivet af en Emailplade" har holdt sig til og paany

fremdraget en i 1841 allerede opgivet Opfattelse; hans Angivelse

skal tværtimod være i „Overeensstemmelse med den Tids Opfattelse"

!

Lad os en Gang se ! I en i 1832 fremlagt og i 1835 trykt Af-

handling beskriver Clift udførligt Bygningen af Megatheriets Tænder

og siger, at de bestaa af tre, uden om hinanden lejrede Substanser,

inderst Dentin, dernæst Emajl, yderst Cement. Omtrent samtidigt

offenliggjorde Harian nogle Bemærkninger om de uddøde og levende

Gumleres og navnlig Dovendyrgruppens Tænder; han erklærer

Cuviers Opfattelse (d. v. s. den, som Krøyer holder sig til), i Følge

hvilken Tænderne kun skulle bestaa af Dentin omgivet af en Emajl-



skal, for urigtig, bekræfter Clifts Angivelse ora Megatheriet og ud-

vider dens Gyldighed ogsaa til Megalomjx og de nulevende Doven-

dyr. Et Par Aar senere gav endelig Buckland en vidtløftig Be-

skrivelse af Megatheriets Tænder, som i Et og Alt stemmer med

Clifts. Med andre Ord, alle Datidens selvstændige Undersøgelser

af Tandbygningcu hos Dovendyifamilien stemme indbyrdes overens,

de sætte en væsenlig forskjellig Opfattelse i Stedet for den Cuvierske,

og Ingen traadte op til dennes Forsvar. Deres Opfattelse havde

saaledes unægtelig afløst Cuviers, allerede førend Retzius og Owen

havde foretaget deres mikroskopiske Undersøgelser.; den kom ganske

vist Sandheden meget nærmere end den ældre og o]ilyste fyldest-

gjørende Forhold, som den ældre ikke kunde forklare; men ganske

rigtig var den som bekjendt ikke; den grundede sig ikke paa mikro-

skopiske Undersøgelser, og det Lag i Tanden, hvilket den tydede

som Emajl, blev kort efter paavist kun at være en fra den cen-

trale forskjellig, haardere Dentin. Den rigtige , nu gjældende Op-

fattelse kom først ind i Videnskaben ved Ketzius og Owen; den

Sidstes Arbejder havde Krøyer ikke haft Lejlighed til at ])live be-

kjendt med; derimod var der Intet til Hinder for. at han kunde

kjendt Retzius' den Gang tre til fire Aar gamle Afhandling.*) Men

selv om man vil fritage Krøyer for enhver Forpligtelse til at vide

Noget om den ved den mikroskopiske Analyse vundne Indsigt i

Tandbygningen, burde han i 1841 i alle Fald ikke holdt sig til

Cuviers forældede Anskuelse, men til den, som uden Indvending fra

nogen Kant var sat i Stedet for denne af Clift. Det forekommer

mig derfor, at jeg har udtrykt mig rigtigt, og at Fejltagelsen er

paa min 3Iodparts Side.

Den anden ny Betragtning, som Hr. T. gjør gjældende, er den,

til at tro, at Retzius selv nærede nogen

1; han omtaler nemlig Mangelen af Emajl ikke en, men tre Gange

L Afhandling, og de to Gange nden at tilføje noget „tyckes".



at Krøyer ved at beskrive Plati/gnathus-Tændernes yderste Lag som

Emajl har fulgt Dr. P. W. Lund, og „maa betragtes som fuldt be-

• rettiget, for ikke at sige forpligtet til i disse Spørgsmaal at støtte

sig til sin berømte Landsmand''. Men Dr. Lund kan virkelig med

største Eet forlange sig fritaget for ethvert Medansvar for Krøyers

Fejltagelser. Hver Gang han har udtalt sig om „Strukturen" i)
i

Kæmpedovend^Tenes Tænder (af hvilke Udtalelser, i Forbigaaende

sagt, Krøyer i 1841 dog kun kunde kjende en eneste; de øvrige

ere nemlig fra senere Aar), har han fremhævet, at de bestaa af tre

for skjel lige Lag, inderst „Beensubstants" (Dentin), derpaa et

Lag Emajl og yderst en Skal af „Bark-(Cortical-)Substants"; og

paa et Sted har han desuden udtrykkelig tilføjet, at Tænderne hos

„alle til Dovendyrenes Familie henhørende Slægter" udvendig ere

forsynede med et Lag „af Cortikalsubstants". Men naar dette nu

er Dr. Lunds Fremstilling, hvoriedes er det saa miiligt, at Nogen

kan paastaa, at det er ham. Prof. Krøyer har støttet sig til, da

han skrev, at Tænderne hos „Platygnathus'' bestod af to Substanser,

og at det yderste Lag var Emajl? Hvad enten Hr. T. vil have

sme Ord: „i disse Spørgsmaal" forstaaede om den hele Tandbyg-

ning eller blot om EmajUaget, saa er hans Paastand (han maa

undskylde Ordet) Nonsens. Hvis Krøyer ved Nedskrivningen af

sin Notits har erindret Dr. Lunds Angivelse (en Mening, som

jeg iøvrigt ikke deler, og for hvilken Hr. T. selv maa bære An-

svaret), har han jo tværtimod ikke fulgt den og burde af den Grund

have ledsaget sin Beskrivelse af Platygnathus-Tændeme med nogle

gnok beskrev Tandbygningen
oplysende Ord om, at Dr.

)
Hr. T. siger, at Lund bestandig efter Undersøgelsen af ..Tændernes
Sti-uctur" angiver Emajl hos Edentateme. De to af Hr. T. med Gaase-
Øjne forsynede Ord maa ikke bringe Læseren til at tænke paa mikro-
skopisk Undersøgelse; det er ikke faldet Dr. Lund ind at sigte til den
ime mikroskopiske Bygning, naar han taler om „Tændernes Struktur":
han mener knn den Struktur, som kan opfattes af det ubevæbnede Øje
eller højst med en Lupe. Han har aldrig brugt Mkroskop ved sine
palæontologiske Studier i BrasUien og besad, saavidt ieL^ ved heUer
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hos et næi5>tdaende fossilt Dm gmskc andcikdes Til Slutning

jeg tndnii gjøie opma-iksom paa it den ældste if Di Lunds (iø\ii

illt lit,il\dendo) Anguelsei om B\gmngLn if K r ui])ul )\ind\H i:

i I lido ^kiuti sig fra 1838, dtn ci altsu i \ 1 ili. i 1 \i
i

It 1 M^kMidigo havde opgn et dtn Cu\u 1^1 \n hi I t

1)1 11 1 Kiøjei skic\ bin Notits, og at Kuid I iiii \i i m

I k\ndif,hcd \ed at paastaa det Alodsatti

Jeg skal nu vende mig til Ho\(dsu ii li i li 1 K \

hjeiuhi ifte kjabegicn opunddig hi\t f< iii i n I i 11

Hul som hin eiklæiei foi en

den Gan^ han ])eskre\ den

den Tilst ind i hvilken den i

femte Tandhuk og Ivnsai li

forvekslet med en landhule i

og derfoi i sin nuvxiende ^1



en virkelig- femte Tandhule nødvendigvis raaatte have havt sin Plads,

hvis der nogensinde havde været en saadan, i FA og- Alt nøjagtigt,

Jeg havde ventet, at naar ogsaa Rigtigheden af det ijerde

Punkt anerkjendtes fra begge Sider, vilde enhver Meningsforskjel

ophøre, men heri har jeg taget fejl. Min Modpart har udfundet en

Hvpothese, at Grunden til, at der nu ikke er nogen femte Tandhule

at finde, simpelt hen er den, at den har siddet i et Stykke af

Kjæben, som er brækket af, og at Knoglen har lidt denne Beskadi-

gelse, efter at Krøyer har beskrevet den. Hypothesen er lavet, inden

Hr. T. havde havt Kjæbegrenen i sin Haand, og inden han havde sam-

menlignet den med de Tegninger, som Krøyer har efterladt sig');

ført de Tegninger, Krøyer efterlod sig, lever endnu: jeg har henvendt
mig til ham for, om muligt, at ha nøjagtigt at vide, naar do bleve

tegnede; men, som rimeligt var, huskede han dot efler saa mange
Aars Forløb ikke bestemt, skjøndt han troede, at det havde været om
Vinteren. Da Krøyer imidlertid allerede den 18de Febr. 1842 modtog
Videnskabernes Selskabs (iø\Tigt aldrig benjltede) TUsagn, at det

der højst kan ligge Uger melfem Udgivelsen af Notitsen og Udførelsen
af Tegningerne.

I mit Arbejde om Leatodon liar jejr allerede bemærket at det -id-ti

(det 14de) af de „Blade", som Krøyer efterlod sig. rimelij^nis ikke \ u
i færdigt, d. v. s. at dot rhnclig\ i-, have

skulde have været flere en<l de to"Uigarer uaa' det si„n
1." Ti'

men der er slet ingen (Trund td at le. at de l:', andi'.- Ulade v>

ero i oidiver Henseende fænlijre. Ki •. T. i! op. at jog

di..e Teg-i min Meddelelse, „Lid t Autikritik- l'^nttet nogle If
nin.irer til at o].klaie et \id('tNk.ibeli^t Spo .tiMuaal. M.mhan seh havde

m!'li^-r-^^!!t'v!r'lnrii l;;;;';;;^,;'"';

loje.li

ibhceivlurTeo,',,',,^el•.""^leg
mn.i tillad.' mi- at mi U.I.- om. at afdo.l e Prof. Krø^er ..

Maade lunde ma-rket di .M. Blade M>m en Kibie td Oph.n, ng om det

t>st hans Efterladt e eller de.

hvis Bistand disse h.iv, le "benvttet. udt^^ kkelig i Auktio,iskatalo-en
over hans Bo-er havde anbefalet d(>m tu" de Ljsthavendos Paaafjtning
op Paaakjoniu'lse ved med Gaa^eøjne at aftrykke den Afdødes Be-
raærkninj^r om dem. Vd. uut disse Blade benytted
end ikke til rent vid.n.kab.-li-t Mri atte man \irikelif,' ikke have
anmeldt dem. .«.,n nun ,jord, ,.lle,•^overb ovcdet «(dgt dem



han gjør nu, eftor at have set dem og have maattet erkjende, at :

do „stemme med Knoglen'' , alligevel store Anstrængelser for at j

haandhævc den og faar følgende l'dbytte af sin (liauskning: „Der ^

kan ikke være nogen Tvivl om, at det Stykke af Kjæbebenet, der i

li.ir haaret Taudhulcn til den af Krøyer omtalte, i Sammenligning

med do andre, næsten rudimentære Tand, er afhlaaet senere, og

reisen af hans Tegninger" (^l'Jece TI, 7). Som man let \il -('. lider
'

denne Forklaring af den Svaghed, at den^ sid^t"- LimI. uden Inilket

mere end en Rimelighed, 'skjøndt den hele skal være utvivl-

Blandt <le Forudsætninger, som Hypothesen ikke kan undva^re,

er først og fremmest den, at den af Krøyer omtalte femte ,.Tand-

hule'- har været overmaade bile; thi en Tand kan være endog be-

tydelig mindre end sel\ den mindste af de fire Underkjæbetænder

hos Lestodon armatus og dog \-^v% for stor til at kunne være

rummet i Kjæbegrenen bagved den fjerde Tand. 31 in Modstander

Krø\ers Ord: „Den bageste (manglende) Kindtand har været den

mindste af Tirnderne, og synes, i ForhoM til de andre, næ-«ti'n at

Størrelse i Forhold til andres, og af dciiiie li.iii^ l'.i'-tMniiM I^ ti.-iii-

ga.ir, at det er en ret mærkelig Skala, dci skal .ui-i\.'^ \t-d di>.-,u

Oid. Da jeg nu mener, at denne Forklaring (til hvilken jeg i det

Følgende kommer tilbage) er uheldig og (Hr. T. uafvidende) ubillig

ukkI Krøver, og da det jo bør gjælde om, at „Sandheden kommer

frem", men ikke om at bruge smaa <lialektiske Fif, falder det mig

ikke ind. at \ille ben\tte mig <if di^ii her. skjondt jeg tror det lod

sig gjøre med Fordel. Men jeir maa ])aan\ gjøre opmærksom paa,

at de øvrige Tænder, med Inilke Kiø\er. hvad Størrel.s(Mi angaar.

sammenligner don Aabning, han kalder en Tandhule. ere af for.'^kjellig



størrelse indbyrdes; man kan allerede paa Grund heraf ikke argu-

mentere meget skarpt fra hans Ord, og derhos ere Ordene selv meget

betingede og reseiTerede ; Størrelsen angives kun sammenligningsvis;

Tanden siges end ikke næsten at være rudimentær; det hedder

kun, at den „svnes" at „kunne" kaldes saaledes, og det ubestemte

og forsigtige, som allerede ligger i disse Ord, forøges ved det tilføjede

.,næsten". Det eneste, man med Bette tør slutte af Ordene, fore-

kommer mig at være, at den supponerede femte Tand efter Prof

Krøj-ers Mening har været ikke blot mindre, men iøjnefaldende

mindre end de øvrige; men man kan ikke af dem maale sig til,

hvor stor den omtalte femte Tand eller Tandhule skal være, og

paa mig gjøre Ordene paa ingen Maade det Indtryk, at han mener,

at den supponerede femte Tand i og for sig har været meget lille.

En virkelig meget lille Tand, f. Eks; af en Linjes Gjenuemsnit

eller saa omtrent, er heller ikke nogensinde traffet hos nogetsom-

helst andet Kæmpedovendyr, end ikke hos de mindste blandt dem.

Man har en Zestodon-Kjæbegren, i hvilken der virkelig sidder

fem Tænder; naar nu Krøyers Ord ere ubestemte, hvad kan da

være naturligere end at tage sin Tilflugt til denne Kjæbegren for

at faa Lys i Sagen; men Kand. T. er aldeles uimodtagelig for

denne Tanke. Der findes i Blainvilles „Ostéographie" en lille, seks

Gange foiinindsket Figur af denne femtandede Kjæbegren; efter

denne har jeg i mit første Forsvar mod Hr. Tauber, saa godt jeg

kunde, beregnet den femte Tands Gjennemsnit til „omtrent 15—16

Millim." (c. 6';2 Lin.); det er meget muligt, at min Beregning ikke

er ganske rigtig, men hvorfor har Hr. T., som ved Professor Gervais'

Godhed har faaet en Afstøbning af denne Kjæbegren*), da ikke selv

) Hr. T. modtog denne Afstøbuiug gjennem mig. Professor Gervi

sendte den nemlig til mig ledsaget af et Brev, i hvilket ban anmode

mig om, at give den tU Førstnævnte og tillige meddele samme ha

Ønske, at Afstøbningen maatte blive givet tilbage til mig, naar d

v-ar bleven benyttet til de Studier, med hvilke han var beskjæftig'

Af denne Passus i Prof Gervais' Brev gav jeg naturligvis Hr. T. Afskri

Hvis Afstøbningen altsaa med Tiden bliver af<?ivet til dot zoolrtgis
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p:ivet nøjagtigere Oplysning saavel om den femte Tand som om

Kjæbegrenen selv? 1 Stedet for at gjøre dette, omsætter han det

af mig angivne Maal til „næsten -/.i Tomme", udelader derpaa faa

Linjer længere hen dette „næsten" og si)ørger saa, om jeg virkelig

tror, at Krøyer i den omtalte Sammenliæiig \ilde kalde „-3" en

ua'steii rudimentær Størrelse". „Jeg skal hertil svare for det Første

mod at henvise til selve Krøyers Ord i hans Notits, det er dem,

det kommer an ])aa, ikke Hr. T"s forskjeliige (ijengivelser af dem;

fri.'nideles. at jeg Ww Hesten slet ikke finder det utroligt, at Krøyer

kunde have betegnet en Størrelse af O* <.> Linie paa den Maade, han

har gjort, hvis han f. Kks. liar sauinieulignet sin femte Tandhule

nærmest med Nabotanden, den fjerde T.ind, der er l^/'> Tomme i

(rjennemsnit. Men fremfor Alt niaa jeg svare, at jeg sætter den

Uelæring, der hentes fra Naturen selv, over usikkre Tydninger af

Prof Krøyers ubestemte Yttringer. Den femtandede Kjæbcgren, ved

Hjæl[) af hvilken jec har søgt at faa S])ørgsmaiilet om Krøyers femte

Tandhule bragt til Hvile, erkjendes jo af Hr. T. selv at tilhøre selv-

^.innne Art. som den af hans Client hjembragte Kjæbegren (Pjece

II. S. h\ Note), (»g det er en berettiget Slutning, at den selvsamme

Tand mart v.ere i det IMind'^te nogenlunde ligestor hos to forskjeliige

nuiatte den have '



den femte i den Lestodon-Kjæhe. i hvilken der faktisk er baade en

femte Tandhule og den deri siddende Tand tilstede; men til en slig

Tandhule er der i Krøyers Kjæbegren ikke Plads bagved den fjerde

Tand. Det tandbærende Stykke af Underkjæbegrenene har hos

Kæmpedovendyrene stedse paa Grund af Tændernes Størrelse en

betydelig større Tykkelse udeufra indad end Stykket bag Tandræk-

ken, og Fonnindskelsen af Gjennemsnittet sker temmelig pludseligt.

idet den indre Alveolarrand bag den sidste Tand bøjer sig udad og

derved danner et mere eller mindre afrundet Hjørne, bag hvilket

Knoglens Gjennemsnit er for lille til, at der der kan rummes nogeu

Tandhule. Saa^idt man tør slutte fra den lille Figur af den fem-

tandede Lestodon -KjæhQ i Blainvilles „Ostéographie"
,

gjør denne

ingen Undtagelse fra denne Regel; Hjørnet, som begrændser Alveo-

larstykket bagtil, findes først bagved den femte Tand. Men paa

den her omtalte Kjæbegren kan man trods de Beskadigelser, den

har lidt, se, at den indre Alveolarrand har bøjet sig udad umiddel-

bart ved den bageste Ende af den fjerde Tand, som altsaa har

sluttet Tandrækken, og i Overensstemmelse hermed vil man ogsaa

let bemærke, at hvis man vilde tænke sig endnu en femte Tand-

hule bagved den fjerde, vilde en slig, selv om den kun var lille,

komme til at sidde tættere op til foramen mandibulare end det ret

vel kunde være Tilfældet.

Gisningen, at den supponerede Tandhule er slaaet af, efter at

Kjæbegrenen var bleven beskrevet, har naturligvis ingen Betydning,

naar det viser sig, at der ikke er Plads til en Tandhule bagved

den store fjerde Tand. Men selv bortset herfra er den i sig selv

meget svag trods det, at dens Eigtighed udgives for at være hævet

over al Tvivl. Kjæbegrenen er nu sønderbrudt i adskillige Stykker.

som atter ere limede sammen, og en Sammenligning med de Teg-

ninger af den, som Krøyer har efterladt sig, viser, at det var Til-

fældet allerede, da den blev tegnet, og at der dengang endog var

flere Smaastykker fastkittede, som efter den Tid ere gaaede tabt.

At Knoglen har lidt i alle Fald de allerfleste af disse Beskadigelser

enten under Udgravningen eller paa Yejen hertil, og at han har



restaureret den, da han vilde til at beskrive den, kan der selvføl-

gelig iug-en. Tvivl være om; men det er naturligvis tænkeligt, at

et enkelt Stykke ved Uforsigtighed kunde være blevet slaaet af,

medens han beskrev den. Lad os imidlertid for et Øjeblik antage,

at noget Saadant var hændet, hvorfor har han da ikke atter kittet

det fast, da Kjæbegrenen skulde tegnes, især naar det var det Stykke,

som indeholdt en femte Tandhule, og som altsaa skulde bevise Kig-

tigheden af den vigtigste blandt de Karakterer, han havde til-

lagt sin nye Slægt? En slig Forsømmelse vilde være uforstaaelig,

med mindre Krøyer ikke blot havde slaaet Stykket af, men tillige

kastet det bort, og det endog medens han netop var beskjæftiget

med Studiet af de fossile Knogler, han havde hjembragt. Mon det

er Hr. T.'s Mening at gjøre sig til Advokat for denne Forklaring?

Han antager det ikke blot for ganske vist, at Krøyers femte Tand-

hule er slaaet af; men paa denne uheldige Gisning bygger han

dernæst videre. „Naar den samvittighedsfulde Krøyer" (saaledes

siger han) „aldrig har offentliggjort sine Tegninger, maa han vel

havt sine Grunde herfor; den rimeligste Antagelse turde vel endog

være den, at den charakteristiske femte Tandhule nu var afbrudt,

og at de Afbildninger, han havde ladet udføre, saaledes ikke sva-

rede til hans foreløbige Notits" (Pjece II; S. 8). Denne Forklaring

vidner ikke fordelagtigt for min Modparts Dømmekraft; for ikke at

tale om, at en tilføjet Bemærkning vilde have kunnet gjort Rede

for Uoverensstemmelsen, saa maa man sandelig tillægge Krøyer en

usædvanlig ringe Portion Skjønsomhed og Overlæg, for at kuime

tro, at han skulde have ladet tegne ikke fæn-e end tre*) Figurer

af Kjæbegrenen i naturlig Størrelse, skjøndt det var givet, at de

ikke kunde blive brugbare; mon Hr. T. selv nærer saa ringe Tanker

om Krøyer eller vil, at andre skulle nære dem? Jeg skal endnu

i Anledning af Hr. Taubers Gisning bemærke, at naar jeg i „Lidt

') Blandt de Tegninger, som Krøyer efterlod sig, fremstille de første fire

Blade Kjæbegrenen; paa det ene af dem er imidlertid kun Knoglens

brede Forende og Ledudvæksten aftegnede, og dett« Blad vedkommer

08 derfor ikke her.
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Antikritik" har sagt. at der bag ved den fjerde Tand ikke ses

nogen Brudflade af et nyere og friskere Udseende end de øvrige,

har jeg ikke alene tænkt paa Farven. Paa Brudfladen bagved den

^erde Tandhule finder man ved nøje Eftersyn hist og her enkelte

Sandkorn klæbede fast i Hullerne af den spongiøse Benm,asse. Disse

Saudpartikler ere aabenbart Levninger af Jordmassen, hvori Knoglen

laa begravet; det er maaske ikke aldeles umuligt, men imder alle

Omstændigheder i høj Grad usandsynligt, at de ad andre Teje

skulde kunne være trængte saa d\'bt ind i Benvævet, h\is Brad-

fladen ikke havde været tilstede allerede , medens Knoglen laa be-

gravet i Jorden. Deres Tilstedeværelse er saaledes ganske vist et

stærkt SandsynUghedsbevis paa, at der ikke er slaaet noget af

Knoglen paa dette Sted, siden Krøyer fandt den, og Brudfladens

Udseende kan under alle Omstændigheder ikke være en Følge af,

..at Knoglen i over en Menneskealder har ligget udstillet som en

Xipsgjenstand „(!)" i Krøyers Stue"*).

Der klages dernæst stærkt over „Paalideligheden" af miue

..literære Angivelser". I Afhandlingen om Lestodon har jeg sagt,

at der ligesaa lidt blandt de uddøde Kæmpedovendyr som blandt de

nulevende Dovendyr er noget, som har flere end fire Tænder i

hver Underkjæbegren-). Dette skal være en Fejl; thi for ikke at

tale om „de ældre Angivelser", saa har Gervais fundet fem Tæn-

der hos „Fostre" (skal være: et Foster) af „Ai", og Fejlen skal

veje saa meget mere, som jeg selv i anden Anledning har citeret

pu Xote i en Afhandling af den nysnævnte Forfatter, i hvilken der

I Da Hr. T. vol uepiie kan vido dette af egen Erfaring, formoder jeg,

at han har fuaet Undon-etninf,'(ni fra en Anden. Den er imidlertid

linder alle Onistændighoder ikke ganske rigtig. Baade Underkjæbe-
-ri'iu>n n<r d.^ øvrij^o lijfMabraf^n-c Knogler vare i en Del af denne Men-
ii'skiMM.T oj-hevarode I Professor Krøyers Afdeling af det forrige Kgl.

\ 'tur!: .Mi-..-iim. Kttor lians Afskedigelse bleve de alle atter hentede

'
-''"-^ t;,rcrr;ekkrr at auFore Sætmuf,'eii, som den lyder hos mig, i Stedet
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netop henvises til dette Fund, og jeg derfor i det Mindste burde

kjendt dette').

Det vil maaske i Hr. T's Tanker ikke gjøre Sagen bedre, naar

jeg hertil maa svare, at saavel OeiTais' Notits som „de ældre An-

givelser" vare mig vel bekjendte, men at jeg forsætlig ikke tog

Hensyn til dem. Jeg skal imidlertid allenfals sige Grunden.

Den omtalte lille Tand hos Bradypus er hidtil kun funden i

meget enkelte Tilfælde, og der er Ogsaa Eksempel paa, at man har

søgt den forgjæves selv hos spæde Uuger; dens normale Forekomst

kan derfor vel neppe endnu siges at være fuldstændig be\-ist selv

for de unge Dyrs Vedkommende; derimod er det aldeles afgjort,

at den under alle Omstændigheder kun forekommer hos Fostre og

Unger, men snart falder ud, hvornæst dens Tandhule lukker sig.

Skjøndt der naturligvis findes mange Snese Z?ra%«<5- Kranier i

Museerne, har man aldrig truffet den hos noget fuldvoksent Dvr;

den hører saaledes ikke det voksne Dyrs Tandsæt til-). Men det

vil være indlysende, at det kun er dette Tandsæt, som der (i det

Mindste indtil videre) kan tales om hos de uddøde Kæmpedovendyr

i Almindelighed, og det er derfor ogsaa kun dette, som der er tænkt

paa og ment paa det omtalte Sted i min Afhandling. Den lille

femte Tand hos Bradypus svarer dernæst slet ikke til den Tand,

som Krøyer med Urette trode at have fundet antydet ved en tom

Tandhule i den af ham hjembragte Kjæbegren; den sidder aller-

forrest i Munden, lige i Spidsen af Underkjæbens Grene; den Tand,

Prof. Krøyer mente, at der fandtes hos hans „Platygnatfms'' , skulde

tværtimod sidde allerbagest i Tandrækken. Det vilde derfor kun

) For at undgaa Misforstaaelse vil jeg udtiykkilii: t

derfor siger, at den er eu Mælketand, eller overJu

det voksiio Dyrs Tandsæt tænker paa eu Modsæti



grivet Anledning til Misforstaaelse , hvis jeg havde regnet den ud-

faldeude femte Taud hos Bradypus med, med mindre jeg tillige

havde givet en vidtløftig Porkiaring, og det var overflødigt at om-

tale den, da den slet ikke vedkommer det Tandsæt og det Spørgs-

maal, hvorom det drejer sig i min Afhandling; ikke en eneste Sag-

kyndig vil kunne misforstaa Meningen. Det er desuden langtfra, at

jeg ved denne Lejlighed har udtrjkt mig anderledes, end Skik og

Brug er. Det er henved et halvt Aarhundrede siden, at Brants

fandt denne UUe Tand hos en Unge 2Å Bradxjpus tridactylus; men,

paa faa Undtagelser nær, have Forfatterne ikke optaget den i Tand-

formlen; i nsse Tilfælde kan det være en Følge af, at Brants'

Iagttagelse var dem ubekjendt, men i andre forholder det sig ander-

ledes, idet vedkommende Forfatter enton anfører Tandformleu ^,

men tilføjer, at den hos Ungerne er f , eller indskrænker sig til

at give Tandformlen, som den er hos det voksne Dvr, og kun

bemærker, at der hos Unger er iagttaget en femte Tand forrest i

Underkjæben, som, hvis den for Kesten er constant, under alle Om-

stændigheder kun findes i Dyrets unge Alder; dette Sidste gjør R.

Owen i sin „Odontography" (1840—45); i sit nyere Værk, „on the

Anatomy of Vertebrates", angiver han (18(58) kun det voksne Dyrs

Tandformel, men nævner ikke den femte Tand hos Ungen.

Som det lader, er Hr. T. heller ikke ret tilfreds med, at jeg

har sagt, at en Angivelse af Blainville om fem Tænder i en My-

fo^on-Kjæbegren beror paa en Fejltagelse. Jeg „reducerer", siger

han, „glat væk" denne Angivelse til en Skrivfejl. Ja! det er sandt,

det gjør jeg, men dog først efter selv at have undersøgt Sagen, og

det er jo godt at Fejlen rettes; da han end ikke tør „glat væk"

modsige mig, og da de Sagkyndige ville vide, at jeg har Eet, be-

høver jeg ueppe at opholde mig ved dette Punkt. Deiimod nødes

jeg til noget udførligt at gjøre Rede for mit Referat af, hvad der

vidstes om Forekomsten af fem Tænder i Underkjæben hos Lestodon;

thi det gjælder :

; for Sagen vigtigt, videnska-

beligt Spørgsmaal og at imødegaa en meget alvorlig Anklage;
har nemlig i Anledning af det nysnævnte Referat anset sig beføjet



til at sigte mig for forsætlig Fordølgelse af Sandheden for, som

han kalder det, „at komme Krøyer tillivs", eu Beskyldning, som

eu rettænkende og besindig Mand neppe vil tillade sig at fremføre,

hvis han ikke kan give aldeles afgjørende Beviser for dens Sandhed.

I en Note i min Afliaudling om Lestodon har jeg sagt, at der

foruden Krøyers Angivelse endnu havdes to andre om mogatherioide

Underkjæber mod fem Tænder, nemlig den allerede ovenfor omtalte

(urigtige) af Blainville (som det er overflødigt at komme tilbage

til) og en af Gervais, som havde fundet fem Tænder i eu Under-

kjæbegren, men fire i en anden af et og samme Dyr, og som vai-

tilbøjelig til at anse den femte Tand for en Abnormitet. Jeg har

fremdeles tilføjet, at det Kæmpedovendyr, hos hvilket Gervais i et

enkelt Tilfælde havde truffet fem Tænder, netop var det samme,

som Krøyer havde kaldt Platygnathus , og at det var heldigt, at

Krøyers Fejltagelse var bleven oplyst, da man maatte være bleven

betænkelig ved Prof. Gervais' Forklaring, hvis der virkelig havde

været fem Tænder ogsaa i den af Professor Krøyer fundne Kjæbe-

greu. Dette er det Eeferat, som Hr. T. drager til Felts imod.

I Stedet for at referere saaledes burde jeg efter hans Mening sagt:

„Der foreligger for riatygnathm'' (d. v. s. Lestodon) „alene ikke

mindre end fire Angivelser af Underkjæber med fem Tænder, nem-

lig af:

1. Krøyer (lib. cit.) en høire Kjæbegreen,

2. Gervais (lib. cit.) en høire Kjæbegreen,

3. Gervais (lib. cit.) en venstre Kjæbegreen og

4. Blainville (Ostéographie , Megathére „[sic!]". PL 1, fig. 10)

en venstre Kjæbegreen,

medens der kun foreli--ir tn Angivelser af Kjæber med fire Tænder,

nemlig af:

1. Gervais (lib. cit.i en veiistr.- Kj;ebegreen og

2. Blainville (lib. cit. Megathére, PI. 1, fig. 12) en høire Kjæbe-

green."

Havde jeg gjort dette, saa havde jeg (han fremhæver det med

meget store og fede Typer) vist, at jeg „ønskede, at Sandheden



døde Professor Krø\ er oir Videnskaben ind:.'"'' lu't l'-t-iat saa-

ledes, at Sundheden blev forduljjt, oir (Lrr-- i',.i m - iuwl jru- vil

tilføje") oven i Kjøbet gjort saa dumt, iU Arn l'oi'-it' d^u Bedste

kun komme ojr overbevise mig om min 3Jaii-;«'l \h\.d >andliedsKi<ri-

liglied. Lad os se, i>ra han har liet!

Hvad for det Forste Krøyers Aniz-i\cl-e anizaar, vil luiii v-d

irjentagen Overvejelse \istnok selv finde det et nogvt ubilligt For-

langende, at den skulde tælles med af den, som mener at liave gjort

det tilstrækkeligt klart for Enhver, som vil se, at den ene og alene

beror paa en Fejltagelse: det kan dog ikke forlanges, at jeg til

anføre det sum gyldigt. -Jeg vender mig deifor til de aiuhv Aud-

velser om feratandede Underkjæbegrene, som han har oproiiuet.

Den første (rang Clervai.«, omtaler Forekomsten af en. muligvis

dvertallig. femte Tand i Vnderkjæben hos Lestodim. <-r i det

Castclnauske iiejseværk i en Note, som lyder saaledi's: ..(li l'ne

machoirc inférieure, de la méme collection, porte en arriere de la

dent bilobée uno quatrieme molaire*) de forme subarrundie, plus

l>etite quc les deux premieres. C'est peut-etre un eas tératolo-

gique.''-) Som man ser, omtaler Gen ais paa dette Sted kun en

feuitandct Kja^begren og siger ikke, fra hvilken Side den er.

To femtaudede Kjæbegrene, en højre og en ven-tre, nan'nes først

manae Aar derefter i hans Afliandling i Mémoires de la Sociéto

géologique de Franee-''). Her findes nemlig en længere Anmærk-

ning, i hvilken først den nysanførte Xote fra Kejseværket aftr\kkes

med Citationstegn, dog med den lille Ændring, at Ordet .,droite"

Paris. 187:3. P. 27.



Iskydes i Parenthoso oftor Ordet „inférieuré", saa at man altsaa

faar at \ide, Inilkcn Sido den f'eiutaiidede Kjæbegreii tilhører.

il)aa fortsættes umiddelbart med følgende Ord: „Nous avons dit

i>. liaiit, que les animaux du groupe qui noiis occupo jjossédaient

ii[ i)<ures de derits supérieures et quatre seulement ji la machoire

gauche, ciu(,[ de nts infé rieures au lieu de

1 Anomali, ,.dont il ^-ieut d'étre question", ei

Ordene den. ^om er omtalt 1 de foranstaaend.'

m være douno; thi ojti )e i T(ksten nævner C;er^als

)er er alt.aa. s,)m ser, tm Modsigelse tilstede.

der er indløbet en Skr .^fejl: onten Ordet „droite"

blik blive i Tvivl om. h\or Fejlen stikker, thi de næste J.injer

.,Droite" er detKigtige; det første „gauche" or en Skriv- eller Tryk-

fejl; den femtaudede venstre Kjæbegren, som Ger\ais skal ha\e havt,

(mitaler ligesaa lidl i sin sidste Afliandling som i Castelnaus Kej&evæik

tiere end to l'ndcrkjæbegrene, en med fire og en med fem Tænder,

men det er i 1873 blevet opl\st. at denne sidstnævnte er en

højt e Kjæbegren. Sagen er fuldkommen klar for Enh\er. som læst-i

med Opmærksimihed og i)ruger sm Forstand. Inden jeg havde

at en saa aabenbar Sknvfejl skulde kunne vildlede Xogen. Hr. T.s

maatte advare ham iii.h| ,i, t K'.-ultat . han havde faaet ud af sm

Læsnint,'. Det ei \i-t. it (.m\„iv i Castelnaus Rejseværk ikkf



funmdorligt, at han ikke ligefro

gien mere eml 1 Iboj, 1 b.P

hokki en saMeg en Paragiaf soi

drmatus"'^ . •g <io.sum han i 1

fem Tændei og kun en med ii

f..iumleihfc't, at hm dog vedbl

tn Anomali, de to Tilfælde SOI

t-Kiæbeirien i Blam

af IndeikjæbejjH

tn paa do hie TaAler, bora skulle oplvse „le geiue Megatheimm ',

ikke blot Afbildnmgei af Mikehgc Knogler men ogsaa I igurer nd-

føite eftei (xibNafistøbningci og Kopiei af Figuiei i <indie Yærkcr

H\ad særlig den af Kami T paabeiaabte Figui 10 paa føiste

I i\lc angaar da fremstiller den tilsyneladende en xen-^tie Kj*be-

^nn mtd fem Tændei, og Oiiginalen til den skal ifølge Tavleior-

kliiin-Mi \æu sendt til Pausennusef^t af Di \iUardebo Men om

en -^hg Ivjæbtpieu \ed Genais, som \i ha\e set, endnu i 1S73

ikke dtt Mindste, og det \ilde dog \ære meget paafaldende, at han

ikke kjendte den, hvis der virkelig \dr en saadan i det Museum,

som den Gang jo allerede i en Kække Aar ha\de \æiet bettoot til

hans egen Aaietægt Medens Tigui 10 saaledcs .tilsyneladende

fremstiller en K]æbegion, til hvilken der for Rosten ikke fandes Spor
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i Lestodon-Litemtuven, savner man paa den anden Side i Osteogra-

phien en Afbildning af den af Gervais omtalte højre feratandedo

Underkjæbegren , skjøndt en slig jo dog vilde være vigtigere end

mangen en af Kopierne efter andre Figurer, og skjøndt ellers en

Mængde, dels af Dr. Villardebo, dels af Admiral Dupotet skjænkede

Levninger af Lestodon og Mylodon ere afbildede. Ingen vil kunne

uægte, at disse to Omstændigheder i Forening ere højst paafaldende,

og efter min Mening ere de aldeles uforklarlige, saa længe man vil

tage Figuren ganske som den er; derimod jævnes en hvilkensom-

helst Yanskelighed, og Alt bliver saare forstaaeligt, naar man gaar

ud fra, at Tegneren har forglemt; at benytte et Spejl, da han

tegnede Fig. 10 paa Stenen, og at Figuren derfor vel tilsyneladende

fi-emstiller en venstre Kjæbegren, men i Virkeligheden er tegnet

efter en højre; den fremstiller da naturligvis den gjentagne Gange

af Gervais omtalte, til Yillardebos og Dupotets Sendinger hørende,

femtandede højre Kjæbegren, og denne er og bliver den eneste

femtandede, som hidtil vides at være funden. Saaledes har jeg

derfor opfattet Sammenhængen. Da Tavleforklaringen ikke siger,
.

om Originalen til Afbildningen er fra højre eller venstre Side, er

der slet Intet til Hinder for min Antagelse, den støttes i højeste

Grad af sin indre Sandsynlighed, og den Omstændighed, at der paa

de omtalte Megatherium-TsLYlQV findes andre Figurer, om h\ilke det

kan ligefrem bevises, at de vende forkert (f. Eks. pi. I, f. 1, pi. II,

f. 2 og f. 54), gjør det saa meget tilladeligere at antage det Samme

om den Figur, om hvilken Talen er.

Jeg havde selv ikke følt Vanskelighed ved at forstaa, hvor-

ledes der i Literaturen tilsyneladende kan være Tale om flere fem-

tandede iestorfort-Kjæbegrene , og jeg har derfor heller ikke troet,

at Andre kunde behøve en saa omstændelig Kedegjørelse , som den»

jeg er bleven tvungen til at give. Men efter at jeg var bleven

anderledes belært ved Hr. Taubers Pjece og maatte være forberedt

paa, at han maaske vilde afvise min Forklaring og atter sige:

„med en saa dristig Methode kan man tilsyneladende bevise hvad

det skal være", skrev jeg, uden at berøre min egen Mening,



til Prof. GeiTais og bad ham besvare det simple Sporgsmaal: hvor

mange Lestodon-Kiæhegrene med 5 Tæuder i Stedet for 4 findes

der i Parisermuseet? Under 23de Maj havde min højtærede Yen

den Godhed at svare: „Je n'ai qu'une seule *'« maehoire a 5

dents (1-1-4); elle est du coté droit'-.

Herved maa selv den største Tvivler være stillet tilfreds: min

Xote angaaende femtandede Underkjæbegreue af Kæmpedovendvr i

min Afhandling om Lestodon armatus er i alle Henseender fuld-

stændig rigtig; enhver Læser maa erkjende, at der ganske nst

er En, som i denne Sag ikke har vidst „hvad han kunde og

burde vide", En, som har læst overfladisk og anklaget letfærdigt,

men at denne Ene ikke er mig, og jeg tvivler ikke paa, at

Hr. T. vil fortryde ved denne Lejlighed at have valgt saa sær-

deles store, fede Typer og brugt, saa haarde Ord. Den Betydning,

det har, om der er en eller flere Underkjæbegreue med fem Tænder,

har Hr. T. selv fremhævet ved at fortælle sine Læsere (Pjece II.,

10), at hvis jeg ikke i min Afhandling om Lestodon armatus for-

sætlig havde undladt at give den Fremstilling, som han har bildt

sig ind var den rigtige, men hvis Beskaffenhed ovenfor er bleven

godtgjort, saa vilde derved ,jo ganske ^ist Sandsynliglied.'n fin

at ansee Tallet fem som det normale bleven lige saa st-r -

for Tallet fire, og det var jo ikke dét. Professoren ønskede tn,~

meget rigtigt! Forsikkringen , at der li- --
eller troet".

fundet fem fire Tænder hos det af Krøyer
fossile Kæmpedovendyr, gjør uden Føje Ubestemthed i Tandfonuleu til

Eegel hos det; den maa virke bestikkende paa den Læser, som ikke

har Lejlighed til at gaa til Kilderne, og gjøre h^m tilbøjelig til at

glide let hen over Indvendingerne mod Krøyers urigtige Angivelser;

just derfor burde den, som troede sig kaldet til at klare Sagen,

saa meget alvorligere prøvet do foreliggende Angivelser, førend han

blindt tog dem til Indtægt, og just [derfor har den ovenstaaende,

desværre vidtløftige Eedegjørelse en videnskabelig Berettigelse ved

Siden af, at den er et Forsvar for mi? selv
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li.v.aa mo.l Hen

lunt en saud og hol TcUidliule for ^iis, dcii (t.iui;' !i;in .skR'^, livor-

("ir minutioso Xøjagtighed til Side med Hensyn til denne fi'iutt'

Tiiudhule, den vigtigste af alle, isæv dii maji i lH4i endnu ikkt-

var i Besiddelse af den omtalte Detinition af Bogre1)erne ..liilo,.

li.ii- imidlertid den femte afbrælvkede Tandhule, .som Hr. T. iioch-'mliir

Ixdiover til vin Beviiiføi-else. ganske vit,t aldrig været til; j.-g n.erov

ikke don ringeste Tvivl om, at jeg har Ket i min Paa.st.md. at den

af Krøyer hjembragte Kjæbegren ikke har l)aaret rller h.ir kunnet

bære Here end tirc Tænder, og at Sid.stme\ iit.' derfor maa have set

en Tandhule i en anden Slags Aabniug; men denneil falder og^,au

det Paafaldende i, at han ingen Maal angiver, for en stor Del

bort: thi den Beskadigelses yomfuea niandibidnrii har lidt. forhylev

at yive nøjagtige Maal, og da Krøyer vod denne Lejlighed \ar inde

paa et ham iøvrigt frennued Omraade, kunde han nok, naar luui i

Tanken restaurerede, hvad der var afbrækket og manglede af Bcn-

ma-->eii. komme til at forestille sig Hullets oprindelige Form og

StoiToNe mindr.' rigtigt og tyde det galt. Det falder mig ikke ind

at \ille n.dsette Piuf. Krøy.-r.s Fortjenester af den Side af Zoologien,

sum vav <;jonbtand fo|- hans Hovedvirksomhed, saa meget mindre,

som denne Side ligger mig selv fjernere, og jeg slet ikke tiltror

mig Competeuce til at dømme. Men soh meget dygtige Fo^k

kunne undertiden tage mærkelig fejl. Det er efter min (Overbevis-

ning hændet Krøyer ved denne Lejlighed paa et ham frennued



MII iil M* 1 \ i(| iIm i Hi ]> 1 M iiistillingei ti.cngto til JBf-

iij l\i- i.vkt Imi iijii-. (»pttttiNi dl Taiulfoi holdet i den <il

\.i Imidii" L'-hu/>)n-]\\,i^]H^u\\ skulde fuld-,tæiidif? funuies:

kan i[nUn botiaiit. mm J)< Itatrelst i DisciisMonen som sluttet;

l^eie Indla^n tia mm Sid« mUIc ikke kiiuni' bunj^e noget for

^n s<'l\ \aseiilijt X\t iitui nu d« liot \æit> o\eiHodiye')



iHiiMi Vaii^kelig'luHl bemrerke en anden i hele Kno-lens 1'orm. D.11

fnne.to Tand. Hjorncta nden, som den ofte kalde., .siddler paa Fi-

^uvon vol i ligesaa sto, Af>tand fra den anden Tand som paa de

tn tM'i^lvv KiæbooTone. men derimod ikke .saa lam^t udf.ifor Tand-

i-.d<k-u M.m luia disse. med andre On1: KJæben boj.-i sig fnraii

for ,1..,, aiul.ii Tand ikko saa nie-et udad, .som paa dr tvende

txidske Kj-æl)OLTone. o;i- er derfor foii il mindri- bred. Fio urens

Kiirtighed forudsat, syi ie> Forskjellon . tor nok. til ikk e at forbi-

-aas UKHl Taushed: mo Il det forstaar ^ ig, at de. s,>m ikke kmnif

undorsøp-e si-ho den ferutandode KjæbegnMl og sammenliiri le deji lued

don firtandedo af don t ypiske /.. nrmatus. ikke kunm- tiltairo big

at ^ille afirjore Sagen. og jeg bor maaske tilfoje, at rn i denne

Sag saa væ-tig Autori tet. som L'rof (iervais. trotis ik.1 antulode

kunne gaa ind l.aa. at betragte deu fera-

tand.'do Kjæl)o-i-e]i som tilhøuMuU- en fra Lcsfndnn m,nalm for-

.skj.'llig Art.

Skulde det med Tiden nmn'•^^. m> < -1- d-- at \aMv Tilfældet.

vil der. som man let \ il se. ik-k.. h.'iiii ,i, ^,,,,, ,,,||,|,| til at anse

dm f.'mto Tand f-r en Abnoimit.-t.



^mabolæ ad floraiii Brasiliæ ceiitralis

cognoscendam.

Particula XXIII.*)

Acanthaceæ, Gesueraceæ, Verbeuaceæ,

Bartling, Ord. Xat. PL, p. 193, ii. 117 (1830). Schlechtoiidal in

Liimæa, VII, p. 52 (1832). G. Dou, Gen. Syst., IV, p. 397, n. 167

(1837). Endl. Gen. PL, p. 662, n. 148 (1839). 3Iiers in Ann.

Nat. Hist, ser. II, voL IH, p. 161 (1849); XI, p. 1 et p. 90 (1853).

Dnnal in DC. Prodr., XIII, sect. I, p. 1 (10 Mai. 1852), cum syno-

nymia. Payer, Organogr., p. 539, t. 132, fig. 1—14 (1857). Agardli,

Theuria Systematis PLantarum, p. 379, t. 27, fig. 8—12 (1858).

Alph. Milne Edwards, Thesis de Fam. SoLanac. (1864). Canvet,

Thes. SoLan. (1864). Eichler, Bliithendiagramme , I, p. 199, n. 5,

fig. 117, 118 (1875). Benth. (et Hook. fiL), Genera Phmtarum,

II, p. 882, n. 114 (1876). Solanaceæ et Cestrineæ, Sendtner in

.Mart. FL Bras., X, p. 5 et p. 201 (1846).

Tribus Solanes.

1. SolaiiHm Linn.
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(183«); ii.T DuiMl. - In .•

Kio (Ir .Janrnn): Lu ml: in.

Folia L;ustii .MTi K .s uI.mKo.

5. S. Ih.^l.ln Valil I->

in DC. T'indr., XITI. M.rt. I,

Ad Rio ,1,. .lanein 1 (.-x. ,-

Glaziou (1513). ^\.

:

fiutox.

(>. Å AWir/r,. r.///,.ov;,.r DuMMl in T)l". Pnulr.. XIIT. s. et. I,

i).inf\ n.-2n9. — :\Iina-^ f; • la o : U.-n.-ll. I. JUS.

7. .S'. <v/(//fl/>/o//;tv/>// Sondtn. in 31art. TI. Bra.s. . X. p. 44.

n. t'.l : Dnnal in DC. J>r.Klr. . XITI, sect. I. p. 110, n. 242; oxcl.

^Nn. Vcllo/. — llin de Janoiro: Crlazinu (2rMi2). - - Arbov 30-

H. S. h'ucixh'ndron Sfn<ltii. in Mart. Y\. Bras., X. p. 43,

u. r>8; "Duual in DC. Prodr. , XIII, set't. I, ]>. 111. u. 243. nira

syn.niymiri. — Kio do Jane i ro: Olaziou (2r,«»l). - Hic pertinet

veri similitor specinien Burphollianum n. 2503 (arbor 30-—40-pe-

dalis trunco IVo-prdeni crasso). — Sp-nnion aiitliHitirnm non \idi.

',». N. ^»A'm^/^^• Seudtn. m Man. V\. Bra-.. X. p. 3it. n. -M ;

Dnnal iu DC. Prodr., XIII. ,-rrt. 1. p. 11 2. n. 244. — (ila/L^i i.V.n-,(;|.

^'ar. ^3. glabreacens Sondtn. 1. c. - - S. (jlahi'fsccns Schrank

vel subtorminalibn



-iO

Frutex sylvestns, ramis pallidis subaiigulatis apice tantiun

pulveruleuto-tomentosis sordidis pilis brevissimis stollatis obsitis.

Folia supra glabra uitida impresso-uervosa saturate viridia, subtus

glabrata vel sparsissime stellato-leprosa ; majora 2—12 poll. longa,

-'3—2'/9 polJ. lata; minora lanceolata vel orbiculata. Cymæ pilis

brevissimis sordidis stellatis obsitæ, 1» o_3-pollicares. Fleres poly-

gami?, 5—4-meri. Calyx sordide viridis, utrinque pubescens,

Vs— '/4-pollicaris; lobis ovatis subtiliter venosis, tubo in fructu

aucto infimdibuliformi. Corolla alba, membranacea; lobis oblongis.

Stamina æqualia vel iuæqualia, glabra, corolla duplo breviora liitea.

Ovarium pubescens. Fructus subglobusus, semipollicaris , calyce

obtectus, luteo-albus v. albescente-viridis costis duabus violaceis et

striis maculisque sordide violaceis notatus.

Ad Lagoa Santa in silvis hine jllinc (Warming); frutei

5—6-pedalis, fronde pulchre intense viridi- Hor Ju,i —Sent et

Febr.

10. S. mauritianum Scop. Delic. III, p. 16, t. 8 (1788). -
S. aurimlatum Ait. Hort. Kew., I, p. 246, n. 1 (1789); Sendtn. in

Mart. Fl. Bras., X, p.40, n. 53, ex'parte; Dunal iu DC. Prodr.,

. p. 115, n. 253. Yulgo „Capueira branca''.
Ad Ei<

Jul. fr., ad Petropolin, ad B(
dade Geraes ete. (W.) Ad Lagoa sln7a\-^aldrfrrquens (W.),

circa habitationes bumanas, in hortis, plantationibus Mavdis, in sil-

vulis etc. Arbuscula 6-14-pedalis, interdnm frutex i-2-pedalis
tunonibus nempe trunci vetusti subterranei jam florentibus; fl. Juii.—Aug., corolla violacea; fr. [N'ov. Dec.

11. -X cladotrichum Dunal Hist. Sol., p. 236, u. 20;3 (isl.ri:

in DC. Prodr., XIH, sect. I, p.ll8, n. 262, cum' svrn^nvrnia. -
S. papillosum Sendtn. in Mart. FI. Bras., x', p. 37^ n. 47, t. 8,

f. 25-31. — Solanum caule inenni frutescente flexuoso, foliis

ovatis, calycibus caule foliis pihs ramosis adspersis, foliis pagina
superiore simul tuberculatis , floribus C3-mosis; Yand Fl Lusit et

Bras. specimen p. 12 (1788). - In marginé silvarum 'ad pedem



U. >'. refrm-tifoUvn, Sfiidtii. iii Mart. FL Bras., X, p. 31,

11. :5r>; Diiiul in J)C. Piodr., XJII, .soct. I, p. 123, 11.278; ex de-

In cacuniiue nioiitis Itabira: Lund, m. Teb. c. fr. In monte

-Mi.i da Picdade (W.j m. Jan. Febr. o. flor. et fr. ; fiutex

[Miii ij)L'dcili.s. — Fructus cereus, edulis, inaj^nit. fr. Rihis niijri.

15. .V. niegalovfåtoH Mart. Herb. Fl. Bras., p. 143, .sub n.

236 (1837), ot in Flora, XXI, II. Siippl, p. 63 (1838); Seiidtn. in

Mart. Fl. Bras., X, p. 28, n. 29, t. 9; Dimal in DC. Prodr., XIII,

\Ii.Ms m Ann. Xat. Hist., ser. il, vol. XV, p. 203, n. 2 (1855), et

Illu^tK. 11. p. U6. t.44, f. 1—8 (1857).

\.ii. ^i. r;//a,n-t,u,H'>ilo,iun Duual 1. c. Glaziou (1497). —
klo Panlu. „„.ii^.' l),T..inhn: Lund; corolla alba.

1(5. .V. niocah/., Diinal in DC. Prodr.. XIII. .seot. I, p. 124,

1. 280. — CUocarpusr eriocali/j- Mici^ m Ann. Nat. Hist., ^er. II,



p. 50. _ S. gemellum MaiT ll.'il

1. c. p. 28, Ji. 30. — Clinrrn >'/^ dl

ser. 11, vol. XV, p. 204. ii. ;;
(
L,s .-..->

— lJe,i:nell. I. 340. La-.u Sarit

Fim et Juiz de fora, iii t'i iticot.

ramosus; fronde læte viridi: corolla

iii (luaquo lacinia, basi lute i; H.)

Baccæ ovoideo-globosæ v. globo.sæ.

glal)iæ: m. :Mart. Aprili mat me 1

ruhri

18. S. !piaphalocannn, Vell.

Ic. II, t.91 (1827); Sendtii. in M;

Dunal in DC. Piodr., XITI. sect. I

Santa (W.i: in silvis hånd tVe,,u

tior, interdnm fore sanuont .sus.

tnra .'lubosa. tumonto tal,aHn ''"m.!

Spmmon a Dnnalio -i Hum
lectnni vidi in herbario Mnso iJut.i

10. S. rcrmnnn Voll. 1 1. riM

t. 1.0 j (1S27): Spix ("t Mart. R.'i.o

]'. H(;. t. (U> (l8fW> — S. paleatiun Scb(

- Å'. JHhatnm Dnnal n DC. Prodr., XIII, s

— ,31 Tin de mono" Lairoons.

])edali.s. tnuico ten

nalem foiinantibus.

lutei.s. — Anti.syph



•20. S. hullahun Vcll. Kl. Fliim., p. S4. n. 17 (182:.). Jc. II,

L04 (1N27): S.-ndtn. in 3Iait. Fl. lir.i>.. X. p. 42, ii. :><;. —
macropus Duiial in !)('. Pnidr., XIII, <sOct. I. ]>. i:U. ii. ;'.iK?. —
.i7inu, (5050: Foliura adjocto ])otiul() «osquipollicaii '.os<iiiipoduUs

itus mollitor .stLdl.ito-i)iloMim liaud loprosu-hiiuamulo.suiu . basi

21. .S. Swnrtzinnum Koom. ot Scliult. Syst. Voir., IV. j). 002.

.100 (1819); Scmltn. in 3Iait. Fl. Bra^.. X. p. 00. n. n:V. Dimal

1 DC. Prodr., XIII, sect. I. p. IH:,, n. 30r,, cum snionxniia. —

maio, Jun.

22. S. nrrjmtenm Diinal in Poir. Encu'l. 3Iéth. Siippl. III,

p. 755. n. 104 (1^1:5), >ol. Sui., p. 19. n. lOG (181G), et in DC.

Prodr, XIII. ..eet. I, p. 1:1(5, n. 307; Sendtn. in Mart. Fl. Bras.,

X, p. 21), 11. 32, t. 4, f. 1-2. — ^. cnyenteiun ^A hiculor Mart.

Herb. Fl. Bras., n. 1254, ox parto, tiMo Dunal. — Fa^^oa

4— S-podali-^: flor. Fcbr.—Julio , et ex Lund Oct.: calxv all)idus:

corolla alba. — Circa Klo de Janeiro in silvis haud rarimi . ex.

g-r. ad Jardim botanico ot Corco\ado: Jun. H. (Lund. \\.). — Præ-

N Hil. in Mt'



25. S. hitermedhim Sendt, in Mart. Fl. Bras., X, p. 22, ii. 19,

t.I, f.26—3-i; Dunal in DC. Prodr., XIH, sect. I. }.. 142, n. 323;

ex descriptione. — Lagoa Santa in silvxilis et fniticetis sil-

vestribus, in plantationibus Maydis frequeus (W.). Frutex ad

6—8-pedalis fronde læte viridi; ilor. Apr. Corolla alba; bacca

globosa in sicco semiunciali , racemosa, colore Bibis rubri, sapore

ardente. — S. campaniformi Roem. et Scliult., DC. n. 324, proxi-

26. S. nudum Dunal Sol. Syn., p. 20, n. 109 (1816). et in

DC. Prodr., XIII, sect. I, p. 144, n. 327; Kuntb in Humb. et Boupl.

Nov. Gen. et Sp., UI, p. 33, n. 32 (1818); Sendtn. in Mart. Fl.

Bras., X, p. 19, n. 14, t. 2, f. 14—19. — S. mkranthum Schlecht.

et Chani. in Linnæa, V, p. 112, n. 196 (1830); necV Willd. —
Glaziou n. 3078.

27. S. Warmingii Hiern, sp. nev., iuerme fruticosum glaber-

rimum pallide virescens, ramulis subflexuosis , foliis geminis sæpe

ovato-eUipticis utrinque aeutis minoribus siib-

cymis oppositifoliis umbellato - corymbosis

patentibus vel cemuis pedunculatis folio brevioribus, Horibus medio-

cribus subglobosis breviter pedicellatis, calyeis fructiferi tubo aucto

basi longe anguste tnrbinato plicato-costato , staminibns æquali!)us

antheris crassis obtusis apice late biporosis, fructibus globosis lue-

diocribns.

Ad Lagoa Santa in silvis haud frequens; flor. Nov.-Apr. (W)-

Frutex ad 6-pedalis nitidus in sicco haud nigrescens, ramulis tere-

tibus. Folia firmiter membranacea subtus venis patentibus arcuatis

iitrinsecus 10—12 notata, margine leviter revoluta, breviter petiolata,

majora 4—9 poll. long., IV4—-2V9 poll. lat. Cymæ ^/4— 2*/4-p*^'^'^'

cares. Flores pentanieri ^/a—*/9 poll. diam. Calyx profunde lobatns

subalbidus membranaceus , lobis ovatis imbricatis. Corolla alba

5-fida angulato-globosa calyce duplo longior, laciniis apice crassius-

culis, camosis. Fructus semipollicaris.



Affiue ut videtur S. patellari van Heurck et

an HLMH-ck ()))-<. Bet. PI. Xm., 1, p. ry?,, ii. 9 (187

•cnsl JSendtn., DC. u. 328.

28. S. yhmulijhnun Sondtii. u) M.ivt. I'I. lir

1 23, t. '3. f. 11- ir>: Dunal iii IM'. I'phH . MII.

29. S. acumbmtum Kiiiz et Pav. FL Per., II, p. 34 , n. 1(5.

i. 150, f.« {1199): Sc'iuUii. in :\Iart. FI. Bras.. X. p. 20, in Jiota,

t. 2, f. 20--2r>; D.nial in DO. Prodr., XIII sect. I, p. 146, n. 336;

var. /5 vh-hiUhnnn Dunal , 1. c. p. 147. - Klo do Janeiro:

Glazion n. hOo, ;]07^ (<ra\ia. Xov. 1868); Luud.

30. N. Cnarorana Voll. V\. Kiimi., p. 86. n. 25 (1825), Ic.

IL t. 112 (1827); Sendtn. in 3Iart. Fl. Bras., X. p. 20. n. 16. t. 8;

Dnnal in DC. Prodr.. XIIL boot. 1, p. 147, n. 337, cum suion^mia.

- Pi o de Janeiro: fflaziou u. 2140.

31. S. Isodi/namvrn StMidtn. in Mart. FI. Brav., X, p. 33.

n. 39; Diiiial in DC. Pn.dr.. XTTI. sort. I. p. 152. n. 350: exe], .sui.

Vello/. — Miuas (k'iaes: IJognell, I, 344. -- Bacea enida(?) pisi-

32. N. rar.hnidr. .Mart. Horb. Fl. Bra>. , p. 158. n. 254

(1837), et i)i FluiM. XXI. II. Siii)]d.. p. 78(1838): Sendtn. in

M.iit.ri. I!i.t.., .\. p. 34. n. 40, t. 4, f. 3—5: Dunal in DC. Prodr..

MII. -.t f. p. i.'.t;, ,1.364. Riu de Jaueiio: Glazion n. 2139.

> i > rl..hPi,dhnn Schott in Spren.ff. S}st. Veir., IV. pars II

(<ui. l'ust.). ].. 403. n. 5 (1827); Soudtn. in 31arl. Fl. Bia.s., X.

Dunal in DC. Prodi.. XIII. sed



ovalibus utriiique yi-æsertim basi acuminatis petiolatis membiana-

peduucnlo commuui I)^L'\i^^^ul<'. tinribiis tencris, caljxo menibranacco

soviis 5 i>imilibus infra os tubi intorcalatis, corolla jjlicatå .'»-aiis,ni-

obloDgis tilameuta inæqualia coiuprcs^a piibonila (.xct'di.'iitibus vel

subæqnantibus, ovario glubuso glabro.

Glaziou 11.1078.

Kami elongati vix fniticosi. Folia integra vol rrpaiula. o—

5

poll. long., IV-i— 2','4 poll. lat, petiolo lu— lio-polli<ari. IVdicdli

gracilos Va—•"'/4-pollicai-efc;. Fluros poll. (iiuiii. AiitlHT.i' ' ~-poll. —
Affiue S. japurensi Dunal, DC. ii. il().

35. ,S'. anacanthum Dunal in DC. Prodr., XIII, sect.I, ]>. 183,

n.-lTGl, anno 1837.

'36. .S. illcifolhua Dunal in DC. Prodr., XIIL sect. I. p. 1^0,

n. 4H4. In paludibus ad Mugy leg. Lund; Nov. H., corolla alba

;'»7. ,S. cordifnUun, Dunal in DC. Pmdr., XIII, st'ct. I. p. li>8,

n. 481. Spoeinion tiurifurum autheuticum iu lu'rbariu Mu^ei Bri-

tanuii'i \idi. In prov. Ilio de Janeiro: Lund.

:58. S. oncarpuui Sendtn. in Mait. Fl. Bras., X, p. I'-"'-,

n. D)0. t. 7, 1'. -28—30. excl. Syn. Dunal.-. Dunal in DC. rr.Mlr..

XIII, sect. I, p. 203, „.49f>; ox descriptione.

Lagua Santa in silvis ot virgultis sihestribus sat frequens

(W.i. Fr\it(>x 7—8-pcdalis lu. Aiig. Sept. defoliatus, fortitcr ra-

ninsus. Floret Febr.— Jul. Corollæ subregularis albæ laciniiB

hmceolatæ oxi)lanatæ: antheræ ilavæ. Bacca ovoidea, farinoso-

ut in Datnra 4-lucular(.' , placentis profnnde bifidis, ot igitur fere

plaroutis 4 instructuni; bacca ru. Aug. 8opt. matura.



i > ^ <'/' I in ]Iiuii sp in\ 1 imiilis teietibus >cabiius-

iili iili I il)u^ >t(llitis ful\i> l(.^l(,lt]^ iculei^ bie\ibus couicib

I lui \ ill 1 iinis f liiv, SI PL s lituu> iotiindito-()\Atit5 itpaiidi>>

\ 1 iil iiiaiilitis ipio*. obtusis \(.l subcicuniiiiatib basi rotuuilatis

iiit uuibiis \tl costi uuleiti petiulitib i ittiuis tloiigitis t\tiv-a\il-

luibiis floiibus pediccU itib cihcc tiuncito- "i-deiitato lomcntobo,

LU 11 1 "i-paititi luiniis obloiif,is obtu^is pittutibus, staminibus 5

B<[ialibus antheus iiassiusculis le\itti attematis, o\ luo pubebctnto

Pio\ Kio de Janeuo Glaziou n b059

potiohs 1 >—l-polliLUibus »cukitib Katemi 1'«— 3-pollic



43 .S' pycnanthum Mut Hcil> II Bii-
\

V 24(> n 411 (1837) et lu >lon \\ IT p IJo r

II ^upi)! , p 6 (1841) S. ndtii in Uiit J 1 1]

11 IS3 t G f 38-46 Dun il m D( Pi.. di MII

11 512 — Å eiwphoiwix Dun il 1 o

"^^ Glci7iou (2660, 377«), et piope Petiopolm

44 S dctompositiflo) um Suidtn m Mut II

11 1J2 t 6, f 34—57 Duiul in IK Pi m1i MII
11 513 ex descnptiont

Prutex 5-pedalis in sopil)us Iko subliumid i

in s\Uis Ad montem „Tijuca pmpt l{i d( In

mnig Maio Jun ti — CoiolLi al bi

Species pei gradus in piætcdonti m ut mi

specimmd media (1) In pioxnK 1 1 Mm |^ (r. lu s i K.

hona da Piedado m mIms h^u ^Unnnu m
fiuttv, folia 5-10 poll loiu 3—h pull lit

potiolum alatiim attemiatT anoulato-lohat i, an spot

45 aS ay(}lufinatu),i Hiein sp nn i iniul

sccntibus Mibpalhdi^ lamosis acuI(.atl^ aculois piiMi

ito-dec

stelhto-pubt';

bosis, cahte 5-lido i

5 pttiolatib aii^ulato-lobatis \tl -d

lanacois, petiohs ncnisiiui puu

3S1S teimiuahbus panitloiis dtn^t

naceo lubis deltoideis, coioll.v 1 1

antheiis æqualibus vibsossilibus coiolliiu Mibpquii
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Fruticosum. Aculei glabri, foliorum minus dilatati basi. Folia

in sicco flaccido-complicata
,

petiolo 1—2-pollicaii adjecto 6—7
poU. loiiga, 2—2>/2 poll. lata. Infiorescentia multitlora 2—4-pollicaris

breviter peduuculata. Flores »M—Vs-poUicares stellato-pubescentes

ovato-oblongi. Caljx cupularis Vpoll. diam. Corolla 5-fida (vel

5-partita?, laciniis basi ad medium coherentibus). — Specimen

Affiiie, ut videtur, S. decompositifloro Sendtii., DC. n. 513.

46. S. fulvum Hiern', sp. nov., tomeutosum pilis stellatis

appressis intertextis fulvis, ramulis teretibus parce aculeatis, aculeis

parvis compressis recurvis basi latis, foliis ovato-ellipticis utrinque

angustatis petiolatis repandis vel angulato - sublobatis solitariis vel

supremis subgeminis, cymis terminalibus corymbosis densioribus

multifloris pedunculatis, floribus pentameris paiTulis bre\iter pedi-

cellatis, calyce 5-fido late campanulato, corolla profunde lobata, an-

theris subæqualibus e basi crassiusculå subattenuatis, ovario hirsuto.

Ad Lagoa Santa in silvulis et fruticetis; flor. Jan.: W.

Affine S. velutino Dunal in DC. n. 557.

Frutex v. arbuscula, ramulis rectis. Folia undique tomentosa,

basi in petiolum I/3—VpoUicarem attenuata, 4—8 poll. long.,

IV3—3V4 poU. lat., costå inemi vel parce aculeatå, venis primariis

utrinsecus 6— 8 suprå impressis. Cymæ 2V9—3 poll. diam., pedun-

culo communi bipollicari. Flores . '/a—-/g poll. diam. Calyx »/e—*/4

poll. diam., extus tomentosus, intus glaber. Corolla extus tomentosa,

intus glabra patens. Antheræ Vs poll. long. Stylus (in flore ste-

rili?) brevis, glaber. Baccæ haud suppetunt.

47. S. viridipes Dunal in DC. Prodr., XHI, sect. I, p. 234,

u. 564. — S. laxiflorum Dunal 1. c, nec Sendtn.

Specimen habitu *S'. glaucescentis Zucc.

,

)ari-pinnatisectis, ad Eio de Janeiro i

pecies adhue non descripta. — Spec



48. *S'. oleraceum Vell. FL Flum., p. 89, n. 38 (1825J, Ic.

n, t. 125 (1827). — S. alternato-pinnatum Steud. Nom. Bot.,

edit. n, vol. U, p. 600 (1841). — S. Juciri Mart. Mss. in itme-

lario Brasiliens! a. 1817 scripto n. 310 ex Sendtn. in Mart. TI.

Bras., X, p. 110, n. 164; Dunal in DC. Prodr., XIII, sect. I,

p. 235, n. 565. — „Jiquiri, Juquiri, Carurii d'espinhas,

Juå" Lagoensibus.

Lagoa Santa: in silvulis et fruticetis inprimis ad rupes

calcareas; etiam in hortis plantatur; caules herbacei scandentes,

spinis uncinatis. Flor. Oct.—Febr. corolla alba. Bacca m. Jul.—

Nov. matura globosa glaberrima, junior lineis et maculis albidis v.

lutescentibus marmorata; diam. 4—5 cm.; petiolo apice incraséato.

Folia ut ea Brassicæ oleraceæ adhibentur. — In silvis ad aquæ-

ductum prope Eio de Janeiro, m. Jun. fl. (W.).

Specimen e Lagoa Santa ludit foliis integris seu trifoliolatis.

49. S. atropurpureum Schrank in SjUoge Plantar. Nov.

Eatisb. 1824, p. 200 ex Sendtn. in Mart. Fl. Bras., X, p. 62, n. 90;

Dunal in DC. Prodr., XIH, sect. I, p. 242, n. 583; Bailly in Kevue

Horticole, ann. 1859, p. 621, cum icone.

Lagoa Santa (W.): in plantationibus et silvulis sat frequens.

Frutex 5—6-pedalis. Eamuli puberuli. Folia supra obscure viridia,

costis mediis splendide albicante-flavescentibus, subtus obscure pur-

purascentia. Corolla flavicanti-Yiridis. Antheræ tlavæ. Flor. Aug-

Sept.

50. S. platanifolium Hook. Bot. Mag., t. 2618 (1826) ; Dunal

in DC. Prodr., XIH, sect. I, p. 243, n. 584; nec Sendtn. — „Jua

brava" Lagoens. Lagoa Santa: ubique ad vias, in ruderatis et

locis cultis frequens, ad margines silvularum, rarius in campis

„cerrados". Caules herbacei 2—5-pedales,

Nov.—Febr. Corolla alba v. violacea v. pallida vires

sæpius uninervia; antheræ flavæ. Mensibus temporis s

Jun.—Aug.) defoliatum stat at baccis luteis globosis >

Item in silva ad Serra da Piedade, ad Kio Par



Rio dos macacos, Bom Fim, Piedade dos goraes, Bru-

Var.? Lago'énse, fnitex 3—5-pedalis, foliis profunde lobatis,

subtus purpurascentibus, ramulorum aculeis omnibus acerosis gra-

cilibus vel subobsoletis, racemis pedunciilatis. — Ad Lagoa
Santa in silvis legit Warming. Corolla viridis. Staraina hitea. —
Forsan species propria.

51. S. spectabile Steiid. Nom. Bot., edit. II, vol. II, p. 606

(1841); Sendtn. in Mart. Fl. Bras., X, p. 64, n. 93; Dunal in DC.

Prodr., XIII, sect. I, p. 246, n. 590. — S.bifissum Vcll. Fl.Flum.,

p. 90, n. 42 (1825), Ic. II, t. 129 (1827), nec p. bii, n. 24, t. 111.

— Agoas pretas, m. Oct.fi.; corolla alba: Lund. Eegnell 1,353.

52. S. mmnmosum Linn. Sp. PI., edit. I, p. 187. n. 15

(1753); Dunal in DC. Prodr., XIII, sect. I, p. 250, n. 600, cum

synonymia. — Leg. Glaziou (5964).

53. S. alatum Seem. et Schmidt in Flora 1844, p. 497;

neque Moench nec Dunal. — 5. rohustum Wcndl. in Flora 1844,

p. 784; Sendtn. in Mart. Fl. Bras., X. p. 72, n. 106, t. 5, f. 38

—40; Dunal in DC. Prodr., XIII, sect. I, p. 257, u. 613, cum

synonymia. Baker iu Saunders, Kefiig. Bot., t. 37 (1869).

Lagoa Santa: in silvulis et plantationibus frequeus; fnitex

4--8-pedalis. Corolla alba , laciuiis lanceolatis. Calyx . albidus.

Bacca depresso-globosa
,

paullo 4-angulata. Flor. Oet.—Febr. —

54. S. tabacifoUum Salzm. PI. Exsicc. Bab. , n. 389; Dunal

in DC. Prodr., XIII, sect. I, p. 261, u. 620. — S. ton^iun Sw.;

var. f. hrasiliense Sendtn. in Mart. Fl. Bras.. X, p. 96. ii. J41 f,

t- 7, f. 7-8.

Lagoa Santa (W.) in silvulis et fruticetis silvestribus frutex

vel arbuscula 5—8-ped., ramis pulverulentis , spinis subcm-vatis

«parsis obsitis. Flor. Jun.—Dec. Corolla alba, laciniis margine

tlenticulatis. — Item ad tlumen Piabanha, prope Petropolin, m.

Jun. fl.: w.



56. S. subumbellatum Vell. FL Flum.
, p. 85. n. 18 (1825),

Ic. n, 1. 105 (1827); Sendtu. in Mart. Fl. Bras., X, p. 54, u. 81,

t. 4, f. 51—55 ; Dunal in DC. Prodr.. XIII. sect. I. p. 340. n. 783.

— ^. terminale Vell. 11. cc. p. 84. n. 14. t. 101. — .Sf. Lundia-

num Dunal 1. c. p. 270. n. 638.

Ludit foliis siuuato-pinnatifidis apicc attenuato-caudatis.

In prov. Minas geraes: Eegnell, I. 346. In prov. S. Panio

ad Taubaté. in campis, Xov. fl.: Lnnd. — Ad Lagoa Santa

in campis omnibus valde frequens; item ad Brumado. Caxuei-

rinha, Palmeira prope Barbacona: W. — Frntox 2—4-pedalis;

coroUa pallide violacea v. albida, flor. Sept.—Pebr., inprimis Nov.

Dec; bacca globosa, pallide rubra (fere colore Ribis rubri), glabra,

lucida, m. Jan. Febr. matura.

57. S. paniculatum Linn. Sp. PL, edit. II, p. 267, n. 20

(1762); Sendtn. in Mart. FL Bras., X, p. 80, n. 120, t. 5, f. 26

—65; Dunal in DC. Prodr., XIII. sect. I, p. 278, n. 655, cum

synonymiå. — „Juripeba", „Jurupeba" Lagoens.

Glaziou n. 4900.

Ad Lagoa Santa in fruticetis silvestribus et silvulis. circa

habitationes humanas frequens (W.); arbuscula vel frutex, 5—7-pe-

dalis, floret Aug.—Jan., coroUa alba v. violacea; bacca matura m.

Febr. Mart. et Sept.

Var. /9. integrifoliurn Dunal 1. c. p. 279.

Ad Lagoa Santa c. præcedente: W.

58. S. velleum Swartz in Eoem. et Schult. Syst. Veg., Vs,

p. 643, n. 249 (1819); Sendtn. in Mart. FL Bras., X, p. 81, n. 122,

t. 5, f. 66—69; Dunal in DC. Prodr., XIII, sect. I, p. 307, n. 718.

In provincia Rio de Janeiro in virgultis montium, Maio fl-

Lund (,,Fnitex mirabilis, 4—5-pedalis. spinis uncinatis dense ob-

situs ; corolla alba petalis ut in Papilionacois positis ; bacca ovoidea,

magnitudine ovi columbini, viridis, albo-mannorata" ; an hue?).



Poiteau, Ann. Soc. Hort. Paris., VII,

p. 155; ex Dunal in DC. Prodr., XIH, sect. I, p. 318, n. 742, cura

synonymia.

Rio de Janeiro: Glaziou (3777, 5960). Lorena, prov.

Eio Janeiro, m. Nov. flor.: Lund (800). Corolla violacea.

60. S. sisymbrifoUum Lam. Illustr. II, p. 25, n. 2386 (1793);

Sendtn. in Mart. FL Bras., X, p. 76, n. 113; Dunal in DC. Prodr.,

Xin, sect. I, p. 326, n. 755, cum synonjmia et varietatibus. .,Jua

braba" Lagoens.

Ad Lagoa Santa in ripis lacus. in ruderatis et cultis, haud

frequens (W.); herba annua 1—4-pedalis; corolla albida; floret Oct.

—Pebr. Bacca m. Aprili, Maio matura. flavcscenti-rubra, dulcis,

edulis. — Ad Eio de Janeiro frequens: Glaziou (1079, 5965),

61. S. suhlenhan Hiern, sp. nov.. viscidum caule aculeato

lento. foliis lireviter pinuatifidis iitrinque aculeatis vel subinermibus

mombranaceis bnsi subcordutis \el excavatis petiolatis lobis sæpius

aciitatis integris. racemis terminalibus lateralibusque. calyce pm-

i'iiiuk' 5-fido accrescente inflato baccam obtegente 5-angulato-i)licato.

corolla 5-fida. stamiiiibus subæqualibus antheris crassiiisculis apice

biporo obtu.<5e acuniinatis. ovario glabro, baccis globosis uncialibus

vel pollicuribns.

fronde saturate viridi; floret Nov.— Aprili.

Frutex 4—7-pedalis et altior subscaudeiis tennis .ijoce >\\h-

herbaceus puberiilus. llamorum aculei recurvi. Folia solitan.i

et geraina, 2—7 poll. loug. (præter petiolum), l-''.4—> poll. lat..

snpra aculeis rectis acerosis armata. Petioli acnleati -/.i—2-'.-5-polli-

<'ares. Eacemi 1—3-pollicares pauciflori. Fleres -/a— 1 poll. diam.

<'alyx berbaceus sordide viridis inermis lobis acuniinatis. tJoroUa

pallide violacea (ei Solnni tuberosi similis) membranacea. Sta-

inina lutoa.



Affine præccdenti diftert foliis simpliciter pinnatifidis quæ sunt

iis S. piatam folii Hook. similia.

62. & lucocarpum St. Hil. Yoy. Prov. Kio de Jan., II.

p. 333 (1830); Duual iu DC. Prodr., XIH, sect. I, p. 338, ii. 777.

— S. grandiflorum var. b. jndrerulentum Sendtu. in Mart. Fl. Bras.,

X, p. 87. n. 130 b. — „Fruta de lobo", „Lobo-lobo", „Ma(,-åo

d'Anta" Bras.

Ad Lagoa Santa ubique iu campis frcquens (W.); arbuscula

vulgo 6—12 pedalis, trunco ramisque tortis; cortice albicante v.

flavicante, subglabro; rami extremi spinosi; tloret Julio— Febr.,

corolla coei-uleo-violacea; bacca maxima diam. 3 6 pollicari, m.

Jul.—Sept. matura viridis. Folia ultra annum i)erdurant.

Etiam alibi in prov. Minas Geraes a Warraing observatum,

CX. gr. inter Eio dos macacos et Bom Fim, ad Contagem,
Piedade Geraes, Brumado, Barbacena etc. - Kcgnell

I, 351.

63. S. biceps Dunal in DC. Prodr., XIII, sect. I, p. 341,

n. 784, excl. syn. Velloz. — Inter Areias et Taubaté valde

frequens (Lund, 802).

A S. subumbellato Yell. supra citato ramis parce aciileatis

præcipue ditfert.

64. ;?. Regnellii Hiern. sp. nov. , ramulis fulvo-tomentosis

aculeis brevibus conicis rectis rarissimis, foliis inermibus solitariis

ranus geminis altero minore petiolatis elliptico-ovalibus subinteger-

nrais vel repandis rarius obtuse repando-angulatis utrinque obtusis

vel subobtusis, cymis prope ramulorum apices aggregatis paniculam

foliosam formantibus, fioribus mediocribus pedicellatis , calyce pro-

funde lobato, corolla angulato-plicatå 5-fida quam calyce duplo

longiore, staminibus fequalibus antheris e basi latiore leviter attc-

nuatis basi erectis apice extus curvis, stylo glabro. ovario glabro.

In prov. Minas Geraes legit Eegnell, I, 345.

Fruticosum ramulosum, novitiis submoUiter fulvo-tomentosis
pilis brevibus stellatis obsitis, ramis glabrescentibus nitidis fusco-



testaceis rig-idis. Folia 1—2 poll. long-. ,
i;«—1 poll. lat.

,
petiolo

Ve—Va-poUicari, adulta suprå stellato-pubeseentia leviter scabrida

infra siibmolliter fuh'O-tomentosa. Inilorescentia l'/s—4»/2-pollicari.s,

pedicellis unifloris Ve— -/a - pollicaribus. Caljx '/a poll. diam..

extus stellato-pubescens intus subglaber, lobis lanceolato-ovatis i)a-

tiilis subacutis. Corolla -/a poll. diam. , extus stellato-pubescens

intus glabra, lobis ovatis obtusis patulis. Filainenta Vis-pollicaria;

Affine ut videtur S. fastiglato Willd., DC. n. 799, ovario

glabro non piloso præcipue difFert.

65. 8. asterophorum Mart. Herb. Fl. Bras., p. 159, n. 256

(1837), et in Flora, XXI, IL Suppl., p. 79 (1838); Sendtn. in

3rart. Fl. Bras., X, p. 97, n. 143; Dunal in DC. Prodr. , XIII,

soct. I, p. 349, n. 801. — S. scaherrimum Dunal in hcrbario

Banksiauo! ex Dunal in DC. 1. c.

Ad Kio de Janeiro frequens (ex. gr. in Morro de S'* The-

resa); 2— 3-pedalis: Lund, W.; flor. Maio.

66. S. Gilb Eaddi, Quarante Piante Kuove del Brasile, p. 31,

11.38 (1820); Dunal in DC. Prodr., xm, sect. I, p. 351, n. 805;

vel affine.

Specimen Warmingianum nomine „G i lo" in Brasilia cognitum;

authenticum Eaddianum non vidi. — Ad Lagoa Santa in planta-

tionibus Maydis; m. Febr. Mart. fl. — Bacca ovoidea, intense

67. S. Melongena Linn.! Sp. PL, edit. I, p. 186, n. 13

(1753); Sendtn. in Mart. Fl. Bras., X, p. 77, n. 115. — „Gil6"

Lagoens.

Var. ? foliis pinnatifido - lobatis parce stellato - pubescentibus

ciliatis subsessilibus, calyce inermi lobis elongatis acutis.

Ex horto Lundiano ad Lagoa Santa; Febr.—Aprili fl. Co-

rolla violacea. Nescio ad quam speciem Dunalianam hæc specimiaa

ciilta referenda sunt.



Seudtn. in Flora. XXYni, p. 162, t. 1 (1845), et in Mart.

Fl. Bras., X, p. 113, n. 2; Dunal in DC. Prodr., XIII, sect. I,

p. 387, n. 10, cum sjnominiå; Benth. (et Hook. f.) Gen. PL, n,

p. 889, n. 3.

1. C. cahjchia Sendtn. in Flora. XXYHI, p. 167, n. 1, 1. 1,

f. 1— 7 (1845), et in Mart. Fl. Bras., X, p. 115, n. 2; Dunal iii

DC. Prodr., XIII, sect. I, p. 387, n. 1, cum synonymia. — Lagoa

Santa in siMs, haud frequens (W.); frutex dicliotomo-ramosus, v.

arbuscula paucipedalis (5—6'), ramis teretibus longe pilosis glan-

dulosis subviscosis, foetida. Fleres foetidi. Corolla violacea (pal-

lide sordideque). Antheræ violaceo-punctatæ. Fructus ad 3 poll

longus, diam. 8 lin., albidus, striis longitudinalibus virescentibus,

m. Nov. maturus. Flor. Mart., Apr., Jun., Aug.—Nov. — Kio de

Janeiro: Glaziou (3079).

2. C. fragrans Sendtn. in Mart. FL Bras., X, p. 116, n. 4;

Dunal in DC. Prodr., XIII, sect. I, p.~391, n. 8, cum synonymia.

Kio de Janeiro: Glaziou (3080).

in Mart. Fl. Bras., X, p. 133, n. 8; Benth. (et Hook. f.) Oen. PL,

II, p. 890, n. 4. — Withtrhigim species Mart. Nov. Gen. et Sp.,

m, p. 74, t. 227 (1829). — Solani species Moric. PL Arner.,

p. 25, t. 17 (1837). — Withaniæ sect. IV. Athmæa Dunal in DC.

Prodr., XIII, sect. I, p. 458.

1. A. picta Sendtn. in Mart. FL Bras., X, p. 134, n. 1.
—

Witheringia picta Mart. Nov. Gen. et Sp., III, p. 74, t. 227 (1829);

Miers Illustr. (II), t. 35 (1857). — Withania picta Dunal in DC.

Prodr., Xin, sect. Ij, p.458, n. 12. — In silvis ad montem Ti-

juca prope viam legit Warming; flor. Maio Jun. Frutex 2—3-

pedalis ramosus foetidus. Corolla alba, laciniis basi atropurpureo-

maculatis.
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2. A. Martiana Seudtn. in Mart. Fl. Bras., X, p. 136, n. 6.

— Solanmn paradoxum Schott ex Sendtn. 1. c. — Withania Mar-

tiana Dunal in DC. Prodr., Xm, sect. I, p. 462, n. 20. — Ad

Eio de Janeiro: Glaziou (2663).

3. A. anonacea Sendtn. in Mart. Fl. Bras., X, p. 137, n. 8,

t. 18 ; Withania anonacea Dunal in DC. Prodr., XIH, sect. I, p. 463,

n. 23; vel affinis. — Eio de Janeiro: Glaziou (2859); Spe-

cimen a tjpa petiolis rectis non subcirrhoso-curvatis differt. Spe-

cimen autlienticum non vidi.

4, Physalis Linn.

Syst. Nat., edit. I (1735); Nees ab Es. Gen. PL Fl. Germ., vol. I,

c. tab. (1845); Sendtn. in Mart. Fl. Bras., X, p. 128, n. 7; Dunal

in DC. Prodr., XHI, sect. I, p. 434, n. 16, cum synonymiå ; A. Gray

in Proc. Arner. Acad., X, p. 62 (1874); Benth. (et Hook. f.) Gen.

PI., II, p. 890, n. 5.

. 1. P. peruviana Linn.! Sp. PL, edit. II, p. 1670 append.

(1762); Dunal in DC. Prodr., XIH, sect. I, p. 440, n. 16, cum

S}Tionymia et varietatibns. — In cacumine montis Serra da Pie-

dade et ad Lagoa Santa (W.); corolla lutea macula fusco-pur-

purea ad basin cujusvis petali notata; flor. Maio, Junio.

2. P. puhescens Linn.! Sp. PL, edit. I, p. 183, n. 7 (1753);

Sendtn. in Mart. Fl. Bras., X, p. 132, n. 7 ; Dunal in DC. Prodr.,

XIII, sect. I, p. 446, n. 34, cum synonjTnia; neque A.Gr. et Engelm.

PL Lindh., I, p. 19, nec C. Wright Fl. Cubana, n. 3635. — „Jua

de Angola" Lagoens.

Lagoa Santa in cultis, ruderatis, virgultis silvestribus (W.);

corolla flava maculis nigro-violaceis; antheræ coemlescentes. Floret

Oct.—Aprili.

Var. ^. hygrophila Dunal 1. c. — P. hygropkila Mart. Herb.

FL Bras., p. 326, u. 624 (1837), et in Flora, XXIV, II. suppL,

P- 86 (1841); Sendtn. in Mart. FL Bras., X, p. 130, n. 2. — La-

goa Santa cum formå typica. Corolla flava, antheræ iiavæ.
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3. P. angulata Linn.! Sp. PL, edit. I, p. 183, n. 6 (1753):

Sendtn. in Mart. Fl. Bras., X, p. 130, n. 3; Dunal in DC. Prodr..

Xni, sect. I, p.448, n. 41. — Lagoa Santa in plantationibus

prope rivulum, m. Dec. fl. (W.): corolla albida v. pallide fiava:

antheræ pallide virescenti-coeruleæ. — Rio de Janeiro: Glaziou

(4169).

5. Bassom Aublet.

Hist. PI. Guian. Franc, I, p. 217, III, t. 85 (1775); Dunal iu

DC. Prodr., Xm, sect. I, p.404, n. 12; Benth. et Hook. f. Gen.

PI., II, p. 892, n. 9. — Witheringia L'Herit. Sert. Angl., p. 38,

1. 1 (1788), non aliorum. — Aureliana Sendtn. in Mart. Fl. Bras.,

X, p. 138, n. 9, nec Lafit.

1. B. lucida Dunal in DC. Prodr., XIII, sect. I, p. 406. n. 4,

cum sjnonjmia et varietatibus. — Solanum lucidum Moric. PI,

Arner., p. 26, t. 18 (1837). — Aureliana lucida Sendtn. in 3Iait

Fl. Bras., X, p. 139, n. 2. — Ad Rio de Janeiro (ex. gr. lu

fruticetis maritimis ad Copacabana, Docis irmaos, in silvis montis

Tijuca, Corcovado), frutex. Bacca globosa, flavescenti-viridis,

m. Jun., Julio immat.: W., Glaziou (889, var.
fi.

pilosulwn Dunal).

2. B. fasdculata Dunal in DC. Prodr., XIII, sect. I, p. 408,

n. 7. — Solanum fasciculatum Vell. Fl. Flum., p. 85, n. 19 (1825).

Ic. n, t. 106 (1827). — Aureliana fasdculata Sendtn. iu Mart.

Fl. Bras., X, p. 140, n. 3. _ „Pimenta do mato" Lagoens.

Rio de Janeiro, in montibus: Lund. Lagoa Santa in

i V. frutex. Flor. Nov.—Jan. Baccæ globosæ.

Febr.

velutina Dunal in DC. Prodr., Xm, sect. I,

Aureliana velutina Sendt, in Mart. Fl. Bras., X,

arbuscula 12—15-pedalis, in silvis

i alba, striis et maculis læte-viridit
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4. B. cornuta Hiern, sp. nov.
,

puberula dichotome ramosa,

foliis ellipticis iitrinque attenuatis petiolatis membranaceis subtus

sub-pallidioribus integris, pedunculis unifloris sub-fasciculatis, calycc

parvulo cupulari trimcato dentibus accessoriis 10 subulatis, coroUa

profunde 5-lobå, antheris 5 elliptico-oblongis obtusis lateraliter

dehiscentibus filamenta filifoiinia glabra subæquantibus , ovario glo-

boso glabro, baccå pisiformi.

Frutescens, 3—4-pedalis. Folia l*/2—S'/s poU. long., ^k—l

poll. lat., petiolo */8—^/s-pollicari. Pedunculi '/s
—

"/^-pollicares gra-

ciles puberuli. Flores */4-poll. diara.

In vicinia Kio de Janeiro: Lund; flor. Dec. Jan.; coroUa

intus violascens, marginibus albis.

Instit., p. 152, t. 66 (1700); Linn. Syst. Nat., edit. I (1735);

Miller Gård. Diet., et edit. Martyn (1807); Fingerh. Monogr. Gen.

Caps. (1832); Nees ab Es. Gen. PI. Fl. Germ., vol. I, c. tab.

(1845); Sendtn. in Mart. Fl. Bras., X, p. 141, n. 10; Dunal in

DC. Prodr., Xm, sect. I, p. 411, n. 18; Benth. (et Hook. f.) Gen.

PI., n, p. 892, n. 10. — Piper americanum Clus. Cur. Post.,

p. 95 (1611).

1. C. annuum Linn.! Sp. PL, edit. I, p. 188, n. 1 (1753);

Fingerh. Monogr. Gen. Caps., p. 12, n. 1, t. 2 (1832); Sendtn. in

Mart. Fl. Bras., X, p. 147 [n. 11], excl. varr.; Dunal in DC. Prodr.,

Xni, sect. I, p.412, n. 1. — „Pimenta cumarim macho, Pi-

raenta Cereja, Pim. de cheiro" Bras. Ad Lagoa Santa

'-^litur. „Bacca lutea".

2. C. fndescens Linn.! Sp. PL, edit. I, p. 189, n. 2 (1753);

Fingerh. Monogr. Gen. Caps., p. 17, n. 6, t. 4, f. c (1832); Sendtn.

in Mart. Fl. Bras. , X , p. 142 , n. 1 ; Dunal in DC. Prodr. , XIH,

sect. I, p.413, n. 2. — „Pimenta Malaguetta" Lagoensibus. —
Ad Lagoa Santa cultum. CoroUa pallide flava, unicolor; antheræ

coerulescentes. Bacca scarlatina.



o. c. conokles Miller Gård. Diet., u. 8; Fingerh. Monogr.

C4en. Caps., p. U, n. 2, t. 3, f. b (1832); Dunal in DC. Prodr..

Xm, sect. I, p.414, n. 6. — Prope Eio de Janeiro: Lund.

4. C. haccatum Linn.! Mant. PI., p. 47, n. 8 (1767); Fingerh.

Monogr. Gen. Caps., p. 18, n. 8, t. 4, f. a; Sendtn. in Mart. Fl.

Bras., X, p. 146, n. 10; Dunal in DC. Prodr., XIH, sect. I, p. 420,

n. 24. „Pimenta Cumarim femea" Lagoens. — Eio de Ja-

neiro: Glaziou (3074). — Lagoa Santa in hortis cultum. Flores

albi, maculis duabus flavo-viridibus ad basin cujusvis petali; antheræ

albæ; fr. m. Mart. maturus scarlatinus.

5. C. campylopodium Sendtn. in Mart. Fl. Bras., X, p. 144,

n.4; Dunal in DC. Prodr., Xni, sect. I, p. 416, n. 13. — Lagoa

Santa, culta (W.).

6. C. microcarpum Broussonet El. PL Hort. Bot. Monsp. anno

1804, p. 12 (1805), ex DC. Cat. PI. Hort. Monsp., p. 86, n. 46

(1813); Fingerh. Monogr. Gen. Caps., p. 19, n. 9, t. 4, f. b; Sendtn.

in Mart. Fl. Bras., X, p. 146, n. 9; Dunal in DC. Prodr., Xffl,

sect. I, p. 420, n. 26.

Ad Lagoa Santa culta; bacca flava; coroUa alba, maculis

flaTo-\^ridibus. „Pimenta de passerinho" Lagoensibus.

7. C, grossum Umx.l Mant. PI., p. 47, n.4 (1767); Fingerli.

Monogr. Gen. Caps., p. 21, n. 14, t. 5, f. c, d; t. 6, f. a, b; Dunal

in DC. Prodr., XHI, sect. I, p. 422, n. 33. - Ad Lagoa Santa

in hortis, cultum: W.

8. C. cordiforme Miller Gård. Diet., n. 2; Fingerh. Monogr.

Gen. Caps., p. 29, n. 24, t. 9, f. c, d, e; t. 10, f. a, b, c; Dunal

in DC. Prodr., XHI, sect. I, p. 427, n. 46. - „Pimenta cumarim
macho", „Pimenta de cheiro", „Olho de peixe", „Pimenta
C er eja" Lagoensibus.

Lagoa Santa in silvis et fruticetis sat frequens; in silvis

montis Serra da Piedade frutex 3—5-pedalis, dichotome-ramosus;
coroUa albida v. ilavescens, unicolor v. basi fusca; fr. m.Mart. maturus.
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in Wien. Zeitschr. 1829, IV, p. 1180 ex Sendtn. in 31ai-t. Fl.

Bras., X, p. 150; n. 14; Miers in Hook. Lond. Journ. Bot., IV,

p. 335 (1845); Dunal in DC. Prodr., XIII, sect. I, p. 496, n. 37,

cum synonymiå; Benth. (et Hook. f.) Gen. PL, II, p. 894, n. 17.

— Lycioplesium Miers 1. C, p. 330 (1845); Dunal 1. c, p. 491,

n. 35, cum synonymiå.

1. A. cauliflorus Schott. in AVien. Zeitschr. 1829, IV, p. 1180

ex Sendtn. in Mart. Fl. Bras., X, p. 151, n. 1; Miers in Hook.

Lond. Journ. Bot., IV, p. 337, u. 1 (1845), et Illustr. (I), t. 3

1850). — Cestrum caulifhrum Jacq. Hort. Schoenbr., III, p. 41,

325 (1798); Sieber Fl. Martin., n. 278. — Atropa arhorescens

inn. Cent. U. PI. (Eesp. Tomer), n. 125 (1756), et Amæn. Acad.,

TV, p. 307. — Acnistus arhorescens SchlecMendal in Linnæa, VII,

p. 67 (1832); Dunal in DC. Prodr., XIII, sect. I, p. 497, n. 2. —
Acnistus Plumieri Miers in Hook. 1. c, p. 340; Sendtn. 1. c. 152

in nota; Dunal 1. c, p. 498, n. 3. — Acnistus Miersi Dunal

1. c, p. 497, n. 1.

In vicinia Eio de Janeiro: Lund.

8. NIcandra Adans.

Fam. PI., U, p. 219 (1763); Sendtn. in Mart. Fl. Bras., X, p. 128,

n. 6; Dunal in DC. Prodr., XIII, sect. I, p. 433, n. 15, cum syno-

nymiå; Benth. (et Hook. f.) Gen. PL, II, p. 897, n. 25.

1. N. physaloides Gærtn. Fruct., II, p. 237, t. 131, f. 2

(1791); Sendtn. in Mart. FL Bras., X, p. 128, n. 1; Dunal in

DC. Prodr., XIII, sect. I, p. 434, cum synonymiå; Clos in Ann.

Se. Nat., ser. III, vol. XVHI, p. 329, t. 16, f. 10 (1852); Miers

Illustr. (II) t. 43 (1857); Alph. Milne Edwards, Thesis de Fam.

Solanac. t. 2 (1864). — Rio de Janeiro: Glaziou (4901).



Tribus Hoscyameæ.

9. Batura Linn.

Syst. Nat, edit.I (1735); Pers. Synops., I, p. 216, n. 492 (1805);

Nees ab Es. Gen. PI. PI. Germ., (1845); Sendtn.

Mart. PI. Bras., X, p. 160, n. 18; Dunal in DC. Prodr.,

sect. I, p. 538, n. 45 ; Clos in Ann. Se. Nat., ser. m, vol. XVEI,

p. 329, t. 16, f. 9 (1852); Benth. (et Hook. f.) Gen. PL, H, p. 901,

n. 38. — Stramonium Tourn. Instit.
, p. 118, tt. 43—44 (1700).

— Brugmansia Pers. Sjuops., I, p. 216, n. 493 (1805).

1- D. Strå nonium Linn. Sp. PL, edit. I, P. 179, n. 1 (1753);

Sendtn. in Mart PL Bras. X, p. 163, n. 6 Dunal in DC. Prodr.,

Xin, sect. I, p 540, n. j, cum synonymi . — Nom vulg. ..Li-

gueiro do infe rno", et ad Lagoa Santa ,Herva d e Joao AV-

nancio" et „M moninha

Ad Lagoa Santa in rnderatis, ad vi is etc. valde frequens;

m. Oct. plantulæ germinantes undique apparent, et m. Nov. speci-

mina florentia vi a sunt; floret per omnes a nni iTifiTisAs

Etiam ad Elo d Janeiro Sept. Oct. fl. legit Glaziou 6060.

2. D. arhorea Linn. Sp. PL, edit. I p. 179, n 3 (1753);
Sendtn. in Mart. PL Bras., X, p. 162, n. 2; Dunal in DC. Prodr.,

XIII, sect. I, p. 544, n. 19 cum synonymia. - Eegnel , I, 355.

Humb. et Bonpl. ex Willd. Enum. PI. Hort.

Keg. Bot. Berol., p. 227, n. 8 (1809); Sendtn. in Mart. PI. Bras.,

X, p. 161, n. 1
;
Dunal in DC. Prodr., XIII, sect. I, p. 545, n. 20.

cum synonymia.

nascere (W.); flor. Nov.—Jun.

Var. ^. macrocalyx Sendtn. I. c. ; Dunal 1. c. Ad Lagoa
Santa in hortis (W.).



Tribus Cestrineæ.

10. Cestrum Linn.

CoroU. Gen. PL, p. 3, n. 944 (1737); Sendtn. in Mart. Fl. Bras.,

X, p. 203; Dunal in DC. Prodr., XIII, sect. I, p. 598, n. 60, cum

synonjmia; Benth. (et Hook. f.) Gen. PI., II, p. 904, n. 44.

1. C. Tinus Dunal in DC. Prodr., XIII, sect. I, p. 614,

n. 34. — Ad Caxoeira do Campo legit Lund. Baccæ ellip-

soideæ V4-ponicares calyce cyathiformi suffultæ.

2. C. coriaceum Miers in Hook. Lond. Journ. Bot., V, p. 161,

n. 7 (1846); Sendtn. in Mart. FL Bras., X, p. 226; Dunal in DC.

Prodr., Xni, sect. I, p. 615, n. 35.

Ad Lagoa Santa in silvis haud infrequens (W.); frutex

foliis pulchre viridibus, nitidis. Calyx palUde violaceus; corolla

pallide violacea tubo albescente; flor. Jun. Jul.; bacca m. Sept.

—

Xov. matura, atroviolacea.

3. C. intermedium Sendtn. in Mart. Fl. Bras., X, p. 221,

Specinien Eegnellianum I, n. 356 liic pertinere videtur, sed

a descriptione foliis paulum minoribus tripollicaribus pedicellis ab-

breviatis et bracteolis linearibus elongatis differt. Specimen au-

thenticum non vidi.

4. C. velutijium Hiem, sp. nov., ramulis cum petiolis et

foliorum pagina inferiore molliter fulvo-velutinis vel plus minusve

tomentosis, foliis ovatis apice angustatis basi obtusis vel subrotun-

datis submembranaceis suprå nitidis puberulis infra tomentosis venis

primariis gracilibus 7—9 utrinsecus petiolatis, inflorescentiå tenni-

nali composita corymboso-pyramidali laxiusculå parce bracteoså basi

foliosa, floribus sessilibus lucidis extus glabris pollicaribus , calyce

poculiformi-tubuloso in fructu infuudibuliformi dentato dentibus

parvis deltoideis ciliolatis, coroUå qiiam calyce 6-plo longiore tubo

elongato basi cylindrato apice ad fauces paulo inflato limbo partito



laciniis lanceolatis margine tomentosis revolutis, filanientis glabiis

edentulis brevibus, ovario glabro, stylo longitudine tubi, baccis

ellipsoideis in calyce semi-inclusis 4-spermis.

Frutex silvestris 4—8-pedalis. Eamuli dichotomi. Folia soli-

taria 3—6 poU. longa, 1—3 poll. lata, petiolis »/j—Vpollicaribus.

Inflorescentia Vs— 1-pedalis. Bacca Vs-poUicaris.

Lagoa Santa: in silvis et fruticetis, haud infrequens (W.i:

flor. Dec. Jan.

Var. Gardnerianum, indnmento tomentoso laxiore. Ad Lagoa

Santa.

Hue spectant specimina Gardneriana n. 3915 ad Array as in

ditione G-oyaz mense Martio anni 1840 lecta.

Species C. lanato Mart. et Gal., DC. n. 43, affinis.

5. Specimen C. conglomerato Ruiz et Pav. Fl. Per., II, p. 29,

n.7, 1. 156, f. a; Dunal in DC.Prodr., XIII, sect. I, p. 620, n. 45;

ex descriptione cum figurå simile, differt foliis paulum minoribus tri-

pollicaribus coroUæ laciniis lanceolatis angustioribus etiamque patria.

Lagoa Santa in silva; frutex valde elongatus, fere sarmen-

tosus; alabastra sordide pallide nolacea; m. Julio cum alabastris

lecta.

6. C. corymhosum Schlechtendal in Linnæa, VII, p. 57 (1832);

Sendtn. in Mart. Fl. Bras., X, p. 222, n. 30 ; Dunal in DC. Prodr.,

Xni, sect. I, p. 621, n. 46.

Eegnell, I, 357. — In paludibus prope Piedade dos geraes

et ad Capåo dos pore o s, ra. Aprili—JuL florens lecta OV.):

frutex 4—5 ped. altus. Corolla flava.

7. C. axillare Vell. Fl. Flum., p. 101, n. 2 (1825), Ic. HL

t. 6 (1827). — C. lævigatum Schlecht. in Linnæa, VII, p. 58

(1832); Sendtn. in Mart. Fl. Bras., X, p. 216, n. 19; Dunal in

DC. Prodr., XIII, sect. I, p. 643, n. 91, cum sjuonjmia. Nom.

vulg. „Coerana", rarius „Maria preta" Lagoens.

Rio de Janeiro (Botafogo, „restinga" ad Copacabana) : W. Ad

Lagoa Santa valde ft-equens in silvis et virgultis silvestribus, nunc
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etiam in campis mixtis (W.); frutex 5— 6-pedalis v. arbor sat

grandis cortice glabro griseo, floret Nov.—Jan., Aprili, Jun., Jul.;

flores virescenti-albi, nocte svaveolentes ; bacca oblonga nigra v. coe-

ruleo-nigra, nitida; m. Jun., Aug.—Febr. matura lecta.

Species satis variabilis. Specimina uonnulla cum C. Sendtne-

riana Mart., DC. n. 44 conferenda sunt.

8. C. stipulatum Vell. FL Flum., p. 101, n. 1 (1825), Ic. II,

t. 5 (1827). — C. hracteatum Link et Otto Ic. PI. Rar., p. 11,

t. 6 (1828); Sendtn. in Maxi. FL Bras., X, p. 217, n. 22, excl.

varr.; Bot. Mag., t. 2974; Dunal in DC. Prodr., XIII, sect. I,

p. 644, n. 92. — Bio de Janeiro (Serra dos orgåos) m. Oct. fl.

:

Glaziou (6057).

9. C. amictum Scblechtendal in Linnæa, VII, p. 64 (1832);

Dunal in DC. Prodr., XHI, sect. I, p. 644, n. 93. — C. organense

Miers in Hook. Lond. Joum. Bot., V, p. 158 (1846), .
et Hlustr.

(I) t. 16 (1850). — C. hracteatum, varr., Sendtn. in Mart. FL

Bras., X, p. 218, n. 22.

AdEio de Janeiro, Jun. fl., ex. gr. Sao Christovåo, Cor-

covado et in „restinga" : Glaziou (1458, 5963), W., Lund.

Hue veri similiter et n. 6058 e coll. Glazioviana.

10. C. pedicellatum Sendtn. in Mart. Fl. Bras., X, p. 224,

n.34; Dunal in DC. Prodr., XIII, sect. I, p. 648, n.lOl; ex de-

scriptione. ~ In pro\'incia Eio de Janeiro: Lund.

11. C. obovatum Sendtn. in Mart. FL Bras., X, p. 209, n. 6;

Dunal in DC. Prodr., XIII, sect. I, p. 660, n. 106; /3. brevicalyx

Sendt. — In Chapada de S. Marco: Lund.

12. a Gardneri Sendt, in Mart. Fl. Bras., X, p. 208, n. 4;

Dunal in DC. Prodr., Xm, sect. I, p. 655, n. 116. — Lagoa

Santa (W.): in silvis super rupes calcareas; frutex 3—4-pedalis.

Flor. Nov.—Jan. Bacca violaceo-nigra, m. Febr. Mart. matura.

13. C. luridum Dunal in DC. Prodr., XIU, sect. I, p. 659,

0-123. Legit Lund in campo Araraquara.
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14. C. viridiflorum Hook. in Bot. Mag., t. 4022 (1843);

Dunal in DC. Prodr. , XIH, sect. I, p. 663, n. 132. — Cestrum

calycinum Willd. ex Sendt, in Mart. Fl. Bras., X, p. 211, n. 11.

— Lagoa Santa (W.): in silvis et in fruticetis silvestribus sat

frequens; frutex ad 7-pedalis. Flor. Jul. Aug. et Dec. Febr. Flores

virescenti-albi, intus albi. Baccæ %'iolaceo-nigræ m. Dec. maturæ.

11. Nicotiana Tourn.

Instit., p. 117, t. 41 (1700); Linn. Syst. Nat., edit. I (1735); Nees

ab Es. Gen. PL Fl. Genn., vol. I, c. tab. (1845); Sendtn. in Mart.

Fl. Bras., X, p. 165, n. 20; Dunal in DC. Prodr., Xm, sect. I,

p. 556, n. 48, cum sjnonymiå; Benth. (et Hook. f.) Gen. PL, II,

p. 906, n. 51, cum synonymiå.

1. N. Tabacum Linn. ! Sp. PL, edit. I, p. 180, n. 1 (1753);

Sendtn. in Mart. FL Bras., X, p. 166, n. 1; Dunal in DC. Prodr.,

XIII, sect. I, p. 557, n. 1, cum synonymiå. — Vulgo „Fumo^-. —
Ad Lagoa Santa in ruderatis, hortis etc. et culta (W.). Fl. Febr.

—Aug.

2. N. Langsdorffii Weinm. ex Eoem. et Schult. Syst. Veg..

rV^ p. 323, n. 26 (1819); Bot. Mag., t. 2221 et t.2555; Sendtn.

in Mart. FL Bras., X, p. 169, n. 7 ; Dunal in DC. Prodr., XIII

sect. I, p. 562, n. 19. — N. ruralis VelL FL Flum., p. 76, n. 2

(1825), Ic. II, t. 72 (1827). — In ruderatis ad Barbacena,

Maio fl. (W.).

3. N. acutifolia St. Hil. in Mém. Mus. Par., Xn, p. 320,

n.5 (1825); Sendtn. in Mart. FL Bras., X, p. 168, n.6; Dunal in

DC. Prodr., XIII, sect. I, p. 565, n. 30.

Var.? obtusa; foliis obtusis sinuato-undulatis, floribus bipolH-

caribus. Rio de Janeiro, Sept. Oct. fl.: Glaziou (4999).



Acanthaceæ.

E. Brown, Prodr. FL Nov. Holl., p. 472 (1810). Endl. Gen.

PI., p. 696, n. 150 (1839). C. G. Nees ab Esenb. in Mart. FL
Bras., IX, p. 5 (d. 1 m. Jun. 1847), et in DC. Prodr., XI, p. 46,

u. 145 (d. 25 m. Novembr. 1847). Payer, Organogr., p. 586, t. 121,

fig. 24—38 (1857). Agardh, Theoria Systematis Plant'arum, p. 187,

t. 17, f. 2—4 (1858). T. Anderson in Joum. Linn. Soc. Lond.,

VII, p. 13 et p. 111 (1863), et LK, p. 425 (1867). Eichler,

Bliithendiagrarame, I, p. 217, n. 9, f. 122 (1875). Benth. (et

Hook. f.) Gen. PL, II, p. 1060, n. 122 (1876).

I. Thunbergieæ.

1. lendoDeia VelL

Vellozo in Vandelli, FL Lusit. et BrasiL specimen, p. 43 {Men-

docia, f. 22) (1788); Nees ab Es. in DC. Prodr., XI, p. 50, n. 1.

— Mendocia Euiz et Pavon, Prodr. Fl. Peruv. et ChiL, p. 89,

t. 17 (1794); Nees ab Es. in Mart. FL Bras., IX, p. 9, n. 1.

1. M. Velloziana Mart. Nov. Gen. et Sp. PL Bras., III, p. 22,

n. 2, t. 210 (1829); Nees ab Es. in Mart. FL Bras., IX, p. 11,

n. 7, et in DC. Prodr., XI, p. 52, n. 9.

«. Sparatteria Mart. L c, p. 23. Ad Lagoa Santa in

silvulis et sepibus- volubilis, haud frequens (W.); flor. Nov.—Dec.

/9. Sphingeria Mart. L c, p. 23, t. 210. — M. coccinea YelL

FL Flum., p. 263, n. 2 (1825), Ic. VI, t. 86 (1827), quod nomen

jure prioritatis gandet. — Eio de Janeiro: Glaziou (4019).

2. M. puherida Mart. Nov. Gen. et Sp. PL Bras., in, p, 24,

t- 211, n. 3 (1829); Nees ab Es. in Mart. FL Bras., IX, p. 10,

n- 3, et in DC. Prodr., XI, p. 53, n. 16. — M. pubescens Poepp.

^ov. Gen., HI, p. 11, u. 7 (1845). — M. Selloviana Nees ab Es.

in Mart. FL Bras., IX, p. 10, n. 4, et in DC. Prodr., XI, p. 53,

n-14. — „Pituba" Lagoens.



Ad Kio de Janeiro: Glaziou (4020); ad Lagoa Santa in

silvulis et sepibus frequens, volubilis (W.); flor. Dec. — Febr.

Bracteolæ magnæ virides, ante anthesin clausæ aquam sat copiosam

includentes. Corolla irregularis alba fance roseo- v, violaceo-striata.

2. Thunbergia Linn. f.

Linn. f.- Suppl. PI., p. 46, n. 1407 (1781); Nees ab Es. in

DC. Prodr., XI, p. 54, n. 2; Benth. (et Hook. f.) Gen. PL. II.

p. 1072, n. 2.

1. T. alata Bojer ex Hook. Exot. FL, t. 177 (1827); Xees

ab Es. in DC. Prodr., XI, p. 58, n. 15. — Legerunt ad Rio de

Janeiro (ex. gr. juxta vias et sepes in morro de S. Antonio) m.

Apr.— Juu. fl.: Glaziou (3808) et W. Ad Lagoa Santa prope

babitationes bumanas: W. Anne introducta?

II. Nelsonieæ.

3. Ebennaiera Nees ab Es.

Nees ab Es. in Wall. PI. As. Ear., III, p. 75, n. 7 et p.79

(1832), et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 15, n. 5 , et in DC. Prodr..

XI, p. 70, n. 9; Bentb. (et Hook. f.) Genera pl., II, p. 1074, n. 5.
-

Staurogyne Wall. PI. As. Ear., H, p. 80, t. 186 (1831), quod

nomen jure prioritatis gaudet.

1. E. (8.) Warmingiana Hiem., villosa, ramulis subteretibus,

foliis ovatis apice obtuse breviter acuminatis basi plerisque obtusis

membranaceis, pedunculis axillaribus oppositis solitariis unifloris

apice bibracteolatis erectis, bracteolis spatulatis vel obovatis obtusis,

corolla tubulosa duplo vel triplo quam calyce longiore.

Species nova, E. Vauthierianæ Nees ab Es. præcipue floribus

axillaribus solitariis pedunculatis affinis , foliis majoribus basi ob-

tusis non repando-crenatis bracteis nullis bracteolarum formå et

calyce breviore differt.

Perennis, ut videtur fruticosa. Folia cum petiolo semipoUican

4 poll. longa, 2 poll. lata, superiora cum petiolo breviore gradatim



mmora, costis utrinsecus 5—10. Pedunculi petiolos siibæquantes,

basi et medio nudi, apice tantum bracteolis duabus oppositis */4

—

Va poU. longis præditi. Calyx V2—^/a poll. longus, laciniå supe-

riore elliptico-oblonga obtuså, duabus inferioribus lineari-oblongis

obtusiusculis paulum minoribus, duabus mediis sublinearibus acu-

tiusculis iterum paulum minoribus. CoroUa IV2

—

Vin poll. longa

intus glabra, lobis subæqualibus ovali-oblongis obtusis. Stamina et

ovarium generis. Stylus apice bifidus.

Habitat ad Serra da Piedade in marginibus silvarum;

coroUa lutea; flor. Maio, Jun. (W.).

2. E. fS.J Mandioccatia Ifees ab Es. in Wall. PI. As. Rar.,

III, p. 80 (1832), et in Mart. TI. Bras., IX, p. 16, n. 2, et in DC.

Prodr., XI, p. 71, n. 2 cum synonymiå; var.? triandra, Hiem, ob

solete pubescens, foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis petio-

latis glabriusculis subrepandis subtus pallidioribus glaucis costå pube-

rula, superioribus cum petiolo ^/s—1 pollicari 3—5^4 poll. longis,

1

—

Vin poll. latis, spicis densis terminalibus subterminalibusque

l*/4

—

Vu poll. longis, bracteis ovalibus bracteolisque oblongis Va

—

^/5 poll. longis calycem corollamque subæquantibus, staminibus 3

omnibus fertilibus.

Legit Glaziou (3806) ad Eio de Janeiro.

3, E. fS.J brachiata Hiern, nitida subglabra, ramulis divari-

catis lævibus obtuse subtetragonis subinde subteretibus sulcatis,

foliis ovatis vel elliptico-ovatis apice obtusiuscule acuminatis basi

cuneatim angustatis glabris membranaceis subtus glaucescentibus,

racemis terminalibus simplicibus vel sæpius basi ramosis, bracteis

anguste ellipticis vel spatulatis, pedicellis oppositis et altemis infra

apicem bracteolatis cum floribus pubescenti-tomentosis, coroUå tubu-

loså duplo vel triplo quam calyce longiore.

Species nova E. Minarum Nees ab Es. affinis, superficie gla-

briore ramulis patentibus foliorum costis paucioribus et corolla

multo longiore differt.
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Suffratex pallens iit videtur pluripedalis. Folia l^G poll.

longa, V2— 2'/4 poll. lata, petiolo Ve—^ 4-pollicaii . cnstis utrinque

5—10. Bracteæ pedicelloriim basi insertæ pleræque '4— '/.vpolli-

cares. Bracteolæ pleræque */5-pollicares. Pedicelli inferiores ^'s—

V

poUicares, superiores gradatim breviores. Calyx semipoUicaris. laci-

uiå superiore spatulato-oblonga duabusque inferioribus lineari-oblougis

trinervibus, duabus mediis lineari-lanceolatis. Corolla 1— l^'a-poUi-

caris, tubo basi attenuato, limbo */4—*/3-poll. diam., lobis rotundatis

superioribus minoribus. Stamina et ovarium generis. Stylus apice

bifidus.

Ad Eio de Janeiro legit Glaziou (3070).

III. Ruellieæ.

a. HygropMleæ.

4. njgropiiila Br.

E. Brown Prodr. FL Nov. HolL, p. 479 (1810); ^''ees ab Es.

in Mart. Fl. Bras., IX, p. 19, n.6, et in DC. Prodr., XI, p. SO,

n. 16; Benth. (et Hook. f.) Gen. pi., II, p. 1075, n. 8.

1. H. costata C. G. et T. F. L. Nees ab Es. Plant. Hort.

Med. Bonn. Nutr. Ic. Sel., I, p. 7, n. 3, t. 3 (1824); C. G. Ne«

ab Es. in Mart. Fl. Bras., IS, p. 22, n. 6, et in DC. Prodr., XI.

P. 88, n. 11, cnm synonymiå. — H. acutangula C. G. Nees ab

Es. in Mart. Herb. Fl. Bras.
, p. 265 , n. 459 (1837). — H. ob-

lorujifolia C. G. Nees ab Es. in Mart. Fl. Bras., IX, p.21, n. 3.

et in DC. Prodr., XI, p. 86, n. 4, cum synonymiå. — H. longifoHo

C. G. Nees ab Es. in Mart. Fl. Bras., IX, p. 21, n. 2, et in DC
Prodr., XI, p. 86, n. 5, cum synonymiå.

Rio de Janeiro: Glaziou (813, 2650). Lagoa Santa: m

paludibus in ipsa aqua, caules herbacei 2—3-pedales erecti rubi'

cundi; corolla alba laciniis purpurascentibus v. rosea-. flor. Dec-
Mart.

Species variabiUs ex formis intricate nexis concreta.



5. Calophanes D. Don.

D. Don in Sweet Br. FL Gård., ser. TL (vol. V) t. 181 (1838);

Nees ab Es. in Mart. FL Bras., IX, p. 25, n. 7, et in DC. Prodr..

XI, p. 107, n. 28; Benth. (et Hook. f.) Gen.pl, II, p. 1077, n. 12.

1. C. hirsutus Ørsted, msc. , robuste herbacea vel basi suf-

friiticosa, caule ramoso pubescenti-hirsuto ætate basi glabrescente,

foliis ovalibus subrepandis obtusis basi petiolatis non attenuatis

superne pubescentibus infeme birsutis, floribus axillaribus verticil-

latis subsessilibus violaceis, bracteis ovalibus bracteolis oblanceo-

latis calycibusque birsutis, corolla infundibuliformi quam calyce vix

duplo longiore, antheris et ovario generis.

Species nova C. repenti N. ab Es. affinis, habitu et foliis

basi sæpius rotundatis non in petiolum decurrentibus differt. Ut

videtur 1— 2-pedalis, novitiis birsutis. Folia pollicaria.

In campis inter Serra da Piedade et Lagoa Santa (W.);

fl. Apr. Maio; corolla pallide violacea.

Plumier, I^ova Plant. Arner. Genera, p. 12, t. 2, fig. med.

(1703); Linn. Syst. Nat., ed. I, Pent. Monog. (1735); T. Anderson

in Joum. Linn. Soc. Lond., VII, p. 15, n. 9, et p. 112 (1863), et

IX, p. 443, n. 11 (1867); Benth. (et Hook. f.) Gen. PI., II, p. 1077,

" 14 ; non Nees ab Es. — Dipteracanthus Nees ab Es. in Wall. PI.

As. Kar., in, p. 75, n. 12 et p. 81 (1832), et in Mart. Fl. Bras.,

IX, p. 27, n. 8 excl. syn. Don., et in DC. Prodr., XI, p. 115, n. 82,

cum synonymia. — Aphragmia Nees ab Es. in Lindl. Nat. Syst.

Bot., ed. II, p. 444, n. 45 (1836). — Stephanophysum Pohl, PI.

Bras. Ic. et Descr., H, p. 83, n. 32 (1831); Nees ab Es. in Mart.

Fl. Bras., IX, p. 49, n. 12, et in DC. Prodr., XI, p. 201, n. 47. —
Gryphiacanthus Nees ab Es. Ind. Sem. Horti Yrat. 1841, et in

Lianæa, XVI, p. 298 (1842), et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 48,

•i- 11, et in DC. Prodr., XI, p. 197, n. 45. — Scorodoxylum Nees
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ab Es. in Benth. PI. Hartw., p. 236 (n. 1269, Apr. 1846). -
Stemonacanthus Nees ab Es. in Mart. FL Bras., IX. p. 53, n. 14,

et in DC. Prodr., XI, p. 205, n. 48. — Arrhostoxylon Xees ab Es.

in Mart. PI. Bras., IX, p. 57, n. 16. — Arrhostoxylum Mart. ex

Nees ab Es. in DC. Prodr., XI, p. 209, n. 51. — Siphonacanthm

Nees ab Es. in Mart. FL Bras., IX, p. 45, n. 9, et in DC. Prodr..

XI, p. 199, n. 46. — Homotropium Nees ab Es. in Mart. FL

Bras., IX, p. 47, n. 10, et in DC. Prodr., XI, p. 113, n. 29. -
Eurychanes Nees ab Es. in Mart. FL Bras., IX, p. 52, n. 13, et

in DC. Prodr., XI, p. 208, n. 50. — Copioglossa Miers in Proceed.

R. Hort. Soc, m, p. 240 (Lond., d. 1. m. Jim. a. 1863) et p. 294

(d. 4. m. JuL a. 1863).

1. R. menthoides. — ? Dipteracæithus menthoides Nees ab

Es. in Mart. FL Bras., IX, p.44, n. 41, et in DC. Prodr., XI,

p. 115, n. 2, ex descriptione. — Ad Lagoa Santa in silvis (W.);

folia subtus purpurascentia, coroUa alba v. pallide violacea venis

saturatioribus, intiis in tubi facie inferiore flava; flor. JuL—Oct.

Specimen authenticum speciei Neesianæ non \'idi.

2. R. macrantha Mart. ex Nees ab Es. in Mart. FL Bras.,

IX, p. 37. — Dipteracanthus macranthus Nees ab Es. in ilart.

FL Bras., IX, p. 37, n.25, et in DC. Prodr., XI, p. 117, n. 9,

cum synonyniiå.

Ad Rio de Janeiro legit Glaziou (3703); ad Joao Gonies

(inter Barbacena et Parahybuna), m. Maio fl. (W.).

/9. magnifica Nees ab Es. sub Dipteracantho, IL cc, cum sy-

nonj-mia.

Leg-it Waming ad Rio de Janeiro in decliviis viarum;

fl. Apr. Maio.

3. R. soUtaria VelL FL Flum., p. 266, n. 5 (1825), et Ic

"VI, t. 95 (1827). — Dipteracanthus Schauerianus Nees ab Es.

in Ind. Sem. H. VratisL 1838, et in Linnæa, XVI, p. 290, n. 1

(1842), et in Mart. FL Bras., IX, p. 29, n. 4 , et in DC. Prodr..

XI, p. 119, n. 14. ~ D. calvescens Nees ab Es. in Mart. El-



Bras, IX, p. 32, n. 11, et in DC. Prodr, XI, p. 128, n.42; Hook.

in Bot. Mag., t. 5106 (1859).

In silvis ad Eio de Janeiro: Lund, W.; fl. Maio, Jun.,

Aug.; corolla magna læte violacea; caules pedales.

4. B. dissitifolia. — Dipteracanthus dissitifolius Nees ab Es.

in Mart. Fl. Bras., IX, p. 33, n. 13, et in DC. Prodr., XI, p. 129,

n.44, ex descriptione. — Lagoa Santa: in campis (W.), herba

perennis, caulib. 2—4-pollicar., corolla pallide violacea v. lilacina

tubo basi atroviolaceo, fl. Aug.—Oct.

5. R. hrachysiphon. — Dipteracanthus hrachysijihon Nees

ab Es. in Mart. Fl. Bras., IX, p. 34, n. 18, et in DC. Prodr., XI,

p. 131, n. 51. — Lagoa Santa: in campis „cerrados" frequens

(W.); berba 2-pedalis perennis, caule subten-aneo tuberoso lignoso;

corolla pallide violacea; fl. Oct.—Nov. et Mart.

6. R. Puri Mai-t. ex Nees ab Es. in Mart. Fl. Bras.
,

IX,

p. 35, sub n. 21. — Dipteracanthus Puri Nees ab Es. 1. c, et in

DC. Prodr., XI, p. 131, n. 54. Et var. /?, angustifolia.

Lagoa Santa: in silvulis et fruticetis valde frequens, etiam

in campis fertilioribus (var. /9); bie herba perennis, illic suffrutex

2_3-pedalis. Corolla pallida, pulcbre \'iolacea; flor. Febr.—Maio

et Sept.—Nov.

7. R. rasa Hiem, lævis, caule pallido basi glabrato tereti

apice obtusangulo primum inter tomentum brevissimum parce piloso,

foliis lanceolatis falcato-acuminatis basi in petiolum attenuatis supra

glabrescentibus infra albido-viridibus secus costas brevissime tomen-

tosis crenato-repandis, floribus solitariis axillaribus subtenninalibus

breviter pedunculatis bracteolatis, laciniis calycis breviter pubescentis

quandoque pilis glanduliferis sparsis obsiti inæqualibus linearibus

obtusis superiore majore, corollæ tubo elongato puberulo angusto

flexuoso limbo infundibuliformi lobis retusis.

Species nova, R. Puri Mart. affinis. •

Herba rigida pedalis vel sesquipedalis, basi Folia

petiolo 1/6—»/o pollicari adjecto IV2— 5»/2 polL longa, 'M—1 poll.



lata, subtus in sicco ineana. Flores 2— 3-pollicares. Calyx "is—

5/fi poUicaris. Corolla ^-iolacea, basi alba. Stamiua, ovaiium et cap-

Lagoa Santa 0^^-): Aor. Febr.—Jun.

8. R. trivinlis Blaucbet ex Nees ab Es. in Mart. Fl. Bras..

IX, p. 39. — Diptemcnnthus ba/uensis Xees ab Es. in Mart. Fl.

Bras., IX, p. 39, n. 29, et in DC. Prodr., XI. p. 135, n. 64; Mori-

eand, Plantes Xouvelles d'Amérique, p. 154, t. 91 (1846). —

R. patula Salzniann ex Nees ab Es. 11. cc, non Jacq. — Lagoa

Santa (W.).

9. R. geminiflora Kunth in Hunib. et Bonpl. Nov. Gen. et

Sp. PL, II, p. 240, n. 5 (1817). — Dipteracanthus gemmijlorus

Xees ab Es. in Mart. Fl. Bras., IX, p. 40, n. 32, et in DC. Prodr.,

XI, p. 136, n. 68, cnm synonymiå. — Ad Lagoa Santa (^V.).

cum yarietatibus suis valde frequens, et in fruticetis et marginibus

silvarnm, ad vias, in hortis etc. ut suffrutex ad 3-pedalis, et iu

campis nt herba perennis caulibus tuberosis sublignosis subterraneis,

e quibus quotannis inprimis post incendia camporum caules florentes

1—3 poll. alti enascuntnr; corolia violacea v. sæpius pallide albi-

deqne violacea v. lilacina v. alba; floret Aug.—Nov. (Dec).

10. R. humilis PoM ex Nees ab Es. in Mart. Fl. Bras.. K.

p. 40. — Dipteracanthus humilis Nees ab Es. in Mart. Fl. Bras..

IX, p. 39, n. 31, et DC. Prodr., XI, p. 138', n. 74, cum synonyiuia.

— Lagoa Santa: in campis frequens; herba perennis; post in-

cendia camporiun mensibus vernalibus (Ang.—Nov.) caules pauci

poUicares simplices florentes apparent; corolla pallide violacea v.

11. R. densa. — Siphonacanthus densus Nees ab Es. m

Mail Fl. Bras., IX, p. 47, n. 5, et in DC. Prodr., XI, P-
201,

n. 5, ex descriptione. — Ad Lagoa Santa in fruticetis et mar-

ginibus silvarum frequens; frutex 3—5-pedalis et Ibngior, m. Julw

Aug. defoliatus, caulibus crassitie fere digiti; corolla scarlatina



intus flava, stamiua alba, flor. Aprili— Sept. Specimen authenticum

12. R. amoena Nees ab Es. sub Stephanophyso longifolio in

DC. Prodr., XI, p. 203. — Stephanophysum longifoUum Pohl PI.

Bras. Ic. et Descript., II, p. 85, n. 2, t. 166 (1831); Nees ab Es.

iii Mart. FI. Bras., IX, p. 50, n. 3, et in DC. Prodr., XI, p. 203,

n. 5, cum synonymia et varietate microphylla. — Lagoa Santa

(W.): in silvis et fruticetis inprimis ad rupes calcareas; frutex

2—8-pedalis, caulibus elongatis in fruticibus aliis roclinatis, coroUa

scarlatina; ilor. m. Oct.—Maio. — Rio de Janeiro ex. gr. Moito

de S. Antonio: Lund, Glaziou (4164), W.; m. Maio, Jun. fl.

13. R. Herhstii. — Dipteracanthusf Herhstii Hook. f. in

Bot. Mag., t. 5156 (1859). — Stephanophysum Herhstii T. An-

derson in Journ. Agri-Hort. Soc. Ind., series nova. I, 1, p. 269,

n. 2 (1869). — Legit Glaziou (1453) ad Eio de Janeiro.

14. R. acutangula Nees ab Es. ex Mart. Herb. FL Bras.,

p. 141, n. 233, in Flora XXI, H, Beibl., p. 61 (1838). — Arrho-

stoxylon acutangulum Nees ab Es. in Mart.. Fl. Bras., IX, p. 58,

«. 2. — Arrhostoxylum acutangulum Mart., Nees ab Es. in DC.

Prodr., XI, p. 210, n. 5.

a. glabrescens (Nees ab Es.). Legit Lund in prov. Rio de

Janeiro in silvis; caules 3—4-pedales; coroUa scarlatina; flor.

/9. hirsuta (Nees ab Es.) Fonnosissima , a typå differt caule

obtusangulo floribus numerosis bipoUicaribus et antheris exsertis. —
Lagoa Santa: in silvis hine illinc, c. 4—6-pedalis; corolla scar-

latina, fauce et tubo valde compresso intus flavis; flor. Maio—Sept.

15. R.formosa Andrews, Bot. Repos., t. 610 (1811) ; Bot. Mag.,

1. 1400 (1811). — Arrhostoxylon formosum Nees ab Es. in Mart.

l'l. Bras., rX, p. 62, n. 15. — Arrhostoxylum formosum Nees ab

Es. in DC. Prodr., XI, p. 215, n. 24, cum synonymia. — Stemona-

canthus formosum, T. Anderson in Jonm. Agri-Hort. Soc. Ind.,

series nova. I, 1, p. 270 (1869). — Asystasia formosa Hort. Bot.



Calc. ex T. Anders. 1. c. — Arrhostoæylon .silracrola Xees ab Es.

in Mart. FL Bras., IX, p. 60, n. 11. et in DC. Pmdr., XI, p. 213,

n. 18. — Ruellia silvaccola Mart. ex Xees ab E.^. 11. cc. - La-

ffoa Santa (W.): in silvulis et fruticetis silvestribus sat frequens;

1—2-pedalis; corolla purpurascenti-scarlatina ; flor. Aug.—Febr.
NB. RuelUa ciUatiflora Hook. in Bot. Mag., t. 3718 (1840),

Arrhostoæylum cillatijlorum Xees ab Es. in DC. Prodr., XI, p. 216,

. 27, est Arrhostoxylum sylvaccola Mart. var. y? ex xXees ab Es.

inclusis floribusqu(
Ms. in Herbario Kewe

a typå R. formosæ differt.

lo. R. costata. — Arrhostoxylon costatum

Mart. Fl. Bras., IX, p. 61, n. 12. - Arrhostoa^jlu.

ex Xees ab Es. in DC. Prodr., XI, p. 214, n. 19,

- Ad Lagoa Santa (W.) in silvis, l~2-pedal
Maio; corolla rosea.

IV. Justicieæ.

a. Asystasieæ.

Xees ab Es.

Nees ab Es. in Lindley, Xat. Syst. Bot., edit. II, p. 445, n. 50

(1836), et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 164, n.49; Benth. (et Hook. f.)

1. c, p. 1095, n. 57. — Chameranthemum Xees ab Es. in Endl.

Gen. PI., p.706, n. 4088 (1839), et in DC. Prodr XI, p- 459,

n.l31.

1. C. Beyrichii Nees ab Es. in Lindl. Xat. Syst. Bot., edit-D,

P.445, snb n.50 (1836), et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 155, n. 1,

Glaziou (2654).

Linn. Nova
]

(d. 15. m. Jun. ann. 1747),
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Nees ab Es. in Mart. FL Bras., IX, p. 155, n. 50, et in DC. Prodr.,

XI, p. 445, n. 130; Benth. (et Hook. f.) Gen. PI., II, p. 1097, n. 62.

1. E. detruncafum Nees ab Es. in Nov. Aet. Phys.-Med. Acad.

Caes. Leop. Car. Nat. Cur., XI, p. 64, n. 2 (1823); Nees ab E.s.

XI, p.451,

9. Lepidagathis Willd.

WUld. Sp. PL, III, pp. 6 et 400, n. 1212 (1800); Nees ab

Es. in Mart. El. Bras., IX, p. 70, n. 20, et in DC. Prodr., XI,

p. 249, n. 63, cum synonymiå; Benth. (et Hook. f.) Gen. PL, II,

p. 1101, n. 72. — Teliostachya Nees ab Es. in Mart. L c, p. 71,

n. 21, et in DC. L c, p. 262, n. Q6.

1. L. alopecuroidea Griseb, FL Br. W. Ind., p. 453, n. 13

(1864). — Teliostachya alopecuroides Nees ab Es. in Mart. FL

Bras., IX, p. 72, n. 3, et in DC. Prodr., XI, p. 263, n. 3, cum

synonymiå.

Ad Lagoa Santa in ripis rivuli et pratis humidosis; flor.

Aug.-—Nov. corolla rosea purpureo-punctata.

10.

K. Brown, Prodr. FL Nov. HolL, p. 475, in nota sub Justicia

(1810); Nees ab Es. in Mart. FL Bras., IX, p. 88, n. 27, et in

DC. Prodr., XI, p. 295, n. 82, cum synonymiå; Benth. (et Hook. f.)

Gen. PL, II, p. 1102, n. 77. — Strobilorhachis Klotzsch in Otto et

Dietrich Gartenzeitung, VII, p. 307 (1839); Nees ab Es. in Mart.

1- c, p. 84, n. 25, et in DC. L c, p. 294, n. 81. — Lagochilium

Xees ab Es. in Mart. L c, p. 85, n. 26, et in DC. L c, p. 290,



1. A. sqiiarrosa Nees ab Es. in 3Iart. FL Bras., IX, p. 89,

n. 3, et in DC. Prodr., XI, p. 300, n. 19, exel. varr. ^ et y?

a. Liboniana. ~ A. Liboniana Hort. Linden ex Hook. in

Bot, Mag., t. 5463 (1864).

Ad Rio de Janeiro legenint Glaziou (4166) et W. (ex.gr.

Porto d'Estrella, ad radices montium, m. Jun. iior.).

Speciel Neesianæ specimen autheuticum non vidi.

2. A. Ititea Nees ab Es. in DC. Prodr., XI, p. 300, n. 20. -
StroUlorhachis hh-ta Klotzsch ex Xees L c. — LagocMlium mon-

tanwn Nees ab Es. in Mart. FL Bras. , IX
, p. 87, n. 5, et in DC.

Prodr., XI, p. 293, u. 16, cum s^-nonvrnia. — L. luteum Nees ab

Es. in Mart. FL Bras., IX, p.87, n. 6. ~ ? A. squarrosa. varr.

/9 et
Y, Nees ab Es. in Maii. L c, p. 89, et in DC. L c, p. 300.

— ? Ruellia comosa VelL FL Flum., p. 265, n. 1 (1825), et Ic.

TI, t. 91 (1827).

Ad Eio de Janeiro legit Glaziou n. 3071, 4894, 4165 laii

A. squarrosa, y. angustifoUa, Nees ab Es.?).

3. A. j^rismatica. ~ Ruellia prlsmatica \q\\. FL Fluni.,

p. 267, n. 8 (1825), et le. VI, t. 98 (1827). -- .StrobUanthes otahro

Klotzsch in Otto et Dietrich, Gartenzeitung, VII, p. 307 ll839i:

Link Klotzsch et Otto, Ic. PL Rar., p. 117, t. 48 (1841). — S.prl^-

matica Nees ab Es. in Mart. FL Bras., IX, p. 84, n. 1, et in DC

Prodr., XI, p. 294, n. 1, cum synonymia.

Ad Rio de Janeiro legit Glaziou n. 2653.

Mart. F

Lindl.

Lindley in Bot. Reg. sub t. 1045 (1827); Nees

et in DC. Prodr., X
Bejith. (et Hook. f.) Gen. PL, II, p. 1103 n. 78.

t- ex Nees 11. cc. — Salplxantha Hook.

58 (1845).

G. longiflora Lindl. in Bot. Reg., t. 1045 (1827 >:

n Mart. FL Bras., IX, p. 81, n. 5 , et in DC. Prodr.
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p. 288, n. 5, cum synonymiå. — G. cinchmata Nees ab Es. in

Mart. 1. c, p. 81, n. 4, et in DC. 1. c, p. 287, n. 4, cum syno-

nymiå. — Ad Eio de Janeiro: Glaziou (1010); ibid. in silvis

:

Limd. Lagoa Santa in silvis frequens (W.) : sutlVutex 2 -.^-pedalis-.

folia subtus pallida, glaucescentia ; corullu scailatiini, laUio inf.

luteo-marginato ; fl. Febr.—Maio, Julio.

2. G. Schottiana Nees ab Es. in Maii. Fl. Bras.. L\. ].. .S2.

n. 7, et in DC. Prodr., XI, p. 289, n. 7. ~ Lag.ia Santa: m
silvis ad rupes calcareas; caulis sufl'ruticosus , 3—±-j)i'(lalis: tlni-.

Aprili, Maio. -r- Provincia Eio de Janeiro ox. gx. l'onte du

Parahybuna (W., Lund); coroUæ scarlatinæ uumerosæ splendidissiruæ.

12. Chætothylax Nees ab Es.

Nees ab Es. in Mart. Fl. Bras., LX, p. 153, n. 47, t. 26, et

in DC. Prodr., XI, p. 318, n. 94; Benth. (et Hook. f.) Gen. PL,

II, p. 1107, n. 91. — Heinzelia Nees ab Es. in Mart. 1. c, n. 48,

et in DC. 1. c, p. 314, n. 95. — Chætothylopsls Oerst. Mex. og

Centralamer. Acanth., p. 51, t. 3, f. 5—9 (1854).

1. C. lythroides. — Heinzelia lythroides Nees ab Es. in

Mart. Fl. Bras., LX, p. 154, n. 1, t. 27, et in DC. Prodr., XI,

p. 314, n. 1. — Justicia hjthi^oides Yq\A ox Neos 11. cc. — Lagoa

Santa: in silvis hine illinc; perennis caulibus suffruticosis ,
1—

2

ped. alta; flor. Febr.—Junio, inprimis Mart., Apr.

13. Justida Linn.

Houst. ex Linn. Gen. PI., ed. I, p. 4, n. 12, partim (1837):

neque Houst. Eeliquiæ, p. 3, t. 1 (1781); nee Nees "ab Es. in DC.

Prodr., XI, p. 426, n. 126. Benth. (et Hook. f.) Gen. PI., II.

P- 1108, n. 93. — Adhatoda auct. partim. — Gendarussa Eum})h.

Herb. Amboin., IV, p. 70 (1750): Nees ab Es. in DC. Prodr., XL

P- 410, n. 121. — Amphiscopia Nees ab Es. in Wall. Plant. Asiat.

Kar., m, p. 112 (1832), et in 3Iart. Fl. Bras., IX, p. 129, n. 40, et



inDC. Prodr., XI. p. 355, n. 111. — l'i/loglossa Eochst in Flora.

XXVI. p. 72 (1843); Nees ab Es. in Mart. Fl. Bras., IX, p. 115,

n. 38. — Sarotheca Xees ab Es. in Mait. Fl. Bras., IX, pp.94

et 113, n. 37, et in DC. Prodr., XI, p. 382, n, 118.

1. ,/. Gendarussa Burm. Fl. Ind., p. 10 (1768). — Genda-

russa vulgaris Xees ab Es. in Wall. Plant. Asiat. Rar., IH, p. 104

(1832), et in DC. Prodr., XI, p. 410, cum synonymiå.

Rio de Janeiro: Glaziou (1011); anne introducta?

2. J. lucens. — Leptostachya lucida Nees ab Es. in Mart.

Fl. Bras., IX, p. 149, n. 1, et in DC. Prodr., XI, p. 377, n. 1.

a. acutifoVm (Nees ab Es.).

Elo de Janeiro: Glaziou (3805).

3. J. Warmmgii Hiern, flavido-viridis, caule rigide herbaceo

pallido, ramulis strictis lævibus teretibus basi glabratis nodis con-

strictis, foliis elongato-lanceolatis acuminatis basi in petiolum supxa

pilosum attenuatis lineolatis infra secus nerves subscabridis rigide

membranaceis, floribus confertis in spicam compositam terminalem

pilosam glandulosam adscendentibus, bracteolis angustis calvcem

subæquantibus, capsulå medio 2-sperma.

Species nova. Caules berbacei, 3—4' rarius 7—8' longi.

Folia 4—8 polL longa, 1-—1-% poll. lata; petiolo '/i— l-P«^^'-

cari. Inflorescentia 3~6-po]licaris. Bracteæ lineari-oblougæ vel

anguste ovales, calycem excedentes. Flores vix pollicares. Cai«

V4-pollicaris. Corolla bilabiata lobis imbricatis, fauce ut iu Pfi'^"

natis labio inferiore clausa, pallide virescens v. lutescens, maculis

et stnis purpureis notata. Stamina 2 tubo infra medium inserta,

antheris bilocularibus loculo inferiore basi calcarato. Discus biden-

tatus. SeminapapiUoso-rugosa. — Legit Warming ad Lagoa Santa

in silvis et plantationibus. Suffrutex gracilis. Flor. Aug. Sept.

4. ./. Burchellii Hiem, suffruticosa, caulibus e caudice nodoso-

crasso abbreviato radices fibratas efferente rigidis lucidis ssep«

elongatis teretibus lævibus geniculato-adscendentibus erectisve gl^'

vel bifariam vel apicem versus confluentim hirsutis



supra nodos leviter constrictos tumidis, foliis ovalibus vel ovato-

oblongis obtusis vel late acutatis vel obtuse acuminatis basi rotun-

datis vel subcordatis brevissime petiolatis rigidis crenulato-repandis

ætate glabriusculis sublucidis, spicis densis brevibus simplicibus

vel glomerato-ramosis axillaribus et terminalibus , bracteis rigidis

oblongis vel obovatis apiculoso-acuminatis imbricatis obsolete pube-

rulis calycem excedentibus , bracteolis angustioribus, calyce quadri-

partito æquali laciniis lineari-acuminatis rigidis, corollå bilabiata

tubo brevi lobo labii inferioris venoso reticulato, staminibus 2 an-

theris bilocularibus loculo inferiore mucronato-calcarato superiore

Species nova, habitu Sericograph. rigidæ Nees ab Es.

Caules */9—2V2-pedales. Folia ^/4—3 poll. longa, */3— 1*/4

poU. lata, costis 5—7 utrinque notata. Spicæ V«—1-pollicares.

Flores vix semipollicares rosei striis in labio inferiore transver-

salibus purpnreis. Bracteæ »/a-pollicares. Calyx V4-pollicaris.

Legit cl. Burchell n. 7293 in ditione Gojaz ad Eio Manal-

gomes prope Cambauda die 3 Jul. 1828 „'in umbroso sub fru-

ticibus"; ad Lagoa Santa (W.) in campis fertilibus prope silvas

et in pascuis („pastos"), plantationibus („r09as") frequens; flor.

Jul.—Sept. — In vicinia Eio de Janeiro: Lund.

14. Beloperone Nees ab Es.

Nees ab Es. in Wall. PI. Asiat. Rar., IH, p. 76 et p. 102,

n.41 (1832), et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 135, n. 42, et in DC.

Prodr., XI, p. 413, n. 124; Benth. (et Hook. f.) Gen. PL, H, p. 1110,

n. 95. — Simonisia Nees ab Es. in Mart. 1. c. p. 144, n.43, et

in DC. 1. c, p. 412, n. 123. — Beloperonides Oerst. Mex. og Cen-

tralamer. Acanth., p. 50, t. 5, f. 36 (1854).

1. B. hirsuta Nees ab Es. in Mart Fl. Bras., IX, p. 143,

n-18, et in DC. Prodr., XI, p. 416, n. 11, cum sj-nonymia; var.

maerophylla foliis 5—10 poll. longis, IVa—3V2 poU- latis acumi-

natis vel acutissimis interdum brevioribus et obtusis.



Lagoa Santa: in silvulis et fniticetis hine illinc, 3—4-pe-

dalis; coroUæ et partim bracteæ purpureæ; flor. Oct.—Apr.

2. B. Selloviana Nees ab Es. in Mart. Fl. Bras., IX, p. 136,

n. 3, et in DC. Prodr., XI, p. 417, n. 12. — Lagoa Santa: in

fruticetis et marginibus .silvarum sat frequens; frutex 3—4-ped.

altus ; ladniæ calycis apice sordide atro-piirpureæ ; coroUa purpurea,

if. transverse pui-pnreo-striata ; flor. Jan.-fauce alba.

3. B. plumhaginifolia Xees ab Es. in Mart. Fl. Bras., IX,

p. 139, n. 10, et in DC. Prodr., XI, p. 420. n. 19, et p. 731, cum

synonymiå. — Ad Eio de Janeiro ex. gr. in sabulosis maiitimis

ad Copacabana, in Corcovado etc; Febr. Mart. flur.: Lund, Glaziou

(3072); corolla purpurea, labio inferiore albo trans versc-costulato.

inter costulas maculato.

15. Adhatoda Tourn.

Tournef. Inst, p. 175, t. 79 (1700); Nees ab Es. in Mart, FL

Bras., IX, p. 147, n.45, et in DC. Prodr., XI, p. 384, i). 120,

minima parte; Benth. (et Hook. f.) Gen. PL, II, p. 1112, u. 98.

1. A. cydoniæfolia Nees ab Es. in Mart. Fl. Bras., LX.

p. 148, n. 3, t. 25, et in DC. Prodr., XI, p. 389, n. 16. — Ju^^'^'^

ongylantha Pohl ex Nees ab Es. in DC. L c. — Eio de Jaueii"

ex.gr. in silvis ad Tijuca: Glaziou (2657), Lund. Frutex volubili^

V. subvolubilis, in silvis ; corolla odorata, speciosa, violaceo-nibra

;

flor. Maio—Jun. (ex Lund).

16. Diaothera Gronov.

Gron. ex Linn. Gen. PL, edit. II, n. 29 (1742); Gron. FL Vire-

P- 5 (1762); Benth. (et Hook. f.) Gen. PL, II, p. 1113, u-l'^"'

non Klotzsch. — Rhytighssa Nees ab Es. in Lindl. Nat. Syst. But..

edit. II, p.444, n.49 (1836), et in 3Iart. FL Bras., IX, V-^-
n-39, et in DC. Prodr., XI, p. 385, n. 110. — Orthotactus Nees i

ab Es. ex Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot., I, p. 183 sub rL^



(1842); Nees ab Es. in Mart. Fl. Bras., IX, p. 131, n. 41 (Am-

phiscopiæ sect. Orthotactus Nees ab Es. in DC. Prodr., XI, p. 357).

— Porphyrocoma Hook. in Bot. Mag., t. 4176 (1845). — Plag'ta-

canthus Nees ab Es. in DC. Prodr., XI, p. 335, n. 109.

1. D. læta. — Rhytiglossa læta Nees ab Es. et Mart. ex

Nees ab Es. in Mart. El. Bras., IX, p. 126, n. 24; Nees ab Es. in

DC. Prodr., XI, p. 350, n. 57. — Justicia læta Mart. ex Nees ab

Es. 11. CC. — J. salicaria Pohl ex Nees ab Es. in DC. 1. c. —
Lagoa Santa in silvis baud frequens; herba 1—3-pedalis. Co-

rolla rosea albostriata; flor. Jan. Febr.

2. D. dasyclados. — Rhytiglossa dasydados Mart. ex Nees

ab Es. in Mart. El. Bras., IX, p. 126, n. 24; Nees ab Es. in DC.

Prodr., XI, p. 351, n. 58. — Justicia dasydados Mart. es Nees ab

Es. in DC. 1. c. — Ad Caxueirinha et Lagoa Santa (\N.) in

silvulis; 1—2-pedalis; flor. Febr.—Apr. ; corolla purpurea v. vio-

laceo-purpurea, labio infer. basi albo-striato.

3. D. pedoralis. — Justida pedoralis Jacq. Sel. Stirp.

Americ. Hist., p. 3, t. 3 (1763). — Leptostachya pedoralis Nees

ab Es. ex Mart. Herb. Fl. Bras., p. 184, n. 278 in Flora, XXII,

I. Beiblatt, p. 8 (1839). — Rhytiglossa pedoralis Nees ab Es. in

Mart. Fl. Bras., IX, p. 128, n. 28, et in DC. Prodr., XI, p. 352,

11-64, cum synonyraiå. (Formå). — Vnlgo „Trevo do Para" ex

Legit Glaziou (4898) ad Kio de Janeiro, m. Aug. fl.

17. Jacobiiiia Nees ab Es.

Nees ab Es. ex Moricand, PI. Nouv. d'Amérique, p. 156, t. 92

(1846); Nees ab Es. in Mart. El. Bras., IX, p. 113, n. 36 , et in

DC. Prodr., XI, p. 331, n. 106; Benth. (et Hook. f.) Gen. PL, II,

M114, n. 101. — Pachystachys l^ees ab Es. iii Mart. 1. <:. ]). ;t9.

»31, et in DC. 1. c, p. 319, n. 107. — Cyrt^>»fhrra X.. > ;.h Es.

^^ricographis Nees ab Es. in Mart. 1. c, p. 107. n. 34, et in DC.
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n. 36, et in DC. 1. c, p. 334, n. 108. — Libonia C. Koch, Wochen-

schrift, t.l (1863); Linden Cat. PI. Ex. (1863). - Serkohom

André in Illustr. Hortic, XXI, t. 198 (1875).

1. J. coccinea. — Justtcia coccinea Aubl. Hist. PI. Guiau.

Fran^., I, p. 10, n. 1, t. 3 (1775). — Pachystachys coccinea ^m
at) Es. in DC. Prodr., XI, p. 319, n. 2. — Justkia spicata Kuiz

et Pavon, FL Peruv. et CML, I, p. 8, n. 1, t. 9, f. a (1798). -
P. Riedeliana Nees ab ] Bras., IX, p. 99,

m DC. 1. c, p. 319, n. 1. — P. Mior Nees ab Es. in DC. 1. t.

p. 320, n. 3. — P. asperula Nees ab Es. in DC. 1. c, p. 320.

n. 4, cum synonymiå.

Legit Glaziou (1492) ad Ki o de Janeiro.

2. J. polita. — Sericographis polita Nees ab Es. in Mart.

M. Bras., IX, p. 109, n. 5, et in DC. Prodr.. XI, p. 362, n. 8. cuin

synonymiå.

Var. /?. umbrosa? Nees ab Es. 11. cc.

,
Ad Rio de Janeiro legit Glaziou n. 3702.

3. J. monticola. — Sericographis monticola Nees ab Es. in

Mart. FL Bras., IX, p. 111, n. 10, et in DC. Prodr., XI, p. 364.

n. 17, cum synonymiå.

Var.? ovalifolia.

Caulis suffruticosus flavescens hirsutus basi decumbens. Folia

ovalia, apice obtusa vel acutata vel breviter acuminata, basi rotuii-

dato-obtusa, hirsuta vel nervis exceptis glabrescentia, pltiolo liirsuto

Vi3-V4-pollicari adjecto 1^2^/., poll. longa, ^m-l^ls polL l^ta-

Racemi breves subsecundi simplices. Corolla sesquipollicaris niacufc

ad basim tubi notata. Bracteæ bracteolæque calyce i/a-poHi«"

triplo bre^iores. Capsula =/8 - poUicaris. Semina vix rugosa.
-

An species nova? Specimen authenticum Sericogr. monticolæ Jfees

ab Es. non vidi.

Serra da Piedade (W.): ad pedem montis in marginibos

silvarum frequens; 2-4-pedalis; coroUæ pallide purpureæ v. scar-



4. .7. Selloviana — Sericographis Selloviana ISTees ab Es.

in Mart. Fl. Bras., IX, p. 111, n. 11, et in DC. Prodr., XI, p. 364,

n. 18.

Var. ? Warmingiana.

Caulis flavicans apice hirsutus ætate glabrescens, Folia ellip-

tico-oblonga utrinque acuminata acuta hirsuta vel glabriuscula
,

pe-

tiolo */r
— ®/3-pollicari adjecto 2—6 poU. longa, 'A—2 poU. lata,

subtus pallidiora. Eacemi spiciformes elongati simplices erecti basi

nudiflori 6— 10-pollicares. Bracteæ bracteolæque parvæ setaceæ.

Calyx fere semipollicaris laciniis lineari-acuminatis breviter vel

obsolete hispidis leviter glandulosis. Corolla IV2—l-'^U-poUicaris.

Legit W. ad Serra da Mantiqueira et Capåo dos por-

cos (inter Barbacena et Brumado) m. Jun. Jul. flor. — An species

Specimen Sericographidis Sellovianæ I^ees ab

5. J. Glaziovii 'Siem, foliis ovato-lanceolatis acuminatis basi

subcordatis vel rotundatis petiolatis glabriusculis costå supra hispi-

dula margine subrepandis subciliatis, spicis terminalibus et subter-

minalibus simplicibus vel parce ramosis puberulis, floribas secundis

sessilibus, bracteis bracteolisque lineari-lanceolatis calyce triplo vel

duplo brevioribus.

Species nova, cum generis Sericographidis Nees ab Es. notis

congruens, forsan S. hirsutæ Nees ab Es. affinis.

Caulis pallidus nitidus lineå ciliata nodis iuterrupta pilis bre-

vibus decurvis notatus. Folia petiolo suprå ciliato hi—*/2-pollican

adjecto 2— 4V2 poU. longa, '/a— 1*/3 poll. lata, floralia minora.

Spicæ 1—2-pollicares graciles. Calyx »/4-pollicaris laciniis lineari-

acutis ciliolatis. Corolla '/^-poUicaris , intus maculis ad basim tubi

distinctissimis notata.

Ad Eio de Janeiro: Glaziou (4895).

6. J. aurea Hiem, foliis eUipticis acute acuminatis molliter

aureo-pubescentibus basi angustatis petiolatis, spicis secundifloris



86

umbeilato-paniculatis pedunculatis pubescentibus folia subæquantilii,

terminalibus et subtenninalibus, bracteis liueari-setaceis calyce duplo

vel triplo brevioribus.

Species nova, nulli speciei a me coguitæ valde affinis, a Seri-

cographide vestitå Nees ab Es. panicxilis termiualibus pedimculatis

aliisque notis differt.

Caulis lævis teres glabrescens. Inteniodia superiora brevia

inferiora IS'o—3-pollicaria. Folia membranacea, petiolo pubescente

l/J—V2-pollicari adjecto 6—8 poll. longa, 2—21/2 poll. lata. Paiu-

culæ trichotomæ pedunculo pollicari vel sesquipollicari adjecto 3—

4V2-pollicares. Calyx -/s-poUicaris , laciniis anguste lineari-setaceis,

pubesceas. Corolla sesquipoUicaris extus puberula, scarlatina (ex

Lund), intns maculis tribus ad basim tubi distinctis notata. An-

therarum loculus alter altero altius positus.

Legit Lund in silvis provinciæ Rio de Janeiro; fl. Maio.

18. Schaueria Nees ab Es.

Nees ab Es. Ind. Sem. Hort. Wratisl. 1838, et in Mart. Fl.

Bras., IX, p. 102, n. 33, et in DC. Prodr., XI, p. 314, n. 96;

Benth.. (et Hook. f.) 1. c, p. 1116, n. 104.

1. S. calycotrkha Nees ab Es. Ind. Sem. Hort. Wratisl

1838, et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 103, u. 5, et in DC. Prodr., XL

p. 316, n. 6, cum synonj-nuå.

Eio de Janeiro in monte Gavia: Glaziou (4897); ii^^''

Jul. Aug.

2. S. lophura Nees ab Es. et Mart. in Mart. FL Bras., IX.

p.104, n.7; Nees ab Es. in DC. Prodr., XI, p. 317, n. 8. - Ii

vicinia Eio de Janeiro (verisimiliter e „restinga"): Lund.

Juss. in Ann. Mus. Par., IX, p. 267, t. 21, f. 3 (1807);
Nees

ab Es. in Mart. Fl. Bras., IX, p. 160, n. 53, et in DC. Prodr.. XI.

p.473, n. 138; Bentli. (et Hook. f.) Gen. PL, n, p. 1120, nAl^-



— Dactylostegium Nees ab Es. in Mart. 1. c, p. 162, n. 54. —
Brochosiphon N"ees ab Es. in DC. 1. c, p. 492, n. 140.

1. D. mucronifolia Nees ab Es. in Mart. FL Bras., IX, p. 161,

n. 1, et in DC. Prodr., XI, p. 478, n. 21. — Justicia hrachiata

Salzm. in Herb. Benth. ex Nees ab Es. in DC. 1. c. — Lagoa

Santa: in hortis, fruticetis, silvulis etc. valde frequens; herba

1—3-pedalis ramosissima ; flor. Maio—Sept. coroUa rosea y. pallide

2. D. sericea? Nees ab Es. in Mart. Fl. Bras., IX, p. 161,

n. 3, et in DC. Prodr., XI, p. 481, n. 37.

Specimen authenticum non vidi. — Ad Lagoa Santa in

silvulis et fruticetis frequens, caulibus herbaceis suffruticosis 4-pe-

dalibus ramosissimis paullo viscosa; corolla purpureo - scarlatina

;

floret Mart.—Julio. — Sequenti proxima.

3. D. PohUana? Nees ab Es. in Mart, Fl. Bras., IX, p. 162,

n. 4, t. 30, et in DC. Prodr., XI, p. 482, n. 38. — Justicia ab-

normis Pohl ex Nees ab Es. in DC. 1. c. — Specimen mancum a

cl. Lund ad Eio de Janeiro in montibus lectum.

4. D.squarrosa? Nees ab Es. in Mart. Fl. Bras., IX, p. 161,

n. 2, et in DC. Prodr., XI, p. 487, n. 54.

Kio de Janeiro: Glaziou (3705). — Specimen authenticum

Gesneraceæ.

Eichard ex A. L. Juss. in Ann. Mus. Par., V, p. 428 (1804).

Xees ab Es. in Ann. Se. Nat., ser. I, VI, p. 290 (1825). Bartl.

Ord. Nat. PL, p. 174, n. 105 (1830). G. Don, Gen. Syst., IV,

p.643, n. 174 (1837). DC. Prodr., VII, p.523, n. 109 (1838).

Endl. Gen. PL, p. 715, n. 152 (1839). Hanstein in Linnæa, XXVI.

P. 145 (1853) etc, et in Mart. FL Bras. (VIII) fase. 36, p. 341

(1864). Agardh, Theoria Systematis Plantarum, p. 96, t. 8, fig. 14



—16 (1858). Eichler, Bluthendiagramme. I, p. 219, n. 10, f. 123

(1875). Benth. (et Hook. f.) Gen. PL, II. p. 990, n. 119 (1876).

1. aoxinia LHéiit.

Stirp. Nov., p. 149 (1784); DC. Prodr., Vn, p. 533, n. 4;

Hanstein in Mart. FL Bras., Vm, p. 349, n. 2; Benth. (et Hook. f.)

Gen. PL, n, p. 998, n. 6.

1. G. attenuata Hanstein iu Linnæa, XXVII, pp. 716, 763

(1854), et in Mart. FL Bras., Vm, p. 349, n. 1 (1864). -

Forsan habenda G. Sarvientianæ Gardn. ex Hook. Ic, t. 378 (1841)

varietas pilosula.

Ad Lagoa Santa (W.)

brosis, hine illinc; herba

paUidis; fl. Jan.— Mart.; coroUa violacea,

albida ex parte longitudinaliter
!

foliis supra nitidis,

2. Hob ttea Decaisne

m Kev. Hortic.

Mart. FL Bras.

n, p. 1002, n.

1848,

\TII,

ser. in,

p.398. n. 7

p. 462, cuni

; Benth. (et Hook

Hanstein

f.) Gen. P

X. ±±. pardina Decaisne in Kev. Hortic. 1848, p. 462, n.l:

Hanstein in Mart FL Bras., Vin, p. 394, n. 2, cum synonjmiå;

var. chartacea Hiem, ramosa superne parce eglanduloso-villosa,

foliis ellipticis ovatisve apice cuspidatis vel rarius obtusis basi

cuneatis vel obtuse angustatis petiolatis chartaceis supra læte viri-

dibus iufra pallidis margine obtuse serratis, floribus axiUaribns

erectis pedunculum subæquantibus
, calyeis puberuli laciniis lanceo-

latis erecto-patentibus, corollå ecalcaratå quam calyce multo longiore

purpureå fere cylindratå puberulå, glandulis perigynis 5, ovario

ovoideo viUoso semi-infero
, stylo glanduloso-piloso, stigmate snb-

capitato.

Habitat in sylvis ad montem Tijuca prope Eio de Janeiro,

legit Warming; fl. Maio, Jun. Frutex 5-7-pedaIis. Kamuli vil-



-2^8 poll. lat.; petiolo Vs
—

^/s-

3. Paliavana Vandeli.

Fl. Lusit. et Bras. Specimen, p. 40, t. IH, f. 17 (1788); Bentli.

(et Hook. f.) Gen. PL, II, p. 1002, n. 16. — Codonophora Lindl.

in Bot. Keg. sub tab. 1110, ex parte, (1827); Hanstein in Mart.

Fl. Bras., VIII, p. 395, n. 8. — Prasanthea Decaisne in Rev.

Hortic. 1848, p.467.

1. P. prasinata Bentb. (et Hook. f.) Gen. PI., II, p. 1003.

— Gesneria prasinata Ker in Bot. Reg., t. 428 (1819); DC.

Prodr., VII, p. 532, n. 39; non Mart. — Codonophora grandiflora

Lindl. in Bot. Reg. sub tab. 1110 (1827). — Prasanthea panicu-

lata Decaisne in Rev. Hortic. 1848, p. 467. — Codonophora Sel-

loana Hanstein! in Mart. Fl. Bras., VIII, p. 396, n. 2, t. 64. —
Paliavana Vand. Fl. Lusit. et Bras. Spec, t. III, f. 17 (1788). —
In montibus circa Rio de Janeiro supra rupes et saxa, ex. gr.

ad Itaipii, Corcovado, etc; fl. Mart.—Julio: Lund.

2. P. sericiflora Benth. (et Hook. f.) Gen. PI., II, p. 1003.

— Gesnera prasinata 3Iart. Nov. Gen., HI, 27 (1829); nec Ker

nec DC. — Codonophora prasinata Hanstein in Mart. Fl. Bras.,

Vin, p.395, n. 1, et in Linnæa, XXVI, p. 205, 1. 1, f. 28. — In

saxosis montis Serra da Piedade (W.); frntex c. 2-pedalis; flor.

m. Maio. Corolla extus viridis, intus ad basin fusca, cæterura

punctis et lineis fuscis notata; laciniæ calycis rubræ et revolntæ.

Nov. Gen., in, p. 27 (1829); DC. Prodr., VH, p. 526, n. 3:

Hanstein in Mart. Fl. Bras., VIII, p. 349, n. 3; nec Plum. nec

Linn.
; Bentb. (et Hook. f.) Gen. PI., n, p. 1003, n. 18.

1. G. allagophylla Mart. Nov. Gen., IH, p. 36 (1829), el

Auswabl Pfl. Bot. Gart. Miiuch., p. 22, t. 14 (1831); DC. Prodr.
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yn, p. 527, n. 2; Lindl. in Bot. Keg. , t. 1767 (1836); Hansteiii

in Mart. n. Bras., VIH, p. 355, n. 1, t. 60, f. 1, cum syno-

Lagoa Santa (W.), in campis valde frequens; herba perennis

caule erecto simplici rubro-piloso 1—2-pedali;' corolla pallide

miniaceo-rosea ; flor. Jan.—Mart.

2. G. rupicola Mart,. Nov. Gen., III. p. 30, t. 213; DC.

Prodr., Vn, p. 528, n. 10; Hanstein in 3Iart. Fl. Bras., TIH,

p. 358, n. 4, t. 59, f. 2, cum synonymia.

In saxosis montis Serra da Piedade frequens (W.); herba

perennis; flor. Jan. Febr. et Maio. Pedicelli cum corolla purpurei,

corolla intus limbum versus saturatius purpureo-maculata.

3. G. discolor Lindl. in Bot. Reg., XXVH, t. 63 (1841):

Hanstein in Mart. Fl. Bras., VIII, p. 363, n. 10, t. 59, f. 7, emu

synonymia. — Rio de Janeiro: Glaziou (3047).

4. G. aggregata Ker in Bot. Reg., t. 329 (1818); DC. Prodr.,

VII, p. 529, n. 15; Hanstein in Mart. Fl. Bras., VIII, p. 366.

n. 13, t. 59, f. 10, cum synonymia. — Rio de Janeiro: Glaziou

(3772).

5. G. Warmingii Hiern, hirta, foliis oppositis petiolatis ovatis

vel ovato-ellipticis apice obtusis basi rotundatis vel obtuse ansru-

statis margine crenatis membranaceis supra subscabridis win

pallidioribus molliter pubescentibus, pedunculis inferioribus in quavi>

axilla compluribus petiolum subæquantibus , superioribus glomeratis

terminalem elongatum forraantibus, calycis laciniis ovato-

attenuatis tubo longioribus, corolla quam calyce uuilt'^

clavato-subventricosa, glandulis dorsalibus majonbus m

•ali cum laterali altera distincta minore evoluta.

anta: in silvis et fruticetis super rupes eaicait'

in fissuris rupium; flor. Dec—Febr. : m. Mart. Apr. eapsula matura.

Caulis herbaceus, 2—3-pedalis. Folia l^/o—l^/a poll. long..
1—2*/«



poU. lat.; petiolo Va— 1-pollicari. Calyx fere semipoUicari.s laciniis

purpurascentibus. CoroUa sesquipollicaris, scarlatina.

Species nova G. Selloi Mart. afflnis, præsertim foliis petio-

6. G. Sceptnm^l^iTi. Nov. Gen., HI, p. 32, n. 3. t. 214

(1829); Hook. Bot. Mag., t. 3576 (1837); Hanstein in Mart. FL

Bras., Vm, p. 369, n. 18, cum synonymiå. — G. stricta Hook.

et Arn.! in Hook. Bot. Joum., I, p. 280, n. 673 (1834); Bot. Mag.,

t.3738 (1840); Hanstein 1. c, p. 371, n. 19, cum synonymiå. —
„Batata dos Paulistas" Bras. Ad Rio de Janeiro: Glaziou

(5924). In fruticetis ad Aguas claras (ad Eio Paraopeba): AV.

Ad Lagoa Santa in campis valde frequens rarius in fruticetis et

campis mixtis et in paludibus (W.); herba perennis, caule erecto

simplice 1—2-pedali tubere subterraneo fere globoso indigenis

officinali; specimina in fruticetis paludosis lecta 3—7-pedalia, sim-

plicia; flor. Sept.—Maio, corolla sordide pallideque miniacea intus

flava; Stylus ruber. Glandulæ hypogynæ tres luteæ; m. Julio Aug.

capsula matura lecta.

7. G. lateritia Liudl. in Bot. Eeg., t. 1950 (1837); Hanstein

in Mart. Fl. Bras., Vm, p. 382, n. 32, t. 59, f. 21, cum syno-

nymiå. — '>G. magnifica Otto et Dietr. AUg. Gartztg., I. p. 265

(1734). — In saxosis montis Serra da Piedade (W.), lierba

perennis l~3-pedalis simplex; ad Pico da Itabira: Lund; flor.

Jan.—Febr.; corolla ciun calyce et pedunculis scarlatina.

E consortio G. hulbosæ Ker, cujus varietas haberi possit.

Sinningia Nees ab Es.

I, VI, p. 297, t. 12 (1825); Hanstein in

p. 391, n. 6: Benth. (et Hook. f.) Gen. PI.,

- Ligeria Decaisne in Eev. Hortic. , 1848,

Gloxinin speciosa Lodd. Bot.' Cab.. t. 28

in Ann.. Se. Nat.,

Mart. FL Bras., V

II, p. 1004, n. 1

P.463; Hanstein 1,

1.

(1818);

S. specioi

DC. Prodr.,



in Eev. Hortic., 1848, p. 464: Hansreiii in Mart. FL Bras., YIU,

p. 389, n. 8, ciuu synonymia. — L. M^n:ksiana Hansteia 1. c,

p. 388, n. 7, cum synon}-miå. — Specimen a cl. Glaziou prope

Eio de Janeiro (4066) lectum videtur hue referendum (var.

brevipes), sed a typa foliis breviter petiolatis laciniisque cal}-eis

ovatis haud lanceolatis differt.

ISoY. Gen. et Sp. PI. Bras., HI, p. 53 fl829); DC. Prodr.,,

VII, p. 545, n. 15; Hanstein in Mart. Fl. Bras., YIJI, p. 405, n. U,

cum synonymia; Benth. (et Hook. f.) Gen. PI., II, p. 1008, n. 26.

1. A. sparsiflorus Mart. Nov. Gen., III, p. 55, n. 1, i 223,

f. 1; DC. Prodr., YH, p. 545, n. 1; Hanstein in Mart. Fl. Bras,,

Vm, p. 406, n. 2, cum synonymia. — A. dicrous DC. Prodr.. VH.

p. 546, n. 9; Hanstein 1. c, p. 406, n. 3, cum synonjTniå. — I»

montibus circa Rio de Janeiro: Lund.

7. Hypocyrta Mart.

Xov. Gen. et Sp. PI. Bras., III, p. 48 (1829), ex part^;

Hanstein in Mart. Fl. Bras., VIII, p. 408, n. 12, cum synonymia:

Benth. (et Hook. f.) Gen. PI, II, p. lOlO, n. 30.

1. M. hirsuta Mart. Nov. Gen., III, p. 52, n. 3, t. 222:

Hanstein in Mai-t. p. 411,

In monte Serra da Piedade in fissuris rupium: W.; flor. J'«-

Febr. Calycis laciniæ ovali-ovatæ vel ovato-acuminatæ. Corolhi

scarlatina, limbo luteo.

An H. strigillosa Mart. 1. c. eadem?

2. Specimen fructiferum a cl. Glaziou n. 3045 lectum :i"

et Am. in Hook. Journ. Bot., I, p. 280, n'^'^

1. c., p. 412, n. 9, forte pertinet.
(1834),



Nov. PL Arner. Gen., p. 29, t. 5 ex parte (1703);

Mart. ri. Bras., Vin, p. 397, n. 9, cum synonymiå;

30k. f.) Gen. PI., n, p. 1015, n. 43.

ex Benth. (et Hook. f.) Gen. PI., II, p. 1025,

Calyx liber 5-partitus persistens laciniis angus*

excedens, tubo sæpius basi oblique dilatata, limbo obliquo inæ-

qualiter bilabiato quinquelobo amplitudine tubum superante. Sta-

mina 4 didynama cum vel sæpius absque quinti rudimento basi

coroUæ inserta inclusa vel vix exserta, paribus inæqualibus; fila-

menta filiformia libera; antheræ rotundatæ apertæ uniloculares,

loculis divaricatis confluentibus. Discus annularis elevatus glaber

fere cupulatus membranaceus 5-fidus vel glandulis 5 elatis præ-

ditus. Ovarium ovoideum uniloculare glabrum, placentis duabus

parietalibus utrinque multi-ovulatis. Stylus filiformis inclusus in

stigma bifidum desinens. Capsula ovalis calycem superans placenti-

cide dehiscens, valvarum marginibus inflexis seminiferis. Semina

numerosa lentiformi-globosa, albumine parco; embryo conformis.

Herbæ ut videtur annuæ, caulibus ascendentibus vel erectis,

foliis oppositis dentatis petiolatis, inflorescentia laxå axillari sub-

terminalique, floribus piarvis.

Species, fide cl. Bentham, 4—5 Americæ tropicæ incolæ, Tre-

rh-anam pan^ifloram Hook. et Arn. Bot. Beecbey, p. 302 {Diajrtam

pcm-ijloram Seem. Bot. Herald, p. 326, t. 69) et Eus.^eliam alataii>

Cham. et Schlecht., etiam Taphmm villosam Gardn. iucludentes.

1. A. gracilis Hiem, sp. nov.. radice lento, caudice sæp--

ramoso, caulibus gracilibus pilosis, foliis anguste ellipticis apice

obtuse augustatis basi attenuatis margine creuato-serratis membra-



Stirps polliairis spithamæa vel pedalis. Foliu */'j—

•.,, Vfi

—

Vo poll. laf., potii'lii */s— Vo-pollioari jiiloso. 1

4-pollicares, pauci- vol plnri-fioræ. Flort'.s oblongi V5-]>c

X *'i2-, rtomum fnictifcrus ^-pollicari.s. Cupsula ^'6
—

'

s. Corolla alba.

Verbenaceæ.

A. L. Jiiss. iii Ann. Mus. Par., VH, p. 63 (1806). K- Br.

Prodr. Fl. Nov. HolL, p. 510 (1810). Endl. Gen. PL, P- 632,

n. 137 (1838). Schauer in DC. Prodr., XI, p. 522 (1847), et in

Mart. FI. Bras., IX, p. 169 (1851). Pajer, Organogr., p. 558,

t. 113, fig. 1—15 et t. 115 (1857). Agardh, Theoria Systematis

Plantarum, p. 371 (1858). Boapiillon, Eev. Verben. (1861—3), et

in Adausonia, II, pp. 81—165, 249—253, 294—305, tt. III, "V'
—

YIII (1861—2); ni, pp. 177—264, tt. VUI, IX (1862-3)-

Eichler, Bltlthendiagramme, I, p. 228, n. 18, f. 128 (1875). Bonth.

(et Hook. f.) Genera Plant., U, p. 1131, n. 125 (1876).

Tribus Verbeneæ Schauer.

1. Lantana Linn.

Gen. PL. ed. I (1737); Schauer in DC. Prodr., XI. P-
59^-

n. 13. et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 251, n. 9, cura synonyfflia;

Bocqnill. Rev. Yerhen., p. 151, t. XVII, 1—11; Benth. (et Hook. f)

Gen. PI., II, p. 1142, n. 18.

;,Frutices foliis aromaticis gaudent et tioribus aromatico-

muciiaginosis. Infusum foliorum et florum in affectionibus catar-



rhalibus frequenter adhibetur. Balnea cum foliis confecta iu dolo-

ribus rheumaticis jam a Pisonia jure celebrata." Martius Systema

Mat. Med. Veg. Bras., p. 104 (1843).

1. L. brasiUensis Link Enum. PI. Hort. Bot. BeroL, II, p. 126,

n. 1420 (1822); Schauer in DC. Prodr., XI, p. 595, n.3, et in

Mart. FL Bras., IX, p. 253, n. S, t. 43, cum synonymia. — In

fruticetis et sylvulis circa S. Paulo et in montibus Serra dos

Orgaos: Lund. — Ad Lagoa Santa: in silvis, fniticctis, mar-

ginibus silvarum, plantationibus frequens; frutex 3— 5-pedalis,

fronde pallide viridi; coroUa alba fauce alba v. flavescente; fi. Nov.

-Mart.

2. L. Camara Linn.! Sp. PI., p. .627 (1753); Schauer in

DC. Prodr., XI, p. 598, n. 15, et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 255,

n. 7, cum synonymia. — Lagoa Santa: ad sepes, vias, in vir-

gultis etc. frequens. Floret mensibus liumidis; coroUa miniacea.

3. L. mixta Linn. Syst. , ed. XII, p. 417, n. 9 (1767). —
L. mixta Schauer in DC. Prodr., XI, p. 600, n. 21, et in Mart.

Fl. Bras., IX, p. 257, n. 9, t. 42, cum synonymia. Anne L. tiliæ-

folia Cham. species eadem? Vulgo: Camara. — Lagoa Santa:

in virgultis, ad plantationes , vias etc. frequens, frutex 4— 12-i)e-

dalis; coroUa miniaceo-rubra v. scarlatina, fauce aurantiaca; fi. per

omnes anni menses. — Ad Rio do Janeiro, ex. gr. Praia

grande: Lund, W.

4. L. Riedeliana Schauer in DC. Prodr., XI, p. 601, n. 25,

et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 258, n. 12, ex descriptione. — Glaziou

(2651).

Hue spectat specimen in Herbario Keweusi a cl. Buichell

n- 2334 in montibus dictis Serra dos Orgaos lectum iiotatuuKiuf

15 die Febr. 1826 (frutex 10-pedalis ramificatione pateiite ramuli.s

purpureis sanguineisve coroUå purpureo-incarnata faucibus tiavis

circumdatis albo).

5. L. fucata Lindl. in Bot. Keg., t. 798 (1824). — L. lila-

'•'''" Desf. Cat. Hort. Par., ed. III, pp. 92, 392 (1829); Schauer



in DC. Prodr., XI, p. 604,

n. 19, t. 44, f. 1. „Cama

inprimis juxta margines, a

in campis fertilioribus

;

alba y. lilacina fauce

saturatius violaceæ; pe

Janeiro (Praia grande, Botafogo etc): Lund, ^

rinha, Brumado, Bom Fim, etc. frequens,

Specimen authenticum herbarii Lindleyani in Museo botanico

Cantabrigiæ conservatTim vidi. Stirps valde variabilis; variat foliis

angustis et latis acutis et obtusis rugosissimis et sublævibus oppo-

sitis et aliquando temis, pedunculis solitariis et geminis, bracteis

6. L. trifolia Linn.! Sp. PI., p. 626 (1753); Schauer in DC.

Prodr., XI, p. 606,f n.47, et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 264, n. 23,

cum synonymiå. — Ad Lagoa Santa frequens in cultis; caules

herbacei 3—4-pedales, coroUa lilacina fauce lutea, drupa violaeea;

fl. Oct.—Apr.

Syst. Nat, ed. I (1735); Schauer in DC. Prodr., XI, p. 572,

n. 12, et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 219, n. 8, cum synonymik;

Bocquill.Eev.Verben., p. 147, t. XVII, 12—21; Benth. (etHook.f.)

Gen. PI., n, p. 1142, n. 19.

1. L. urticoides Steud. Nomencl. Bot., ed. H, p. 54 (1841);

Schauer in DC. Prodr., XI, p. 573, n. 1, et in Mart. Fl. Bras., IX,

p. 222, n. 5, cum synonj-miå. — „Baccupari bravo do mato"

Lagoens. ex Lund. — Folia inferiora 6-pollicaria et ultra, subcoriacea.

Lagoa Santa (W.): in silvulis haud frequens; fnitex 1—2-

orgyalis ramosissimus ; flores suaveolentes ; corolla alba, laciniis

undulatis et margine reflexis; fl. Sept.—is'ov. , maxima pro parte

foliis privata. Rio de Janeiro: Glaziou (2118).



2. L. rubiginosa Schauer in DC. Prodr., XI, p. 574, n. 9,

et in Mart. FL Bras., IX
, p. 223, n. 6, var. a. dives. — In saxis

ferrugineis ad Ouropreto legit Lund (fl. Dec).

3. L. origanoides Kwnfh in H. et B., II, p. 267, n. 12 (1817);

Scliauer in DC. Prodr., XI, p. 575, n. 11, et in Mart. Fl. Bras.,

IX, p. 224, n. 8. — L. elegans Cham. in Linnæa, VII, p. 225,

n. 14 (1832). — Lagoa Santa (W.): in ripis fluminis Eio das

velhas; frutex 4—5 pedalis; corolla alba; fl. Dec.—Jan.

4. L. salviæfolia Cham. in Linnæa, VII, p. 227, n. 16 (1832);

Schauer in DC. Prodr., XI, p. 576, n. 15, et in Mart. Fl. Bras.,

IX, p. 225, n. 10. — In campis prov. S. Pauli ad S. Carlos legit

Lund, Jan. flor.; frutex 3—4-pedalis; corolla alba v. miniacea.

5. L. viicrophylla Cham. in Linnæa, VH, p. 226, n. 15

(1832); Schauer in DC. Prodr., XI, p. 577, n. 22, et in Mart. Fl.

Bras., IX, p. 228, n. 16. — In monte Serra da Piedade (W.)

a pede usque ad cacumen frequens; frutex 4—5-pedalis; fl. Jan.

Febr.

Var. foliis acutiusculis. Cfr. L. affinis Schauer. Ad Lagoa

Var. fasciculata. Cfr. L. rigida Schauer, Legit Lund in

campis ad S. Luzia, Octobri fl.

6. L. Martiana Schauer! in DC. Prodr., XI, p. 578, n. 25,

et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 229, n. 19. — Frutex campestris

erectus 2—5-pedalis aromaticus vel rarius inodorus, foliis oppositis

rarissime tematis, pedunculis 4—8-nis verticilloram inferiorum Vs

—

"/5-pollicaribus folio brevioribus superiorum diminutis supremorum

folio longioribus. — Lagoa Santa: in campis valde frequens;

suffrutex 2—5-pedalis, ramosissimus , odoratissimus ; corolla alba

fauce flava; fl. Febr.—Jun.

7. L. sericea Cham. in Linnæa, VH, p. 228, n. 18 (1832):

Schauer in DC. Prodr., XI, p. 578, n. 26, et in Mart. Fl. Bras.,

— L. argentea Mart. Herb. Fl. Bras. , n. 1046.



8. L. stachyokles Cham. in Linnæa, YII, p. 227, n. 17 (18321

Schauer in DC. Prodr., XI, p. 578, n. 27, et in Mart. Fl. Bras.,

IX, p, 230, n. 21, t. 37, f. 1. — In campis et paliidibus ad Til la

Franca, Jun., et ad Hytu Febr. flor.: Lund; 2— 3-peilalis;

coroUa purpurea v. rosea.

9. L. Chamissonis D. Dietr. Svnops. PL, III. p. 598, u. 2S

(1843); Schauer in DC. Prodr., XI, p. 580, n. 34, et in Mart. FL

Bras., IX, p. 232, n. 23, t. 37, f. 3, cum synonymia. „Salde

gentio^Lagoens. — Ad Ypanema et adllio de Janeiro (Itaipu?)

legitLund; Lagoa Santa (W.): in silvis et fruticetis silvestiitø

inprimis ad rupes calcareas; suffrutex 1—5-pedalis; coroUa alba

fauce sæpe flava; flor. Dec—Mart.; fr. Aprili—Jun. — In W''-

Eio de Janeiro ad Sambaiba et iu prov. Minas ad Brum;'

Jun. fl.: W.

10. L. aristata Schauer iu DC. Prodr., XI, p. 581, :!

Mart. Fl.
. 232, n. 24. CoroUa

aureis. Variat? pedunculis geminis.

Lagoa Santa in silvulis et in campis fertilioribus i

margines silvarum frequens; suffrutex 1—8-pedalis. Flor.
^'-

Febr., Maio, Jun.

Var.? involucrata, capitulis iuvolucratis. Lagoa Santa i

11. L. asperrima Cham. in Linnæa, Vn, p. 215, n. 5 (18

Schauer in DC. Prodr., XI, p. 581, n.38, et in Mart. Fl. B

IX, p. 233, n. 25; e descriptione. — Glaziou n. 4998.

12. L. nodiflora Eich. in Mich. Fl. Bor. Arner., H, 1

(1811); Schauer in DC. Prodr., XI, p. 585, n. 52, et in Mart

Bras., IX, p. 238, n. 36, cum synonymia. - Ad Lagoa S

(W.) m pratis humidis et fruticetis paludosis, in terra inter

inundata; fl. Oct.—Pebr. Corolla alba.
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13. L. triplinervis Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot., JN,

p. 133, u. 5829 (1845). — In summis montium Serra'dos Or-

gaos, Dec. fl. : Glaziou (3707, 4158).

14. L. hermannioides Cham. in Linnæa, VII, p. 219, n. 9

(1832); Sclumer in DG. Erodr., XI, p. 587, n. 60, et in Mart. Fl.

Bras., LX, p. 241, n. 42; Mart. Herb. Fl. Bras., n. 1038. — L. mi-

crocephala Cham. 1. c, p. 220, n. 10; Schauer in DC. Prodr., XI,

p. 587, n. 59, et in xMart. Fl. Bras., p. 240, n. 41, t. 38, f. 2. —
In saxis ferrugineis ad Ouropreto: Lund; fl. Dec.

15 L angusti/olia Cham m Linnæa "VII, p 377 (1832),

Schauei in DC Prodr , XI, p 58S, n 04, et in Mart Fl Bras,

IX p 242, n 45 — 4 -G-pcdilis floribus thMs — In piludibus

ul Sorocibi Lund, fl l<cbi Mut

10 /. ,uno7void<s Chim lu I muTi MI p 232 n 21

<l'^i2) Sdiauei m DC Piodi , XI p 589, n 67, ot m Mut 11

J^)'^
, I\ p 243, n 48, cum s\non\mia — lloios albi In pa-

'7 7 <u,/cne}nis Schauei m DC I'iodi XI p jS9 n 08

^t m Mut II Blis IX p 244 n 49 - Iiuti do cobi i

^nfrrnttx 2 -4— 5-pcdilis corolli \ioKceo-lil uuii (f(i( iit in f-u

l'' ' ' offiunali) fiiicc lutd biictci lihdnc fl \pi —Jiin

1^ / u)iymhosn V\\\m in Lmm, i Ml p 21'^ n ^ (1S32)

"' " 1 111 D( Piodi Xr p 500 u 70 rt m Al ut 11 Bn^

'^
I
ir, „ 51 1 > ,n >la Mut Hnh 11 Hi i n lor,
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20. L. lacunosa Mart. et Schauer ex Schauer in DC.Prodr,

XI, p. 590, u. 72, et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 246, n. 53. -

L. cordata Turcz. in Bull. Mose. 1863, II, p. 205. — In silvnlis

prope Lagoa dos porcos et Lagoa dourada, m. Sept. flor.;

21. L. lupulina Cham. in Linnæa, YH, p. 222, n. 12 (1832);

Schauer in DC. Prodr. , XI, p. 592, n. 79, et in Mart. Fl. Bras.,

IX, p. 248, n. 58. ^ L. neriifolia Turcz. in Bull. Mose. 1863,

p. 204. — „Salgad o" Lagoens.

Lagoa Santa in campis sat frequens (W.). Bracteæ rose«.

CoroUa rosea fauce lutea; flor. Aug.—Dec, Maio. Item i

campis in itinere inter Lagoa Santa et Barbacena pluries

vata: W. — Flores et bracteæ gustu salis| ammoniaci, unde

vulgare.

22. L. florida Cham. in Linnæa, VH, p. 221, n. 11 (1832);

Schauer in DC. Prodr., XI, p. 592, n. 81, et in Mart. Fl. :

IS, p. 249, n. 60. In montibus Serra do Cipo legit I

fl. Oct.

3. Bouchea Cham.

in Linnæa, VH, p. 252 (1832); Schauer in DC. Prodr., XI, P-^S?^

n. 10, et in Mart. Fl. Bras, IX, p. 195, n. 6; Bocquill. Eev. Verben,

p. 139, t.XVI, 1—11; Benth. (et Hook. f.) Gen. PL, H, p- 1
'

n. 22.

1. B. pseudogervao Cham. in Linnæa, VII, p. 253,

(1832); Schauer iii DC. Prodr., XI, p. 557, n. 1, et in Mari

Bras., IX, p. 195, n. 1, cum synonymiå. — Lagoa Santa: w

pascuis, plantationibus etc. frequens; flor. Nov.—Jan.

2. B. lætevirens Schauer in DC. Prodr., XI, p. 557, n-^'

et in Mart. FL Bras., IX, p. 196, n. 2, t. 33. — Stachytarpf>^

pseudochascanum Walp. Repert., IV', p. 11, n. 38 (1844). — ^

parvi. — Lagoa Santa in silvulis, plantationibus etc. freq

flor. Aug.—Oct.
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iheta Vahl

Enum., I, pp. 22, 205 (1805); Bocquill. Eev. Verben., p. 144,

t. II. — Stachytarpha Schauer in DC. Prodr., XI, p. 561, n. 11,

et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 197, n. 7, cum synonymia; Benth. (et

Hook. f.) Gen. PL, II, p. 1145, n. 23.

1. S. dichotoma Vahl Enum., I, p. 207, n. 5 (1805); Schauer

in DC. Prodr., XI, p. 561, n. 1, et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 199,

n. 1, cum synonymia. — Eio de Janeiro: Glaziou (809).

2. S. cajanensis Vahl Enum., I, p. 208, n. 8 (1805). —
S. cayennensis Schauer in DC. Prodr., XI, p. 562, n. 2, et in Mart.

Fl. Bras., IX, p. 200, n. 2, cum synonymia. — Lagoa Santa:

in silvulis, fruticetis, plantationibus , hortis etc. frequens; herha

annua v. suffrutex; coroUa pallide violacea; fl. Febr.—Maio. —
A præcedente foliis obtusissimis sæpius minoribus differt.

3. >S. Schottiana? Schauer in DC. Prodr., XI, p. 563, n. 5,

et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 202, n. 5, e descriptione. —- An S.

angustifolia Vahl Enum., I, p. 205, n. 1 (1805)? — In montibus

circa Eio de Janeiro: Lund. Specimen unum spicå fasciata

monstrosum est simile specimini a Barter (n. 1200) in Nigritiå

4. S. jmnaicensis Vahl Enum.,

Schauer in DC. Prodr., XI, p. 564, n

eadem? - Vulgo: „Gervao". Ad 1

Copacabana, m. Nov. tt.: Glaziou (4997).

Var. longifolia, foliis obl

4V2—51/2 poU. long., poU. ]

constat S. elatior Schrad.

5. S. retkulata Mart. e

n- 18, et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 209, n. 17.

l'/a—3-pollicaria. — Lagoa Santa: in campis

sterilioribus hine illinc; herba perennis caulibus <

corolla cyanea; flor. Oct.—Apr., Julio.



6. S. Chamissonis Walp. Kepert., IV, p. 10, n. 55 (1844);

Schauer in DC. Prodr., XI, p. 566, n. 19, et in Mart. Fl. Bras,,

rX, p. 209, n. 16. — Melasanthus longespicatus Polil PI. Bras., I,

p. 77, t. 61 (1827). — In campis inter Catalåo et Paracatii

legit Lund; fl. Sept.

7. S. glahra Cham. in Linnæa, VU, p. 250, n. 8 (1832V.

Schauer in DC. Prodr., XI, p. 568, n. 27, et in Mart. Fl. Bras,.

IX, p. 211, n. 20. — In saxosis campestribus montis Serra da

Piedade (W.), a pede usque ad cacumen frequens; frutex 4—6-

pedalis; flor. Nov.—Febr. — Ad O uro preto et Inficionadn:

5. Verbena Toum.

Inst., p. 200, t. 94 (1700); Linn.. Syst. Nat., ed. I (1735r.

Schauer in DC. Prodr., XI, p. 535, n. 9, et in Mart. Fl. Bras,.

IX, p. 180, n. 5, cum synonymia; Bocquill. Rev. Verben., p. 10^

t.XI, 11—24; Benth. (et Hook. f.) Gen. PL, II, p. 1146, n. 26.

1. V. chamædrifolia Juss. in Ann. Mus. Par., VII, p.
''^

(1806); Schauer in DC. Prodr., XI, p. 537, n. 6, et in Mart. Fi.

Bras., IX, p. 181, n. 1, cum synonymia; Bot. Mag., t. 3333 (1834).

Ex Lund in vicinia Lagoa Santa in silvula spontanea.

2. F. cunea Vellozo Fl. Flum., p. 17, n. 5 (1825), Ic I

t. 41 (1827). — F. phlogiflora Cham. in Linnæa, VH, p. 266.

u. 14 (1832); Schauer in DC. Prodr., XI, p. 537, n. 7, et in Mart

FL Bras., IX, p. 182, n. 2, cum synonymia. — Ad Por^

d 'Estrella, prope Eio de Janeiro, m. Maio, Jun. fl.: W.

3. F. hirta Spreng. Syst. Veg., II, p. 749, n. 30 (1^-

Schauer in DC. Prodr., XI, p. 540, n. 17, et in Mart. FL V>'-

LX, p. 186, n. 8. — Formå incana, floribus violaceis; in carui
-

ad Mugy frequens, Nov. fl.: Lund.

4. V. bonariensis Linn. Sp. PL, p. 20 (1753); Schauer i«

DC. Prodr., XI, p. 541, n. 23, et in Mart. FL Bras., LK, p.
1^^'^

n. 14, cum synonymia.



Åd Eio de Janeiro (ex. gr. Morro de S. Antonio, Praia

grande ad litus) legerunt W., Lund, et Glaziou (6048); fl. Apr.

—Jun., Sept., Oct.; corolla violacea.

5. F. Utoralis Kunth in H. et B., II, p. 276, n. 11, t. 137

(1817); Schauer in DC. Prodr., XI, p. 542, n. 24, et in Mart. Fl.

Bras., rX, p. 189, n. 15, cum synonymiå. (F. bonariensi L., quacum

fructu exacte convenit, proxima: diversa inprimis spicis gracilioribus,

caule magis ramoso glabriusculo, foliis basi valde attenuata sessilibus

multoque minus rugosis et hirtis). — In humidis juxta ripas lacuum

et rivulorum ad Lagoa Santa sat frequens; caules herbacei;

corolla pallide violacea, laciniis truncatis et interdum fere emargi-

natis; fl. Jan.—Mart.

6. V. ephedroides Cham. in Linnæa, VII, p. 260, n. 10 (1832);

Schauer in DC. Prodr., XI, p. 543, n. 29, et in Mart. Fl. Bras.,

IX, p. 191, n. 18. — Inter Rio Paraopeba et Bom ,Fim, et

inter hane urbem et Piedade Geraes, in locis subhumidis; flor.

Apr. Maio (W.).

6. Casselia J^ees et Mart.

in Nov. Aet. Acad. Nat. Cur., XI, p. 73, t. VI (Bonnæ, 1823);

Schauer in DC. Prodr., XI, p. 527, n. 3, et in Mart. Fl. Bras.,

IX, p. 173, n. 2, t. 32, f. 2; Bocquill. Eev. Verben., p. 141, t. XVI,

12—22; Benth. (et Hook. f.) Gen. PI., H, p. 1148, n. 31.

1. C. chamædrifolia Cham. in Linnæa, VU, p. 365, n. 2

(1832); Schauer in DC. Prodr., XI, p. 528, n.4, et in Mart. Fl.

Bras., IX, p. 175, n.4. — Lagoa Santa (}N.y. in campis in-

primis lapidosis sterilioribus] frequens; post incendia camporum

caules 3—6-pollicares apparent et florent, e radice napæformi valde

incrassata lignosa, quæ apice sæpius bases lignosas gemmiferas

caulium annorum præcedentium gerit; corolla violacea. saturate

striata; fl. Aug.—Dec.



Gen. PL, ed. I, app. p. 347, n. 871 (1737); Schauer in D

Prodr., XI, p. 616, n. 16, et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 271, n. V.

Bocquill. Rev. Verben., p. 154, t.XX, 9—19; Benth. (et Hook.

Gen. PL, II, p. 1149, n. 32.

1. P. subserrata Cham. in]Linnæa, VII, p. 368, n. 3 (1832

Schauer in DC. Prodr., XI, p. 618, n. 7, et in Mart. FL Bras

IX, p. 275, n. 5, t. 45, f. 2. „Tonca de viuva" e Glaziou.

Ad Sapopemba et alibi, Oct. flor.: Glaziou (2652, 4958

In fruticetis sepibus viæ quæ a Venda grande ad Pe

ducit, Aug. fl.: Lund. — Ad Lagoa Santa in silvis haud infre-

quens (W.); flor. Aug.—Sept., et tune maxima pro parte defoliata;

m. Oct. Nov. frons nova evolvitur.

8. Cithareiylon Linn.

Diss. Dassow, n. 1062 (1747) in Amæn. Acad., I, p. 406;

Schauer in DC. Prodr., XI, p. 609, n. 14, et in Mart. FL Bras.,

IX, p. 265, n. 10; BocquilL Rev. Verben., p. 126, t. XIII, 1—9;

Benth. (et Hook. f.) Gen. PL, H, p. 1149, n. 33.

1. C. lætum Hiern, sp. nov., C. cinereo Linn. affine, inenne,

ramis teretibus, ramulis subtetragonis, foliis oppositis ellipticis basi

angustatis attenuatisve integerrimis supra glabris nitidis subtus in

nervis puberulis glabratisve petiolatis, racemis terminalibus elon-

gatis multifloris erectis subarcuatisve simplicibus vel raro basi

ramosis puberulis, floribus subsessilibus pentandris, calyce bre\iter

ciliato, corollæ ore intus pubescente.

Frutex vel arbuscula 20—30-pedalis , aspectu glabro pallido

nitidoque. Folia læte flavido-viridia, 3—9-poll. long., 1—S^/s-poH-

lat., mrns sæpius impressis subtus validis; petiolo */2—lV4-polli-

cari, sæpe aurantiaco. Racemi 3—9-pollicares ; floribus patentibu>

„sursum secundis ut baccis" (Burchell, schedula in Hb. Kew.i,

Vpollicaribus; bracteis ovatis acutis minutis. Calyx cupuliformis

puberulus '/^ - poUicaris accrescens. Corollæ limbus patens ve!



reflexus, intus barbatus. Stamina 5, glabra, æqualia. Drupa suc-

cosa, subrotundo-ellipsoidea, Ve
—

•''/4-pollicaris
,
glaberrima, pulcher-

rime coccinea vel potius corallina, tandem albicans, edulis. Semina

„Babosa vermelha" Lagoens. — Ad Lagoa Santa in

silvulis hine illinc; flor. Dec. Jan.; c. fr. maturo m. Jan.—Aprili.

— In prov. S. Paulo legit Burcbell (4377), incolis „Maria molle"

ob lignum molle; in montibus Serra dos Orgaos legit Gardner

(733).

2. C. species nova?, G. harUnervi Cham. subsiniilis, sed

foliis subsessilibus basi non attenuatis. Specimen uniftim absque

corollå, nec fructu legit Warming ad Lagoa Santa.

9. 9uranta Linn.

Gen. PL, ed. I, app. p. 373, n. 920 (1737); Schauer in DC.

Prodr., XI, p. 615, n. 15, et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 270, n. 11;

.Bocquill. Ee\. Verben., p. 103; Benth. (et Hook. f.) Gen. PL, II,

p. 1150, n. 35.

1. D. erecta Linn. Sp. PL, p. 637 (1753). — D. repens

Linn. L c. — D. Plu7nieri Jacq. Stirp. Arner., p. 186, t. 176, f. 76

(1763); Schauer in DC. Prodr., XI, p. 615, n. 1, et in Mart. FL

Bras., IX, p. 271, n.'l, cum synonymiå; BocquilL Kev. Verben.,

10. Ægiphila Jacq.

Observ. Bot., H, p. 3, t. 27 (1767); Schauer in DC. Prodr.,

XI. p. 647, n. 29, et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 277, n. 13, cum

^viionymiå; BocquilL Eev. Verben., p. 92, t. LX, 1—14; Benth. (.'t

f.) Gen. PL, H, p. 1151, n. 38.

1. Æ. LhotzMana G\i^.m. in Linnæa, VII, p. 112, n. 3 (1832);

i'-r in Mart. Fl. Bras., IX, p. 279, n. 1. — Æ. Khotskyana

^'-hauer in DC. Prodr., XI, p. 648, n. 2. — „Ramaiudo" Lagoens.
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agoa Santa in campis fertilioribus frequens, ra

silvarum; arbuscula v. frutex 5-ped. alta et

Dec, coroUa flavescenti-alba , fructus pallide

>ec.—Febr. — Ad Tauba

2. Æ. verticillata Vellozo FL Flum., p. 37 (1825), Ic. I,

t. 91 (1827). — Æ. tomentosa Cham. in Linnæa, Vn, p. 110, n. 1

(1832); Schauer in DC. Prodr., XI, p. 648, n. 3, et in Mart. Fl.

Bras., IX, p. 280, n. 2. — In campis ad Taubaté et Mugy fre-

quens; fl. ISFov.: Lund. — Species præcedenti proxima nisi eadem.

3. Æ. arfeorescens Vahl Eclog. Arner., I, p. 15, t. 10 (1796);

Schauer in DC. Prodr., XI, p. 649, n. 6, et in Mart. Fl. Bras..

IX, p. 281, n. 5, cum syrionymiå. — Æ. Sellowiana Cham. in Lin-

næa, vn, p. 111, n.2 (1832). „Velame brabo do mato" La-

Glaziou (808, 5956). Ad Lagoa Santa: in silvulis, fruticetis

silvestribus, plantationibus Maydis sat frequens; frutex v. arbor:

corolla flavescenti-alba; flor. Dec.—Febr.

4. Æ.fluminensis Vellozo Fl. Flum., p. 38 (1825), Ic I

t. 95 (1827); Schauer in DC. Prodr., XI, p. 650, n. 12, et in

Mart. Fl. Bras., IX, p. 283, n. 7. — Æ. oleifera Casaretto Nov.

Stirp. Bras. Dec. (V), p. 47, n. 49 (1843). — Ad Eio de Janeiro

legerunt Warming et Glaziou (806, 3067); flor. et fructif. m. Juli'^'

5. Æ. mediterranea Vellozo Fl. Flum., p. 38 (1825), Ic I-

t. 94 (1827); Schauer in DC. Prodr., XI, p. 651, n. 17, et in Mart.

Fl. Bras., p. 285, n. 11, cum synonymia. — Leg. Glaziou (15461.

6. Æ. Luschnathi Schauer in DC. Prodr., XI, p. 651, n- 1^'

et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 285, n. 12. — Glaziou (866).

7. Æ. vitelliniflora Klotzsch e Walp. Eepert., IV, P-
-2^'

n.24 (1845). — Distigma vitelliniflorum Klotzsch 1. c. — Æ- cu-

spidata Mart. Herb. Fl. Bras., n. 1041; Schauer in DC. Prodr., XI.

p.653, n. 24, et in Mart. Yl. Bras., IX, p. 287, n. 15. t. 47, exd



non Sw . - Lagoa

frutex 8-10-pedali,

flava*, imbcamosa; :

gr. int(ir Praia gran

m. Jun . Jul. fl, m,

14, n. 4 (1832),

i hånd froquens;

flor. I^ov.—Dec.

Aug.

8. Æ. obducta Vellozo FL Flum., p. 39 (1825), Ic. I, t. 97

(1827); Schauer in DC. Prodr., XI, p. 655, n. 31, et in Mart. FI.

Bras., IX, p. 289, n. 18. — Æ. lanuginosa Gardn. in Hook. Lond.

Journ. Bot., IV, p. 184-,.n. 5830 (1845). — Rio de Janeiro:

Glaziou (1498, 3068, 4160, 4161).

11. Vitex Tournef.

Inst., t. 373 (1700); Linn. Syst. ]^at., ed. I (1735); Schauer

in DC. Prodr., XI, p. 682, n. 37, et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 294,

n. 16, cum sjnonymiå; Bocquill. Kev. Verben., p. 156, i.TS; Benth.

(et Hook. f.) Gen. PI., H, p. 1154, n. 46.

1. 'V. cymosa Bert. ex Spreng. Syst. Veg., H, p. 757, n. 23

(1825); Schauer in DC. Prodr., XI, p. 688, n. 18, et in Mart. Fl.

Bras., IX, p. 296, n. 3. — Glaziou (3066, 4159).

2. V. Sellowiana Cham. in Linnæa, VII, p. 108, n. 3 (1832);

Schauer in DC. Prodr., XI, p. 689, n. 25, et in Mart. Fl. Bras.,

IX, p. 298, n.6. Vulgo „Ipé branco, Maminha de cadella"

Lundiana; ramis i

Mugi da de Ta

arbor magna, nunc frutex; fl. Xov.; coroUa

(815, 816, 818).
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3. V. polygama Cham. in Linnæa, YII, p. 371 (1832);

Schauer in DC. Prodr., XI, p. 693, n.40, et in Mart. FL Bras.,

IX, p. 300, n. 9. — ?F. rufescens Juss. in Ann. Mus. Par., TH,

p. 77 (1806). — Casarettoa mollissima Walp. Eepert. , IV, p. 91,

n. 1 (1845). — Vulgo „Olho de porco" Lag., etiam ex Lund

„Café do mato".

Lagoa Santa (W.) in silvis frequens, arbor cortice testaceo,

longitudinaliter valde rimoso; corolla sordide vioLacea; fl. Sept.—

Nov. fronde novella eodem tempore sese evolvente. Drupa ovoidea

violaceo-atra, magnitudine fere ovi pombini, m. Mart. Apr. matura.

— Eio de Janeiro: Glaziou (3680, 5958, 6049).

Tribus Avicennieæ Schauer.

12. ÅTicennia Linn.

Syst. Nat., ed. I (1735); Schauer in DC. Prodr., XI, p. 698,

n.42, et in Mart. Fl. Bras., IX, p. 301, n. 17, cum sjnonymiå;

Griff. in Trans. Linn. Soc. Lond., XX, p. 1, 1. 1 (1846); Benth. let

Hook. f.) Gen. PI., II, p. 1160, n. 59.

1. A. officinalis Linn. Sp. PI., p. 110 (1753): Schauer in

DC. Prodr., XI, p. 700, n.4, et in Mart.. Fl. Bras., K, p.306;

Benth. Fl. Austral., Y, p. 69 (1870). — A. tomentosa Jacq.?

Stirp. Arner. Hist., p. 178 excl. fig. (1763); Brown Prodr., p. 518

(1810); Schauer in DC. L c, p. 699, n.3, et in Mart. Fl. Bras.,

IX, p. 305, n. 2. — A. elliptka Thunb. PL Bras. Dec. HI, P- 37,

n. 39 (1821). _ A. intermedia Griff. in Trans. Linn. Soc. Lond.,

XX, p.6, t. I, 8, 11 (1846); Schauer in DC. L c, p. 700, n. 5.

— Ad Eio de Janeiro (ex. gr. Praia grande) legit Warming;

etiam Glaziou (1362); flor. Maio.



Oplysning om Anarrhichas Leopardus Agass.

{= den islandske Hlire, An. minor Eg. Olajs.)

Japettis Steenstrup,

(Forelagt i Foreningen den 2den November 1877).

i. min Afhandling i forrige Aargang af Foreningens

„Noget om Slægten Søulv {Anarrhichas) og dens nor-

diske Arter"*) og navnlig dens Afsnit V: „Tilbageblik over

Søulvarteme og Bemærkninger om visse Bygningsforhold hos Slægten

Anarrhichas'^ har jeg om den i Overskriften nævnte Art kun )i;tret

følgende**):

„I denne Sammenhæng" (hvorvidt vi nemlig i de nordlige Have

maaske havde endnu flere Arter af Søulve, end de anførte) „bor jeg ogsaa

bemærke, at den monstrøse Søulv An. leopardus Agass. (Spix : Pisces Bra-

silienses T.51), der i Parvetegmng ligner Hliren, ikke for Øieblikket kan

begrunde nogen Formodning om en ny sydligere Art af Slægten, da dens

Som bekjendt, bleve de Fiske, der vare hjembragte ved de

bayerske Reisende Spix' og Martins' Eeise til og i Brasilien i

Aarene 1817—20, efter Spix's hurtig indtraadte Død beskrevne af

Agassiz i det store, med Tavler udstyrede Værk „Selecta Genera et

Species Piscium Brasiliensium. Folio. 1829. Monachii." I dette

^ærk er det at ovennævnte tigerplettede Art af Søulv, An. leo-

prirdus, er bleven beskrevet og afbildet efter en af Spix besørget

*) S. 169-202 med en Tavle. PL HL
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Tegning. For Beskrivelse og Tegning ligger kun et eneste Exeiu-

plar til Grund; det angaves at være fra Atlanterhavet, var tørret

og kun 20 Tommer langt, men allerede da i en saare daarlig Til-

stand. („In Museo Monaeensi specimen unicum siccum pessimum

servatur, 20" longum. Habitat in Oceano Atlantico." S. 93.)

Efter at jeg i den nævnte Afhandling havde søgt at paavise

de Eiendommeligheder i ydre og indre Forhold, der adskille vore

nordiske Arter af Søulve indbyrdes, var det en Selvfølge, at jeg

maatte ønske ved indhentede nve Oplysninger eller, om mulig, ved

Selvsyn at kunne afgjøre, om denne baade ved Form og Forekomst

gaadefulde Spixske Fisk trods dens angivne slette Tilstand maatte

kunne frembyde saadanne Forhold, der enten kunde bestemt godt-

gjøre dens Artsforskjellighed fra de nordiske Arter, eller omvendt

rimeliggjøre dens Artsidentitet med den af disse xVrter, hvis draabe-

plettede Farvedragt den havde. En Henvendelse jeg i dette Øiemed

rettede til Forstanderen for det zoologiske Museum i Munchen, den

berømte Natui-forsker, Professor, Dr. C. T. v. Siebold, blev besvaret

paa den mest forekommende ilaade, ved at tillade at Original-

stykket, omhyggelig indpakket, maatte blive sendt til Kjøbenbavu

til umiddelbar Sammenligning med vort rigere Materiale af Søulve

— en Tillid, jeg sætter saa meget høiere Pris paa, som Stykket

jo ifølge Beskrivelsen allerede i 1829 var i en langt fra god Op-

bevaringstilstand.

Det er Udbyttet af denne Sammenligning, jeg nu skal meddele.

Exemplaret, der er lidt over 20 Tommer langt, er udstoppet,

eller rigtigere er et Skind, der er udfyldt med Saugspaan saaledes,

at det har faaet en ret taalelig Anarrhlchas-iikilikelse. Imidlertid

er den forrente Halvdel af Kroppen bleven altfor høi og sammen-

trykt, eftersom Huden, ved Afskindningen. ikke alene er bleven

flaaet fra Kroppen, mon ogs;ui fra den nederste Halvdel af Rv?'

finnen, og dette Bælte af Finueu er ved Fdstopniugeu bleven

lagt til Kropsiderue. Det herved frenilcomne Misforhold imellem df

to Halvdele af Kroppen ei- dog paa don udstoppede Fisk ik^*^

bleven saa stort som paa den af Spix besørgede Tegning, tbi P'^^
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denne er Fiskens bageste Halvdel bleven meget forkortet og næsten

kegleformet. Ogsaa synder Figuren for stærkt i dens supponerede

Form af den allerede da afbrudte Halefinne. ' Denne mangler

aldeles, men Eygfinnen synes i næsten hele sin Strækning at være

tilstede; derimod mangler paa Bugsiden en Strækning af Gadbor-

finnen, som vilde svare omtrent til en halv Snes Straaler af den

bagerste Del af Eygfinnen. Med Hensyn hertil maa vi erindre os

Ågassiz's Betænkelighed ved Figurens Gjengivelse af Halefinnen:

„In nostro specimine sicco pinna caudalis adeo læsa est ut ejus

indolem accuratius indicare nequeam" 1. c. p. 93, og dernæst den

Omstændighed, at formodenlig hverken han eller Spix har den-

gang havt en Anarrhichas in natura for sig. Eygfinnens bagerste

Straaler gjengive imidlertid baade i relativ Stilling og i Bøining

saa nøie de bagerste Straaler i samme Finne hos vore tre nor-

diske veludprægede Arter, at man ikke godt kan tænke sig den i

en umiddelbar Fortsættelse med Halefinnen, saaledes som Figuren

fremstiller den. Motivet til at fremstille den saaledes har aabenl)art

ligget i de sidste Finnesti'aalers stærkere Bøining ved deres Eod;

men saaledes finde vi dem netop bøiede paa Skeletter af vore Sø-

ulve og paa tørrede Esemplarer, antydende derved Finnens Afsnø-

ring fra den egentlige Halefinne. Dette maa saa meget mere

fremhæves, som det just var dette Punkt, i Forening med den hos

en Anarr/iicÅas-Fonn formentlig altfor korte Bagkrop, der gjorde

Valenciennes i det store Fiskeværk saa mistænksom imod denne

Spixske Art, saa at han snarest vilde se i den en med Aaleqvab-

berne nærmere beslægtet Fisk, og rimeligst en Fisk, der vilde

danne en hel ny Slægt ved Siden af Zoara-s"').

Af de øvrige Uligheder, der frembyde sig juelleiu Sjmx Vv^wv

og Agassiz' Beskrivelse samt mellem disse og det lulst^jpiiLde Kx-

emplar skal jeg endnu fremhæve et Par meget væsenlige. 1 Be-

skrivelsen angives Hovedets Længde at udgjøre */5 af hele Fiskens
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Læng-de, og dette svarer ogsaa til Originalstjkkets Forhold, men i

Figuren udgjør Hovedet */4 af denue Længde, hvilket naturligvis

har sin Grund i den allerede omtalte Forkortning af den bageste

Halvdel. Dermed hænger det natmiigns ogsaa sammen, at Gad-

boret (Analfinnens Forrand) er saa langt fra at ligge omtrent i

Midten af Dyrets Længde, hvilket ellers er Tilfældet hos de øvrige

Arter.

Mere vildledende er Figurens Angivelse af Finnestraalemes

Antal; thi dette Antal har jo, ifølge min tidligere Fremstilling, en

vis Fasthed hos Anarrhichas-Axteme, og efter Figuren fremkommer

der et derfra meget afvigende Antal, i Ejgfinnen saaledes kun 54.

Til dette Tal har Yalenciennes holdt sig, da Agassiz ikke giver nogen

Oplysning herom. Yed en omhyggeligere Tælling af de tilstede-

værende Straaler i Eygfinnen, som jeg, hvor det var fornødent, har

lempelig opblødt ved at pensle den med lunkent Yand, kommer jeg

til et Antal af over 70, og dette stemmer meget godt med en

Form af Stenbidernes og Hlirens almindelige Udseende.

J^aar Beskrivelsens Ord: „apertura branchialis magna; oper-

culum postice acutum", ligesom ogsaa Figuren, angive Gjællespalteiiie

vel store og Gjællelaaget altfor spidst, saa har dette naturligvis

sin Grund i Exemplarets tørrede Tilstand.

I denne tørrede Tilstand have derimod ikke de Misforhold

deres Grund, der i de ovenanførte Linier af min forrige Afhandling

bragte mig til at bruge Ordet „monstrøs" om denne Fom; i^?

sigtede derved til den ifølge Figuren ikke-anarrhichasagtige Bag-

krop og Hale, men især til den vredne Tilstand, som Agassiz

havde forefundet i Over- og Underkjæben og — besynderlig nok -^

havde berørt i selve Artsdiagnosen (maxilla inferiore dextrorsuffl.

superiore sinistrorsum torta)*). En saadan Torsion maatte jo vel

hos slige Fisk under alle Omstændigheder ikke ansees for mere

end en tilfældig Beskadigelse, men jeg er nu, efter at have seet

*) Denne lyder i sin Helhed: „Pinna dorsali caudam versus altiore

truncoque fusco maculis magnis nigria maculatia; maxiUa infe"'-'^

dextrorsum, superiore sinistrorsum torta". — I. c. p. 92.
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Individet, tilbøielig til at antage, at det ikkun er freiukoraniet ved

et stærkt Tryk paa den døde og afskindede Fisk, saaledes som

Giinther ogsaa synes at have opfattet det, naar han i al Alminde-

lighed betegner dette Individ som „artificially deformed" (Catalogue

n, p. 208).

Efter den ovenstaaende Belysning af Originalstykket i det

Hele, vil det altsaa skjønnes, at der i dette foreligger os en ren

og skjær Anarrhichas-¥orm i det Ydre, og ifølge Farvetegningen

en Art, der synes aldeles lig Hliren, An. mhwr Eg. Olajs. (1772

= An. pantherinus Zouiew 1781). Med denne stemmer det ogsaa

i hele Mundhulens Tandudstyr. Tandforholdet, som man let kan

oversee igjennem den noget aabne Mund, ligner en Hlires af

Størrelse, og under ligm Tandslid;

det maa vel erindres, at Tænderne forandre meget deres Udseende

ved Sliddet; her ere de endnu meget spidse, og dermed stemmer

det godt, at de ved deres Eod kun ere forsynede med overordenlig

smaa nye Tandanlæg, der ere ifærd med at sænke sig ned og ind

i de tandbærende Ben. Den Porøsitet af visse af Hovedets Ben,

som kan sees paa den ene Side af Hovedet, hvor disse ere blevne

mere eller mindre blottede ved Angreb af Insekter, stemmer ogsaa

godt nok med Klirens. Endvidere maa det bemærkes, at Kyg-

finnens Benstraaler vise sig af det Gjennemsnit og med de ud-

hulede Siderande, som jeg i den ovennævnte Afhandling har frem-

hævet som et vigtigt og let erkjendeligt Mærke for Hliren.

I en Hovedsum bliver Udbyttet af Autopsien følgelig dette:

Individet maa ansees for at have tilhørt den nordiske, tigerplettede

Søulv, Hliren, An. minor Eg. Olafs.

Men i denne Udtalelse ligger naturligvis ikke nogen Grund

til at antage, at Hliren skulde gaae saa sydlig, at de nævnte

bayerske Naturforskere selv skulde have truffet den paa deres Over-

reise til Brasilien. I dette Tilfælde nlde den vist være bleven

nævnt i de korte Fortegnelser, som de i Keiseværket gave over de

ii^ærkeUgste Naturgjenstande, de havde truffet paa de enkelte Hvile-

l'^i'ikter paa Overreisen. Dens tørrede og slet bevarede Tilstand



tyder heller ikke hen herpaa. Er Stykket bragt hjem af (

Naturforskere — hnlket man vel maa antage, da det var bl

afbildet af Spix med de øvrige hjembragte Fisk — have de

snarest erholdt det ved Gibraltar eller paa Madera, hvorhen d

udstoppet Tilstand som Kuriositet let kan tænkes bragt ved e

de talrige Skibskapitainer , der føre Tørfisken direkte fra de r

lige Lande til Spanien, Portugal og Middelhavets Kyster, eller

fra Nordamerika — hvor Arten jo ogsaa forekommer — føre

fisk til Madera*). Baade ved Gibraltar og Madera, om end

sidste Sted kun i et Par Dage, dvælede det østerrigske Krigsskib,

der førte disse Naturforskere til Brasilien, og det er ogsaa bekjendt

nok, at der imellem deres hjembragte og som brasilianske beskrevne

Naturalier af andre Klasser vare nogle netop fra Spanien. Med

disse ligger det da nær at antage at An. leopardus har havt

Skjæbne tilfælleds.

) I Eeisen, I. Bind, S. 64 siger Martius udtrykkeUg om Madera: „Auc

finden sich an den kahlen, selbat sandlosen Ufern der- Insel kein

Muscheln und Seesterne, ao wie nahe an der Kiiste nur wenig

Fische, weswegen hier die getrockneten Fische von Nordamerika i

grosser Menge abgesetzt werden."



Om Muldvarpens og Spidsmusenes Cranier og

Spidsmusenes systematiske Stilling.

H. Winge.

(Meddelt i Mødet den 2den Maj 1877.

Med nogle senere Tilføjelser og Rettelser.)

Den første naturlig-e Gruppering af lusectæderne

Peters 1); deu samme Opstilling er siden, med enkelte Forandringer,

optagen af Mivart^) i hans Afhandling om Insectædernes Osteologi,

hidtil den fuldstændigste samlede Fremstilling af Insectædernes

Benbygning; senere har Lilljeborg-'') givet en endnu udførligere

esknvelse af de skandina\:iske Arters Benbjgning og optaget det

sanune System. Men Arbejderne over Insectædernes hele Bygning
"e endnu kun faa, og der er langt tilbage til en tilnærmelsesvis

"Stig Erkjendelse af Systemet, den Ide, der har sit antilogiske

Udtryk
i de tilværende DyT.

I>eu følgende Afhandling skal giya et Bidrag til Kundskaben
"I" iluldvarpens og Spidsmusenes Cranier og vise de systematiske

"'aer, hvorpaa Cranierne synes at tyde. Tildels iluldvaqtene,

'

Jjl^^^j'.'''^-

^'ber die Såugethiergattimg Solenodon; Abh. K. Akad. Wiss.

^art: ,.Notes on the osteologj- of thc Lisectivora : Journal of Ana-
™-^ and Physiology, vol. I & II, 1867 & 68". (Arbejder, der citeres

I»aa anden Haand, sættes mellem „ ".) Oversat i Annales des sciencea



meu især Spidsmusene have været usædvanlig meg-et forsømte;

navnlig- har man ikke taget tilbørligt Hensyn til Crauiets Foraminer,

hvorfor de her ere behandlede mere udførlig, og kun nogle af de

rigtigste Forhold i Craniets øvrige Bygning ere medtagne. Be-

skrivelsei-ne ere grundede paa: 5 Cranier og 1 Exemplar i Spiritus

af Muldvarpen {Talpa europæa), adskillige Cranier og flere Exeni-

plarer i Spiritus af Spidsmusen (Sorex rulgarls), 1 Craiiium af

Dværgspidsmusen {Soi-ex pygmæus), 1 Exemplar i Spiritus af Vand-

spidsmusen (Crossopus fodiens) og 1 (heltj Cranium af Cro
'^

Muldvarpens Cranium er langstrakt, stærkt fladtrykt, smalt

fortil og udvidet bagtil; Omridsene dannes næsten udelukkende af

mere eller mindre buede Linier, og Kamme mangle næsten ganske.

Spidsmusens Cranium har nogle af de samme Ejendommeligbeder,

men minder dog i Formen betydeligt om Centefes-Grruppen; Om-

ridsene, især i Ansigtsregionen, dannes mest af lige Linier. Baade

hos Muldvarpen og Spidsmusen forsvinde de fleste Sømme mellem

Craniets Ben. Hos Muldvarpen ere ossa parietalia de eneste KnogH

der ere ganske frie og aldrig smelte sammen med de omgivende

Ben; de periotiske Ben ere tildels frie. Hos Spidsmusen ere ossa

parietalia fast forbundne med ossa frontalia, men ellers frie; der-

imod er Sømmen mellem ossa frontalia og de foran liggende Ben,

især ossa nasalia, ikke altid forsvunden; de periotiske Ben ere

fuldstændig frie. Benene i Grunden af Muldvarpens Cr;

na\Tilig corpus af os sphenoideum posterius, ere usædvanlig

oppustede og svampede; paa deres Overside findes forskjeUig«

Mærker efter Aarer; en lille Grube repræsenterer sella turcica, 1

'- basioccipitale danner en clivus; hos Spidsmusen ere disse
Ben

3tte Cramum, saavel som Cranier af adskillige af de i det W"^
&vnte udenlandske Dyr, har Prof. Eeinhardt givet mig Lejlighed

;
se paa Universitets-Museet.
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smalle, flade og danue et næsten ganske jævnt Gulv i Craniehul-

heden som hos Pindsvinet.

Condylus ossis occipitis er hos Muldvarpen stor og flad og

ligger næsten ganske paa Craniets Underside; Indsnittet for liga-

mentura laterale dentis epistrophei er stort og gaar paatværs ind

over condylus; processus paramastoideus mangler eller kan maaske

siges at være repræsenteret af en lille Proces, der bagtil begrændscr

foramen jugulare; os supraoccipitale er meget stort, hælder stærkt

fremad og strækker sig langt frem paa Craniets Overside. Hos

Spidsmusen vender condylus noget mere bagtil; Indsnittet for liga-

mentum laterale er en ganske lille Fordybning i Eanden af con-

dylus; processus paramastoideus er lille, men tydelig; os supraocci-

pitale hælder kun lidt fremad og har ikke nogen usædvanlig Stør-

relse; den midterste Del af dets forreste Rand danner en Bue, der

gaar frem mellem ossa parietalia.

Ala magna er baado hos Muldvarp og Spidsmus sammenvoxen

med de tilgrændsende Ben. Hos Spidsmusen maa den være meget

hlle og bidrager derved til at frembringe det store foramen lacerum

iiutenus (f. lacerum posterius = foramen jugulare); dens bageste

frie Rand har en lille fremspringende Tak, men er ellers jævn.

Corpus af os sphenoideum anterius, ala parva og lamina cri-

brosa ere sammenvoxne hos Muldvarp og Spidsmus; en Fure findes

kos Muldvarpen mellem corpora af os sphenoideum posterius og os

sphenoideum anterius. Den frie bageste Rand af ala parva rager

hos Spidsmusen forholdsvis længere tilbage i Craniehulheden end

hos Muldvarpen').

Os ethmoideum udmærker sig baade hos Muldvarp og Spids-

mus ved sin uhyre Udvikling; det bidrager for en stor Del til at

""toiniiie Craniets hele Form. Lamina cribrosa er forholdsvis meget

''^iif-hæ strække sig ned i Hulheder i os sphenoideum og



processus pterjgoideus. Hos Pindsvinet findes det samme F

men svagere udviklet.

De Ben, der omgive fossa mesopterygoidea, ere samme:

baade hos Muldvarp og Spidsmus ; hele den Væg , der udadtil be-

grændser fossa mesopterygoidea, og som rimeligvis dannes i

lodrette Del af os palatinum, af den egenlige processus pterygoir

deus fra os sphenoideum og af os pterygoideum , kaldes derfor her

under ét processus pterygoideus; naar den spalter sig bagtil i ti

Lameller, kaldes den indre processus entopterygoideus , den ycto

processus ectopterygoideus ; tilsammen omslutte de fossa pterygoidea

— Processus pterygoideiis er baade hos Muldvarp og Spidsmus op'

sviilmot og indvendig hul. Fossa pterygoidea findes antydet hoJ

Muldvarpen, men er bred og flad; hos Spidsmusen mangler '

ganske, idet Fordybningen mellem processus ento- og ectopterygoi-

deus er udfyldt, saa at processus pterygoideus forneden begrændses

af en jævn Flade. En lille hamulus pterygoideus findes baade hos

Muldvarp og Spidsmus. Fossa mesopterygoidea har hos Spidsmusen

omtrent samme Brede overalt; hos Muldvarpen indsnævres den bag'

til og fortsætter sig som en Rende mellem de opsvulmede Sidedele

af corpus af os sphenoideum posterius.

Den bageste Eand af os palatinum dannes af en opstaaende

Kant baade hos Muldvarp og Spidsmus. Hos Spidsmusen sees

Sømmen mellem os palatinum og processus palatinus af maxilla.

En fuldstændig men tynd arcus zygomaticus findes hos Muld-

varpen; hos Spidsmusen repræsenteres den kun af en ganske liH«

fremspringende processus zygomaticus paa os maxillare bag den

bageste Kindtand. Om der findes et virkeligt os zygomaticum bos

Muldvarpen, og hvorledes det ser ud, er, saa vidt vides, endnu iki«

oplyst. Hos en Unge af Croddura sacralis afbilder Peters') et

lille rudimentært os zygomaticum siddende paa os maxillare.

De nøjagtige Grændser for sqvama ere ikke til at finde hverken

paa Muldvarpens eller Spidsmusens Cranium. Hos Muldvarpen ud-

) Peters: Keise i Mossambiqne, Zoologie I, ]
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sender sqvama bagtil en bred, næsten firkantet Proces, der med en

Søm støder til os pteroticum, men forresten er sammenvoxen med

ala magna og de periotiske Ben og paa sin Yderside har en lav

skarp Liste, der begynder ved dens øverste bageste Hjørne og løhoi-

fremad og nedad til den ydre Øreaabning'). Hos Spidsnmseii har

den tilsvarende Proces en ganske særegen Udvikling; den liar

Form af en bred Segl, ligger næsten ganske paa Undersiden af

Craniet, danner den ydre Eand af foramen lacerum anterius og ei-

kim fastvoxen ved sin forreste Del-). Ledfladen for Underkjæben

dannes hos Muldvarpen af en lille jævn Flade, bos Spidsmusen af

en tværstillet, næsten valseformet Forhøjning, hvormed den lige-

ledes valseformede øverste Del af condylus articulerer. Processus

postglenoideus mangler ganske hos Muldvarpen, men erstattes af

Craniets Væg og Væggen af den ydre Øregang; hos Spidsmusen

findes den som en stor firkantet fremadrettet Proces, der danner

den underste Del af Ledskaalen for Underkjæben og derfor paa sin

Overside har en hul Ledflade for den nederste valseformede Del af

De periotiske Ben hos Spidsmusen

omliggende Ben og udmærke sig ved en usædvanlig Aabenhed.

Os tympanicum har Form af en bagtil aaben King, der med sin

indre frie Gren hæfter sig løst til den nedre Kant af en lille plade-

formet firkantet Proces, der kun med sit yderste Hjørne er fast-

voxen ved den forreste inderste Rod af os pteroticum; Pladens c vie

Kant danner den nederste Rand af foramen stylomastoideum, den-

'"di-e Kant grændser til en Proces under fenestra rotimda og den>

,^'li'' Kant til den bageste Spids af sqvama. Hele Pladen danner

"^ T;ig over, efler rettere sagt under, fenestra rntimda, fenestra

' ' ''^-^ lig Aabningen for arteria meningea media. Paa Grund af

n paa Forbening i Trommehtilens Yægge mangler Craniet
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stachii. — Fjænies os tympanicum, sees hele den underste Del af

cochlea, der paa sin forreste Rand ud mod det store foramen lace-

rum anterius er omgiven af en tynd, gjennemsigtig, skarptud-

takket Benbræmme. Canales semicirculares ligge ganske frit inde

i Craniehulheden; ogsaa Ampullerne sees tydeligt; den bageste Gren

af c. s. posteiior og det meste af c. s. externus kunne ogsaa sees

udenpaa Craniet. Canales semicirculares omslutte en dyb prismatisk

Grube for floceulus og ere indbyrdes forbundne ved tynde Ben-

lameller, der paa sine Steder erstattes af Hinder. Os pteroticum*)

har Form af en stor trekantet Tinge, der danner en Del af Hjeme-

kassens Yæg og strækker sig frem mellem os parietale og sqvama,

Muldvarpen afviger fra Spidsmusen i følgende Forhold: 1) de

periotiske Ben lægge sig helt paa Undersiden af Craniet, medens

de hos Spidsmusen have omtrent den sædvanlige Beliggenhed;

2) det ringfoi-mede os tympanicum udvikler sig til en flad hulla

ossea, der er fast forbunden med de omliggende Ben ; herved dannes

en porus acusticus externus, et foramen caroticum og en Aahning

for tuba Eustachii; 3) den firkantede Plade er, hvis den findes,

sammensmeltet med de omliggende Ben ; 4) Trommehulen staar i

Forbindelse med Hulheder i de spongiøse, opsvulmede ossa oceipi-

tale og spheuoideum-); 5) de carotiske Canaler og canalis Fallopu

dannes af lukkede Benrør og løbe anderledes end hos Spidsmusen

(se nedenfor) »); 6) den forreste Del af de periotiske Ben voxer

sammen med ala magna, saa at foramen lacerum anterius mangler,

7) Gruben for floceulus er helt omgiven af Ben, og canales seDU-

circulares træde ikke frem paa Ydersiden af Craniet; i det bageste

yderste Hjørne af Grubens Bund ligger en lille trekantet Aahning;

8) os pteroticum bliver større, faar en firkantet Form og foren«'

lange Sener og tjene til at bevæge Snude
^) Det samme finder Sted hoa ChrysocMoris
') Hos ChrysocMoris ere do næsten som ho;



sig paa et Stykke af sin forreste Kand med sqvama; 9) i den

bageste Rand af os pteroticum dannes en dyb oval Indskjæring,

der udfyldes af en Hinde; lignende Aabninger skille de periotiske

Ben fra os occipitale.

Underkjæben bar bos Spidsmusen en meget ejendommelig Form

;

condylus er usædvanlig stor og har to, omtrent tværstillede, valse-

formede Ledflader, der ere vidt adskilte; den øverste af dem vender

opad og articulerer med Ledfladen paa sqvama, den anden vender

nedad og ai-ticulerer med Ledfladen paa processus postglenoideus.

Foran condylus, under processus coronoideus, er en dyb Grube, der

tjener til Fæste for den Del af musculus temporalis, der udspringer

paa os frontale, over fissura orbitalis. Processus angularis bar

Form af en bagud rettet lang og tynd Spids. Forbindelsen i sym-

pbysis er meget svag. Hos Muldvarpen er condylus ganske lille

med en plan Ledflade paa Oversiden; der findes næsten intet Spor

af nogen Grube under processus coronoideus, og processus angularis

har Form af en lodret stillet Plade.

Foramen magnum bos Spidsmus og Muldvarp sees næsten helt

fra Craniets Underside; bos Spidsmusen er det forboldsvis størst og

vender ikke fuldt saa meget nedad som hos Muldvarpen.

Foramen condyloideum anterius er lille bos Spidsmus og Muld-

varp og ligger tæt ved Siden af condylus occipitalis, halvt skjult,

naar Craniet sees lige nedenfra.

Foramen jugularo ligger hos Spidsmus og Muldvarp foran fora-

men condyloideum som en lidt udvidet Spalte mellem os basiocci-

l'itale og de periotiske Ben. Hos Spidsmusen begrændses det ud-

adtil af en af canales semicirculares.

Foramen lacÆnim anterius mangler hos Muldvarpen. Hos Spids-

"i'isen findes det som en stor oval Aabning paa Undersiden af

' ''iniet, bagtil begrændset af de periotiske Ben. indadtil af corpus

"^^i^ spbenoidei og ala magna, udadtil af sqvama; en Hinde er ud-



Forainen caroticnm extonuim manglor som særskilt foni:'.'!-

der har skildret Artevioriics maM-kelige Løb i Tnsoctædernes H'A- i

Noglo af l'nøjagtiiihederne i Otto's Afliandling blevo for Pitidsvim-^

og Muldvarpens Vodkommond.' rottede af llyrtl-l. og endelig L.i:

('alori-"'! givet en fuldstændig Beskrivelse af Arterierne i PiiKh\iii''*'

Hoved. Hans Skildring er i Korthed følgende:

T Egiieu ved Stnibehovedet afgiver arteria carotis comiuunii

fiere Grene, navnlig arteria thyreoidea; dernæst deler deii sig i t"

Grene, A; en forreste, dei" forgrener sig i l'nderansigtet og reprfe-

senterer en Del af Menneskets arteria carotis externa, og Bl fJ'

bageste, der løber opad mod Craniet og repræsenterer carotis int^U'^

samt noget af carotis externa: denne bageste Gren afsætter artoiii

occipitalis, der forgrener sig i Baghovedets Muskler, og løber der-

paa ind i 'rroramehulen, hvor den deler sig i to Grene, 1) en indre,

der er den egentlige carotis interna, som løber ind i Craniet gjen-

ucm en Aabning mellom de periotiske Ben og ala niagna og i FW'

ening med arteria vortebralis danner circnlus Willisii^). og 2) o«

ydre Gren , der løber igjonuem Aabningcn jnia stapes og derfor at

Calori kaldes arteria stapedia •"*). Allerede inde i
'l'romraeliuli'"

t. XI. 1827.

Hyrtl: Vor,rlrich-iul-a n.it I ntriv ,1

ilotischeu uud d.'i- ^,n i-vUi!,T.-:'l',-a^

Calori: Sul cor.-,o e 1:idla di.tribu/iu

timpano ne' cldroptori. no-li in.sctt

Mern. Ae. BoloLHia. t. VJ
Hos et Pindsvin er den Fure paa Ov,



123 .

iitiiud udcnpaa Cjamot i tan.ihs ptongoidou^,, og 1)) lainii- mti.i-

ci.iiuahs cuteuæ stapodiæ, doi tiænger ind i Ciaiuot i:joiuiein »t

'^æiskilt foiamen, løbei tiemad i en Fmc paa den indvendige Md*

af os parietale og afsættei a) en icimus teinpouilii,, dei gaai opad

og ud paa den nd\eudige Side af Ciamct gjennem et foranieii i

Sømmen mellem sq\ama og os paiietale, /5) lieie lami iueuiiii;i i

medii, Y) en lanius meuingco-etlunuidalis, dei bom en roitsa>tt( i^t

af Stammen løbci md i en lukket Canal bag aU pai\a, oy ^nni

tæt \ed lamiua cubiosa delei &ig i fieic Giene, af hvilke node,

latm otbitales, gaa ud paa den udvendige Side af Craniot gjennem

i'i.iaminei o\ei foramon opticum, andie ind i Næsehulen gjennem

lamina cnbiosa Ingen af do nævnte Aarei i Øiciegionen hos

4' 4'
4'

vitatis tim\)åmiJiiti(ir

nisluttet af noget Bonrør, og der er ikke no--

caroticum. — Den Aare, som Calon kalder ram

teriæ stapediæ, S}nes hovedsagelig at svare

: media hos 3Iennesket, hvad ogsaa Otto og Hvi

»•ende Aare hos Muldvarpen: ligesom a. mening



i Craniet; det foramen, der hos Pindsvinet har samme Function

derfor maaske kan kaldes mod samme Xavi

bage, saa at det er kommet til at ligge

periotiske Ben men dog har bevaret sin

, er rykket længere

den forreste Del af

relative Beliggenhed

af a. meningea media, der hos Mennesket gaar ud paa den udve

dige Side af Craniet gjennem foramen mastoideum.

Arterierne i Spidsmusens og Muldvai-pens Hoveder have \,

seulig de samme Forgreninger som hos Pindsvinet. Otto or -L

eneste, der har beskrevet Arterierne for Spidsmusens Vedkonunon.i

men noget ufuldstændig. Hyrtl siger om dem. at de „løbe r..'

agtig som hos Talpa", hvad dog ikke er Tilfældet. Hos >^or.'.,

Crossopus er Forholdet følgende:

I Højde med Strubehovedet deler carotis communis sig i t:

Grene, en forreste, arteria facialis, der afgiver flere Grene til Strubr

en bageste, arteria occipitalis, og en mellemste, der lober o^

Trommehulen adskjæring mellem den

cochlea og den lille, før omtalte, firkantede Plade og deler sig i to

Grene, 1) en indre, den egenlige carotis interua, der løber fremad

paa den nedre Side af de periotiske Ben, trænger ind i Craniet

gjennem Hinden i foramen lacerum og bidrager til at danne cir-

culus Willisii, fra hvis forreste Del der synes at gaa en Gren ned

gjennem foramen Yidianum? og 2) en ydre, der gaar igjennem

Grenene paa stapes og strax igjen deler sig i to Grene, a) en indre,

arteria maxillaris interna, der fortsætter sig fremad under Hinden

i foramen lacerum anterius, løber hen under ala magna og gaar

FJeimem det lille Hak mellem processus postglenoideus og proeessus

pterygoideus ind i Øjehulen, og b) en ydre, arteria meningea media,

der strax bøjer udad og opad, gaar igjennem et foramen spinosuffl,

der ligger i de periotiske Ben udenfor fenestra ovalis, dækket af

^leu lille firkantede Plade, og kommer frem inde i Craniet red

Ifoden af den yderste Ampul; den løber i en aaben Canal, der

bøjer lidt tilbage og opad paa den indvendige Side af os pteroti-

cum og derpaa fortsætter sig fremad under os parietale: denne Canal



er ogsaa synlig ndenfra og har i Eeglen tre Sideaabninger , hvor-

igjennem der gaar Grene ud paa den udvendige Side af Craniet.

I den forreste Del af Craniehullieden gaar a. meningea media igjen-

nem en kort lukket Canal, hvis indre Væg dannes af ala parva.

og deler sig derpaa i flere Grene, af hvilke to rami orbitales gaa

Ild i Øjehulen, begge gjennem Foraminer, der hos Sorex ligge tæt

ved den ydre Kand af lamina ci'ibrosa; det øverste viser sig iiden-

paa Craniet lige foran fossa glenoidea, det nederste viser sig i

den øverste Krog af flssura orbitalis. — Den største Del af a. me-

uingea media løber i Hjernehinderne og efterlader Aftryk paa

Hjernens Hemisphærer. — Otto lader carotis først dele sig, efter

at den er gaaet gjennem stapes, og overser arteria maxillaris iu-

Arterierne i Muldvarpens Hoved beskrives af Otto og Hyrtl,

afbildes og omtales flygtig af Calori. De ere i adskillige Hen-

seender forskjellige fra Pindsvinets og Spidsmusens.

Efter at have afsat de sædvanlige Grene løber carotis op i

Trommehulen gjennem et stort rundt foramen caroticum extemum;

lige foran fenestra rotunda deler den sig i to Grene, en indre og

ea ydre; 1) den indre Gren, arteria carotis interna, der løber

fremad og opad, træder ind i Craniehulheden gjennem et foramen,

der ligger i den forreste Spids af de periotiske Ben (ikke, som

Hyrtl angiver, i ala magna), foiisætter sig i en Fure i ala magna

og bidrager til at danne circulus Willisii. 2) Den ydre Gren bøjer

i'dad og opad, gaar gjennem stapes og kommer ind i Craniehul-

lieden gjennem et foramen, der ligger lige udenfor Koden af den

yderste Ampul. Alle Forgreningerne af carotis i Øreregioneu ere

ræsenligste For-
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fremad som arteria maxillaris interna. A. meiiiug-ea media for-

stærkt tilbade og naar derfor ikke os pteroticum; den Fure, hvori

den løber, findes paa Indersiden af sqvama og ala magna og har

kun én Sideaabning; de to rami orbitales findes som hos Spids-

musen, men kun det ene af de to Foraminer, hvorigjennem de gaa

ud i Øjehulen, er synligt inde i Craniet; det andet er skjult i den

lukkede Canal bag ala parva; udvendig vise de sig forholdsvis

længere fremme foran fissura orbitalis. En tredie Gren af a. me-

ningea media gaar ind i Xæsehulen gjennem et foramen, der ligger

imder de to foregaaende i Kanden af lamina cribrosa. A. maxil-

laris interna løber fremad i en Fure i ala magna, gjennemløber

en lille lukket Canal bag foramen ovale, løber forbi foramen ovale,

gjennem en kort canalis pterjgoideus (= alisphcnoideus), hvis indre

Væg dannes af en lille Bensøjle »), og gaar gjennem fissura orbi-

talis ud i Øjehulen.

Foramen stjlomastoideum findes hos Spidsmusen udenfor Hakket

for carotis og er nedtil og udadtil begrændset af den lille firkantede

Plade. Canalis Fallopii er fuldstændig aaben, idet nervus facialis

ikke er omgiven af Ben; Nerven løber udenfor fenestra ovalis og

gaar ind i Craniehulheden gjennem samme Aabning som arteria

meningea media; ogsaa inde i Craniet ligger Nerven tildels aaben.

kun dækket af en lille Benbro over foramen spinosum; hiatus ca-

nalis Fallopii findes ikke som særskilt foramen. — Hos 3Iuldvarpeu

har foramen stjlomastoideum omtrent samme Beliggenhed som hos

Spidsmusen. Canalis Fallopii dannes af et lukket Benrør og ei'

ikke flaben inde i Craniet; ])aa et Stvlcke staar den i Forbindelse

med Canalen for arteria maxillaris interna; hiatus canalis Fallopii

us, Mus sylvatiem og Arvicola agrestis, hvor den ligeledes ligge'"

ilt paa deu indre Side af ala magna; hos 3i

bageste Aabning af Canalen frit paa den
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Bag foramen stylomastoideuin ligger hos Muldvarpen en lille

rendeforraet Fordybning, i hvis Bund der findes et foramen ; maaske

canaUculus mastoideus ?

Det lille runde foramen, der hos Spidsmusen ligger bag Koden

af processus pterygoideus og inde i Craniet sees i corpus af os

sphenoideum under lamina cribrosa i den bageste Del af Bunden

af fissura orbitalis, synes at være foramen Yidianura. Det tjonor

til Gjennemgang for en fin Nerve, der paa et Stykke Mixw carutis

intema under Hinden i foramen lacerum, foitsiettev sig tVcniad

under cori)us af os sphenoideum og derpaa trænger dji i Cranie-

Porus acusticus internus viser sig omtrent ens hos Spidsmus

og Muldvarp, som en flad, firkantet Grube med talrige smaa Huller

i Bunden; Aabningen for canalis Fallopii ligger som sædvanligt i

det øverste forreste Hjørne af Gruben.

Åpertura externa aqvæductus cochleæ ligger baade hos S])ids-

mus og Muldvarp som et lille men tydeligt foramen i Væggen af

de periotiske Ben indenfor foramen jugulare.

Åpertura externa aquæductus vestibuli viser sig hos Spids-

musen ved det øverste inderste Hjørne af Gruben for flocculus,

hvor den forreste Gren af canalis semicircularis }.osterior støder

sammen med den indre Gren af c. s. superior; selve aqvæductus

løber som et lukket Eør ned langs den ydre Side af den indre

Gren af c. s. superior. Hos Muldvarpen ligger den samme Aab-

iiing ved det nederste inderste Hjørne af Gruben for flocculus tæt

ved det bageste Punct af c. s. posterior bag foramen jugulare,

skjult under en fremspringende Bensplint; aqvæductus bøjer opad

-illus den indre Væg af Gruben for flocculus, gaar frem over den

ta^lLs lloå af c. s. posterior og superior og løber ned som hos

"I i'lMuiiseni). Denne usædvanlig lange aqvæductus vestibuli om-
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Foramen for tuba J^ustacliii liyger lios :\Iiildvarpon som en

oval Aabning noget bag hanmlus pteryg.iideiis. Det mangler hos

Spidsmusen; derimod løber tuba som et Hudrør bag processus

pterygoideus.

Porus acusticus externus ligger hos Muldvarpen som en simpel

Sideaabning i bulla ossea, lidt bag fossa glenoidea, under foramen

glenoideum. Mangler hos Spidsmusen.

Foramen glenoideum for sinus transversus findes hos Muld-

varpen (hvad 3Iivart og Lilljeborg nægte), men ikke hos Spids-

musen (Lilljeborg angiver det for Spidsmusen), idet det er smeltet

sammen med foramen lacenim anterius. — Otto er, saa vidt vides,

den eneste , der har beskrevet Venernes Løb hos Insectædeme og

gjort opmærksom paa et Forhold, som de have tilfælles med flere

andre Dyr, nemlig at vena jugularis interna er lille i Sammenlig-

ning med vena jugularis externa, fordi de fleste af Hovedets Vener

samle sig i denne sidste. Venernes Fordeling i Hovedet hos Pind-

svin, Spidsmus og Muldvarp er i det væsenlige den samme. Hos

Sorex vulgaris og Crossopus fodiens er Fordelingen følgende:

Sinus longitudinalis begynder inde i Næsehulen og gaar gjen-

nem en Spalte mellem os ethmoideum og os frontale ind i Crame-

• hulheden ; over lamina cribrosa modtager den to Grene, der komm«

ind i Craniet gjennem et Par Foraminer forrest i ossa frontaha og

vistnok nærmest svare til Menneskets vena diploica frontalis; den

fortsætter sig tilbage under Sømmen mellem ossa parietaHa og

naar indtil os occipitis; torcular Herophili ligger lidt bag det Sted,

hvor de to ossa parietalia og os occipitis støde sammen; h©""

gaar sinus transversus nedad og fremad og deler sig i to Grene,

1) en lille bageste Gren, der gaar bag om canales semicirculares

og ned gjennem foramen jugulare; dette er vena jugularis interna;

og 2) en betydelig større forreste, der løber ned langs Grændsea

mellem os pteroticum og canales semicirculares og langs den in**

Rand af sqvama, kommer ud fra Craniet gjennem foramen lacerum

anterius ved dets forreste ydre Eand (Otto siger, at den gaar „P«^
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exterua. Inde i Craniet modtager denne Gren en Vene, der komm.'i

forfra, løber langs Sømmen mellem os parietale og sqvama og hu.',

Crossopus og nogle Exemplarer af Sorex modtager en Emissarie-

gren fra den udvendige Side af Craniet gjennem et foramen, der

ligger lige bag area glenoidea i sqvama; den svarer tildels til

arteria meningea media og kan derfor maaske kaldes vena meningea

media. Den tilsvarende Aare hos Pindsvin og Muldvarp løber i

samme Fure som arteria meningea media.

Efter samme Schema er Venesjstemet i Muldvarpens Hoved

dannet; men det afviger i liere Henseender. Sinus longitudiualis

kommer ind gjennem et foramen coecum

^?=^=;^Æ^^^^^^^^^ over laraina cribrosa; det foramen, der

( r ^ 3' svarer til det lille foramen foran i os

^-^^:2:,:i3f7^ frontale hos Sorex, findes i den lodrette

*
^

Del af os frontale i Øjehulen tæt foran

Fig. 4. Venæ ca^^ cranii fissura orbitalis og fører op i en vid

Canal, der løber i os frontale lige over
TaJpæ. — a.

tndinalis. h.^

fronttdis. c. torcular He-

versiis. e. vena jugularis

g. vena jugu-

sig i 1) en bageste Gren,

der bidrager til at dann

rende foramen paa den modsatte Side*).

Torcular Herophili ligger langt tilbage

under os supraoccipitale; over de store

Aabninger mellem os occipitis og de

periotiske Ben deler sinus transversus

vena jugularis interna, og 2) en forreste,

i vena jugularis extema, bøjer nedad og

fremad langs den udvendige Side af canales

y en lukket Canal, begynder lige bag det Sted,

Chrysochlori^ Ogaaa ho

08 frontale: men den er ku

skarpe Kant over Øjehulei
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meningea media g-aar ud til Siden,

gleuoideum, der lig-g-er under fossa glenoidea,

og den forreste Aabning af den lille Canal,

maxillaris interna løber, inden den naar foraraen ovale. \

ningea media løber for største Delen i samme Canal son

meningea media og forener sig med den forreste Gren

transversus, hvor denne løber ind i den omtalte Canal. —
Aabninger mellem de periotiske Ben og os occipitis ere 1

taneller, der ere udfyldte af en Hinde og tildels forandre Form

efter Dyrets Alder.

Forameu ovale ligger hos Sorex og Crocidura skjult i Gruben

mellem processus pterygoideus og processus postglenoideus; ind

Craniet sees det i Bunden af fissura orbitalis, dækket af deu fri

springende Kand af ala parva; det har Form af en kort Cai

hvis forreste Munding staar lodret i et Plan lodret paa Cranieas

Hos Crossopus fodiens ligger foramen ovale inde i Craniet £

hos Sorex, men paa Craniets ydre Side viser det sig paa Bagsi

af processus postglenoideus ^). — Hos Muldvarpen ligger foran

ovale under Ledgruben for Underkjæben ; det har Form af et si

rundt Hul, der staar lodret i ala magna, i et Plan parallelt d

Cranieaxen.

Fissura orbitalis og foramen rotundum ere sammensmelt

hos Muldvai-p og Spidsmus. Den frie Kand af ala magna, '

danner den ydre Væg af fissura, er svagt udbugtet, uuderti«

næsten lige, hos Spidsmusen, stærkt udtakket hos Muldvarpen.

Foramen opticum findes hos Crossopus og Talpa, mangle

Keglen hos Sorex. Hos Spidsmusene findes en veludviklet ner

opticus med tydeligt chiasma; hos Crossopus gaar Senerven iH'

et foramen, der ligger i den frie bageste Kand af ala parva i

ved corpus af os sphenoideum under lamina cribrosa, og gjenn«

') Mivart synes noget ubestemt med H.ni.syu til Fortolkningen af

^

nævnte foramen hos Sorex. Gjennem dette Hul gaar baade '

Sorex og Crossopus 3die Gren af nervus trigominus ned til for*"

mandibulare i Underkjæben.
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pransko kort ( anal , dor udadtil er bogrændset af en lille

, og hvih forreste Aabniug ligger i den indre Væg af

liitalis fuldiitændig skjult af den ydre \'æg. Hos Sorex

-nm oftest ko spo:

- unriu lissura orbitali«; kun hos enkelte Exeinplaror udvikles der,

I' 11 i;"ii »Mie ellei- paa begge Sider, under den frie liand af ala

piM ,'11 lille yder^^t fin Eensplint, der bidrager til at danne en

''l''ii'H'!ui;ang for Senerven, omtrent som hos Ci-ossopus^). — Hos

'/<i//><i iM- det. som bekjendt. hovedsagelig første Gren af neiTus

tiiu.iiiiuus. der f(>n>}ner Øjet; men der findes tillige en ganske

twid SL'iier\e-), dor gjenuemløbcr en lang Canal i den bageste

I«.nul af ala ])ar\a: den bageste Aabning af denne Canal ligger

'iintrent paa samme Sted som hos Crossojnis: den forreste Aabning

ligger i den øverste Del af den indre Væg af fissura orbitalis og

^i' let at se udeufra. Hverken den forreste eller den bageste Aab-

lung ligo'er constant paa samme Sted eller har altid samme Stør-

relse «j. Ojot ligger usædvanlig langt fremme, foran foramen infra-

i'oramen suboi)ticum kalder Mivart et foramen, der hos Pind-

^MUft liggt'i- uiuler og bagved foramen opticum og fører ned i

Hulheden i corpus af os sphenoidenm anterius. Kt andet foramen

'iK^'(-'i' under den indre Aabning af canalis options og fører ligo-

' i-fter Lee skal m-
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ledes ned i os sphenoideum ; dette kunde man maaske kalde foraiiieii

subopticum internum i Modsætning til det første, foramen subopticuni

externum. — Tilsvarende rorarainer findes hos Spidsmus oy Mnii-

varp, men omtales ikke af Mivart. Hos Spidsmusen • i.

holdsvis store og ligge som en større forreste og en miiidr

Aabning i den indre Væg af fissura orbitalis*). Hos 31 1.

ligger foramen subopticum externum som et lille Hul tæt i .

foramen opticum; foramen subopticum internum er en lill.'
"

Aabning i Grunden af os sphenoideum anterius tæt ved ^'ra'-i*

Midtlinie; undertiden er det smeltet sammen med det t\h

Hul paa den modsatte Side; igjennem dette Hul gaar I

varpen en Aare. — Tilstedeværelsen af disse Foraniii;

rimeligvis i Forbindelse med den stærke Udvikling af u» .—

deum; men deres nærmere Bestemmelse er endnu ubekjendt.

Foramen sphenopalatinum ligger omtrent ens hos Spidsmus (^

Muldvarp, foran fissura orbitalis, over den bageste Kant af os pala-

tinum, indenfor og bag foramen infraorbitale , hos Spidsmusen o«r

den bageste Kindtand og ikke synligt fra Craniets Underside, h««

Muldvarpen bag den bageste Kindtand og tildels synligt fra Cra-

niets Underside.

To større foramina palatina ligge hos Spidsmusen i
i

palatini af ossa maxillaria og mange smaa i ossa palatin

disse gjennembryder den ophøjede Kant paa den bageste i:

os palatinum, et andet viser sig som et Hak i den samm(

Hos Muldvarpen findes ligeledes to støn-e og mange smaa f(

palatina; et af dem viser sig som et Hak i Kanten paa os pal«'

Spidsmus og ^

I Det er dog et Spørgsmaal, om disse Aabninger hos Spidsmusen "

kelig ere foramina suboptica; de synes undertiden at mangle; id^

er det kun Fontaneller.

Hos et Pindsvin mangler foramen subopticnm externum V^
ene Side, idet det vistnok er smeltet sammen med f.subopt.inte'^'"

der ligger længere fremme end paa den anden Side af Craaiet



I sraaa ovale Huller tæt ba,!,'' Furt.r

spalteformet Udvidelse mellom ]>

MiiM\ar|nMi af eu smal Benbjælkc.

I'iirameii lacrymalo lijri^'or hos Spidsmusen i det forreste,

lll'l(•|^t( Hjørne af Benbrocn over eanalis infraoi bitalis: Taare-

caiialon bøjer opad o^er foramen infraor])itale, gaar isrjon nedad oix

fremad ojr ender i Næsolmlen. Hos Mul(l\ arpen lis-^'or foi.imui

meget stoi-. Jlau

, der ..k-iller 3Juld-

[ en Kække Mellem-

<"iuci. SaaledO'r, .-.kal rro/)silus soricipes A. 3Iilne Edi

'' iiKiiiicie la j)lu.> intime'-') forbinde rrotricltus med Spi

I Mt \(lrL- ug for en ringe Del i Tænderne \iser deu \irk

l^iylifd med Spidsmusene, men Crauiet stemmer o\ereus r

\ arpens, for saa vidt man kan dømme efter Afbildiiina

ngtignok er ooget utydelig; dens Forskjel fra Tatpn ben

'len er mindre specialiseret; men dette mu.'^ kun at

Tændernes Form og Lemmeraes Bvirmug, oir at 3Illl.l^

tindes repræsenteret af Dyr med normalt udMklrd^ Lmui

'"ilmld. der ikke kan udslette Grændsen mellem Muldx.np

^'»^ A. Milne Edwards: Keclicrchos pou

-Mammiftres. 18ti8—74, p. 273.

c- pi. 40 A.



m.Ml Vuhhar]wM..-5,. ._ i)e forskolligo Muldvarpocranier, dertn

.in)iMnlo af BlaiiiMlI.---') og B;iird*), vise store Ligheder, og di

i Mi>kjrllii;i,.,i,.i-. ^niu Mivart Imv kunnet finde mellern Cranieme a

Mj>ja}e, S^alops, >^ccq,mmis (ik-apanus'X Cand>/lura Og Talpa. m
moget smaa. I det bele synes MukharixMie^ anippe langt w\^

selvstændig og ensartet, end det ofte ,uita-es.

undtagen i, at det er mindre oi: ihit.« gl.it .ifVuiidrt l)airi

Et Cranium af Crossopus t'odlKns af\i"-ei- fia Sore.

i følgende Foriiold foruden i Størrelse:

Profikonturen viser en stærkere Xedl)uniiig over Pa

bageste Del af Hovedet er forholdsvis l.r.MbMv; foranx'

anterius forholdsvis og .ibsoliit niindn-. Hræuu.i.'n om de

Ben udbuirtet. ikkp takket: sii\ani,i f^,|,nIdsvi^ o- absol

og brodore: foranien ovale ligger paa Bagsiden af pnx-p.s

glenoideus; processus postglenoideus er stærkt afrundet

halvcirkelforraet; processus pterygoideus forholdsvis og ab

tore og den ydre Rand indbuet paa .Midten- processus

goideus stærkere udviklet end processus entopterygoidei

• repræsenteret af en krogforraet hamulus, der er rettot indai

orti hos Soreæ lige tilbage, og igjen tidenfor sig har en liH«

) Baird: Manimals of ^'orth America, 1859.

)
Dot nævtito Cranium er taget af et Dyr, der i sit Ydre og i ^'

stemte ganske med Beskrivolseriic af Sorex pygmæus.
Efter Blasins (Såugeth. Doutschl., j). 137) er DværgspidsiuiK'''

Forplantning oudn« ikke iagttagen; ot Exemplar, tanJot dedt ^

Lersøen den 18de Auijust 1875. havde 4 Yns&v i uterus og vel "
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Aiitwliiinq .if CII krorformot Proces; fossa nipsoptongoidca udvider

siy iKMl.idtil; (len fiio Kaiid af den ulre Tæg af tissiira orbitalis

næsten lige; foramen opticum findes; ala parva er inde i Crauiet

for største Delen skilt fra laraiua cribrosa; de to smaa Foraminer

for de forreste (>rene af artcria meningea media ligge bag hinanden

fdet foramen, der hos Sorex licger øver><t, er i'jkket ned og til-

l)a<^e); ogsaa det forreste viser sig ovenfor fissura orbitalis; en lille

rudimentær processus post orbitalis findes.

parietalis i't snpr.ioccipit.ilirf. i^g. ti. Cro'^sopus focUens; pars antcrior

•^''•'i-osa); nm\ de allertlcste ere ejendommelige

'^S fjerne den netop fra Crocidura.



Haarklædning (foniden de l.iu-'.' ILi.ii \<a.\ <\rn l'.iu.-r. I'

^b^(e.^• mander. En lille fn Hudt.iji -,i,ii \\»-- < ni.s.-^ojn'^ i

læben ned foran de to store d\t'i-tf rnit.rndiT. Trceiluiii'

^

under Fødderne ere ens: Croinopus hai- 'xni-t.'ir N.-ule eiul >'"'i'

de forlængede Haar paa Fødderne hos < ',-i>.^^<,pii.-< antules k)>>'Mi

Bagtbdeti hos Crossopiuf er bøjet indad idlt-r k<in i hvert F.il'l i'

bringes i denne Stillin-. Haark.jolen un.ler Halen hos trosso}''^

mangler ganske ho>. Sorej; liLrfledt>> dm Furo. h\()ri de furlæii!.'-n'

Haar sidde.

Et (helti Crauiiini ..f ( ;•.., ;:hu;, „n.riun ms..,- ft^ lireude i'or-

skjelligheder fi.i Snr,\> ruhmr,--'^ ,:

langstrakt, og Omridv.Mie dann<'^ af endnu mer.- liue Linier; fora-

men magnum og condyli ocripitale^ \endt' i)a<ru<l: i)roccs:ius paia-

lainbdoidea f= cri>>ta ^enli'•i^fula!i^ sii|i..!|..m tind''- h'-''

^vagt antydet ('anal tilbage til foramen laceruni anteriu^: t"i'^'

foramen Vidianum-' ligtrer et and^'t foramen; den frie bagoste li^'fi'

af ala magna er udtakket: den bagud gaaende Forlængels*'
J'

sqvama er meget smal , aftager i Brede bagtil , og dens indi'«-'
f"''

Kand er tildels udtakket: Caualcn i os parietale for arteria menin!--!

media er iidcnfra synlig som hos Surex, men har færre Sideaab-

uinger, nemlig kun en bageste, foramen mastoideum, o- en forrt^^^

') Nogle af Forskjcllighedorne mellom Sorex rulfjnris <><: Croa'^^^

»inrina bero maasko paa dcu bftydolige St»rrelsefi)r.skjel. der pr
l^*

lem disse to Arter, saa at Forskjellighederuc \ilde vIm' sig n""'
'"

naar man sammenlignede Arter af samme Størrelse.



foj'iTstt' Del af de pciiotihkc Beu er stærkt ud-

latvæns af Craiiiet: foramen sjjiiiosum lijjfgor frit

mnip; den lilh^ Dintalte firk,nit.>d.> IMade *'r for

Udseende het\do]ii3' til den sa^d\anlig-e pars niastnidea: pio<'fssiis

ectoi)lei\jjfoideus nian^uler fuldsttendijr; processus enti)pter\troideuh

ptervg-oidea. li\or\ed denne hliver smallere forneden: den bageste

Kand af Oh palatinuni o\er fossa mesopter \ goidea er ikke lige, men

afrundet, oy mangler paa Midten TAserkanmien: tissura orbitalis er

me^^et lille, spalteformet, den frie Rand af den ulre Væg jæ\nt

udhulet: foramon o])ticnin iiudes: foramen subo})ticum synes at

nianjile: ala pana er ikke .sammenvoxon med lamina cribrosa: over

modia: i Fanden findo.s ini;en Foraminer for Vener.

Det er kun enkelte Aiter, der i det foregaaende ere sammen-

lignede; ilsad der er Aits- ug hvad der er Slægtsskjelnemærker.

Kan derfor ikke afgjøres; inen Forskjellighederne ere dog saa store,

at der ikke kan være Tale om at stille Sorer, Cro>,'so/)u,s <)<; Cro-

cidura i samme Siæ^t efter den Maah'stok, man brutrer aiulre

forskjelligo opstillede Sl.c;



Dog SMies det it do h\ultinded( ^l)ld^Mlu-^ nud IndtasrKe if

yufogale, paa dtn ene *^ide oi? de niøiktandede pn den and n

Side danne a<iturli£re, tonimohn: skarpt adskilte Hn\uhfdoliii£:ei'i

Bldmlt de mørUai-idede spidsmus st i ii dt n nnidimeulvin I

^Iiirt Hlannni^ Gra^ (Brm/vjiorcr) D^\Olllo^) iiei \ed ^»a

I os.i finntaln findes de to sniaa ^0Mnlln(. fm ^ uiei De fleste

Vitei udnipike siar ^ed et kort, bredt ( i uiiuni men Blarma an

km bo7ei og de sEdvanlisre Hint uin Vmr iid\endifi: skal d"

ikk \æK til it sk)elne iia Bkn ma taI/joid< s{^), h\oriiuod<nm

I nuiifre Htnsetndti Msei stoi lighed med ^^ntJ

Om de møiktandede ^and^pldsnms, d(ii araenkanske Arøsorw('>

maigaUn og den gamle \eidens Slægt ('to^->o/>ii', Mrkelig danne

tn natuilig Gruppe, ei tt "^pøigsmaal i\<oso7(i sMies at staa

n.cuneie ^ed ^orex end \ed (>ossoim<, Ciinitt") har omtrent

lonn som hosÅoj^j, proeessus ptci}goideus, hamuliis ptto-oui i

og pioiesMis postgleiioideus s\ne^ dannede næsten som ho-. -^

Dtn hdi 32 Tændei htre^om .v.,^, nnidtiirtn ^ ffoyH') B^i

hdAe 80 som(,osso;mM o.- Tæmldm ^ >, , , .
^tult tm i

Kmi pidløddeme hmks forUn^.iU Hm ^"' /'^""^'"^

• A Milm Ldward, R di



^Iiild\aipene') Vf Atbildnin^di') s( ( v n ( m

stæikt ops\ulraot bdstil, som hos iiuiui Vilu "^

1 ii( I siu fi( m mellem ossa paiiet<ilid, os ])t i ii i

ti Ilt ih i huo do to sraad Torammei i di u s f m

1)<1 it ])ioc(ssijs ptengoideus ei dfbildtt i_ smi

.mituut som lios Cro^sopus Tændcim lii\

Lighed mod (tossopus, mon de eie In ide {(. >

s\ai?t faivalo Tandspid^oi) Of> dn.s Tal ci 28 so

Dtiis Stillmy maa sailidos s\nes noL'-ot iibestmit

ikki kjuidd moio til dens indio J}\ini]ii_ Mii

d 11 IjU'-licdtn mod Cioadinn oi vistn k \ ill 1

Tæiidei, ei uæimest boslæatet m( d Diploi

don ollns ikke hii;iioi



PiiidsMnt^'iuppt (/ t( I[/l I
I,/ ,n tu lutoi med a:

mdio lusectideu imn Inilk.n it ^ oi/t/, ^ (Tiupptiib Slægtpi

stia lULimest kan t.udnii ikkt ifjjøKs su lænt,'c der ikke tiuJ

udtørligue Oph^miiffoi om disso Dm s B\^'mn^- Geogah muth

Ml maiske Mse Mg som den næinust Ih .! p^'ImI Vf^pidsmu

er troadtua tn af dem, dti uæimt m_ ni t t M dl <tiii])1

Bhndt d( Mærkei , der fjarue ^jtuKiii i ii ti i Mul i\ u] ii

i Fubtithii nhtd »f d( peti

^ærsk]lt foramen spiiiosum foi artem mf ningea medii 7) Canalen

intorna paa deu ud\tndige Side ,f Cianiet 9) iiunn lukkede Ben

' »nild 1 Øieiepionen for caiotis o^' canalis Fallopii 10) Keduction

if os ptoioticum li\oned det hos Ciondma mmina faai Lighed

med den s.ed\anlvT pais mastoidei 11) en pladeformet Prows. til

Fæste f, , den indie (.u.i ^i ,>, tMupanKum denne Proces er

stæikeu udMkkt ]i(.s spidsmuson, (tid hos CuUetes tUei Lunaceus

I2j (t fniamen h, . n.m n..n..n. v ,i n.^ ,l. iieriotiske
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Ben og ala magna; 13) corpiis af os spheuoideum ikke opsvulmet,

dets nedre Side fiad og, som hos Solenodon, uden processus basi-

sphenoidei; 14) Bunden i Craniehulheden næsten flad; 15) stor

processus postglenoideus ; 16) Formen af processus ptfiyi^niili'i.

fossa mesopterygoidea og den bageste Del af os palatinum
-.

Ih 1"

dette Parti er lios Croc/rfttm næsten som hos Ce;t/e^t',s : L7i l'orm.ii

af fissura orbitalis, der hos Crocidura murina er dannet ganske

som hos Centetes; 18) Mangel af arcus zvgomaticus; processus

zygomaticus paa os maxillare har Form som hos Ce«<étes-Gruppen

;

19) en bred Bro over canalis infraorbitalis ; 20) ingen Venecanal i

• IS frontale hos Crocidura.

Spidsmusenes Gruppe maa stilles imellem C'enfe^es-Gruppeu og

M uldvarpe-Gruppen ; den danner et Mellemled mellem dem; de

Overgangsformer, der rimeligvis have sammenknyttet dem, ere for-

svundne. Nu staa Spidsmusene som en tætsluttet, selvstændig

Gruppe, charakteriseret ved mange Ejendommeligheder, som Under-

kjæbens hele Bygning, den usædvanlige Udvikling af sqvama og

ala magna, Beliggenheden af foramen lacrymale o. s. v. I hele

Craniebygningen synes Spidsmusen at vise en Blanding af Charak-

terer, der dels tyde paa stærk, dels paa meget svag Specialisation

;

det er en stærkt specialiseret Form af en lav Type.

Mivart opstiller Insectædeme paa følgende Maade:

Farailia I. Galeopithecidæ : Galeopithecus.

~ II. Macroscelididæ: Macroscelides, Petrodromus, Rhjncho-

III. Tupaiidæ: Tupain

IV. Erinaceidæ: Gynu

. Gymnura og Erinaceut



>nt>k. ll,n,u,nt,h^.

En natuihgou' Kækkefolge >wieb følirpiido at Aæie-

Chuhhattdn' \ri>j>(iu(kv')

"//"'-'i u L'-umImi \iuu->kjon(k'lijr, og '^am

.lu.K.i, .n,n Mnan lui i,^net df de paa

I fiiKki iiMii lucuiiie J^ndommehgliedt'i

,

lud^\ln liciM tilf.i'lles. modens Knnaceuk og

fjæiuodi^ fici lunanden. 3Iacioscelideine

no sm fui Cladofjatc.^ blandt audet i at mi

fc)la>f,'toriie i



Familit- mellom PoktmoijaluUi o« Talptdn li ' ti ut i 1
- n

en modihccict ('tukta, oi^ diisoi dnis J.i-Im 1 m I ^''ll "I "

foi dckptu e '
) iltd PotamcxjaU dlei r /»^/ ^-^^ll i

> n li n ili i

ikkt no^ui sæihi,' Liglied undtdgon i Kindtændeint s loim J oi

VU \idt Benb\gniiigfMi og de bløde Dele eie bckjendto^j, \isei

(kil ustignok fetoie Forskjellighedei fia MviUh arpen ,
b^cul doi isæi

tjæiuer dem fia bmaiiden, ei Lenimeinos forskjellige B^glnug, bos

beslægtede Du , doi cie uddannede i samme specielle Ketinng,

skulde man \(ute at tuide Lommerne meie ens bjggede, saalcdcs

bom det Mikelig Msei .ig paa andre btedei blandt Patttd\iene.

Men at Mukhaipene dog eic de Insectædeu dci (le naMiiicst be-

slægtede mod Chi iji,ochloi 16 , b\ncs temmelm sikkat ( i miet bos

(knjsoihlon, bai i Jloved.agen samm« Tonn som bos 'Jalpa 1 oi-

skjellen btstaai kun i, at det
. . -

til en buUa ossea b\oi\ed dei dannes løkend( >ii



sqvama nod til .ien ydre Oreaabninir r.>/nu. kun .-r

lauiTt højere oe sætter sig i Forbind -1- 111. -.i aivii.s /.yjm'dt

hvorv.Hl den ejendommeliire sture »Jriil K- n^,.y Lrd.skaalen for li

kjæbeiti dannes: ,arcus zvi:nmiiticns .-r fuldstaMii li^- Benbroen

foram.m infranrhitaU- or smal ; en sid V.-ii.MMna 1 løber tværs

Pande II. I alle de nævnte rorhold vi->or Uu j;,uc/dons Li?l

med Muldvarpen, der næppe lade sig forklare som adaptive.



Korte Bidrag til nordisk Ichthyographi.

II. ybtacanthus nasus Bloch.

(Otto Fabricius's Campylodon eller „Bugtetand").

Meddelt i Mødet deu 30te November 1877

af

Dr. Chr. IMtken.

Den 19de December 1794 oplæste Otto Fabricius her i „Natur-

liistorie-Selskabet" en Beskrivelse af en ham ubekjendt grønlandsk

Fisk, som „for nogle Aar siden var sendt ham fra Kolonien

Julianehaab, hvor den i en af de store Fjorde var om Vinteren

i død paa Isen tæt ved et Vaag,

var opsprungen, eller af en Fisker optrukken og som unj ttig etter-

ladt paa Isen, vidstes ikke. Grønlænderne vidste og intet Xa\n

til den, hvilket viser, at den maa overmaade bjælden forekomme og

være en Dyb vands-Fisk, der knin i besynderlige enkelte Til-

fælde kommer Landet nær". Fabricius gav den Navnet ,,Kampy-

lodon, Bugte-Tanden", men intet Artsna\Ti; han ofi-er den i 4de

Binds andet Hefte af „Skrivter af Naturhistorie-Selskabet" (1798).

S. 22—26, en Diagnose og en Beskrivelse,

og Kigtighed ikke lade meget tilbage at ønske,

Fuldstændighed

en Afbild-

Hiug (Tab. IX), hvilken imidlertid er mindre tilfredsstiUende. Exera-

Plaret, der havde en Længde af 32»/4 Tomme, omtales som „ikke

.^aa vel behandlet som man maatte have ønsket, nogle Dele borte.

^»>dvo beskadigede"; det var endnu tilstede i det „kgl. naturhisto-

ri-^ke :^Iuseum", da Keinhardt sen. udgav sine „Ichthyologiske



Bidrag til den gronlaudsko Fauiuv'j, men kun .,som et teet

halvt Skind , der engaug havde været fæstet paa et Stjkke Pap

over en Udfyldning af Blaar". Som jeg ved en anden Lejligkd-i

har bemærket, er dette Stykke nu desvæiTe ikke mere tilstede, udei

at det kan oplyses, hvor det er bleven af, eller naar det er for-

svundet af Museet — rimeligvis ødelagt af Insekter eller FugtigW.

Omtrent paa samme Tid som dette Exemplar for henved 90 Ai:

siden kom Fabricius i Hænde, maa der rimeligvis være kommet cu.l

et andet Exemplar hertil fra vore nordlige Bilande ; thi Bloch ' <

^

paa nogle af de sidste Sider af sit store Fiskeværk'), li>'-

uingsbind udkom 1795 — altsaa 3 Aar førend det Heft^

turhistorie-Selskabets Skrifter'-, hvori Fabricii Beskri\else
'

lang, som han ha\de faaet fra .'U Vm |i Kjoli.'iili.nnyl iil

UndeiTetning end. at den \ar ..fr.i <Minilien'\ Sand^^u!iii\^

her bleven Offer for en lignende 3Iystitikati<»n >orii deu. der -

ledning til, at Aspidophoroides monnpt>-n/<fms its: dmigoiu-^^

ansete for ostindiske: thi i det efter han> Død af Schneider ;.
-

"in ..Ostindiou-, men dens Hjem hii,^-^ nu kort og godt

.in mare islandic..'\ Om dette nu atter er en Fejlskrift f^"

laudico'- (hvorpaa det ufuldendte Citat af „Xaturhistorie-"^'

Skrifter" sjTies at tyde), eller Bloch senere er kommet un':

!ued, at hans Exemplar virkelig var fra Island, er uæpi'

ophse og er vel mindre væsentligt; Hovedsagen ei-. at B!

hans Udgiver selv underkjendte den ældre Localitt't<,am:i\"
^

Blochske Exemplar, der forhaabentlig endnu er tiKtede i

"

Berlin, ligger, foruden for Afbildnintren i Blochs store 1' -

idenskaboli;,'«' ModdclcLv^r fra den ii
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- il*-n> Kopi i .,s\ atomet- [v\. LXXMI), end\idore til Grund for

I miers B("^kri\else oa; Afbildning i 8de Bind af .,Histoirc natu-

idle des i)(>issons'- (p. 4H7, 1)1.241). Et tredje Exemplar, som don

ti.ui^ke Ex])0([iti()n nndor Oaiiuard fik \ed Island, ligfrer derimod

til (Il und foi don af Valencioimes meddelte Afbildning i „Voyago

i'ii Mande et au Grønland, >>iir la Keclierche, 1835— 3(). Poissons",

1>' \l. mod dens Kopi i det illu.strercde .,Kégne Animal": „Poissons",

l'l
•">•"), f. 2. Der or beuere bleven beskre\et eller antydet flere

i.MM' Ao^r/m«f/ms-Avter— 3 fra Middelha\et og 1 fra N^hoUand, —
MMi (l.'ii nordiske Form vides kun at være fundet do nannte tre

'. \u>-: h%erkeu fra Ibland olier Grønland havde \oro Museer uogen-

^ :i'b iuodtai>et noget andet Exemplar af denne i mango Henseender

iiia'ikværdige Fisk, hvilket \ar saa meget uheldigere, som der er

noule fcif Koinhaidt sen. paa anførte Sted fremhævede) Voverens-

stcmiueNer mellem Beskri\cl.serne af det Fabricius.skc og det Blochske

l-A(Miiplar. der kunde \ække i det mindste en let Tvi\l om deres

VitM.nhod.

Kiulelig — nu i No\ember 1877 — er dette Hul i N"r nor-

ii-kf Fiske^amling bleven udfyldt derved, at 3Iu.seet er kommet i

lit-Mddelse af et næsten 3 Fod langt Exemplar, der af Inspek-

toren for Sydgrønland, Hi. Stephensen i Godthaab, er nedsendt tilHr.

'iro.serer Schleisner og af denne velvillig afgivet til Museet.

lAemplaret, der var opbevaret i Saltlage, er ingenlunde vel be\aret

i 'illo Maader; det har rimeligvis været i lio\ fugles Kløi: Bug-

iK'leii er opreven. Indvoldene udrevne, det ene t)je osr en Del af

f.»'iulorne saa vel som største Delen af Skællene cre borte; af Farven

paa Bekostnimr af Gathnnen —
1 ifon-ejeu er temmelig fuldstændig beskreven

ifbildet, er der saa meget mindio Anledning til at meddele

- udtømmende Beskrnclse af det nodtliaab.^ke Exemplar,

til at meddele nogle Oplysninger om dot og>=aa af Hensyn

•omkomne Beskrivelser af andre Arter, i Henseende til
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hvilke det ikke er uden al Betyduing at hav

henvendt paa, hvorledes det foreliggende Stykke maatte forholde sis

til forskjellige i disse Beskrivelser fremhævede Smaatræk, der ikfe

hidtil have været omtalte i Literaturen om den højnordiske Art.

Fiskens Totallængde er c. 910 Mm., den største Højde c.
^''^

Mm.; denne indeholdes altsaa c. 11,4 Gang i Totallængden: II-

vedets Længde fra Snudespidsen til Gjællelaagets Bagraad <:.

ilm., altsaa netop en syvende Del af den samlede Længd«^,

standen fra Snudespidsen til Bugfinuerne er c. 335 Mm.,

over en Tredjedel af Totallængden; til Gatfinnen 410 Mm.,

under Halvdelen af samme. Forholdet mellem Totallæniii

Højd«n samt Hovedets Længde stemme saaledes ret vel med ^

Angivelser, bedre end med Fabricius's.

Snuden er mere kegledannet fremspringende foran 31

ond Valenciennes's Afbildning viser det, men ikke saa stær

det fremstilles paa Eichardsons Afbildning *) af N. sexspinis; 1

kjævens Symfyse falder lige under det forreste Næsebor, Mellem-

kjævens nærmere ved Snudespidsen end ved det forreste Næselwr; i

Overkjævebenet ender bagtil med en bagudrettet Torn midt unåei

Øjet. Dettes Længdetværmaal er 21 3Im. eller knap en Sjetti'"'

'

Hovedets Længde. Det bageste Næsebor er betydelig støn

det fon-este, fra hvilket det kun er adskilt ved en smal li

det bagestes Afstand fra Øjet er mindre end et halvt ØjetvJ

det forrestes Afstand fra Snudespidsen næsten lig to ØjetværJi-

Nakken er næsten flad, ikke stærkt hvælvet forfra bagtil sow !

det Gaimardske Exemplar eller som det, efter dette, fremha

Eichardsons Diagnose (1. c. p. 59: „fronte gibbo"). Hele H

er skælklædt med Undtagelse af de brede, mørkfarvede La-

Foruden Under- og Mellemkjævebenenes Bue-Tandrækv

bevægelige Ganeben, der berøre hinanden

fuldstændig Tandbue, der løber parallelt med og t^
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tæt bagved Mellemkjævens; derimod mangle øvre og nedre Svælg-

tænder, som det sjnies, ganske. Kjævetænderne have den af Fa-

bricius beskrevne smækre, svagt Sformigt bnede Tigur; Mellenilijæ-

vens ere mere robuste end TJnderkjævens, sammentrykte, sete fra

Siden lidt udvidede henimod Spidsen, altsaa ligesom med et Tilløb

til det lancetformige , der ikke er tilstrækkelig udtrykt paa Valen-

ciennes's Tavle, men derimod vilde være for stærkt udtrykt ])aa

Kichardsons, hvis den forestillede den samme Art; de længste ere

c. 4 Mm. lange. Der er c. 40 paa hver Side; de have Spidserne

drejede lidt skraat indefter og bagtil, sidde i enkelt Kække og

aftage i Størrelse mod Mundvigene. Underkjævens Tænder ere

smækrere, mangle den lancetdannede Udvidelse mod Spidsen, der

er bøjet mere lige indad, og sidde i dobbelt, i Kjævens forreste

Afsnit maaske i tredobbelt Række ; men de ydre Tænder ere mindre

end den inderstes eller Hovedrækkens. Ganetænderne ligne mest

Underkjævens, men ere mindre og smækrere end disse og S-Formen

mindre udpræget, saa at de mere have Karakteren af almindelige

Kartetænder; de sidde fon-est i 2— 3-dobbelt Kække og aftage

bagtil, mod Mimdvigene, i Størrelse ligesom Kjævetænderne »).

Gjælleaabningerne ere meget store og fortsætte sig fortil under

Struben til et Punkt noget bagved Øjets Bagrand. Det er næsten

overflødigt at tilføje, at baade Interoperculum og Suboporculum,

som Cuvier søgte forgjæves, ere tilstede, men ligesom de øvrige

Gjællelaagsben og de 8 Gjællehudstraaler saa aldeles skjulte af

Huden, at man ikke ser noget til dem uden Dissektion. Mund-

og Gjællehulen ere kulsorte, især den sidste; der er ingen (ijælle-

laagsgjælle, derimod en vel udviklet flad Tunge, uden Tænder.

4 Gjællepar ere tilstede, hvis Buer paa deres indre Side bære to

Hækker kegledannede Forlængelser, hver udstyrede med nogle faa

fine Tænder; den allerforreste Række af disse Forlængelser er den

mest udviklede og rager frit ind i Mundhulen; de andre sidde,

') At Fabricius betegner Tænderne som „bniskige" skal maaske kun

antyde deres klare, glasagtige Udseende; den „gulagtige" Toue skyldte

de maa.ske Indtørriugen.
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især paa Buernes nedre Del, mere paa disses Sider end paa dm

orale Rand og rage derfor ikke egentlig ind i selve Mundhulen.

Brystfinnerne sidde maaske lidt nærmere ved Gjællespalten s

Valenciennes afbilder det, men Afstanden er dog betydeli,

end paa Kichardsons Afbildning af den australske Art, Ih

.

Rygpigstraale svarer i Stilling til den sidste (inderste) Sf

Bugfinneme, den første Gatpigstraale til den femte Rygpigstrail

Bagved den sidste Rygpigstraale er der et Rudiment af en BU-

straale, ligesom det beskrives hos A\ vieditei-t^aneus og sexspm\

den er ogsaa afbildet paa den Gaimardske Tavle, men der ses det ikkt

tydeligt, at den i sin Karakter er forskjellig fra de foregaaende. Et.

om end ganske vist ubetydeligt, Rudiment af en Finneliud kan paavise>

bagved de sidste Rygpigstraaler; mellem Gatfinnens Pigstraaler \n
|

Bindehuden ligeledes forfølges næsten lige til de allei-forreste. De itesfc ,

af Bryst- og Bugfinnernes bløde Straaler ere delte to Gange, altea

i 4 Grene; derimod ere alle Gatfinnens Ledstra^iler ukløvede^); dec

øverste Brystfinnestraale er ligeledes ukløvct. I det indre af lif

sidste Gatpigstraaler ses der svage Antydninger til den af RichardsoE

beskrevne Leddeling. Bugfinnerne ere bagtil, som Cuvier beskriver

det, svagt forbundne ved en lav Hudbræmme mellem de inder* ;

Straalers Rod, en Antydning altsaa til den mere eller mindre fuld-

stændige Sammenvoxning af disse Finner, som e

skal udmærke de to Arter, der have 6 Rygtorne. Der er

straaler i hver Bugfinne-), men den længste af dem er

spidset, som Fabricius og Reinhardt beskrive det, og naar i

Tredjedelen af de længste Blødstraaler i samme Finne,

nens Ledstraaler ere c. 100, fraregnet de faa, der ett-

spidsens Tab synes at være anvendte til at danne en fa5^

') Fabricius kalder dem „mangedelte", hvilket Udtryk maaske '-

betyde „mangeleddede".
^) Samme Antal opgives for N. Bonupurtii og X. sexspim^-

mediterraneus fandt Filippi og Verauy derimod 4 paa hver rfi'l'

eius og Valenciennes fandt ligeledes S, Bloch derimod kun -
'

knn 1(?) hos N. namn.
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finne; det er rimeligt nok, at det manglende Halestykke kan have

baaret 15 eller 16 Straaler, saa at det samlede Tal vilde blive

omtrent det samme som det Fabricius og Cuvier fandt hos de to

af dem undersøgte Exemplarer'). Straaletallene stille sig i det

hele saaledes:

B: 8; P: 14; V: 34-6-72); D: 10 + 1; A: 17 -f

(hos det godthaabske Stykke), hvomied kan sammenholdes:

P: 15-16; V: 3-4-7-8; D: 9; A: 14-f 116; C: 12

(efter Fabricii Tælling)

B: 8; P: 16; V:2-f8; D:10; A: 13 -f- 116; C: 8

(det Blochske Individ).

Ber er altsaa aabenbart nogen Variation i Straaletallene, hvilken

der dog ikke kan tillægges nogen Betydning udover det individuelle.

Sidelinien er stærkest udpræget i dens forreste Stykke;

den synes at tabe sig paa Halens sidste Tredjedel, saaledes som

det ogsaa beskrives af Fabricius, Filippi og Verany (for N. medi-

ferraneus), hvorimod Valenciennes afbilder den som tydelig lige til

Halefinnen. Af dens Grene paa Hovedet forfølges uden Vanskelighed

en Række Porer bagom og under Øjet til Snudespidsen og en anden

«ed ad Gjællelaaget og videre som en Kække af en halv Snes

^tore Porer hen til Tnderkjævens Symfyse. — De fine Skæl ligge

1 tykke Hudposer, have en aflang Form og et rdseende, der er*

beskrevet rigtigt af Cuvier, men gjengivet noget raat paa Gairaards

og Richardsons Plancher; jeg tæller, paa forskjellige Skæl, c. 75

—

95 Straalelinier og c. 20—40 concentriske undulerende Linier.

Af Farverne — om hvilke de franske Afbildninger vel maa

antages at give en temmelig rigtig Forestilling — er der kun til-

bage eu Del mørkt Pigment, især paa Kroppens Underside (hvilken

rimeligvis har ligget nedad, da Fisken laa paa Isen eller Stranden),

iiloch angiver flere, 136 i Gat- og Halefinne tilsainme

Ta'lling (Ii5_ii6) maa naturligvis have Fortrinet.

I^- V. s. 6 i den ene, 7 1 den anden Finne. Den
liienneake Afbildning viser 11 Eygpigge foruden den f<



hvorimod Oversiden er næsten ganske afbleget; Fiunehinderne mi

deres Straaler ere mørke og hæ

der ikke oplyses andet eud

r lang, temmelig tykvægget

De hidtil bekjendte Notacæithus-Åi-iQv kimue klassificeres saa

ledes:

A. Spinædorsales6; pinnæ ventrales plus minus coalitæ.

1. N. mediterraneus Fil. et Ver. (Mare mediterrane;::

specimen unicum cognitum 203 mm. longum).

2. iV. sexspinis Kich. (Australia; specimen unieuni i

tum c. 13 pol], longum).

B. Spinæ dorsales 9—10(11); pinnæ ventrales vix conjiu

3. iV. nasus Bl. (Mare islandicum et grønlandicum aiisna-

longitudinem trium pedem fere attingit).

4. N. bonapartii -Risso (Mare mediterraneum ;
specimen ij'i'^

nile?) descriptum 148 mm. longum).

C. Spinæ dorsales 30 vel ultra; rostrum proboscidifonu

5. iV. rissoanus Fil. et Ver. (Mare mediterraneum :

^

ceterum indescripta, forsan generis novi tj-pus (Gti^

Den eneste af disse, som der kunde være særlig AnU i

at sammenholde nærmere med vor højnordiske Form, er se.

den middelhavske N. bonapartii, der desværre kun er kjeii'

kort Beskrivelse af Risso (Archiv f, Naturgeschichte VI.

S. 376—78) og en Afbildning (Tab. X), der ikke paa alle 1

er i den bedste Overensstemmelse med Beskrivelsen. Ex'

hvis Hjem henlægges til Middelhavets „abymes marins

er rimeligvis temmelig ungdommeligt. At Figuren ^^
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Eygpigstraaler , medens Beskrivelsen angiver 9'), tør vel ikke

komme i Betragtning; heller ikke at Halespidsen angives og af-

bildes som endende spidst, uden at der spores en særskilt Hale-

finne, eller at Eygpigstraalerne beskrives som isolerede, medens Af-

bildningen dog udstyrer dem med nogen Finnebud; denne kunde i øvrigt

gjærne være mere udviklet hos unge end hos gamle Exemplarer.

Tændernes ringe Antal (20—22 i Underkjæven o: paa hver Side

af denne) kan vel ogsaa forklares af Individets formentlige Ung-

dom. Vigtigere var Gjællehudstraalemes Antal (6), hvis man turde

stole paa, at Eisso havde fundet dem alle, saavelsom Bugfinne-

straalernes (3-f 11?), hvis dette er paalideligt. Skulde det vise

sig, at der i disse Punkter er begaaet Fejl, — hvilket ingen-

lunde synes urimeligt — vilde Formodningen om, at den fra

Middelhavets dybere Vandlag beskrevne Form kun var Ungen til

den fra de nordiske Have bekjendte Art, vinde i Sandsynlighed,

om der end derfra endnu vilde være et godt Stykke til Vished;

det er, som bekjendt, for Dybhavsformernes Vedkommende misligt

at slutte til Artsforskjel fra stor geografisk Afstand, men saa meget

synes i al Fald vist, at disse Arter maa staa hinanden temme-

Jeg maa endelig aflægge den Tilstaaelse, at Undersøgelsen af

denne Fisk ikke har hjulpet mig paa Spor efter l^otacanthernes

dunkle Slægtskabsforhold; de synes at være „sui generis", og kan

man end i Henseende til Hovedets Fjsionomi, Bugfinnernes Stil-

ling, de uparrede Finners Forhold o.s.v. let udfinde Analogier med

forskjellige andre Typer, maa det befrygtes, at disse snarere ville

lede bort fra end til Erkjendelsen af deres Affiniteter.



Om Cassytha og dens Haustorium.

Et anatomisk og org^anogenetisk Studie.

V. A. Poulsen.

[ødet den 30te November 187;

Iblandt de af Plantelegemets Lemmer, om hvis morfologiske Værdi

man endnu er uenig, have de saakaldte „Haustorier" paa de para-

sitiske Fanerogamers Stængler og Eødder Krav paa en betydelig

Interesse. De Undersøgelser, som i Tidens Løb ere blevne dem

til Del, have ført væsenlig til tvende Opfattelser, af hvilke den ene

giver dem Rang med Eødder, den anden betegner dem (eller i al

Fald nogle af dem) som ,,orga>ia sul generis"-, ja enkelte Forskeiv

lade det endog staa fuldstændig uafgjort, til hvilken morfologisk

Kategori de egenlig bør henregnes.

Da det tilfældigvis faldt i min Lod at undersøge en af d'

Parasiter, som bære saadanne Haustorier paa Stængelen, neiuli?

Cassytha, var det naturligt, at jeg (bl. a. ved Sammenligning rad

Cuscuta) bestræbte mig for at komme til Klarhed angaaende det

nævnte Spørgsmaal, og det er Resultaterne af denne lille Tnder-

søgelse, jeg her skal tillade mig at forelægge tilligemed en TyAain^

i det Haab, at vi derved maa være komne et lille Skridt nærmere

til den rette Forstaaelse af dem.

Inden jeg imidlertid gaar ind paa en nærmere Diskussjon, ska!

jeg forudskikke en kort Fdviklingshistorie af Haustoriet bos Cas-



sijtha, hvorhos jeg maa gøre opmærksom paa. at jeg i den følgende

Fremstilling, hvor jeg taler om Haustorier i Almindelighed, kun

har de kaulogene, ikke de rhizogene for Øje.

Jeg har haft Lejlighed til at undersøge to Arter af den nævnte

Lauracé, nemlig Cassytha americana , som jeg skylder Hr. Baron

Eggers, der har indsamlet den i Vestindien, samt C. dissitiflora

Meiss. , hjembragt fra Brasilien af Hr. Dr. Eug. Warming: jeg

takker herved for Overladeisen af det sjældne Materiale.

Hvad det rent hahituelle angaar, er det almindelig bekendt, at

Cassytha i sin Maade at voxe og snylte paa ligner vor hjemlige

Cnscuta i en paafaldende Grad, ihvorvel den ikke besidder dennes

traadfine, spinkle Stængler, meii er forsynet med noget solidere og

kraftigere Akser. Ved disses Anatomi skal jeg ikke opholde mig

længere end Forstaaelsen af det efterfølgende kræver; Cass. ame-

ricana og andre Arter have ofte nok været Genstand for Under-

søgelse i denne Retning, og spredte Bemærkninger forekomme rundt

om i Litteraturen").

Et Tværsnit af Stammen af Cass. americana (Fig. III) viser os

yderst en Epidemis (e) med gul, noget ujævn Kutikula ; dens Celler

ere noget langstrakte, hvorimod deres Højde og tangentiale Gennem-

snit omtrent ere lige store. Spaltaabningerne ligge som bekendt i

Rækker ligesom Epidermiscellerne ; Spalten staar lodret paa Stængelens

Længdoakse. Under Overhuden træffe vi et Lag {1) af langstrakt.-,

l'areukymatiske Celler, som lige saa vel som de følgende Cellela-

1 Barken ere meget protoplasmarige og føre Stivelse, undertid.-:

røde Farvestofkugler. Underneden dette første subepidcrmale Cell' -

WK. der kuu afbrydes ligeunder Spaltaabningenie for at give Plad^

'"' en lille Aandehiile, kunne vi ikke sjældent træife et Lag aj

III. 5 Tomo. lS4(i.
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noget kortere, men højere og bredere Celler (2); imidlertid ere de

ikke altid udviklede, formodenlig fordi det næstdybere Lag, som synes

at frembringe dem, i saa Fald har undladt at dele sig. Under de

lange Celler finde vi da et temmelig regelmæssigt Lag (3) af stærk

radialstrakte, sædvanligvis tangentialdelte, noget prismatiske Celler,

som i høj Grad minde om Pallisadevævet i mange Planters Blade,

og endnu dybere inde forekomme et Par Lag afrundede eller polj-

gonale Celler af samme saftige, stivelseholdige Beskaffenhed. Inden-

for Barkvævet træffes Fibrovasalsystemet, ledsaget af stærkt fortyk-

kede, lysbrydende, prosenkymatiske Sclerenkymstrænge, hvoraf hver-

anden (se-) har en noget større tangential Diameter end de mellem-

liggende og ere paa Tværsnit halvinaanefoiinede ; lige indenfor hver

saadan større Sclerenkymstræng befinder sig en stor Lakune (/) i

Cellevævet, hvorpaa vi træffe det egenlige Phloémparti (ph) med sine

meget snævre Celler og endnu længere inde imod den temmelig

storcellede Marv det tilhørende Xylemparti (x); Eummet imellem de

primære Fibrovasalstrænge er paa den udvoksne CWssyMa-Stængel

opfyldt af sekundære Vedpartier med de vel bekendte, karakteri-

stiske, ringporede Kar (k). De mindre, paa Tværsnit rundagtige Scle-

renkymstrænge (sci), som afveksle med de oven omtalte større, støde

ikke op til nogen kanalformig Lakune, ere heller ikke anbragte ved

noget Phloémparti og ligge noget mere ud ad imod Stængelperife-

rien. De spille ligesom de større Strænge af samme Art en KoUe

i Plantens indre mekaniske System. Paa de udvoksne Stængler.

som have staaet til min Eaadighed, var det mig ikke muligt at

opdage noget Kambium; hele dette Væv var gaaet over til blivende

Væv af dels parenkymatisk dels prosenkymatisk Art. Kun ganske

undtagelsesvis har jeg hos en enkelt Fibrovasalstræng iagttaget

nogle faa, meget finvæggede, rectangulære Celler paa Grænsen mellem

Phloem og Xylem, hvis stramme, tangentiale Yddgge mindede om

et meristematisk Væv.

Hvad- Bladets Anatomi og Udvikling angaar, da maa jeg ^^^

klage, at de yderst faa unge Grenspidser, som fandtes paa ^'

vestindiske Materiale, ikke have været mig tilstrækkelige til der.t>
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med Sikkerhed at angive noget fuldstændigt. I Sammenligning med

det paa et meget lavt Udviklingstrin staaende Blad af Cuscuta^)

er Cassythas lille, skælformede, tilspidsede Blad unægtelig højere

organiseret. Indenfor en temmelig tynd Overhud ligger der et Lag

af meget store Celler, som atter omgive et indre, smaaccllet. pro-

toplasmarigt Cellevæv, hvis aksile (eller mediane) Elementer ere

omdannede til korte, nætforraig fortykkede Celler, som man almin-

delig plejer at finde i Karstrængenes Ender; paa Bladspidsen samt

udvendig paa den hvælvede Bladhasis vokse Overhudens Celler ud

til cylindriske, i Spidsen afrundede, encellede Haar, hvis ^digga

have den samme gullige Farvetone, som hele Plantens Epidermis-

ydervægge besidder. — I Hjørnet af disse smaa Skælblade komme

Hos Cassytha dissitiflora Meiss. er Bygningen i alt væsenligt

som don nys beskrevne Arts, og da i det hele taget Spørgsmaalet

om Stængelens Anatomi har været mig af mindre Vigtighed end

Redegørelsen af Haustoriernes og deres morfologiske Betydning,

maa det bero ved de givne Antydninger.

Hvad Celleindholdet i Barken angaar, har jeg allerede ovenfor

berørt, at vi traf Stivelsekorn; en nøjere Undersøgelse under stær-

kere Forstøn-else viser imidlertid, at de (i al Fald meget ofte)

pre sammensatte, og at hver saadan lille Gruppe Korn ligger

omgiven af en Protoplasmamasse; dette saa vel som deres Belig-

genhed i Cellen samt Tilstedeværelsen af Overgangsformer mellem

dem og de ligeledes ovenfor nævnte, rødgule Farvestofkugler bragte

mig paa den Formodning, at vi her have at gøre med Klorofyl

-

korn, som imidlertid paa det af mig benyttede 3Iaterialo vare

t^levne affarvede af den Spiritus, hvori de vare opbevarede. Nogle

Forfattere kalde rigtignok Cassytha for en klorofylløs Parasit lige-

som Cuscuta, men dette beror uden Tvivl paa en Beskrivelse efter

tørret eller i Spiritus opbevaret Materiale. Den eneste Forfatter.

^•^m, saa vidt jeg véd, har undersøgt levende Cassytha-?\-å\\\.(!X . er

') Sé Koch: Entmckelung der Cuscuteen. 1874. Hansteius But. Abh. II, 3.
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Loew; men han angiver ogsaa*) om sin C. melantha, i

lioidt Bladgrønt-): i biologisk Henseende kan Planten

med Viscum, da den lige som denne er i Stand til selvstændig at

spalte Luftens Kulsyre. Hr. Baron Eggers, som har haft Lejlighed

til at iagttage Planten levende i dens vilde Natur, bekræfter ogsaa

denne Antagelses Kigtighed.

I Bark- og Mancellerue af Cass. dissitijlora fandt jeg en

uhyre Mængde meget smaa, men fuldstændig udviklede Krystaller

af oxalsur Kalk; i ringere Mængde forekomme disse ogsaa hos Cass.

nmerkana. Hos Cass. dissitijlora maatte disse først fjæmes med

svag Klorbrintesyre, inden Snittet blev tilstrækkelig gennemsigtigt.

Sammenligne vi Caes. americmia med den af Loew studerede

Cass. melantha, finde vi hos denne sidste nogle luftførende Gange

i Barkvævet tæt under Epidermis; disse forefindes ikke hos Cass.

ainericana; de kanalformede Lakuner paa Bastpartiets Yderside ere

derimod tilstode hos begge Arter, og deres Oprindelse er uden Tvivl

lysigen-''). Ligeledes finde vi vel udviklede sclerotiske Strænge hos

begge; Loew kalder dem „Bastbundel" i Overensstemmelse med den

ældre Opfattelsesmaade , men har dog bemærket som en Ejendom-

melighed ved de mindre af dem, at de ikke ligge lige over for

noget Xylem, hvilket jo for vor Opfattelse heller intet besynderligt

frembyder. Han betegner disse svagere Sclerenkymstrænge som

„intenuediåre Bastbundel". Det er ligeledes et for begge Arter

fælles Træk, at Kambiets Virksomhed hurtig ophører.

Specielt anatomiske Arbejder over Cassythas Stængelbygning

ere ikke talrige; Loews, Chatins og Decaisnes Navne knytte sig

iver hertil. Loews Arbejde have vi nvlig omtalt; Decaisnes korte

{Cassijt^^'^

bemærker ogsaa, at liaiK^^^

1 har undersøgt levende e

ikko af haus i ovTigt
meg^t



der baade behandler Cuscuta og Cassytha, inde-

1 Epidermis, Barken og Karstrængsystemet

;

I general d'une coupe de la tige d'un Cas-

sytha offre done la plus grande analogie avec celle d'une jeune

racine de plante Monocotylédonée, . . . .;" Chatin har i sin „Ana-

tomie comparée" vel ikke specielt behandlet de samme Arter, som

jeg; hans Afbildninger afvige imidlertid saa betydelig fra mine

Præparater, at jeg er tilbøjelig til at anse dem for mindre vellyk-

kede, ogsaa hvad Haustoriets Anatomi angaar. Med Hensyn til

Spørgsmaalet om Kloroiyldannelse eller ikke i Barkparenkymet for-

holder han sig snarest tvivlende, men mener dog, at den mulig

forekommer. Pladsen tillader mig for øvrigt ikke her at gaa ind

paa en detailleret Kritik af Chatins Arbejde, hvilket heller ikke

vilde føre til noget for Sagen selv væsenligt Eesultat.

Ti komme nu til en nøjere Betragtning af de for Cassytha

saa ejendommelige Haustorier (Fig. I). Inden vi gaa over til den

nærmere, anatomiske Beskrivelse, kunne vi ikke andet end fremhæve

den store ydre Lighed med Cuscutas tilsvarende Organer. Det fuldt

udviklede Cassytha -Raxistonum er af Loew træffende blevet sam-

meiihgnet med „der Fussstummel einer Raupe"; det er en kort,

eyhndrisk Udvækst, der ligesom med et Par smaa Læber omfatter

den Gren, hvortil Planten har fæstet sig. E\Tien til at frembringe

Haustorier er ligesom hos Cuscuta ikke ligelig fordelt over hele

Stængelens Ovei-flade, men vi træffe her øjensynlig ganske det

samme Fænomen, som er saa bekendt for Hørsilkens Vedkommende,

nemlig det, at Stængelen afvekslende er sensitiv og ikke sensitiv,

"''^ at vi finde ét Parti af Stammen, som har frembragt en hel

^f-1 Haustorier og vundet sig fast omkring Værtplanten, medens

^'-^ umiddelbart dei-paa følgende stiger i Vejret i langt stejlere Vin-

'^"^8'«- og er aldeles blottet for Haustorier. Det er meget almin-

'^•^l^^t, at den ene Cassytha -Stængel snylter paa den anden, og

"*eget h}T)pig vil man finde, at tvende Haustorier støde sammen

"? vekselvis sende Poriængelser ind i hinanden.

Et fuldt udviklet Haustorie bestaar af et Fasthæftningsorgan



(„Saugnapf"; „appareil préhenseur" Chatin) (Fig. II, E) samt et Er-

næringsorgan („Saugfortsatz"; „su9oir" Ch.), der som en spids For-

længelse strækker sig ud af førstnævnte og ind i Værtplanten

{hk; hk'). Hæfteorganets fon-este Flade er kredsrund og retter

sig i Konkavitet efter det Legemes Form, hvorpaa den hviler.

Et Længdesnit (o: parallelt med Haustoriets Akse) viser os yderst

en Epidermis (Fig. IV, e), hvis Celler paa den adhæsive Flade ere

stærkt radialstrakte samt tangentialdelte ved én Væg; dog optræder

denne Væg ikke altid i enhver af Cellerne. Disse blive mindre

ude ved Eanden af den adhæsive Flade og gaa dér jævnt over i

de Celler, som sammensætte den Epidermis, der beklæder Hau-

storiets Sider. Midt paa den kredsrunde Hæfteflade, (Fig. II, dl.

har Haustoriets aksile Væv (den ovennævnte „Saugfortsatz") (kt)

banet sig Vej igennem Overhuden og trængt sig ind til (eller

endog ind i) Værtplantens Fibrovasalsystem. Indenfor Haustorie-

overhuden, der gaar aldeles jævnt over i Moder-Stængelens, finde

vi et parenkymatisk Væv, en Fortsættelse af Stængelens Bark-

ræv, og inderst i dette, altsaa dannende det centrale Væv i tele

Organet, sés en cylindrisk eller svagt konisk Kærne af nætformig

fortykkede Karceller samt smaa, protoplasma- og amylumrige Paren-

kymceller; det er denne Kærne, som udenfor Hæftefladen, altsaa

inde i Værtplanten, ofte betegnes som „Snylteroden", „Saugfort-

satz". De epidermale og subepidermale Celler, som have hgget

denne i Vejen paa det Sted, hvor den er traadt ud igennem Hæfte-

fladen, ere blevne aldeles sammentrykkede og tilintetgjorte; de ere

derfor saare vanskelige at iagttage, endog som Rester. Men endnu

ét Sted inden i Haustoriets extramatrikale Del findes saadanne coni-

primerede Celler, nemlig i en konisk Zone noget inden for Epidernu^

(Fig. IV og n, ts). Vi have her ganske det samme Fænomen for o^-

som Haustoriet paa Thesium-R&Mexne frembyde, men som de
'^^

logene Cwscwto-Haustorier, der ellers i Almindelighed nævnes sanunen

med Cassythas, ikke vise Spor af. De nætformig fortykkede Ce e •

Tracheideme, som udgøre Haustoriets Kærne, lægge sig indeni

s^^Aa-Stængelen op til Xylempartiet ; Haustoriets Plads '
ikke af-
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liængig af Sclereukymstræiigene , som man maaské kunde være til-

bøjelig til at antage; jeg har ofte sét saadanne Strænge strække

sig tværs igennem den inderste Dél af Haustoriekænien, hvor^'ed

dennes Traclieidesystem blev nødt til i tvende Grene at gaa udenom

ScIerenk}Tnet : paa den udvendige Side heraf smeltede de imidlertid

atter sammen til én. — Det er en bekendt Sag, at de Celler, som

indtage Spidsen af Haustorialkærnen , bos Cuscuta vokse ud til

lange, haaragtige eller hyfelignende, af hinanden uafliængig voksende

Traade; sligt forekommer aldeles ikke hos de af mig undersøgte

Cassythaer; „Snylterodens" Spids vedbliver her som^hos Thesium

at danne en kompakt sammensluttet Cellemasse.. Den trænger ofte

meget dybt ind i Værtplanten; hvis denne er en anden Cassytha,

naar den ind til Xylemet, men jeg har aldrig set den gennembryde

'lette, hvilket derimod var Tilfældet paa en anden Værtplante, hvis

-^'avii jeg ikke kan angive, da kun et lille Brudstykke af Stængelen

^tud til min Kaadighed; her havde Haustorialkærnen gennembrudt

en hel tyk Vedmasse og var gaaet noget ind i Marven. Lignende

berettes om C. melantha af Loew (1. c).

Foruden de allerede omtalte Differenser imellem Cassytha og

Cuscuta, hvad Haustoriets Bygning angaar, maa det endnu være

mig tilladt at fremhæve den cylindriske Form, som førstnævnte

Plantes Snylteorgan besidder, medens det hos den sidste næppe

i"ager frem over Stængelens Niveau. I dette Punkt stemmer det

altsaa overéns med Haustoriet hos Thesium, som det ogsaa ligner

^^ri, at det besidder de omtalte, komprimerede Celler noget uden

for Haustoriekærnen. Hvad endelig denne sidste angaar, da er

•lens Tracheidemasse hos Cassytha, som hos Cuscuta, enkelt, medens

^en hos Thesium, som bekendt, or delt i tvende noget buede, paa

Tværsnit hrede, halvmaaneformede Grene. Den radialstrakte Epi-

'ferniis paa Hæftefladen er endelig ogsaa et Lighedspunkt med Cus-

''"^«- derimod en Forskel fra Thesium. Man sér saaledes, at Cas-

'.^/'^'«*' Haustorium i visse Maader er en Mellemting mellem de to

^laJgters.
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Hvad nu TJdviklingslustonen angaar, da er jeg bommen til

følgende Resultater. De alier første Stadier har jeg ikke kunnet

finde paa mit Materiale, men de yngste, jeg har set, og som befinde

sig i min Præparatsamling, tillade lettelig at drage Slutninger an-

gaaende de forudgaaende. Der er, saa vidt jeg kan se, intet i

anatomisk Henseende særlig udpræget Sted paa Stængelen, som

fortrinsvis frembringer Haustorierne , o: disses Stilling er ikke af-

hængig af Karstrængenes; de danne sig ud for et Phloemparti lige

saa vel som ud for etintervasalt (secundært) Xylém, men formo-

denlig opstaa de kun som Følge af en i det mindste en kort Tid

vedholdende Irritation. Da jeg, som ovenfor bemærket, kun tø

haft Spiritusmateriale, kan jeg intet angive i fysiologisk og biologisk

Henseende herom. I Modsætning til Cuscuta er Cassytha meget

rig paa Spaltaabninger , men heller ikke mellem disses og Hausto-

riets Beliggenhed kan jeg opdage nogen Afhængighed. De eneste

Akser, hvorpaa jeg aldrig har set Haustorier, ere de korte, temme-

lig tykke, men uden Tvivl slet ikke sensible, florale Grene.

Den første Begyndelse til et Haustorium viser sig uden paa

Stammen som en svag, afrundet Vorte. I de yngste Stadier (Fig.^

og VI), som jeg har kunnet undersøge, hidrørte denne fra en be-

tydelig Radialstrækning af de Barkparenkymceller, som iidgjorde det

tredje, fjerde og femte, maaské endnu dybere liggende Lag under

Epidermis, Celler der altsaa i funktionel Henseende staa i Assimila-

tionens Tjeneste, hvad deres Klorofylholdighed antyder. De ovenfw

liggende Lag strækkes aldeles ikke paa denne Maade; de blive

imod stærkt udvidede i tangential Retning, og der optræder radi e

^•ii&ggQ i dem, hvilket er en K'ødvendighed for dem, hvis de

skulle gennembrydes af de underneden liggende Vævmasser,

yderste Cellelag, navnlig i det andet udenfra, optræder der, na*

Vorten har naaet en vis, dog endnu temmelig ringe Størrelse,

gentiale N^ggQ, hvon-ed der opstaar et smaacellet Væv ovenover

stærkt forlængede og ved Tangentialdelinger til radiale
CeUesta^er

udviklede Celler, som begyndte at indlede hele Organets
Dannelse-

Selve Epidei-miscellerne maa ogsaa radialdeles for at kunne =
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med i Væksten. Det er umuligt at paapege en bestemt, indre

Celle eller Cellegruppe som Initial for hele Organets Dannelse, og

selv naar dette i nogen Tid har vist sig som en tydelig Protu-

berans paa Cassythas Stængel, er der i dets Indre ikke Spor af,

at noget yderlig liggende Vævparti er bleven komprimeret og der-

ved dræbt som Følge af et endogent anlagt Vævlegemes Gennem-

bryden. Jeg anfører dette for at hævde, at Cassy^^a-Haustoriet

er en ex og en Dannelse.

Naar Haustoriet har naaet en Udvikling, som svarer til den

nys skildrede, har det to Chancer for sig: enten træffer det den

Værtplante, ved hvis Pirring den hele Udvikling blev fremkaldt,

eller denne er imidlertid paa en eller anden Maade bleven bort-

taget, og det kan saaledes ikke komme til at opfylde sin Hensigt;

i sidstnævnte Tilfælde visner Haustoriet lige som hos Cuscuta ikke

bort, men voxer endnu en kort Tid og antager Form af en spids,

ofte indtil tre Millimeter lang Protuberans paa Stængelen (Pig. I, a);

det aksile Væv i dette Organ omdannes til en svag Tracheidestræng,

bestaaende af korte, netformig fortykkede Elementer af ganske den

samme Natur som de, der udgjorde de tracheale Celler i det fuldt

og nonnalt udviklede Haustories Kærne*).

Hvis derimod den unge Haustorieprotuberans straks har en

^'ærtplante at trænge ind i, hvilket jo er det hyppigste og normale

Tilfælde, vil den af Stængelen presses ind imod den, og nu begynder

^le Epidermisceller, som ligge noget indenfor Randen af Haustorie-

papiUens allerede noget plane, foiTeste Flade at strække sig stærkt

1 radial Eetning, samtidig med at de tangentialdeles; derved faa

^T dannet en Hæfteflade, ligesom hos Cuscuta. Paa selv samme

Tidspunkt begynder det indre Væv i Papillen, nemlig det, som er

•dannet af tredje eller §erde og femte subepidermale Cellelag, ved

selvstændig Vækst at fortrænge og komprimere de oven over lig-

Sende Vævlag, og endelig finder der et Gennembrud Sted o: Hau-
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storialkæruen bryder ud af Haustorialbarkeii og ind i Vært] ';

Mit Materiale har ikke tilladt mig at iagttage selve Genueiui

stadiet, hvorfor jeg ikke kan angive Noget om det Tidspunkt, c

Tracheidedannelsen foregaar i Haustorialkærnen. Paa den angivae

Maade faa \i altsaa det fuldt færdige Haustorium dannet, saaledt^

som vi ovenfor have beskrevet det. De ovenfor anførte, komprime-

rede CeUepartier inden i Haustoriet, som svarede til dem, vi finde

hos Thesiwn, men som ikke forekomme hos Cuscuta (hvilket heller

ikke vilde være muligt) , dannes først efter at Hæftefladen er be-

gyndt at udvikles. Grunden til deres Fremkomst er her uden Tvivl

den samme, som Solms-Laubach ') angiver for Thesiums Vedkoni-

Vi have nu betragtet det færdige Haustoriums Bygniug samt

dets Udvikling og skulle nu, forinden vi gaa over til Diskussjonen

om dets morfologiske Værdi, undersøge, om der ikke i Litteraturen

findes nedlagt Forsøg paa Tydninger heraf.

Cassytha er, hvad dens parasitiske Organer angaar, kun meget

lidt bearbejdet; medens der om andre Planter af lignende Leve-

maade og med tilsvarende Organer findes en meget betydehg I-i

'

teratur, hvis de da ikke ere ganske overordenlig sjældne, saa <

man af rent praktiske Vanskeligheder har været hindret i at under-

søge dem, — findes der kun forholdsvis meget lidet angivet om

vor Plante, og, hvad vi maa lægge Mærke til, den bliver som o

i morfologisk og biologisk Henseende slaaet sammen med i^«^^'

med hvilken den jo har en frappant Lighed. Den eneste nOs

lunde fyldige Bearbejdelse af Cassytha, oven i 'Købet baseret F

Undersøgelse af levende Materiale, er Loews oven nævnte A i'^'^

ling om C. melantha; han siger heri ligefrem, at Haustorialkæ'"-

(Chatins „cone perforant cellulaire") er en „Wiirzelchen".

For Cuscutas Vedkommende kunne vi bemærke, at alle æ
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l'oifattere samt en stor Del nyere ^) opfatte Haustoriet som en Eod,

ril Adventivrod paa Stammen. Solms-Laubach er mest tilbøjelig til

at kalde det et „organon sui generis'', en Forklaring, som imidler-

tid forekommer mig kun at være en Nødhjælp, og endelig er Koch,

— den Forfatter, som i Nutiden nøjagtigst har studeret Cuscuta,

— kommen til det negative Kesultat, „dass dasselbe nach Anlage

mul Wachsthum weder als eine Analogie der Wnrzel, noch des en-

iloi;tnen wie exogenen Sprosses erscheint".

For at kunne forstaa Cuscuta s Haustorium maa vi gaa ud fra

t'assytha.

En i morfologisk Henseende fuldstændig udviklet Plante be-

staar af de fire Grundorganer Kaulom, Ehizom, Fyllom og Metabla-

stem (Celakowsky). Om Kaulomer og Fylloraer kan der, naar Talen

er om Haustoriets Værdi, selvfølgelig aldeles ikke være Tale; vi

have altsaa at undersøge, om dette Organ kan gaa ind under én

af do tvende andre Kategorier. Her forekommer det mig imidler-

1
Haustorium ikke

kan være nogen Eod, og det samme gælder om Gassytha^. Vigtige

Karakterer for en Eod ere Vækst ved et apikalt Vækstpunkt, endo-

gen^) Oprindelse og Tilstedeværelsen af en Eodhætte (endskønt denne

ikke muligt

Haustorium;

mgle) samt den anatomiske Bygning.

iagttage nogetsomhelst Vækstpunkt i det

Vsksten sker bestandig ved interkalære Delinger og Eadialstræk-

niiig af de saaledes dannede Celler; der findes intet Karstrængsy-

stera i dette Ords almindelige Betydning udviklet, men kun en

^^ Masse af korte Tracheider, ganske som vi kunne finde dem

' i Droseras Kirtelhaar; af nogen

tudelig, hvad der er et af de alb Træk,

her blot henvise til Laubach-s og

t Rod tbrekom-

dcuiie Plantes

vidsk. Meddel.



storiets Anlæg er rent exugcnt. ikko endogent, thi saalænge flau-

storiet ingen Værtplante har naaet, er der ikke Spor af nogen

Kuptur af Epidermis eller Sammentrykning af det underliggende

Væv. Vil man endelig have det ind under Bodens Kategori, kan

jeg ikke sé rettere, end at dennes Begreb bliver saa udvisket k

usikkert, at enhver Definition derpaa ophører. Vel sandt, at du

ikke existerer skarpt definerede Begreber i Naturen, som Sachs siger

i sin Lærebog; men det gælder dog kun til en vis Grad; det er

umuligt at sætte nogen skarp Grænse imellem et Fyllom og et

Metablastem, men man kan dog nok afgøre, hvorvidt et Bøgeblad

eller i det hele taget ethvert saakaldet Løvblad er et Fyllom eller

ikke, eller om Rosens Torne ere det eller ikke. Ligesaa med Cas-

sythas Haustorium; vi kende kun paa ét Punkt i hele Planteriget

en Eod, som er af 'exogen Oprindelse, men den har nomal Eod-

bygning; hvorfor skulde vi da lade CassijthcC& Haustorier danne

meget tvungne Undtagelser, især naar vi let kunne finde den Kate-

gori, hvori de høre hjemme. Man kunde maaské sige, at ikke hele

Cassytkas Haustorium lod sig opfatte som nogen Eoddaniielse,

men blot den aksile Kærne; men en Eod er altid vel afgrænset

udad tU, i Spidsen almindeligvis med en Eodhætte og paa Siderae

med en Epidermis, ikke at tale om den indre Differensering i af-

stemt stillede Xylem- og Phloémpartier, Skededannelse, Perikambium

og andre Vævpartier, som regelma

storialkæmen aldeles ikke kan opvise.
Adventiviod

fanerogame Stængler, anlægges den næsten altid enen

i Interfascicularkambiet eller i de ydre, Phloemlag; her fiflde
"

imidlertid Haustoriets Fødested forlagt ud i den parenkymatiske

Bark og ikke i Stilling afhængigt af Karstrængene. Kort >¥

der er saa mange Forhold, der ikke lade sig forene med Begrebet

Rod, at vi ikke ville betænke os paa at sige, at det ikke kan \S"^

herunder, vi skulle indordne vore Haustorier.

Vi ville da undersøge, hvad der taler for at henregne di*«

interessante Organer til Metablastemerne. For det første
^^'^'"'

med denne Organkategoi



.XH^iiu' Daonclse; dot yngre Htadiiims anatomislie Bygning saa vel

Mnu de tidligere i denne .Meddelelse omtalte, teratologiske Udvik-

linger, der fremkom, naar Haustorialanlæget ikke traf nogen Vært-

plante, ere desuden saa slaaende overensstemmende med mangfoldige

af de saakaldte Eraergonser, at man utvivlsomt bør henregne Cas-

sythas Haustorier til denne Afdeling af Metablastemernes brogede

Verden. Men disse Haustorialemergenser faa da et Væsensmærke

i den Ejendommeligbed, at det indre Væv paa et senere Trin gen-

nembryder det periferiske.

Tage vi Hensyn til Metamorfosen, afgør den ogsaa Sagen til

Fordel for Haustoriets Emergensnatur. Medens Bodens Metamorfose

som bekendt er ganske overordenlig ringe, hvilket jo giver Kodens

Begreb en saa bestemt definerbar Form, have Metablastemerne jo

netop Privilegium paa en særdeles stor Frihed i saa Henseende.

Man behøver blot at erindre sig de forskellige Skikkelser Emer-

gensen antager, idet den optræder som Rosens Torn, Droseras

Kirtelhaar, Sicyoss Ovarialpigge , Catmas tilsvarende Dannelser,

Fnokstraalerne hos Cirsium, Lappa o. a. Compositeer, Vorterne paa

mange af sidstnævnte Families Frugtknuder, Æggets Nucleus — ja,

man kunde jo vedblive at opregne i det uendelige og endda som

yderligere Eksempel paa Metablastemets rige Metamorfose have de

utaUige, forskellige ægte Haardannelser samt Kombinationerne af

Haar og Emergens tilbage; alle disse Former ere (ligesom ved Bla-

dets Metamorfose) hyppig indbyrdes forbundne ved Overgange, og

vi kunne langt bedre indrangere Haustorieme imellem dem uden at

maatte opgive en eneste af de Fordringer, vi stiUe til et Metabla-

stem, end det vilde lade sig gøre at anbringe dem iblandt Kød-

'l^nie, hvis begrebsmæssige Skikkelse og Udvikling i højeste Grad

vilde forandres herved.

Man kunde sige: men dot er jo dog Kodens Funktion at er-

"*re Planten; Funktionen taler jo imod Metablastem- (Emergens-)

^'atureu! Uden at tale om, at Funktionen aldrig indvirker bestem-

n^<^nde paa et Organs morfologiske Betydning, vilde det ikke ge-

lere vor Hypotese det ringeste, om vi tog Hensyn hertil; ti vi



som sætte den i Stand dtrtil

Haustonet hob rWiij/f/ia iina jm ilt- 1 1 b(tiis.ti somtn

-ens. H\ad CWcnto s angaai imw j >^ iroit ^.imiiio Opfn

maadc gældende men m ha\e dog hei en endnu nieio omdan

SkiUclsc for os, det piotiiberan^formede ^ngie Stadium tiÆdi

normalt ikke saa meget frem og kommei føist let til at \]st m-^ i

Tilfælde af Misdannelsei analoge med dem \i oxenfm ha\o <m

for Cassi/thas Vedkommende

Jeg har for Cuscuta Trifolu Bab s Aedkommenilo \inti

Korhs organogenetiske Data og fundet dem o\ erensstemmend*

hans Tegninger og Angnelsei Rt Billede, som hans Fig 30 li

I\ . har jeg ofte set. det lignoi langt meie en Eraeigens onl

Kod og iblandt Eødderne m1 Koch som ovenfoi bemæiket jo li*l

ikke selv stille Haustoiicme Foiuden de allerede tidhffou ti'U

hævede anatomiske Foiskelhghedet , navnlic hvad lIau4onilka!J

angaai, imellem Cassytha og Vnscuta ei det ogsaa den at me

denne sid<^tes Hæfteflade (dannet af de ladialstiakte i:pidenm^u H i

anlægges meget tidlia , upstaai den Ims den føiste paa et lelai^

seneie Standpunkt, men dette ei attc i en 1 ølae af, at HaiistorKi

ho^ CnsLUta ikkt hæv 01 sur ^aal< d« s inotubonnvigtnr fjom -om

hos Ca.sytha
^

Hei kunnt \i maaskc mest lussende d\æle et Øiebhk vt

Hæftelladeine Dism m. ikk( nu., t , ,1, onitilt< Snvlteie ^^a;f-

tgent Organ \i fiuh d. m _m i tn l^ i

de overalt opstaa^dt pn .1 ->Mi-iti\t

\ riMi') hil 1*;-' ^'''^
''

ung T on hil« Mtdd. hN. i |M uu-k

give en rremstilhni. U d. h . fin. I hnt.i- ^hn^tiaadf' isa^^^'^

Ampdop.^s, T,uho.tntk<^ (.1, n.nn.,

stivei hvorved det hai \i^t m. it <1

, ., t,M kommende H^tte-

.,.n....
.<lhæMuFUde

) Cfr Bot >.ot 1877 Pag 129 Om 1 .IwklnuM d
lidt.^kinrli-

vis.e Sljngtraade



dannes af Epidcrmis, livis Celler som en Følge af Pirringen i nogle

Tilfælde vokse ud til en Gruppe indbyrdes temmelig uafhængige

Haar, i andre derimod mere slutte sig sammen og i Fællesskab

ilaune Organer, som (især hos Glaziouwia i unge Stadier) i høj

Uråd minde om de hæftende Flader („Saugnapf'O hos Cusmta og

ia,s>itha. Hos saadanne med Hæfteknapper forsynede Slyngtraade

tiiPder det subepidermale Væv ikke igennem Overhuden, i hvorvel

(k't Ildvikler sig til en svag, uregelmæssig, eraergensagtig Forhøj-

ning, hvis Betydning utvivlsomt er den at trykke de klæbende Tri-

komer fastere iud imod Underlaget. Saadanne Hæfteapparater kunne

betragtes som en Art ikke nutritive „Haustorier" ,
hvis det maa

være mig tilladt at benytte dette egenlig kontradiktoriske Udtryk;

ti tænke vi os den adhærerende Epidermis gennembrudt af det i

F'Mvejen radialstrakte subepidennale Væv, faa v\ Haustoriet i det

væseiilige dannet. Ville vi betragte Sagen fra et phylogenetisk

Synspunkt, have vi rimeligvis i Ampelopsiss og lignende Formers

Hæfteknapper Stamorganerne til Cassi/thas og Cuscuta's ejendom-

melige Ernæringsredskaber.

Hvad disse tvende Planter selv angaa, da repræsenterer sidst-

nævnte, hvis vi fastholde det samme Synspunkt, en senere opstaaet

T}-pus, ti ikke alene afvige dens Haustorier mest fra en normal

Emergensform, men den er jo som bekendt absolut klorofylløs,

medens Cass9/tha dog endnu formaar at spalte Luftens Kulsyre, *»g

•lens Haustorier i yngre Tilstand aldeles ligne Emcrgenser.

I sin interessante og aandrige Afhandling „Vergleichende Dur-

stellung der Piacenten" siger Celakowsky: ..Die Entvvickehmgsg.-

schichte ist fiir die morphologische Erkenntiiiss hOchst wichtig und

iinentbehrlich, aber sie schafft. auf uioglichst viele Objekt*', p .uit

das ganze Pflanzenreich ausgedehnt nur das Mateiial. das nothweu-

dige Substrat, welches erst in coraparativer Weise fur raorphologische

Schlusse verarbeitet werden musz. Einzelne entwickelungsgeschicht-

liche Vorgange sind an sich oft unklar und triigerisch; durch den

Vergleich mit dem Gewissen erklart sich aber das Zweifelhafte, mit

dem Urspriinglicheren, an sich verstaudlichern das unkenntlich um-



gebildete; deiiii die Idee einer wahren, nicht niehr zu bezweifelnden

stetigen Eiitwickehmg des ganzen Pflauzeureichs fiihrt nothwendig

zur comparativen Methode . . . .". lige som samme Forfatter ogsaa

i høj Grad anbefaler Studiet af Abnormiteter og teratologiske Til-

fælde som frugtbare for en morfologisk sand Erkendelse.

Gives der i Planteriget, som i Naturen overhovedet, nogle Or-

ganer, der trænge til at undersøges paa den af Celakowsky angivne

xMaade , og som i det hele taget lægge Vanskeligheder i Vejen for

en umiddelbar Erkendelse , er dette vel navnlig Tilfældet med saa-

danne, som enten ved en afvigende Udvikling, Bygning eller Stilling

ere blevne til Stridens Æbler imellem Forskerne, hvorpaa det vel

næppe er nødvendigt at nævne Eksempler; Cuscutas Haustorier

høre ligeledes herhen, og ikke alene denne Plantes, men mange

andres, saasom Cassythas og de semiparasitiske Thesium-, Rhimn-

thns- og Melanipyrurii-XxiGvn foiiiden endnu fieres. Det forekom

mig derfor at være af Interesse at underkaste Spørgsmaalet en for-

nyet Drøftelse, især da Koch, som dog saa grundig har studeret

Organogenesen for G«sci<ta-Haustoriets Vedkommende, ikke har for-

maaet at antyde andet, end at det ingen Kod kunde være. Da til-

med Cassythas tilsvarende Organ kun var temmelig lidet kendt,

har jeg taget Anledning til, støttet paa Undersøgelse af Forholdene

hos denne Lauracé samt hos Cusciita at fremføre den ovenfor ud-

viklede Opfattelsesmaade. Mine Resultater skal jeg sluttelig sam-

menfatte i følgende Sætninger:

1) Cassytha er en klorofylførende Parasit, ikke klorofylløs,
som

mange, navnlig deseriptive Autores angive.

2) Dens Haustorier ere efter deres Anlæg exogene Daun'

som i udviklet Tilstand have Ligheder baade med Th^-

og Cuscutas, især med førstnævntes.

3) Haustoriet er en nutritiv Emergens.

4) Den saakaldte Haustorialkæme er ingen Kod.

5) Cuscutas Haustorium er af samme morfologiske

endnu mere metamorfoseret, navnlig mere indsænket; i
Stæii-



) Cusmta og Cassijtha frembyde saaledes nje Former ;

gensens Metamorfose; disse kunne betegnes som He

emergeuser.

Om de Parasiter, der besidde rliizogene Haustorier, f. Eks.

Thesium, skal jeg ikke udtale mig, da mine Undersøgelser over

Udviklingen af disse Organer ikke ere fuldstændige. Solms-Laubach

(1. c.) afbilder et yngre Stadium og mener, at de ere „organa sui

irt'iieris" eller mulig Kødder; maaské er dette sidste ogsaa Tilfældet,

(le opstaa jo paa Kødder , og paa saadanne kende vi , saa vidt jeg

ved, endnu ikke Emergenser; men se vi paa den anden Side ben

til den store Ligbed imellem det udvoksne Thesium- og Cassytha-

Haustorium, og erindre vi os Metablastemernes store Friheder i

Retning af de Organer, paa bvilke de kunne forekomme, er Mulig-

heden for Emergensnaturen jo langt fra udelukket og den Solms-

Laubachske Tegning (Tab. XXXII, Fig. 3; 1. c.) forekommer mig

endogsaa at gøre den til en Sandsynlighed. Fremtidige Undersø-

gelser have at afgøre dette.

Til Slutning skal jeg blot bemærke, at en foreløbig Meddelelse

om de ovenfor skildrede Forhold er publiceret i Tidsskriftet Flora,

1877, Nr. 32.

Forklaring til Taylen.

)A'i«ikc Figuiei en te<riiodo \Ld Hjælp af Tegnespejl Fig V

U(prede Fig IT or et skomati&k Billede

kke at OU traugtij; Plante med Cas-iythn amencuna •^ii}I-

hig a -^ misdannede Haustouer

'lut- I). It ,^r ,i(t, l.,rbiiid.l-c med VajrtpUntoii. som i det

tilt tid, \n ui whu ('i^^ijtha Den parasitiske Stængel

Hl ^ \\1. m 1 / / 1 Ini ti emsprmgendc Hanstorialeraer-



Fig.m. Et Parti af et Tværsnit af Cassythaa Stængel, e: Epidenms.

1. 2, 3: cousekutive Lag derunder; 3: „Pallisadeparenkym'% hvori en

af CeUerue er tegnet med sit Indhold, se' : et intervasculært Scleren-

kymbundt; se': et PMoémbundtet tilhørende Sclerenkymbundt. 1: La-

kune, ph: Phloem. x: Xylem. k: ringporede Kar. Hele Xylem-

partiet er skraveret.

Fig. IV. Et Parti som det vod Mærket yy indklamrede i Fig. U. stærkere

forstørret. Det skraverede er Værtplanten: e': dens Epidermis. hl

ts og d: som i Fig. II. e: Parasitens Epidermis.

Fig. V og VI. Unge Haustorier. Længdesnit af Cassi/^/i« - Stængelen.

e: Epidermis. Tallene antyde Periblemlagene : 6 i Fig. V og 7 i

Fig. VI ere sclerotiske Celler.

Figuræ histiologicæ camera clara delineatæ sunt; V & Vi: ad magui-

Fig. I. Magu. nat. Cassythæ americance pars caulis in planta quadam ligue^^

parasitica. a = Haustoria abnormia.

Fig. II. Partes diversæ haustorii hujusque connectio cum planta alun^i-

taria, quæ in casu Cassytha erat. Caulem parasiticum P significat.

xylema ejus x. E = emergentia haustoriaUs porrigens; d = supei-

ficies ejus anterior adhæsiva. hk = „Haustorialkern" ,
hk' = pa'~

hujus in planta alimentaria sita (,.Sangfortsatz") ; ts = ceUulæ cuui-

pressæ. - H. planta aUmentaria: x = xylema: ph = sclereuchyiua

phloématicnm: se ^ sclerenchyma intervasculare.

Fig. lU. Pars sectionis trausversaUs caulis Cassythæ. e = epideruii-

1, 2, 3 = strata subepidermalia. se, = sclerenchyma intervascidare:

figuræ n signiticata sub magniticatione j

i colore obscuro delineata est. e': epi*

i. hk, ts, d = Fig. II. e = epidermis plantæ parasiticæ.

VI. Haustoria neonata. Sectio longitudinaUs per caulen



Reynosia Griseb.

Kn hidtil ufuldstændig kjendt Slægt af Rhamr

H. F. A. Baron Eggers.

(Meddelt i Mødet den Ude December 1877.)

Ved mine Undersøgelser af Floraen paa de danske Jomfruøer blev

JPg bl. A. opmærksom paa en temmelig almindelig, ofte træagtig.

Rhamnacee, der danner en ikke uvæsentlig Bestanddel af Krat-

skoven paa Øernes Sydside, paa St. Thomas fornemmelig paa Cowells

Bjerg og Bakkerne ved Bolongo, paa St. Jan især i de tørre Strøg

nær Plantagen Lamesliur.

Planten viser sig ved nærmere Undersøgelse at høre til den

'it Prof. Grisebach i hans Catalogus plant, cubensium, 1866, p. 33,

opstillede nye Slægt Rei/nosia, specielt den p. 34 sammesteds l»o-

^l^i-t'vne Art li. latifolia, fra hvilken den dog afviger ved noget

^tm-re Blade.

Senere fandt jeg endnu paa Nordkysten af St. Croix i tørt

^'"•iU nær Havet i Øens østlige Del et enkelt frugtbærendc Individ

paa ovennævnte Sted beskrevne Art.

Da Prof. Grisebacb til Affattelsen af sin Slægts(

havt en eneste, øiensynlig defect, Blomst til sii

'er i hans Diagnose, navnlig for Frugtknudens V

E»bet en Del Feiltagelser, som jeg ved Hjælp af (



indsamlede rig-eljo-e Materiale af R. latifol

Slægtsbeskrivelse har søg-t at berigtige.

Slægten Reynosia er navnlig interessant ved at være den

eneste hidtil bekjendte Ehamnacee-SIægt, som er i Besiddelse af

en ruminat Frøhvide , idet ingen af de 19 af Familiens 37 forhen

beskrevne Slægter, som have en mere eller mindre udviklet Frøhvide,

viser nogen Antydning af Eumination i denne. Der dannes saak(i.s,

som ogsaa bemærket af Prof. Grisebach, ved Reynosia et vd.r-

ligere Forbindelsesled mellem Rhamnaceerne og de nærstaaemk'

Ampelideer, hos hvilke Elimination i Frøhviden er almindelig fore-

kommende.

Indenfor Familien staar Reynosia nærmest ved Rhamnidiim.

fra hvilken den dog adskiller sig ved flere væsentlige Kjendeiuærker,

navnlig en 1-rummet Frugt, et ellipsoid Frø og en stor Frøhvide,

som dertil endnu er stærkt ruminat.

I sin Monographie over Ehamnaceerne p. 82, Aum. 7, har

Baillon paa en temmelig uforklarlig Maade trukket Reynosia ind

under sin Condalia, medens dog de af Grisebach for Slægten op-

stillede meget afvigende Kjendemærker , navnlig den tynde Skive i

Blomsten, den tykke og mere eller mindre ruminate Frøhvide og

de udpræget modsatte Blade, hvortil endnu komme de af mig iagt-

tagne tilbagebøiede eller bugtede Kimblade og de blivende Axel-

•dade, tilstrækkeligt klart godtgjøre disse to Slægters indbyrdes

Forskjellighed og Berettigelsen af Reynosias Opstilling som en

særhg, endog meget eiendommelig Slægt af Ehamnaceenies Fa-

milie.

Sluttelig skal jeg endnu bemærke, at der i den !

Haves Herbarium i Kjøbenhavn forefindes to ældre tørred-

piarer af R. latifolia, indsendte fra St. Thomas af Ravn, i

oetegnet som Rhamnus Sarcomphalus, det andet som Sah
myrthoideum.
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Reynosia Grriseb. (eiueud.).

Flores hermaphroditi. Calyx 5-fidus, tubo turbiuatd-liemis-

l'hifiino, lobis 3-angulato-ovatis , erecto-pateutibus , iiitus carinatis,

Petala 5 (vel O?), margine disci ad caljcis lobos inseiia,

cucuUata, breviter unguiculata, calycis lobis paullo breviora.

Stamina 5, longitiidine petalorum, filamentis brevibus, anthoris

Discus tubum calycis vestieus, tenuis, margine undulato. Ova-

num liberum, ovato-conicum, basi calycis reconditum, pseiido-2-locn-

liire, 2-OTOlare, septo spurio plus minus incompleto ventrali inter

utrumque ovulum prominulo, ovulis a basi ovarii erectis, anatropis,

apotropis, micropyle infera, stylo brevi crasso, apice stigniatoso

papilloso 2-lobo.

Drupa baccata, demum exsiccata, sphærico-elliptica , basi tubo

calycis parvo cincta, styli basi interdum breviter apiculata, 1-py-

rena, pericarpio tenui, endocarpio crustaceo-membranaceo , indehis-

Semen unicum, ellipsoideum , basilare, testa membranacea,

niguloso-lævi, raphe obsoleta, albumine crasso, duro, subcorneo,

plus V. minus ruminato; embryo axilis, radicula elongata ad raicro-

Pylen extensa, cotyledonibus crassiusculis venosis spathulato-oblongis,

margine recurvis v. subcontortis.

Frutices v. arbusculæ antillenses, glabri ; rami inennes, plantis

al»s sæpe incumbentes; folia sæpe parva, stricte opposita, coriacea,

i'itfigerrima, breviter petiolata, minute reticulato-venosis , venis pri-

mariis a reticulo non v. vix distinguendis , mediana subtus prorai-

'^'ila; stipulæ axillares, parvulæ, sæpe persistentes ; floros pnrvi

^"llares solitarii v. in c3-mis paucifloris dispositi; baccæ atn.purpun'æ.

Rhainnidio proximnm, sed drupa '.

ilhuuiinoso, albumine crasso rnmin,



tis, foliis stricte oji

Species 3, vid. li. retu.sa,

3uba occid. a cl. C. Wrij^^ht

4 a cl. Grisebach descriptæ.

scriptione Griseb. diversa, brach}l)histis niimitii a iiir
:

i«ulæ St. Crucis ])rope maro meiise Jan. fructif loct.i.

II. latlfolia. Arbor v. arbuscula; ranii incuinl.oiiti'^. i"!

specim. mels 1—2 pollicaria.

^
Floret niense Aprili—Julio, fnictif. luoiis. Au.siiistu.

incolis „Guama" dicta.

In collinis siccis iiisular. St. TlioniiP et St. .Inn

iufrequeiis.

Ramus florifer. u

- M ot 10. Secti.

Fig. 3-7 1



Rhizophora Mangle L.

JBC, F. A. Baron Eggers.

den tropiske Kystvegetations mest iøinefaldende Væxter høre i

' sumpede Egne Kodtræerne, der i Vestindien repræsenteres af

zophora Mangle L., som desuden er udbredt til Amerikas Vest-

:• Sydhavsøerne og Vestafrika.

Træet voxer selskabelig ved Laguner og rolige Havarme og

t af de faa Exempler i Tropelandene paa selskabelig Skowæxt,

som Eegel Skovene ere sammensatte af mangfoldige Art«r

idede imellem hinanden. Medens Træets to mest
]

Eiendommeligheder, nemlig Udsendelsen af talrige Luftrødder og

Formeringen ved Kimplanter, der spire paa Moderplanten, ere vel-

'"^kjendte i Hovedtrækkene, synes der dog endnu selv om disse

Forhold at herske en Del uklare Forestillinger'), hvorfor efter-

sende paa egne Iagttagelser grundede Bemærkninger neppe nlle

•
^®'"® overflødige.

Rhizophora % Habitus er som et frisk, tætløvet Laurbærtræs,

^is frodige, stedsegrønne Krone naar helt ned til Vandspeilet og

3ltid frembyder bløde og afrundede Omrids. Dens Høide er i Al-

kun 15—25 Fod, Stammen er sjelden mere end »/a Fod

?if.!^^
iledes blot hem-ise tU Prof. G

'/'-: il, p. 21 Og 22 , hvor den urigtige ]

1" JtuikI i en Sammenblanding af de m
^»uluftrodder.
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i Diameter, ofte mere, ofte mindre, og beklædt med en glat,

graabrun Bark uden Lenticeller. Dens Tværsnit danner en Cirkel.

Fra Stammens nedre Del udgaa Luftrødder, som ere bestemte

til at støtte Træet i den bløde Bund, hvori det voxer, og som

bueformigt i flere Sæt Forgreninger krumme sig nedad mod Jorden,

hvori de saa fæste Eod og deltage i Ernæringen.

Disse Stammeluftrødder udspringe i 2—6 Fods Høide og

blive med Tiden lige saa omfangsrige som Hovedstammen, i alt

Fald i deres øvre Del, hvor de ved deres hele Udseende mere

ligne en stærk, nedadbøiet Gren end en Luftrod. De ere altid

noget sammentrykte, saa at deres Tværsnit viser en Ellipse, liave

en tyk Vedring og en cirkelfonnet, som oftest excentrisk Marv.

De største Stammeluftrødder, jeg har iagttaget, vare 6" i derej

længste Diameter med en kun ^/s" tyk Marv.

Foruden ved denne Art Luftrødder støttes Træet endvidere

ved andre fra Grenene udgaaende, som udspringe paa disses Tnder-

side i Form af smaa kegledannede Vorter, der hurtigt forlænge *ig

til en svampet, udvendig brungraa Cylinder, der bestaar af en

meget stor Man^ som indesluttes af en tynd Vedring, der igjen «

beklædt af et tyndt Barklag. I Spidsen bære disse Grenluftrødder

en halvkTigleformet, mørkebrun, glat, meget fast Rodhætte, der ikk

skrumper ind ved Udtørring.

Grenluftrøddeme hænge altid lodret nedad for saaledes ad eii

korteste Vei at naa Jorden. Saalænge do endnu svæve frit i

Luften bidrage de selvfølgelig til ved deres Vægt at bøie Grenene.

hvorfra de udspringe, noget nedad, men saasnart de naa ^

under sig med deres Grene, udsende de talrige Birødder,

trænge ned i Mudderet og ligesom Stammeluftrøddernes forbm e

to Øiemed: at støtte hele Træet og deltage i dets Emænng.^^^

Disse Luftrødder udsende nemlig i nogen Afstand fra dereb

spring altid flere, ofte indtil otte, Grene, som straalefor

gaa til alle Sider, omtrent som Skelettet af en Paraply

Hovedroden samtidigt aborterer Midten.
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Stammens Luftrødder adskille Grenenes sig især ved deres

m er retliniet med cirkelformet Tværsnit, ved deres mindre

idet de største kun blive 1

—

Vh" i Diameter, ved deres

trale Marv og ved at Yedringen i dem altid bliver for-

meget t^-nd.

Rhizophoras Frugt er som bekjendt kegleformet, ru, brunlig,

med Kasterne af Griflen siddende i Toppen og ved Grunden om-

;,'iven af det blivende Bæger. Som Eegel er den 1 -frøet ved Abort,

kun sjeldent udvikles to af Æggene og der skyder da to Eodspirer

frem af Frugten, naar de unge Kimplanter begynde at udvikle sig.

Jeg har bidtil kun fundet 3 Exempler herpaa blandt over

1000 Frugter, som jeg har undersøgt.

Frugten udsender, medens den endnu hænger paa Moderplanten,

en Rodspire, ved hvis tiltagende Vægt den selv efterhaanden dreies

Disse Kimluftrødder, den tredie Art Luftrødder paa Bhi-

'iom, danne et indtil IVs Fod langt cylindrisk, mod Spidsen

lannet Legeme, h\is største Del dannes af det hypokotyle

!'-'<'lstykke, medens den nederste Del udgjør Radicula, hvorfra

i "S Nedfalden i Mudderet Birødderne udgaa. At kun denne

^l'ids er Kadicula, godtgjøres tilstrækkeligt ved, at der

- ^i'lu-aa Birødder i mere end nogle faa Liniers Høide fra den,

" Ht-nsyn til, hvor dybt den unge Plante har været nedsænket

^'idderet. Birødderne ere trinde, hvide, glatte, klare med lidt

.^kket hvidgul Spids og Eodhætte.

^"aur den unge Kimplante har opnaaet en vis Modenhed, løsner

- fra Frugten og falder, som ovenfor antydet, ned i den

•• liid under den. Den tykkere, tendannede Ftadicula bevirker,

= ^'Itid falder med Spidsen nedad og kommer til at staa opret.

'""b'tn fra Kimbladet, som bliver siddende i Frugten, foregaar



ved en Adskillelse navnlig i den Cylinder af Karstrænge, som for-

binder hint med den hypokotyle Stængel, og hvoraf Mærkerne sees

meget tydeligt paa denne sidste i Form af en Kreds af P"i ^

omkring Basis af Plumula.

Den unge Kimplante er i Besiddelse af en meget st

og kan derfor flyde paa Saltvand, saa at den med Lethed ft

Bølgerne fra én Bred til en anden. Dette Forhold synes at vs;

af stor Betydning for Træets Udbredelse, da Frugten alene ikkt

flyder paa Vandet og heller ikke lettelig kan tænkes at blivf

transporteret tilfældigvis pa^ anden Maade, eftersom den hveiseii

kan bortføres af Vinden, hage sig fast til Mennesker eller Dvr

eller afgive Føde for Trækfuglene.

Evnen til at slaa Eod synes hos den unge Kimplante ikke iit

være afhængig af Opnaaelsen af en bestemt Modenhed. I 'J^'

Mindste viste det sig ved en Del Forsøg, jeg anstillede herover, a

selv kun faa Tommer lange Kimplanter ved at henstaa nogle Igw

i en Spand med Saltvand og Mudder sloge Eødder i lige saa stort

Omfang som andre, der af sig selv allerede havde løsnet sig m

Moderplanten. Endog uden at komme i Berøring med Vand eller

Mudder begyndte nogle saadanne Kimplanter, der henlaa meUem

mine tørrede Samlinger, at vise Tegn til Eodslaaning.

Plumula er paa den unge Plante beklædt med et harpixagtigt'

tyndt Overtræk, som beskytter den mod at berøres af Vandet, i

Tilfælde af at Vandet under Moderplanten er saa dybt, at Kim-

planten ikke kommer til at staa op, men maa flyde nogen I'i

inden den kan komme til at slaa Eod.

Hovedøiemedet med Frugtens Spiring paa Moderidant-

'

efter Alt at være det, at forsyne Planten med et Midib i

bredning over Havene, et Flydeapparat , som kan bringe 'i

fra Sted til Sted, hvorfor Rhizophora ogsaa findes forhold-

udbredt end andre Trævæxter, der voxe under lignendi-

; Flydeapparat, na\-nlig Avicennw.



Resumé.

Rhizophora Mangle L. har tre Slags Luftrødder, nemlig

Stamme-, Gren- og Kimluftrødder.

Hverken Stamme- eller Kimluftrødderne frembringe bladbærende

Kimplanten har en stor hypokotyl Stængel og en kort Radikel,

sDiu kun i sin yderste Spids frembringer Birødder.

Kimplantens Eadikel kan frembringe Birødder ogsaa uden at

have opnaaet den til spontan Løsning fra Kimbladet fornødne

Modenhed.

Kimplantens Bygning med en stor Marv synes hovedsagelig at

være beregnet paa at muliggjøre Træets Udbredelse over fjenie

Have, idet den unge Plante med Lethed flyder paa Saltvand.



Nogle Bidrag

til de athecate Hydroiders Histologi.

(HertU Tab. HI)

(Meddelt i Mødet den 18de Januar 1878)

Som Udgangspunkt for en morphologisk Opfattelse af de acaleplie

Coelenterater maa de hydroide Former af Hydrozoerne benyttes.

idet de repræsentere den primitiveste Organisation og vel altsaa ere

de, der staa den phylogenetisk ældste Form af denne Gruppe

nærmest, ud fra hvilken da til andre Sider de mere fjerntstaaende

og højere organiserede Former (Hydrozoernes medusoide Formen

Ctenophoreme
, Lucemarierne og Anthozoerne) have udviklet sig-

Hydrozoernes hydroide Former ere i de senere Aar ^^^^°^ ^^^

indtrængende og grundigt undersøgte, at de, hvad Hovedpunkternt

angaar, vel næsten maa siges foreløbigt og forholdsvis at være u
-

tømmende behandlede, især ved de klassiske Arbejder af Franz

Eilhard Schulze ») og Nicolaus Kleinenberg«). Ved i
Detail''"

eftergaa nogle af de Dyreformer, der ere behandlede i ovenv

') F. E. Schulze, iib. den Bau u. die Entwickelung von Cor-

lacustris. 1871. Mit 6 Tafeln.

— , iib. den Bau von SjTicomie Sarsii und der zugehorigfn

Sarsia tubulosa. 1873. Mit 3 Tafeln.

For Kortheds Skyld betjener jeg mig i Citaterne i det toi

Betegnelserne „Cordjlophora" og „Syncorvne" for disse Arbe

/) N. Kleinenberg, Hydra. Eine '
•' ''''"' """''^

Untersuchung. 1872. Mit 4 '



og nogle nyere beslægtede Undersøgelser, na^-nlig da Hydra vulgaris,

og desuden en i histologisk Henseende hidtil ikke nøjere undersøgt

Form , Clava squamata , mener jeg imidlertid paa enkelte Punkter

at have kunnet eftervise Urigtigheder hos tidligere Forfattere, lige-

som jeg har været i Stand til at paavise tiere, som det synes,

hidtil ikke paaagtede Forhold. Ved kritisk at gjennemgaa de i

Litteraturen foreliggende Anskuelser er jeg tillige paa flere Steder^

M-voii ført ind paa en Drøftelse af mere generelle Punkter af

(Vielenteraternes Morphologi, især 'da Spørgsmaalet om Mesodermeu.

Disse kritiske Bemærkninger og supplerende Iagttagelser forelægges

da paa de efterfølgende Sider.

Zoospermiernes Dannelse hos Hydra vulgaris.

To Spørgsmaal stille sig her strax af sig selv. Det første er,

af hvilket Yæv Zoospermierne (og Generationselementerne i det

bele) opstaa; det andet, paa hnlken Maade de dannes af Vævets

Elementardele.

Hvad det første og mere generelle Punkt angaar, Spørgs-

maalet nemlig, hvorvidt Generationselementerne dannes i

Ectodermen eller i Entodermen (eller Mesodermen), saa

hersker der her en ganske overordentlig stærk Differents i An-

skuelserne.

Kleinenherg«), som er den, der i det hele har leveret det

mest omfattende og grundige Arbejde over ffydra, angiver For-

holdet at være følgende. Zoospermierne dannes i Celler, der hen-

høre til det af ham selv saakaldte „interstitielle Væv" i Ecto-

•^<^i-men, idet disses Volumen forstørres og der foregaar Delings-

Pliæuoniener; herved dannes der paa Dyrets Sider en temmelig høj

^vlinder eller Kegle (hvad ogsaa J. Leidy^) rigtigt har set og be-

' Kleineuberg,
1. c. p. 30—32. Taf. I, Fig. 13—14.

*
J- Leidy, remarks on Hydra. Proceedings of the a

f>f Philadelphia. 1874. p. 10.
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skrevet som „a mammalike process"). Til Kleinenberg's Eesultat«

for Hydra slutte sig bestemt Schulze's for Cordylophora^) k
Sarsia^ Og Grobben's^) for Podocoryne carnea. For Sipliono-

phorernes Vedkommende angives det samme af Keferstein og Ehlers^),

Claus«0 og P. E. MiUler'O). — Derimod hævder Kolliker") Oprin-

delsen fra Entodermen: „—die Geschlechtsorgane der Medusen

må Hydroidpolypen , bei deuen Eier und Samenzellen ohne Aus-

nahme aus den genannten Epithelzellen sich hervorbilden" (det er

det indre Epithellag, der her er 'Tale om). Til denne Opfatt*!^

har ogsaa AUman sluttet sig, idet han angiver det saiuii:

Sertularier og Tubulaiier i sin store Monographi^^-y ^g geu,:

fastholdt det i sin Afliandhng om Myriothela^^). Haeckel er -

mest tilbøjelig til denne Antagelse, dels fordi han mener " •

ligere selv at have gjort denne Iagttagelse hos Geryoniderne'^)

og Calcispongiemeis), dels fordi det passer bedst ind i liau^

Kimbladtheori*«). Hos Lacaze-Duthiers ") finder man aldeles ingeu

Oplysninger om, fra hvilket Væv eller Kimblad Zoospermieiiie

have deres Oprindelse; dette er imidlertid, da Lacaze-Dutliiers's

Arbejde allerede er et noget ældre, langt mindre forunderligt

") Cordylophora, p.35—38.
*) SjTicoryne, p. 31—33.
') C. Grobben, iiber Podocoryne caruea. Sitzungsberichte der wM'

natimv. Classe der k. Akademie d. Wiss. zu Wien. LXXH B^i.

p. 455-487. Mit 2 Tafeln.

') W. Keferstein n. E. Ehlers, Zoologisehe Beitrage. 1861. p/2.

') C.Claus, neue Beobachtungen iiber die Stmctiir und Entwi-

der Siphonophoren. Zeitschr. f. wiss. Zool. Xn. 1863. p. 544.

">) P. E. MiUler, Iagttagelser over nogle Siphouophorer. 1871. P-^*^'-*

'

)
A. KoUiker, Icones histiologicae. II. 1865. p. 88—89.

') G. J. Aliman, A monograph of the gymnoblastic or Tubularian H.v-

droids. I. 1871. p. 149.

") Alhnan, on the stnicture and development of Myriothela. t'i

phical Transactions for the year 1875. 1876. p. 568.
'*) E. Haeckel, Beitrage zur Naturgesch. der Hydromedusen. 1865. '

Familie der EiisselquaUen (Geryonideu). p.40 og p.80.

^) Haeckel, die Kalkschwåmme. Eine Monographie. I 1872. p.4-u -

J Haeckel, Studien ziir Gastraea-Theorie. 1876. p. 44-46.
)
H, Lacaze-Duthiers, histoire natureUe du corail. 1^64. p.

12&-*^-



end, at man i en Afhandling af Gerbe'^) fra 1875, hvis Be-

gyndelse netop behandler Generationselementemes Oprindelse, heller

ikke finder nogen Oplysning om dette vigtige Punkt. Endelig

•1- Kdoiiard van Beneden i^) traadt i Skranken for den Opfat-

telse, der hævder Zoospermiernes Oprindelse fra Ecto-

Jermen, Æggenes fra Entodermen. Han støtter sig paa

sine særdeles smukke Undersøgelser over Hydractinia echinata, og

(r. von Koch*'*) har allerede constateret hans Kesultater for en

Række andre Former af Hydroider. Denne Theori har sikkert en

langt større Fremtid for sig end en anden, der i nyeste Tid er

bleven fremsat af A. Korotneff'*). Ifølge denne Forfatter stamme

^^^^Q Generationselementerne fra Me soder men; i det næmest

følgende vil der blive gjoii, et Forsøg paa at vise denne Opfattelses

Uholdbarhed.

Med Hensyn til Æggets Dannelse har jeg ingen sikkre Iagt-

tagelser at fremlægge; jeg skal altsaa indskrænke mig til kortelig

at fremstille Eesultateme af mine Undersøgelser over Zoo-

spermiernes Oprindelse hos Hydra vulgaris. De ere

l'aa det førstnævnte Punkt fuldstændigt overensstemmende med de

af Kleinenberg anførte; Zoospermierne dannes i det inter-

stitielle Væv i Ectodern^n. Dette forekommer mig aldeles

utvivlsomt; thi som bekjendtHdes der hos Hydra kun tre Slags

^'i'v: Xeuromuskelvævet og det interstitielle Væv (Ectodermen) og

''

'

indre Fimreepithel („Geisselepithel", Entodermen). De Celler,

'''' Zoospermiernes Dannelse iagttoges, frembøde nu hverken

' i'l>e, développement et métamorphoses do la Coryiia squaraata.

'^del'aiiat. otdelaphysiol. XI. 1875. p. 441^51. plXI-XIII.
'>i Beneden, de la distinction originello du testicnie et de lovaire;

"tere sexuel des deux feuiUets primordianx de rembrjon; herma-

litisme morphologique de toute individualité animale; essai dune
"*^ de la fécondation. BuUetins de l'acad. de Belgique, 2 Ser.,

-'^ni. 1874. p. 530—595.
" Koch, Mittheilungen iiber Coeleateraten. Morpholog. Jahrb.

H76.
p. 83-86, Taf.IV.

^'r^tneff, lustologie de THydre et de la Lucemaire. Arch. de

•M'. et gén. \. 1876. p. 369-400. pI.XV^X\l.



iiogeiisomhelst Lighed med de saa charakteristiske . store „XeuV"-

muskelceller" , ikke heller med de ligesaa charakteristiske Eiit' -

dei-mceller, men derimod den allerstørste habituelle Lighed med (h

smaa Ectodermceller . hvori ellers Xeldekapslerne dannes (det m-

vanlige „interstitielle Tæv'-). At de skulde være omdannede Eiit"-

denuceller (hvad Haeckel^ angiver for Calcispongienie), er aldek*

usandsynligt, eftersom Zoospennierae hos Hydra saavel i urølen

som i moden Tilstand findes i Ectodenuen , og Entoderm og Ecto-

derm her ere skarpt adskilte ved den hyaline Støttelamel.

Hvorvidt de Angivelser, der foreligge i Litteraturen om begge

Generationselementers Oprindelse fra Entodenuen for Coelentera-

ternes Yedkommende, kunne være rigtige, er et Spørgsmaal, der

naturligvis maa afgjøres. ikke ved Raisonnement, men ved yderligere

iwsitive TJndersøgelser; imidlertid synes det paa Eorhaand usand-

synligt, at der indenfor en Gruppe som Hydroidernes, hvis Fomer

i de støiTe morphologiske og histologiske Træk (saavidt man kjender

dem) dog ere temmelig overensstemmende, skulde findes forskjelligt

Dannelsessted for de samme Generationselementer. Nogle af An-

givelserne maa ogsaa ganske sikkert være fejlagtige; thi netop fer

den samme Fonns Vedkommende, for Cordylophora lacustris, findel

to aldeles modsatte Angivelser: Aj^nn's og Schulze's; men at i

det mindste hos den samme Art G^rationselementenie maa li^-

samme Dannelsessted, det er dog vel indlysende.

Jeg skal nu næimere gaa ind paa den Theori, der er tV

af Korotueff. Han siger i sin ovenfor anførte Afhandlin-

iovrigt synes at indeholde ret værdifulde Lagttagelser over L. •

nariemes Histologi): „Ainsi l'ectoderme et l'entoderme ne joueu^

aucun role dans le développement des produits sexuels: ce so

des cellules intermédiaires qui ont exclusivement de l'importan'-^

Jo tiens ces derniéres cellules pour des elements mésodernn

La présence d'une couche gélatineuse qui sépare les
<-''^'

") Haeckol. die Kalkschwamme. I. d. 147-151: IH. Tafl-^'-'



- ii. iiiiiqucs n\i ]).\s (rinfluonco. parce q\i"elk' est une foiTuation

- '"ipLiiu'; elle ost lonjours iiii proiluit de ^écrétion des deux

ffiuUets compofeant le corps de raiunial" -•''). Han sOuer doniæ^^t at

liomolot,nscre Spondenies saa omstridte :\lesodoim dl Metvlmil^otr'^^i,

F. E. Schulze 25), G. von Koch«'')) ^^.^i ,1^.^ inTiTstitndle Væ^ Ims

Hy.lroideme'*^).

Dr-mie Forklariugsniaade er ganske sikkert ingeniosior (ivam

\iTMr. At „identificere'- Sponirieriies „Mesoderni" (h\is man kan

!' d.'ii saalodes) med H\dinidernes interstitielle Væ\ er en højst

I < »pfutteKe. Spongiemes „Mesoderm'- er nemlig en vammen-

,' Masse, der fuldstændig adskiller .,Ectodennen" og Ji:nto-

men ikke er adskilt fra nogen af dem ^ed n(\gen Lamel.

I' ' iiit"i-titielle Vævs Celler derimod ligge sammen, enkelte eller i

''iu])i)or midt imellem Xeuroniuskelcellerne ; men de ere skarpt ad-

-\\lh' fra Entodermens Geller (ved Støttelamellen). Ogsaa Beskaffen-

li'don i histologisk Henseende forbyder bestemt denne Identification.

>l>ongierncs .,Mesoderra" eller Svncytium er ligesom Medusernes

Mesodenn og Anthozoernos „skeletbildende Schicht- af en absolut

ljinao\ævsagtig Natur; ITydroiderues interstitielle Væv bestaar der-

ii"'^d af Kpithelcoller, som \ed Overtagelsen af én bestemt Func-

fMi .1.. bleui.. .'usidigt udviklede. Xeiirornuskehirvet o<r dot inter-

•'•' Van saninnnisætte ifølge den her hævdede Opfattelse Eoto-

!" ti. l„^oy(> Differontserinffer af dette Blad. Men seh

n n\este Iagttager af Sponi:

'ns. Herved blive vi alt via

Haockel-s OpfatteLe. .M ^

Mosodcrmthoorien faM"i
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om man vilde tilstede den aldeles unatuilijrc Eonævnelse „Me«o-

derm" for det interstitielle Yæ\ . >aa er dette allige\el opstaaet

ene og alene af den embryonale Ectoderm uden Spor af DeltageK'^

af Entodermen««) — vi komme altsaa i hvei-t Tilfælde tilbage til

Ectodermen. En egentlig Mesoderm findes bestemt ikke hos ide t.

af mig undersøgte Fenner) Hijdra og Clava: iluskellaget er ikk.

noget selvstændigt Væv, men kun den inderste Del af Ectodenneii^

Celler. Skulde man imidlertid betragte noget som Mesoderm li"^

Hjdroiderue (det vilde dog i ctlnert Tilfælde kun blive at opfrttt^

som det første Anlæg dertil), \ilde det være lantrt naturligcro it

opfatte Muskellaget tilligemed den Eindesubstants, der ligu'er \vy

opad dette — Støttelamellen — som saadan end det interstitielL

Væv2»). At opfatte Støttelamellen alene som 3Iesoderm. saaled'-

som E. van Beneden ^o) gjør det, er liellor ikke iranske natinlurt.

da samme ikke er noget Væv , men kun en fuldstændig li^i'"'

Masse. Den sidstnævnte Forfatter siger (1. c. p. 90—91):

les Hydromédusaires lo mésodorme ost .^ouvent trés-minco;

réduit cliez THydre a une simple lamelle homogene sur
^

externe de laquelle s'appliquent des fibrilles musculaires:" '

Forfatteren begaar ved Udtrykket „il est réduit" o. s. v. en -

for Hydra'& Vedkommende; thi den ontogcnct
denne Form bleven stærkt modificeret og §t

Hvorledes denne Udviklingsmaade maa tydes,

blive nærmere drøftet i det følgende.
I En anden Grund til at maatte bestride denne T
Beskrivelse og Tegninger af Ectodormeu \\«- ^^

-556, pi. 56, Fig. 2, 11, 15). Iføl<re di-. \v-^

ikke yderst: men over dem ligger dor ticir L.ii

vævet). Hos Myriotlielo

ud over „den egentlige

adjecto).

I Edouard van Beucdeu
actuels dun (

-91.
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,n staar nemlig absolut paa Gastraea-Theoriens

Standpunkt, han mener altsaa, at Coelenterateme (saavelsom de

aiidri' Dyregrupper) have udviklet sig af Gastraeader ; men en

lii-i<k Conseqvents heraf er ogsaa den Antagelse, at ikke de højere

1 'iiiier af Acalepheme ere de, der staa den phylogenetisk ældste

l'urm uænnest, men tvertimod de laveste hydroide Former af Hy-

(Irozoerne; man kan saaledes her neppe tale om nogen Reduction,

da det primitive Organisationstrin, hvorpaa f. Ex. Hydra og Clava

staa, med temmelig stor Sikkerhed maa betragtes som det mest

oprindelige. Medusernes og Anthozoernes Mesoderm vilde altsaa

blive en videre Udvikling af det hos Hydroiderne forekommende

første Anlæg til en saadau; disses ikke en reduceret Omdannelse

Hvad det andet og mere specielle Punkt angaar, Spørgsmaalet

"111,. hvilken morphologisk Værdi Zoospermierne have,

og paa hvilken Maade de dannes indeni Vævenes Ele-

mentår de le, da ere Meuiugerne herom ikke mindre delte end

paa det første Punkt.

Kleinenberg3i) bemærker herom, at Kjernerne i Dap-

optræde 1—4 stærkt lysbrydende, kugleformede eller ovale Legemer,

livilke blive til Zoospermienies Hoveder ; om disse fremgaa af Kjer-

neme, eller om de ere Nydannelser, dette Spørgsmaal afgjør han

il^ke. Samtidigt med disse Forandringer antager Cellen en ægformet

Skikkelse og forvandler sig derpaa endelig til en fin, vandklar

Ki?le, af hvilken saa Zoospenniet (eller Zoospermieme) directe

dannes, idet der fra et Sted paa Ovei-fladen (eller fra flere, hvis

^"- <T tiere af de omtalte Legemer) udstrækkes en lang, bevægelig

!' i^naudløber eller Cilie; men en Forbindelse mellem disse

' Cellens Indre liggende glindsende Korn kan ikke be-

• '^elv ikke med de stærkeste Systemer. Først senere fore-

' ^einenberg,
1. c. p. 30-32. Taf. L Fig. 13-14.



gaar denne Forbindelse, og tilsidst trække Cilierue ved en k:

Bevægelse disse Legemer (Zoospermhovederne) ud af Cellen. D:

ere da de fiUdtfærdige, modne Zoospermier.

Over F. E. Schulze's Resultater bliver man efter hans .

givelser ikke ganske klar. Enten gaa de i samme Ketniiig s

Eimer's'^) og Allman's (tidligere) Angivelser '^), ifølge hvilk'' /

spermierne fremgaa af nuclei, eller de stemme med mine -

ere Protoplasmadanuelser , der udvikles uafhængigt af lu

Schulze's Ord lyde saaledes^): „ treten kleine kugligc

bilde auf, welche wahrscheinlich durch Theilung jener erst all

vorhandenen kornigen Zellen entstanden sind und aus einer zieml

gleichmåssig lichtbrechenden Masse bestehen, in welcher man ni

unregelmassig rundlich oder 1 KSrper

und nahe der Oberfliiche ein gauz kleines, aber sehr stark licht-

brechendes und deshalb glanzendes rundliches KSrachen eingebettet

tindet. Von der diesem Korper gegentlber liegenden Seite gelit em

langer feiner bis am Ende allmahlich sich zuspitzender Faden ab

iTaf. III, Fig. 7)" og et Øjeblik efter: „Bei der Ausbildung zi"'

reifen Fonn wandelt sich der kuglige Korper in einen langlichea

drehrunden oder gauz leicht seitlich comprimirten, im allgemeinen

eonisch geformten Kopftheil um'' o. s. v.; mon hvad „der kuglige

Korper" egentlig er, om det er Kjernen eller ej, derom bliver man

Aliman angiver i sin Monographi og ligesaa Eimer for ^P^

gieraes Vedkommende, som ovenfor berørt, at Zoospermie

fremgaa af nuclei. Med Eimer's Eesultater stemme i

"

Haeckers»5). Ifølge denne Forfatter dannes de paa en ret m

kelig Maade, idet de udvikles ved directe Omdannelse a



rmeus ..Geibsel/.elleir- do ha\o saaledes altsau morplio

Værdi af CelU-r og ere kj orne hol dige. Alhmui'i

ndorsøgoLscr o\er MyrkMda"^) hc.\e givet nogle fra han:

afvigonde J^sultator. Gonerationselementerne skulle he

l-t,i,i i et Kum, der er udhulet i Entodermens Yieg ; denne Hulhed

'I t'\Mt med et Pksmodium, i hvilket der først dannes ..cell-like

i"h.s. These little bodies are the vesicles, within which the

^l"iiii.itozoa originate; but in what way the latter are produced

ti'jiii tlieiu I have not succeded in discovering. After a tini*^ the

vesicles have disappeared, and are replaced by mature sperniato-

wa" etc. C4anske lignende Angivelser findes hos Kdouard van

Benedeu=").

iline egne Iagttagelser stemme ikke fuldstændigt med

»ogen af de inevnte Torfatteres. - Naar man træffer paa Indi-

\idor af Hydra vuUjaris, som vise det hanlige Kjøn tvdeligt udtalt

I dette er let at erkjende med blotte Øjne), oj)dager man \ed en

k'>rt Betragtning med en svag Forstørrelse uden Uækglas ingen

IV'randringer i de ovenfor omtalte Fremspringniuger paa Dyrenes

Mdnr. Derimod sker der ved selv den lempeligste Anbringelse af

•t t\ndt Dækglas øjeblikkeligt en Dehiscents og Udstrømning af en

umaailt'lig Mængde modne og umodne Zoospei-mier. Der viser sig

~
' tnt i Vandet foruden de fuldtfærdige , modnr Zoospermier

l.niiiede, eller, for at laane et rdn.\k tu \
.
ii^l l,,^ -ii-^

- • iiule i ,.Spermatoblasterne'-, i h\ilke ,ilt>,i.i Z""-i>i-iui!- iia'S

' ''^'111-' direkte kan iagttages ved at sammenstille de tnr>kj.-llige

^''^'IvUiightrin, hvurpaa de befinde sig i Cellerne. Den oftere gjen-

•'i-ue rndersøL'elsP liar da givet de Kesultater. som billedlijrt ere



noget mindre og manglede det af Schulze-'«) benævnede „Cnidocil-*!.

der jo s}Ties at staa i directe physiologisk Forhold til Neldekapskii.

I nogle af disse Celler bemærkedes nu overordentlig smaa glind-

sende Legemer, der brød Lyset meget stærkt; de viste ikke nogen

tilhørende Udløber af Cellens Protoplasma; paa andre Celler var

denne Udløber begjudt at komme lidt frem, atter i andre bevægede

den sig allerede livligt; de glindsende Legemers Antal varierede,

som Kleinenberg har angivet, fra 1—4. En directe Forbindelse

mellem disse og Cilieme saas i nogle af Cellerne og manglede i

andre; de sidste vare de yngste. Af Cellen fremgik saaledes 1-4

Zoospermier. Men det væsentlige var, at jeg meget almindeligt

sammen med disse glindsende Legemer, Zoospermiemes tilkommende

Hoveder, traf en overmaade tydelig Kjerne; dette er lige stik imod

Kleinenberg's Angivelse, at nucleus resorberes før Zoospermdan-

nelsen. Efter mine Iagttagelser (og paa det Punkt tror jeg, at

Kleinenberg nærmest er tilbøjelig til at stemme overens med mig*

ikke i noget directe Forhold til nuclei (hvad derimod AUman

angiver for Hydroiderne, Eimer for Spongierne). — Senere svinder

hele Modercellens Protoplasma ind og bliver kun hængende som et

lille Overtræk over Zoospermiets Hoved, og dette er Overgange-

stadiet til de aldeles fiie Zoospermier, som altsaa hverken

have morphologisk Værdi af Celler (hvad Haeckel hævder

dem for Calcispongieme) eller af Kjerner (Allman, Eimer), men

kun af smaa Stumper Protoplasma. Paa de senere Stadier

er Sædcellens („Spermatoblastens") Kjerne ofte forsvundet ligesom

ved Xeldekapslernes Dannelse (smlgn. Fig. 2 og 7). Paa de frie.

modne Zoospermier har jeg lige saa lidt som Kleinenberg
kw^et

bemærke den finere Bygning (Indsnøringerne), som Schulze an-'^"

for Cordylophora.

Den ovenfor givne Fremstilling stemmer bedst med Result
"
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af de nyere Undersøgelser over Zoospermieraes Dannelse hos Hvirvel-

dyrene. Det synes jo nemlig, som om deu Opfattelse, der hævdes

af V. Ebner"*"), v. Mihalkowitz ^i)
, Neumann*^), Frey^^) og tildels

af Blumberg^*) skal blive deu herskende, selv om Kolliker*^).

Merkel-«*) og de la Valette St. George^*) endnu fastholde deres

*" '

!-i"r, der ikke ret lade sig forlige med de førstnævnte For-

Ifølge disses Opfattelse afsnører Spermatoblasten (hvilken

'rklære for et Artefakt) sig udadtil i en Mængde mindre,

,:iue Fremragninger, der dog ikke blive fuldstændig adskilte

vm Celler; medens Kolberne skyde Udløbere (Cilier), uddannes der

iude i hver af dem et Legeme, der ifølge Beskrivelsen ganske

stemmer med de hos Hydra nys beskrevne (det er glindsende og

stærkt lysbrydende) og bliver til Zoospermiets Hoved. Neumann

og Frey betegne dette som en „fri Kjernedannelse" ; men denne

Opfattelse kan vistnok ikke hævdes, da Zoospermhovederne aldeles

ikke ere morphologisk ensbeskafne med nuclei. Den oprindelige

under hele Processen liggende uforandret nedeKj.rue 1

' V von Ebner, Untersnchiaigeu iib. den Ban der Sameukaualcben n.

di.^ Ent^viekekmg der Spermatozoiden boi dm Siiugetbicreu u. beira

Menschon. Unters. aus d. Instit. f. Phvs. u. Histol. in Graz. II. 1871.

' 2u0^236. Taf. F.

' -H Mihalkowitz, Beitr. z. Anat. u. Histol. des Hodous. Berichte

^='ath.-phys. Classe der k. Sachs. GeseUsch. der Wiss. XXV. 1873.

ntersuchungen iib. die Entwickelimg

mikr. Anat. XL 1875. p. 292-324.
^- t rev. Haiidb. der Histologie u. Histochemie des MenscHen. di

la7tj.
p. 606-609, Fig. 569-570.

J Blumberg, ub. d. Entwickelung der Samenkorper des Menschen

Tbiere. Dias. 1873.

'
A. KulUker, Physiolog. Studien iib. die

^i-^s. Zoologie. Vn. 1856. p. 201-
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ved Cellens Basis. Som man ser, er dette jo i Grunden i alt det

væsentligere den samme Proces som den ovenfor skildrede; tM Ud-

viklingen af de „kolbeagtige Fremragninger" hos Vertebraterne er

jo kun af mindi-e Betydning, da disse ikke faa morphologisk V- '^

af Celler, idet de ikke afsnøre sig fuldstændigt fra hverandiv

fra Spermatoblastens Basaldel.

HvoiTidt Zoospermiemes Dannelse hos Vertebraterne (paa

nysomtalte Maade) er homolog ^s) med Dannelsesmaaden hos Ht/dra,

saaledes som den ovenfor er fremstillet, er et Spørgsmaal, der selv-

følgelig aldeles ikke lader sig afgjøre, saalænge vore Kundskaber

med Hensyn til Geuerationsorganernes og Generationselemeut-

Oprindelse (hvorvidt de stamme fra Ectodermen eller fra

demen) hos Vertebraterne ere i den Grad usikkre, som J

Øjeblikket ere. Ifald de mandlige Generationselementer udgaa ,.

Ectodermen, maa Dannelsen anses for den samme for begge Dyre-

grupper. De Celler, hvori Zoospennierne dannes hos Vertebraterne,

ere, som bekjendt, Epithelceller ; men de Celler, hvori de udvikles

hos Hydra, ere ifølge den her hævdede Opfattelse netop Epithel-

celler, som ved at udvikles i en ensidig Eetning (for at danne

Zoospermierne eller Neldekapslerne) ere blevne noget afrigende fra

de typiske Epithelceller. Naar man fastholder denne Opfattelse,

ser man at der virkelig er Homologi i speciel Forstand ti'lstede:

Zoospermierne ere da saavel hos Vertebraterne som

hos Hydroiderne Protoplasmadannelser, som udvikles

i Epithelceller, der stamme fra Ectodermen. - Er det

derimod fra Entodermen, at de mandlige Generationselementer
dannes

hos Vertebraterne, kan der naturligvis ikke være Tale om nogen

Homologi.

Jeg har ment, at ovenstaaende Undersøgelse, skjøndt den kiu)

er grundet paa en enkelt Form, dog ikke vilde være ganske uden

Interesse. Naar jeg paa dette enkelte Punkt har kunnet iom'

**) Her menes, om • speciel Homologi imellem
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Iiesultntcr, sum foreligge i KIcinenLerg's klassiske Ar

kvides dot vistnok for største Delen det, at jeg ha

Kere Forstørrelser end denne Forfatter. Som det synes

nlig kun brugt en ForstøiTelse af 500 Gange, modem

nc Undersøgelse bestandig tog 750 og 1000 Gangei

tillijælp.

II.

Identiteten af Ciliebevægelsen og den amøboide Proto-

plasmabevægelse, constateret for Hydroidernes

Entodermceller.

(Hydra vulgaris, Clava squamataj

Under foranstaaende Undersøgelse havde jeg Lejlighed til at

tilstille endnu en Iagttagelse over et Phænomen, der, saavidt mig

bekjeudt, endnu ikke er set hos Acalepheme. Det angaar Ento-

dermcellernes Overgang fra Fimreceller til amøboide
Celler, et Forhold, der paa andre Omraader er omtalt af Roth*^),

Engelmann») og Haeckepi).

Lægger man et fint Tversnit gjennem en levende Hydra eller

Uavn og bringer d£t under Mikroskopet, ser man ved svagere For-

^Jorrolse kun en Eing, der omgiver et tomt Rum.' Ved stærkere

forstørrelser (400—800 Gange) bemærker man temmelig tydeligt

lerne paa de enkelte Entodenneellers indre Fremragninger og

Begrændsninger (man kan paa et saadant friskt Præparat ikke let

'!"'"-'^' de enkelte Entodenneellers Contourer imod hverandre eller

>'li-e Partier). Disse Cilier ere da i Regyndcb.'ii i 'U
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meget livlig Bevægelse, og det er da den liageformede Finiiv-

bevægelse, xi have for os. Lader man imidlertid Præparatet ligsc

hen i nogen Tid ('A
—

*/2 Time), dør denne Bevægelse aldeles heu:

man ser da med 'Søå. og neppe Ciliet, der ganske har mistet sin

tidligere Livlighed; ja tilsidst er selve Ciliet aldeles for-

svundet. Men samtidigt med, at Ciliet igjen optages af Prot^^

plasmet — thi saaledes maa denne Forsvinden aaheubart tyJ-

samtidigt hermed bemærker man en ganske anden Slags i

gelse: de tidligere Fimreceller ere nu blevne til

boide Protoplasma-Klumper; de udstrække korte og

„Pseudopodier" , der bevæge sig meget langsomt og gausk

samme Maade som Monerers og Amøbers. Cellerne have paa ^

Tid antaget en noget anden Structur end deres sædv;ii ^

de bestaa nemlig af et indre granuleret Endoplasma og
•'

ydre hyalint Exoplasma; uden om dette mente jeg at iagt-

tage en yderst fin og zart Protoplasma-Eand, dog kan jeg iklie be-

tragte den sidstnævnte Iagttagelse som ganske sikker. Bevægelsen

gaar, som sagt, meget langsomt for sig, og man maa derfor for at

opdage den betragte Objectet i længere Tid. Dette Phænomeii

varer temmelig længe ved og frembyder et meget curiøst Spil
1

'

Øjet, idet man lige tæt ved saadanne Celler, hvis Cilier
i

sig, om end trægt, kan træffe andre, som have trukket •

helt tilbage; det er noget schematisk fremstillet i Fi?- '

Haeckel, der selv har iagttaget det samme Phænomen h"^
'

spongieme, Catallacteme og Monereme, har anvendt det til ^

for den Del af hans saakaldte „Plastide-Theori"'-), der W'

trængende Aandfuldhed og Skarpsindighed behandler neto}'

Punkt, Fimrebevægelsen betragtet som en Modification af A:

bevægelsen, altsaa Identiteten af disse to Former af Proto]'

bevægelse. Den her forelagte Iagttagelse indeholder altsaa

Supplement til denne Opfattelse. — Det kan imidlertid H' li



tvivles, at Reichert trods saadanne Iagttagelser fremdeles vil fast-

holde sin tidligere Paastand 5-'') om, at Hydroidernes Eutodermceller

besidde en — om end meget tynd og fin ~ Jlembran. Naar man

imidlertid har sat sig ind i disse Dyrs finere Anatomi og da ser

de Resultater, hvortil Eeichert i det hele er kommet, fristes man

unægteUg paa dette Punkt til at samstemme med Kleinenberg^*) i

den ganske vist temmelig skarpe Beskyldning, som han udtaler

imod ham: „Ich glaube, dass sie (die Membran) mehr ein Product

von Reichert's Zellendograa als das Eesultat von Beobachtungeu ist;

ich wenigstens håbe bei den verschiedenartigsten Behandlungsweisen

nie etwas gesehen, was als Zellmembran hatte gedeutet werdeu

kSnnen". Jeg har heller aldrig formaaet at se Spor til en saa-

Jan, og allerede a priori vilde det jo være aldeles usandsynligt, at

Celler, der frembyde Ciliebevægelse og amøboid Bevægelse, skulde

besidde Membran, med mindre man ikke vil anerkjende Max Schultze's

Protoplasma-Theori, der jo, om end i nyere Tid noget modificeret

ved Haeckel's Plastide-Theori og ved Edouard van Beneden's^S)

Plasson-Theori, nu synes at henhøre til Videnskabens faste Sand-

heder, kun ikke for Eeichert 5«).

istologiske Forhold hos Clava squamata.

"1 for Fremlæggelsen af selve Eesultateme af mine Under-

'ver denne Form vil det være rigtigst at angive, hvilke

Methoder der ere blevne anvendte ved den mikroskopiske

''Ise. Den første er naturligvis Undersøgelsen af levende

'»berg, 1. c. p.7.

Boneden, recherches sitr revolution d

i- de Belgique, 2 Ser, XXXI. 1871. p.

i"t interessant Charakteristik af Keich(

^opoder og Hydroider findes i Haeckel's
"• (Jonaische Zeitschr. IV. 1868. p. 10£
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Individer, Tversnit samt simpel Plukning: denne Methode giw

Entodermens Vedkommende ret gode Eesultater, derimoi

man herved kun meget middelmaadige og ufuldstændige Billeib ]

Ectodermen. For Undersøgelsen af denne alene anvendtes med

stort Held den ene af de Metlioder, der ere angivne af Ed. van

Beneden: Maceration af Objectet i 2—3 Dage i en Blanding af

(V400) Chromsjre og (V400) Platinchlorid ; dernæst Maceration i en

svag ('/500) Opløsning af Overosminmsyre : en stærk (35 pCt.) Op-

løsning af Kali gav ogsaa ret gode Resultater. Ved den anden

Methode, som v. Beneden angiver at have anvendt med Held: Ma-

ceration i 24 Timer i (Viooo) Osmiumsyre, opnaaedes Intet; Objec-

terne farvedes aldeles sorte, og ved Plukningen kom man ikke rig-

tigt til Klarhed om de cellede Elementer. For begge Vævs Ved-

kommende anvendtes med Fordel følgende Behandlingsmaadei ; ^

ceration i 4—5 Minuter i ('/500) Osmiumsvre og umiddelbart

efter i 3—4 Dage i Jodserum eller Miiller's Vædske eller

Blanding af disse to Eeagentier (en Fremgangsmaade , der
-*

er bleven benyttet af F. E. Schulze); fremdeles Behandling i ^-

Time med overordentlig stærkt fortyndet ('/500—Viooo) Eddik

Tinctioner med Carmin, Picrocarmin og Fuchsin gave ikke 1.-

særligt godt Eesultat.

1. Ectodermen bestaar hos Clava squamata (ligesom bos

de andre nøjere undersøgte Hydroider) af to forskjellige Elementer.

„Neuromuskelceller" og „det interstitielle Vævs" Celler (Kleinen-

berg).

iS^euromuskelcellerne ligne ganske overordentlig -

som ifølge Kleinenberg's 57) og mine Iagttagelser findes hos /('

ifølge Grobben's^«) hos Podocoryne carnea. For Kortheds >

og ifølge den antagne physiologiske Fuuction vil i det fol-

Hoveddelen af Cellerne (omkring nuclei) blive benævnet den t:



)se Del, den directe Udløber fra denne den nervøse Del og

iiisversaludløberen herfra den musculære Del (Muskelfibre,

fvetraade og Ganglieceller kunne de nemlig ikke kaldes, da den

Betydning er en noget anden). Disse Cellers gang-

taar sædvanligvis af et solid Protoplasma uden Va-

• af synderlig Størrelse; undertiden kan man dog træffe ret

Vacuoler^^) i dem. De have en tydelig nucleus med

ere aldeles membranløse (Gymnocytae, Haeckel).

sædvanligvis omtrent midt i den gangliøse Del,

temmelig langt oppe mod den nervøse Del. Den

Del kan være af meget forskjellig Længde; undertiden er

den saa kort, at det næsten synes, som om den gangliøse og

den musculære Del ere i Forbindelse med hinanden uden noget

Mellemled ; til andre Tider er den meget længere end den gangliøse

Del (smlgn. Fig. 10, 11, 12); den er udad, henimod den gang-

liøse Del, meget fint granuleret, indad næsten aldeles homogen.

Ligeledes er den musculære Del i hele sin Udstrækning, saavidt

som jeg har kunnet forfølge den, fuldstændigt homogen, saaledes

som den ogsaa er tegnet af Schulze^) og Kleinenberg''*), og

temmeUg stærkt lysbrydende. Paa denne Del har jeg gjentagne

Gange ment at iagttage et ejendommeligt Structurforhold : en di-

chotom Forgrening, saaledes som det er fremstillet paa Fig.

10, 11, 12. Det er muligt, at dette er et Aiiefakt; det fore-

'•^ommer mig imidlertid ikke sands^Tiligt , da Forholdet viste sig

adskilhge Gange, saavel ved Behandlingen med Osmiumsyre som

"i^'l Acii ovennævnte Blanding af Chromsyre og Platinchlorid. Den

' '• Del ser man udgaa fra den nervøse under meget for-

\ iukler, naturligvis en Følge af Contractionstilstanden.

""^ tre Tegninger af Neuromuskelceller (Fig. 10-12) frem-

'^It^ipldig^-is netop Exemplarer med Yacnoler, da disse med en

iig Klarhed viste den dichotome Forgrening af den muscn-

'. Cordylophora. Taf. YI, Fig.
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Et mere compliceret Forhold end det her skildrede mener Ed.

vaii Benedeu62) at have paavist hos Hydractinia eckinata. luskel-

traadene skiille her være forsynede med Kjemer og altsaa vær--

selvstændige Dannelser, som ogsaa ere bestemt afgrændseil'

.,Xeuromuskelcellerne", hvilke kun med deres Udløbere omgive

ved Roden. Dette vilde altsaa være et noget lignende Forliolil

Forholdet mellem de højere Dyrs Ganglieceller, Nervetraade -

glatte Muskler. Desværre har jeg ikke havt Hydractinier til m:

Eaadighed og har altsaa ikke kunnet eftergaa denne Undersø?'^!-

det forekommer mig imidlertid ikke sandsynligt, at saa iiærsta

Former som Clava og Podocoryne (ifølge Grobben's IlTider>o-

paa den ene og Hydractinia paa den anden Side skulde

saameget fra hinanden paa dette meget væsentlige Punkt at

ganisationen, som de ved en Sammenstilling af v. Benedeii>.

Grobben's og mine Undersøgelser skulde synes at gjøre. Jeg li^"

nemlig aldrig, selv ikke med de stærkeste Forstørrelser og den

mest vedholdende Udplukning, kunnet bemærke nogen Kjerne i

„den musculære Del". Undertiden syntes det vel for et ØjeWi*

saaledes; men ved den nærmere Undersøgelse viste det sig altid.

at denne Kjeme aldeles ikke hørte til eller laa indeni „den muscu-

lære Del", men var et fremmed Element og laa enten ovenpaa,

nedenunder eller ved Siden af denne. Paa v. Beneden's Tegning

(PI. II, Fig. 6) ligger iøvrigt Kjernen helt besynderligt: netop heW

henne paa Siden, ikke fuldstændigt omgiven af „den glatte Muskel-

celles" Protoplasma. Dette er, tror jeg, netop et Bevis for. at

Forfatteren har tegnet sin Figur meget naturtro; thi det var vel

ingen aldeles urimelig Antagelse, at den udmærkede Natinforsker i

dette Tilfælde kunde have ladet sig skuffe ved et Artefakt; og ift'^

min Opfattelse er den rigtige, skyldes dette sandsynUgvis netop, a^

jeg ifoi-vejen kjendte v. Beneden's Undersøgelser og just derfor

søgte at vogte mig saa meget som muligt for slige Skuffelser.

") E. .
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Med Heusj-n til den raorphologiske (og pliysiologiske) Værdi af

Xi'uiomuskelcellerue stemmer min Opfattelse altsaa i Hovedsagen

overens med Kleinenberg's , dog ikke paa et enkelt Punkt. Støt-

tende sig paa sine ontogenetiske Undersøgelser over Hydra fra-

kjender nemlig denne Forfatter <'*'') Neuromuskelvævet enhver Betyd-

ning af et Epithol. Hos Hydra gaar nemlig det oprindelige ydre

Epithel (den oprindelige eller primære Eetoderm) fuldstændigt til-

grunde, idet Kimskallen dannes af det ved directe Omdannelse af

de enkelte Celler, medens den oprindelige Entoderm smelter sammen

til en ufonnelig Masse (Plasmodium) , og først senere udvikles da

af denne den blivende (secundære) Eetoderm og Entodenu, livoi-paa

Kimskallen brister og kastes af. Det oprindelige ydre Epithel er

altsaa gaaet tilgrunde; den secundære Eetoderm har derfor ifølge

Kleinenberg ikke morphologisk Betydning af et Epithel, men kun

af Xeuromuskelvæv. Jeg tror ikke, at denne Opfattelse kan hævdes

;

tvertimod, hele denne Del af Outogenien hos Hydra maa vel snarere

kunne tydes som en cenogenetisk Proces. Det er jo velbekjendt,

at den ontogenetiske Udviklingsmaade for de Grupper af Land- og

Ferskvaudsdyrs Vedkommende, i hvilke de marine Former udgjøre

H'ivedtypen, meget ofte er fjernet temmelig stærkt fra det typiske

"- i Tidens Løb under Tilpasningen til andre Livsomstændigheder

'! l'leven stærkt modificeret (t. Ex. Land- og Ferskvandsmollusker,

I'X'nbrinis, Astacus 0. S. v.). Vi have her sandsynligvis netop et

lignende Phænomen for os. Udviklingen blandt de marine Fomer,

'Ipr jo i Coelenteratemes Kække udgjør den aldeles overvejende

Mængde, er ganske simpel: efter Klø\Tiingsprocessens Slutning

differentseres de to Kimblade, idet der dannes en Gastrula- eller

Planogastrulafoi-m; senere kommer Støttelamellen imellem dem: L;u--

^pnie sætte sig fast og uddannes videre, idet Tentaklerne udvikles,

" ^"dermcellernes videre Differentsering finder Sted. Et saadant

i>lv Organ som Kimskallen kjendes, saavidt mig bekjendt,

^ uogen af de marine Former af Hydroiderne. Det maa
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vel derfor antages, at Udviklingen for Hydras Ve

en Pølge af de forandrede ydre Omstændigheder er bleven ejen-

dommeligt modificeret, og at Neuromuskelcelleme (den virkelige' Ecto-

derm) altsaa tillige fungere som Epithelceller ; thi Homologien mellem

Ectodermeu hos Hi/dra og hos de marine Former af Hvdioideni.-

kan dog vel Ingen ville* bestride, og hos de sidste have Xcum-

luuskelcellerne paa engang Betydning af ydre Epithel og Xeivevæv.

Hos de højere Dyr, hvor Tævenes Differentsering er langt stærkere,

dannes jo ogsaa baade det ydre Epithel og Nei-vesystemet af Ecto-

dermeu. — Men der kunde ogsaa findes en anden Grmid til at

maatte bestride Kleinenbergs Opfattelse, om den end er mindre

vigtig end den nysanførte. F. E. Schulze"*) har saavel ioxCordyh-

p/ioras som for Ht/dras Vedkommende paavist to Lag i de om-

talte Cellers gangliøse Del, et ydre og et indre. Kleinenberg bar

ogsaa set disse Lag, idet han omtaler den ydre „Basalsaum"^^), "ir

om jeg end ikke. har kunnet se denne med den Tydelighed, som

Schulze's Figu: har jeg dog ved Anvendelsen

Forstøn-eiser kunnet skjelne den. 3Iaaske har denne yderste Del

Functionen af et Epithel, og kun den indre (rigtignok langt over-

vejende) Del den neuromusculære Function. At opfatte den vdre

Del som en Cellemembran vilde være forkasteligt alene af den

Grund, at den kun findes paa den udadvendte Del af Cellen; men

ogsaa Structurforholdene forbyde en saadan Antagelse. Neiir-

rauskelcellerne ere altsaa meget alsidigt udvikl.

Celler; ifølge den her hævdede Opfattelse ere de saa at -

Xeuromuskel-Epithelialceller (til at forandre Navnet er .

^
- iugen Grund).

Allerede tidligere har A. Korotneff*^) givet en Tydning af

muskelvævet", der nærmer sig noget til den ovenfor ffem-

-25. TaCIII. Fig.3: Tuf



m (iii- ctttM- liaiii (;M>l)l)tMi lia\o paavist, atter nægtot; og

tiimulfii herM'd attur forte na'niK're tilliago til det ældre

^ ;,imkt. det iiemlii:. at Muskulaturen Ikis Hydroideriie skulde

u „ni-mhedsforhojd til ..Epitlielfelleme". Saaledes skulde Xeuro-

^MU'tivke Bet}diuni;\ M>m det, iiaar \i blutle os til Kieineiiberg's

Deu ovenfor anførte lagttagoKo af Korotneff niaa jeg anso for

fejlagtig. Jeg har undersøgt Musknlaturen hos l[i/dra og Ulava

med ligesaa stærke Forstørrelser og med de samme (og endnu fiere

iiidie) Eeagentier som Korotneff, og saa ofte, at den i Protoplas-

maet ligcreude glindj,endo Traad nop])e kunde have undgaaet min

*>l'iii.tM-ksorahed. Mon hermed falder os'saa helo Theorien sammen:.

thi naar \i komme tilbage til Kleinenheri;'"s Resultat, at „den

mibculære Del" kun er en l'dløber fra Cellen, saa er dens Be-

vægelse ogsaa i Afliængighed af Cellen: vi have altsaa virkeligt

^'euromuskehæv og neuromuscidær Function*"). Vi maa altsaa

'iMn,i,.|„,
fai,thoUle dette Væn s o\ennævnte store Betydning i mor-

^'i,' phylogenetisk Henseende.

^rg-s FAporimont. L. c. p. ^



sædvauligt) to Slags Xeldekapsler , større og mindre. De mindiv

have omtrent den samme Form som de større hos Hydra, Cordi/h-

phora 0. lign. Foi-mer; de større derimod ere meget mere lang-

strakte og i Almindelighed convexe paa den ene , concave paa den

anden Side (smlgn. Fig. 13). Hvad der i høj Grad har vakt min

Forbauselse, er at det ved hvilkesomhelst Behandlingsmaader kun

-auske enkelte Gange har været mig muligt at bemærke Cnidocilet.

der er saa overordentlig let at se hos Hijch^a. J^aar jeg tror at

have iagttaget det — sikker derpaa har jeg imidlertid aldrii:

været — , har det altid vist sig i Celler, der indeholdt den mindu'

Art af Neldekapsler; det vilde dog være en urimelig Antagelse, at

det ikke ogsaa skulde findes paa Celler, indeholdende den støne

Art; jeg tror derfor, at jeg trods omhyggelig Undersøgelse mm

have været særlig uheldig paa dette Punkt, hvilket ikke er vai^

ligt at forklare, da Cnidocilet i Almindelighed er meget z;;:

let falder af^). Nogle enkelte Gange lykkedes det mig og-

se den af Schulze "»), Grobhen'O) og KorotnefF") omtalte FcUoi

disse Celler, der gaar indad; derimod kunde jeg ikke fdrfølsv

En eneste Gang iagttog jeg en ganske forunderlig Dauu-

henhørende til dette Væv; hverken før eller senere har jeg tiW.'

.vedholdende Søgen fundet nogen lignende: en Celle med 3 NeW^'-

kapsler og 1 tydelig nucleus (smlgn. Fig. 16); det saa rigtigno'»

lul som om der under hver af de to Neldekapsler laa en nucleu?:

men herpaa er jeg ingenlunde sikker. Tydelige Cellegrændser om-

kring Xeldekapslenie vare aldeles ikke til at bemærke. Da W'
tageisen kun blev gjort en eneste Gang, maa der vel antages at

have foreligget en Misdannelse. Ifald der kun var den ene Kjerne

*'') Maaske ogsaa Aarstiden kan have været noget Skykl deri. i

sidste Undersøgelser ere nemlig anstillede i December 1877 ;

divider fra Øresund).

") Schulze, Syncorjiie. p. 10. Taf. I. Fig. 5.

'^) Grobben, 1. c. p.471. Taf. I. Fi- 6.

). 380—389. PL XVI. Fig. 1—4.
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; I ma.i dot ciaboubart havo været on Collc. hvori der ^ar

iiaMvTaLiL'iidt' Founei I. Var der derimod tleie Kjoriier i don, maa

!• t have været et SyncUium, sandsynligvis njjsta.u't \m1 S.ininicn-

Hii. Itnmi}: af flere Celler. Dette er vol dot saud^Miliu^ti- it Wru

(.ll>'i \od el vedholdende Tr^k fra de omgi\.'ndf V:r\M Innuit. i-

'!iii AntaLiclse kuiido inaa>ko søges deri. at den ene >:eldekapt>el

\ II ,it ilon større, de tu andre af den mindre Art.

2. Entodernic ellerne ore meget stærkt pigmenterede:

i^ær liirge de temmelig store, rødlige eller brunlige PiHmentkoni

Udo \ed Kanden: disse forkvinde \ed Maceration i svagEddikos\re.

Vod Anvondolseu af dette Reagens levere Entodermens Celler noi^lo

bøjst cm-iøse og (n-erraskendo Billeder, noget lignende som mogot

'-maa bipolare Gangliocellor. vandrende Bindevævsceller o. s. v. (smlgn.

Iml'. 151: dot viser sig imidlertid ved nøjere Uiidorsøgelse. at di>-t'

''»iHider ere aldeles kunstigt frembragte, idet nemlig ved lichand-

' i^"ii lued Eddikesyren f]ntodermcellorne blive aldeles forandredo:

'1'' ^i-'t' sig da som en meget tynd Eing af Protojjlasma ude vod

l!.uiden (kun tykkere omkring det Sted, hvor nucleus liiriior). iiul*

-

-liitteudo en stor rund Yacuole''^^^ D^^t er iydeliirt. at i>a.i vinini.

Tul. -^om Eddikesvren har udtrukket eller opløst Cellen-, riiini.Mit-

''! niegot spændt. Oves nu et Tryk paa en saadan Celle, brister

'l''». o? man faar da de uvsomtalto, underlige .,Zerrbilder" .
som

kiui ..ro CMu.,,^ I^ei-j^^, ni^,^l (,,j liiip stump løsrevet l'rotoplasm.i

'"'^iiiiu h;:. Nucl.'us or ikke a}nlig uden ved Tilsætniug af K<m-

- ii .1 u i...r <h>,- i\,u}a^ \ .U> saa ofte anføito Ail)o.)d.'r



noget mt at føje til (U Beskin elsei .om disse

Foifatteie ha\e le\eiet foi Hydta, (oitlylop/io>a og .'•^i/moiyn'

Forklaring til Taklen (Tab. III).

1j it ( /a.a .<,a<nnatn Do .id.tc e

n lu. 'i (.)Mi-tin.lni. , Inorefttr de

^ I! >il.M ( it (IL Mt il lis \ C-rcli„'hLa d

Hi/dui iidi/atii, diitt

I«, it L(t dcim. Ils iiitti.titiolltAæ^ d»reiblo\en

bo\ av'< li-JT ProtopldMn.iu(lIøb(^r
( ( ili, i

Hg 4 Lii lijrncmle med 2 >,ijr ud\ikkud( Zoo^ptrmiei
iio' 5 hil Ii^muude mtd 4 Zuo.peimioi 3Iiii l)emæikei i

dtii mellom H<nod o<r Cilio iiultna<lti Icilnii.kKo
lig o Ru Spoimitohhst ,1,, ),„ T,n.tM .,n kio,,M

i^tilliu- df En

n Naudkhr Blæie ude paa Spidsen

•
tilegn ud.., uoikk. LU >mi1, c i \iik.lirl
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squamnta (O 1 ^lulloi)

nul 2, Aluskdudløb it 0^' 4 umø^c E
m eie iiujct k nto Tilhøjre li^^u m Idlol i i) fji cii i

CtlL .i„r li^^ op 1(1 (lens eno I dløber (o)

11 En mindrt ^turomu.kelcolk med 1 I Hol

T'ij 10—11 tre tegnede efter et Chrrm^\i 1 1 t i 1 1 ii Ij x\

12 T) Ncuromu&ktlcclkr mtd ]iiCf,at hUf, i i IH (>i

\riprq)int ry don ^inj^liøse n donnor\ø^ (^ I n m i li;

mirktr } ii ill di^^o i Figiaei den diclu torne Spdtnu

Mu.kcludlalxino

1 Cello af Ectodciiuens interstitidk \ iv med Kj(rnc („' ^
kip el if len størrt \it For^tørrtKc ""

,

1-1 Eat()dermc( Ho efttr Ikhindlmg mtd ^\ij Eddike \re

l-> Protopli^niistnmpor med kjcincr isolercdt. \td Bri^tnm

ilt kimcollu Eddikes} repr Tipirat

ti^' 11 15 en te^niode \cd en Forstøird.t if
^o"

,

l'> Mrnstro Cellt (dkr S}nc\tmm) mtd J ^ ckkk ip^lei „'1 h\
kjirn F( r tørrelse "°

i

Eiplicatio tabulae (Tab. III).

Ilydta luhjmis uitt

itii tiietiti p t i sei 1 li nucirita et disetrpond is lati

"it It 111 Inc et m piaccclenti tijuri c ml (dium !)> ivitui

'" ' I II Itu niinub noinwli reptrtum est)

• <-ellula o.piMlom naturae cnui diiolnis capitibiis zoospenmoiimi.

-'dliila ..apcrmatoblasta" cum zoospermio propcmodum luaturo.
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Overfladevandets

egrad, Saltmængde og Farve i Atlanterhavet

paa c. 59° Nord-Brede.

K. J. V. Steeiistrup,

(Mod ot Kort: Tab. IV).

(Meildelt den 5te Marts 187.:

t af de Fænomener, der ude i Yerdensliavene iivilkaarligen til-

' kker sig Opmærksomheden, er Vandets Farve og de Forandringer,

a. eftersom Skibet skrider frem, iagttager at denue er

t. I Løbet af kort Tid kan man saaledes blive Vidne

larven gaar over fra næsten ultramarinblaa til næsten

'<ii;ti:ugrøn. Disse Foraudringer ske undertiden gradvis;; mon til

idre Tider foregaa de ogsaa saa hurtigt, at kun oii Liiiio synos

adskille dem. Dette Fænomen har derfor -i-saa i l.in- Tid

-i'^t Gjenstand for Keisondes Undersøgelser. Saaledes austiUode

^'i'li-e Humboldt og Scoresby regelmæssige Iagttagelser her-

'lig med deres øvrige Observationer. Den Første^) an-

!til Saussures Cyanometer, idet han med dette bestemte

i Farven, og den Anden 2) iagttog denne gjennem et langt

naaede næsten til Vandeis Overflade. Begge kom til det

at Himlens Udseende ingen Indflydelse har paa Farven,

1 (let højeste gjøre den mørkere eller lysere, men ikke

•"11. Bunsen^), der imdersøgte Vandet vid at ia-tt.iL:o
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livide Porcellæiistykker gjennem en 2 Meter lang Vandsøjle, kom

til det Eesultat, at rent Tand ikke er farveløst, men blaat, og at

Farveforandringer enten hidrøre fra opløst Humus eller fra opslem-

mede Legemer eller fra Havbundens FaiTe. Ved Analyser af for-

skjelligfarvet Flodvand kom Wittstein ^), idet han gik ud fra

Bunsens ovennævnte Iagttagelser, til det Eesultat, at de i Vandet

opløste uorganiske Stoffer ikke forandre dets Fai-ve, hvorimod denne

forandres ved opløste organiske Stoffer. Eftersom disse tiltage i

Mængde gaar Farven fra blaa efterhaanden over til grøn, gul og

brun. Han tilføier, at ved Undersøgelser, der anstilledes ved Warne-

miinde, viste det sig, at Himlens Udseende paavirkede Farven.

Dr. Eobert Brown 5) har vist, at Vandets grønne Farve kan hid-

røre fra Diatoméer.

Da jeg paa mine Eeiser til og fra Grønland i 1871 og 1872

ligeledes havde lagt Mærke til de FaiTeforandringer, der iagttages

paa dette Strøg af Atlanterhavet, besluttede Professor Johnstrup og

jeg, paa vor Eeise til Grønland i 1874 at undersøge dette Forhold

nøiere, og at se om disse Forandringer ikke muligvis skulde staa

i Forbindelse med Vandets Varmegrad og Saltmængde, hvoraf der

igjen maaske kunde udledes Resultater med Hensyn til Strømfor-

holdene*^.

Som Pasagerer ombord i et Handelsskib') maatte ri md-

skrænke vore Undersøgelser til Overfladevandet. Til at iagttage

Farven anvendtes et indvendig sværtet og i den nederste Ende med

en Gla.splade lukket Blikrør, der under Observationen, for at ude-

lukke Eeflex og Sidelys, sænkedes 1 å 2 Fod ned i Vandet; og

) Sitzungsberichte d. kgl. bayerischen Akad. d.
Wisseiiscliaften

^

Miinchen 1860, pag. 603.

) Transactions of tho botanical Society, Vol. IX, 1867-«'*

) Se Admiral Irmiugers Afhandlinger i Nyt Arkiv tnr

pag. 115, og i Petermanns Mittbeiliingen, 1870, pa?. -
-

Petormanns store Afliaudling om Golfstrømmen, saiiiu

I Det i Polarreisernes Historie bekjendte Skruedamp-l^i' '

høronde Kryolith-Mine- og Handelsselskabet og ført ;>*' '^-'f'"'''



for at bestemme den, sammenlignedes den med en Række forskjellig-

farvede Papplader. Saltmængden bestemtes ved Titrering med sal-

petersurt Sølvilte, med kromsurt Kali som Indikator, efter at Hav-

vandet først var fortyndet med distilleret Vand, og den derved

fundne Klormængde multipliceredes med den af Forchhammer^) fundne

Coefficient. Titreringen foretoges ombord, i Kegelen strax. Varme-

graden aflæstes paa et i en femte Del Grad Celsius delt Thermo-

meter. Paa „Fox"'s Poraarsreise i 1875 fortsatte Hr. Kaptain

Olsen velvillig disse Undersøgelser, idet han iagttog Farven og

Varmegraden og samtidig medtog Prøver af Havvandet, der efter

Hjemkomsten undersøgtes ligesom de tidligere, og det samme gjorde

jeg paa min Eeise til og fra Grønland i 1876.

I de nedenstaaende Tabeller og paa det medfølgende Kort ere

disse Iagttagelser, der ere anstillede paa 6 Reiser og fra over 250 for-

skjelhge Punkter, nedlagte. Luftens og Vandets Varmegrad er angivet

i Tiendedele af Celsius'ske Grader og Saltmæugden i Procent. Paa

Kortet ere lagttagelsespunkterne markerede og de ialt 15 iagttagne

forskjellige Farvenuancer reducerede tilde 3, hvorom de gnippere sig,

nemlig blaat, blaagrønt og grønt. Det er en Selvfølge, at der i

denne Reduktion er noget vilkaarligt, da, som ovenfor nævnt, de for-

skjellige Farvenuancer ikke sjeldeu gradvis gaa over i hinanden; men

paa den anden Side er Grændsen mellem dem ofte omtrent ligesaa

sl^arp, som paa Kortet er antydet, og jeg troer ikke, at en mere

<letailleret Angivelse og Undersøgelse af de enkelte Nuancer kan

gi^e noget Udbytte. At Himlens Udseende herude i Atlanterhavet

ingen Indflydelse har paa Vandets Farve, overbeviser man sig bedst

om i Bygeveir.

Kaster man nu et Blik paa Tabellerne, navnlig VH, og Kortet,

^oj" at se, om der mellem de forskjellige Rækker af Iagttagelser

fi^fier et saadant Forhold Sted, at der deraf kan udledes et almin-

•ieJJgt Resultat, da viser det sig for det Første, at Maximum af

') Om Søvandets Bestanddele. Univeraitets-Program 1859 og .,0n the
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Vandets Varmegrad, der i Slutningen af Marts findes paa 20—25°,

i April paa 15—20°, i Mai paa 10—15°, i Juli paa 5—10° og

i October paa 1—10° vestl. L. fra Grwcli., i den koldeste af de her

undersøgte Maaneder findes omtrent midt i Atlanterhavet og at den,

idet Varmen i Almindelighed tiltager over hele Havet, om Sommeren

nærmer sig til de skotske Øer, som den igjen fjerner sig fra i i*'-

tober. Det samme ses omtrent at være Tilfældet med Luftteiu!- •

turen, og denne Overeensstemmelse vilde vist vise sig at være '

større, hvis Iagttagelserne over denne sidste vare liyppigw'

jævnore fordelt over hele Døgnet, da Forskjellen mellem Lb-

Xat her spiller en Kolle. Over mod don grønlandske Kjst, ii

Vest for 35—40°, aftager saavel Luftens som Vandets Yani.

betydeligt; men da Isens Tilstedeværelse her har en storlndtiv.

paa dem, og da det tildels er tilfældigt, om Iagttagelserne ere an-

stillede i Nærheden af denne eller ikke, er det vanskeligt at ud-

lede nogen almindelig Regel derfor.

Hvad Saltmængden angaar, da ses det, at denne er mindr«'.

maaske slet ikke paavirket af Varmeforholdene, og at Maximum i

alle Maaneder findes omtrent paa 5—15°. Ved de skotske Øer er

den lidt lavere, og over Atlanterhavet aftager den benimod Grøn-

land, hvor Isens Tilstedeværelse naturligvis ogsaa paa dea ud«*"

en ikke ringe Indflydelse.

Et Blik paa Kortet viser endelig, at Vandets Farve i
Almin-

delighed staar i et bestemt Forhold til Varmen, idet dea gi'^i^"^

FaiTe er oveiTeiende i den varmeste Maaned , Juli , og den blaa i

den koldeste Maaned, Marts, medens den i de andre, med Hens.v^

til Varmen mellemliggende Maaneder, er blaagrøn. Noget bestemt

Forhold mellem de enkelte Farvenuancer, Varmegraden og Sa
'

mængden har jeg derimod ikke kimnet finde, endskjøndt man
^

de hyppige Spring i saavel den ene som den anden af disse

kunde formode noget saadant. Et Forhold som det, at den

Stribe paa. 20° i Juli falder sammen med Maximum af ^a"^

graden og en relativ større Saltmængde, kunde nok synes :i^

kræfte, hvad der er bleven fremsat, at Golfstroninious
variu



' n yrøiinc Farve, saalcdes som det af Andres Iagttagelser

'uuaa, maa antages fortrinsvis at hidrøre fra Diatoméer^),

slutning at være berettiget, at ligesom Laudjordens

. .'t«i almindelige Udseende og Farve i en væsentlig (Jrad

^^Wtlos riimternes mero og mindre frodige Udvikling, og at ogsaa

i Havet denne Udvikling staar i et bestemt Forhold til Aarstiden.

I. 25 Marts -- 13 April 1875.

> l..n .t U ^,u>_Ml ^. ,
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Diagnoses

plantarum peninsulae Ibericae novarum, a variis collec-

toribus receutioii tempore lectarum

aoh. i

. traditæ die

In variis plantarum collectionibus
,

quas botanici plures, floram

peninsulae Ibericae recentiori tempore porlustrantes benevole milii

obtulerunt vel ad determinandum tradiderunt, non paucas species

vel pro flora Hispanico-Lusitana novas vel omnino indescriptas

inveni. Ita cl. Costa plantas Catalauniae, Lo s cos Aragouiae.

Leresche Castellanas et Valentinas, Fritze et Winkler Boe-

ticas, Rodriguez Balearicas largiti sunt, quae omnes ad pleniorem

cognitionem florae Hispanicae valde contribuerunt. Prae reliquis

autem iter 1876 a clariss. Hacke 1 et Winkler per omnem fere

Hispaniam et Lusitaniam susceptum largam observationum et spe-

cierum novarum messem dedit. Consensu clarissimorum ^-irorum

conabor, descriptiones specierum, quae mibi aut novae aut praecipuf

memorabiles visae sunt, hoc loco conjunctim proferre, adjectis non-

nuUis, quae ab aliis collectoribus communicatae sunt.

1- Ghaeturus prostratus^^^\Q\^i\mi?,^. Cum specimi-

nibus pygmaeis a me 1852 prope la Comna Galleciae statu fructifew

lectis, quorum in PugiU. pi. Hisp. pag. 34 mentionem feci, omnin^^

conveniunt specimina optime florigera, a cl. Hack el in Serra de

Cintra Lusitaniae lecta. Haec formå a reliquis speciminibus
Ch.

fasciculati, quae ex Hispania et Lusitania examinavi, ita differt.
"t



speciei distinctae potius qiiani varietatis titulo raerere videatur.

Differentiae principales liarum 2 specienim, inter quas formas trans-

itorias non vidimus, ita exprimeudae:

1. Ch. fasckulatus. Caules orecti v. inferno geniculato-

adscendentes, 14—18 centimetr. longi, filiformes; folia anguste

linearia, plana, recta; thyrsus laxus,- 3—5 centim. longus,

basi inter rupte ramosus, radiis primariis elongatis, basi nudis;

arista glumarum capillaris, liavesccns, ipså gluma duplo v.

Specimina examinavimus Hispanica : Madrid, Jerez de la Fron-

tera (Schousb.), Plasencia (Bourg.) et Lusitanica: raro (Bourg.).

2. Ch. prostratus. Caules firmi, sed multo breviores (3—

5

centimetr.), diffuse prostrati, foliorum inferiorum dense aggre-

-'atonim vaginis ligulisque membranaceis invicem approximatis dense

''leviatus, 1—2 cm. longus, ovali-oblongus, dense spicae-

formi-contractus, radiis brevissimis, a basi inde spiculiferis,

arista glumis concolor (violacea), gluma ipså parum longi or v.

aequilonga.

Hispania: in locis humidis inter rupes maritimas prope la

Corufia, 10 Aug. fructifer (Lge.)! Lusitania: Serra de Cintra in

arenosis, 8 Mai floriger (Hackel)!

2. Car ex Loscosii Lge. n. sp. (C. Mairii var. Losc. Ser.

wsicc. fl. Arag. ]^. 92). Caespitosa (?) culmis erectis, c. 6 decimetr.

^Jtis, laevibus v. superne leviter scabriusculis ; foliis glaucescentibus.

linearibus, 2—3 mm. latis, margine et dorso apicem versus leviter

scabriusculis, ceterum laevibus, breviusculis (caulinis superioribus

spicam inferiorem vix attingentibus) , vagina laxa antice pallida,

»>inute rubropunctata, in auriculam oppositifoliam producta,

'igula brevi, pallide fusca, aream ovali-oblongam circumscribente;

^^ate; spica mascula solitaria, Hneari, 2'/2—3 cm. longa,

nft'riore longiiiscule pedunculato, superiore sessili spicae 3



deorsimi sporttms subito UClimiiiato. socus 1n^v^o^ latoralfs

elliptici.s cinor.v

caryopsi IjfovitL-r

oo. opac,

stipitato

.

ti'i-ono latoribih

Ciira Castolseras Arago„iac art rii)as

vocati parcius 19 Jun. c. H. matur. Lo

con-ngi Jn aeequia nu.-.i

An hue pertinoat spocio;

Alhambra Granatensiura loi-ta.

noQ audeo.

ob d.^aw^

:'. Mairii a d. WmkU yr

Ad sectionom

r. distauti habitu

C. distantis

map'is (juai

evidontn-

n C. Maiii

peitinot , C. punctatae ot

. C. Mairii 0'>s.

et aerm.. quacum

solum toto habitu,

foliis bre\ioribus.

cl. invcDtor cuni dubi<

sod pluribus .luoquo

apice sunnuo oxco],t<i

) nostram conjunxonit. ii-r

charactoribus differt. \.
'

, laovissimis, pallido, ^n

idihns. caule paucifolio, spica <? brovi, clavata. I--1 -'

spicis ? ovali-subrotnndis, invicom approximatis. friicti!'"^

persistentibus. ])oriy>mo brovius rostrato, rostro rortiu-

opsi paliido fiavi.-Airidi ctc. Comparatis ii^itur siiocim:-

)~) L't specimihibus autht^nticis ab J. Gav comnninicnti?

|>rt. IlauQ.
, quibus pxacte rchjKmdont specimina a nif m

It'cta, valde dubit<i, plantam Arag-ononsem luic rof'!!'

tamen magis a no«tra diH'orunl tiuctibu>

pcrigyTiio laevi, uitido, obsolete striato. n

carjopsi pallido etc.
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iiiperno obsolete scabriiisculo ; foliis glaucescentibus , linearibus,

longe acuminatis ,
3—4 mm, latis, margine imprimis et pa-

nua inferiore eximie scabris, caulinis pluribus, longioribus

}uam praeced.; vagina laxa, antice pallida, minute fusco-punctata,

n auriculam oppositifoliam producta, ligula brevi, pallide

omnibus foemineis (fleres staminiferos nullos vidi), o val i

-

cylindricis, erectis, inferiore pedunculata longe remota,

pedunculo spiculae longitudine v. ultra, superioribus sensim brevius

pedunculatis, summis sessilibus in spicam compositam

approximatis, squamis floralibus e basi ovato sensim longe subu-

lato-cuspidatis
,

pallide membranaceo-hjalinis nervo dorsali viridi

margineque fuscescente apicem versus scabrido-ciliatis , fructu ma-

turo horizontaliter patente brevioribus; perigynio ovato-ellip-

tico, subcompresso, viridi, glabro, inter 2 nervos laterales

i subtilioribus, conspicuis percurso,

lostrato, rostro elongato, obsolete bilobo, ad medium usque

scabro-ciliato, stigmatibus 3, caryopsi stipitato, trigono, late-

ribus elliptico-obovatis, lutescenti-viridi, laevi, nitido.

Ad aquaeductum Alhambrae supra Granatam urbem die 12 Jul.

1876 florigeram legit cl. M. Winkler. Aliud specimen, Granatensi

exacte simile, fnictiferum ad ripas fluvii Guadalope pr. Castelseras

Aragoniae lectum communicavit cl. Loscos, ita signatum „convienen

Darios en que sea Carex Mairii, acaso no". Postea vero cl. Loscos

speciem praecedentem nomine C. Mairii var. designatam, etiam circa

Castelseras lectam, sed ab hac non parum recedentem distribuit.

Cl- Vinkler in litt. monet, se hane plantam (in quo ille quoque

stamina nulla vidit, in consortio C. Mairii (Loscosii?) crescentem

'^^se, tempore autem florentem, quo illius fructus jam delapsi

^'ant. Suspicatm- igitur, hane vel hybridara prolem praecedentis

'^'"n alia Caricis specie, vel formam monstrosam esse. Certe status

^^^0 unisexualis omnium, quae vidi, speciminum aliquid monstrosi

^ntiicare
ndetur, cum non supponere liceat, plantara esse dioecam.



Tales formae abnormes androgjnae v. fere omnino foemineae C.

Oederi interdum obseiTantur, nostra vero, praeter defectum florum $,

notis variis et quidem gravioribus (tempore floreudi seriore, foliis

longioribus, multo magis scabris (immo scabemmis) , inflorescentia

superne in spicam subcompositam contracta (nonnullas Heterosta-

chyas in memoriam revocans), caryopsi viridi, nitido (nec fiisr...

opaco), ita differt a praecedente, cui proxime affinis esse v

et magis adhuc a C. Mairii t}T)ica, ut cum hisce adsocis

audeam. Memor autem dicti beat. E. Friesii (Bot. Xur, .

p. 107) „Species characteribus nimis eximiis semper suspecta'

haesitanter et modo ad interim nomine specifico designavi, obsena-

tioni ulteriori in locis natalibus quaestionem solvendam relinqueiis

4. Carex paniculata var. pallida Lge. FL Dan. tab.

2793.

In locis silvaticis humidis pr. Cintra Lusitaniae die 16 Aug.

1798 legit beat. Schousboe.

Descriptionem varietatis sat notabilis dåre h. 1. superfluuin

duxi, cum jam in Flora Danica 1. c. differentias a formå typica

exposui. Specimina Lusitanica bene conveniunt cum Danicis, et

forsan in terns interjacentibus inveniatur, etsi ubique rara \idetur.

Cum hac comparanda C. Lusitanica Schk. Kiedgr. åg. 119, 1»^^

saltem ad C. paniculatam quoque referenda est.

5. Cephalaria linearifolia Lge. ad int. Erecta, 'l^'i--'

alt., caule striato, superne ramoso, foliis radicalibus (1— l's ''

cim.)et caulinis ('/2—3/4 decimetr.) omnibus anguste linearil-n^

rove segmento lineari divaricato munitis, nervo medio albo promi-

uulo, calathiis junioribus globosis, squamis ov;,nv

natis, leviter ciliatis, ceterum glabris (Flores fnictusque i-

Sierra de Dilar fl. Granat, die 27 Jul. 1876 nonduni li

legit cl. M. Winkler.
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Specimina pauca, qiiae vidi. niniis juvenilia sii

> rtoribus et fructu praebeaiit ad judicaudum. an revera specifice

liisting'uenda, an ad varietates C. leucanthæ referenda sit. Attamen

)ii>tao supra allatae potius speciem distinctam indicare videntur.

••ninia .-iiim, quae comparavi specimina C. leucanthae Schrad. ex

Hispania (Encinillas), Gallia (St. Hippolyte (Gård.) et Tain (Drome)

J'trd.), et florae Tergestinae (Monfalcone, E. Braig) a nostra

recedunt foliis profunde pinnatisectis , margine scabriusculis, cala-

thiis junioribus depresso-globosis (magis latis qiiam longis), squamis

periclinii obtusissimis , dorso velutino-puberulis , anguste albomargi-

natis. — C. hoetica Boiss. vero statura humili, foliis scaberrimis,

saepius pinnatifidis etiam abunde distincta esse videtur.

6. Crepis (Barkhausia) Boetica Lge. Peremiis v. (teste Wink-

lero) biennis, radice tuberoso-incrassato subnapiformi,

caule fistuloso, monocephalo v. bifido-ramoso , ramis monocephalis,

elongatis, sparse nigro- et glanduloso-pilosis , aphyllis v. remote

paucisquamatis
; foliis laete virentibus, glabris v. pagina superiore

margineqiie sparse et breviter pilosis, radicalibus p au cis obo-

^atis V, oblongo-spathnlatis, obtusis, a medio ad basin

attemiatis. caulinis sensim minoribus, dentatis, inferioribus in petio-

1mi latiusculum angustatis, intermediis e basi sagittato-auriculata

wato-Ianceolatis v. pauduraeforraibus, acutis, superioribus et ramos

fiilcrantibus minutis, lanceolato-linearibus, integerrimis , acuminatis;

calathio Tirgineo erecto; periclinii squamis atroviridibus margine

l'<^ i'liore. dorso parce nigro-pilosis et passim glanduligeris, caljculi

"'>^t' adpressis, inaequelongis , lanceolatis .
^'2— *',-? iifricliiiii

iiequantibus, ligulis saturate luteis, concolnrihus. -tvlis

'•iiiis breviter rostratis, cinereo-fuscis. lO-oKtatis. ji,i]i).o

'^ ad radices montium Sierra de Palma et Sierra de la

\'-eciras Boeticae florigeram die 19 Apr. 1873 legorunt
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Crepis spathulata Guss.*) (Barkhausia spath. Spreng.) se-

cundum specimina authentica a cel. Todaro missa et descrip-

tionem in Guss. Syn. Fl. Sec. II, p. 412 nostræ hic descript*

arcte quidem affinis est, sed differentiae plantæ Siculae (folia

radicalia nomerosa oblanceolata, acutiuscula, sensim, nec abrupt.

in petiolum laminå breviorem transeuntia, fol. caulina pauii>-

sima, sessilia t. semiamplectentia , non auriculata, „ramis approxi-

matis", anthodii squamae pilis brevibus albis subhirtae) tanti taimu

momenti esse videntur, ut cum planta Hispanica conjungi neqiKat.

Kationibus geographicis suspicari licet, plantam a Bourgaeo in

monte Picacho de Alcala lectam et in Prodr. PL Hisp. 2, p. 247

nomine C. spathulatae Spr. a Willkommio descriptam nec non Cre-

pides in flora Gadit. a Willk. lectas et 1. c. in not. dubitanter ad

C. spath. relatas, ad C. Boeticam

et tune G. spathulata Guss. e flora Hispanica (

a "VVillkommio pinnatifida, lobis lanceolatis, sinuato-incisis desen-

buntur, quod in nostriira non quadrat, de radice vero descriptw

nihil indicat. Ulterius igitur pi. Winkieriana tam cum Bourgaeana

quam cum speciminibus Siculis pi. Gussoneanae comparari debet

antequam quaestio de eorum identitate dissolvi potest. Observiui-

dum est, C. spathulatam teste Gussoneo esse perennem, equideni

specimina ad Algeciras lecta quoque perennia dixissem, nisi ol.

Winkler in schedula expresse observavisset, plantam suam, ita «t

m Prodr. fl. Hisp. 1. c. indicatur, esse biennem.

7. Crepis (Barkhausia) Hack el i i Lge. Bienuis v. pereum-.

radice crasso pei-pendiculari, supeme vaginis eraarcidis tecto: t'j!;-

gustatis, runcinato- et lyrato-pinnatifidis, segmento termiua!:

gulari-hastato, utrinque et imprimis subtus secus nervum 'i

') Nomen Crepidis spathulatae primo a Gussoneo 1821 (CataL -

Boccadifalco) datum est, quod Sprengel 1826 (Syst. veg.) n^

Barkhausiae transposuit, quare immerito nomen Sprengelii nt
-

autoris ponitur, praecipue si Crepis, nec Barkhausia inscribit'i:



eauli subaequilongis, cum pedunculis breviter cano-puberulis , sin-

i;ulis folio minuto lanceolato v. lineari-subulato fultis, superne haud

squaraigeris; calathio juniore subgloboso, erecto, fructifero cylin-

iliieii, deiise breviter albo-tomentoso , squamis periclinii linearibus,

obtiisis, calyculi subtriplo brevioribus, ovato-lanceolatis,

obtusis, adpres si s, anguste membranaceo-marginatis, apice sphace-

latis; ligulis saturate luteis, dorso rubro-striatis , stylis luteis;

achaeniis omnibus longe rostratis, c. 10-striatis, rostro filiformi,

pappo niveo coronatis.

In rupibus calcareis prope oppidura Orihuela florigeram et

fructibus vix maturis praeditam die 24 Marti 1876 legit cl. E.

Hackel.

Huic affinis C. taraxacifolia Thuill. (DC, Gr©n. et Godr. (non

Willd), C. polymorpha Poun-., C. iaurinensis Willd.) praeter caulem

typice elatum et foliatum bene distinguitur a nostra calathiis sub-

(itiplo minoribus, foliolis calyculi latioribus et latins scarioso-margi-

natis, demum laxiusculis, patentibus, stylo fusco! C. taraxacoides

iDesf.?) Guss.2) (C. hiemalis Biv.) ex descriptione Gussonei (S^-n.

Fl. Sic. II, p. 410) piantae Hackelianae arcte affinis videtur, hujusque

tempus florendi (Martio) bene cum piantae siculae („hierne et primo

^ere") congruit. Specimina vero authentica a cel. Todaro benevole

commnnicata (Palermo, in arvis ubique) caule magis evoluto (V2-

'^-pedali) et foliato, foliis glabris, ramis glabriusculis, calyculi squa-

"iis ovatis, latins albomarginatis, laxe patulis a nostra recedunt, et

') Sec. cl. Hackel in litt. saepius pluricaulis, caulibus adscendentibus,

') C. taraxacoides Desf. (C. taraxacifolia ViUd. sec. DC. Prodr.) mihi

J^ota est, et ex brevi descriptione vix recognoscenda; an ideo cum
bomonymo Gussonei identiea sit, nescio. Haec vero cum C. taraxaci-

folia Thuill. non confundenda (DC. (Prodr. VII, p. 155) immo hasce

'-^ species in 2 diversas sectiones posuit). Tam ob homonymiam
(C. taraxacifoUa Willd. et Thuill. differentea species significant) quam

f
nominis nuniam simQitudinem cum C. taraxacoide Desf. nomen

^raxacifoliae optimo jure videtur rejiciendum, et inter plura s\-no-

">"°ia C. taurinensis Willd. forsan eligendum.
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figura Keichenbachiana (Lagoseris tai-axacoides Ic. crit. I, 29, si

cetenim hue spectat), etiam cum nostra minime co -
"t-

hane bene distinctam censeo. Eeliquae vero species sectioni's Bark-

hausiae, quas comparavi vel descriptas vidi, adhuc magis differunt,

quare uomine novo specifico hauc designavi.

8. Crepis (Barkhausia)/oef/^fl var. subintegrifolialgt

Differt a typo speciei foliis inferioribus spathulatis, obtusis, parce

smuato-dentatis, eauUnis pluribus, obovato-lanceolatis, inferioribus in

petiolum latum basi hastato-auriculatum angustatis, superioribus am-

plesicaulibus, omnibus remote deutatis (neque pinnatifidis).

Reliqua ut in C. foetida, quare, non obstante habitu peculiari,

ejusdem vii nisi varietatem singularem sistere censui.

In dumetis ad Churriana fl. Malaeitana die 22 Maj 1873

legit cl. E. Fritze.

9. Leontodon(Millma,)NevadensisLge. Perennis, pedalis

V. ultra; foliis rosulatis, anguste et elongato-lanceolatis, in petiolum

alatum decurrentibus
, glabriusculis v. pareissime pilosis, remot.

sinuato-dentatis; seapo adscendente, s em el v. bis dicliotuiu.

ramoso, ramis arcuato-adscendentibus , basi folio minuto subulat.

et sub calathio squamis 2 parvulis adpressis fultis, superne inm-

satis; ealathio minuto, cylindrico-campanulato, peridimi

squamis viridibus, exterioribus anguste, interioribus late albomaigi-

natis, ner\^o dorsali hispidis; ligulis luteis concoloribii>:

stjlis luteis; achaeniis pallide stramineo-fuscis, breviter rostrati^

(rostro c. ^/g—
1/4 achaenii longitudiue) , infra rostrum leviter tran-

verse rugosis, pappi sordide albiradiis c. 10, plumosis, basi

dilatatis, caducis.

In montibus Xevadensibus (loco speciali non indieato) Sept.

1873 legit cl. Manuel Jimenez. Specimina communicavit cl.

Wmkler, qui pauca ejusdem specimina ad fontes fl. Dilar 187"

quoque legit.

A proxime affini L. carpetano Lge. (descr. ic. illustr. P-
1^''

tab. 26, 1) differt foliis magis remote et minus profunde inci*'^-

scapis ramosis, calathiis subduplo minoribus, ligulis coucolorib">



iiirc siil)tu,s ]-ul)i-o-fiilvjs\, vustro aohacnii nuilto breviore (quartam v.

\i\ tertiaiii partern, noc dimidimii achaenii longitudinem attingente),

'|ii;iiiioln-em pai)pus cxtra periclinium vix exsertus est. L. microce-

yltahis Boiss. praeter alios cluiractores acliaeniis erostribus, pappi

iMiliis pluribus etc. a iiostra diversissimus est.

Lii. l^crophularia l.axiflora Lge. Krocta, data, ad pani-

nilani usque glaberrima ; caule atrorubente quadraugubt non alat^:

f " I i i s cordatis, obtusiusculis, grosse et duplicato «ne)ia tn-deii-

iiiflorescentiae brevibus, adscendentibus
,
glanduloso-puberulis , laxe

3— 5-floris, ideoque paniculam angustam, interruptani,

prater bracteas subulatas ad basin ramorum ap hyllam foiraantibus

;

'Hlycis segmentis suborbicularibus, margine apicem versus

l'ite alboscariosis; coroUa pallide fuscescente , labio inferiore

Mtiiiatius fusco, staminodio obovato-orbiculari , obtuso; capsula

liUe uvata, breviter apiculata.

In monte Sierra de Palma pr. Algeciras Boeticae cum floribus

1 die 26 April 1873 legit cl. E. Pritze.

losa L., cujus varietatem primo intuitu esse

suspicatus sum, differt a nostra foliis acutis, argute et subsimpliciter

dentato-serratis, caljcis segmentis anguste marginatis; S. ScopoUi

HPP- et S. grandidentata Ten. foliorum formå, indumento et colore

laete viridi recedunt; ab omnibus his insuper nostra planta panicula

^alde intemipta, cymis breviter pedunculatis et laxe paucifloris

insigniter differt. Inflorescentia fere 8. sciaphUae WiUk., sed haec

" "^ 'l'*';(-ctis longius distat. S. auriculata (formå minor) denique,

' 'inia nostrae similis, differt foliis simpliciter et minutius

:
'Uiuculis multifloris, capsula minore obtusissima. Reliquae

'il'uscum comparavi, longius adhuc distant, quare uomine

1 interim designatam hoc loco descripsi, sperans fore ut

^ tioram Gibraltaricam perlustrantibus in loeo natali ulte-

E fruetibus
:
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1 1. Ch aenorrhinum ex ile (Coss. et Kral. BuU. Soc. bot. Fr.

IV, p. 406 sub Linaria) Kral. PL Tunet. exs. K409! C.G.Paris,

Iter bor. Afric. K 261! Chaenorrhinum thjTniflorum Losc. scM

mscr. 1872!

In collibus g-ypsaceis et silicaceis ad Castelseras Aragoniie

florigeram et fructiferani die 8 Jun. 1872 legit cl. Loscos.

Descriptio optima hujus speciei pulcbellae et ut videtur bene

distinctae, quam cl. Loscos primus in flora Hispanica detexit, data

est in BuU. soc. Fr. 1. c. Specimina Aragonensia exacte planta«

Algeriensi respondent.

12. Hohenackeria polyodon Coss. et DR. BuU. soc. bot.

Fr. n, p. 183, Bal. pi. Alg. exs. K 883.

Plantulae hujus, in flora Hispaniae hucusque non detectae

pauca et sporadica specimina legit cl. M. Winkler 1876 m rø

depressis inter coUes gypsaceos ad Aranjuez, non procul a Centaurea

Ephedra scoparia Lge. et Koeleria castellana B. et E.

Conopodium (brachycarpum var.?) Marianum W-

tubere irregulariter ovoideo, nuclei Juglandis fere mag-

nitudine; caule erecto, fere a basi ramoso, duro, fistuloso, ra

erecto-adscendentibus; foliis radicalibus cito marcescentibus,
mediis-

que, in vagina anguste lineari sessilibus, biternatisectis, s

simpUciter tematisectis, segmentis omnium lineari-capillaceis,
m

ciliato-scabriusculis; umbellis longe pedunculatis, multi-(
"

radiatis, radiis fructiferis divergentibus; i^*"^^^;

monophyllo, involucelli phyllis paucis, lineari-setaceis,
anguste a-

marginatis, fructiferis adpressis, pedicellis fructiferis
exteii

fructu subduplo longioribus, interioribus fructu aequilongis

brevioribus; petalis albis, concoloribus; diachaenio Ian

cum stylis c. 5 mm. longo, stylopodio collo fructus aequilat

lisque rubris, erectis, fructu subaequilongis copJ

In montibus Marianis ad rupes faucis Puerto de Desptn

die 18 Jun. cum floribus et fruct. immatur. legerunt cl.E.H

et M. Winkler.



Inter C. capillifolium et C. hrachycarpum fere intermedium.

l'rior species, cui tubere magno irregulari, caule duro et seg-

uifutis foliorum tenuissimis accedit, dilfert a nostro radiis fructi-

teiis contractis, involucelli phyllis pluribus, late albomarginatis,

vtylis fructu 3—4-plo brevioribus. posterior, arctius adliuc affinis,

dilleit umbellae radiis paucioribus, petalorum nervo dorsali ferru-

gineo, fructibus (ut videtur) brevioribus et latioribus. Cum vero in

speciminibus Marianis fructus plene maturi non adsunt, dijudicare

non audeo, utrum specifice distincta, an varietas C. brachycarpi sit.

14. Sedum amplexicaule ^, ciliatum Lge. differt a

formå tj-pica statura bumiliore (3—4-pollieari) , foliis minoribus,

breviter acuminatis (nec longe subulato-cuspidatis) ; surculorum steri-

lium subtiliter et eleganter ciliatis, cyma magis conden-

sata, floribus minoribus, petalis brevius acuminatis, pallidis.

In declivibus montium Nevadensium c. 5000' alt. (loco speciali

non indicato) die 15 Jun. 1873 legit cl. M. W ink ler. S. am-

plesicaulis typici folia glabemma sunt, qui character tamen non

constans est, nam in speciminibus cum formå vulgari ceterum om-

nino congruis in montibus Marianis prope la Carolina lectis folia

rosularia quoque leviter ciliata inveni. Plantam Nevadensem, praeter

characteres allatos habitu quoque alieno distinctam, tamen, quia

eharaÆteribus primariis cum formå typica convenit, vix speciem

propriam, sed formam v. varietatem crederem, montium altiorum

forsan filiam, satis autem distinctam, ut botanicis montes Neva-

denses perlustrantibus ad ulterius observandum commendari debeat.

15. Silene melaiidrioidesn.s^. Perennis, tota glutinoso-

etcrispulo-viUosa; caulibus ad basin rosulae centralis egre-

dientibus, adscendentibus v. diffusis, 16—25 centimetr. longis,

foliis rosularibus elliptico-lanceolatis , in petiolum alato-dilatatam

breviter angustatis, caulinis elliptico-ovatis, basi angustato j

cauU-subconnatis, dichasio proximis

'floribus in dichasium regulare repetito vel

«"is, pedunculo centrali calyce longiore, fructifero

P^mo cylindrico, dein ovato-campanulato, sub



truncato v. subumbilicato, undique glanduloso-pilfKn

nervio, et inter iiervos primarios reticulato-venoso, dentiliii^

ulato-acuminatis
,

petalis violaceo-roseis venis saturatioribus, la;u.„„

fere ad medium usque bipartita, basi biauriculata; stylist:

capsula carpophoro triplo v. quadruplo longiore, basi

obsolete phiriloculari, deutibiis 6 dehiscente, pericarpio tenui, sub-

membranaceo, seminibus (haud plene maturis) reniformibus, fuscis,

dorso pianis, dense et elevato-papilloso-tuberculatis.

Specimina florigera die 14 Maj. 1876 ad Bussaco pr. Coimbn

fl. Sil pr. Orense Galleciae in rupibus leg. cl. Hackel.

Obiter visa, haec planta Melandrium rubrum (Lychnis silvestrisi

in memoriam revocat, a quo vero floribus liermaphroditis et stylis o

facile distinguitur. Inter genera Melandrii et Silenes (sect. II, ser. 1.

B. Rohrb.) ambigua, posteriori ob capsulam inferne plurilocularem

associanda. Inter species ejusdem seriei nullam in monographia

beat. Eohrbachii descriptam invenio, quacum nostra comparan

posset; intra seriem 2 Macrautharum S. acutifolia Lk. e Lnsitania

nostrae affinis videtur, caljce tamen albo membranaceo, clarat«.

petalis albis emarginatis, exauriculatis etc. abunde distincta, et ^

cordifolia All. et S. foetida Link magis adhuc recedunt.

16. Euphorhia glebulosa Coss. & DK. var. aUn-

riensisLg,.

Species jam in Bull. Soc. bot. Fr. IV, p. 493 nec non m O«-

Prodr. XV, 2, p. 131 (ubi eiTore globulosa dicta) et in Boiss. I-

Euphorb. p. 21, tab. 90 descripta est. Haec varietas nostra (iis^'

a typo speciel radiis umbellae 2—3, foliis caulinis a linean-'

'

ad late obcordatis, retusis v. saepe profunde tridentatis, m;'.
-

dense et inaequaliter lacero-serrulatis, umbellaribu^

linis similibus, divisionum 2 sequentium ovato-lanceoiatiN.

fioralibus rbombeo-ovatis. (Glandulae involucrales. capsul;^

num structura ut in tjpo, quare hujus solummodo vanetatera >

baud dubito).



- ii^ v\ punjrontibus . horizoiitalitor dhcrgi'ntibus \. rocur-

' cnsiJiilo-imbonilis: ramulis brevibus, arcuatis, sulrato-

iiMX ^labratis; pliyllodiis subulato-pungentibus, raiiiflli

'm \i\ cxcodcntibus: floribus sccus ranios ramulosque

^ lit, 11 II- V. c'oniinis, racomiim elongatiim densius-

.. iitiiiu-: bracteolis ovalibus v. obtuse ovatis. fuscis.

icitioribus, calycis adpresse fusco-pilosi sosriuontis

-, lanceolatis. labio superiore obsolete bilobo, iiiferiore bre-

jiisto tritido, voxillo calyce duplo longiove, late obovato.

i-iiuito. pallide liiteo. glabro. alis inteiisius luteis cro-

i'ii Uuigioro. oarina <.btusa. pallide lutea. ad suturam

- paulo biTvioit': stigmato antrorsura dcclivi. styln a ba^i

"blique apiculato, densc albo-hirsuto (maturnm non vidi).

. -'tis („Bragales") montium Serra de Bussaco pr. Coirabra

'lie U Maj. legorunt cl. Hackel ot Winklor.

f'raclu/acanthus Boiss. (Diagu. pi. Orient. II. 2, p. 9)

' 'limis brevibii.s huic similis differt floribus .subtermina-

f'')lis minutissimis oblongis, pedicello aequilatis, vexillo

•l'il"ngo. U. Willkommii Wbb. (Otia Hisp. p. 42. t. .'3.V)

nostra bracteolis miuimis angustis, vexillo calyci aequilongo.

la multo brevioribus, stylo ad medium usque piloso. V. hue-

i-'S. Voy. p. 132, Wbb. Otia hisp. tab. 30 vcro ramulis

^''is labil superioris dentibus late divaricatis, ovano <> t-



18. Genista Winkleri Lg-e. ad int. (sect. Voglerai

rima, ramosissima, rarais adscendentibus, intricatis caulequo i.

angulatis, ramiilis spinoso - pimgentibus , saepe cruciatis, toiuj

ramormn primarionim saepius trifoliatis, foliolis 4—6 mm.

longis foliisque ramulonim simplicibus lineari-subulatis, crasås,

teretiusculis
, opacis; stipulis 1— IV2 mm. longis, tenuibus, rigide

pimgentibus; racemo laxiusculo, spinå terminato, floribus bre-

vissime pedicellatis v. subsessilibus bractea pedicello

3— 4-plo longiore bracteolisque subulato-pungentibus , caljcis

dentibus superioribus divergentibus , tubo longioribas, st-

inferiore fere ad basin trifido, dentibus omnibus subulati>^

cronem discolorem subpungentem subulato-cuspidatis, mimitt

vexillo suborbiculari, pallide luteo, extus leviter pubenii.

alis croceis aequiloBgo, carinå pallide luteå subduplo breviore. Le-

gumen ignotum.

Specimina floribus paucis evolutis ad S. Eoque Boeticae legit

cl. M. Winkler 22 Apr. 1876.

Propter folia trifoliata G. scorpioidi Spach et G. jmipnimt

Spach associanda esset, sed ab utraque bene distincta. Prior differt

ramis florigeris brevissimis, subinermibus , tomentellis, infra spinas

annotinas positis, foliolis lucidis, obtusis y. acutis (neque pungen-

tibus), stipulis O, spinis crassioribus. Posterior foliolis plams-

lucidis, racemo densifloro, ecoronato, floribus majoribus, vexiU''

retuso etc. recedit. G. triacanthos Brot. ad eandem subdivisionen!

pertinens, magis adhuc a nostra differt. In subdivisione proxm^'

6. tricuspidatam Desf. et G. gibraltaricam DC. includentp.
^''''

omnibus simplicibus distincta plantam nostram foliis trifolia^

instructam, quaerere nolui. Attamen quoad habitiim huic

similis est G. trkuspidata Desf., Africae borealis civis, i

characteribus (fol. simplicibus ramisque adpresse pilosis-

mutico, vexillo acuto etc.) abunde differt. Magis adbu'

afflnis G. gihraUarica DC, quae rero e descriptione >

(Rev. Genist. p. 274) et secundum specimina Tingitana o :

in berb. hort. Haun.) variis tamen et gravioribus noti^
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Pedicelli in G. gibralt. filiformes, calyce paulo, bractea vix breviores,

in iiostra vero flores subsessiles, ita ut pedicellus brevissimus calyce

4—5-i)lo, bractea 3—4-plo brevior sit. Calycis segmentum inferius

in G. gibraltarica ad medium (nec, ut in nostra, ad basin usque)

divisum, corolla crocea, siccata atrofusca (in nostra modo alae cro-

ceae, reliqua corolla pallide lutea), vexillum glaberrimum , subcor-

dato-ovatum, emarginatum (in nostra vero extus puberuhim, sub-

orbiculare, integrum). Si his additur, Mia G-, gibraltaricae omnia

sim])licibus et trifoliatis variat, differentiae tot et tantae adesse

videntur. ut specimina a cl. AYinkler lecta, non obstante quod reli-

'piis ehuracteribus et habitu convenit et in eodem ipso loco i;t illa

l'x'ta est, cum G. gibraltarica conjungere non auderem. Sed folioruru

diiplici foi-ma nostra species indicare videtur, subdivisiones "\' et YI

^9. Genista carpetana Leresche mscr. (Cliar. emend.)

n. Stenocarpus, sect. Scori)ioides II Spach). Fruticulus hu-

1—2 metr. longus, soli adpressus, intricatus, ram i s sulcato-

s, spinåterminatis, novellis pubescentibus, aimotinis indu-

-'abl•atis, aphyllis; spinis (ramis secundariis) brevibus, cras-

simplicibus v. rarius divisis, divaricatis; foliis omnibus

Hais, 2—4 mm. longis, dorso nervoque medio sericeo-

uferioribus obovato-, superioribus lineari-lanceolatis ,
sti-

•if-nbus ad apicem rami annotini fasciculatis, singulis

brevibus, triangularibus, segmento infer. ad teitiam

ter tridentato; corolla glaberrima, vexillo amplo rotuu-

• longiore, carinam obtusissimam aequante v. pauluUim



nitidis (Descriptio, paucis mutatis v. additis, ad scliedulam cILék-

schei facta est).

In montibus Castellanis Sierra de Gredos inter lacunam et

Hoyo de Pino die 21 Jul. 1862 florigeram et fructiferam legit cl.

Leresche. Habitus speciei hujus, ut videtur, optime distinctae,

teste Lereschio, fere G. pilosae L., quae vero plurimis characteribus

et imprimis defectu spinarum valde diifert. Proxime affinis C.

pius DC, praeter reliquos characteres et habitum alienun

leguminibusque glaberrimis facile distinguitur. G. cor^:

vero floribus solitariis v. geminis, secus ramos sparsis, i"

calyce sublongioribus, leguminibus glaberrimis magis adhuc lectj;;.

G. lucida Camb., quae in monogr. Spachiana ob defectum legumi-

num cum dubio in hac sectione posita erat, et quacum nostra

plures notas communes håbet, differt racemis aphvllis, vexillo å''r>"

sericeo et præcipue legumine (ex speciminibus Balearicis a cl.Will-

komm lectis) prorsus differente. Hæc species enim ob leguiutn

rhombeo-ovatum, oblique rostrato-acuminatum, mono- v. oligospernuni

in subgen. Spartocarpi Spacb (nec inter Stenocarpas) collocanda ent.

20. Ononis amhigua n. sp., perennis, spithamea v.

parum ultra, dense longeque riscido-pilosa ; caule solido. .i
'''^

inde ramoso, ramis gracilibus, flexuoso-adscendentibus ;
folii^

petiolatis, simplicibus v. raro trifoliatis, foliolis cuneatis v.

obovatis, obtusis v. truncatis, apicem versus serratis v.

stipulis ad medium usque cum petiolo connatis, par te lit*

ceolatis, integerrimis, petiolo sublongioribus, florib^

ramos in axillis solitariis, pedunculo folium subduplo ex

florendi tempore erecto, deflorato divergente, breviter arista^

cello (articulo superiore) pedunculo ipso pluries breviore.

deflexo, laciniis caljcis tubo quadruplo v. ultra longioribus. a

glutinoso-villosis
; petalis calyce brevioribus, P'

vexillo fuscopurpureo-striato , legumine elliptico, planius'U

styli apiculato, hirsuto, calyci aequilongo. (Legumen m

et semina non vidi).
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In moute Sierra de Alfacar fl. Granat, die 5 Jul. 1876, cum

Etsi specimen uuicum modo vidi, et legumina non plene ma-

tin-ci, observationibus cl. Winkleri persuasus sum, hane a proxime

-iKiiu- appellavi, quia characteribus inter sectiones Natricoidis et

IJiiiatricis ambigit. O. viscosa L., cui primo intuitu ut varietatem

^lll)juIlxi et quæ, liabitu non dissimilis, pluribus characteribus prox-

iiuf aftiuis est, taraen radice aunua, caule crassiore, fistuloso, pe-

iliiiiculo graciliore, longius aristato, caljcis laciniis latioribus, duri-

i^'iilis. magis excurvatis, hispidis (pilis diametro ipsius laciniæ

:ii iltn l(ingioribus) petalis flavis, calyce longioribus etc. distinguitur.

" •r.rijhra DC. annua quoque et ilaviflora insuper pedunculo lon-

iristato, legumine cylindrico, calyce multo longiore magis

1 rt. Inter reliquas species annuas ob pedunculum ari-

t radicem perennem cum O. Sieberi Bess. et O. Broteriana

" ' umjiarari nequit, quarum posterior insuper, ut etiam O. Brous-

sonetii DC, floribus racemosis etc. longe recedunt. O. Natrix L.

ejusque affines radice perenni (sect. Eunatrix) non solum petalis

luteis, calyce longioribus sed magis quoque inflorescentia racemosa,

legumine pendulo, lineari-cylindrico satis superque recedunt.

21. Ononis Hackelli n. sp. Annua, 4—6-pollicaris, bre-

nter viscoso-puberula, imi- v. saepius pluricaulis , caulibus adscen-

dentibus y. erectis, ramosis; foliis caulinis trifoliatis, infimis interdura

imparipinnatis, foliolo intennedio ovali-subrotundo v. obovato, late-

ralibus minoribus, anguste ovalibus v. ovali-linearibus , ad basin

"sque argute serratis; foliis floralibus simplicibus, suramis quandoque

'^fl bracteas stipulares reductis; stipulis dimidiato-ovatis ,
ele-

laxmsculum digestis, pedunculis
articnlato-

''iloris, pedicellis pedunculo subaequilongis , defloratis nutantibu;

• "ieflexis; calycis laciniis subulato-lanceolatis, inaequilongis, dens«

^ breviter glandnloso-pilosis; petalis calyce subduplo longioribus

•»^^is, vexiUo pallide incamato-flavescente , striis rubris v. violacei!
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percurso, obtuso v. leWter retuso; legumine ovali, obtuso,

subinflato, viscoso-puberulo, pallide stramineo-fusco, calyce doplo

longiore; seminibus minutis, fuscis, reniformibus v. ovato-sul)r<>

tundis, minute tuberculato-papillosis.

In arenosis ad Sines Lusitauiae die 4 Maj. 1876 let'.:

ckriss. E. Ha c kel et M. Winkler.

E vicinio O. hiflorae Desf. (O. geminiflorae Lag.), quae vu

multo robustior, et insuper stipulis obsolete venosis, foliolis multo

majoribiis, obovatis, infra medium vix serratis, pedunculo aristata

pedicellos plus duplo superante, calycis laciniis subsetaceis, petalis

albidis, roseo-tinctis abunde differt. O. laxiflora Desf., etiam affinis.

pedunculis unifloris, corolla lilacina calycis longitudine etc. satis a

nostra distincta est. O. cintrana Brot. Phyt. tab. 57 (quae ab 0.

picta Desf. Atl. tab. 187 panim distincta mihi \idetiir) habitu

quidem nostrae haud dissimilis est, sed pedunculis unifloris, calyce.

pedunculis stipulisque pilis longis albis restitis (nec breriter glan-

duloso-pilosis) distincta cum eadem non commutari potest O.Bro-

teriana DC. (O. racemosa Brot.) denique racemo longe peduncnlato,

pedunculis unifloris, legnmine glabro etc. magis adhuc recedit

Cum nullo alio Ononide ex his regionibus descripto
conjungere

potui hane plantam pulchellam, quam igitur ut novam speciem.

vin a flora Lusitano-Hispanica bene meriti nomine designa

22. Ononis foetida Schousb. var. submutica Lgt

In collibus aridis ad Algeciras Boeticae legit cl. >!•
"^^ '

1873. Specimen hujus, quod communicavit cl. inventor,

convenit cum O. foetida Schousb.; quae cum quantum scu

nisi brevissime descripta et parum nota sit, h. 1. ad spe

authentica Schousboei in herb. hort. Haun. accuratius des

non superfluum duxi.

Annua v. biennis (?), a basi ramosissima, ramis adscen
•

V. erectiusculis, alternatim nnifariam villosis, ceterum g!

culis, ramosis; foliis trifoliatis v. simplicibus, extra stipulas

sime petiolatis, ovali-ellipticis y. simplicibus, obtu-^i-
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glabriusculis, stipularum parte libera ovato-lanceolata , longe

cuspidata, 6—9-nervia, integerrima; floribus axillaribus, invi-

com distantibus, pedunciilo folio fulcrante longiore, filiformi, uni-

floro, typice aristato, pedicello primum erecto, dein nutante; c al ve i s

liiciniis linear i-s ubulatis, trinerviis, tubo profunde striato

2—3-plo longioribus; petalis roseis (?), vexillo leviter striato, calyce

duplo excedente, glanduloso-piloso. Semiua non vidi.

Specimina plura adsunt in herb. haun., nonnulla in Mauritania

a Schousboe sponte lecta, nonnulla e seminibus plantae spontaneae

in liorto educata et præterea 2 specimina herbarii Vahliani sine

nomiiie, sed certissime hue referenda cum inscriptione „in borto

Celsii". His speciminibus exacte respondet planta hispanica a cl.

^\mkler commnnicata , nisi quod hujus pedunculus muticus v. bre-

vissime aristatus sit. Sed quoque in planta Schousboei typica

l»edimculos nonnullos muticos inveni, et bane charactereni omnino

iuiud constantem esse, jam G-ussone et alii monuerunt. lutra gregem

difficilera et polymorpham Jfatricoidis ob legumen tumiduni calyce

l"tiiriiis cum O. viscosa, O. Sieberi et pi. commutari nequit, prox-

"ue affinis ndetur O. hrevifloraé DC. et O. crotalarioidi Coss.

*iiionmi prior indumento totius plantae longiore, petalis luteis,

^' >-i longissima recedit, posterior vero (O. setifera Gav. in berb.

O. longiseta L. Duf. in herb. Labill.), sec. descriptionem

; tnam (Not. p. 155) et specimen juvenile in herb. meo Gra-

"tum a P. Campo, foliis omnibus simplicibus, stipulis tri-

il'us, brevius acuminatis, petalis luteis, calyce subaequilongis

i! tur. Ab his omnibus insuper caule unifariam villoso nostra



Ichthyografiske Bidrag.

Vn. Tillægsbemærkninger om SugensJie og

Sværdfiske.

Af Dr. Chr. Lutken.

Efter at mine Bemærkninger om EcÅeneis-Arteme (Videnskab,

del. 1875, S. 26—43) vare trykte, har Museet endnu faa

E. naucrates fra Sierra-Leona-Kysten med kun 22 Pladepar

fra Samarang med ikke mindre end 28 — et Tal, som n

tidligere har fundet selv eller set angivet hos nogen Art af

Slægt, altsaa heller ikke hos noget Exemplar af K «««*

Tallet 26 i Oversigtstavlen S. 27 paa anførte Sted vil derfoi

at ændre i Overensstemmelse dermed.

Ved, i et andet Øjemed, at gjennemgaa
"'

er jeg bleven opmærksom paa, at den S. <

lineata fra 3° S. Br. og 30° V. L. af Kapt. Hygom er tag<

en 8phyræna. Derved modificeres, hva^ der samme Ste s e

at der ingen Oplysninger forelaa om

Fiske Museets Exemplarer af hin Sugefisk -Art vare

det bekræftes endydermere, at Sphyrænerne (og navnhg

den store Sphyræna barracuda Shaw) er den Fiskefoi

ken E. lineata holder sig paa lignende Maade som

Carcharias lamia o. s. v.

Endelig kan bemærkes, at jeg i Berlii

har havt Lejlighed til at se en virkelig E.

af Prof. Poey paa Cuba Gfr. 1. c. S. 41—42). Jeg

overbevise mig om, at denne lidet kjendte Form

omtalte Unge a

er taget

eds er J

hvilke
andre

.steochir
<



egen Art, udmærket ved flere karakteristiske Træk:

Straaler ere ualmindelig brede og haarde („benede"), og selve disse

Finner have en bredere Form end hos E. remora; deres Spidser

naa ligesom Bugfinnernes langt fra til Enden af Sugeskiven, der

er særdeles stor, næsten halv saa lang som hele Fisken, Hale-

finnen fraregnet. Kyg- og Gatfinnen indtage ogsaa en forholdsvis

længere Strækning end hos E. remora.

Berliner-Museet besidder et ungt udstoppet Exemplar af ,,Hi-

stiophorus indicus'' fra Eøde-Havet, knapt 2 Metre langt. Jeg vilde

ikke betvivlet, at det var Original-Exemplaret til Beskrivelsen og

Afbildningen i „histoire naturelle des poissons", VIII, p. 295, pi. 229,

hvis der ikke var den paafaldende og mig uforklarlige Omstændighed

derved, at Exemplaret ikke viser Spor til Bugfinner, uagtet Valen-

ciennes ikke alene omtaler, men ogsaa beskriver dem. I Anledning

af den af mig fremsatte Formodning om Grunden til Bugfinneløs-

heden hos de saakaldte „Machærer" (1. c. S. 10 og 15—17), og af

Hensyn til den Brug Yarrell muligvis har gjort af den nævnte

Figur (1. c. S. 17, Anm. *) — han har jo nemlig, sjnes det, gjen-

givet den, men uden Bugfinner — har jeg trot at burde gjøre op-

mærksom paa det nævnte Exemplars Bugfinueløshed, skjønt jeg for

«vrigt maa overlade disse Gaaders Løsning til Fremtiden.



L i c 11 e n e r,

samlede i Grenland af Prof. Fr. Johnstrup i Sommeren 187^

Chr. Grenlund,

(Meddelt i Modet den 29de Marts 1878.)

Da Professor Johnstrup i Efteraaret 1874 var vendt tilb

Grønland, skænkede han mig en Del højere Lichener, S'

havde samlet paa Eejsen, og anmodede mig tillige om :

skorpeagtige, Lichener, ,
fæstede til

mange af de af ham hjembragte Mineraliei

samlede ved Arsuk-Fjorden og paa Arsuk-)E

lidt over 61° N. B.

Da W endnu savne en fuldstændig grønlandsk Lichenflora.

mente jeg, at det kunde være af Interesse, ev forfattet

en Liste over de paa en mindre Strækning fundne Lichener, og j

.

paatog mig derfor det nævnte Arbejde, idet jeg dog forbeholdt

Ulig at sende de Arter, som jeg ikke selv kunde bestemme, til ^'-

danske Lichenolog Deichmann Branth, som med Beredvilu-

lovede at være mig behjælpelig ved Undersøgelsen.

Jeg søgte navnlig at bestemme Arterne efter: Th. il-

..Lichenes Arctoi", Upsaliæ 1860; men da jeg havde begyi

l'ndersøgelsen, modtog jeg „Pars secunda'' af samme I''

endnu ikke afsluttede store Yærk: „Lichenographia Scandii

og jeg saa af samme, at flere Arter vare anderledes begrib

end tidligere, at der var opstillet mange nye Arter, og at s^
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af de ældre Arter vare kløvede i fle

rettest at sende de Lichen'

„Lich. Scand." opstillede Arter der var Tvivl, til selve den lærde

Forfatter, som viste mig den Velvillie at undersøge de tvivlsomme

Arter og sende mig dem tilbage med sine Bestemmelser.

Det \iste sig da, at flere af Lichenerne hørte til nye af Tli.

M. Fries og andre opstillede Arter ; hvorvidt disse alle ere nye for

Urønland, kan ikke altid med Sikkerhed afgjøres, da de kunne

være indbefattede under Artsbenævnelser, som i „Lich. Arct." havde

"11 videre Udstrækning end i „Lich. Scand.". Derom har jeg gjort

"u Del Bemærkninger paa uedenstaaende Liste ved fiere af Arterne.

Listen er ordnet og Arterne benævnte efter „Lich. Scand." und-

ta-eu de tre sidst anførte Arter, som endnu ikke ere beskrevne i

det nævnte Værk, og for hvilke jeg derfor har beholdt de Navne,

L Aledoria ochroleuca (Ehrh.) Nyl.

/9. circinnata (Fr.) Nyl.

r- sannentosa (Ach.) Nyl.

2. Å. nigrkans (Ach.) Nyl. Syn. A. Thulensis Th. Fr. (Lich.

Arct. S. 28).

3. Stereocaulon denudatum Fik.

4. Cladonia rangiferina (L.) Hoffm.

5. — uncialis (L.) Fr.

6. Cetraria Islandka (L.) Ach.

7- - nivalis (L.) Ach.

8- — Fahlunensis (L.) Schær. Syn. Parmelia F. Ach.

9. Par,neUa sa.atUis (h) Yv.

10. — alpkola Th. Fr. Opstillet som en ny Art i -Lidi.

Arct.".

11- — laiiata (L.) Wallr.

^^- -— centrifuga (L.) Ach.

13. Gyrophora ajlindrka (L.) Ach. Fonna Delisii Nyl. (Th. Ir.

determ.). Denne Varietet er ikke før anført fra OrønUmd.
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14 G. hyperborea (HofEm.) Mudd.

/9. arctka (Ach.) Mudd.

15. Caloplaca elegans (Link) Th. Fr. Syn. Xanthoria ekgu.,

Th. Fr. (Lich. Arct S. 69).

16. G. pyracea (Ach.) Th. Fr. Syn. C. luteoalba (Tum.) (Lich.

Arct. S. 120).

17. C. vitellina (Ehrh.) Th. Fr. Syn. Xanthoria viteUina Th. Fr.

(Lich. Arct. S. 70).

18. Acarospora chlorophana (Wnbg.) Mass.

En temmelig sjælden Lichen med smuk, svovlgul thalliis:

ifølge „Lich. Arct.": „In rupium durissimarum lateribus occultis

per Oroenlandiam occidentalem (usque ad Umanak , altit. 200 pediun

supra mare attingens)".

I Prof. Johnstrups Samling fandtes den kun paa een lille Sten.

19. Lecanora [Placodium) saxkola (Poll.) Stenh.

20. — — gelida (L.) Ach.

21. — tartarea (L.) Ach. var. gonatodes.

22. — Hageni (Ach.) Koerb.

23. — varia (Ehrh.) Nyl.
fi.

polytropa. Syn. Lecanora

polytropa (Th. Fr.: Lich. Arct. S. 110).

* intricata (Schrad.) Th. Fr.

24. L. {Aspicilia) gibhosa (Ach.) Nyl. Syn. L. cinerea b. gi^^o«^

(Br. et Eostr. Lich. Dan. S. 75).

25. L. {Asp.) mastrueata (Wnhg.) Ach. Syn. Aspicilia mastru-

cata (TV'nbg.) (Lich. Arct. S. 134). (Th. Fr. determ.).
^^

En sjælden Lichen, om hvilken det hedder i „Lich- Arct.^-

„Planta paucissimis cognita ideoque oblivioni tradita, quamvis ha i

characteribusque sat insignis".

Ny for Grønland. Findes paa to Sten i Johnstmps Samlm?-

26. Lecanora (Aspicilia) cinereo-rufescens (Ach.

27. — _ lacustris (With.) Th. Fr.

28. — {Biatora) leucophæa (Fik.) Th. Fr.

/9. griseoatra (Fw.) Th. i'r.

Th. Fr.
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Vistnok ny for Grønland, med mindre den er indbefattet under

Lpanæola Ach. ^. elegans Th. Fr., som er funden i Grønland

(Lich. Arct. S. 207) og som ligner den en Del.

29. Lecidea paupercula Th. Fr. Syn. L. fuscoatra Nyl. Lapp. or.

S. 160.

Opstillet som en ny Art i „Lich. Scand.", skjønt Forf. ved-

føjer i en Anmærkning: „Habitu alieno variisque notis etsi a L.

atrobrunnea distat, de differentia specifica non oranino sumus

convicti, paucis modo speciminibus adhuc examinatis". Lecidea

atrobrunnea angives 1 „Lich. Arct." fra flere Localiteter i Grøn-

land, og blandt Johnstrups Exemplarer fandtes der tre stenlf

Planter, om hvilke Branth og jeg antog, at de maatte henføres

hertil. To af dem, som Th. Fr. har havt til Gjennemsyn, har

han bestemt som Rhizocarpon Rittokensis (Hellb.) Th. Fr., som let

kan kjendes fra L. atrobrunnea, naar den fructificerer ,
medens de

to Arter som sterile neppe ere til at adskille. Da L. atrobrunnea

steril baade kan foi-vexles med L. paupercula og med den nys nævnte

Rhizocarpon maa den foreløbig opføres som usikker for Grønland.

Naar man anvender Hyfernes Reaction med Jod som afgjørende

Artsmærke, skal L. atrobrunnea og paupercula kunne kjendes fra

Rhizocarpon Rittokensis derved, at Marvlagets hyphæ hos de to

første ere „amyloideæ" d. e. farv-es blaa ved Tilsætning af Jod-

tiuctur, hos den sidste ikke.

Af L. paupercula findes der kun et lille, daarligt Stykke i

Johnstrups Samling (Th. Fr. determ.).

30. Lecidea pantherina (Ach.) Th. Fr. (Tb. Fr. determ.).

Syn. 1. L. parasema b. lapicida formå polycarpa (Br. et Rostr.

Lich. Dan. S. 95).

- 2. L. variegata Fr. (Lich. Arct. 211).

- 3. L. polycarpa (Flke.) (Ibidem S. 212 pro parte).

Kun Syn. 3 er tidligere anført fra Grønland; da ^denne

mest hører til følgende Art, er L. pantherina maa ske ny

Grønland.



31. L. lapicida (Ach.) Arn. (Th. Fr. determ.).

Syn. L. poljcarpa (Lich. Arct. S. 212 pr. max. part.).

32. L. macrocarpa (D. C.) Th. Fr., crusta ferrose tincta. (Th. Fr.

determ.).

Syn. L. platjcarpa (Ach.) Th. Fr.

33. L. Dicksonii Ach.

Denne Art, der er ejendommelig ved sin rødbrune thallus,

har før, f. Ex. i Nylander: „Lich. Scand." S. 155, været stillet i

Nærheden af Lecanora (Aspicilia) cinerea som en „oxyderet" leca-

norinsk Art, men det er vistnok rigtigere at henføre den til Le-

cidea som en selvstændig Art. I „Lich. Scaud." hetragter Th. Fries

den som „formå hydrate ferrico tincta", medens: „Formå normalis,

hydrate ferrico non tincta, nondum est cognita".

Denne Art er almindelig paa Island (cfr. Bot. Tidsskrift, 4de

Bind: Chr. Grønlund: „Bidrag til Oplysn. om Islands Flora" S. 163),

men er, uagtet sin Hyppighed i de arctiske Egne, ikke før an-

givet fra Grønland, da den er aldeles forskjellig fra Lecidea Dick-

sonii /9 Oederi Ach. i „Lich. Arct." S. 235, som er en oxjderet

Form af Rhizocarpon petræum (Wulf.). Vor Art findes paa flere

Sten i Johnstrups Samling,

o 4. Lecidea agiæa Smrft.

35. — tenebrosa Fw. (Th. Fr. detenn.).

Ny for Grønland. Den er almindelig i Skandinavien; i Dan-

mark er den kun funden af mig (ikke af Kostr., cfr. M^-

Scand.", S. 541) paa Bornholm.

36. L. conferenda Nyl.

/5. paraphana.

(Th. Fr. determ.). Ny for Grønland, men neppe nogen gw

Art; snart er den henført til den mørktfarvede L. sylvkoJa F*--

snart til den hvide L. Kolaénsis Nyl., snart til andre Arter.

37. Buellia spuria (Schær.) Arn.

(Th. Fr. determ.). Ny for Grønland; før kun fttD'^^"|

^"orge paa Dovre af Th. Fries og Kindberg (Lich. Scand. S. 6
^
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38. B. moriopsis (Mass.) Th. Fr.

Syn. B. coracina (Lich. Arct. S. 231). (Th. Fr. determ.).

Ny for Grønland.

:l!». Rhizocarpon badioatruvi (Fik.) Th. Fr.

Syu. Buellia atroalba (Lich. Arct. S. 230 pro parte). (Th.

411. Uk. Rittokensis (Hellb.) Th. Fr.

(Th. Fr. deterra.). Ny for Grønland, steril.

41. Rh. Copelandi (Koerb.) Th. Fr.

Syn. Buellia atroalba (Lich. Arct. S. 230 pro parte).

(Th. Fr. determ.). Kun funden paa een Sten i Johnstrups

Samling.

Ligesom forrige Art ny for Grønland, med mindre de begge

tidligere ere henførte til denj meget nær staaende R. badioatrum.

42. Rh. ignohile Th. Fr. Nov. sp.

Denne i „Lich. Scand." opstillede Art henføres af Th. Fries

med ? til Catillaria concreta (Koerb. Syst. S. 232), der er syn.

med Lecidea {Buellia) atroalba /9 concreta' Fr.

(Th. Fr. determ.). Ny for Grønland.

-lo. Rhizocarpon geographicum (L.) D. C.

^^- — geminatum (Fw.) Th. Fr.

^''- — grande (Fik.) Am. (Th. Fr. determ.).

— calcarmm (Weiss) Th. Fr. Formå concentrica.

(Th. Fr. determ.). De to sidste Arter ere hver kun fundne

P^a een Sten i Johnstrups Samling. Maaske de ere nye for Grøn-

'and, maaske indbefattede under R. petræum (Wulf.), hvortil de før

••^fnedes, og som er funden i Grønland.

' ^phærophorus fragilis (L.).

''
"irothele clopima (Wnbg.).

'ucaria margacea Wnbg.



Tillæg:.

Til denne Liste vil jeg endnu føje følgende af DeichmaDD

Branth beskrevne Art, der er ny for Grønland og ny for Viden-

Verrucaria (Leptorhaphis) kentrospora Branth. Thailus sub-

nullus, apothecia minora (0,3—0,4 mm.), paraphyses gracillimæ,

flaccidæ, sporæ incoloratæ, fusiformes, utroque apice mucronatæ

(fere ut in Pannariis quibusdam) triseptatæ, 0,022—0,026 vm.

longæ, 0,006—0,006 mm. crassæ. Gelatina hymenea iodo fulvescit.

Affinis V. oocysporæ sed differt sporis peculiaribus. In heri.

horti bot. Hafniensis mixta cum V. analepta, lecta ad corticem be-

tulæ prope Tunnudliorbik in Groenlandia meridionali mense Septbr.

1828 a cl. J. Yahl.



Symbolæ ad floram Brasiliæ centralis

cognoscendam.

Particula XXIV.*

Musci frondosi,

(Contimiatio). **)

Auctore

ijaxe cæspitosum humile, biunciale, angustum, molle, siccum

albescens. Caulis diviso-ramosus siipeme incrassatus, ramulis bre-

vibus confertis patulis constructas; interior (axis) extus albidus,

»ntus fibrosus vix diaphanus, cellulis rectangulis obtectus. Folia

caulina subrotunda, vel rotundato-ovata. margine contracto cucullata

'ntegerrima, cellulis basilaribus majoribus elongatis tenuissime fibril-

•^s, superioribus minoribus subtrapezoideis
,

poris biserialibus nu-

^ margine contracto subintegemma, cellulis conformibus (

inia Rio de Janeiro sub 7458 parce lectum.

;
tradita die 18 Nov. 1876.

"^
1' lenskab. Meddelelser" societatia historico-naturalis Havi

"^•37, 1872. p. 36 et 1874, p. 129.
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Sphagno mollusco assimile, sed densius ramosum, foliis eau-

linis magis rotundatis, et cellulis superioribus latere interstitionim

dense poris biserialibus notatis.

3. Furutria calvescens Schwægr. — 7357, 7939.

4. Barhula cirrhata W. A. — 7445.

5. Barhula muricola C. M. — 7454.

6. Calymperes Glaziovii n. sp. inter Nr. 7449.

Brevicaule, adscendens humile, rufescente nitens, siccum laie

convoluto-incurvatum , humidum erecto-patulum , basi fusco tomen-

tosum. Folia basi vaginante anguste oblonga, cellulis quadratis

hyalinis reticulata; lamina apice attenuata anguste limbata dense

serrulata canaliculato-concava lineari-lanceolata reflexa, nervo crasso

rufescente percursa, vel Spice incrassato prominente, cellulis mintt-

tissimis chloropliyllosis papillatis opacis; cætera desunt.

A C. Richardi differt foliis longioribus , anguste limbatis ad-

presso-serrulatis, superne chlorophylloso - opacis ; a C. eroso C. M.

foliis longioribus, anguste vaginantibus ; ita C. Dozyano Mitten

proximum, sed foliis angustioribus margine serrulatis opacis sati>

differt.

Cum Octohlepharo et Hypnis parvis in cortice arborum disper-

sum leg. Glaziou, cujus nomen adscripsi; exemplaria fructierJ

desiderata.

7. Syrrhopodon proUfer Schwægr. — 7432.

8. Leiicohryum clavatum n. sp.

Dense pulvinatum adscendens, albicans, humide parce n-

1—IVs-unciale. Caulis dense foliatus, versus apicem i«";^'

'

plusminusve ramosus, capitato-clavatus. Folia breviora
lævissni'-

e basi rufescente oblonga, medio constricta, deinde utroque a

constantef involuta, lanceolato-acuminata concava, erecto-pa

rigidiuscula, ceUulis basilaribus dense aggregatis ^^^^^^^

rectangulis, cæteris subquadratis , lateralibus 1

crassius reticulata; limbo hyalino basi latiore,

quadratis composito, versus medium folii august

Sterile sub 3309.



(>. Leucohryum longifolium Hpe. — 7430.

10. Hymenostomum mkaceum. - 7386, 7441, 7442.

11. Trematodon anomalus Hpe. — 7894.

12. Trematodon re/lexus C. M. — 7456.

13. Ceratodon Brasiliensis Hpe. — 7461, 7465.

14. Ångstrbmia (Dicranella) Beyrichiana Hpe. — 7360.

15. _ ( _ ) subsuUata Hpe. — 7467.

16. _ ( _ ) eæigua C. M. — 7384.

17. _ ( _ ) Hilariana C. M. — 8315.

18. _
( _ ) Glaziovii n. sp.

Dense cæspitosa, basi lurida fibrilloso-contexta, prolifero-elon-

?ata biuncialis. Caulis gracilis erectiis, supeme brevi^atio solutus

ruf.s.eutt' nridis, flaccide capillaceus. Folia mfe|fea breviora, -

n-e acuminata canaliculata, integerrima nervo angusto

"' percursa; cellulis rectangulis flavescente diaphana; co-

i^'vaginantia canaliculato-concava versiflexa longiora lanceo-

ita. subulato-attenuata, integerrima, nervo angusto in acumine

•iissoluto obscuro percursa; cellulis rectangulis longioribus plus-

imnusve pellucidis reticulata; cætera desunt.

In uliginosis Kio Preto sub Nr. 9073.

Dicramllæ rerrottetii affinis, nervo angusto et reticulatione

li'^rum differt; fructus desideratus!

li>. Pilopogon suhjulaceus Hpe. (mas) — 7466.

20. Holomitrium crisindum Mart. — 7428.

-I- Dicramm {Leucoloma) biplicatum n. sp.

^cumbeus, laxe prostratum 2—3-unciale, fusco-nride supeme

- Caulis gracilis flexuosus di\-iso-ramosus ,
apice aduncus.

imbricata, sicca tortuosa, dorso biplicata, hmnida e basi

vti^nnante canaliculato-concava, flexuoso-falcata ,
anguste

-.c.ulata, longissime attenuato-subulata , limbo latissimo cel-

--
•^'"-'u.sti.s parallelogrammicis diaphano, versus apicem folii desi-



nente, circumdata, neno angusto pallido in subula evanido

cursa; cellulis alaribus copiosis quadratis seriatis aureis, in n

folii cellulis parvis incrassatis ovatis usque ad apicem dense s

tis; cætera desunt.

Nr. 7898, 9087.

Ex habitii Dicrani hisignis C. M. sed gracilius, diviso-n

sum, superne pallescens, et foliis tortuosis indestincte falcatis, cel

alaribus quadratis, in medio folii ovatis, differt; a Dicrano

deliano C. M. gracilitate, colore pallescente, foliis brevioribus

tuoso-falcatis, totoque habitu diversum.

22. Dkranum {Campyl. rectis.) discriminatum n. sp.

Dioicum, dense cæspitosum adscendens, basi fuscatum, supi

intense lutej?cens, vel aurescens, 1— 2-unciale. Caulis robust

culus infeme fusco-tomentosus , superne diviso-ramosus, ramis a

Polia caulina dense imbricata, subsecujpar^alcc

lata canaliculato-subulata, apice carinato dorsoque remote denticulata;

nervo planissimo lato striato, tertiam folii partern superante lut«s-

cente, in subula opaco, cellulis alaribus rotundato-angulatis,
u

orbem convexum dense congestis; interstitiis crassioribus sanguinew

reticulatis inconspicuis , tandem diaphanis, cellulis sequentibus late-

ralibus oblique rectangulis, superioribus dense aggregatis mininus

ovalibus. Folia perichætialia, e basi latiore et longiore vaginaa^'

oblongo-lanceolata, abrupte subulata, quasi aristata, striata,
cellulis

in superiore parte ellipticis. Seta solitaria brevis inter ramos in-

serta 8^" longa, stricta, lutescens, humore immutata. Theca P^
curvata adscendens, anguste oblongo-cylindrica , sicca striata,

ore

nigricante rubens, deoperculata magis cylindrica, rectior;
opert

conico-subulato recto, thecam subæquante. Peristomium pjra""

sanguineum, dentibus lanceolatis elongatis crasse trabeculatis,
api«

bifidis pallidis. Calyptra glabra lutescens, basi hyalino-fim''"*'^

thecam fere totam includens.
.^

Sub 7147 statu majore optimo, cum Dicrano controverso-
='



r.630 plaatam masculam, etiamque sub 7433 et 7434 statu minore

misit Glaziou.

A D. controverso certe distinctum; caule robustiore apice

acuto, foliis minime falcatis, magis subsecundis adpressis brovioribus,

seta solitaria duplo longiore, inter ramulos inserta, theca angustiore

et longiore, magis erecta, operculo longiore et calyptra thecam fere

totara includente diversum. Dicrana Brasiliaua numerosa difficile

23. Dicranum {Campyl epilos. normalis) Beyrkkianum Duby.

Varietas polysetum.

Pusillura, vix unciale erectum subsimplex, intense lutescens,

basi fibrilloso-fuscatum. Caulis brevis simplex 3—4-linearis, seta

solitaria, vel superne diviso-ramosus , setis 2— 5 varians. — Sub

7369 cum Dicrano Gardneri C. M. commixtum legit Glaziou;

foliis epilosis, magis patentibus longioribus, tbeca breviora, opercu-

loque longiore explorandum.

Dicranum {Campylop.) Beyrichianum var.

Elatius; unciale, caulis usque ad comam attanuatus subvillosus.

Folia caulina accumbentia villo commixta. Setæ aggregatæ flexuosæ

in coma divisa insertæ. — Sub Nr. 9093 et 9094.

24. Dia-anum {Campyl. epilos:) arctocarpum Hornscb. —
^ub 7424 et 7570.

Species variabilis simplex, vel prolifera, per totam Amencam

"'i'-iitali-australem, ab insula Trinitate usque Montevideum obvia,

"'''^noJiUfolio Hornsch. maxime affine, quod differt: coma longe

caudata, foliisque longioribus.

25. Dicranum (Campyl.) subarctocarpum n. sp.

Minus, vix unciale fusco-lutescens , cæspitosum. Caulis e basi

fibrillosus erectus simplex, vel prolifero-i

^—4-linearis. FoUa caulina breviter vaginantia <

lanceolato-subulata integerrima; nervo solido anj

"•arinatam tegente; folia comalia latiora falcata,

liadratis crasse reticulatis paUide sanguineis, d



cæteris rectangulis lutescente-diaphana; perichætialia breviter vagi-

nantia suberecta patula, oblongo-lanceolata; cellulis basilaribus

rectangulis, integerrima. Seta iinica, vel interdum binæ, eauleo

superans, primo flexuosa, tandem curvata. Theca oblongo-cjlin-

drica, humida lævis, sicca deoperculata cylindrica curvata striaU,

basi strumulosa; operculo conico recte subulato thecam dimidiam

metiente; peristomio aurantiåco primo connivente apice laciniis con-

torids, demum patente, dentibus lanceolatis, basi dense trabeculatis

rufescentibus profunde divisis, laciniis subulatis tomlosis pallidis

longioribus. Calyptra fuscata glabra, basi laciniis teretibus inanibns

hyalinis fimbriata. — Rio Preto; sub Nr. 9078 et 9079.

Dicrano arctocarpo Homscb. valde affine. Statu minore,

foliis integerrimis, nec serratis, nervo angustioie, theca breviore

minus strumosa differt.

26. Dicranum {Campyl. epilos.) erythrodontium n. sp.

Decumbens, dense compactum, duriusculum, infra tomento mu-

coso nigricante valde connexum, humore immutatum, croceo-lutescens,

unciale vel paulo altius. Caulis adscendens usque ad comam tomen-

tosus tenuis, subsimplex, vel superne parce ramosus. Foba e

basi brevi oblonga concava, subito convoluto-canaliculata eloi^ii>

subulata falcata, apice carinato parce denticulata; neivo latissim

striato e cellulis anguste rectangulis constructo, basi tertiam part

folii superante, subulam totam tegente, cellulis alaribus oibatis,

inteniis majoribus oblongis , minoribus subquadratis circum

fusco-luteis, sequentibus laxis, inferioribus rectangulis, supenon Q-^

quadratis, interstitiis crassis interruptis lutescente
diaphams^^ffi

subula condensatis minimis, abbreviato-parallelogrammicis.

minusve falcata, paulo longiora, cellulis alaribus n

joribus polygonis diversa. Folia perichætialia longe con\ui

tiuscula longissima flexuosa, basi latissime ovata, subito la

subulata, latere laxius reticulata. Seta 1—4 vix sein

flexuosa lutescens, vetusta purpurascens, vix apice parce u

Theca annulata obovata recta, paulisper striata rubens;

conico breviter subulato recto, vix dimidiam thecæ nietient'



nH,amin, iH,u<dhdnn, HniiisUi 7457 steiile

Ihnanum (',<udn.,i ( M - 7 K.P comiuixtum

uili> \i\ iincniib jridLilis dithotomo-dniMis,, basi fibnlloso-

'MUMtis , uistnnto littii Mipciiiitt Hl Mibiila di^soluto

ii-iili- ilnphiiiis siipuiit 011 ui -- Kio Pitto stenlc
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sati fertihs. ramulo aiigin,te caudato scmi

Folia cauliuci iuscata modice imbiieata,

elhptico-lanccolatd acuta, uitoi^enima; nen

antc '5tnato peicmsa, folia caudalia conc

coiifoimia, baM lateie membianacea hvaliiu, lonp:ms pilifera, pilo

leflevo denticulato Folia comalia bic\ioia pihfeia, cellulis alanbus

pancis quadratis fusco-lutois , in foliis caulims nullis, sed latere

membianacoo, rclluhs parallelogi ammicis li>alinis cæteiis linean-

sonatis paivis ellipticis diaphaiiis. Folia peuchætialia iiitiraa arcte

convoluta longiora. e basi latioic Iatiu>? membianacea hvalina
'"•

folii apicom lancoolato-acimniiata neivn ana iistioie .sti lato iii >

celIu]l^ coiiflato. fojia bunitoi locte pilifcia cellnli>5 mti'uoii'

parallelogi amimcis hvalinis. supenoiibus dense aggiegatis u

lecoiidita, pallide lubeiis, \i\ ipue pau'c luciasixita scalnuHu'

Theca olliptua eiecta o\ata ^tiiata, lubia, operciilo rube

Kv habitu Ihruou Dn ,,ani mn.oiK, ^od lon?e u^llounpii'-

fenim, folns ,nt,-o,nn,is .t ,h .!..> fol.i. caulims ceHuH^ iUnt>"-

neimaphnxhta piiMlla mx sminnciam alta baM iibnll
~"

tdiiifiitnM ipuo lufosconto lutula Caiili'i fiiiotifoiii> t"^^''

^t.Ml,l>Ms b.nis fasti-iatis angiistis stnctis, bilmeanbn^ i'i

Fi'lii l.vMoia uocta o\ato-]ancoolata aciiminata, ipi'^ '''"'"

culata, snb lente infesceiitia-, netvo siibconcoloie i

coUnlib rectangulis nodnlis lemoti^ inteiiiipti'^ '

obætialia intenia longissima eiocta o\ato-lan<
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ll^ clLn->e()-nitida tulscoiulous Theca (\et

liinti loptodoimi simbicuLito-toniigata,

ck Jaueuo pauca specimina iiitoi Ae?

'j?it Gla/Kui

u> )i 11111 <iiii 1(1 ( ildi^ t .Hutl Miut (Of\eisigt af Kongl

q^ \kad Foihandl Sto( kholm 1876) pag 17 ~ Siib Ni

t.iihs

liaitiamia {^Plicatdla) :,ubtoiu( ntoia Hpe — Diagnosi

Idt Plauta foitilis apico bioMtoi quiuque-iadiata, sub ladio

adscendcns, Mia poiidiætiaha \agmaiitia eiocta profunde

s(tafeie uncialis ou eta tlieca \etusta obliqna, bieNitei p\ii-

^ubhou/oiitali>> (d(op(i(nlati ])eiistomio destnicto) Planta



39. .Varroniitrhnn nrrhosn.H Brid. - 7359.

40. Macrouiltrivm iuujnUn,, Hpo. ; intcr 7900; sul) \w.'

parco.

41. Schlotheimia tecta H. et W. (planta niasculii). — Sul."

42. - nitlda Schwæ^r. - 7431.

43. — capiUarls Hpc. -- 74f>0.

44. — fiisco-viridls Hoinsch. — 7412.

45. — Jamesonii Hook. - 7899.

46. — Spremjelii Hornscli. — 7899, 7931.

47. Brachymealum pnlchellum Hoinsch. -- 7418.

48. — radiculotsuin (Peronniiuii Schwægr.). — 74t;j

Rhodohr}ji4tu.

49. Bn/ujn Ikyrichianum C. M. - 7897.

50. — dberraiis ii. sp.

Caulis angulatus iuternipte toraentosus
,

prolifero-oloiigatu^

irregulariter diffusus, 3- -4imcialis, laxe patente foliatus. apio

comosus. Folia caulina inferiora subvorticillata, sqiuiiTuloso-patuI-i

oblongo-Ianceolata acuta, angustc lutescente limbata. J'cmoto simm

loso-dentata, nen-o angusto rufescente apico evaiiido; folia coimIk

comoso-couferta erecto-patentia , cellulis l)asil.iril)u,s lioxawni^ pell"'

cidis, superioribus angustioribiis Habollato-seriiiti^. iiiter^itiis stri

atis lutoscentibus ; cætera niilla. — Siib \r. 7440.

Bnji gracilescentis modo olongatum, sed robiistiu.s, magis Brf

riyido (Mnio Horiisch.) aftiiie, foliis evanidiiierviis diversuiu: pl^u'''

normalis desidoratur.

IS apiceni pallide lutosceii

angiLstior, laxo foliatiis.



mohri iinuiiK 1 \ ilut luttsuutt limbdtd, ipice ser-

fi i<i\ n i^s cvcaUiitc (iispidata, cellulis basilanbus

lut li i| lunis sul>H(tHuiilis (rPtoiis tiapo/oidois nii-

il ptllu jilib lainoiuiu, 1 )li i m igit, explanata lO'^ulata bre-

'iddta, ptiuhætnhi bicMoia lanceolata, apice arcte

ntno cia-^so puiigtntia Sota tiaxesttnte i ubens erecta

iuali'5 cvpice mtlinati rh(ca pilhdc rubens oblongo-

uutms {lugulo lubio ouiati opuculo bre\i convexo

istonmim ]>illidum ( )ii\c\um dtiitibu>> o\ttr lanctolatis

Hivosoontihu«; mo(li(( ti Uxciilatis liiu i media angusta

1 nU\^ t. iiilosi'. iiKnibimi mtcnia pallidior, crunbus

"^ ti ilitaihtis o\ ito-lmuohti's subulatis, ciliis bims

utd) tis - \i 7<H4

'^1
, 1 Midi ptulibiis niixirni )«\t]utis pungentibus dis-

ba^i fusco-toraentosum,

Kiuet.ceii'« Caulis pri-

basi atteiiuatus, sparsi-

flexuoso-elongata,
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obloiigo-liiieari-ligulata lauceolata, parce dextrorsum torta, oaviiis-

ciila plus minusve limbo angusto lutesceiite circumdata , apice m-

fluente arista lutea termiuata, parcius dentata; nervo valido riifes-

cente evanido, cellulis omnibus laxis hyalinis, basilaribus brenter

rectangulis in qnadratos transeiintibus , superioribus trapezoideis,

interstitiis tenuioribus rufescentibus reticulata; folia comalia latioia

oblongo-lanceolata , anguste limbata. aristata, subintegemma, folia

perigonalia breviora, ovata acuminata, hjalina, laxius reticulata.

parce apice chlorophylloso-punctata , antheridiis luimerosis obloiii'b

includeutia; cætera desunt. — Xr. 7419.

Reticulatioue foliorum laxiore bella species, ex aftiiiitate Bnft

capillaris, gracilitate et splendore diversa.

55. Bryum oncophoriun n. sp.

Dioicum?; brevicaule subsimplex, pallide virido. Folia finm-

ora rigidula, caulina remote patula, parce concava, anguste ovato-

lanceolata, immarginata, integen-ima; nervo angusto percursa, aciita;

cellulis basilaribus hexagonis, versus apicem folii trapezoideo-elon-

gatis; comalia minora conferta crecta, perichætialia interiora bre-

viora concava, ovata acuminata, archegoniis plurimis, anguste elon-

gatis fuscatis inchisa. Seta elongata lutescente, fere sesquiuiicialis.

apice crasse incrassata, incurvata. Theca brevis horizontaas ob-

conica (oncophora) rubra, operculo umbouato apiculato aurantiaw;

peristomii dentibus exter. lanceolatis acutis , laxe trabeculatis, lin«

mediana angusta, rufescente diaphanis ; membrana intenia lutescens,

cruribus carinatis brevibus pertusis, ciliis capillaribus interjectis.

Calyptra paflida. — Pauca specimina sub 7901 leg. Glazio«-

Bryo turhinato miuori ex habitu æmalans, colore pallido. seta

gracilius elongata lutescente, theca brevi obconica nibra ob setaffl

apice incrassatam oncophora, primo visn discemenda species.

56. Brifum dentiferum n. sp.

Hermaphroditum, minus; dense cæspitosum, unciale, vel pa ^

altius, basi fusco-fibrillosum , lutescente vinde. Caulis frw^--'^'''

bi-evis
, subradicalis , imiovationibus snbquadrilineanbiis



iiir|iii,it,i. Thcc.i \h\Y\-d sublongicollis pyriforrais, luitans,

iimiiasdn-. opaod . djærculo coinoxo apiculato sanguineo

iR'Ubtoiuiuiu spectcibile, deiitibiis exter. late lanceolatis

K'uminatis, raodice trabeculatis. linea media notatis; niem-

?riia pallida. oruribus carinatis brevioribus . scalanforraitcr

•iliis binis siibulatis subæquantibus intcrjcctis. — Nr. 8516.

' eri/throcarpo Scbwægr. maxime aftine, scd rigidiiis sub-

t'uliis magis adpressis, peristomio et soxu diversum.

^fniu^a rostration Sch\\æf,T. — Nr. 7865.

iiierkanum. — Nr. 9090.

(athar'tnca (Oli(/vtrichi(w) Ricddiana Hpo. -- Nr. 7439.

I''>h,t,,rlan„ mrolntun) ii. sp.

' ••re.spit(tsiim, basi iiudiusculura. parce albido-

' iiti-foliosu'^, humoro irarautatiis; folia e basi

it.i. ccllulis infcrioribiiN elongatis. suporioribus

!i.ti.li,iiii^ rcticulata; lamiiui paulo loiigior lancoolata,

'KT.i. jrl.ibiiiiM-iil.i. margiiie arote iiifloxo. limbo mem-

i''iti'. .icimiinc ,ttt(nll,(t()-.nl^^lta. jiarce spinuloso-dentata;

•1 Mmi)li(i. n'lluliN loctcin-uhs formate, subdiaphano in

•<K'a Umollo.v.: fnictus ddicit. - Ad fontes Hiuii Kio

^^- Harrisonia (Ilediriijidhnn) gh/phocarpa n

''"'Hs adscendens [uuncialis julaceus. plus mi

^'U->. sup«>ni,. lutf'sc'ciH. dense foliatus.



ibus (iciiso aggrogatis, k

ibus lateralo, folia i)t'iit

?ine revuluta, aciauiuo d

IS ..paca. Thcai iinuie

IfarrisoHirr rhaUlurar/n

Obs. \orvo longioro ab }refeori<> crii

63. Neckcra (Pihtrichdla) Jlexilis V.

storilis.

65. PUoirh-hino lirfu^llh'iisi; \l\n\ -

HH. -- on,buiviua ri<.n),scli.

67. Fahnmla (iardaeria.K, (\ M. -

68. — mlnn^luvarua (' M. -

gioribus indicat)

angulatis :i-sori



un>mM,n,i C M ui Hot

nf/i,urh<s Hl.0 Ni 7

HUK o i>ui!o l(.ns,n()io, ccUulis

tiuut. .uiuilis !)it\ibus sc.ibra



75. Leskea {HeJh>d<,„thin, Schwæ,-r.) temurostri, Houkri. -

Nr. 7385, 7386, 7392, 789i;.

76. Lestea {Helkodonthu.) nrnnaUs Hpe. - Xr. 7:in

7390, 7397, 7401, 7421, 7448. — Species polymorpha, magiiitii.

dine et colore varians, ramis plus niimisve curvatis, foliis seciiiidis

in speciminibus panis appressis.

77. Hookeria Olfersiana Hornsch. — Nr. 7366.

78. Hookeria {Lamprophylhm) hreviseta \\. sp.

Dioica? Procumbente prostrata, inæqualiter pimiatim raiii-i

anguste complanata, lutescente viridis nitens. Folia caulina \m m-

bricata plus minusve flexuosa, uno latere basi convexo caviuscula.

immarginata, anguste ovato oblongo lanceolata elongata acuminat.i,

apice remote dentata; nervis binis pallidis usque ad medium folii

vel ultra divergentibus, cellulis basilaribus laxioribus, anguste hexa-

gonis, cæteris angustioribus utrinque acutis, interstitiis chorophyl-

losis, omnibus pellucidis; folia perichætialia patula, e basi :^'"-'"^^

ovato-lanceolata acuminata, subintegerrima, vix nervosa, laxi

culata subhyalina. Seta bre\issima subtriliuearis ad-

glabra, flavescens. Theca paiTa ovata adscendens. m'

brunnasceus
; pcristomium sanguineum. dentibus exter. b:

acuminatis, basi deuse trabeculatis nitacis, linea media

latere armatis. acumine pallidiore toruloso incurvo; mt

ribus anguste carinatis, lanceolatis erectis, in statu sic

nentibus; operculo conico-subulato recto; caljptra luitrifoiuib -

basi laciniato-fimbriata. Inter muscos Glaziovii pauca ^i

carpi. Species peculiaris, ob setam brevem ad latcra ramonnu

dentem. Lepidopilo ex habitu æmulaus, sed peristomio II

79. Hookeria {RhystophylUna) crispa C. 31. — S^'^^"

sub Nr. 9083.

80. Hookeria {Callicostella) asprella n. sp.

Monoica; late expansa prostrata, flavo-viridis. Caiibs <

formis irregulariter pinnatim ramosu.s. Folia dense ilnbrica^

sim falcata bifomiia, superiora ans'u.stiora, e basi tniii'-tta



lim ^tiuil<it.i 'siipemo aigutius seiiatd, dcuimnc clense

ititi luiMs bmis solulis ihuallolis doiso scabns, \ersus

ihli- v[,l( ndontilnis intoiiuptib folia dense leticulata

iiilMinia l.itioid u\cito-laiu'eoldtci pldinoia, iiervis bie-

\iiuibus(iuo peiichætidlu o bdsi obloupa longissime

.icuminata tioxuosa, dcuuinie deiibO sciiulatd dsperiila,

uis colliilis bdsilaiibus bio\itei lectangulis longioribusque

11 H'utis pellucidis. siii»oiiie eloiigate pardUologidinmicis

liipliiiKi Sota scsquiuutidlis stnctd. iiibid, apice

i-Mt i riiofd hon/ontalis o\dta iiibia, sub lente palc-

'!]). uulo oupuldto lecto lostiato, penstomn dentibus

- Idiioeoldtis. siibuldtife, sulcatis, apice mciuvis, intemis

liTustis cannatis modio fenestidtis, ciectis. Cal^ptra

i tostdcea glabra bdbi incisa, bre\itei laciiudtd. — Sub

parce dIlgu^tl^llbll^

ua celluh^ biMhiiln:



uiicicilis adsccndt

produflis chl(>ioi)h}llosi's (iunum pollucidis, «<

oloiigatis diloioplnllosis mtoidimi pellucidis

Inli'^ rlmraboidei^ leticulatd, pcllu< ida ^(ta adscti

]>allidt nibtns Thoca ])ana ohliqiio obo\ata '

hon/ontalis \,1 iiuhnita, opci.ulo pillidiort um



notatis; menibnma intermi

i-ouium ])U^illuiu; foliis ovatis acutis, integer-

lliilis bryoideis liyalinis, anthoridiis ellipticis.

!'l. niu:n-ILii>ninn 1 V/\v/>o»<« 11. sp. J//croM«//i/m<m Mitten.

M iini.'um; hite prostrutuiu ramosissiraura
,

pluinose molle,

'i(U'. Caulis adscendens inicrothamnius, basi purpureo-

iitosus. laxifolius; coiiia irrcgularis ramosa. apice decur-

!: i/ans. Folia caiilina reniota, squarroso-patula o basi

\ii'aulia eordata, rcnifofme-triangiilaria, lanceolato-acurai-

' paree doiitata, civrvia; cellulis alaribus subrectangulis

^ pcUueidi.s ,. intoniiediis densis linoaribiis, lateralibus et

'i'"iiiu:5 laxioribus subpellueidis; folia raniorum undique imbri-

subdistichc patiila, orecta. ovato-lanceolata acuminata, fere

que remote doiiticulata; uorvis pallidis fere ad medium folii

wctis, interduni obsoletis: ('elluli.> liuearibiis donse aggregatis

•ilata. siibdiaphaiia ; |)erig()iialia ovata longe lanceolata acii-

'ta subiutegerrima euervia. laxius reticulata pellucida; folia

li'i'tialia c basi latiore ovato-lanceolata loriforme - acuminata,

--t.icea integerriina , encrvia. cellulis basi rectangulis,

l'ice paulo incrassata. Theca itriu.^ obovata boiT/(Uitalis,

''ivsse conico-siibulato rcctn. dfiiidc niitaii-' et vtTsiflfxa,



constficta nntantc (nec ore aperto), operculoqiic er

lato longiore.

92. Rliizo-Hijpnum caiaptorhynchum Hpe. -

93. Rhizo-Hypnum tamarisciforme n. sp.

Monoicum, gracile, laxe pinnatim ramosum,

Caiilis rigidiusculus arcuato-radicans , n

bipinnatis triangularibus. Folia caiilina remota squamilosa, e Icim

cordata, latere decurrente , triangularia , apice suMeuticiilata.

nervis parallelis brevibiis pallidis, vel millis, cellulis alaribus parvis

rectangulis, pellucidis, cæteris angustioribiis , abbreviato-parallekt-

grammicis, nodulis splendentibus interruptis , diaphana, ramonira

folia minora, disticlie imbricata, patiila, margine erecto profimdo

concava, ovato-lanceolata , basi latere decurrente amplexicaulia, ser-

rulata; nervo obsoleto, densius areolata, minus diapliana; perichætii

folia e basi lata vaginante lanceolato-acuminata, louge setacoa

reflexa, integerrima, enervia ; cellulis basilaribus anguste rectaaguli>

versus apicem folii bi-eviter parallclogramnucis , uodulis iiiterriiptb.

diaphana. Seta adscendeiis uncialis, vel paulo altior, rubra, sum©

apice incrassata. Theca inclinata parva oblonga, ore pariim con-

stricta; operculo concolore rubro umbouato-conico-apiculato
recto;

peristomium spoctabile, dentibus exter. pallide rufescentibus lan«^"

latis, dense trabeculatis apice toruloso-acuminatis ,
hyalinis: nioni-

brana inter. pallida, cruribus carinatis remote trabeculati-.

natis, ciliis capillaribus interjectis. Calyptra glabra.
—

Statura rigida, Tamariscellis gracilioribus aMiinl.i

.

tenera; foliis caulinis triangularibus, theca uutante. '>P*

caljptra glabra discernenda.

94. Rhymho-Hypnum jinithmuu IIih'.
'^•^'"'•

96. Rhyncho-Hypnum suhdepressum n

Monoicum , subdepresso - prostratum ,
iJ

litidis. Caulis irregulariter

bsimplicibus u



iti uTiliiu f liitis lolii subdisticho irabricita conca\a

Hull iluihus 4 obloi^is pillule liiteis bdsiluibus

uiius (ituis angusto pai illelogrdmmicis dense aggregatis

niiiioiibus splendentibus intenuptis \i\ diaphana penchæ

in u>,tioia ublongo lanceoUta acumiinta inttgernma cellulis

ti m idims axiUaiis \ix uncialis purpmabccns eitcti

inciissata Theci bie\is oboMta subp\nfoirnis puce

oie constucti \d>5ceudcus opoiculo luteo umbonato

1 ^tio piUidioic subLqiiiutt ptiistoraium intlcMim tlwt

media uotdtis inhiioi ( luubus cauuitis mgusti hn

mok ti ibuulatis pclluudis tilii> cipilhiibus fugdcibus

I 7

Iltfpna dopiesbi (RImphidostequ Srhiinp(0 Hi/pno Caro

' a( oit/ii/iu/ii i Hoiiisth — /42( /4-M

/Htpdhbu II ( jii d 71 ^

litluphyUn I (ju (I 7410 7414 7470

1^-' ir>jpnu,,ulu

Mni,„„l DiiU.n.f,



constricta, inclinata. pallide nibens, evacuata turgide ovate,

zontalis, leptoderma, pallide luteus, ore ciiigulo rubro oniata;

culo convexo crasse rostrato. thecam subæquante pallidiore;

stomii dentibus exter. basi anguste i

culatis, medio sulcatis, subito

pallidis; inter. cruribus carinatis lutescentibus lanceolatis, acu

natis, laxe trabeculatis , ciliis brevioribus solitariis interjectis:

lyptra nonnalis. — In terra sub 7450.

Ab Hypno cæspitoso foliis omnibus margine cotistauter leHf

pericliætialibus intimis medio plicato-sulcatis ceite diffeit.

103. Hypnum ,

Monoicum, dense

ciale, intense lutescente aiirescens, basi parce tibrillosum.

brevibus cun-atis turgidis , apice penicillato-atteuuatis. FoIk

lina dense imbricata, humida erecto-patula, e basi angustiore

. lanceolata, margine erecto concava, apice replicato letiexo. I

lato-acuminata, integerrima , enervia; cellulis alaiibus 4 .

cæteris parallelograramicis , versus apicem folii bieviorilHi-

transverse seriatis, summis linearibus; perichætialia aii^

basi trancata lanceolata, acuminata, integerrima, eneivia:

basilaribus aureis, sequentibus laxius, superioribus aiigu^te i

parce incrassata, inclinata. Theca parva horizontalis .

"Mi:

vata, rubra, evacuata turgide ovata, pallida vix sub uro lu

tracta; operculo crasso conico rostrato, rubro. thecaiu æquai.

pallidiore fragili; peristomii dentibus exter. inciuvis i>

setaceo-acuminatis, basi dense trabeculatis. rubris. lui'^i ;



lanccoliti^ sot KLO iciimin'

ti'> dentes siipnantibus t

Hmmn hu mh Hli\t\ iniil

Ihi^mun Crln mm IIjh — 7S0

Rliymho Hifimiui (i/pmisouh>, Hoi

( nt IFiiHi i>ii(hniLM —7374 7383 744G

—
t llatifolmii Hpe — 7o73

!" — Placciw Jlauhin,Mi\U\\ ttnle — 792G

11'"* — / am latu i ii {)

subdi-jtiche lamosufe foliib bncitiis sccundinu fitn

ti "de idsccndente o\ita iciiti subtiiau^uhii di ti h

1
innis subsimplicibiis teictibus obtusi iccumlxiite fdnti

'nu coiici\'i tiiaiioUhii coidati iciiiiuniti iiit iiiiui

»to ipico e\dmdo cellulis dens i u ti i mliti

Mh fiondib et iimoium accuml ntn i tmht \
ii i

ulpal tatu i 11 I
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anguste lutesceute limbata, nervo iutescente summo apice mmU
percursa iHtegerrima, lamina convexo-patula , lanceolata acuminata,

m jug-a infima æqualis, iu juga media ad medium folii, in suprena

vix medium attingens, immargiuata, cellulis rotmidatis dense aggre-

gatis, interstitiis chlorophyllosis , interdum diaphanis, subpellucidis.

Seta apicalis e basi refracta adsceudeus, flavida, apice parce incras-

sata, flabellum duplo superans. Theca parva ovato-oblonga, rnbens,

deoperculata medio contracta; operculo crasse conico acuminato

obtusiusculo recto, subconcolore
;
peristomii sauguinei hiunidi intiexi,

sicci semiemersi validi dentibus basi vakle trabelcuatis reeunis,

apice iufiexis bifidis, laciniis torulosis. Caljptra conica tubalosa

integra. — Nr. 7391.

luter miuores Conomitrio palmato C. M. proximum, sed minus,

tiabella 3 -juga, foliis angustius limbatis, evanidinerviis ,
tlini

erecta differt.

113. Conomitrium cmmile u. sp.

Gaulis exiguus declinato-palmatus lutescens, folia 3—4-:

distiche patentia, floralia inflexa , anguste oblongo-lanceolata a.

.

imraarginata, integerrima; nervo Iutescente supra medium evau-

cellulis trapezoideo-elongatis brjoideis Iutescente diaphanis; la"'

latere aperta lanceolata, vix medium folii superans, immar?i-

integerrima, in foliis superioribus brevior. Seta apicali>

refracta, caulem duplo superaus, adscendens, pallide flave-

Theca deoperculata recta elliptico-cylindrica, peristn«!- -"i-

dentibus humidis inflexis, siccis patentibus, basi vala-

bifidis, laciniis torulosis patentibus, cætera desuut,

(parce). — Ex habitu C. subpalmati, sed foliis iiu!- ^

cellulis trapezoideo-elongatis longe diversum.

114. Helkophyllum torquatum Brid. — 7405.

115. RhacopUum tomentosum Brid. - 7382, 7406, 7471

Blankenburg Hercyniæ m. Oct. 1876 et Hebnstadio

Novembris 1877.

Bninsvigi*
a



Om nogle Anomalier i Sælernes Tandsæt.

Ivan Sahlertz.

(Forelagt i Mødet den 29de Marts 1878.)

Ved at tage nogle Sælkrauier i Øjesyn, som en Ven af mig, Dr.

UaMuin Sørensen paa Godthaab i Grønland, var saa god at sende mig

1 Suumieren 1877, blev jeg paa et desværre lidt molesteret Kranium

af Phoca hlspkla en ret mærkelig Uregelmæssighed i Tandsættet

rar. Denne Uregelmæssighed, som bestod deri, at der under den

'''t'e.ste normale Kindtand i Undemunden viste sig en lille Tand-

'in af en frembrydende Afløsertand, var det, som gav Stødet

ii*'t af nogle individuelle Uregelmæssigheder i Tandsættet

iiitrdiske Arter af de egentlige Sælers Familie (Phocidæ).

Der foreligger vel i Literaturen forskjellige Angivelser om

saadanne Uregelmæssigheder, men de gaa i Reglen kun ud paa, at

stallet af Kindtænder i en eUer flere Kjæbehælfter hos en eller

^nden Art er blevet forøget fra 5 til 6, idet der bagved den

lormale Tandrække er kommet en, sædvanlig mindre, overtallig

J^i'Mitand til; kun for to Arters Vedkommende haves, saa vidt jeg

'-'^'1, Angivelse af, at saadanne overtallige Kindtænder kunne

' i selve Tandrækken, nemlig en af Steenstrup for Phoca

- Vedkommende og en af Lilljeborg for Halichoerus grypus.

' 'tf de tidligere iagttagne Tilfælde af overtallige Kindtænder

^'"^ '^e nordiske Sæler opføres vel i den af Cand. Tauber for Er-
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hverveisen af Doktorgraden skrevne Afhandling'), og han foroger

selv Tilfældenes Antal med ét, idet han nemlig hos et Foster af

Phoca grønlandica mener at have fundet en 6te bageste Kindtand

baade i Overmunden og i Undermunden og paa begge Sider; men

Undersøgelser rettede særligt paa dette Forhold foreligge saa vidt

mig bekjendt ikke, og da Uregelmæssigheder i Pattedyrenes Tandsæt,

der ellers er saa regelbundet, synes mig at have en vis Interesse,

selv om de kun ere af individuel Karakter, vover jeg her^-ed at

fremlægge for Offentligheden Eesultatet af mine Studier i denne

Henseende , som foruden hvad Literaturen giver ere baserede paa

Undersøgelsen af det, som mig synes, ret anselige Antal Sælkranier,

jeg navnlig ved godhedsfuld Imødekommen fra Prof. Steenstnqis

og Prof. Eeinhardts Side, har kunnet tage i Øjesyn. Dette Antal

er 212, fordelt som nedenfor vil findes angivet paa de forskjellige

Arter, der alle have frembudt saadaune individuelle Uregelææssig-

Phoca Titnliiia L.

Af denne Art har jeg i alt undersøgt 22 Kranier, hvoraf 13 i

det zoologiske Museums 1ste Afdeling og 3 i dets Stiidiesamliug.

medens 3 høre til min private Samling, og Resten til andre privat«

Samlinger. 20 af disse viste ingen Uregelmæssigheder med Hensvn

til Kindtandsættet, men havde det nonnale Antal ^. Denmo

havde begge de andre ^ Kindtænder.

Nr. 1 (z. M. 1. A.) af et meget gammelt ^Tøiilaudsk Iiulivid 1><^"
"'''^'

tallige Kindtand sidder i begge Underkjæbelin>lt'ter paa den indre Su e a

den normale Tandrække ud for Mellemniminct mellem don ;>die ''g

af de .sædvanlige 5 Kindtænder. Deir støtter sig iiærme.t til don Im-^'--'

af de tu nævnte Kindtænder, men falder alb'r.-do b't i Øjiu-n*" "'l*^'"''-

I Da Forfatteren i denne Afhandling ..Tam

bos Hvirveldyrene" S. 45 efter at have næ
slutter saaledes: „De Former, hos hvilko

i Underkjæben, ere saaledes Ph. gronlaiid:

maa ban vel tro, at hans Liste er fiildst;c



>n,'.l kiii.lt.Hidorne i dot Hele koinmo til ,i

ilui. I Kpb.M. En au.lon EjondommoU-hL-

•hmw o\oit,illi>,'t' Kindtandb Optræden, or <1

L'W-Kindt.ind griber op udtMioui don tdcOv

Hmi o\crtallii,'o Tand er kun lidt mindre

h,ii to -tore t^d.•ll^'e Køddor. ,.>m eie

. 11 iM.hMidur l'Lide af Kj.eb.-benet. In-n



. Dot or l.jl :\riii. lan^t. v-: MælkcLJDni.-

ji'o omtrent o iliii. udenfor Kja-beraiiden o^r

Form moo-ot do blivomlc Hjørnot:Piuler: Roden

)hurborot: i rndermunden vise Mælkclijorin'-

rent i) Mm. laii<,'c Kronliætter . ojr EodiMi ^:

endnu Mu'lkelijørnetanden paa voii.tn- M.l

:i 4de blivende rnderkjæbe-Xindtaiul |..

\-.tor, der .vdiidsynlifirt hidrore tV.i di'i

Disse o Krauier <ii\e et godt Bidrag«- til yderligere ;it kuiht.i

Tore den Sætning, at Mælkclijømetænderne forsvinde sidst af all

-Mælketændcnie hos Sælerne. I}]ain\ille har allerede i ()steofrrai>liiei

Carnassiers- , Phoca S. 34 . udtalt dette for Otaria's VedkoniiufU'l'

og- Steenstnipi) har bekræftet det for flere Arter. De omtalte tr

Kranier ville kunne bringe Sætningen til at gjælde ogsaa for Fhnc,

ritulinaa Vedkoraraendo, og da jeg paa et ungt Ki-aniiim af Cjjsto

2>hora crisiata i zoologisk Museums 1ste Afdeling og.saa har fumle

3Jælkehjørnetænder tilbage, medens alle andre Mælketænder var

skiftede, synes Keglen at liave mere almindelig GUdighed h'^

Sælerne. Dette Klapmydsehoved er ikke det siuume som Steeii-tni]

i Afliandlingen om „Mælketandsættet hos Kemmesælen. Svartsiden o;

Fjordsælen'- i „Xaturh. F. V. M." 1860 omtaler i ^^oten S. 2.'i6. tli

dette findes i Studiesamlingen; rigtignok findes endnu kun Mælk^'

h.jørnetanden i Overmundens højre Side tilbage, mcden^ de ainliv

Tiden.s Løb ere gaaede tabte.

Med Hensyn til Mælkehjømetændernes htillimr oi: navnlii-'

den Maade, hvorpaa de fortrænges,' give disse tre Kranit'i'
"-^'

'

væsentlige Oplysninger, i det mindste for demie Art'; Vedkomra'
'!"'

Paa de Tegninger, der ledsagede Stcenstrups ovennævnte Aniaii'li'^-



11 Forfatteron selv i „Yidenskalielige Meddelelser" for 1864

.; l>engtigot det, ludlobet en Unøjagtighed i denne Hen-

i det Hele tør det vel siges, at naar denne Berigtigelse

: 1 Betragtningen, gaa liiteraturens Angivelser med Hensyn

:ijoruetændernes Stilling lios Sælerne ud paa, at de i

I ligge næsten vandret, medens de i Undermunden indtage

. der stemmer bedre med Hjørnetændernes sædvanlige

hotte Stilling*). At Mælkelijørnetænderue bos IVioco

I \irkelig indtage en saadan Stilling, kan jeg efter e<ren

• paa et mig tilhørende Fosterkranium af denne Art fuld-

'"kræfte. Om Maaden hvori)aa den blivende Hjørnetand

1 dvikling influerer paa 3Iælkehjonietændorues Stilling.

- Tauber paa det nedenfor i Xoten anførte Sted: ..dun

"'ii"i" liggende store blivende Hjornetand viser ved sin stærke

Uvikling og næsten horizontale Stilling tydeligt nok sin Fndtiulelse

paii Mælkehjørnetandeus Stilling , idet den har løftet dennes 1J(hI
^

nedad og udad. At dette tilsidst maa ende med, at Mælkeiijøi-ne-

tanden kommer til at indtage en horizontal Stilling, saaledes som
det almindeligt er beskrevet, or let iit forstaae'^ Det er naturligvis

her kun Overkjæben der omtales, for l'nderkjæbens Vedkommende
^'mtales den blivende Hjørnetands ludHydelse paa Mælkebjønietand.'ns

Milling slet ikke. Do omtalte tre Kranier og en Angivelse i Lite-

ratuiPn^)
vi.^^e imidlertid, som mig synes, klart, at den Indtlul.'Ue.

''livende Hjørnetand under sin Udvikling udø\ei- paa

'fandens Stilling netop er en ganske modsat, i det mimUie

SudrussLuuL". S. 307 og

nge og dens Mælketand-

..TaiRldaimelse og Taud-

II >or. WXI .s. bl-i>l
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lui.s riioca vitidina, og da de tidligere omtalte Kranier af (//>

vrlstata vise, at Forholdet hos denne er ganske det samme,

vel formode, at Gangen i Stillingsforandringen af 3IælkeIijoi;

denie omtrent er den samme hos Sælerne i det Hele. De th

værende Mælkehjømetænder sidde nemlig „tilsidst", o: naar <\

i Færd med at afløses, for Overmundens Vedkommende i en n;.

lodret Stilling bag og lidt udenfor den blivende Hjørnetand, uv,\<:'.>

de i Undermunden netop have forandret deres tidligere mere lod-

rette Stilling til en fuldstændig vandret med Spidsen af den til-

oversblevne Krone fremad og lidt udad. Hos Phoca griinl,i

maa Forholdet blive ganske det samme, ifølge Mælketandens _

lilivende Tands indbyrdes Stilling. At disse Mælkehjørnotæml-

fuldstændig bortresorberes, men falde ud, som det ellers alnn

sker med Pattedyrs Mælketænder, derpaa tyder baade dti-

værende Størrelse og Stilling.

Mælketandsættet i sin Helhed kjender jeg ikke af Autoi^

denne Art, og den eneste Beskrivelse deraf, som findes i Literatuivi..

er, saavidt jeg véd, van Benedens tidligere citerede Notits; thi at

det, Giebel kalder Mælketænder, netop er de frembrydende blivendtf

Tænder, er klart nok, hvad Steenstrup «) allerede i 1860 fremhævede.

At vau Beueden i denne Notits tæller 3 Mælkefortænder paa hver

Inderkjæbeside kan vel ueppe vildlede nogen, saameget mindre som

han selv kalder det „fort plausible" at tyde den yderste af dem

som en Hjørnetand; men om Mælkekindtændeme forekomme her

nogle Ytringer, som fortjene lidt Opmærksomhed.

Først og fremmest maa det da fremhæves, at van Beii-i-

1- c. S. 63 siger, at den 1ste Mælkekindtand i Overmunden

'

rodet, og han afbilder den ogsaa saaledes. Da de andre Ar-

Slægten Phoca angives at have denne Tand tverodet, hvad j'

Phoca fjroHlandicas Vedkommende kan bekræfte, træni"

:

Beuedens Angivelse vistnok til at kontrolleres ved senere I

søgelser; thi det var jo dog muligt, enten at Iagttagelsen il-

18ti0,



. . eller at det tilfældig er et abnormt Exemplar , der er

Lime Forskers Hænder. S. 64 berigtiger v. Beneden nogle

'1 af „certains auteurs", som skulde gaa ud paa, at Mælke-

iiie vare stillede i uregelmæssig Afstand fra hinanden, og

1- den yderste skulde staa meget langt tilbage. Hvad han

-I til, er mig ikke rigtig klart; men det havde ikke været

i-t at hævde, at den tredie Overkjæbe - Mælkekindtand har

; r. .,au lieu de trois que quelques naturalistes lui attribuent".

"'• tre Rødder forholder det sig nemlig saaledes, at Giebel

•kel „P/wm" i Ersch og Grubers Encyklopædi, III Section,

S. 289, ganske \ist paastaar, at den 3die Mælkekindtand

t. og denne Paastand gjentages baade i haus „Såugethiere"

-" -j^- i „Odontografieu" S. 81; Giebels Angivelse gaar saa igjen

ii"s (le Gavere'). Men nu er det jo slet ikke Mælketænder, Giebel

li;"- haft for sig, og de ,,quelques naturalistes", som van Beneden

knirer imod, ere altsaa igrundeu slet ingen. Har Giebel imidlertid

^irkelig set rigtig, saa at den odie blivende Kindtand paa det af

ham undersøgte Kranium har haft 3 Eødder, saa er det \'isselig en

\^^''niali. han har haft for sig; thi der er ingen, saavidt jeg véd,

- ham, der troer at have set 3 Rødder paa nogensomhelst

i-nfor Sælernes hele Orden. — Njfar Tauber^) siger: „Efter

I5eneden synes Mælkehjørnetænderne hos Phoca vitulina at

'le øvrige Sælers betydeligt i Størrelse", saa maa der ligge

'^taaelse til Grund for denne Opfattelse af v. Beneden.

tales der ikke om de store Mælkehjørnetænder, og Afbild-

:^t'r dem ikke støn-e, end de ere hos andre Phoca-Åvier.

^'' Tauber have taget den blivende Hjørnetand i Overkjæben

I!'- liedens Tegning for Mælkehjørnetanden, eller han har

^- Benedens Figurer og henført den, der forestiller Otaria
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Phoea liispida Kixl.

Af doimo Art har jeg i dot Hole kunnet ta?e Tfi.Ivn.i.i-

Ojosyn, uomlig 34 i dot zoolop-i.sko 3Iu.semiis Istc Afdoliiu. '

dets Studiesaniliiig oir 2 i min private Samlinir. Af di-

do 53 dot sædvanlige Tandsæt: j^ + } -f-^i), is i (v. M

Magazin), som vare iiedsendte fra OronlaTul, mangledo .

l'nderkjæbenie. men vare foi- Overmandens Ve

hvorimod do 5 frembøde storre eller mindre Anomi

>^r. 1 (Z. 31. 1. A;. man,I..l.. rnd-rkja.b.M,. mon ha

!^a hvor Si.b nf Ov.M-kja.l,,.,,. I),-,, u^cvUWvjr rv

^;illij,'e Tand tindc> b:i,-til i ()\ri-kja'l>r)i. v,n^

niouom Isti' o^- 2d('n ( )vorkj:f'be-Kindtand. Tandon solv var t.ild'n n'

ii^>^ et Exoiuplar i Znol"-isk .AIus,Mim> Stu



lilor (lor pna den indvendige Side af Kj.Tben en fiildt

oi: torodet Kindtand, næston som en Afløsertand plejer

1 or i F:erd med at fortrænge sin Forgænger i Mælke-

iiaa dot bemærkes, at don Tand. der sidder oppe i den

,
er en Del større end den, der sidder nede under den,

; er noget bortrcsorboret af den ovenfor siddende Tand,

i\ste dog er fuldt ndviklet. Tages im i Betragtning.

1 ll,ll.'•'^^to uornialo Kindtand.

kotaMideruc og Tandskiftet lios Hioca lilspkla skal jeg

nærmere ind ])aa, da jeg ikke kan føje noget nyt til af

Det er ,soni belgendt beskrevet af Steenstnip 1860 •), af

r 1863^) og endelig tildels af Tenow ISTS'"*).

• Jog skal dog endnu i Anledning af denne Art gjøro opmærksom

t kuriøs Misforstaaolse. T)o (lavere (1. c S. 25—27) lader Stoon-

' beskroxet irælkotandv.-ottet af Halichocrm finjpwi, i dot ban
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imidlertid efter Kayserling ogBlasius ikke forestUle den riugede S:.

„Siiugethiere DeutscMands" 1857, S. 256, anfører Blasius 'pii.

Sciireb. som SynoujTu for H. gnjpus. Det er aabenbart dotto, -

givet Anledning til Msforstaaelsen. Fabricius kaldte i „Fauna gn.i,!

1780 den ringede Sæl Ph. foetida, men senere i „Xaturliist. Selsk. s,

Erxleben liar kaldt den, og som utvivlsomt er det korrekte.

Ph. foetida findes vel allerede 1776 i Midlers „Prodromus", luoi

Erxl.

Af denne Art har jeg kunnet tage 49 Kramer af voxne IJ

i Øjesyn, nemlig 37 i zool. 3Ius. 1ste Afdeling, 8 i Studiesamlin."

1 tilhørende Borgerdjdskolen paa Kristianshavn og 3 i min Priv;

samling. Af disse besad de 86 det sædvanlige Autiil g Kiu

tænder, 4, som manglede Underkjæben '), havde 5 Kindtænder p

hver Side af Overmunden, men 9 frembøde større eller min^l

Anomalier.

Xr. 1 og 2 (z.M. 1. A.) havde
J=^ Kindtænder =), saaledes at den •'-

tallige aabenbart var den bageste, der var kjendelig mindre oml do ovri:

Xr. 3 (z. M. St. S.) yngre Han, ligeledes med |^ Kindtæiid.'r -
-

bageste overtallige Kindtand i Overmimden mindst.

Xr. 4 (z. M. 1. A.) havde ligeledes ~ Kindtænder, meii ^:. ^^

den bageste liUe Overkjæbetand selv var faldet ud og kun l.i.l sig i'

paa den efterladte Tandhule.

Xr. 5 (z. M. 1. A.) viste g Kindtænder, men den forreste maugleiu

Underkjæbe-Kindtand paa højre Side var ligefrem brækket, og Stump'

fandtes halvskjult nede i den indtørrede Gummehud.

Xr. 6 (z. M. 1. A.) g Kindtænder. Den overtaUige Tand iiu i'-

her i Underki

P
Xemlig 3 paa Z. M. 1. A. og det ene fra Borgerdydskolet

') Hos det ene Kranium var den bageste UnderkjæbotaiKl

Side brækket.



don lo^nilaio Tan<l-

o\trtallipo Tand fi

Den

•' Mdln 1 \ui>tio bide af Ovoikjæbeu of? s)nes at Aæie den 4dc

l^tnlumndt Tnidiække Denne er nemlif,- lidt mindre end de

- lui ^kudt ui.tba-e^te Tand noj^-et ba<,Mid, saa at de 3 bageste

:
doniu KjiboMde sidde mcf?et tæt sammen

n bokjendt tll•,klo^ rabncius i „Faiina gionlandica' *) denne

nidtændci : at hei ei nidløbet tMi l'ejltagelse for den grun-

skei kciu dei imidleitid ikke \æie l\nl om, thi g Kind-

-1 ikke blot dot almindehgo og legolraæssige, men 6 Kmd-

f)'"t I en af Kjæbesideine høiei afgjort til Af\igelseine

l'ejltagclsen skmei sig, om fia Foifatteiens Xotitsei i

1 seh, ellei fia Skmcfejl lieilijemme. skal jeg ikke kuime

luen at dei kunde indløbe saadannc „Koiiektuifejl'' .
giAei

5el\ Vidneslnrd om, idet dei samme Steds i , Tauna gron-

tiKkmes Alten 5 Hjøinetændei Denne Omstændighed,

I "f'n TabiKKis sel\ ble^ opmæiksom paa og seneie har

'^ mig næinifst at t}de paa en ligefiem Skme- ellei

''<i rabtieius 10 Aai eftci i
Xaturhihtoneselskabets



føjer senere') til, at hau hos nogle kun har fundet —., og hvail

jeg tilskriver megen Betydning i denne Henseende, han afbilder

Kraniet af Phoca gronlandica (Tavle XII, Fig. 1) med 5 Kindtænder,

ikke med 6. Havde Fabricius virkelig været overbevist om Rigtig-

heden af sin første Angivelse, er det vanskeligt at forstaa, at han

har ladet Afbildningen fremkomme uden med et Ord at hentyde

til , at det er et af de abnonne Individers Kranium , hvorefter han

tager Tegningen.

Lepechin anfører i „Phocarum species descriptæ"-) om dm

Art, han kalder Phoca oceanica, og som baade almindelig mr

for identisk med Ph. gronlandica og efter den ledsagende I'i-

dømme ganske vist ogsaa er det, at den har „Molares uti;

VI tiicuspidati". Nogen meget paalidelig Undersøger af Tandsa-r'

kan Lepechin dog neppe gjøre Krav paa at kaldes, thi han til-

skriver kun Arten 4 Fortænder i Overmunden. Er det virkelig Svart-

siden, her tales om, og har det Djr, hvis Tænder han beskriver^

ikke været abnormt i denne Henseende, saa kan dette Tal

umuligt være rigtigt; Fabricius har ogsaa allerede gjort opmærksom

herpaa i „Naturh. Selsk. Skr." I, 1, S. 97 Note, og med de 6 Kind-

tænder maa det gaa paa samme Maade : enten er her en Fejl, eller

han har tilfældig udkastet Beskrivelsen efter en Abnormitet. Om det

forøvrigt skal læses ud af Lepechin, hvad Tauber har gjort i siu

Disputats S. 45, at han baade for Over- og Underkjæbens Vedkom-

mende tilskriver den 6—6 Kindtænder, bliver da af underordnet

Betydning, men vist er det, at Lepechin paa dette Sted kun siger:

„utrinque", uden at tilføje, hvad han gjør for
Hjørnetændenies

Vedkommende: „tam in maxilla superiori quam inferiori".

Nilsson omtaler baade i Texten til „Illum. Figurer til Skand-

Fauna", 2det Bd., i Udkast til Sælernes Inddeling i Wiegmanns
Arclu

7de Aargang, 1841, S. 315 og i „Skand. Fauna: Daggdjuren • il"

') Natnrh. Sekt. Skr., I, 2, S. 79, Note, under Beskrivelsen aiFh.h

') Acta Academ. Scient. Petrop. 1777, 1.

') Det synes nemlig, at han ved Beskrivelsen af Tænderne kuu n

en gammel Han for Øje, Unger og Hunner omtales særskilt.
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S. 289, et Kranium, som findes i „Cabinet d'Anat. comp.", og som

uden Tvivl er af en ung Ph. grdnlandica, der blot frembyder den

,liten abnormitet" at besidde „en liten 6te tand bakom de andra".

Her siges ikke om det er i begge eller kun i den ene Kjæbe, ja

ikke engang om det er paa begge Sider.

Det af Steenstrup i „Naturh. F. Y. M.", 1860, S. 261, omtalte

Ivrauium nied 6 Kindtænder paa hver Side af Overkjæben er sand-

synligt det, jeg her har opført under ^w 3.

Mælketænderne ere først beskrevne og afbildede af Steenstrup

paa nys anførte Sted*), dei-paa har Tenow i sin før omtalte aka-

demiske Afhandling af 1875 beskrevet og afbildet et Kranium

med største Delen af Mælketænderne og alle de blivende. Dette

Kranium skal efter Forfatterens Opgivelse (S. 8) være af en nyfødt

L'uge. EudeUg har Tauber i sin Doktordisputats beskrevet og af-

i'ildet Mælketandsættet i dets Forhold til det blivende Tandsæt af

Foster med Fig. 21 og 22).

; bekjendt have de forskjellige Iagttagere, der have be-

'^li'lketænder hos Sæler (Hvalrossen ladt ude af Betragtning),

^

' i ;iu tilskrevet dem g Mælkekindtændor 2), svarende til 2den,

iiie og 4de blivende Kindtand, saa at den 1ste blivende Kindtand
'^ke antages for at være Afløsertand, og den bageste blivende

Kindtand i hver Kjæbehælfte baade foroven og forneden bliver den
eneste ægte Kindtand, disse Dyi- i Reglen besidde. (Hos Otarierne

'an der derimod findes 2 ægte Kindtænder.) Vel har Owen i

Odontografien" udtalt, at de første 3 Kindtænder vare Præmolares,

^^n da Undersøgelserne over Sælernes Tandskifte ere af yngre

»to, tør man vel nok se bort fra denne Angivelse-''). Mærkeligere

et> at Lilljeborg i „Fauna Sfver Sveriges och Norges Ryggrads-

j^^' Ii%gdjuren", S. 715, for Halkhoerus grypus's

Jfr-gsaa en Berigtigelse 1. c. 1864, ;S. 273 OU' 274.
^en af Lilljeborg angivne Formel fur Otaria \msilla, ^
Jaubers Disputats, S. 44,

Stockhot^lsf
^'* i .For

Anm.ll,
h. vid de

som en

Skaiid. :

Undtagelse,

Naturf. 9de ]

r. V. M. ][864, S.-.258.



antager, at det er de 3 første Kindtænder, der ere Afløsere, ..,-

det uden selv at have set Mælketandsættet hos dette D}t, da lim

dog for Ph. hispidas Vedkommende bekræfter Steenstrups Angivelsi

,

at den første og sidste Kindtand ikke ere det. Tauber er imiii-

lertid kommet til et andet Eesultat. Hans Slutningsresultat lydor

saaledes^): „Efter det her Fremførte maa Tandformelen for /%.

grbnlandica og rimeligvis for de ægte Phocaceer antages at blivi :

Inc.
f, Can. \, Mol. | og Mælketandsformelen : |EizJ. eller, h\ ;it

bruge de Ovvenske Symboler for det blivende Tandsæt: Ine. :;,

Can. \, Pm. |, Mol.
f.''^) Han mener altsaa for Phoca grmlamlnv\

Vedkommende at have fundet en Mælketand mere, end der i M
hele :hos Sæler er fundet af andre Undersøgere i hver Side baa.l>:

foroven og forneden, nemlig den, som afløses af den 1ste bliveiulf

Kindtand, og at der nonnalt findes to ægte Kindtænder, hvoraf den

bageste dog „i Regelen gaaer til Grunde" 3).

Dette var et af de Punkter i Doktordisputatsen, hvorimod jeg

tillod mig at opponere, da Forsvaret fandt Sted. Min Opposition

var navnlig rettet mod Fundet af to ægte Kindtænder i rn<i«J"-

kjæben, og jeg kan ikke lade være her at hævde denne Oppositions

Berettigelse. Hvad den forreste Mælkekindtand angaar, som Tauber

er den første, der omtaler, da har jeg lige saa lidt som tidligere

Iagttagere set den, men jeg skal indrømme, at det Kranium. !»»

hvilket jeg har kunnet undersøge Mælketænderne af Phoca gron-

landica, før Tauber skrev sin Afhandling, var af et noget æbii'*'

Foster, hvor altsaa muligvis dette tidligt forsvindende Tandanbt^'

allerede kunde være borte. Da imidlertid Undersøgerne af Sælerne^

Mælketandsæt i Almindelighed ere af den Anskuelse, at den ft>>f*'

Præmolar ikke afløser nogen Mælkekindtand, saa er det vist ikke

overdreven Forsigtighed, naar man betragter Berettigelsen ti!

forandre Mælkekindtands-Formlen fra | til I som noget dubii^>

') Doktordisp. S. 53.

') Mon ogsaa for de Arters V
Fortænder, men f eller f?



denne ene Angivelse af Tauber, især da lian jo ikke engang tør

sige, at han egentlig har set disse Mælkekindtænder, men kun

mener at have set deres Alveoler, samt for Overkjæbens Vedkom-

mende „et lille kvartslignende, 0,25 3Im. stort Concrement beklædt

med Emailorganets Epithelceller" , medens Tandanlæget selv var

„allerede gaaet til Grunde" (S. 52). De tilhørende Figurer oplvse

ikke stort med Hensyn til disse Tænder, thi det, der afbildes paa

Fig. 22 som pm d' , kan jo efter Texten ikke være andet end det

kA-artshgiiende Konkrement og er altsaa ikke, som Forklaringen til

Figuren siger, den første Mælkepræmolar, og paa Fig. 21 fremstilles

med Mærke pm d' en sort Plet, hvis Betydning ikke er god at

blive klog paa, en Tand ligner den i hvert Fald ikke.

Hvad den bageste ægte Kindtand angaar, hedder det hos

Tauber, at Anlægget til den „var meget lille og var ikke skilt fra

den 5te Kindtands Anlæg ved en forbenet Alveolarvæg; i Under-

l^jæben var Kronen allerede begyndt at hærdes i Form af en lille

trekantet Hætte uden om den, bløde Pulpa". Yed den mundtlige

Opposition gjorde jeg opmærksom paa^ at Fig. 22, der forestiller

Overmunden, imidlertid viser samme Slags Adskillelse mellem 6te

''? -ite Kindtand som mellem alle de øvrige Kindtænder indbyrdes,

^en at Fig. 21, der viser Underkjæbens Tænder, ganske vist frem-

s^iller de to bageste Kindtænder saa tæt sammen og med saa paa-

'aldende Mangel paa Skillevæg imellem sig, at man faar en stæik

^stanke om, at det slet ikke er to, men knin en eneste Tand. her

ale om. Jeg gjorde endvidere opmærksom paa, at den bageste

^" 5te Kindtand i Underkjæben hos Phoca gronlandka jo altid har

^fe Spidser, og at f. Ex. Steenstrups Tegning i den ofte nævnte

andling fra 1860 viser Underkjæbens bageste (5te) Kindtand just

^^ saadan Stilling i Kjæbeu, at de to større Spidser paa den ene

^J^'i'l ganske ligne det, Tauber fremstiller som to Tænder; og jeg

^tiiviste
tillige et mig tilhørende Præparat af et Fosterkranium af

j.^
^''^"«'««rf/ca, der ligeledes nser, at de to Spidser paa den 5te

^

° nd
1 Underkjæben nøjagtig svare til det, Tauber afljilder som

' °? 6te Kindtand; med andre Ord, jeg tillod mig at ytre, at
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Tauber hverken ved Text eller Figur havde givet noget Bev>

denne 6te ITnderkjæbe-Kindtands Existens, men at det snar.:

sig ud, som om der var „lavet" to Tænder af én. Dette var -

vist en haard Anke, og hvis den var uretfærdig, vilde der ti li

Forfatteren en Oprejsning. Jeg anser det derfor for min Pligt

at tage Sagen for.

En Tid efter Disputatsen tilskrev jeg Forfatteren med Anmod-

iiiug om Tilladelse til at se det paagjældende Præparat, men for-

gjæves; det Svar, jeg modtog, henviste kort og godt til den Af-

handling, jeg havde opponeret imod. Da det nu af den omtalte

Afhandling fremgaar, at det Foster, Forfatteren har kunnet disponere

over, var ham velvilligt overiadt „til Undersøgelse" fra det physio-

logisk anatomiske Museum, fandt jeg det rigtigst at henvende mig til

dette Museums Bestyrer med Anmodning om at se det paagjældende

Præparat, og denne, Hr. Prof. Panum, viste mig da ogsaa d^n

overordentlige Velvillie, efter en Tids Forløb at sende mig d.r

talte Specimen i et forseglet Glas med Tilladelse til at bryde -

og gaa Taubers Undersøgelse efter. I Overværelse af o

Xaturhistorikere , D. Hr. Candd. mag. Jungersen, Tryde og i'

brød jeg derpaa d. 4de Nov. 1877 Seglet og konstaterede med La-

hed, at Tauber blot havde behøvet at fjenie en ubetydehg Similf

mere af Kjæbebenet og af den bløde Tandkjødmasse, saa nlde ii ^

have set, at hans to bageste Tænder virkelig kun ere, hva;

ved Oppositionen fremhævede, to Spidser af den samme Stf i<^

tand*); de sidde nemlig paa en fælles Pulpa og ganske i -

Forhold til hinanden som de to Spidser af 2den, 3die ^"-

blivende Underkjæbe-Kindtand paa detaf Tenow (1. c. Fig.2) afl'S

Kranium af en nyfødt Svartsideunge. At min Opposition iki

uberettiget, vil man forhaabentlig efter denne Oplysning in^ls'

mig. Hvad Overmundens ægte Kijidtænder angaar, saa har j'
i;

anstillet nogen nænnere TPndersøgelse. Jeg fandt nemlig PraT^

i en meget daarlig Tilstand, med Knappenaale o. 1.
stuU'



omkring i Hovedet, og ansaa det derfor rigtigst helt at lade Exera-

plaret urørt«). Men lad os nu ogsaa antage, at Forfatteren virkelig

i Overmunden har fundet et lille Anlæg til en 6te Kindtand, og

M os saa betragte hans Maade at gjøre Slutninger og uddrage

Resultater paa. Hans Maade at anstille Iagttagelser paa med Hen-

syn til dette Spørgsmaal er allerede oplyst ved, hvad der er sagt

om Underkjæbens bageste Tænder. Han har kun undersøgt et

eneste Individ, og heraf slutter han, uagtet tidligere Iagttagere

ikke have fundet noget Spor til denne Tand, at Anlæget til den

tos Ph. grdnlandica altid er tilstede, men „i Eeglen gaar til

Grunde", ja han gaar endog videre og slutter, at Tandformlen

.rimeligvis for de ægte Phocaceer" maa „antages at blive" 4 + 7
+ 4—,, altsaa at de alle rimeligvis ere anlagte til at faa | ægte

Kindtænder. Berettigelsen af denne Slutning er dog \rist mere end

ti'ivlsom; der kan visselig ikke udledes mere af denne ene Iagt-

tagelse, selv om den er rigtig, end at han har haft et Foster for

%, der i voxen Tilstand vilde have frembudt en af de ikke sjeldne

Anomalier, som omtales i disse Notitser, navTilig at besidde en

overtaUig Kindtand; thi det er klart, at en saadan overtallig Kind-

^^ altid maa udvikles af et „Anlæg". Hvis Taubers Maade at

m Slutninger paa er tilladelig, saa tror jeg, at det vil blive

'^^endigt at forandre den normale Tandformel for en Mængde for-

^^jf'llige Arter af forskjellige Grupper; thi Anomalier med overtallige

^wdtæuder forekomme naturligvis ogsaa udenfor Sælernes Orden,

''^ desuden findes der overtallige Kindtænder paa mange andre

* •^r af Kjæben end just bagest, og det baade hos Sæler, som

Iagttagelser vise, og hos andre Dyr^).

^ tydeligt uok gjort forgjæves Forsøg paa at tiude Mæ

^

p""" ' den høire Side af Overmunden". (Tauber S. 50j.

Mempler paa overtallige Tænder udenfor Sælernes Orden fr

°«s ved demie Lejlighed: Odder med f Knndetand i hver Side

''^•ide Cand. med. Hecquet), Hund med g Kaudetænder, Kat 1

»^•tænder, Log med Knudetand i Undermunden. løvrigt heav



Phoca barbata Fabr.

I det Hele har jeg kuunet tage 25 Kranier af denne Art i

Øjesyn, nemlig 19 i det zoologiske Museums 1ste Afdeling, 4 i dets

Studiesamling, 1 fra Borgerdjdskolen paa Kristianshavn og 1 i min

private Samling. Kun paa ét af disse har det været mig miUigt

med Sikkerhed at paavise en overtallig Kindtand, og den fandtes

mærkelig nok i Undermunden. Dette Kranium skal nedenfor om-

tales som Xr. 1. Naar jeg ikke luitrjkker mig bestemt om Antallet

af Tænder hos en Del af disse Kranier, er Grunden naturligvis den,

at Tænderne hos denne Art som bekjendt slides saa stærkt, at hele

Kronen hos de gamle Dyr kan slides bort, og de isolerede Eod-

stumper rage frem over Kjæberandene, som om de rare selvstændige

Tænder, indtil omsider ogsaa disse med den fremrykkende Alder

slides op eller falde ud, idet Tandhulenie udfyldes nedenfra')- D^

yngre Dyr, hvis Kranier jeg har haft Lejlighed til at se, og hvis

Tænder endnu vare hele, havde alle |=| Kindtænder med den oven-

nævnte Undtagelse. Hos de ældre har jeg søgt at tinde det oprin-

delige Antal Kindtænder ved at tælle Rodstumper eller Tandhuler

saaledes, at der regnedes 1 for den forreste Kindtand og 2 for

hver af de andre, men der blev endnu et Par tilbage, hvor denne

Methode ikke lod sig anvende, fordi nogle Tandhuler vare for-

svundne, og der saaledes var Tænder, som intet Spor havde

efteriadt.

lilagitot: „Traité des anomalies

85-106. (Menneske, Aber, Drøvty,

[isenes Vedkommende til Loche : J
lulernas homologier". Akademisk
id Fig. 8, Tavle H.

11 Thieneraanns Mistydniiig af det



til ilet bageste indTendige Hjørne af 2den Kindtand. Bagtil er den

4;i'rkt slidt ved under Brngon at glide inud Overkjæbeus 2den Kindtand.

(ialiet mellem Iste og 2den Kindtand i Overmunden og mellem 2den og

;Mi.' Kimitand i Tndermunden bliver paa Grund af denne overtallige

Tands Xærvivrelso Ijetydelig større end sædvanlig og er tillige større end

]ia;i venstre Side af samme Kranium.

I Lepechins før omtalte Artikel „Phocarum species descriptæ"

omtales som 2den Art : Phoca leporina. Om denne, som utvivlsomt

er identisk med Ph. barbata, hedder det S. 266: „dentes numero

et ordine omnino snut iit in Phoca Oceanica''. Da der tilskrives

rk oceanka 6 Kindtænder, er det altsaa Lepechins Mening, at

Ph. leporina ogsaa har dette Tal; han kan med samme Eet opføres

som Autoritet for, at Ph. barbata træffes med ^ Kindtænder, som

for at Ph. cjronlanclka gjør det. At jeg forøvrigt ikke anser ham

for mere paalidelig paa det ene Punkt end paa det andet, behøver

vel næppe at bemærkes. Foraden denne ene Angivelse om et

andet Tal end g Kindtænder hos denne Art, foreligger der, mig

bekjendt, kun en endnu i Literaturen, nemlig Steeustrups. I den

oftere nævnte Afhandling om Mælketandsættet hos Kemmesælen, Svart-

siden og Fjordsælen (Naturh. F. Y. M. 1860) beskrev og afbildede

Steenstrup jo nemlig et Kranium af denne Art, hvor der foruden

^e sædvanlige tre Mælkekindtænder og fem Kindtænder af det bli-

vende Tandsæt findes en i Tandrækken mellem bageste blivende og

•lagesteo: 3die Mælkekindtand indskudt Tand i Overkjæben, om hvilken

det i Testen S. 254 og 255 hedder, at det er en 4de Mælkekiud-

tan^') og den eneste af Mælketænderne, der synes at ville komme

' egenthg Funktion. S. 259 erklærer Steenstrup imidlertid om denne

Tand: „den forekommer saaledes ikke hos alle egentlige Sæler, og

det kan være, at den ikke engang forekommer hos alle Eemme-

'*^«", og har altsaa dermed selv antydet, at denne Tand muligvis

^"^ opfattes som optrædende „extra ordinem" o: som en overtallig

')tle(iavere har i sin ovenfor nævnte Disputats, S. 12. uden videre

Komentar tilladt sig at tilskrive Arten ||;g Mælketænder, id.t



Kindtand. Denne Opfattelse, at Tanden kun var af tilfældig Xatur

og individuelt optrædende, gaar Steenstrup endnu 4 Aar efter ind

paa i sit Svar til Eeinhardt, som i en Afhandling „Om Klapmyd,sen>

ufødte Unge og Melketandsæt" ^) havde drøftet denne Tands Xatm

og udtalt, at den snarere maatte henregnes til de blivende Kind-

tænder end til Mælketænderne. At Tanden nu virkelig kun er en

Anomali, oplyses ved den Undersøgelse af Mælketandsættet og Tand-

skiftet hos Ph. barbata, som Tenoiv har anstillet i 1875-); thi

den findes ikke paa det afbildede Kranium, og i Texten S. 16 i

Noten fremhæves det udtrykkelig, at Tanden hverken fandtes paa

dette Kranium, som var af et 405 Mm. langt Foster ($), og heller

ikke paa et aiidet Fosterkranium af samme Art, som han har

undersøgt. Steenstrup indrømmer 3), at denne Tand kan tænkes en

Tidlang, men ogsaa „kun en Tidlang" at blive tilbage mellem de

blivende Kindtænder, men efter hvad der her er og fremdeles vil blive

oplyst om saadanne overtallige Kindtænder, kunne de ogsaa inde i

Tandrækken mellem de normale (se f. Ex. de under Ph. grdnlandka

som Nr. 7 og 9 og Ph. vitulina samt Cyst. cristata Nr. 2 beskTevne)

holde sig endog meget længe, medens de til andre Tider hurtigere

falde ud (se f. Ex. det under Ph. hispida Nr. 3 beskrerae Kranimn).

uden at det dog ret vel gaar an at regne dem til Mælketandsættet,

da de baade i Størrelse, Form og Varighed afvige saa meget fia

Mælkekindtænderne og jo heller ikke fortrænges paa den Maade,

hvorpaa Mælkekindtændeme almindeligt afløses. Det synes mig der-

for naturligere at betragte det af Steenstrup 1860 beskre\-ne Tand-

sæt som tilhørende et Dyr, der vilde have kommet til at besidde en

overtallig Kindtand paa hver Side af Overmunden mellem den 4de

og 5te normale blivende Kindtand og, som det hyppigt er Tilfældet

med de overtallige Kindtænder, noget mindre end de normale.

Mælketandsæt og Tandskifte hos denne Art ere, saavidt jeg

ikke beskrevne af andre end Steenstrup og Tenow.

') Naturh. For. V. M. 1864.

') L. c. S. 12-16, samt. Tik. 3.



i grypus Fabr.

Hos denue Art synes 6 Kindtænder i Overmunden næsten

viere lige saa almindeligt som 5. Jeg har kun haft Lejlighed

i alt at tage 13 Kranier af den i Øjesyn, nemlig 8 i det zoologis'

Museums første Afdeling og 4 i dets Studiesamling, samt 1, so

tilhører min private Samling. Kun 5 af disse 13 vare gansl

normale med Hensyn til Kindtændernes Antal. De øvrige 8 fo

holdt sig, som følger:

Nr. 2 (Z. M. 1. A.), ældre Individ fra LaaUand, ligeledes ^ Kiml-

tÆnder; ogsaa her var den bageste Overkjæbetand mindre end de andru.

Nr.3 (Z. M. St. S.) er uden Undertjæbe, men har paa hver Side af

Overmunden 6 Kindtænder, hvoraf den bageste er mindst. Det er uden

Tvivl det samme, som Tauber omtaler i Noten S. 45.

^'r. 4 (Z. M. 1. A.), yngre Individ, havde paa venstre Side | Kind-

tænder, men paa højre i, og ligesom hos de ovenfor omtalte den bageste

Overkjæbe-Kindtand mindre end de nærmest foran den siddende. Den

overtallige Tand er her dog kun angivet ved sm Hule, ligesom 3cUe hojre
.

linderkjæbekindtand var Mdet ud.

^'r- 5 (Z. M. 1. A.), ældre islandsk Individ, havde ogsaa ~ Kindtænder

"Ilder samme Forhold som Nr. 4; dog sad her endnu en Stump af den

'^•^rtaUige Tand i sin Hule.

2 smaa glindsende hvide Benknuder, der paafaldende

'«de 2 nidimentære Tænder. Da Hr. Prof. Reinhardt tillod mig at

^«?e en nærmere Undersøgelse af disse Smaalegeraer, greb jeg forst

^lejslens Hjælp, og det viste sig da, at det ikke var almindeUge Osteo-

^er, sammenhængende med den øvrige Kjæbebensmasse ,
men at hver

^^°i laa i sin mie afsluttede Hule, hvoraf kun Spidsen ragede frem.

'ivoraf de frit trillede ud, da Mejslen havde §emet nogle faa Bmi-

'ner omkring dem. Hnleme ere endnu meget let erkjendelige mellem



liojt

1 1 1 it kommo til Klaihod o\er dis-c Sraaalogomerb Natnr, ti

rMr-nit if det ^toi^te mr ^lob det til iml{roi,koiu>,; Lndersøj,"!

\ il mildlertid ikko bpoi at I)(Mitinc-,tuiktui at opdaf(o den, hvoiiii

paiatf't \i»te ^toi Eii,'doni ai Benliuicr Uagtet saalodcb det mQ>\. '

rende «g simpleste Bevis foi , at man lia\dp Levninger at Tændti t r

irlijipedc var det jo dog muligt at de kunde hidiøio fra Tænder in n

vel at mæike tra diases Cement Da Hr Di Ditlevsen just beso^^i n

undeu^. jeg v.ir sj&bcKat med dottt hi^øigsmaal bad jeg ham se i)ail

-kiue mig udforhgt deioiu Haus bkjøu gaar ud paa at den liUf 1>

knude liai væiet dannet dt nogenlunde koncentnslvo Lameller, Beulukri

h^-^e paataldendo urcgelraa>-,-,igt lejrede og ero uiegclmæ'.sigt for»Mi(

int. I rdlobore dci tindes talrigere ladiære knipi)e3tillede Kanaler tuJ

iliuuvkhgt Bemæv, og alt dette tjdei paa, at det er en sleben Cemeii

llul>' (Kl Kucliggei .Naar dttte føje

. 'u mtatiBenknudei laa, tager jeg ikke 1 Botæuknaig at udt

lundmii^ at d ettc Individ hai hatt ei1 (Jte tvorodel Kindtand .

i vui.tic bide at Overk]æhen mellem bageste og na)stbage.te

imale kinrlt.ender og at de omtalte Legemer erc de .idste K

uue. Kodendoi Hvor tidligt denne Tand er bleven u.vnligoverG,

li )eg Ikke have nogen Mening om, men dd Kranie t ^om antor

[11 h-a tt gammelt Dvr, .er ^eg ingen Urund til auugo deu nu

-^vundne land 1or en ^lælk. laud

^l 7 ^Z M bl S ) '^l
Ki.idta.mdoi Diii overtalhge .idda V

i.tic Ovoikja.be ,idc og tr betvdtlig nuiidro end de ...dre

.\r b ^Z M bl S al ot gammelt D>r Ira bam&ø * .0 18G4), g
udoi Paa vens tic bide 1 Undoimundeu fandte« l.ti. Kindtand ^

V men dons H, .le er meget tvdelig, s la at Tanden aabenbart t

let ud dter Kraniet-, Prap nation Paa højie bidt af Tnl'

3 Kindta'udLi og en Tandhule Ijtgc bag ved di»e

i 5te Tand Da Dvrtt blev dræbt, har det ^^aI

ir pua denne bide af I naeinmndeu da uuuUeitid



Kindtand paa dette Sted, og at den ved Sygdom, rimeligvis frembragt af

I Literaturen findes overtallige Kindtænder hos denne Art

ofte omtalte, saaledes af Hallgrimsson i „Nogle Bemærkninger om

den islandske Utselur" (Krøyers Tidsskr., 2 B.), hvor der beskrives

et Kraniiun med „en liden 6te Tand i højre maxilla" bag ved de 5

sædvanlige. Dette er dog sikkert det samme, som her er beskrevet

som Nr. 4'); det vil i saa Fald hidrøre fra en yngre Han skudt

ved Akraneset i Borgerfiords Syssel. Ligeledes omtales en 6te

Kindtand i Overmunden af Reinhardt i Krøyers Tidsskrift éde B.

hos 8 Individer, sandsj-nligt de her beskrevne Nr. 2, 4 og 5.

Disse Angivelser ville saaledes ikke kunne tjene til at forøge

Tilfældenes Antal. Derimod er dette Tilfældet med en Angivelse

afiMlsson („Skand. Fauna. Dåggdjuren" 1847, S. 268, Note), som om-

taler etExemplar med en „6te kindtand i ena sidan af Ofverkaken".

Ligeledes med en Angivelse af Lilljeborg i „Årsskrift utgifven af

Kgl. vetensk. Societet i Upsala, 1ste Aargang". Han beskriver

Tænderne hos en nyfødt Unge, som dog allerede havde skiftet

Tænderne, og siger S. 300, at alle blivende Tænder vare tilstede

Mi tiUagg af en mycket Uten kindtand bakerst i ofverkaken å

^enstra sidan", og i en Note tilføjes: „en dylik mindre 6te kind-

^nd har jag stundom observerat å hvardera sidan i ofverkaken hos
Mre indirider. Någon gang har

j

mellan den

^'^•6). Mærkeligt er det for Kesten, at Lilljeborg kun anfører
"'^' interessante Fund i en Note og i sin „Fauna" tier ganske

-if'i; thi her omtales kun en lille 6te Tand bagest-).

^^ ^

uiu^son angiver S. 95, at deu overtallige Tand selv var faldetud.

h.J^
''^^'^^ "^^""^^ ''^^*^^**^ Kindtand, om hvilken det hos LiUjeborg

IS '7n\
^^ "^^^ ""^ "^^^ ^^"^^ ^''^ ^^ ^^^^ ^^^ quarsittande mjolktand',

tæn/
^^ Oplysning, som synes mindre nødvendig, da Mælke-

W^JT'"''^^ ^'^^^ knnno forekomme paa dette Sted af Kjæhen.

AtCf T' ^'''''' ^'^™'*' "* ^^'' ''^'^'^'^ ^^^^^'' ''"^ '
'^

I-iUifb, Z^
"^^ ^^^^^- "^^" Steenstrup mener, i Modsætning tU

'^r^', at demie 6te Kindtand o. s. v.". De overtallige Tænder

kindtanden i ofverkaken" (altsaa
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Mælketandsættet og Tandskiftet ere, saa vidt jeg ved, kun be-

skrevne af von Nordmann i „Palæontologie Siidrusslands", hvor det

omtales som bestaaende af 3 Fortænder i Overmunden, 2 i Under-

munden paa hver Side samt 1 Hjørnetand og 8 Kindtænder paa hver

Side baade foroven og forneden, altsaa paa samme Maade, som det

almindeligt beskrives hos P^oca-Arterne. Lilljeborgs Undersøgelse af

Tandsættet hos den nyfødte XJnge gav jo nemlig ikke andet Eesultat

end, at alle Mælketænderne allerede vare skiftede, og i „Fauna ofrer

Sveriges och Norges Eyggradsdjur, Daggdjuren" S. 715 meddeles kun,

at Tandskiftet er føtalt, og den neppe rigtige Oplysning, at det er

de første 3 Kindtænder, der ere Præmolarer.

Nilsson mener („Skand. fauna. Daggdjuren" 1847, S. 310, Xote),

at ogsaa denne Art. med Alderen skal kunne blive helt tandløs.

Jeg tilstaar at dette syTies mig mærkeligt, da jeg har set Kranier

af meget gamle Dyr uden Spor til naturlig Keduktion i Tandsættet.

Cystophora cristata Fabr.

Af Klapmydser har jeg kunnet undersøge 27 Kranier med

Hensyn til det foreliggende

giske Museums 1ste Afdeling,

private SamUng»). 19 af disse havde det sædvanlige Antal Kma

tænder, 5 paa hver Side baade i Over- og Undermunden. Med d

ønige 8 forholdt det sig saaledes:

hos de nævnte Forskere ere visselig ikke homologe, da St-

sidder inde i Eækken og Lilljeborgs bagest.

) Det ene af disse, som er af et gammelt Dyr, udmærker sig --

besidde en meget smuk Tryneknogle, som jeg ikke
^^^^^^Jl'^^

set omtalt i Literaturen. Den hele Vomerbrusk er ^^ravrigtJl
_

her, og Tryneknoglen viser sig da som en tyk, sammentryi
,^

plade i lodret Stilling. Ved en Fure langs Oversiden deles

^^^^
Halvdele, der sandsvnligvis engang have været frie. Paa et

af et gammelt Indi^d i Zool. Mus. Stud. Saml. findes ogsaa r

dette tillige en forbenet, smal, lodret Plade i Brusken ovei

som mit eget Specimen besidder. For at faa Materiale tU

at undersøge Tiyneknoglens Forhold, har jeg skrevet i



tallige Kindtand findes i liøjro Overlgæbeside paa den indre Side af den

normale Tandrække indenfor deu forreste af dennes Kindtænder og lidt

hen mod Hjørnetanden, saa at den udvendig fra kan ses mellem disse to

Tænder. Den er noget mindre end forreste normale Kindtand.

Nr.2 (Z.M.I.A.), ældre Dyr med g Kindtænder, er særUg interes-

sant, fordi det minder om Steenstrups Iagttagelse af den indskudte næst-

bageste Kindtand hos Ph. harhata. Her findes den overtallige netop

mellem bageste og næstbageste af de normale Kindtænder paa højre Side

I Overmunden. Den er mindre end de omgivende Tænder, men da Dyret

er i en temmelig fremrykket Alder, kan den neppe kaldes en Mælketand.

^T. 3 (Z. M. 1. A.), yngre, ^ Kindtænder. Vel findes selve Tænderne

kun i det normale Antal, men det er fuldkommen klart, at der har siddet

en overtalUg Tand paa højre Side af Underkjæben indenfor den 3die nor-

male Kindtand og lidt foran denne. Tanden har dog aabenbart ikke

haft nogen meget kortvarig Existens, thi den har resorberet et godt Stykke

Iwft af den 3die normale Kindtands indre Side og tilUge skudt den lidt

•»agud og udenfor den øvrige Tandrække.

Her findes selve den

rmale Kindtand paa

tenstre Side af Underkjæben. Den er noget mindre end de andre og
staar „oget paa skraa i Kjæben.

^'r.5 (Z. M. 1. A.), g Kindtænder. Da Tænderne sidde i sluttet

'fkke, formoder jeg, at det er den bageste Underkjæbekindtand , som

- r-6 (Z. M. 1. A.), yngre, har ~^ Kindtænder.

'^f- 7 (Z. M. 1. A.), meget gammelt, ^ Kindtænder. Den manglende

J'mltand i venstre Overkjæbe er sandsynligt den forreste. Jeg ledes tU

'^ine Gisning af Tændernes Form, idet den forreste tilstedeværende

»dtand i denne Kjæbehælfte med Hensyn tH sin Form svarer til den

" paa højre Side, hvorimod en saa lille og but, næsten kegledannet

^^ '
^om den forreste højre Overkjæbetand , slet ikke findes paa venstre

' ®' '^'ilde man derimod dømme efter Interstitiemes Størrelse, kunde det

tilstld^

^^ ^^' ^^"^ ^^ ^^^ "^^^ ^^^ *"*^™' ^^^ ^^^^^^^^^ ^^ ^^"^ forreste

jaeværende sidder tæt ved Hjørnetanden med et stort Gab meUem sig

^ en næste Tand i Eækken; dette store Gab skyldes dog visselig kim



i disse to Tænder 1

M. St. S.), yngre Dyr, ^-^ ]

Underkjæbeside mangler, og der er ikke min

Ogsaa i Beskrivelsen af Tandsættet hos denne Art har il r

hos Fabricius indsneget sig en Unøjagtighed, idet han tilskrivii

sin Klapmydse 4 Fortænder baade i Over- og Undermunden. Dette

gjør han baade i „Fauna gronlandica" S. 7 og i den udførligere

Beskrivelse i „iNTaturhist. Selsk. Skr." I, 2, S. 127, 128, meii det

sidstnævnte Sted føjes der rigtignok til: „men paa et Esemphir

har jeg kun fundet tvende i Underkjæben", og længere nede til-

føjes, at man meget hyppig kun finder et ringere Antal Tænder.

end man skulde vente: „især ere Fortænderne meget brøstfældige.

da jeg hos nogle har kun fundet een eeneste tilovers i Underkjæben".

Hans Tavle XII Fig. 2 fremstiller ogsaa
f-

Fortand. At der kuu

tilkommer Arten | Fortand paa hver Side, kan der nu ikke virr'

Tvivl om.

I begge de nævnte Arbejder omtaler Fabricius dernæst

af en 6te Kindtand i Undennunden; i den udførlige dan .

skrivelse S. 128 præciseres det nærmere derhen, at det kim

„i den ene Side", men saa fortsættes der: „Foruden de 5 Km-

tænder i Overkjæben gives og længst inde en liden Tup, som Spor

til en Tand, der da blev den 6te, men samme kan ej ses uden i

Crania, h\1s Kjød er afpillet". Det synes herefter, at Fabnci«>

egentlig har opfattet denne Art som anlagt med 6 Overkjæbekind-



I det svenske Kigsmuseum skal der efter Malmgrens Angivelse-)

være et Kranium af denne Art med 6 Kindtænder paa den ene

Side af Overkjæben.

De Gavere beskriver i Slutningen (S. 60—69) af sit ovenfor

nævute akademiske Prøve skrift 6 Individers Tandsæt af denne Art.

4 af disse havde eller havde haft det sædvanlige Antal Tænder.

Om sit Kranium Nr. 4 siger han (S. 66), at der var 6 Kindtænder

paa hver Side af Overmunden, medens Underkjæben til Kraniet

manglede. Den overtallige Kindtand var mindre end de andre og

sad mellem Hjørnetanden og den forreste af de nonnale Kindtænder,

altsaa paa samme Plads som paa det, der her er beskrevet som Nr. 1.

Ben havde sin Plads lidt indadtil og heldede stærkt udover. Paa

venstre Side manglede vel selve Tanden, men den var nsselig først

gaaet tabt efter Dyrets Død, da dens Taudhule var fuldstændig

aaben. Han }-trer den Fomodning, at dette kunde være en abnormt

udviklet Mælketaud. De Gaveres Kranium m-. 3 (S. 65) var af et

%r „van middelbaren leeftijd", hvis Underkjæbe ogsaa manglede.

Der fandtes kun to Kindtænder og en Tandhule tilbage paa hver

Side. Tænderne vare aabenbaji faldne ud af de tilstedeværende

Huler efter Dyrets Død, men der var ikke mindste Spor af de to

Tænder, som man endnu skulde vente at finde bag ved Tandhulerne.

Mælketandsæt og Tandskifte ere beskrevne af Reinhardt i Naturh.

For.V.M. 1864. Vel fandt Reinhardt ikke Mælkefortænder i Under-

»inden, men han antager, at de ere gaaede tabt ved Kraniets Rensning

"^<ler Skindets Præparation (S. 251), og angiver Mælketandsformlen

saaledes:
i. ±zL^

c. ~, m. -—g. Et af de Kranier, jeg har set

' "^et zoologiske Museums første Afdeling, og som forøviigt var

nonnalt med Hensyn til Tandsæt, tilhørte et meget ungt Dyr,

"'

^^^"^"^ Tilføjelse maa Tauber vist have overset, naar han S. 45 citerer
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ligesom et af dem, jeg har set i Studiesamliugen ; der var end

Rester af Mælkehjørnetænder tilbage , men da disse to Kranier e

omtalte tidligere i Anledning af Mælkehjørnetænderne hos Ph.

tulina, skal jeg ikke yderligere dvæle ved dem.

For at lette Oversigten over de forefundne Anomaliers Natur,

har jeg sammenstiUet dem paa den vedføjede Tabel (S. 303).

Om Aarsagen til de overtallige Kindtænders Optræden lader

der sig for Tiden opstille 4 Theorier. Den første er den, at hvor

Individer af en Art ere fundne med overtaUige Kindtænder, er

Arten som saadan fra Naturens Haand anlagt med et støiTC Antal

Tænder end det, hvormed den sædvanlig forekommer, idet Eeglen

er, at nogle gaa tilgrunde istedetfor at udvikles. Det er denne

Theori, Tauber hylder i sin Disputats, og jeg har allerede haft

Lejlighed til at udtale mig om Konsekvenserne af denne Opfattelse.

Den anden gaar ud paa, at overtallige Tænder hidrøre fra, at for-

sinkede (retarderede) Mælketænder have hævdet sig Plads blandt

de blivende. Stundom kan denne Anskuelse ogsaa være ganske

god at ty til (f. Ex. ved det her beskrevne Kranium af Cystoph-ra

cristata Nr. 3), hvor en overtallig Tand har siddet paa en PladN

hvor der virkelig engang maa have siddet en Mælketand, som om-

sider er bleven fortrængt, om end senere end de andre Mælketænder:

men naar den overtallige Tand optræder paa en Plads, hvor der

ingen Mælketand nogensinde kan have været, f. Ex. bagest i
Kjæben,

saa synes denne Theori mig lidet fyldestgjørende. En tredie %^

ud paa, at de overtallige Tænder opstaa ved Kløvning af det blode

Anlæg til en af de normale Tænder, og stundom kan en Anom i

(f. Ex. det her beskrevne Kranium af Ph. gr'onlandica Nr. 8)
ogsa^

tale for, at man skulde anvende denne Fortolkning for at forstaa

den; men hvor den overtaUige Tand ligger saa ^ernt fra an re

Tænder, at dens Tandsæk maa have været skilt fra alle de aivi:

synes heller ikke den at være fyldestgjørende. Der blive:
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saavidt jeg skjønner, kun den tilbage, som Magitot i sit før om-

talte nye Værk mener at burde hylde, at der ved en Slags Knop-

dannelse eller Proliferation fra Emailorganets Hals paa et af de

normale Tandanlæg dannes et nyt Emailorgan og dermed en uy

Tandkim i sin egen Tandsæk.

Da dette imidlertid kun er og ialfald foreløbig ogsaa bliver

Theorier og intet andet, skal jeg ikke udbrede mig videre derover.



Sphærokiystaller hos Mesembryanthemum.

L. Kolderup Bosenvinge,

(Hertil Tavle V.)

(Meddelt i Mødet den 12te April 1878.)

Pd at undersøge et Blad af Mesembryanthemum echiiiatum, som
havde ligget i Alkohol i nogen Tid, fandt jeg, at der i Cellerne

^ar udskilt Sphærokiystaller. Da saadanne, saavidt mig bekjendt,

'"e ere fundne her før, undersøgte jeg dem nærmere, og ud-

e navnlig mine Undersøgelser til andre Arter. Kesultatenie

»»^^af er det, jeg her vil meddele.

^^

Sphærokrjstaller ere først fundne hos visse Compositeer,
e ere blevne undersøgte og beskrevne gjentagne Gange').

'*^ere er der fundet og beskrevet Sphærokiystaller hos forskjellige

*° '^ Planter, nemlig hos Acetalularia'^), hos Cocculus laurifolius%

^ ^'sse Marattiaceer og Selaginella Martensii% hos visse Hespe-

^.Jflennser til Prantl, „Das Inulin", Mimchen 1870, hvor hele den

') xli/v^^
Literatur om Inulin tindes samlet.

1,^
' Pl^*^'"krjstalle im Acetabularia : Sitzungsberichte der kgl.

') ^^^^
^Jj'^'l- 211 -^lunchen. 1862. Bd. I, p. 314.

Coppm' f^^^
eigenthiimliche Sphærokrystalle in der Epidermis von

<) Ru'
^"' ^Mifolius: Pringsheims Jahrbiicher, VHI Bd., 1872, p. 421.

Pétt^sb j
^^^''''''^•^^^'^^'"Ptosamen p. 110. (Mémoires de l'Acad. de St.



lidineer'), hos Juannulloa aurantiaca-) , hos Canna^), hos Cap-

sella hursa pastoris ^), hos Spyridia, Vaucheria dichotoma og Spi-

rogyra striata Kl.^). Endvidere angiver Prantl^ Sphærokrystaller

hos Punka granatum uden videre Beskrivelse, og hgesaa angiver

Rnssow'') Sphærokiystaller hos tropiske Orchideer og Aralia japo-

nica. Andre Findesteder ere mig ikke bekendte.

Sphærokijstaller ere altsaa fundne hos en hel Del Planter, og

paa de forskjelligste Steder i Planteriget. Det kan derfor ikie

overraske, at jeg har fundet dem paa et nyt Sted, men det er

heller ikke saa meget derfor
,

jeg har meddelt dette , som fordi

Sphærokrystalleme selv frembyde interessante Forhold.

De af mig undersøgte Arter ere : Mesemhryanthemum echinatum,

spectdbile, deltoides, verruculatum, cordifolium, pustulatum, rmnca-

tum, retrojkxum, heteropetalum , crassifolium ,
barbatum, Uneolatum,

molaceum. Disse Arter udgjøre rigtignok kun en ringe Del af den

store Slægt, og navnhg mangle alle de enaarige Arter, som iik<^

fandtes i den botaniske Haves Væxthuse paa den Tid; men allerede

Sphærokrystalleme hos disse Arter frembød Forhold, som jeg mente

I de friske Planter fandtes ingen Sphærokrystaller. hM

flere Ugers Henliggen i Alkohol fandt jeg ingen hos M. Uneolatui

og meget faa hos M. violaceum og barbatum. I Bladene bos '

') Pfeffer, Hosperidin. Bot. Zeitg. 1874, p. 529.

-) Poulsen, Om Korkdanuelse paa Blade: Vidensk. Meddel, fra natur !

•\) S. Dickstein, Ueber die Sphærokrystalle bei Cauna, Mittlieil. aer
'

zu War.schau, 1875, Nr. 4, og i „Arbeiten des bot. Laboratorium-

'

Univ. Warscbau'', Ref. i Just, Jahresbericht for 1875. p. i^-^-

1876, p. 868.

*) lilika, A capsella bursa pastoris bamjaban elojovc spluuavtt} >

Magyar NiJvénytanUapok , 1878, Jan. (Mika, Om Sphærokr.-^^"

Epidermis af Capsella bursa pastoris, Uugarsk botanisk 1:
'

Flora, 1877, p. 315.

I Das luulin, p. 48 1. c.

\ Leitbiindelkryptogamen,



ndre Arter fandtes efter 1— liere Dages Henliggen i Alkohol

;ller Glycerin) åeh Si)hærokr\ staller i rigeligere Mængde, dels

iikelte Krjstaller, soui vare udskilte ved Alkoholen.

Sphærokrystalleme hjude et meget forskjelligt Udseende hos

? forskjellige Arter. Hob M. rerruculahnn kunde man i Kegelen

ku se nogen Stribning (Fig. 1). H.i> aiubv var Stribningen tyde-

•ivK,i.V.\ M.,r!un<ituni \\'\ii.A]. Overlladen af Si)hæiokr\stall(Mi

kunde se do enkelte Kis'4alua.ih' stikkr frviu i Kanten, og forfølge

(lom til det indre. Hu. M. ,n>.tulnlou, tandtes imidlertid ikke saa

sjeldeiit nogle, hvor Kr\stallerne \are endnu tydeligere (Fig. 9),

liH.r de ikke længere va re smalle og spidse, nu^i hrede, Hade og

Oddig afskaarne for End.erne. SphærokiTstallen \ar her sammenfat

'f lange Parallelopipeder . sum laa lien over himuiden, undertiden

"^dnede i Ita'kker n^er 1 linanden: men jeg tror dog ikke. at man

kunde være i Tvnl. om , uan skulde regne dem for Sphærokrustaller.

Denne Betegnel.se kunde imidlertid neppe bruge> for nogle ejen-

Jommelige Dannelser, sum faudte> lio.^ 1/. ^pedablU' omkring

%lteaabningernes Læbe.-eikr (Fig. lU). De b^^tnd.' af større og

»indre Krystaller, so.u n are ordnede mere eller inmdre regelmæs-

^"'t omkring Læbecellerne. Undertiden vare Krystallerne omtrent

^^tliært til alle Sider (Fij.. 12). De gik saaledes jevnt ove. til

^Phærokrystaller (Fig. 11), men seh i di:,se kunde der oftr

^''de.s enkelte Krystaller, som vare noget bredere end de andie

'^'^'- l^j- Denne Overgang gik ganske jevnt gjennem en .Mængde

^'^llemforr
rskjellige oniknng f

^l'ilteaabuing (Fig. 11). Det vil altsaa \ære m^^get sanskeligt at

Spluerokrystaller og (trupper Enkelt-

^ar Stribningen utydelig, kunde den gjøres tydeligere ved He-

il^ng med Kali (Fig. 2, 3j. Dette gjorde navulig god Virkning



hos M. verruculatum. Man kimde da hos denne Art se, v

berne ikke altid gik radiært ud til alle Sider fra ét Puii'.*

at de enkelte Ifaale ofte vare ordnede om en Axe, hvorfia

lodret ud til alle Sider (Tig. 3). Ved Enderne af Axen var

Naalene ordnede radiært som hos en almindelig Sphærol

Dette fandt jeg kun ved Sphærokrystaller , der havde en lai!-

Form. Stribningen kunde ogsaa gjøres tydeligere ved langsom Op-

løsning; samtidig kunde man da se iSTaalene stikke frem i Kanten.

idet de opløstes udenfra, selv i Fonuer som den i Fig. 1 aftegnede.

Strakte Sphærokrjstallenie sig over mere end én Celle, kunde man

se Striberne fortsatte fra den ene Celle til den anden uafhænarigl

af Cellevæggene (Fig. 2).

En concentrisk Stribning har jeg kun iagttaget hos no^le

smaa Sphærokrystaller hos M. pustulatum (der, som vi senere

skulle se , ere chemisk forskjellige fra de hidtil hos denne Art um-

talte), og det endda kim hos nogle enkelte.

Sphærokrystallemes Form var hos nogle temmehg regelm

sphærisk, f. Ex. hos M. cordifoUum (Fig. 5, 6), M. echiruttum d

Undertiden var den langagtig, na\-n]ig hos M. verruculatum (i -

Den kunde ogsaa være mere uregelmæssig, lappet, som hos M. r

stulatum (Fig. 8). Den var meget ofte .,morbæragtig'S saa at man

ved forskjellig Indstilling fik forskjellige bugtede Contoiuer at »

(Fig- 5, 6).

Størrelsen var meget forskjellig. De største fandt i

M. pustulatum og cordifoUum; hos den første naaede dt'

Vo Mm. Hos de andre Arter vare de en Del mindre (indtil
'

:

En Undersøgelse ved polariseret Lys, hvormed

gensen godhedsfuldt har hjulpet mig, vi

krystaller vare dobbeltbrydende , at de altsaa bestode

Krystaller.

Foruden Sphærokrystaller forekom ogsaa enkelte Ki

de fleste af Arterne, navnlig meget hyppigt hos M
Foi-merne vare meget forskjellige, de vigtigste vai

(Fig. 16), Tærainger, Prismer (Fig. 6, 7), sexkantede

i
disse Spliffp"
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vare ofte ufuldstændigt udviklede, og havde navnlig hyppigt La-

kuner i ilidten (Fig. 17). De vare meget almindeligt sammensatte

af Lag, som laa skalformigt udenom hinanden (Fig. 16, 17). "Under-

tiden forekom en Slags ufuldendte Krystaldannelser, som bestode

d eu Mængde tynde Plader, der laa over hinanden uden fuld-

stændig at dække hinanden. De enkelte Krystaller forekom meget

livpiiigt fuldkommen frit og enkeltvis, dannende en mere eller

mindre tæt Beklædning paa Væggene af de store Celler i Bladenes

Saftpjirenchyra, undertiden sammen med smaa Sphærokrystaller. De

inamleu. Den hyppigste Form for disse Krystaller syntes at være

'ktiiedret, men de vare i Kegelen daarligt iidvikiede og temmelig

ttiaii. Undertiden forekom mellem dem enkelte større og smuk-

ere udviklede Krystaller, hyppigst Oktaedre (Fig. 16). Som alle-

Hie omtalt, fandtes ofte hos M. spectabile enkelte Krystaller ud-

kilte i et større Antal omkring Læbecellerne. Antallet kunde dog

nnde ind til nogle faa eller en enkelt Krystal (Fig. 7), som da

Ml lige indenfor Spalteaabningen og lukkede denne. Saadanne

tørre Krystaller forekom ofte sammen med Sphærokrystaller. og

ad da indenfor disse (Fig. 6).

Enkelte Krystaller ere, saa vidt mig bekjendt, ikke tidligere

indne udskilte ved Alkohol i Planter. Kussowi) fandt vel enkelte

udskilte ved Angiopteris evecta, men udenfor Planterne,

iif Glasset, hvori de laa.

; Sphærokrystallerne som Enkeltkrystallerne vare ufarvede,

•i-^te fuldkommen klare og gjennemsiglige.

Krystallerne^) kunde forekomme saa godt som overalt i Bladet;

'e vare aldrig indskrænkede til et bestemt Sted, og havde ofte

^oi^tjelligt Udseende, eftersom de forekom paa forskjellige Steder

Bladet.

I

|;^-'tb«udelkryptogameu, p. 113 1. c.

J^ialedes benævner jeg for Korthed.s Skyld
i>^taUenie og de enkelte KrystaUer under e
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I Epidemis fandtes de hos alle Arterne, men i forskjellig

Mængde. I det hele taget forekom her og i den yderste Del af

Chlorophjlyæyet de smnkkeste og største SphærokTystaUer, og hos

flere Arter forekom de allerfleste Krystaller her. En særlig Til-

bøjelighed syntes de at have til at sætte sig omkring Spalteaub-

ningerne, i det mindste hos flere Arter. De fandtes da som oftest

i de Celler i Epidermis, som laa nærmest uden om Spalteaabniii-

gernes Læbeceller. Om de kunde findes i selve Læbecellenie w\

jeg ikke; jeg saa dem aldng der: men det var ogsaa overordeiitlii,'

vanskeligt at overtyde sig derom, naar Læbecellenie indadtil vare

helt omgivne af Sphærokrystallerne , som gjorde dem meget utyde-

lige. Vare Sphærokrystallerne store, kunde de brede sig over de

nærmeste Celler i Chlorophylvævet. Langt hyppigere var det, at

de udbredte sig til Aandehulen. Meget almindeligt forekom da

Sphærokrystaller i Epidermiscellerne , og større enkelte Krystaller i

Aandehulen lige indenfor Spalteaabningen , som de lukkede (Fig.6),

men ofte forekom Sphærokrystallerne alene (Fig. 5, 14) eller de

enkelte KrystaUer alene (Eig. 7). Ogsaa Sphæroh-ystaller forekom

hyppigt i Aandehulen (Fig. 13).

En saadan Forekomst i Intercellularrum har jeg ikke

fundet omtalt andetsteds. Hos Cocculus laurifolius, hvor Sphæro-

krystallerne ligesom hos Mesemhryanthemum hyppigt forekom om-

kring Spalteaabningscellerue^). fandt Kraus ingen i
Aaudehulerne.

og det er heller ikke rimeligt, at de fandtes her, da de kun fme-

kom i Epidermis. Forekomsten i Aaudehulerne kan vel forklares

vod, at Alkoholen, idet den først er traadt ind igjennem Spalteaab-

iiingerne, har trukket Saften ud af de næimeste Celler hen til

disse, hvor da Krystallerne have udskilt sig.

Hos M. verruculatum fandtes talrige og store Sphærokrystalk'

i Epidermis, men de fandtes kun sjeldent omkring Spalteaabnin-

gerne, medens de hos andre Arter næsten kun forekom der. I H'''^-

') Pringsh.s Jahrb. Bd. VIII. Taf. XXXV.



rene hos AI. echinatwn fandtes undertiden dels Sphærokrystaller,

dels enkelte Krystaller.

I det storcellede Saftvæv, som fandtes i det indre af Bladene,

var der i det hele taget fæn-e Krystaller end i de yderste Dele af

Bladene. Her forekom de hyppigst, som allerede omtalt, som et

Beslag eller Beklædning paa Væggene. Jeg fandt dem hos de

fleste Arter, smukkest hos M. echinatum. Af og til forekom dog

ogsaa støn-e enkelte Krystaller og Sphærokrystaller i Saftvævet, de

sidste navnlig hos M. pustulatum.

I det indre af Bladene kunde Krystallerne ogsaa forekomme

paa en anden Maade, nemlig omkring og i Karstrængene. Her

fandt jeg dem hos næsten alle Arterne , rigeligst hos M. deltoides

og M. muricatum. Hos disse fandtes Karstrængene ganske tæt

f)eklædte med temmelig smaa Krystaller, navnlig Sphærokrystaller.

Maadeu. hvorpaa de Jforekom, iagttog man lettest paa de Steder,

som vare mindre tæt besatte. Man saa da tydeligt, at de fore-

tom saavel indeni som udeupaa Karrene (Fig. 15). Forekomsten

lier kan forklares paa samme Maade som Forekomsten i Aande-

hulerne, idet Alkoholen let trænger ind gjennem Karrene, og trækker

Saften hen til disse.

I nogle unge Stængler fandt jeg Sphærokrystaller, men kun i

ringe Mængde. Muligvis ville de vise sig at være hyppigere i de

enaarige og mere saftige Stængler.

Stoffet, hvoraf disse Krystaller bestod, har jeg ikke kunnet

t'estemme. De mikrochemiske Reaktioner, som jeg har foretaget,

"^^^ strax, at der var 2 chemisk forskjellige Slags Kry-

staller.
Alle Krystallerne hos M. cordifolmm og de store, af

lydelige Naale bestaaende Sphærokrystaller hos M. pustulatum vare

"^nihg letopløsehge i koldt Vand, saa letopløselige , at man kunde

«^ dem svinde meget hurtigt under Mikroskopet ved at lade Vand

'^^^ ind under Dækglasset. Men hos M. pustulatum fandtes ogsaa

^1 anden Slags smaa Sphærokrystaller med utydelig Stribning, der

%esom Kijstalleme hos alle de andre Arter (undtagen M. cordi-

~^"^'^>») vare uopløselige i koldt Vand. Selv ved flere Dages Hen-



liggen i koldt Vand viste der sig ikke Spor til Opløsniii,^

Krystaller vare endvidere uopløselige i Kali, men de farvel

deraf, og Stribningen blev tydeligere hos Sphærokrystalleiu.

dertiden syntes disse dog at angribes deraf, og en delvis Oi

syntes at finde Sted, idet der i Midten dannede sig et Pai-

man ikke kunde se nogen Stribning, og som undertiden \

melig skarpt begrændset mod det stribede Parti (Fig. 2,

fuldstændig Opløsning var der dog aldrig Tale om. Dett^

jeg kun ved nogle Sphærokrystaller hos M. echinatum oj:
-

latuiii. I kogende Vand opløste de sig, men udskilte sig i-.;

Afkjøling som smaa Sphærokrystaller, hvilket man let kuiiil'

bevise sig om ved at koge Snit med Sphærokrystaller i V

derefter undersøge dem. I Svovlsyre, Salpetersyre og Salt^

løstes de let, medens de vare uopløselige i Eddikesyre >-

zinkjod.

Af de anførte Eeaktioner viser Uopløseligheden i Kali

ikke er Imilin. Af samme Grund er det ikke Hesperidi;:

da dette er uopløseligt i Syi-er. Heller ikke bestaaer dft :

Stof som Kraus's Sphærokrystaller hos Coccidus /ann'n/: -

.

fordi disse vare opløselige i Kali, men uopløseli-- "

Salpetersyre. Mika's Sphærokrystaller hos Capsdln

adskille sig ligeledes fra mine ved Opløseligheil >.

ved Opløselighed i Salpetersyre. Poulsen's Sj.h,'

Jiiannulloa og Eussow's hos Marattiaceerne lign'

loselighed i Kali og Opløselighed i uorganiske S;. .

sig fra mine bl. a. ved Opløselighed i Eddikesyre n- *.....".•.

Man seer altsaa, at det er let nok at sige, hvad de ikke b

staa af, medens der til Bestemmelse af Stoffet vilde udkræves <

kvalitativ Analyse. Muligvis vilde det da vise siir at væp>

slet ikke kjendt Stof.



111 de to Stoffer, som jeg har fundet udskilt ved Alkohol,

tiltrods for den store Forskjellighed med Hensyn til Op-

:-- at være nogen Forbindelse, idet de begge farves

I ær beslægtede, l^igesom Kraus') har fundet for-

elighcdsgrader for Inulin hos forskjellige Planter,

maaske her noget lignende linde Sted hos samme

lette er kun en Gisning, som trænger til nærmere

leg vil derfor opfordre andre til at undersøge disse

u.'rc, navnlig i chomisk Henseende.

l'orklaring til TaTlen.

iidiart(> \ed Hjalj) if < iraei i

Uihniug ( '*>



? ^• M. piixtidatiiiii. En SplKci-uk-nstiil omkring en xYande

staacnd.. af ln-..lrr.. t.r Enaorn. afskaarue KrystaUcr. (

10. M. xpectahile. En (iru,.,-.^ af talri-e. ulige store, mim
majssigf onln,.(l.. Krystaller omkring Læbecellerne af e

11. - Sphan-okrystaller ag enkelte Krystaller omgivende ck

en Spalteaabning. Læbeeeller. e. ""/,.

12. - En SpalteaabTiing, set udenfra. med o.i SpLærokrysta

Læbeccllerne. Imellem Xaalenc enkelte bredere Krvitallo.

18. M. hetcropetaUm. Længdesnit af on Spalteaabning

hørende Åandehule. I Aandehnlen lindes en Bphærokn >tal

14.

cellerne lin<les en Spliærokrystal. c. '"/i.

15. M. pHStnlatuni. Et Kar nnMl en Spliærokrystal M^

M. echmatum. Et Uktaeder f

M. deltoidefi. En Krv^tal med



Scaroidernes Tandforhold.

Den

(Hertil Tavle VII c

Indledning.

ældste mig bekendte noget mere indgaaeiide Behandling af

Tænderne hos Scaroiderne er den, der lindes

fi«mes „Hist. natur. d. Poissons", XIV, pag. 153—157 (1839).

^'1 liavde Cuvier allerede i 1805 i sine „Le<;ons d'Anat. comp.'S

^'^'^ III, pag. 127— 1281), gjort nogle Bemærkninger over Sca-

roidernes Tænder; men de er kortfattede og mindre heldige. Be-

sknvelsen i „Hist. nat. d. Poiss." er derimod, forekommer det mig,

smuk og trods sin Korthed meget instructiv; den er i det Hele

'-'-• ^aa vidt den gaar; dog indeholder den den besjnderlige

•' <loii baade for Pharyngealia siiperiora og for Pharyngeale

uigiver, at Successionen af Tændenie foregaar „d'arriére

I sni „Odontography" (1840—45) giver dernæst Owen en be-

J^eli? mere indtrængende Beskrivelse af Tandforholdene hos Sca-

^'fleme, ledsaget af 4 Tavler med fortræffelige Figurer. Hans

jemstiUing
indeholder bl. a. en omstændelig Behandling af Tæn-

^rnes finere Bygning; ogsaa i andre Retninger er han langt forud

for Cllvipr n^ TT T .''^^^ et Valenciennes.

'' ^'^''^^^et i 2den Udgave af ..Le(;ons", IV, 1, pag. 226-227.
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Hermed kunde man egeulig afslutte Fortegnelsen over Scaroid-

Tæudernes Litteratur. Alt hvad jeg har set fra en senere Tid er

næsten blot kortere Gengivelser af Owens Fremstilling. Jeg vil

endnu kun berøre den Behandling, som Owen i „Ånat. of Vert.".

I (1866), pag. 378—381*), giver af Scaroidernes Tandforhold.

I denne findes der intet nyt, den er kun et Uddrag af den tid-

ligere; hele Sætninger er omtrent ordret de samme. Til demio

Fremstilling er der føjet Figurer, der angives at være Copier ettn

Odontographien. Af disse Figurer er 259 temmelig uforstaadi-

og værdiløs. Fig. 258 forestiller det forreste Parti af Hovedet af

en Scaroide, efter Angivelsen [Pseudo-I Scarus muricatus; M
mærkelige ved denne Figur er, at en tilsvarende slet ikke tiiidfs i

Odontographien. Ser man nærmere til, linder man, at den er eii

Combination af to Figurer i Odontographien, nemlig Figg. 1 og 2

paa Tab. 49; men Ulykken er den. at den ene af disse forestiller

Mellemkæben af [Pseudo-] Scarus muricatus , den anden derimod

Hovedet af en ganske anden Scaroide; Fig. 258 i „Auatomy'' bliver

deiTed ganske falsk.

Scaroideme er her tagne i samme Begrænsning, som

hvori Bleeker i „Atlas Ichthyol. d. Indes Néerlandaises" tome 1

efter ham Giinther i „Catalogue of Fishes", vol. IV, tager de

Gruppe. Bleeker, som Giinther ogsaa heri følger, deler (i'.^i

Slægterne Scarus, Scarkhthys, CallyodontichtJu/s ,
Call//"'

Pseudoscarus. Udsondringen af Slægten Pseudoscarus tra (!' '

— tidligere blev den slaaet sammen med de andre, CaUi/od'"^

undtagen, til Slægten Scarus, — maa betegnes som særdeles 1

kelig; ^ om Slægterne Scarkhthys og Callyodontkhthys Værdi ^

Slægter skal jeg ikke nærmere udtale mig, da de ikke h''

ligget mig; kun maa jeg bemærke, at de næppe i Tandforl'.

saa vidt jeg kan se af de systematiske Beskrivelser og d>

spredte Bemærkninger c
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faa xVfbildninger , vil ^^se nogensomhelst Afvigelse fra Slægten

Scarus. Af do andre 3 Slægter har jeg haft Individer og Præpa-

rater til Undersøgelse, og jeg har gennemgaaet hele det herværende

Museums Materiale af disse Dyr. I Tandforholdene viser disse 3

Slæ^'ter, som senere skal ses, betydelige Forskelligheder fra hin-

anden, dog saaledes at Calbjodon og Scarus heri som ogsaa i alt

andet slutter sig nærmere sammen, medens Pseudoscarus er mere

afvigende. Til min Disposition har der staaet et Exemplar af

Pseudosc. superbus, et af Pseudo^c. cceruleus; et af Callyodon ustus;

et af Scarus Catesbi/i, af Se. chrysopterus , af Se. hoplomystax

Cope*), 2 Exemplarer af 8c. frondosus; hele Materialet har jeg

faaet fra det henærende Museum, med Undtagelse af Se. frondosus

;

desuden har jeg undersøgt Museets yScarws-Præparater. Bestem-

melseiTic er efter Giinther, med Undtagelse af Se. hoplomystax.

I. De øvre Svælgben.

a. Hos Scarus.

Af de øvre Svælgben , dvs. de øverste Stykker af de fire Par

Gællebuer, bærer hos Scaroiderne kun det sidste Par Tænder. Vi

^1 for Fremtiden for Simpelheds Skyld kalde disse to Knogler „de

"^e Svælgben".

Hvert af de øvre Pharyngealia er en lodret stillet, trekantet

Pl'ide, hvis forreste og nederste Rande er fortykkede; dens længste,

no^et convexe, flade, nederste Eand er den bredeste og ligger om-

^rent horizontalt; det er paa denne, at Tænderne sidder. Bagranden

^''
^'"^'^ korteste; don er tilskærpet og staar omtrent lodret. Den

^^"•pste Rand er temmelig stærkt concav; den indtages næsten

''""
-'f en saddelformig Ledflade, der bevæger sig i en tilsvarende

"^'^s UiKlerside. P;ia Knoglens Yderside findes end ndere

- ^va-t convox. skraatstillct Ledflade, ved hvilken Pharyn-



g-eale superius er iudleddet pa.i dot iiæ>to\cMsto Stykke af fjærde

Gællebuc.

Omtrent de bageste -.i ;if ruderraudeji er bedækkede mod

Tænder, som er ordiiotle i ;> alternerende Længderækker (se Fig. 1),

der staar saa tæt. at Tænderne i den ene griber lidt — ganske

lidt — ind mellem Tænderne i den anden. Tænderne i den indor^to

Kække rager lidt ud o\er Kanten oi; griber ind mellem dem i d^M

inderste Kække paa den anden øvi-c S\a^lgknogle.

Alle Tænderne er sammentrykte forfra- bagtil, korte, kilefi>niii::'-

Bagsiden er Had. Forsiden længere og noget "livælvet. Tæudeiii" i

don inderste Kække er do bredeste, i den yderste de smallt>t.

Tænderne i disse to Kække r. men da navnlig i den yderste, er -ril-

lede lidt skraat, saaledes at den indre Kant er drejet lidt t^itil

Ogsaa Tænderne i den næst\dorsto Ka^kko kan \ære -^kraat Milk'il''

men her er det Yderkanten, ^.mi .'r læn-st tVoninu'. ll\^'i T,»;i'l

rende Tænder forbonot n- forhnnd.'n med Knut;lon; d." or alU' f"i-

\<'d ikke dybe Furer delt i tine l'.iitiri. drv hvoi v'm vn kr- V.iIa

•'mgi\er en Tand: tydelia sa.i jr^ ,|. rt- hu. .s,7//v.. Catrsl,;/:. B.i^'t i

Hvad Tandsliddet angaar kan bemærkes, at \ed SxiOlgki

Bagende er Tænderne lielt bortsiidto. saa at Benet, der lier

og fast. er blottet. Et Par af do forogaaende Tænder

Kække or .^lidto saaledes, at Dentinen og den forbenede

træder f]-em; jjaa de øvrige Tænder, o^ det er det største

er Dentinen ikke blottet: derimod er l'analjen slidt. - i'"

mindre

,

Tænderne siddur h.Migor

u fri Kant af Tande

i

lellem Tænderne mer

noteres, at Bagenden



skraat afskaaren (se Fig. 1); luderkanten har holdt sig bedre ond

Yderkanten. Dette beror paa, at Knoglens Bagrand er nærmere

ved Inderkanten, støtter denne. — Det tandbærende Parti er bagtil

lidt smallere end fortil.

Medens de bageste ^/g af den omtalte underste, convexe Eand

kl- det ovenfor beskrevne Udseende og er ganske blottede for Blød-

lelo, præsenterer den foiTeste Tredjedel sig ganske anderledes.

I ndeisøger vi et for Bløddele renset, men forresten urørt Præ])arat.

->er VI, at Cementen, der som ovenfor angivet omgiver og sammen-

kitter Tænderne, og som er særdeles tæt, pludselig støder op til

en tynd spongiøs Benplade, som danner den foiTeste Tredjedel af

den flade Underrand. Bagtil (tæt op til de sammenkittede Tænder)

er den gennemboret af enkelte, 1 eller 2, større Huller; i hvert

af disse ser man en ung Tand stikke frem, som endnu ikke er

traadt i Brug, og som ikke ved Cement er kittet fast til de andre,

ifunction værende Tænder; deres Spids (eller rettere : deres skarpe

Kant) rager heller ikke saa langt frem (ned)»), som de fungerendes;

de er endnu omgivne med en Tandsæk. Foran disse større Huller

ser man 3 Eækker mindre, alternerende Huller, som ligger i For-

længelsen af de fungerende Tandrækker. De bageste af dem er

særdeles smaa; fortil bliver de større og større, men intet af dem
er dog mer end halvt saa bredt, som en Tand i den tilsvarende

Tandrække.

l'ndersøger vi et Præparat med Bløddelene paasiddende, ser

^'' ^^ hele den tynde gennemhullede Benplade paa sin Yderfiade,

Wot med Undtagelse af sin allerforreste Del, er bedækket med .ii

^.^nd Membran, der paa engang maa betragtes som Periost og Mucosa.

"^•1 fortykker den særdeles fine Membran sig pludselig overorden-

- ^trrrkt til en tyk Vold, der vælter sig tilbage, og dækker og

'i't tyndhudede Parti; under Udspringet af denne Vold

' 'ireste, største Huller; de andre under den tynde Mein-



Aabner vi den fon-este Del af Svælgknoglen, ser vi 3 Eækkti

Tandanlæg 1), hvert Anlæg omgivet med en Tandsæk, der ved tn

Forlængelse, som gaar ned (ud) gennem et af de smaa Hulln

hænger sammen med den ovenfor omtalte ydre, tynde Membniii,

Dette ses tydelig paa Fig. 2 for et af Tandanlægenes Vedkommeiid.

De forreste Tandanlæg er endnu bløde, uforkalkede ; nogle oysaa

tydelig mindre end de andre (Emaljen ikke færdigdannet).

Jeg har udtaget saadanne Tandanlæg, indesluttede i deres Tand-

sække, af den fælles store Tandhule (Alveolus) og undersøgt dem

under Microscopet i Crlycerin med eller uden Carminfarvning; jeg saa

da ret tydelig et Lag af de bekendte emaljdannende Cylinder-Celler

omgive Tandens Overflade. — Enkelte tynde Benbjælker forbinder

det tykkere Loft i Tandhulen med det tyndere Gulv (den nedad

vendende Væg). — Det bør bemærkes, at der fra Tandhulen strækker

sig to Hulheder henover den midterste og den inderste Tandrække.

b. Hos Callyodon.

Hos Scarus er Længden .af Underranden i Forhold til Breden

noget forskellig. Det i Fig. 1 fremstillede Exempel er forholdsvis

langt, andre {Se. hoplomystax) har Underranden kortere. Den af

mig undersøgte Callyodon forholder sig ganske som en af de sidste.

c. Hos Pseudoscarus.

Hos denne Slægt finder vi derimod en ikke ringe Afvijrfl^''

fra Forholdene hos Scarus.

Allerede i Knoglens almindelige Form erkender vi eu I orsk>'

den nederste Rand er meget længere end nogen af de audre o?

smallere end hos Scarus; Bagranden skraaner mere fortil:
'^^"

forreste Eands Conca\itet er mindre udpræget.

Istedenfor 3 Rækker Tænder har vi her kun 2. Af 'li^"
'

'

Tænderne i den inderste Række en 5—6 Gange saa bred'



de i den yderste. Spørger mun, til hvilke af de tre Eækker hos

Scarus disse to Eækker er homologe, maa jeg bemærke, at jef an-

tager de svarer til den iudre og den ydre, navnlig paa Grund af

Tændernes Stilling; de staar nemlig her i hægge Rækker lidt skraat

med Iiiderrandeu rettet fortil. Det er altsaa efter min Mening den
midterste Eække hos Scar-us, der her mangler.

Hvad Tændernes Form angaar, har de vel det samme almin-

delige Udseende som hos Scarus, men de er dog højere, skarpere,

og deres fri (nedad vendende) Kant er stærkere convex. Tænderne

1
den indvendige Række er dernæst paa deres indvendige Side

trukket ud i en lille Spids, der hos nogle Arter er temmelig nty-

delig, hvorimod jeg hos Pseudoscarus cæt-uleus finder den meget frem-

trædende, toraformig. Tænderne i den indvendige Række rager,

saa længe de endnu er i nogenlunde uslidt Tilstand, længer frem
(led) end de i den ydre Række.

bedens vi ],os Scarus fandt, at Emaljen paa Tændernes Spids
'^un var bortslidt paa et Par af de bageste Tænder i hver Række,
^'^'' ^' 'le^-.- at .lette er Tiineldot med langt liere Tænder. Paa

der or 11 fungerende Tænder i den indre Tand-

ydre; Emaljen paa Spidsen er bortslidt paa hen-

Tænder. Paa den indre Tandrække hos denne

nu temmelig tyk og Porholdene præ-
^meiei sig- særdeles elegant; paa de 7 bageste ser vi en Ring af

^^'J 1

1

en ydre Side af Ringen er afbrækket paa de 2 bageste

"lugne en lysebrun Dentiniing, denne atter en mørkebrun

"»tHlo Pulpa; paa den 8de bageste er kun Dentinen

- 1'iKle Forhold ser jeg paa andre Præparater.

' ^^ Tandhules indre Side og navnlig dens Bund (den

'Uuli' \æg) er her langt tyndere og mere spongiøs, saa^ ""'^ ^'"^ '^ ^''^^^'^^ Præparat kan se Tandanlægeue ligge

V, ^^
^'*^^" ^^ ^^^"»^ anvendt Kniven. De Rækker af Huller, som

klin
2' ^ ^^^ '*^™«' findes ogsaa, men der er her naturligvis

Rækker; de staar ikke saa tydelig som hos Scarus paa

rHke, 10 i

er Tænderne



Grund af Knoglens store Spongiøsitet ; de bagre af dem udviskes

ogsaa, i al Fald hos nogle Pseudoscarus'ev, mere end hos Seans.

Owen omtaler slet ikke disse Hulrækker i sin Fremstilling af Svælg-

tænderne hos Scaroideme; dette beror sikkert paa, at denne fortrin-

lige Forsker væsenlig eller udelukkende har undersøgt Svælgbenene

hos Pseudoscarus (hans Figurer er efter en Art af denne Slægt).

d. Bemærkninger om de øvre Svælgtænders Udvikling hos

Scaroideme.

Paa Basis af ovenstaaende Facta tror jeg nu, at det er muligt

at give en Skitse af Svælgtændernes Udvikling hos Scaroideme,

eller rettere af Erstatningstændernes ; ti til Udviklingen af de første

Tænder har jeg naturlig\-is ingen Kendskab, hvorvel jeg ikke an-

tager, at de vil forholde sig anderledes end Erstatningstænderne.

Ved Heinckes ') og senere Ch. Tomes') Undersøgelser (tidligere

Undersøgere forbigaar jeg her) er følgende, som jeg til Dels af

Autopsi kan bekræfte, slaaet fast for Udviklingen af Erstatnings-

tænderne hos Teleostierne

:

Fra Mundhulens Epithel vokser en Tap ned i det underlig-

gende Bindevæv; er den naaet til en vis Dybde, større eller mindre,

vokser der fra det tilgrænsende Bindevæv en Papil mod dens Spidse;

Epitheltappens Spids kommer derved til at omgive BindevævspapiUen

som en Hætte, Emaljorganet. I denne Hætte antager nu de nær-

mest til Papillen grænsende Celler en mer eller mindre langstrakt

Cylinderform (de var allerede fra først af noget langstrakte),
bhver

til Emaljceller („Schmelzcellen"); hvorimod der a s
Teleostierne

dannes Stjænievæv, der jo ogsaa synes at have en miderordnet

Betydning ved Tændernes Udvikling. Efterat der ogsaa i
Bmde-

vævspapillen er foregaaet histiologiske Forandringer, er det egen-

lige tandfrembringende Organ, Tandkim („tooth-germ") færdigt-

„Zeitschr. f. wiss. Zool." 1873.

„Philos. Trans." 1876; Tomes omtaler ikke og kender a

lig ikke Heinckes ældre og udmærkede Undersøgelse.

a forffl^Td«"^



bindelsesstrængen mellem Emaljorganet og Mundhulens Epithel kan

oWiterere eller ej. — Heincke bemærker for Geddens Vedkommende,

É et Emaljorgan kan dannes ikke blot directe fra Epithelet, men

ogsaa som en Knop paa et andet Emaljorgan — altsaa et lignende

Forhold som ved Erstatningstændemes Dannelse hos Pattedyrene.

Tandkimen (og den unge Tand, Tandanlæget) er ofte, saaledes

hos Esox, omgiven af et tættere Lag Bindevæv, af en Tandsæk.

Jeg maa endnu bemærke, at naar jeg siger, at Epitheltappen

..vokser ned" i Bindevævet, mener jeg ikke, at den gennemborer

dette; den skyder det foran sig, og Bindevævet retter paa den

anden Side sin Vækst efter Epitbeltappens ; det er i saa Henseende

instructivt, at Tandsækken hos Esox ganske ligner det nærmest

ifed Epithelet liggende Bindevæv; den er jo ogsaa, som Heincke

rigtig bemærker, egenlig kun en Fortsættelse deraf.

Efter disse indledende Bemærkninger gaar vi atter over til

vort egenlige Thema.

Det vil af Beskrivelsen være klart, at de bageste Tænder og

den bageste Del af Svælgbenet, der her besidder en for en Fiske-

^ogle usædvanlig Fasthed og Tæthed, bestandig fortæres af Sliddet.

^'i saa, at der stadigvæk bryder nye Tænder frem foran de forreste

fingerende, og vi kan næppe twle om, at den Cement, som for-

"»inder dem med de andre, dannes, som sædvanlig, ved en For-

^«img af deres Tandsække. Vi saa, at den forreste Del af Knoglen

f af en særdeles spongiøs, jeg kunde fi-istes til at sige embryonal

beskaffenhed; her vokser utvivlsomt Knoglen, ligesom den bagtil

forreste
.

de forreste Tandanlæg aabenbart var de yngste.

:er bagtil, bliver faste, at de bliver

^-^"^rencle Tænder og til sidst slides op; at det lille Hul, gennem

^^^ Tandkapslen hænger sammen med den tynde Membran,

™es rykker bagtil, bliver mindre eller oblitererer (som hos

/* Aetidoscartø'er), om dette kan ingen opmærksom Iagttager

J^-
Heller ikke kan man betvivle, at der bestandig bliver an-

^y Tandanlæg og til disse svarende Huller foran de yngst«



Tandanlæg. Det staar uu tilbage at afgøre, hvorledes Tandkiiuene

dannes.

Jeg kau ikke tvivle om, at Hullerne angiver Emaljur-

naar Epitheltappen er kommen ind i den fælles Tandhule, rejser

sig en Tap fra Bindevævet imod den, og at Tandkimen paa denne

Maade konstitueres; med andre Ord, at Taududviklingen her er den

samme, som den, der sædvanlig findes hos Benfiskene, blot med

den Afvigelse, at Kimen kommer til at ligge indesluttet i H^'ii't

medens den plejer at ligge udenfor.

Man \il vist indrømme, at denne Hj'pothese passer fuir

med den givne Beskrivelse. Et directc Bevis søgte jeg at r

bringe ved at lægge et decalcificeret Svælgben i Snit; men jeg tik

intet Udbytte heraf paa Grund af Materialets slette Conservations-

tilstand. Derimod har jeg paa andre af de tandbærende Knogler

anstillet en lignende Undersøgelse , som hæver oveustaaeude Hypo-

these til Vished; herom mere nedenfor.

Det er ovenfor bemærket, at det tandbærende Parti fortil

bliver bredere; dette træder navnlig frem hos yngre Individer, er

et Vækstphænomen.

II. Det nedre Svælgben.

a. Hos Scarus.

De til én Masse uden Spor til Adskillelse samnieiisni;^'-*
'

nedre Pharyngealia kan beskrives paa følgende Maade: H '

er en firkantet Plade, der hos alle er breder«' lih! !

nogle særdeles kort, hos andre længere) og ubetydeh-

fortil end bagtil, hvor den tillige er tykkere og ,-<]»ong'io-

den fortil er temmelig tynd, men fast og tæt: lielf ib'!'-^

dende Flade er bedækket med Tænder. Fra den f'-ti"^'

Fil-kantens Underside udgaar en tynd Benjilade, >oi» *'
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Kroppens Midtplan, og som skraaner temmelig stærkt fortil. Vra

hver af Firkantens to Yderrande udspringer en stærk Benbjælke.

Tænderne sidde i alternerende Tværrækker (jeg finder 12 hos

et Exempl. af Se. Catesbyi, 17 hos en anden Scarus); Rækkerne

er let krummede med Concaviteten fortil ; det er navnlig mod Yder-

Tænder, som alle er stærkt sammentrykte (stærkere end de øvre

Svælgtænder) forfra-bagtil ; de fire er meget brede (bredere end de

8vre Svælgtænder), den 5te langt smallere end nogen af de andre.

Den fri Kand af Tænderne er, saa længe Tanden er uslidt, svagt

convex. Tændernes Bagside er ganske lidt kortere end Forsiden.

Den omtalte 5te Tand sidder altid paa et af Rækkens Yder-

punkter, saaledes at, naar f. Ex. den 4de Tværrække har en saadan

lille Tand siddende paa sin højre Ende, har den 3dje eller 5te

Eække en lignende paa venstre Side, den 6te atter en paa højre

Side 0. 8. V. — Det vil af Fremstillingen være klart, at man ogsaa

^de sige, at der var 10 alternerende Længderækker, der griber

fijbt ind mellem hinanden; Tænderne i de 4 midterste Længde-

rakker er de bredeste. — Alle Tænderne er tæt samraenkittede

med Cement; Pulpa forbenet og sammenvoksen med Knoglen.

Fortil findes de stærkest slidte Tænder, der tilligemed For-

fanden af Benet bestandig stødes af; Midten af Forranden sta^u-

frem foran Sidedelene af samme, holder sig bedre end disse, fordi

*«ii stattes af den omtalte lodret stillede Plade, der ndgaar fra

^^^IgkTioglens Underside. I Reglen stødes Tænderne af, førend

Dentinen er bleven blottet, saaledes at det knn er Emaljen, som

slides.

Betragter man Bagenden af den firkantede tandbærende Plade,

^ft«rat alle Bløddele forsigtig er fjærnede, ser man følgende (Fig. 3):

^fst den bageste fungerende Tandrække, nedenunder den en

J«rrække store Huller, alternerende med Tænderne i den bageste

^^^^•, man ser unge friske Tænder stikke op af disse Huller;

^'^* '^'^nders øverste Punkt er dog endnu ikke i Højde med de

'^^^est foran siddende Tænders, og de er endnu ikke kittede fast
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til dem. Ji^edenimder ser man en Række af 10 (man mærke m-

Tallet) lodret stillede, i deres øverste Del halvrendeformige Hull.i;

ser man nøjere til, opdager man i de fleste af dem en lille Tvær-

bjælke, som deler Hullet i 2; nedenunder disse Huller hvælver

Benet sig ubetydelig frem, og paa dette hvælvede Partis øverste

Del ser man flere Huller af noget større Tværdimension eud de

lange; tæt nedenunder dem nogle Gruber, der atter er større end

Hullerne. Alle Gruber og Huller ligger nøjagtig i Fortsættelsen

af de 10 Tandrækker og danner selv, naar man ser nøje til, Tvær-

rækker. Ser man paa Svælgbenet ovenfi-a (og lidt bagfra), finder

man, at nogle af de lange Hullers øverste Del ligger lidt længere

frem end de andres, og tillige at disse mere fremspringende Huller

ligger i Mellemrummene mellem de ovenfor omtalte store Huller

hvorigennem ny Tænder er ifærd med at bryde frem.

Undersøger man et Præparat med Bløddelene paasiddende, ser

man, at det øverste Parti af Bagranden, det Parti, som er gennem-

boret af de store Huller (med de unge Tænder i) og af de lange

Huller, er bedækket med en tynd, stram Membran, medens det

afrundede Parti af Bagranden giver Udspring for en tyk musculøs

Hudvold, der dækker hen over og beskytter det tyndhudede Parti

(smlgn. de øvre Svælgben).

Aabner man det bageste, fortykkede Parti af Svælgknogleu.

finder man flere Tværrækker af Tandanlæg indesluttede i Tand-

sække (som var meget maadelig conserverede). Hulen, hvon An-

lægene findes, strækker sig frem omtrent til Midten af Knoglen,

hen under de fungerende Tænder. Tandanlægene har derfor en

ganske ejendommelig StiUing. De forreste af dem, de der tØ

skal træde i Brug, ligger overordenlig skraat, næsten horizontalt.

med den øverste Kant bagud; de, der sidder bagenfor disse, ind-

tager en noget mindre skraa Stilling, og de bageste, yngste, der

endnu er temmelig bløde, uforkalkede, har en omtrent lodret Stil-

ling. Tandsækkene var fastgjorte til Bagvæggen, og efter Ana-

logien med Pharyngealia super, tvivler jeg ikke om, at de g^nm



de smaa Huller (de lange inclusive) hang sammen med den tynde

Membran paa Knoglens Yderside i).

b. Hos CaUyodon.

Hos den af mig undersøgte CaUyodon finder jeg et nedre

Svælgben, der næsten ganske ligner det, vi finder hos en af de

Scam'er, hvor det er forholdsvis kort; dog er der den Forskel, at

hver Tværrække bestaar af 6 Tænder; der er 12 Længderækker.

C. Hos Pseudoscarus.

Hos Pseudoscarus er den firkantede tandbærende Plade ikke

lidet længere end bred; hos Pseudoscarus cæruleus er Forholdet

omtrent som f; hos en anden Art finder jeg den lidt kortere.

Hos yngre Individer finder vi den lidt smallere fortil.

Tænderne sidder i Tværrækker (hos de af mig imdersøgte

16-18). Antallet af Tænder i hver Eække og Ordningen er den

samme som hos Scarus. Men Tænderne har her en noget anden

Form; de er ikke saa stærkt sammentrykte, navnlig ikke henimod

deres Basis, men længere og smallere; der er mere Cement mellem

dem. Hos Pseudosc. cæruleus hælder de temmelig stærkt bagtil:

det samme er Tilfældet med Tænderne hos en anden Pseudoscarus,

»5m jeg har undersøgt (Præparat i det heiTærende Museum), men

' langt ringere Grad. Bagsiden er ikke ubetydelig kortere end

Forsiden, og Tændernes fri Rand stærkere convex end hos Scams.

Medens hele Massen af sammenkittede Tænder paa Pharyngeale

'iferius hm i en ringe Grad blev udhulet hos Scarus, paa Grund

'^^ at de sammenlagte øvre Svælgbens tandbærende UndeiTande

^tt er Udet smallere end det nedre Svælgbens tandbærende Parti

ivagt convexe, er Udhulingen her større, da det nedre

tandbærende Parti er en Del bredere end de øvres.Svælgbens

'Til Overflod!

li"l<lene
i di

^'lelig Forlængelse fra Tandsækken gaa ud gennem '



Hos Pseudoscarim cæruleus finder jeg Udhulingen særdeles stærk.

Hos mit Exemplar er Emaljen slidt af Spidsen paa nogle af Tæn-

derne i den 4de (eller 5te) Eække, regnet bagfra; i deu 7de ser

jeg tydelig den forbenede Pulpa slidt frem paa et Par af Tæn-

derne. I den 9de Kække finder vi en Tand, hvor Emaljringen er

ufuldstændig bagtil. Det samme er Tilfældet i de forreste fra den

12te bageste at regne. Man vil heraf kunne slutte, at det under-

liggende Ben i en ikke ringe Udstrækning bliver slidt.

d. Udviklingen.

Sammenholder man det nedre Svælgben med de øvre, vil dit

ikke falde vanskelig at erkende Udviklingen ; den er i alt væsenligt

den samme. Partiet med de smaa Huller er paa de øvre Svælgben

langt; her er det .stærkt forkortet.

Paa det nedre Svælgben er det bestandig fortil, at Sliddet

tager Ben og Tænder bort; bagtil derimod er der en bestandig

Nydannelse af bægge Dele. Paa det øverste Parti af Bagranden

(Fig. 3) sættes bestandig ny Benpartikler til; derved forvandles de

nærmest op til dette Parti liggende smaa Huller til lange Huller.

Samtidig bliver Gruberne til Huller, der sættes bestandig ny Dele

til paa det hvælvede Parti, der dannes ny Gruber o. s. v.

Tandanlægene staar, som ovenfor beskrevet, først lodret, senere

drives deres nederste Kant fremefter af de bagved dem anlagte

Tænder: den øverste Kant er derimod lænket fast; heraf kommer

den skraa Stilling. Idet Tænderne bryder frem, stiller de sisr

atter omtrent lodret.

Den første Udvikling gaar utvivlsomt for sig paa en

er identisk med den, der ovenfor er fremstillet for



m.

a. Hos Scams.

Medens Underkæbens Dentale hos de fleste Fisk er en tem-

melig lang, spinkel Knogle, er det her overordenlig kort og robust.

Det har en nogenlunde trekantet Form, saaledes at den forreste,

inderste Rand, Symphyseranden *), er den korteste (men den er dog

sammenlignet med andre Fisks særdeles lang); de to andra, den

svre og den nedre, er omtrent lige lange. Paa Underranden findes

en dyb Indskæring, hvori Articulare lægger sig ind. — Hos unge

Individer er, som Fig. 6 \1ser. Underkæbens Dentale forholdsvis

Paa den øverste Rand af Dentale finder vi en Længderække

(eller om man hellere vil: en Tværrække, intet af Udtrykkene er

i-'anske correct) af Tænder, meUem hvilke der er ikke ganske smaa

Mellemnim. Hver Tand har en kort conisk Form; Forsiden er mod

Spidsen tilskærpet; forneden paa Forsiden har ri en lille kort Kant;

se Fig. 7.

Nedenunder denne Længderække ser vi paa Udsiden en anden

alternerende med den og sammenkittet med den ved Hjælp af Ce-

ment. Nedenunder den ser vi nu flere (3—4) alternerende Rækker,

'ler paa samme Maade er kittede til dem ovenover. — Hos nogle

'^arn'er, f. Ex. Se. chrysopterus, er Forsiden (eller dog en Part af

•len) af afle de sidst næ\Tite Tænder i Dagen; hos andre er de

•lækkede af et tyndere eller tykkere Cementlag.

Ovenover den øverste Række kan man tidt se en Tand sidde

fastkittet mellem Tænderne i bemeldte Række og lidt højere end

^^ni; det er en Lævning af en ældre Række; den er gænie stærkt

Tænderne staar tillige i omtrent lodr

efterhaanden som man fjæmer sig fra Symphysen

>

J^e
to Symphyaerande griber ind i hinanden med nogle mærkelige

agformige Takter; Forbindelsen er særdeles solid.
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og mere skraa, saaledes at Eækkernes nederste Ende er længere

tilbage end den øverste (se Fig. 5, 711 er en lodret Række, n eu

Længderække). De lodrette Eækkers Antal er mellem 14 og 17

hos de af mig undersøgte. Antallet af fastgjorte Tænder i hver

lodret Eække er 2—4. — Det bør anmærkes, at Tænderae bliver

noget mindre i Kæbens bageste Del.

De øverste Tænder er aabenbart slidte, men dog ingen saa

stærkt^ at Dentinen er bleven blottet. Hos de Arter, hvor kun de

øverste Længderækker er blottede for Cement paa Ydersiden, de

andre Rækker ikke, har Mangelen af Cement paa de første aaben-

bart sin Grund i et Slid. Hos dem, hvor alle Tænderne mangler

Cement paa Udsiden (rigtigere paa en Del af denne), dannes der

aabenbart intet paa denne Side.

Det beskrevne af sammenkittede Tænder indtagne Parti (f—h

paa Fig. 5) er ganske blottet for Bløddele. IN'edenunder det

træffer man paa et Parti b—a, som er overtrukket med en tjnd

stramt paaliggende Membran. Nedenunder dette Parti udspringer

Underlæben , som væsenlig kun dækker hen over det med den om-

talte tynde Hud beklædte Parti, derimod ikke hen over Partiet

f~b.

Fjænier man Bløddelene, finder man, at der øverst paa Par-

tiet b~a, som ogsaa Fig. 5 viser, findes Huller i Benmassen, og 1

disse Huller unge Tænder, i Færd med at bryde frem. Dér, hvor

Læben udspringer, ser vi en Tværrække af SmaahuUer (O o?

lidt ovenfor dem en Række endnu mindre Huller, som alternerer

med dem; alle disse Huller ligger i de lodrette Tandrækkers For-

længelser. — Betragter man et tørt, renset Præparat, kan man 1

heldige Tilfælde se nogle ganske smaa Huller eUer rettere Gruber

i Benets Overflade paa Partiet h—a. Ogsaa de Ugger i Tand-

rækkernes Forlængelser.

Betragter man den indvendige Side af en Underkæbe, hvor

alle Bløddele er paasiddende, ser man at Kæben ved Slid er til-

skærpet henimod den med Tænder besatte øverste Kant, og tillige

at ikke blot den lille Flade, som Tilskærpningen har frembragt.



men ogsaa et lille til Slidfladen grænsende Parti af den øvrige

Indside er blottet for Bløddele.

Fig. 8 viser et Tværsnit af Dentale hos Scarus Cateshyi. For-

oven ser man 3 Tænder, alle hørende til samme lodrette Række;

Spidsen af den næstøverste griber lidt frem foran Basis af den

øverste; den 3die øverste paa samme Maade frem foran den næst-

øverste. Pulpa er forbenet og forbunden med Kæben. — Den

nederste Del af Knoglen indtages af en stor fælles Tandhule; vi

ser paa Snittet 4 Tandanlæg, omgivne af Tandsække, som ikke er

skarpt sondrede fra hinanden. Bemærkes bør det, at medens de

fungerende Tænder staar omtrent lodret, ligger de ældste Tandanlæg

skraat; de yngste Tandanlæg staar derimod igen lodret. — Det vil

ses, at Tandanlæget Nr. 1, der endnu er blødt, ligger noget foran,

udenfor, Nr. 2. Ved /' findes de største smaa Huller, som vi

iFacta med dem, vi fandt for de

øvre Svælgbens Vedkommende, finder vi den skønneste og stricteste

Analogi. Hvad dér vender bagud, vender her opad, ellers er For-

ioldene væsenlig de samme. Dér som her er Tænderne ordnede i

Kækker, Svælgbenenes Læugderækker svarer til Underkæbens lod-

rette Rækker. Dér fandt vi en fælles Tandhule foran de fun-

derende Tænder, her tinder vi den nedenfor. Dér fandt vi de smaa

Huller liggende i Forlængelsen af Længderækkeme , her (hvor de

hurtigere oblitererer) i Forlængelsen af de lodrette. Underlæben

svarer til Hudvolden o. s. v. o. s. v.

Paa Dentale af Scarus Cateshyi har jeg anstillet en finere

Undersøgelse over Tændernes Udvikling. Jeg udtrak Kalken paa

sædvanlig Vis ved at lægge Knoglen i 2 pCt.'s Chromsyi-e, hvortil

^^r sat lidt Saltsyre, Kæben kom dernæst i stærk Spiritus, og jeg

*^«lte den paa fri Haand i Snit. Denne Undersøgelse gav et meget

tilfredsstillende
Eesultat.

^k- 10 forestiller et Snit af Dentale hos Scarus Catesbyl,

^^agt forstørret, o, o' er Kæbens Benmasse; ved e ses et tomtEum,

^''^ den af Syren opløste Emalje har efteriadt sig, d er samme
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Tands Dentin. Man ser, at Tandhulen er fyldt med et Bindevæv /.

Ved I ser mau et af de smaa Huller. Emaljorganerne er betegnede

med eo^). — Emaljorganenie hos Scarus bestaar, som stærke

Forstørrelser af meget fine Snit viser, inderst af lange Cylinder-

celler og udenom dem af korte rundagtige Celler, der ligesom

Cylindercelleme har meget tydelige Kærner; eller med andie Ord:

Emaljorganet ligner ganske de øvrige Benfisks (se Heincke, „Zeitschr.

f. \viss. Zool." 23).

Fig. 11 er Partiet «— /? af samme Præparat, stærkere

forstørret, ligesom den foregaaende Figur tegnet ved Hjælp af

Tegneprisme. Fra Emaljorganet eo gaar en Stræng bestaaende

af lignende Celler som de i den ydre Del af Emaljorganet, føret

gennem Alveolens Bindevæv og dernæst ud gennem det lange rør-

formede Hul (Z) i Alveolens FoiTæg. Jeg har tydelig kunnet

forfølge Strængen tæt ud til Overfladen, saaledes som Figuren viser

det. Paa et andet Præparat ser jeg den gaa helt ud til Over-

fladen; en Sammenhæng med Mundhulens Epithel, der i øvngt

bestaar af lignende Celler, har jeg ikke kunnet constatere, da dette

manglede paa det pågældende Sted 2). Endnu bør jeg bemærke,

at jeg i det aftegnede Tilfælde ikke fandt Strøngen i sin hele

Længde paa ét Snit, men paa tre successive Snit; Figuren kan der-

for siges at være combineret. I et andet Tilfælde maatte der en

Serie paa fem Snit til, medens jeg har et tredic Tilfælde, hvor om-

trent hele Strængen findes paa ét Snit. Som i Figuren antydet, ei

Strængen og Emaljorganet omgivet af en Skede af tættere Binde-

væv, Tandsækken. Paa canniniserede Præparater farves Emalj-

Bindevævet bliver rødt, navnlii-'

Sammenholder man disse Eesultater med Heinckes (og iome^

Undersøgelser (der er refererede ovenfor, ved Behandlingen af i*^

øvre Svælgben), kan Ingen tvivle paa, at den ovenfor be-

') Tandanlægene er udfaldne.
i

•
t i

') Mundens Epithel er i det hele slet conserveret, tindes kiiu lævcc

Fordybninger.



mellem Emaljorgau og Epithel, eller med andre Ord at Ud-

viklingen er følgende: En Epitheltap med Bindevæv omkring gaar

lied i Alveolus gennem et Hul, der bliver resorberet i Alveolens

l'orvæg-. Den vokser, vandrer forbi Forsiden af de ældre Tandkim

ned paa Bunden af Tandhulen, hvor den udvikles videre*).

De ældre Tandanlæg træder i Eunction derved, at det foran

(udenfor) dem liggende Parti af Alveolens Forvæg resorberes bort

(livorved de øverste, største Huller, g i Fig. 5, dannes), samtidig med

at Alveolens Bagvæg bliver tykkere og samtidig med at 'Pulpa for-

bener; ved Tandsækkens Ossification dannes Cement, hvorved Tanden

kittes sammen med de andre til et Mosaik paa Kæbens Udside.

I den ovenfor givne Beskrivelse af Tandordningen, der egenlig

klin gælder for større Individer, er der talt om Længderækker og

lodrette Rækker. Man kunde ogsaa, som Fig. 5 viser, tale om

Skraarækker (0—4 ligger i en saadan). Hos unge Individer er de

første ikke ret udprægede; derimod ser man, som Fig. 6 udnser,

tydelig Skraarækkerne, som danner noget mere spidse Vinkler med

den øverste Kant end hos de ældre. Dels af denne Grand, dels

paa rmmd af Tændernes forskellige Størrelse er der endnu ikke

den Regelmæssighed tilstede, som hos de større, men man ser let,

<it der intet Spring or mellem de paa Figg. 5 og 6 afbildede Til-

stande. — Spor til det samme Forhold som hos de unge findes

b. Hos Callyodon.

i''t herværende Museum ejer kun to Esemplarer af Callyodon

•let Stykke, der velvilligst blev stillet til min Disposition;

t Arten C. nstus og 16—18 Centim. lange. I Henseende

''! r)ontale ligner disse Individer de unge Scarus'er, kun at Skraa-

rækkerne næmer sig endnu mere til Horizontaliteten; jeg er til-

. Del af Forbil!delsesstrængen
vedligeholdes



bøjelig til at antage, at selv voksne Callyodonter — hvilket mine

neppe er — ikke nogensinde vil frembyde et Forhold, som det,

der findes hos de voksne Scaruser, eller med andre Ord, at Skraa-

rækkerne vil nærme sig til den horizontale Stilling, og at mine

saakaldte lodrette Eækker ikke vil være udprægede selv hos voksnu

Individer. — Ellers er alt væsenlig som hos Scarus.

c. Hos Pseudoscams.

Underkæbens Dentale hos Pseudoscarus er endnu kortere end

hos Scarus; den tandbærende Del af OveiTanden paa bægge Deu-

talia tilsammen danner meget nær en Halvcirkel.

De „smaa Huller" ligger her, som Fig. 12 viser, langt længere

nede paa Knoglen end hos Scarus. Den nederste Del af Under-

kæbens ydre Overflade er ligesom trukket tilbage i Forhold til den

øvre Del; en lille Skraaning forbinder bægge; paa denne Skraa-

uing findes de omtalte Huller (Z). Men nu kommer vi til et For-

hold, hvori de af mig undersøgte Pseudoscarm-kriQT ikke fidet af-

\'iger fra Scarus. Medens vi nemlig hos denne Slægt saa, at det

Parti, som laa mellem de tydelige Smaahuller (og det er de

eneste vi træffer hos Pseudoscarus) og det med sammenkittede

Tænder bedækkede Parti, var beklædt med en tynd Membran (ilu-

cosa 4- Periost), finder vi her, at Knoglen paa bemeldte Parti,

som her vv ,>tørn' . iiu-or i Daffon. ubedækket'). Nederst er

') Til ovenstaai^u.l.- l)ør J„i; Mgcud,- l)omærkorf: Hos Fs. siiperbm

den ncderstp Del af dm .Aeutuv .oiu nøgen betegnede Beuflade 1

dækket med en t\nd uiorkalket Membran af stærkt fibrillært lim

væv. Højere oppe f..rkalk.M- <ieniie Membran. Hos Ps. carulejis n

træder denne Furkalkning tidligere, saaledes at den „nøgne BentiJ'

her virkelig er holt nøf,'en. Den ved denne Bindevævs-Membran^ l

kalkning fremkomne Benmasse, der naturligvis er særdeles tw

kun til at studere paa meiifet fine Snit og „Diinnschliffe". har «h

fibrillært Udseende end den øvrige Knokkcimassc, der i øvrigt .

ikke er uden Fibriller, oj,' man^'ler hildstændig ethvert Sjh ;

haversske Canaler; den er ikke skarpt sondret fra det øvrigo
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dette nøgne Kuokkelparti glat, glinsende; højere oppe er denne

glinsende Overflade hos nogle lidt forvitret, hos andre ikke; højere

oppe ser man at den er underkastet Slid; ovenover dette slidte

Benparti træder Cementen frem; den kendes her let ved sit, jeg

kunde fristes til at sige stearinagtige, fuldkommen tætte Udseende

(herom nedenfor). Øverst oppe træder endelig Tænderne selv frem,

ordnede i Længde- (Tvær-) rækker og i lodrette Eækker; man kan

ikke her, som hos Scams, udpege en enkelt Længderække som

dannende Randen; Randen constitueres her af Tænder tilhørende

forskellige Længderækker (se Fig. 12). — Der findes intet Spor

til Huller svarende til de ved g paa Fig. 5 afbildede.

Paa Knoglens Inderside finder vi de samme Forhold som hos

Scarus; den ikke slidte Del af den blottede Indside er her blank

og staar over den øverste Kant i Forbindelse med den glatte Del

af Yderfladen.

Efter at have betragtet Knoglen udenfra, vil vi gaa over til

i»t undersøge nogle Snit.

Fig. 13 giver et nøjagtigt Billede af et Snit af Underkæben hos

en stam Pseudoscarus; øverst oppe er Snittet lidt skævt. 6 Tænder

er gennemskaarne. Den nøgne ydre Benflade strækker sig fra lidt

'jvenfor I' til Spidsen af den 3die nederste Tand; indenfor ligger

tydelig, skarpt sondret, men kun foroven, et Lag Ce-

'"ent (c); det glinser paa Snittet stærkere end Benmassen, er

derhos mere gulligt; det er gennemtrukket af en enkelt haversiansk

Canal (som jeg ikke har tegnet). Den forbenede Tandpulpa gaar

'
et med Kæbemassen; Cementen paa Tandens Bagside er ikke ret

'ydeUg sondret for Øjet. I' er den skraa Flade, hvorpaa Hullerne

^^^^•, t Tandhulen. — Man vil af samme Figur se, at Tænderne

?riber Udt frem foran hinanden.

^'i vender os dernæst til at betragte omstaaende Træsnit, efter

«n med Tegneprisme udført Tegning af et „Diinnschliff" af en Del

*f Dentale hos Pseudosc. cæruleus. Vi bemærker straks, at Tænderne

•»er ikke griber frem foran hinanden, men er stukne indeni hin-

" ^°' ^^^ ^'idere Dentinens {d) reducerede Tilstand, der senere



hen i Afhandlingen vil blive drøftet. Vi ser, at Cementen (c)

mod den indre (o') ved en fuldkommen skarp Contour.

Denne Contour er dog ikke ganske uafbrudt; paa et Par Steder

ser vi en Afbrydelse; paa disse Steder staar Cementens haversske

Canaler i Forbindelse med Benmassens. Foroven ses Cementeu

at træde frem til Yderfladen.

Af ovenstaaende Facta sluttes følgende: Medens Tænd

hos Scarus bryder frem gennem Alveolens Fon'æg, kittet

her ved Cementdannelsen fast til Indsiden af beme^

Forvæg, der her er nøgen; de bryder altsaa slet ikk

Først naar Sliddet har taget Fonæggen bort, kommer C*

frem i Dagen. — Dette i høj Grad interessante Forbold

man ikke med et Ord omtalt i Litteraturen.

^menten



Lige dér, hvor den blanke Bentiade hører op springer Under-

Alveolens Bund og den Del af Forvæggen, som ligger neden-

for Skraaningen, bestaar af en Benmasse, som er forsynet med

store lodrette eller rettere svagt krummede haversske Canaler: de

fine Eør, som findes i denne Del af Benmassen, staar. i al Fald

tildels, omtrent lodret paa disse Canaler, og denne Benmasse faar

der\-ed et noget dentinagtigt Udseende; foruden de lodrette haversske

Canaler er der kun faa andre. Forneden, paa Kæbens underste

Kand, sættes der ny Bendele til samtidig med at Alveolus graver

sig dybere ned. Der sker endvidere en bestandig Nydannelse af

Benpartikler til, hvoiTed den blanke Flade fornyes og de ældre

smaa Huller tilstoppes. Den Benmasse, som afsættes paa Skraa-

ningen og som tilstopper Hullenie, har en ganske anden Character

•'ud den gennemborede Benmasse: den er nemlig forsynet med et

tint Netværk af haversske Canaler. Paa heldige Snit kau man

<ifrfor se, hvorledes Alveolens Ydervæg ovenfor Skraaningen bestaar

''f Beupartier af samme Character som Bundpartiet, adskilte af

Partier med stærkt forgrenede Eør (udstoppade Huller) og bedæk-

i^^fie paa Udsiden med et Stratum af lignende Benvæv: men Snittet

maa for at vise dette smukt gaa gennem en lodret Kække udstop-

pede Huller; Hullerne er nemlig placerede saa tæt, at et lidt skævt

^"it intet tydeligt vil vise: det meste af Forvæggen bestaar af

•tfnne secundært dannede, udstoppende og bedækkende Benmasse.

Tænderne kan i Almindelighed siges at være noget bredere

f'>roven end hos Scarus. Hos nogle (ældre Individer) fandt jeg

*'**uden at Bagenden var trukken ud, tøffelformig.

Hos de fleste Pseudoscm-usev, som jeg har set, men ikke hos

^ store Exemplarer, hvorfor jeg antager det for et Ungdoms-

Pliænomen,
griber Tænderne i to ved Siden af hinanden staaende

''linierende
lodrette Eækker ikke ret dybt ind mellem hinanden,

'''»llfet derimod, som Fig. 12 udviser, i høj Grad er Tilfældet
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En Undersøgelse, som jeg foretog paa en decalcificeret Under-

kæbe af Fseudosc. superhus , viste mig , hvad Udviklingen af Tæn-

derne angaar, ganske samme Forhold som paa /ScarMs-Underkæben;

Tandanlægenes Stilling er den samme o. s. v. Kun var der mange

Here Tandanlæg, hvilket, efter det store Antal Tænder i hver lodret

Række af fastgjorte Tænder, maatte ventes.

Den ovenfor givne Fremstilling gælder for de Pseudoscanis-

Arter, som findes i det herværende Museum, og efter de systema-

tiske Beskrivelser og Afbildninger maa jeg antage, at den gælder

for det aldeles overvejende Antal Pseudoscarusex. Den gælder dog

ikke for alle, hvilket jeg ser af de Bemærkninger, som Owen gør

om Tandforholdene hos ,,Scanis muricatus''; der hører til Pseudo-

scarus efter Bleekers Inddeling'). Owen siger om den ydre \si'

af Tandhulen (baade i MeUem- og Underkæbe) s)
-. „It is sometime^.

as in Scarus muricatus
,

perforated by numerous small foramma,

through which foramina, in the recent fish, processes of the external

periosteum are continued to the analogous membrane, Hning the

lientigerous cavity, and forming the capsule of each denticle", og

af en Figur (som forøvrigt forestiller Intermaxillare) ses det, at de

..small foramina" er strøede over Kæbens Udside helt op (ned) til

de sammenkittede Tænder. Han omtaler end videre, at der resor-

beres Huller paa Ydervæggen, gennem hvilke de

kommer frem for at kittes sammen med de allerede i

som danner en tuberculeret Overflade paa en stor Del af Knoglen

Yderside. — Man vil se, at denne Art i Underkæbens Tandforhold

i høj Grad ligner de ægte Scarus %r; men Kæberne er som hos »'

andre Pseudoscarm-ÅxiQT forsynet med mange flere Tænder em

Owen siger, henvisende til en Figur af et Snit af UndeiK^^

hos Pseudosc. muricatus, at Tænderne staar lodret paa K;*

mmenkittede.
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ydre Overflade. Nu har Tænderne hos den af ham undersøgte

Pseudosc. muricatus aabenbart samme Form og Stilling som hos de

af mig undersøgte gamle Pseudoscarusex. En Sammenligning

mellem min Fig. 13 af en saadan ældre Pseudoscarus og Fig. 8 af

en ægte Scarus vil vise, at Tændernes Stilling hos hægge er den

samme; hos hægge Slægter vender Spidsen af Tænderne opad, hos

bsBgge staar Tænderne omtrent lodret, som sædvanlig hos Fiskene,

ikke vandret, som man efter Owens Angivelse skulde formode;

Owens Fejltagelse beror paa, at han ikke har undersøgt ægte Sca-

m'er; hele hans Fremstilling af Scaroidernes Tandforhold er væ-

senlig gjort efter Pseudoscarus muricatus.

IV.

a. Hos Scarus.

HeUemkæben er ligesom Underkæbens Dentale særdeles kort;

den har ligeledes en trekantet Form, men er ikke slet saa høj som

Dentale; dens øverste Hjørne er trukket ud i en Froces, der hviler

paa Oversiden af Craniets forreste Parti. Den inderste Kand

mangler de Takker, vi fandt paa Dentale; de to Mellemkæber er

^ forenede ved stærke Ligamenter, men holdes desuden i Stil-

ling ved at de kraftige Overkæbeben og Ganeben lægger sig ind

paa Siden af den omtalte Proces. I Eobusthed overgaar de end-

ogsaa Underkæben.

Tænderne ligner i det hele Underkæbens (se Fig. 22). Langs

^nden af Kæben hai' vi her som dér en Eække Tænder med

^«nemniQi og ovenfor (dér nedenfor) paa Ydersiden ser man For-

fiademe af en anden alternerende Række Tænder. Flere Længde-

^^«r-)Rækker af Tænder end disse to ser vi ikke ved Betragt-

'"'i^en af Kæbens Ydre hos nogen af de undersøgte :<carus-Arter.

O^eufoi

^nderk

Q^erlæben. Cement vil vi næppe

•iisse Tandrækker tinder vi ligesom paa Pscndosrams ^

^aderkæhe en blank nøgen Benflado- ovenover den udspringer



af Kæbeus Ydre; som nedenfor skal paavises findes den dog, ead-

ogsaa meget tydelig udviklet.

Foruden de ovenfor omtalte Tænder, hvis Stilling er særdeles

regelmæssig, finder vi tillige nogle andre. Hos de fleste af mig

undersøgte Arter findes noget ovenfor den bageste Del af Inter-

maxillares nederste Kant én eller to bagud rettede „Hugtænder'\

Foruden disse finder vi ved Symphyseranden 1 eller 2 nedad

og mod Kroppens Midtplan rettede Tænder, der hos nogle er smaa,

hos andre vel udviklede. Hos Scarus hoplomystax findes der des-

uden en fremad og nedad rettet Tand mellem Symphysetanden og

Hugtanden; baade den og Hugtanden er her temmelig store.

Paa Bagsiden af Intermaxillare finder vi ligesom paa Under-

kæben en tilskærpet Flade og ovenfor den (dér nedenfor) en nøgen

Benflade.

Leder man efter de „smaa Huller" paa Knoglens Forside vil

man ingen finde undtagen ved Symphyseranden og ovenfor Hug-

tænderne. Dette Forhold forbavsede mig i Begyndelsen; men en

nøjere Undersøgelse viste mig, at jeg gjorde fejl i at ville have

alle de smaa Huller paa Forsiden.

Den omtalte UTndersøgelse, som jeg gjorde paa en decalcificeret

Kæbe af Se. chrysopterus , viste mig, at Forbindelsesstræn-

gene mellem Emaljorganerne og Mundhulens Epithel

gaar gennem Bagvæggen af Tandhulen for alle Tændernes

Vedkommende, med Undtagelse af Symphysetænderne (directe iagt-

taget) og, som jeg foi-moder, Hugtænderne, hvor den gaar gennem

Forvæggen. Jeg saa end videre meget smukt, hvad jeg ikke saa

for Dentales Vedkommende, det første Anlæg til Emaljorganet som

en med Bindevæv omgiven Epitheltap , der stod i Forbindelse med

OveiHaden (>g ragede ned i en Hule i Bagvæggen. Disse Epithel-

tapper«). hvoraf jeg har sét flere paa forskellige Stadier, befan



sig ved Grænsen mellem det nøgne og det bedækkede Parti af

Kæbens Bagside; det er værd at notere, at der paa dette Sted ud-

springer en Hudvold, som vælter sig ned over det nøgne Parti. —
Efter at den microscopiske Undersøgelse havde belært mig om

Sageiis sande Sammenhæng, havde jeg heller ingen stor Vanske-

lighed ved at finde dem paa Knoglens Bagside; tydeligst saa jeg

Den første Udvikling af Tænderne i Intermaxillare hos Scarus

adskiller sig altsaa fra Dentaletændemes derved, at Epithel-

tappene for alle Tændernes Vedkommende, med Und-

tagelse af Hugtænderne og

Symphysetænderne, der for-

holder sig ligesom Tænderne

i Dentale, vokser ned i Al-

veolus gennem dennes Bag-

væg.

Hosstaaende Figur er tegnet

med Prisme efter et meget tyndt

.Dunnschliff" af Kanten af Inter-

maxillare hos Scarus Cateshyi.

Snittet har ramt 3 Tænder, den

«iie (den næstøverste) har det

^ strejfet, saa at kun Emaljen

«! bleven ramt
;
paa den øverste

w Emaljen stærkt slidt; det, som

^et især kommer os an paa, er,

at man saa vel paa Ydersiden

^m paa Indersiden af den nederste Tand paa det allertydeligste

^r et Lag Cement, der atter baade paa Ind- og Udside har et

Lag ægte Ben over sig. Det er ikke nok, at Cementen tydelig

^rafeat mod Benet, men den viser en Forskel i Structur, som

"»je svarer til den, som KoUiker i sin „Gewebelehre" (5te Auflage,

^^67, p. 371) angiver for Menneskets Vedkommende: Cementens
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Benlægemer*) og haversske Canaler udsender langt talrigere og

mere forgrenede fine Eør end den omgivende ægte Benmasses.

Man vil af Figuren let skønne, at det er svært at finde Cementen

ved en Ovei-flade-Undersøgelse ; den er overordenlig lidt blottet. —

Tænderne griber ikke som i Underkæben frem foran hinanden, men

de rider paa hinanden, om end ikke saa udpræget som Tænderne i

Underkæben hos de unge Pseudoscaruser. — Det kan her be-

mærkes, at de fastgjorte Tænder i hver lodret Kække kun er et

Par Stykker i Tallet.

Som man vil se, bryder de omtalte, de talrigste. Tænder

i lutermaxillare hos Scarus, lige saa lidt som Under-

kæbetænderne hosPseudoscarus, ud gennem Alveolens

Yasgge, men kittes fast til dem ved Cement. Derimod

bryder Symphysetænderne og' Hugtænderne ud gennem

Alveolens Forvæg, ikke gennem det blanke Parti, men gennem

det med Bløddele dækkede; senere kommer de naturligvis til at

sidde i det blanke Parti, i det Udbrudsstedet forandrer Beskaffenhed.

Hos unge Scarus qv finder et lignende Forhold Sted i Tand-

ordningen paa lutermaxillare, som det vi før omtalte for Dentales

Vedkommende: Længderækker og lodrette Rækker er ikke udpræ-

gede, derimod ser man tydelig Ski-aarækker, der danner temmelig

spidse Yinkier med den nederste Kant. En Forandring af Skraa-

rækkernes Retning, saaledes at Yinklen med den nederste Kant

bliver støn-e, samtidig med at Tænderne bliver mere éns store, ni

bevirke den hos de større stedfindende Regelmæssighed. Giinth«"'

berører i sin Slægtsdiagnose af Scarus („Catalogue of Fis!;

IT, p. 208) dette Forhold med følgende Ord: „Anterior teeth

dered together, arranged in quincuncial order in mature specn

and in oblique series in young ones".



b. Hos Pseudoscams.

I Form ligner Mellemkæben næsten ganske Dentale, paa det

\m\ at vi her finder den opad-bagud rettede Proces som hos

Srarus paa Mellemkæben; desuden er den noget robustere end Den-

tale. Mellemkæben hos Fseudoscarus griber ud over Underkæben,

lius Scarus griber Underkæben ud over Mellemkæben.

I Tandforholdene finder den fuldkomneste Overensstemmelse

Sted mellem Intermaxillare og Dentale, saaledes at en Beskrivelse

er oveiHødig. Kun maa bemærkes, at her ofte findes lignende

„Hjørnetænder" som hos Scarus (der ligesom Scarus\ „bryder

frem", hvad de andre Tænder ikke gør), samt at de smaa Huller

findes paa samme Sted som paa Dentale, altsaa paa Forsiden.

En microscopisk Undersøgelse gav Forhold, som ganske svarede til

Dentales.

Det vil af ovenstaaende fremgaa, at Tandforholdene i Scai-m'ii

Mellemkæbe er ikke lidet forskellige fra dem, vi finder i Psmdo-

scaruss, idet Flertallet af Tændernes Emaljorganer (rettere Mødrene

til disse, Epitheltappene) hos den første trænger ind i Alveolus

fra Bagsiden af Kæben, hos den anden fra Forsiden. Men Studiet

af Mellemkæben hos Calhjodon bringer disse Differenser til at gaa

'^P i en Enhed. Intemaxillare hos den af mig undersøgte Callyo-

'ion ustus kan siges at være en ^car«s-Mellemkæbe , hvor Sym-

physetændeme er talrigere (3—5 i hver Kæbe), større og siddende

itke blot paa Symphyseranden , men ogsaa paa det til denne stø-

<J«iide Parti af Kæbens Yderflade; disse Tænder udvikles lige-

som Symphysetænderne hos Scarus fra Kæbens Forflade

findes Hjørnetænder, der forholder sig som hos denne. De andre

Tænder
i Kæben sidder hos mine Exemplarer i Skraarøkker, lige-

^"^ hos den unge Scarus, men Rækkerne danner endnu spidsere

Vinkler med Underranden end hos denne; disse Tænder udvikles



at bryde frem gennem Alveolens Bagvæg.

Det vil af ovenstaaende indlyse, at Pseudoscarus' ilel-

lemkæbetænder svarer til Callyodons og Scarus' Sym-

phy se tænder (og Hjørnetænder), medens Pseudoscarus intet har,

der svarer til det større Antal af Scarus (og Callyodon ustus)

3Iellemkæbetænder (dem der udvikles fra Kæbens Bagside). I ful-

deste Harmoni hermed staar følgende Forhold: Mellemkæbetændenie

hos Pseudoscai-us griber ud over Underkæbetændeme ; det samme

er Tilfældet med Symphysetænderne hos Callyodon, ogsaa de griber

ud over Underkæbens Tandrand. Hos Scarus griber derimod Under-

kæbetænderne frem foran Mellemkæbens; hos Callyodon ustus griber

ligeledes Underkæbetændeme frem foran det større Antal Mellem-

kæbetænder (dem der udvikles fra Bagsiden). — Paa Tabula 406

i Cuvier og Valenciennes' Fiskeværk, Tome XIV, finder jeg afbildet

en Callyodon Japonicus; hos den er Symphysetænderne langt

talrigere end hos C. ustus; de bedækker, som det synes, over

Halvdelen af Kæbens Udside.

Callyodon repræsenterer altsaa i Mellemkæbens Tandforhold et

smukt Mellemstadium mellem Scarus og Pseudoscarus.

V. Histiologiske Bemærkninger.

Emaljen er hos Scaroideme forsynet med forgrenede Ror.

Disse Rør bestaar af en lige eller svagt krummet Stamme, hvis

Retning er omtrent lodret paa Overfladen og som i forskelUg Af-

stand fra denne opløser sig i en Mængde fine buede Eør. Den

næi-mest til Dentinen grænsende Del mangler Rør; Rørene munder

ikke ud paa Emaljens ydre Overflade'). — Owen siger ved Be-

skrivelsen af Svælgtændemes Emalj, at Emaljrørene ender i -^^^

lellular boundary between the enamel and dentine"; en saadan

) Tomes („Dental Anatomy", 1876, p.55) angiver og £

hvis Emalj synes at have en lignende Bygning soe

Emaljrørene munder paa Overfladen; det er vist en Fejltagelse.



„cellular boundary" existerer ikke; jeg formoder, at Owens „Dunn-

schliffe" har været for tykke. — Emaljen er afsat mod Dentinen

med en fuldkommen skarp Contour; den opløses i færdigdannet Til-

stand fuldstændig af svage Syrer; i meget ung Tilstand, . hvor den

endnu er blød, derimod ikke.

Den tine rørene har et ganske andet Udseende. Hovedstam-

merne _er i det hele noget tyndere end Emaljrørenes Stammer; de

har. derhos, som Owen rigtig bemærker, et fint bugtet Forløb,

linder hvilket de udsender en Mængde fine Siderør. — Der er

ingensomhelst Communicatiou mellem dem og Emaljrørene, hvilket

Owen fejlagtig angiver, idet han, ligeledes ved Svælgtænderne,

siger, at ogsaa Dentinerørene ender i den ovenfor omtalte „cellular

boundary".

I Mægtighed overgaar Emaljen næsten paa alle Tænderne

Dentinen. Denne har dog paa Svælgtænderne en Tykkelse, som

nærmer sig til Emaijens; men hvor Tændernes fri Kant er stærkt

sammentrykt, paa de nedre Svælgtænder hos Scarus og paa alle

Svselgtændeme hos nogle Psetidoscarus'ev, gaar Dentinen ikke ind i

to sammentrykte Parti. Paa Kæbetændeme hos Scarus og hos

?amle Psmdoscanisev er Dentinen yderligere formindsket; dens

Tykkelse ikke lidet mindre end Emaljens.

Hos de to middelstore Pseudoscaruser, som jeg har undersøgt,

^'^'ler jeg, at Dentinen paa Kæbetændeme er reduceret til et tyndt

Stratum under den enorme Emaljehætte. Dette Stratum finder jeg

' ^^n hele Udstrækning kun paa de i Tandhulen værende Tænder,

^^ paa den nederste Tand i hver Række af fastgjorte Tænder.

erimod finder jeg paa alle de fastgjorte Tænder, under hvilke en

"•»»len Tand var kittet fast, at mer eller mindre Dentine mangler.

%len mangler hele den forreste Del af Dentinhætten, saaledes

*^ Dentinen kun findes under den bageste Del af Emaljhætten.

Facta kan kun forklares ved at antage en Resorption.

fuldstændig Hætte af Dentin, men idet Tænderne

^^m og den ene stikker Spidsen indeni den anden, finder en

formodenlig for at Tænderne kan fastgøres saa

^«r dannes

f^6res
0.

Resorption
I
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meget solidere. Denne Resorption rammer ikke blot Dentinen, mon

ogvsaa Emaljen, saaledes at den forreste Del af Emaljhætten paa

sinindside er grubet af howshipske Lacimer {foveolæ Howshipkvm\:

end videre ser man, at Emaljrørene paa de saaledes „ædte" Par-

tier mangler Forgreninger, kun bestaar af Stammen; paa det til-

svarende Sted paa en nederste Tand i en lodret Eække findes der

meget tydelige Forgreninger; den Del af Emaljen, hvori Grenene

findes, er altsaa i hint Tilfælde resorberet bort.

Den omtalte Resorption finder kun Sted hos yngre Individer.

Hos Scm^s finder jeg et lignende Forhold paa Intermaxillaies

Tænder; navnlig tydelig hos Se. chrysopterus, uden at dog Eesor])-

tionen har været saa stærk som hos Pseudoscarus. Intet saadant

finder Sted paa Dentale hos Scams.

Cementen er kortelig omtalt ovenfor (S. 341).

Emaljorganets Bygning ligeledes (S. 332).

Hvad Dentinens Dannelse angaar, maa je^ bemærke, at jeg

paa Snit har fundet et Lag tydelige Odontoblaster under Dentin-

Foranstaaende Afhandling er i det væseulige den samme soi

indleverede som Besvarelse af deu større skriftlige Opgave til n

rens i Naturhistorie i Begyndelsen af indeværende Aar (at b

Uger). Opgaven lød in extenso som følger:

„..Der ønskes en Eedegjørelse for Tandforholdene hos Scan

saavel med Hensyn til Tandudstyret og Tandordningen paa '

tandbærende Knokler som til Tandslid og Tandskifte samt tU Tar

Frembnid og første Anlæg."

De medfølgende Præparater Nr. a-n kunne benyttes af K

men tUbageleveres med Besvarelsen; de med 1, 3, 5, 6. 7 mærl

piarer stUles derimod til hans uindskrænkede Eaadighed til l'n

Opgaven tilsigter at give Kandidaten LejUghed til at vise. a

undersøge, iagttage og beskrive, ikke just til at vise. at ba

Litteraturkundskab: dog forudsættes det, at han har gjort sij

med og kritisk tilegnet sig Hovedlitteratnren i Spørgsmaah

Owen).



Skitser og ikke behøve en større Udarbejdelse i det enkelte end Hensynet

til deres ovennævnte Øjemed maatte kræve.

Japetus Steenstrup. F. Didrichsen. Fr. Johnstrup."

De omtalte Præparater bestod af skeletterede Hoveder, Kæber og

Svælgben saa vel af Scarus som Pseudoscarus , dels i tørret Tilstand,

dels opbevarede i Spiritus, foruden af en gennemsavet Underkæbe af en

stor Pseudoscarus. Af mine Figurer har jeg tegnet Fig. 1, 3, 5, 12, 13, 15

efter de medgivne Præparater. Do Præparater, som ligger til Grand for

miae øvrige Figurer, er derimod, ligesom en Mængde andre, udførte af

mig selv. — Jeg skylder Museets 2deu Afdeling (Etatsraad Steenstrup og

Dr. Liitken) Tak for overladt Materiale til Supplering af min Undersøgelse.

Efter at oveustaaeude var nedskrevet, har jeg faaet Lejlighed

til at undersøge to Exemplarer af Scarichthys auritus (det ene 11,

det andet 16 Ctm. langt). Denne Slægt staar i Tandforholdene

mellem Scarus og Gallyodon, dog nærmest den første. Svælg-

tænderne forholder sig omtrent som hos Gallyodon; paa det nedre

^vælgben er der 6 Tænder i hver Tværrække, hvoraf den mindste,

«ler skifte\is sidder paa højre og venstre Ende af Kækkerne, er

.^"lerst mie, mindre end hos Callyodon; det er efter al Sandsyn-

lighed den, der mangler hos Scarus; paa den modsatte Ende af

•^er Række sidder en Tand, der er betydelig større (bredere) end

in, men dog mindre end nogen af de andre; det er den, der er

•^^tt mindste hos Scarus. — Underkæben ligner i Henseende til

Tænderne ganske de unge Scarus er; Mellemkæben ligner ogsaa

?^aske disses; men der er dog den Forskel, at Tænderne her alle

''fJier frem: Hugtænderne gennem Forsiden, de andre Tænder

sennem Bagsiden (ligesom hos Callyodori); jeg finder ingen Sym-

Phjsetænder.



Explicatio figurarum.

sin. Scari sp., infra visum. j. ao lamma

ossea spongiosa, tegmen alveoli formans, perforata foramiuibus {1}
viain

prolongationum epitheUi („Epithelzapfen") in alveolum indicantibus ;
bfpars

posterior marginis inferioris dentibus cæmento connexis obsita, ad f dentes

abrasi sunt; g dentes emmpentes. — Non aliter in Callyodonte et Sca-

richthye; in Psevdoscaro duæ series tantum inveniuntur.

Fig. 2. Os phar. sup. dext. Scari Catesbyi, a latere mtenio visum.

Paries intemus alveoli sublatus. Paulo amplif. ab, hf ni m f^'-

indicatam indueens. Singulum foramen persectum est; capsula dentw H»

chorda tenui cum h cohæret. Dentes proximi litteræ « ininimi natu.

adhuc molles.

Fig. 3. Latus posterius ossis phar. inferioris Scari sp. j-^'"^^^

ossis ph. inf. in series altemantes transversas dispositi sunt;
"^.T;^*"

Pseudoscaro quæque series 5 continet, in Callyodonte et Scaiicnmye

p et Z ut in fig. 1. h fovea. [..

Fig. 4. Sectio („Diinnschl.") oss. ph, inf. Scari Catesbyi, paulo amp

ficata. p pulpa ossificata.
j^^^

Fig. 5. Os dentale Scari sp. (speciminis adulti) t- ^f P^.'^ "I^^^^

lateris exterioris, dentibus cæmento connexis obsita; ab pars q
^^

lateris membrana tenui inducta; ad a labium inferius ontur.
^^

.supra. m series dentium perpendicnlaris, n ser. horizontalis

,

Fig. 6. Os dentale ^c«7-i hoplomystaeis, pulli. f.
J)-^. ''_1''^"!|S

dentium, angulum acutiorem cum mar

parva {I in fig. 5)



parietL^ cxtorui

,

Pseudoscnri sp . <;jioi'i

^ -1!^ Sectionca parioti^ postcnoris alvooli "ssis iiitcrm,

xhopfeii. Paulo ampl. lii osso intcrmax Sckvi prolon^'atioi

"raiuum ilt'ntium. paucis (1 vel '2) dontibii=; ,ni\ta s,Mnph\8iii

caiuiiis oxeeptis. per pariptem posterioroiu iii alvcolnm in{>ri

'InitcRquo non (Tuinpunt (iiadpiu dentibus oxcoptis): pars os

inti-rioris ot postcrioris nuda. In Scarichthye res eæ<lem in>

-"1 d.'iitos in Scan, non ornmponto.-, ibi per parietem
]

"'i"'iit , m ti<r. IH i)roloii<:;\tio epitliclii jiernova.

"1. Mt.v <'.>tenini i-nithelium pntriiit r tela relliil

Callyodontis usti. luter Callyodantem et Scaru

rapli.Nsin in Callyodonte majore numero esse,

serien obliqiios dispositos, per parietom posteriorc

ientos ^,imph^siales. ca dens caninus erumpei

ii\. et Val. „Hifit. nat. d. Poiss.", XIV, tab. 40



Fig. 24. Pars sectionis pertenuis („Diinnschl.") dentis Scari Cateshyi.

qvod a cl. Owen non recte traditum est.

Xylogr. in pag. 836. Pars se

Pseudoscari cærulei.

Xylograph. in pag. 341. Pars i

Scari Catesbyi.



Om nogle parasitiske Krebsdyr, der snylte

hos Annelider.

G. M, B. Levinsen.

Hertil Tab. VI.

(Meddelt i Mødot den 15de Maj 1878.)

Siden Krøyer i 1837 beskrev den første Suyltekrebs hos en Anne-

Me, er i de forløbne 41 Aar Antallet af de hos Annelider fundne

Snyltekrebs kun løbet op til 14 Arter ialt, medens Tilvæxten af

de hos Fiske snyltende Former har været meget betydelig. Grunden

til denne ringe Forøgelse kan neppe udelukkende søges i Sjælden-

lieden af saadanne Snyltere hos Annelider. Ganske vist maa

fiskene betragtes som den Dyreklasse, der særligt er udseet til

'>ffer for de talrige, parasitiske Krebsdyr, da man jo kun kjender

faa almindelige Fisk, hos hvilke der ikke findes en eller flere saa-

^"'"<- Gjæster; men dette længe kjendte Forhold har ogsaa gjort.

"'>logenie have eftersøgt disse Dyr med støiTC Omhygge-

tmuntrede af den store Mulighed for at finde nye Former.

frembyde ogsaa Piskene paa Grund af deres Betydning

• iinddel et for de fleste Zoologer lettere tilgjængeligt Ma-

i-'esom de i de fleste Museer turde være rigeligere repre-

•^nd Annelideme. Hertil kommer endelig, at Annelidemes

*'s lettere ville blive oversete, deels paa Grund af deres i

^^-rhed ringe Størrelse, deels fordi de ofte ere mere eller

"5 skjulte og kun opdages ved en omhyggelig Undersøgelse.



Saaledes findes SabelUphilus, Chonephilus og Sahellacheres mellem

Sabellenies Gjælletraade , Selius og Selidides (n. g.) under Ryg-

skjællene hos Polym'é-KxiQv . og to i denne Afhandling beskrevne

nye Former, Bradopkila (n. g.") og Crypsidomus (n. g.), ere fuld-

stændig nedsænkede i deres Værter, i^g skal her give en For-

tegnelse over de hidtil fundne Arter:

1) Selius bilobus Kr. paa Lepidonotus sqvamatus L. (Pofyiwe

punctata MiJll.). „Naturhist. Tidsskrift", 1ste E., 1, 1887.

2) Herpyllohim arctkus Stp., Ltk. (Sjn. Silenium Polymes Kr.)

paa Harmothoe mbrimta L. {Polynoe cirrata Miill.) Og Eume

Oerstedi Mlgr. (Polynoe scabra Oerst.). „Kgl. Danske Vidensk.

Selsk. Ski-ifter. naturv.-mathem. Afd.", Bd. 5, 1861. — Krøyer i

„Naturh. Tidsskr.", 3die R., Bd. 2, 1863. — Steenstrup i „Oversigt

over d. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl, o. s. v. f. 1869". -

Krøyer i „Natnrh. Tidsskr.", 3die K., Bd. 6, 1869—70. — Schiødte

sarame Steds. — Claus i „Zeitsehr. f. wiss. Zoologi", XXV. IS"-^-

3) Terehellkola reptans Sars paa rerebella debilis 3Jgni.:'

„Forhandl. Vidensk. Selsk. i Christiania", 1861.

4) SaheWphilus dongatus Sars paa Sabella paronma Mgui-

(.S'. Sarsl Kr.) (L c).

.'») Chonephilus dispar Sars paa pMc/ione pnpillosa Sar^ i

papillosa Sars) (1. c).

6) Sahellacheres gracilis Sars pau My.ncola Sternstnif"

{M. Sarsi Kr.) (1. c).

7) Nereicola ovata Kef. (Syn. Nereidicola bipartda <'i' 1''''

Nereis Beaucoudrayii Aud. & M. Edw. „Zeitschr. f. wiss. Zoolo^-if •

XII, 1863; Mac Intosh i „Journal of mier. science", 1870: <irubf

i „Mittheilungeu fiber St. Vaast-la-Hougue und seine Meeresfauna

8) Donusa ciywemcola Havåm. paa, Nicoinache luinbina

(Clymene lumbriealis Fabr.). „Xeue Beitriige zur Keiintnis^ V^^'

sitischer Copepoden" i „BuUet. de l'Acad. de St. Fetersb. .

9) Chelodiniformis typicus Hesse paa Åremcoln //»?'""

{A. piscatorum Lam.). „Annales des Sciences nat.-. -^^

1869.
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10) Sahelliphilus Sarsi Clap. paa Spirograpkis Spallanzanii.

„Annales d. Sciences nat.", 5 S., XIII, 1870. Claus i „Zeitschr.

f. wiss. Zoologie", XXVI.

11) Melinnacheres ergasiloldes Sars paa Melinna cristata Sars

{Sahellides cristata Sars). „Nyt Magazin for Naturvidenskab",

Bd. 17, 1870.

12) Herpyllohius crassirostris (Sars) (Syn. Silenium crassirostre

Sars) paa Evame impar Johnst. {Polynoe impar Johnst.). (1. c.)

13) Eurysilenium truncatum Sars paa Harmotho'é imhricata L.

14) Eunicicola Clausii Kurz paa Eunice Claparedi „Sitzungs-

berichte d. k. Akad. der Wissenscli." Wien 1877.

Lægges hertil 5 eller 6 i denne Afhandling beskrevne nye

Arter, vil Antallet af disse Former løbe op til 19 eller 20. Af

flisse Arter ere 15 eller 16 nordiske og arctiske, 2 ere fundne

^ed Frankrigs Kyst og kun 2 i det paa Annelider saa rige Middel-

hav. Der er altsaa Grund til at vente, at Antallet af disse Former

med Tiden betydelig vil forøges.

Materialet til denne Afhandling hidrører deels fra mit Ophold

1 Grønland i Aarene 1875—77, deels fra nogle i Museets nordiske

Annelidesamling fundne Former, som af Professor Steenstrup og

Dr. Liitken velvillig ere stillede til min Afbenyttelse. Med Und-

^?else af en i de danske FaiTande funden Form ere de øvrige

arctiske.

Selioides Bolbroei Lev. nov. g. et sp.

(Tab.YI, Fig. 5—11).

''nnp nye Form, som fandtes vod Egedesminde, lever ligesnni

'•'•"s Kr. , livilkeu den staaer temmelig nær, ]>a:i en

"'m, nemlig Ilarmothoc Imbricata L. ( foh/noi- rinnto

' samme Orm, paa hvilken Rerpi/lhbivs ctrHicm m>.-Ltk-



Kygflade; et større Antal fandt jeg derimod i Maven af Cottus

Scorpius, der fortærer store Mængder af Harmothoe imbricata.

Beskrivelse af Hunnen (Fig. 5—10). Hunnen, der var af

en plump Form med stærkt hvælvet Eygside og flad Buiisidi,

havde en Længde af 2—3 Mm. Til en Længde paa 2 Mm. >v;i-

rede en største Bredde af l^/a— 1=^/4 Mm. og en Tykkelse af 1^,

—iVa Mm.

Cephalothorax (Fig. 6), der er hovedformigt afsat fra Åbdomeii,

har Vo af hele Dyrets Længde og ^/s af dettes største Bredde,

Det er paa Eygsiden kun ved en svag Indhugtning afsat fra Ab-

domen, hvorimod det paa Bugsiden er skarpt afsat fra denne.

Man kan nemlig skjelne mellem en Kyg- og en Bugside, mellem

hvilke der dannes en skarp Grændse ved en noget nedadvendt,

vingeformet eller kjølformet Udvidelse (c) af Cephalothorax 's Side-

dele. Rygsiden er jævnt afrundet; seet fra Siden har Ansigtsdelen

en stump Kegleform. Seet nedenfra har Cephalothorax Form af

en hred Femkant. De kjølfonnede Udvidelser paa Siderne gaae

fortil gjennem en lille Indhugtning over i en forreste hgeledes

kjølformet Deel (d), der begrændser Ansigtsdelen fortil og i hver

Ende har en lille knudeformet Ophøining.

Lidt under den omtalte Indhugtning udspringer første An-

tennepar, der er sexleddet, og under dette et lille, af 3 langstrakte,

smalle Led hestaaende andet Autennepar. Noget indeofrir

Knuder, der begrændse den forreste Tværkjøl, begynder !

Side en lidt ophøjet, bagtil og noget indefter løbende Li>t'

der dannes en forneden smallere Frontalplade. Fra livir

Længdelister gaaer en mindre Liste skraat hen under :i

tennepar, og fra Frontalpladen falder Cephalothorax skraa'

Siderne. Under Frontalpladen sees en lille trekantet 3Iuii

;

som paa Figuren forneden begræudses af Mandiblerne.s -

stødende Spidser. Mandiblerne (Fig. 6e, 7) have en skraatiiggt'KK.

bredere yderste Deel og en indadvendt spids Deel, som paa *'

smalle Ba^rand or forsynet med 7—8 Tænder. Under Mandiblornes

ydre Deel sees paa hver Side et pladeformet Parti, som paa ^^
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nedre frie Eand er forsynet med en lille, langagtig, oval Knude og

indenfor denne med 3 i Længde aftagende spidse Torne (/). Dette

pladeformede Parti, som det maaske vilde være noget dristigt at

tvde sora Kjæbefødder , sender en Green op over Mandiblernes

yderste Deel og en anden smal Green ind under deres Spids.

Ba,!,'est sees endelig et stort, plumpt, toleddet Kjæbefodpar {g),

hvis meget store, stærkt fremtrædende Basaldele indadtil be-

græiidses af 4 Lister, der tilsammen danne et Kors, medens de to

øverste Lister i Forbindelse med de føromtalte Plader og Mandib-

lernes Spidser for Øjet danne en hjerteformet Figur. Kjæbefød-

dernes Basaldeel har et ved fordybede Punkter stærkt markeret

Parti og bærer indenfor dette et stærkt, lidt bøjet, indadvendt,

plumpt Endeled, saa at Kjæbefødderne tilsammen danne et plumpt

l'ribeapparat. Fra Kjæbeføddernes Basaldeel gaaer Ansigtsdelen

gjennem en dalformig Sænkning over i de med indtrykte Punkter

fursj-nede, vingeformede Sidekjøle.

Abdomen har en rhomboedrisk Form. Dets største Bredde

%ger lidt bagved Dyrets forreste Trediedeel, og derfra aftager den

brat fortil, mere jævnt bagtil. Spor af Segmentering vise sig i

tre ludtryk paa Eygsiden, som dog ikke naae ud til Randen, samt

'
to svage Indbugtninger paa Siderne. De to første Indtryk svare

»mtrent til de to Indbugtninger. Abdomen bærer 3 Lemmepar, af

linlke 1ste og 3die (Fig. 8, 10), som ere anbragte lidt indenfor

Legemets Eand, have eens Form og afvige fra 2det Par (Fig. 9),

*"°i er anbragt i Legemets Midtlinio, og hvomed Snylteren er

f^'^l^eftet til Anneliden.

1ste og 3die Lemmepar ere 4-leddede: 1ste Led er kort og

''fP'lt, forsynet med en bueformet Tværlinie og over denne med en

"^»l^maauefonnet Figur med indtrykte Punkter; 2det Led er læn-

?*fe og smallere end 1ste samt paa sin udadvendte Side forsynet

J"

^^ ^^^6 børsteagtig Tom; 3die og 4de Led ere ikke synderlig

•^"^^re, men betydelig smallere. Forneden blive de bredere og



og 4de 2 lange Torne og nogle mindre: paa 1ste Lemmeinti ;.

paa 3die 2. Den inderste af disse kortere Torne har i
1..--.

Lemmepar foruden den egentlige Spids en længere og tyudiiv,

børsteagtig paa sin indre Eand. Forø\iigt er Forskjellen meili

m

de to Lemmepar iun den, at 3die er endeel større end 1ste. 2(lrt

Lemmepar (Fig. 9), som er betydelig kortere end de to andre, be-

staaer af 3 korte, brede Led, af hvilke det sidste, som foroven er

smalt, udvider sig til en plump med uregelmæssige Knuder for-

synet Chitinskive, hvormed Snylteren er fæstet i Annelidens Eyg.

Længden af Postabdomen, regnet fra Abdomens Ophør, gaacr

omtrent SVa Gange op i Dyrets Længde. Fra dens fon-este Deel,

som kan paralleliseres med Caliginemes Genitalring, udgaae skraat

udad to stærke Forlængelser, som bære Æggesækkene. Disse, som

have en indre concav og en ydre conves Eand, der bagtil danner

en Indbugtniug, ere befæstede i deres nedre Halvdeel, saa at >V

med hinanden danne det Meste af en ret Vinkel. (Hos Euri/sih-

nium er Æggesækkenes Stilling i Forhold til Kroppen en noget

lignende; men her mangler det stærke Bæreapparat, og Indbugt-

ningen findes paa den indre Eand). Det lille, foroven smallere.

trapezformede, egentlige Postabdomen har i Midten et Længdeind-

tryk og bærer et Par Halevedhæng, bestaaende af et Basalled,

omtrent af samme Længde som Postabdomen, og en ligesaa lang,

spids Endetom.

Beskrivelse af Hannen (Fig. 11). Hos 2 Individer fau'lt

jeg Hanner, én paa hvert. De vare anbragte under Abd-nno!!^

bageste Deel og faldt meget let af. Længden var =*;4—
1

^^s-
-

2i,'2—3 Gange saa stor som Bredden. Rygsiden var ii"^-

hvælvet, Bugsiden noget fladere.

Cephalothorax or ikke som hos Hunnen hovedformiat

Abdomen, men gaaer i ét med dette. Svarende til de viugci-"

Sidekjøle hos Hunnen sees her paa hver Side en fortil lø «''
'

Buelinie, forsynet med indtrykte Punkter. Cephalothorax har f

øvrigt samme Udstyr som hos Hunnen Grund af <
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ringe Materiale kan jeg ikke give nogen speciel rremstilling af

Munddelene, af hvilke kun Kjæbefødderne ere optagne paa Figuren.

Ligesom hos Hunnen have vi her to Antennepar, et større sexleddet

irtl og et mindre treleddet (h). Bagved Frontalpladen sees et Par

lignende Mandibler, og de store Kjæbefødder (c) have ogsaa en

ganske lignende Bygning.

Abdomen har en langagtig, bagtil i Bredde aftagende Form.

Det er forsynet med 3 Lemmepar, af hvilke 1ste og 3die ligesom

hos Hunnen ere anbragte indenfor Legemets Rand og forskjellige

fra 2det Par, som er anbragt i Legemets Midte.

1ste Lemmepar: 1ste Led er kort og bredt, 2det noget

længere og smallere og bærer paa sin ydre Rand en Børste,

indadtil et smalt med en lang Børste forsynet Vedhæng. 3die og

We Led ere omtrent af samme Længde, noget længere end 2det.

De ere hgesom hos Hunnen smalle ved Grunden og udbuede i

lieres nedre Deel. 3die bærer i Enden en lige Tom og 4de 7

Børster af forstjellig Længde.

3die Lemmepar: 2det Led har et med 2 Børster forsynet

Vedhæng. 3die Led er temmelig lille og bærer en stiv Tom.

We Led, som omtrent er IV2 Gang saa langt som dette, bærer

' Borster. (At de to sidste Led paa Figuren have en Form, der

*%r fra de tilsvarende i 1ste Lemmepar, hidrører fra den for-

skjellige Stilling, dette Lemmepar indtog, da Dyret blev aftegnet.)

2det Lemmepar er anbragt i Legemets Midtlinie og svarer

^^1 Hunnens midterste Lemmepar. Det er beliggende mellem 1ste

Par, udfyldende hele Mellemrummet mellem dette, og de af to søm-

''?neude Chilinlegemer støttede stærke Muskelmasser, som bevæge

^^nindleddet, begynde et godt Stykke foran 1ste Par. Paa det

^»rte, brede, femkantede Grundled følger et stærkt valseformet 2det

^^^' der bærer en smækker, opadbøjet Krog, i Enden forsynet

""^d en hlie kugleformet Udvidelse.

I Abdomens bageste Deel seer man et Par biigtede Gange

-i'imem ^ maaské Testiklemes Udførselsgange.



Postabdomou or lillo. firkante

3r et Par korte Halovodhæiig-,

i Børstci-.

Femina: Ccphalothorax oai-itiforuiis: pary xcntrali^ oTli.iln-

thoracis cariua lumctis iniprossa a partc dorsali distiucta. antenna- '.

rum duobus paribus, maudibulis liberis maxillipedumque siii£rulo(?1

pari instructa ost. Anteunæ prioris paiis sexarticulatæ , secuudi

paris multo minoj-es pediformes triarticulatæ. ilaxillipcdes robusti i

biarticulati, articulo secundo liamato. Fnter mandibulas ot maxilli-
\

pedes utrinqve appendix lamiuæformis, in margino posteriore tubercido
j

minuto spinisqve ternis brevibus armala. Abdomen late rhomboi-
|

dale, dorso convexo, ventre piano, mcmbrorum tribus paribus instruc- 3

tum, qvorum primum et tertium paulo intra marj^-inem corporis sita.
^

longiora qvadriarticulata, articulo ultimo spinis binis longissimis

instructo; secuudum in medio corporis situni breve, triarticulatum,
j

aiticulo ultimo disco crasso cliitinco, cujus opero animal dorso '.

hospitis affixum est, instructo. Postabdomen parvura trapezoideiim,

appendicibus caudalibus brevibus, cvlindricis, spinam singulam geren- ,

tibus. Ante postabdomen corpus in processus duos valides saccos
j

ovigeros gerontes productum ost. lli magni, infra medium mar- .

convexo. Longit. animalis 2(— 3) mm., latit. 1- 3— 1''
*

nim-

crassit. V/i—l^i^ mm. ;

Hal.it. p]gedcsminde (Grønlandiæ) in dorso Jlarwothoi's i»tl'»- /

catæ aflixa. :

31 as
I sul) post(^riore parte femiiuB inventu.sj: ('i'i>hal.>thi'W\

non capitifonuis, parte ventrali a parte dorsali linea an-uata puu't'"

impressa distincta. Anteunæ, mandibulæ et maxillipedes ut m

femina. Abdomen longum, postice sensim angustius, menibronim
:

paribus tribus instructura, qvorum primum et tertium paulo mtra
^

marginem corporis sita, qvadriarticulata, articulo ultimo &oti> ^»'l'



apico globoso. Postabdomen parvum qvadratuni. Appen-

udales spina longa setisqve qvaternis instructæ. — Longit.

Paa Rygsiden af en Nychia cirrosa Pall. {Pohjnoe scahra Fabr.j

fra Island, opbevaret i Museets Annelidesamling , fandtes et enkelt

Exeraplar af en til samme Slægt hørende Form. Ved en Under-

søgelse uden Compression kunde jeg Intet opdage i Ceplialothorax's

og Lemmemes Bygning , der kunde karakterisere denne ligeoverfor

den nys beskrevne Art; derimod havde Æggesækkene et ganske

ejendommeligt Udseende, der syntes at tyde paa, at vi her have

en anden Art for os. Da der kun fandtes dette ene Exemplar,

som ikke godt kunde undersøges uden at ødelægges, maa jeg over-

lade Spørgsmaalet om denne Forms Artsberet-

tigelse til fremtidige Undersøgelser,

sækkene (hosstaaende Fig. A) ere ve

Indskjæring delte i to Halvdele og hv(

igjen i to Lapper, saa at de blive firlappede,

livorimod de hos den forrige Art kun vare for-

synede med en enkelt Indbugtning. Hos den

af Krøyer beskrevne Selius findes noget lig-

^^nde, idet Æggesækkene, som her rigtignok

*•' "u ganske anden Form og Stilling i For-

Ivioppen, have en kort, dyb Indskjæring i de

»vt.Tste Haivdeel. Denne Form vil foreløbig

Fig. xyl. .

longit. 3

'^<ies sp. n.? Sacci ovigeri qvadrilobati (Fig. xylog. A).

mm. Habit, prope Islandiam. Unicum exemplar in dorsc

irrosæ Pall. {Pohjnoes cirrosæ Pall.) affixi hncusqve

Ved den plumpe Legemsform, der kun vist

^gmentering, ved Besiddelsen af 3 Lemmepar,
J?nmg og det lille Postabdomen slutter denne Slægt

^^ Kr., Nereimia Kef. og Chelodiniformis Hesse. C
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allerede (op. cit.) i Erkjeiidelsc af do Vanskeligheder, der erc for-

buudiie med at indordne disse 3 Slægter mellem de tidligere

kjeudte, for dem dannet en ny Familie under Navnet Nereicolidm.

Imidlertid kjendes Munddelene kun hos Nereicola, hvor der findes

et kort Sugerør; thi cndskjøndt Ilesse har givet en Tegning af

Munddelene hos Chelodiniformis , er det dog umuligt at danne sig

en Forestilling om disse. Hos Selioules træffe vi en ganske ejen-

dommelig Form af Kindbakker. De cre her ligesom hos de frit-

lovende og de ascidicole Cycloinder frie, ikke indesluttede i et

Sugeror; men deres Fonn og Bygning ligner meget Siphonosto-

morneb, idet de ligesom disse have en smal, tilspidset forreste Deel.

som paa den nedre iiaud er forsynet med Tænder. Den eneste

Forskjel er, at medens Siphonostomerues Mandibler danne et hge

Savhlad, er hos SelioUes den yderste Deel bredere og skraatlig-

gende og danner en Yinkel med den indadvendte, smalle, savblad-

formede Deel. Da Krøyers Selius viser stor Lighed med Selidides

(saaledes navnlig i Stillingen af 2dct Lemmepar i Legemets Midt-

linie), er det høist rimeligt, at vi hos denne ville trælle en lig-

nende Bv'gning af Mandiblerne,

Rhodiuirola elongata Lev. (nov. g. et sp.).

(Fig. 1-4.)

Af denne nye Slægt fandtes et Exeraplar i Muse.'ts nordiske

Annelidesamling paa en Rhodine Loveni fra Havet onikniii: ^•ll"^^

Den sad paa Kygsiden af Annelidens bagre Hahdeel oi; vai

hæftet ved Hjælp af sine Kjæbefødder. Dyret med ,EgSC>.ekLfiu'

havde en Længde af c. 8 Mm., hvoraf Æggesækkene udgjorde c.

4^2 Mm., saa at de omtrent havde samme Længde som KropF'^-

Den største Bredde var omtrent «'4 Mm., Tykkelsen noget mindre;

Cephalothorax (Fig. 2) gaaer ved en svag Indbugtning ovei

første Abdominalbegment. Det er forsynet med 2 Antennepar.

1 Par frie Mandibler og 2 Par Kjæbefødder. 1ste Autennepar («i

er sexleddet, og dets 1ste og 3die Led tæt besatte med lang^

Borster, 2det Antennepar ib) er langstrakt, t^ndt, treleddet o.



ender med nogle krogformede Børster. Mandiblerne (c) vare frie

og syntes at have en lignende Stilling som hos Selmdes; men da

jeg ikke vilde offre det eneste Exemplar, kan jeg ikke give nogen

nærmere Beskrivelse af dem. Bagved disse saaes 2 Par Kjæbe-

fodder: 1ste Par (d) var toleddet og bestod af et tykt, plumpt

Grundled og et stærkt, noget indadbøiet Endeled, 2det Par (e) var

spinklere, firleddet. Paa det korte Grundled fulgte et noget smal-

lere og temmelig langt 2det Led, der paa sin indre Side bar en

Børste. 3die Led var koii og ved Grunden forsynet med en indad-

rettet Torn, 4de noget længere og stærkt tilspidset.

Abdomen bestod af 5 Segmenter, af hvilke det første, der kun

var svagt adskilt fra Cephalothorax, var det mindste ; derimod havde

de omtrent samme Bredde. Paa Siderne af Kroppen vare de af-

satte fra hinanden ved tydelige Indbugtninger. Hvert Segment

var i sin øverste Halvdeel forsynet med et Par Lemmer, af hvilke

de farste 4 vare togrenede, treleddede; 5te Par bestod derimod

kun af en enkelt toleddet Green, hvis 1ste Led bar 1, 2det Led

i Børster. Saavidt jeg kunde se uden Compression havde de 4

første Lemmepar samme Bygning og det samme Antal af Børster

og Torne, hvorfor jeg kun har aftegnet 1ste Lemmepar (Fig. 3).

GenitaWngen var ved en ludbugtning adskilt fra 5te Segment, og

fra de lidt opsvulmede, runde Fremragninger udgik de 2 lange,

tynde Æggesække, i hvilke Æggene laa 2 eller 3 i hver Tvær-

række.

Postabdomen (Fig. 4) bestaaer af 4 Led, af hvilke 4de er det

'''S'ife'ste, 3die det korteste. 4de Led ender med 2 Halevedhæng,

'-*i'synede paa Siden med en kort Børste og i Enden med en lang

^amt 3 korte Børster af forskjellig Størrelse.

Rhodinicola elongata.

Corpus feminæ elougatum, paullo depressum. Cephalothorax

"lobas paribus antennarum, mandibulis liberis, maxillipedumqve

•^uo^us paribus instructus. Antennæ prioris paris sexarticulatæ,

*«cundi paris elongatæ, triarticulatæ. MaxiUipedes superiores biarti-



culati, robusti, valide Jiamati, iiiferioros qvadriartieuhiti. iirticulo ultimo

gracili acuto. Abdomeu e qviiuixc fsCgmontis coni})ositiim. qvoruiu

prinium rum ccplialothoracc conjiiiictum est; oiiniia alnloniini-^ -ci;-

meiita pedibus natatoriis instnicta sunt, illis qviiiti paris siinplidlub

('nou biramosis) biarticulatis, cetoris biranidsis, tnaitii'ulatis. Siio'i

ovigeri olongati, cyliiidrici. Postabdomen qvadriaiticulatiim, appeii-

dicibus caudalibus sotis qviuis iustructis. Longit. c. 8 Mm. (cum

saccis ovigeris), latitiid. ^ 4 ram. Mas ignotus. Hab. in dorso Rho-

dines Lovéni propo insulam Samsø Daniæ captæ.

Ycd den langstrakte Form, Cephalothorax's ufuldstændige Ad-

skillelse fra 1ste Abdominalscgment, Antennernes og Lemmernes

Bygning nærmer Rhod'mkola sig mccst til Terehellicola Sars og

Donusa Xordm. Hos ingen af disse Slægter ere imidlertid Man-

diblerne omtalte; men do synes efter Udtrykket „rostrum" i Sars s

Beskrivelse og en Antydning i Nordmanns Tegning at være inde-

sluttede i et Rør, hvorimod do hos Rliodinicola ere frie og af en

lignende Bygning og Stilling som hos Selioldes. Forholdet mellem

Rliodinicola og de to o^eunævntc Slægter sjucs derfor at være et

lignende som mellem Selioides og Nereicola.

iQg skal nu gaa over til at skildre nogle Former, InisHminei

ere fuldstændig berøvede ethvert Spor af Segmentering og ethvert

Rudiment af Lemmer. Af saadaime Fomier kjendes i For\ejen to,

nemlig Ilerpyllohius Sti>.-Ltk. og luiri/silcniim Sars, ligesom de

her beskrevne tre nye Slægter fundne hos Anuelider. Den tarsx

beskrevne af disse to Slægter, Herj,i/llohius , har imidlertid vxrA

Ojenstand for to høist forskjellige Opfattelser, og da jcii" i t-^'^"!'^"'^

har havt Leilighed til at undersøge et større Aiit^il Lxemp

skal jeg beg;\nde med at give en Fremstilling af ileniie m •-'''*•

sante Snyltekrebs.



Herpjllobius aicticiis Stp.-Ltk. (Fig. 12—18.)

(Silenium Folynoes Kr.)

Denne Suyltekrebs, der lever paa Kygsiden af to grønlandske

7'o/yHoé-Former, nemlig Harmothoe imbricata L. [Pohjno'é cirrata

m\.) og meget sjelden paa Eunoe Oerstedi Mlgn. {Pohjme scahra

Oerst.), beskreves første Gang af Steenstrup og Liitken i deres

Fællesarbejde : „Bidrag til Kundskab om det aabne Havs Snylte-

krebs og Lernæer o. s. v.", men var allerede 1838 fundet af den

ene af Forfatterne og foreviist Krøyer, som har omtalt dette Fund

i „Grenlands Amfipoder", S. 321. Deu fremstilles af disse For-

fattere som en lemmeløs Form, der bestaaer af to høist forskjellige

^ed en tynd Hals forbundne Hoveddele: en udenpaa Anneliden

siddende kuglerund (eller pæreformet) Deel og et indeni Anneliden

liggende Parti af meget blød Beskaffenhed og af noget forskjellig

Form. Det betegnes forøvrigt som et stærkt opsvulmet, fortil og

paa Siderne fliget Legeme. Krøyer, som ifølge det Foranstaaende

allerede i længere Tid havde kjendt dette Dyr, men havde en

gMske anden Opfattelse deraf, beskrev det i „Bidrag til Kundskab

' ^'vltekrebsene" under det af ham engang valgte Navn Silenium

I Stedet for det af Steenstrup og Liitken omtalte forreste

'"iiti, der af disse Forfattere betegnedes som Dyrets Forpart,

-«er den tynde Hals efter ham over i et huult, trompetdaunet

Sefteredskab af Chitin, hvormed Snylteren er fæstet i Anneliden.

Efterat Steenstrup havde hævdet sin og sin Medarbeiders Opfattelse

"^ '1*'^^" Dyr og navnlig fremhævet, at det forreste, bløde Parti

'l"les frit og utilhæftet op til Ormens Organer", fulgte

- af Schiødte, der fuldstændig hævdede Krøyers l'nder-

'f ilenne Snylter og dens Forhold til Anneliden. Efter at

'''*'
''Slægtet Tilstedeværelsen af et med Snylteren sammenhæu-

"-'^^^
i Annelidens Krophulo frit liggende og selvstændigt be-

^^^endset Parti, der kunde tydes som Snylterens Forpart, gaaer

^blødte over til at forklare, hvad det er, som Steenstrup og Liitken

'*'*^ 'beskrevet som den forreste Deel af Herpyllohius, og da disse
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Forfattere havde tillagt Foi-parten forskjellige Prædicater, som

„opsvulmet" og „tungedannet" , forklares den paa to forskjellige

Maader. I det første Tilfælde skulde den kun være en ved Hefte-

knappen hængende ufonnelig Klump, der manglede selvstændig Be-

grændsning indefter mod Ormens Krop, og som under en tynd

Cnticula viste Længde- og Kredslag af glatte Muskeltraade , altsaa

en Deel af Annelidens Væv. Den „tungedannede" Forkrop for-

klares derimod ved, at der jævnlig ud af Hefteknappens Munding

hængte en Lap frem, snart større, snart mindre, og denne Lap

ansees „som en coaguleret Udtømmelse af Sileniens Krophule, uden

Tvivl foraarsaget ved Sammentrækning i det Øjeblik, da Dyret

blev lagt i Spiritus". I Sars's sidste „Bidrag til Christianiafiordens

Fauna" beskriver han en ny Art under iSTavnet Silenium crassi-

rostre og opfatter Slægten paa samme Maade som Krøyer. Sars

har imidlertid neppe støttet denne Opfattelse paa en særlig Tnder-

.<øgclse af Dyrets Foi-part, da han kun har seet et Exemplar af

denue Snylter, som han har aftegnet siddende paa Tærten. I „Neue

Beitriige zur Kenntniss parasitischer Copepoden" er Claus, der bar

undersøgt et Spiritusexemplar af Ilerpyllohius arctlcus, nænne>

tilbøjelig til at opfatte den som Forpart beskrevne Deel som en

patliologisk Dannelse, fremkaldt ved Hefteredskahets Indleiriug i

Aimelidens Væv; men han erklærer tillige, at det af ham under-

søgte Exemplar ikke var saa godt conserveret, at han tør fæWe

nogen sikker Dom i dette Spørgsmaal.

Jeg skal nu gaa over til min egen Undersøgelse af denne

Snyltekrebs. — Herpyllobius arcticus fandtes jævnlig paaPolynoer.

der optoges ved Skrabning paa en ved Egedesminde beliggenf^^

i'«cfe«-Banke, og de Exemplarer af Harmothoe imhricata, bvorpaa

den fandtes , vare smaa eller af Middelstørrelse. Derimod har jeg

aldrig fundet denne Snylter paa de talrige og store Exemplarer af

Harniothoe imhricata , som fandtes i Nærheden af Kysterne i

<W-Y o],h„bede store Algemasser og mellem Laminariernes Kod er.

Med Hensyn til det Sted paa Værten, hvortil Snylteren vai

hæftet, afvige mine Iagttagelser noget fra de tidligere Forf'-'
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som hyppigst have fundet den anbragt paa 1ste Eing, dog ogsaa

længere tilbage paa Eygsideu. Jeg har nemlig udelukkende fundet

denne Snylter fasthæftet til Annelidens Hoved, hyppigst mellem

to bag hinanden liggende Øjne.

Den udenpaa Anneliden siddende Deel af Snylteren (Fig. 12 c),

der, Æggesækkene ikke medregnede, har en Længde af indtil 2 Mm.,

er noget sammentrykt fra Siderne og har, seet fra Siden, et Om-

rids som en af 3 Buer dannet Triangel. Grundfladen, der hviler

paa Annelidens Hoved, mere eller mindre parallelt med dettes

Længdeaxe, er mindst udbuet; noget bag dens Midte udgaaer lodret

nedad den tynde Stilk (Fig. 12 &), der forbinder de to Hoveddele

af Snylteren med hinanden. Omtrent lodret over denne Stilk

ligger Toppunktet i den omtalte Triangel, og derfra gaaer fortil

(nedad mod Annelideus Eyg) en større og b^til (mod Annelideus

Hoved) en mindre Bue, der forneden er lidt indbugtet. Fra den

bageste Deel, der seet fra Siden er betydelig smallere, seet

ovenfra noget bredere end den foiTeste Deel af Snylterens uden-

for Anneliden værende Legeme, udgaae to af en stærk Chitin-

ring omgivne Opsvulmjiinger (Fig. xyl. B), som bære Ægge-

sækkene. Disse Chitinringe er' foroven meget smalle, forneden

af en betydelig Bredde, men af vexlende Tykkelse og Fasthed.

Nedenfor det opsvulmede Parti

og hdt indenfor Chitiniiugens

yderste Rand udgaae de to store,

pæreformede Æggesække. I en

Biie over de to æggesækbærende

Svulste ligge de af Krøyer om-
talte fire .sraaa med en Aabnin.-

forsynede Chitinlegemer og mel-

'*^"i taller under dem don af

o a



Borttager mau Skjælleiie af en med eu saadau Snylter for-

synet Annelide, seer man gjennem dennes Hud. langs Spiserørs-

regionen, en lang, smal, rod, gjenuemskinnende Stribe og ved iit

opklippe Annelidons Kyghud overbe\iser man sig om, at den hiil-

rører fra et langstrakt, smalt, tyndt, bladformet eller tuTigedaiiiu

i

Letreme, der ligger fuldstændig frit over, under eller ved SidiMi .it

d<'t udkrængeligo Svtelgrør, og som i sin hngv^te Mnde udspnni|'-i

fra Annelidens Hoved. \ed en forsigtig Hortju-æparation af Hu-

\edet faaer man endelig den udenpaa Aimeliden siddende Docl af

SiiUteren og det lange, røde Legeme i Torbindelhe med hinanden

uden at man seer noget til den af Krøyer omtalte Hefteknap. Det

-aalcilt'S fundne Legeme har i Almindelighed eu Længde af 4—5

Mm. , en .^torste Hi-eddc af lidt under til lidt over 1 Mm. og en

Tykkelse af ^ ,s— ^ >> Mm. Bredden er størst paa eller lidt b.i^

Midten o- aftager jævnt fortil og bagtil. Bagtil gaaer det gjenn-'m

.t iruKuævret. haNformi-t Parti over i et noget bredei<> AImii'

^om foi-ncdrii udsender en uregelmæssig Lap og foro\en gjiMuitii.

den tynde Stilk staaei- i Forbindelse med den udenpaa Aunelidon

Mddt'iide Deel af Snyltei-en. Dottc LegcniQ, som er omgiver af en

yderst t^nd Cuticula, er i Størstedelen af sin Længdt> gjonnem-

trængt mod næsten heelt ud til Kanden gaaeude dendritiske
1"''!-

-renina-er af en rudTarxe. Indenfor denne Cuticula har .je- liver^-ii

\ed UndersøgoKe af friske Exemplarer eller ved TMei^nit kun'i'f

-ipdage det ringe.ste Spor af Celler, men kun en hoiun^fii p'

pla-iualignende Masse. Ved Tværsnit af Spiritusen' uipUi'-i

<h' dentritiske Forgreninger .sig som et den homogiMi'' ^n'-

u-i"nn('mtrængonde La^^unenet, i hvilket den udfyldende 3Ias-^' 1-

tiukk.'t siir tilbage til Lacunernos \ivi^i]v.

Lader man et E\eni])lar af Hn-pi/Uohhis ligge nogen Tid i

.Lt-k.ilinpløsning, vil man kunne se, at den saakaldte ..HettekH'i:

ligger indeni den tungedannede Forpart paa det Sted, hvoi

tynde Forbindelsesstilk gaaer over i denne. Krøyer fremstille

„Hefteknappen" som sammensat af tre coneeutriske Chitmniig^'-

af hvilke den mellemste har en lysere, de to andre en mørkeie
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Farve, og saaledes tager den sig ogsaa ud, beti-agtet saaledes, at

man forfra eller nedenfra seer ind i den.- Lægger man derimod

et Længdesnit igjennem den, viser den sig saaledes, som jeg har

afbildet den i Fig. 13. Man seer den tynde Forbindelsesstilk gaa

over i „Hefteknappen" , og at denne liar en bred, kraveformet

Deel (6) med (i Gjennemsnittet) takkede Sideraude. Man vil nu

let indse, hvorledes de tilsyneladende Einge opstaa: udenom den

indre Hulhed vil man, naar man betragter den lige forfra eller

nedenfra, se en smal, mørk, under den kravefoimede Deel en bred

mørk, og mellem dem begge en lysere Eing.

Ved at lægge et sligt Længdesnit igjennem den tynde Stilk

og den Deel af Forparten, hvori „Hefteknappen" er indleiret,

kimde jeg endvidere forfølge Foi-partens Cuticula indtil den nedre

Halvdeel af Stilken, fra hvilken Qen syntes at udspringe. Derfra

boiede den opad og udefter, idet den' paa intet Sted laa op ad

..Hefteknappen", men var adskilt fra denne ved den samme proto-

plasmalignende Masse, som udfyldte hele det tungeformede Legeme.

Følgende Maalinger, udtrykte i Millimetre, af hvilke de øverste

Tal angive Længden af det tungeformede Legeme, de nederste af

'len iidenpaa Ormen siddende Deel af Snylteren, ville vise hvert af

'lisse Partiers Gjennemsnitslængde samt Forholdet mellem dem:

tuugefonnede Legeme er 2—3 Gange saa langt som den udeupaa

Annelideas Hoved siddende Deel af Snylteren.

Resultatet af denne Undersøgelse bliver altsaa, at der indeni

Annelidens Krop altid uden Undtagelse ligger et selvstændigt be-

srøndset Legeme af en bestemt Form, der staaer i tilsyneladende

'imiddelbar Forbindelse med den udenpaa Anneliden siddende Deel af

Snylteren, og at dette Legeme ikke i sin Helhed kan identificeres

''" '^ 'If' af Schiødte i Forbindelse med „Heftekmappen" fimdne Dele

:]r,3).

^^e vi nu til Slutning, hvorledes dette Legeme skal op-

'
' er der formeentlig kun to Muligheder, enten at betragte



det som en Deel af Snylteren eller som en pathologisk Dannelse,

fremkaldt ved „Hefteredskabets" Indleiring.

Skjøndt det ganske vist vil være vanskeligt at levere et direkte

Beviis for, at det tungedannede Legemes Cuticula, som synes at

udgaae fra den tynde Stilk, er en virkelig Fortsættelse af dennes

Cuticula, forekommer det mig dog, at dette Legemes bestemte, til

en ^is Grad siirlige Foi-m, dets selvstændige Begrændsiiing og frie

Leie i Annelidens Krophule, det ejendommelige, dendritiske, med

en rød Masse udfyldte Lacunenet, samt dets betydelige Støn-else i

Forhold til „Hefteredskabet" gjør det i den Grad vanskeligt paa

en nogenlunde antagelig Maade at forklare det som en pathologisk

Dannelse, at vi kun have tilbage at opfatte det som Snylterens

forreste Legemsdeel. „Hefteredskabet" vilde saa let kunne for-

klares som en Chitinfortykkelse paa det Sted, hvor den bløde For-

krop gjennemtrænger Annelidens med stærke Muskellag forsynede

Hoved og er udsat for stærkt Tryk fra Siderne.

Forøvrigt skal jeg ikke her indlade mig paa en morphologisk

Tydning af denne Forpart, en Tydning, der uden Kjendskab til

Udviklingen af en saa ejendommelig Dyreform og uden det Sidelys,

som andre Former i Fremtiden maatte kunne kaste paa den, kun

vilde være en mere eller mindre heldig Gjætning. Jeg indskrænker

mig derfor til at hævde dens konstante Forekomst og til at med-

dele, hvad jeg kan oplyse om dens Beskaffenhed, men afholder mig

fra at yttre mig om de Analogier, der muligvis kunde hentes andet

Steds fra til dens Belysning.

Derimod staaer endnu tilbage at meddele, hvad jfg t^'^" ''i'

lyse om Hannerne. Disse (Fig. 14—18) vare fæstede til '!> *o

omtalte, smaa, runde Chitinlegemer, som dannede en Bue •

-

æggesækbærende Svulste, og meget vanskelige at losnvo.

man ofte sønden-ev deres forreste Deel. Længden, der kn-i

3 Gange saa stor som Bredden, angiver Krøyer, som fov^t aa

denne Snylters Hanner, og hvis Beskrivelse jeg skal snph^i"«^-

V/i5'". Cephalothorax er fortil udtrukket i en kegleformet tn-

spidset Deel (a), hvomied Dyret er hæftet i et af do <'»i

'



lag dette Hefteredskab ligger et Par treleddede

Antenner (6) og mellem dem et lille Chitinlegeme , hvis Betydning

jeg ikke kan angive. Bag Antennerne ligger endelig et Par, saa-

vidt jeg kunde sé, fireleddede Kjæbefødder (c), hvis sidste Led er

krogformig indadbøiet. Abdomen bestaaer af 3 Led, af hvilke

hvert bærer et Par togrenede Svømmelemmer. Første (Fig. 16) og

andet Par (Fig. 17) ere næsten eens: fra et bredt, trekantet Grund-

led, der ved en Tværfure er deelt i to Dele, udgaaer en indadvendt

Green, bestaaende af et Led, forsynet med to Børster, og en ydre

toleddet Green, hvis sidste Led er noget kortere og bredere end

første og forsynet med fem Børster. Tredie Lemmepar (Fig. 18)

« noget mindre og har kun et Led i hver Green , af hvilke det

yderste er noget længere og bærer 4 Børster. Postabdomen er

treleddet. De to første Le<i ere omtrent af samme Størrelse og

felges af et langt Led, der er noget større end dem begge til-

sammen. De korte Halevedhæng ere forsynede med tre Børster. De

af Krøyer omtalte, langstrakte, ovale Legemer i Dyrets Indre, som

iian antog for Testikler {^), indeholde i VirkeHgheden Sæd. Hvert

^ dem udmunder fortil gjennem en lang, tynd Traad, der igjennem

den kegleformede Forlængelse af Cephalothorax strækker sig ind i

H'anen gjennem de omtalte smaa Aabninger. Ved at skille Han-

D«nie fra Hunnen erkjender man, at den inde i Hunnen liggende

^1 af denne Traad er temmelig lang, og at dette er Grunden til,

at Hannerne ere saa vanskelige at løsrive.

Larverne, som fandtes i Æggene, havde den sædvanlige

•^""/»/m-Fonn med et Par Følehorn og to Par togrenede Svømme-

Jeg skal til Slutning give følgende Charakteristik af Slægten

'^ dens to Arter

:

Herpylloiiius Stp.-Ltk.

3 partibus duabus, petiolo conjunctis, valde

constat; pars anterior mollissima elongato-

enuissima circumdata, intra hospitem occulta,



chitineo interno instructa

inclusis, saccos ovigeros magnos gerentibus

tubera corpusciila qvattuor chitinea perforata, arcum formantia,

niuntiir, in qvibus mares affixi sunt. Stractura partis ante

simplicissima est; intra cuticulam massam protoplasmaticam s

Mas minutis^mus formå Cijclopis; cephalothorax antice m

organum adhæsionis elongatum conico-acuminatmn productus, postice

sensim latior, antennarum maxillipedumqve singulo pari instructus.

MaxilUpedes articulo ultimo hamato. Abdomen triarticulatum, tribus

paribus membrorum natatoriorura biramosorum instnictum. Pos-

abdomen gracile triarticulatum, articulo ultimo maximo, appeudicibns

caudalibus brevibus, setis ternis præditis. Testiculi rotundato-eloii-

gati, antice in canales graciles producti in feminam per coiTusculi

perforata ejusdem intrantes.

Herpyllobius arctlcus Stp.-Ltk.

Femina: Pars anterior longa 4— 5 mm. (latit. maxima

crass. 1/8—V2 mm.), pars exterior longa II/2—2 mm. (sine sacc.

ovig.). Petiolus tenuissimus (crassitudine octavam fenne partem

longitudinis partis exterioris æqvante). Sacci o\igeri magm.

Mas: Longit. V/7—Vs mm. Antennæ triarticulatæ,
maxiUi*

pedes qvadriarticulati. Pedum natatoriorum duo paria anteriora

ramis exterioribus biarticulatis. Habit, ad Grønlandiam, in duabus

speciebus generis veteris Polynoés {Harmothoé imhricata L.,
Eunot

Oerstedi Mgm.) inventus.



Femina: Pars anterior ignota; pars posterior longa ^/a mm..

Petiolus valde crassiis (crassitudine qvartam ferme partem loiigitxi-

(linis partis exterioris æqvante).

Mas: Antennæ nuUæ (?). Maxillipedes triarticulati. Pedum

natatoriorum rami exteriores uniarticulati.

Habit, ad Xorvegiuiu. corpori Pohpioes imparis affixns.

Bradophiia p>s;inæa Lev. nov. g. et sp. (Kig. xyl. C

—

Ek

Af denne nyo Slægt fandt jeg hos en i iluseets Annolidesara-

ling opbevaret lirada rillosa nden Localitet et Par Excraplarer

med, samt et Pai- uden Æggcsække. .Eggesækkene ragede ud i

Annelidens Mundhule, hvorimod Kroppen vat omsluttet af den for-

reste Deel af Annelidons Tarmkanal. Paa Grund af Snyltekrebsens

"lige Støiielse o^ Omieu^ daailig bevarede Tilstand var l'dpra^-

Parationen foi bundet mod megen Vanskelighed, og jeg er derfor ikke

^ilvlver paa, at den af mig udpræparerede Deel er det hele Dyr.

Det forekom mig dog, at jeg alligevel burde meddele, hvad Jeg

Ældste om denne Form, for at henlede Zoologernes Opmærksomhed

1'^ den paa en mere indtrængende Maade. end dette vilde kunne

^l^e \ed en blot og bai Notits. Den udpræparerede Deel af de

*^gpsækbærende Individer (Fig. C—D) havde, Æggesækkene ibe-

'^gnede, en Længde af c 2 Mm. Æggesækkene havde i Forhold

^'1 det ø^rJge en kolos.al Støuolse, nemlig en Længde af 1'^ s—
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IV i Mm. og en Bredde af c. ^/i Mm., medens Kroppen kun havde

cu Længde af ^ a
—^2 Mm. Den udpræparerede Deel havde megen

Lighed med den bageste Halvdeel af Herpyllobius og bestod lige-

som denne af en rundagtig, æggesækbærende Deel, der ved en

Indsnøring gik over i en Stilk. Denne Stilk var hos det aftegnede

(største) Exemplar noget tykkere end hos de øvrige, og kun her

kunde jeg tydelig sé , at dens forreste Kand var chitiniseret og

kraveformet tilbagebøiet. Under denne Chitinfortykkelse og hæn-

gende sammen med den, udgik imidlertid store Lapper af en meget

tydelig Cuticula, der ganske viste sig som en Fortsættelse af

Stilkens. Paa Grund heraf er jeg tilbøielig til at antage, at denne

Cuticula er Levningerne af et forreste, forøvrigt ubekjendt Parti af

en lignende Bygning som hos Herpyllobius.

Medens den æggesækbærende Deel hos Herpyllobius var sam-

mentrykt fra Siderne-, og de æggesækbærende Svulste fandtes 1

dens bageste Ende, er den tilsvarende Deel her noget sammen-

trykt ovenfra nedad, og Svulsterne findes paa Kygfladens nedre

Halvdeel, hos det aftegnede Exemplar noget høiere oppe end hos

de øvrige. Denne bageste Halvdeel adskiller sig fra den fomste

ved en mørkere Farve, der hidrører fra en Chitinbelægning, som har

en meget tydelig forreste Grændse og fortsætter sig om paa Dyret>

Bugside. Imellem de to Svulste seer man i en lille rund ¥rm-

ragning en Aabning, som jeg antager for Kjønsaabningen. ^*-'

Behandling med Ætskali sees den at fortsætte sig rørformet opefter.

Allerbagest sees endelig en temmelig stor, kredsnmd, skarpt be-

grændset, lys Plet. Med Hensyn til den Maade, hvorpaa Stilken

er forbundet med Bagkroppen, have vi hos Bradophila ligelede-

en Modsætning til Herpyllobius. Medens hos denne den tyn'i>

Stilk udgaaer lodret fra Midten af Bagkroppens nedadvendeniU

Flade, danner Stilken her en Forlængelse af Legemet fortil. H^

et af de æggesækbærende Individer fandtes heftet mellem de
'

sækbærende Svulste, formodentlig til Kjønsaabningen, Rudimt'

'

af et Krebsdyr, efter al Sandsynlighed Hannen. Det Eneste



langt Gribelem og et kort, tykt

i af BradophUa fandt jeg paa Objektglasset

lange Krebsdy

herhen hørende Udvil

stode af et forreste, lemmebærende Parti

og en tre Gange saa lang, smal, afrundet

Bagkrop. Første Lemmepar, der vel maa

betragtes som Følehorn, var lille, treleddet

og endte med to Torne; andet, som var

længst, havde et stort Gnindled, der efter-

fulgtes af flere tydelige Led og endte med
j^,.^ ^^^ ^.

ot tyndere Parti, der ligeledes syntes at

være deelt i Led. Tredie Lemmepar syntes kun at bestaae af et

Stykke; det var tykt, plumpt og paa Midten af sin øverste Kand

forsynet med fine Takker.

Bradophila pygmæa (Fig. xyl. C—Ei.

Corpus feminæ in anteriore parte canalis cibarii UratUe vl/losa'

inclusæ e duabus partibus constat. Pars posterior rotundata. iit

'^^ Herpyllobio tuberibus dnobus dorsalibus (non termiaalibiis) saceos

ovigeros gerentibus instructa, antice (non ut in Herpi/llobio e parte

media ventrali) iu petiolum plus minusve amplum. maigine anteruire

'hitineo paulo reflexo, producta est.

Sub margine chitineo et cum hoc cohærentia cuticulæ depen-

<J«Dt rudimenta sat magna, qvæ demonstrare videntur Bmdophilam

formam Herpyliobio similem habere, corpusqve eju.s e {.artibiis

uabus dissimilibus petiolo conjunctis constare.

Sacci ovigeri maximi.

Longit. cum saccis ovigeris .c. 2 mm. Longit. corpons ^ a—

^ nim- Liter tubera (veri.simile iu vulva) afiixa erant rudimenta

^nimalis tenaciter adhærentia, mari fortasse adscribenda. Duo mod.,

tnembra
discernere potui, »ivorum prins longum ad prehensioueni



In Brada villosa aiiimalcula Cri

xylogr. Vj) pullos fortasse Bradophilæ. Long. ^ 5— ^'4 mm.

Saccopsis Terebellfdis Lev. iiov. g. et sp. (Fig. 21—22).

{Herpyllohms arctkus [?] Stp.-Ltk. p. p.)

Af denue Form findes en Afbildning i Steenstrups og Lutkeus

Arbeide om Snyltekrebsene og Lernæerne, hvor den med følgende

Reservation foreløbig er henført til Herpyllohius arctkus : „Hvorvidt

den pyriforme Yderkrop hos det paa en TerehelUdes fundne Exeiu-

l)lar antyder mere end en individuel Form, maa vi overlade senere

Fund at afgjøre.'-

Paa en TerehelUdes Strømil fandt jeg ved Egedesminde to

l^Aemplarer af denne overordentlig simpelt byggede Snylter. Det

ene, som var forsynet med Æggesække, var ligesom det ovenfor

omtalte afbildede Exemplar fæstet til den store Fjergjælle; det

andet, som var meget lille og uden Æggesække, sad paa Eygsideu

af fjerde Børsteknude. Det vigtigste Spørgsmaal med Hensyn til

denne Form, der ligesom Herpyllohius er fuldstændig lemmeløs og

fortil gjennem en tynd Hals gaaer over i en Chitinknap eller

Chitinring, er, om den ligesom denne har en i Værten skjult blød

l'uipart. En saadan har jeg imidlertid ikke kunnet finde ved Id-

præparationen af de to Individer, jeg har seet.

Det med Æggesække forsynede Exemplar havde følgende Di-

mensioner-. Længde (uden Æggesækkene) 3^ 2 mm., største Bredte

1=^ 4 mm., Tykkelse IV 4 mm. Formen er langstrakt pæreformet

eller kegleformet, noget sammentrykt ovenfra nedad. Den forreste

Deel gaaer gjennem en meget tynd, kort Hals over i en Hefteknap,

der har en tilbagebøiet Deel og fortil viser sig fordybet. Om den

er huul som Ringen hos Herpyllohius, har jeg derimod ikke kunnet

afgjøre. I Dyrets bageste Deel laa to smaa runde, ikke af ii'^S"

'

Chitinring støttede Ophøininger, hvorfra Æggesækkene udgik,

ere langstrakte, cylindriske og lidt længere end Dyret sun

dettes halve Bredde. Midt imellem og over de to æggesækbæ

Ophøininger fandtes en temmelig stor, rund Aabning, som jeg
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for Kjønsaabningeu. Henimod hver af DjTets Siderande saaes Be-

gyndelsen til en mørk, halv S-formig Tegning, som fortsætter sig

om paa Bugsiden, hvor de to krumlinede Figurer løbe sanunen

midt over Djrets Bagrand. Hanner fandtes ikke.

Larverne, som fandtes i xEggene, havde den sædvanlige Nau-

plius-Yoxm med et Antennepar og to Par togrenede Svømmelemmer.

Desuden fandtes to lange Børster i Legemets bageste Deel.

conifoi-me,

rorum cujusqve generis rudime

ita margine reflexo affixum, postice latitudine sensim accre-

et in parte posteriore tuberibus duobus minutis instructum,

ovigeros gerentibus, inter qvæ apertura rotunda (vulva?) con-

iir. Sacci ovigeri cylindrici, animali pauUo longiores, latitudine

iam partern latitudinis corporis æqvantes. Longit. (sine sacc.

Habit, ad Grrønlandiam parti anteriori

'ebellæ Lev. uov. g. et sp. (Fig. 19-20).

Denne mærkelige Snyltekrebs, som fandtes ved Egedesminde,

'"ver heelt nedsænket i Terehella cirrata, idet kun de lange Ægge-

^*kke hænge frit ud paa Byggen af Ormen, medens Snylterens

evriirp Legeme er aldeles skjult indeni denne. Den synes ikke at

^ «'•' sjelden hos Terehella cirrata, og hvor den findes, er det

^'.i'^nie i tiere Exemplarer (jeg har engang hos en Orm fundet 19

J'-^emplarer, hvoraf 4 med Æggesække). Da jeg imidlei-tid ved

Tabet af en Skraber blev forhindret i at skaffe mig tilstrækkeligt

^iateriale, kan jeg ikke give en saa nøjagtig Beskrivelse af den,

'^'^ jeg havde ønsket. Hvor der hos en Terehella findes et større

^'Semplar af en saadan Snylter, er Ormens Byg noget opsvuhnet

"? udspændt af en lys, gjennemskinnende Masse, og ved forsigtig



Opklipning af Eyghuden seer man den bh

løse Snylter ligge over Annelidens Tarmkanal, hvortil den er fæstet.

At den i denne Stilling ofte befinder sig under et temmelig stærkt

Trjk, udøvet af Annelidens Muskellag, kan sees af den Elasticitet,

hvormed en Deel af dens Legeme smutter ud, saasnart man har

frembragt en Aabning. Dyret har Form af en paa Midten for-

tykket Halvmaane eller Bue, hvis to Sidehalvdele eller Horn jævnt

aftage i Omfang udefter. Med den nedadvendende Deel af det for-

tykkede Parti er den heftet til den udvendige Side af Terebellens

Tarmkanal; fra den øverste, mod Annelidens Kyg vendende og i

Almindelighed stærkere hvælvede Deel, udgaaer en lille stuni]i

kegleformet, noget chitiniseret Fortykkelse, hvorigjennem de to lange.

tynde Æggesække strække sig for at gjennembore Innelidens Kvi;.

Naar jeg dertil føier, at den er omgivet af en yderst tynd og tim

Cuticula, har jeg sagt Alt, hvad der kan siges om denne Smlterv

ydre Bygniug, der altsaa er endnu simplere end hos nogen af (!>

tidligere beskrevne lemmeløse Former. Det største Exemplar, jt;;

har seet, havde følgende Dimensioner: Høide (Dyrets egentlii."

Længdeaxe) 4 Mm., Bredde 16 Mm., Tykkelse paa Midten 3 Jim

Æggesækkene, som indeholdt temmelig mange Æg i hver Tvær-

række, vare noget længere end Dyrets største Udstrækning. D^'

mindste Individer (uden Æggesække), jeg saae, nogle smaa ovale

Sække, fæstede til Annelidens Tarmkanal, havde en største Vd-

strækning af c. ^2 ram.

Af Dyrets indre Dele kunde man ved svag Compressi' n

følgende skinne igjennem den tynde Hud: fra Spidsen af t

Sidehalvdele indtil det Sted. hvor den bredere midterste Deel

gyndte, var Dyret opfyldt af en Masse fine, mellem hinanden shn-

gede Rør af en melkehvid Farve, og desuden saaes i I

halvdeel en eneste Slyngning af et bredere, mørkere Rer.

midterste, bredere Deel saaes, fra den ene Flade, noget op nu^"'

Rygsiden, en temmelig stor, oval, gjennemskinnende Sæk (c>-

fra den modsatte to mindre, symmetrisk beliggende,
pæreformede

Sække (rf). Det var vanskeligt at komme til Erkjendelse af t-
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Deles Forhold til hinanden; thi baade ved Compression og ved

Forsøg: paa Dissection flød det Hele ud i en chaotisk Masse. De i

den bredere midterste Deel liggende Sække indeholdt en Mængde

runde Legemer, som indenfor en temmelig bred Contour vare op-

fyldte med en kornet Masse af en gulagtig, glindsende Farve.

Den større Sæk indeholdt desuden nogle lange, hvide, ormformede.

flade Legemer. Det lykkedes mig et Par Gange at sé, at baade

de mange fine Eør og de noget videre, af hvilke der kun fandtes

et i hver Ann, udgik fra den yderste Deel af de mindre Sække.

De førstnævnte, som indeholdt Æg og derfor maa betragtes som

Ovarier, begyndte med 3 eller 4 Gauge, som hurtig forgrenede sig

for tilsidst at opfylde hele den paagjældende Sidehalvdeel med sine

SljTigninger. De videre Eør, som manglede Indhold, løb nedad

næsten til Spidsen af den respektive Sidehalvdeel, bøiede igjen

opad og ud af Snylterens Legeme for at danne Æggesækkenes ydre

Omhylling. I Dyrets midterste tykkere Deel saaes endvidere to

ejendommelige, flade, udtungede Chitinlegemer if), liggende hvert i

Nærheden af sit Eør, hvortil det syntes at staae i et vist For-

told. Da jeg fra dets Rand fiere Gange saae straaleformede Striber

u^gaa henimod Røret, fik jeg det Indtryk, at de tjente til at holde

i^isse Kør fast. Bortpræparerer man Snylteren fra Terebellens Tarm-

kanal, seer man paa det Sted af førstnævnte, hvor denne har

^æret fæstet, en lys Plet. som ved nærmere Undersøgelse viser sig

^t være en Aabning (Fig. 20«), der fører ind i en Tannkanal (6)

fif samme Grundform som Snylteren, idet en kort, rørformet Deel

l^'irtig udvider sig og sender en Blindsæk ud i hver Arm. Denne

formodede Tannkanal, som mangler en Anus, har en gulagtig Farve.

Hanner fandtes ikke. og der kan efter Hunnens Levemaade

nogen Grund fritlevende.

Larverne, som jeg udtog af Æggene ,
havde den sædvanlige

^««/^fe.-Form med et Par Anteianer og to Par Svømmelemmer.

^^ havde desuden et Par lange Børster ii Enden af Bagkroppen.

•^^^ forsøger at charakterisere denne Snylter paa følgende Maade:
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Crypsidomus Trebeilæ.

a Terebella cirrata ind

imbrorum cujusqve generis rudimenti>

destitutum, parte media ampliore intestino hospitis affixum, partibus

lateralibus, amplitudine sensim decrescentibus, intestino adjacentibus.

Sacci ovigeri filiformes, latitudine corporis pauUo longiores, prorøssu

parvo conico affixi cutem hospitis perforantes, in dorso ejus liberi

pendent. Qvo loco intestino hospitis affixa est apertura in int'-

stinum ducit biramosum ano h

Dimensiones speciniinis m

16 1

Mas ignotus.

Habit, ad Egedesminde (G-rønlandiæ).

lorklariog til Figurerne.

Fig. 8. Første Lemmepar.

Kg. 1. Hun. Fig. 9. Andet Lemmepai".

Fig. 2. Cephalothorax. Fig. 10. Tredie Lemmepar.

Fig.n. Han.

h andet Antennepar. a første Antennepar.

c Mandibleme. h andet Anteunepar.

d første Par Kjæbeføddcr. c Kjæbefodpar.

d første Lemmepar.

Fig. 3. Første Lemmepar. e andet Lemmepar.

^tredie Lemmepar.

Fig. 5-11. Selioides Bolbroei Lev. Fig. 12-18. ierpjIliWas tfctte«

Fig. 5. Hun. Stp.-Ltk.

Fig. 6. Cephalothorax. Fig. 12. Hun.
a første Antennepar. a Forparten.

b andet Antennepar. 6 Stilken.

c Sidekjølene.

-i-'t&s:d forreste Tværkjøl.

e Mandibleme.
/' pladeformigt Parti. holdte Chitinring.

fl Kjæbefodpar.

^SreSt..«.:....Fig. 7. En mndibel af Hunnen.



fæstet til Hunnen.

b Antenner. danner Æggesækkenes ydre

c KjæbeMder. ( )inh.THin-.^'

d Testikler. e kegrlefonnet. ciiitiiiiscrpt Doel,

Fig. 15. Kjæbofødder. livorigjennoni Æt,'<ri'sækkciu>

Fig. 16. Første Par Svømmolemmer. iidgaao.

Fig. 18. TredieParSvømmelemmer.

Fig. 19-20. Crypsldoinas Terebell« Fig. 21-22. Saccopsis Tmbellidis

Explieatio figiirarum.

ngata l.ev. e Mandibulæ.
' / Pars laminosa.

Fig. 7. Mandibula f

''';
Fig. 8. Membrorum

Cephalothorax.

^ntennæ prioris paris.

— aecundi paris.

« Antennæ prioris paris.

If
— secundi pars.

c — MaxiUipedes.

d Membrorum par primum.

e - par secundun

f
- par tertmm.

Fig. 12-18.

Fig. 12. Fei



lobii conteato pers«

b Margo reflexus.

Fig. 14. Mas.

a Orgaimm adhæs

Fig. 15. Maxilli]

Fig. 16. Pedum

Fig. 19-20. Crypsldomus Terebel

Lev.

Fig. 19. Femina.

a Canalis cibarius Terebellæ c

Fig. 20. Eadein magis aucta.

Fig. 21-22. Saccopsis Terebellidis

Fig. 21. Fe«
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