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Oversigt

den naturhistoriske Forening

i anden Halvdel af 1878, i Jaret 1879 og

i første Halvdel af 1880.

i No ve ni!) er 18 78 meddelte Stud. mag. B. Berql -

over den torate l dvikling i Ægget bos en Campanu-
larie x (h/.mtlniro <i Lorrui . l'i •:;-- Li irtta pelser ere med-
delte i Gegeubaur's .3L>r; !i L _.-. Iies .] dirbueb" \

le November forelagde Cand. mag. Levinsen den S. 9-18
ti ih 31 Idel Ise ..om to ny. Slægter af arktiske cbæto-
pode Annelidei- Dj^jhj.'i tn> .,", I'aractius).

Stud. mag. V. Poulsen meddelte derefter et Eeferat af Dr.

ophoraeeæ.

e November fremlagde Doeeiit. Dr. E. Wusming de S. l!.»—:>4

som „Particula XXV" trykte Bearbejdelser af 'brasilianske

>aa Fan-o, irne som Sta n.lfii.-l" t .-den ietet.

Loldt Stud. O^,/, et F
' Støgterne Confer ?M,vr

. trwd smdigt Heisyn ril

'ellevægg og ku;vttede den il 11 -I,jBemærknir



Onfervaceenies Sv.tematik. iJfr B-tauisl Ti,l,,krift Bd XI

(IH. E., 3. B.), S. 114-134 med Tav. I).

Dr. Liitken meddelte derefter de S. 45—55 trykte Bemærk-
ninger om monstrøse Rokker (Baja alata Rhdt. og Pro-

pteryyia hyposticta Otto).

Den 14de Februar meddelte Prof. Bernhardt Oplysning« om en ny

Hensyn til hvilken henvise til Meddelerens Afhandling i det

Kgl. I). Videnskabernes Selskabs Skrifter. 5. Række, natnrv. nu-

mathem. ML, 12. Bd.

Den 28de Februar meddelte Dr. Liitken de S. 50—68 trykte „Sniaa
Bidrag til Selachiernes Naturhistorie" (om Havkaleus

Forplantning: mn ?,r.,- -. -t vod Island og

mellemameri nicaraguensis

Den 14de Marts holdt Cand. mag. Boas et Foredrag om Slægten
Lithodes og dens Forhold til Pagurerne. (Se Forfat-

terens ÅJ - -tematik" i det

Kgl. D. Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, natarv. og math. Afd.

I. 2).

Den 28de Marts fremlagde Cand. polyt, Docent Kornerup nogle grøn-
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len 28de November gav Professor, Dr. Japet ns Steenstmp en

stilling af Blækspruttefamilien Sepiolini otter de i

Zool. Mus. opstillede Arter (11—12): han hævdede Kunnen

roteuthis Gray (Bossia dispar Kiipp.) som ei,

stændig Slægt ligeovorfor Sepiola og Bossia, og som eje

:i; . :_ Bd rine Anne. sin „Gladiua", ål :

apparat mellem Kappe og Tragt, sine Spermatophorer o. s

ville i deres Helhed med de dertil hørende Figurer blive optagne

i det Kgl. D. Vidensk. Selsk. Skrifter.

Den 12te December forelagde Stud. mag. V.Poulsen de S. 231—54

trykte Undersøgelser „om nogle mikroskopiske Plante-

organismer" (ChlamydoiHonriH uro <>. F. M., SuriiHtujlnbiihi*

Den 14de Jjanuar 1880 meddelte Prof. Reinhardt de S. 271—301 trykte

fundne Navlesvin-Arter".

søgelser om Cellekjærnen hos de laveste Organismer.
Den 6te Februar meddelte Dr. Luften den S. 307-32 trykte Oversigt

over „Grønlands og Islands Lycodei med Bemærkninger

Prof. Steenstrup de S. 302— 6 trykte historiske Bemærk -

Fér.", samt den S. 347—56 trykte Afhandling om Slægten

mag. Boas foredrog sine S. 333—42

le Marts foredrog Dr. Meinert det S. 343-46 trykt.*

„om Ordenen Diploglossata". I Anledning af Fo
rejste der ,ig en h at 1 >iskussi..n mellem Cand. Boas og Mci

-hinger om et f

danske Hav- Fa u n a ny t II va ldy r I Me^dodon Inden

Oversigt over det Kgl. D. Vid. Selsk. Forhandl. 1880, S

: April gav Profrs-i Dr. S/r,;.»t,-ii}, en Udsigt over del

kologiske Udbytte, som Morses Undersøgelse
japanske Kjøk keumødd i uger har ydet. og knytte,

nogle Bemærkninger; hvorefter



Maj gav Prof. Reinha

n.: Muller 1. Meller.



ny Mitua-Art.

J. Reinhardt.

(Meddelt d. 8 Januar 1879).

Den zælQgjs] _ Liberalitet

foræret Universitetets zoologiske Museum en Hokkohøne, som døde

i Begyndelsen af December f. A. efter at have levet benved tre

Aar i Haven.

Fuglen vakte min Opmærksomhed straks, da jeg fik den at se

kort efter dens Ankomst; den syntes allerede den Gang at være

en gammel Fugl, og den har siden den Tid fældet tre Gange,

inden den døde, uden at dens Udseende i mindste Maade forandredes

ved disse Fjærskifter. Der kan saaledes ikke være Tvivl om, at

det er en fuldkommen udfarvet Fugl, og da den forekommer m
at frembyde betydelig Interesse, skal jeg gjøre den til Gjenstai

for en kort Meddelelse.

Den hører til Slægten Mitua; den afviger fra begge de ti

Bgere bekjeaåte Arter ved, at Bugen og Halens Underdækfjær e

hvid. i stedet foi rødbrun. II lefj;en i tve hvide Spidser ligesom

hos Mitua tuberosa, og Hovedet bærer en Fjærbusk af selv samme

Slags som den, der pryder denne Art; men Næbet er meget for-

skjelligt fra dennes; det er ikke nær saa højt og mangler ganske

den Opsvulming ved Boden, som giver Næbet af Mitua tu$erosa et

saa ejendommeligt og pa.if !.:-' ! I". I- . n i". Uri -ut. Xæbet ligner



meget mere Næbet af Mitua tomentosa, om det end er lidt længere

Af den zoologiske Haves trykte Katalog 1
) ses det, at Haven

fik denne Mitu tilligemed en anden, som endnn er ilive, til For-

æring af den danske Konsul i Bahia, Hr. T. T. Go mes, den 10de

April 1X76; begge Fugle indførtes i Listen over Gaverne til

Haven i Tiden fra 1 Januar til 20 Mai 1876 under Navn af

..Mitua hrasilkusis" i som bekjendt et Synonym til Mitua tuberosa),

og under denne Benævnelse findes de ogsaa opførte i de senere

Udgiver af Kataloget. Hvorfra Hr. Gomes atter s<dv havde faat

Fuglene vides ikke; paa mit Spørgsmaal derom har man velvilligt

meddelt mig, at han ikke havde ledsaget sin smukke Gave med

nogen nærmere Underretning. Men det forekommer mig ikke

rimeligt, at nogen af dem skulde være fra Omegnen af Bahia; for

den enes, nemlig den overlevendes, Vedkommende tør det vel

endog anses for meget usandsynligt; den er nemlig i Et og Alt

en ægte Mitua tuberosa, og denne Art har, som man véd, hjemme

i ganske andre Egne, nemlig langs Amazonflodens Sydbred i Pro-

vinserne Parå og Altas Amazonas, i Skovene langs Rio de Madeira

og dens Kilder, samt endelig i den østlige Del af Bolivia. 3Ien

>><r>aa hvad den .Mitu angaar, som er Gjenstand for denne Med-

di'l'-Ui-. maa j-u- <m -. ,...- ... , r _ at <jen er bragt til

Bahia fra andre Euuo : thi medens man allerede hos Brasiliens

ældste Topograf, Gabriel Soares de Souza 2
). kan læse, at der findes

en „Motum" Orax camnculata) i Provindsen Bahia, véd man

endnu i vore Bage Intet om, at der ogsaa skulde leve nogen

Mteta-Art, og dog vilde en saa stor, jagtbar Fugl neppe kunne

være forbleven ubemærket i disse Egne, hvis den virkelig- frre-

i't'n v.,,, iøjnefaldende Forskjel. d»n- tindes mellem de tvende



af Hr. Gomes semit. være bleven

overset, den Gang de kom hertil, og naar disse Fugle alligevel

begge i Forening ere blevne indførte i Havens Katalog under

det samme Navn, altsaa som en og samme Art, ligger det

vistnok nærmest at formode, at den af dem, med hvilken vi

her have at gjøre, er bleven antaget at være enten den unge

Fugl eller Hunnen til den anden. Ifitua tuberosa.

Navnlig under de stedfindende Omstændigheder kunde denne Opfat-

ning virkelig let stille sig frem for Tanken, og hvad enten den

har været raadende ved Navngivningen i Katalogen eller ikke, tør

: r som de nysnævnte neppe lades ude af Betragtning,

naar der, efter at den ene af disse Mituer er død, og en nænnere

l d i søgelse altsaa har været udførlig, nu bliver Spørgsmaal om,

hvad denne Fugl virkelig maa antages at være.

Efter at vor Mitu imidlertid har levet saa længe og fældet

flere Gange i Haven, kan der ikke ret vel længere være Tale om,

Hen mellem den og Mtiua re en Følge

af dens Alder, og det er derfor ogsaa overflødigt at opholde os

med at drøfte, hvorvidt det fra Begyndelsen af kunde have nogen

Rimelighed for sig at antage den for en endnu ikke fuldt udviklet

Fugl. Hvad der nu kunde blive Spørgsmaal om, er altsaa blot,

hvorvidt vor Fugl kan være en Hun af Mitua tuberosa, den af de

to hidtil bekjendte Arter, som den under alle Omstændigheder

staar nærmest paa Grund af den hvide Halespids og de forlængede

i'aud. tjær. som den efter Behag kunde lægge fladt ned eller rejse

i Vejret. Med Hensyn hertil maa det straks bemærkes, at den

M • miske Undersøgelse har vist, at Fuglen virkelig er en Hun;

for saa vidt er der altsaa ikke noget til Hinder for denne Gisning;

men der er rigtignok andre, formentlig uoverkommelige Vanskelig-

heder, som stille sig i Vejen for den. Afvigelserne mellem vor

Fugl og Mitua tubcrosa ere ikke indskrænkede alene til den For-

r er jo ogsaa en, endog meget

paafaldende Forskjel i Næbet, og denne F>r<kjel Wstaar ikke i,

at Næbene have en fni^kjelli- Farve; men det er selve Formen

1*



af Næbets Hornskede, der er vidt forskjellig hos begge de af

Hr. Gomes skjænkede Mituer, medens dets Farve er den selv samme.

En Kjønsforskjellighed af den Art kjendes ellers ikke hos Hokko-

hønsene. Vokshudens bløde Karunkler hos Hannen af flere Crax-

Arter kunne ganske vist mangle eller være mindre hos Hunnerne;

men den store, ægformige, haarde Udvækst, som hos Pauxis-

Slægten stiger i Vejret fra Roden af Overnæbet, findes derimod

lige saa vel hos Hunnen som hos Hannen; og al Us

svinder, naar man betænker, at der haves en uforkastelig Angivelse,

af hvilken man kan se, at Næbet maa være ens eller omtrent ens

hos begge Kjøn af Mitua tuberosa; Natterer har nemlig fra et

Sted, Laranjeiras kaldet, ved G-uaporé-Floden hjembragt en meget

ung Hun af denne Art, om hvilken v. Pelzeln udtrykkelig be-

mærker, at den i det Hele taget ligner den udvoxne Hun paa

det nær, at Næbets Opsvulming ved Roden er noget min-

dre. Men selv om man ganske saa bort fra Forskjellen i Næbets

Form, vilde vistnok allerede Bugens hvide Farve være nok til at

forbyde at antage vor Fugl for en Hun af Mitua tuberosa : thi

ikke blot har Temminck 1
) for længe siden udtrykkelig fremhævet,

at der ingen Forskjel er paa Kjønnenes Dragt hos denne Fugl;

men Sclater og Salvin sige det samme i deres i den nyeste Tid

offentliggjorte Arbejder om Hokkohønsene 2
) , og dog har siden

Temmincks Angivelse Natterer samlet og undersøgt 19 Eksemplarer

af denne Mitu i Brasilien i Aarene 1829 til 1834, og der har

alene i Tiden fra August 1860 til Begyndelsen af Januar 1875

levet 9 Stykker i den zoologiske Have i London, saa at det er

højst usandsynligt, at de enslydende Beretninger om Ligheden

mellem Kjønnene skulde være urigtige.

En normal Hun af Mitua tuberosa synes Fuglen derfor ikke

ndte, Pr. Z. S. of London, 1870.

S. 504. Sclater, on the Curassows now or lately livtag in the

Society's Gardens, Transact. Z. S. of London. Vol. IX, Part 3, London



at kunne være. Vil. man henføre den til denne Art, maa den be-

tragtes som et Eksempel paa en tilfældig?Anomali. Iagttagelser

fra de sidste Aar gjøre det rimeligt, at der hos Hunnerne af

Pauxis galeata undertiden viser sig en Dimorfi, som man iøvrigt

endnu ikke kjender Grunden til. Man kunde derfor maaske spørge,

om vor Fugl da ikke kunde være en abnorm Hun, og afgive et

Eksempel paa en lignende Dimorfi hos Mitua tuberosa; men ogsaa

denne Forklaring vil ved nøjere Ovarvejelse vise sig uholdbar. Hos

Pauxis galeata viser Dimorfien sig deri, at visse Hunner hele Livet

igjennem beholde den unge Fugls Dragt; men Næbet afviger

derfor ikke i sin Form fra den gamle Fugls Næb. Hos vor Mitua

er derimod, som vi have hørt, Næbet ganske forskjelligt fra Næbet

hos den gamle Mitua tuberosa, og Dragten er ikke den, som den

unge Fugl af denne Art bærer. Beskrivelsen af den ovenomtalte,

af Natterer ved Guaporé-Floden skudte unge Hun er ganske vist

ikke meget udførlig; men den viser dog, at Bugen og Halens

Underdækfjær ere rødbrune hos denne, ikke hvide.

Man ser altsaa , • at det ikke er paa Grund af Formodninger,

men i Følge bestemte og, som mig synes, uforkastelige Erfaringer,

at begge Kjøns Dragt hidtil har været angivet at være ens hos

Mitua tuberom, ligesom det ogsaa er Tilfældet hos Slægtens anden

Art, Mitua tomentosa. Jeg kan derfor ikke komme til nogen anden

Slutning end den, at vi i den i den zoologiske Have døde Mitua

maa se en hidtil ukjendt og ubeskreven Art, som jeg er Havens

Bestyrelse meget forbunden for at have faat Lejlighed til at

undersøge. Den har jo vistnok hjemme i Brasilien, men man kan

for Tiden ikke sige bestemt hvor i dette saa overordenlig store

Land; jeg vil tillade mig at opkalde den efter den af Amerikas

Fuglefauna højt fortjente O. Salvin og indføre den i Ornithologien

med følgende Diagnose:

Mitua SOlvini, Fem. : nigra, chalybeo nitens, ventre imo,

crisso et caudæ apice albis; loris dense ph

elongatis, pianis, tota longitudine æque latis ; rostri ru

compresso, postice non incrassato; pedibus rub ris.



Long. tota 0'n,664; alæ 0,366; caudæ 0,333; tarsi 0,uo.

Luftrøret har en Længde af m
,400; det er næsten trindt, be-

holder den samme Vidde i hele sit Løb og stiger ned i Brysthulen

uden at danne den mindste Bugt.

Blindtarmene ere mellem 10 og 12

Æggestokken fandtes at være saa stor som en lille Nød, og

de største Æg vare neppe af et Knappenaalshoveds Størrelse.

Paa dtimii l|"it 1'mi<-joi_- i 1

>• j*-- faat til Svar, at man

aldrig i den zoologiske Have har bemærket aogeu Parring eller

Forsøg paa Parring mellem de to af Hr. G(



En for Grønland ny Fugl.

J. Reinhardt.

(Meddelt den 8 Jan. 1879.)

De nu i mere end halvtredsindstyve Aar fortsatte Indsamlinger i

de danske Etablissementer lang-s Gronland> \<-r\\-.t. som min af-

døde Fader fra først af satte i Gang, have som man véd, godtgjort

den tilfældige Forekomst i dette Polarland af et forholdsvis meget

stort Antal Fuglearter, der ikke egenlig have hjemme der, men

kun ere vildfarende Besøgere. Den langt overvejende Del af disse

fremmede Gjæster ere nordamerikanske Fugle; blandt de 35 Arter,

med hvilte jeg selv har kunnet forøge Fortegnelsen paa de i

Grønland trufne Fugle, er der kun 7, altsaa kun en Femtedel, som

ubetinget maa antages at have forvildet sig derhen fra Kui^m ,if.

Jeg kan nu forøge Antallet af de i Grønland iagttagne Fugle-

arter med en ny, som efter al Sandsynlighed ligeledes maa være

kommen fra Europa, nemlig vor Fløjlsand, Oidemia fusca (L.).

Hr. Cand. polyt. Kornerup har sidste Efteraar ved sin Hjemkomst

fra den videnskabelige Ekspedition til Undersøgelse af Syd-Grønland

te zoologiske Museum et smukt Skind af en

Han af denne Djkand, som i Begyi , Is M rrige Aar var

bleven skudt et Par Mil Syd for Kolonien Godthaab af en Grøn-

lænder, der solgte den frisk dræbte Fugl til Ekspeditionens Chef,

Hr. Lieutenant Jensen.

Der lever, som bekj endt, i Nordamerika en vorFIojls ind \ b rst mer-

staaende And, lass., hvis Berettigelse til al



som en forskjellig Art paa ingen Maade or al

Man kan derfor spørge, om der da ogsaa virkelig er gyldig Grund

til at antage, at den grønlandske And er kommen tilflyvende fra

Europa og ikke snarere fra Nordamerika. En umiddelbar Sammen-

ligning med utvivlsomt ægte Eksemplarer af O. velvetina, som

Museet skylder Smithsonian Institution i Washington, viser imid-

lertid. a1 den aftager fra disse og derimod ganske stemmer med

danske Eksemplarer af O.fusca i Næbets Form og i Ketningen af

Pjærgrændse. Der kan derfor, hvilken Vægt man end vil

lægge paa den ganske vist meget ringe Forskjel mellem den nord-

; InjLsand, dog neppe være Tvivl om

det her omtalte Eksemplars Herkomst, og dets Besøg i Grønland

kommer saa meget mere uventet, som Oidemia fusca end ikke vides

nogensinde at være truffen paa Island og seh paa Færøerne kun

• i- ia-ttaget en enkelt Gang.



Om to nye Slægter af arctiske chætopode

Annelider.

M. JR. Levinsen.

(Hertil Tab. I).

ere
<

'»pholdssted.-t f«v man-f >ldi»v Li^ie Du\ viasom Turbellarier

Chætopoder, fritlevende Nematoder ost. Da jeg først fandt denn<

Annelide under Slutningen af mit Ophold i Grønland og saalede;

ikke haTde nogen lang Tid at eftersøge den i, turde den i Virke

ligheden ikke være saa sjelden, som man skulde tro efter de fat

Exemplarer, jeg har fundet. Den var nemlig, deela paa Grund a

dens ringe Størrelse, deels paa Grund af de tælle Uørstei.Tiipper>

mørke Farve Tanskelig at faa Øie paa i de tæt sammenfiltrede, mørk(

Masser, hvori den levede.

Dyret (Fig. 1), som havde en langstrakt, oval Form, naaedt

en Længde af 2—3°"" og (Børsterne iberegnede) en Bredde a:

1—

l

1
-.>

mm
. Ryg- og Bugsiden Tåre jævnt afrundede og Høider

lidt over halv saa stor som Bredden. Den lille, runde, fra Kropper

ikke skarpt afsatte Hovedlap (Fig. 2—3) manglede Øine ug vai

forsynet med syv k.ute. tykke, oval. eller kugleformede, ved Basis
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indsnevrede Vedhæng. Ovenfra >..-.-t il-'ig. 2) viste Hovedlappen

fem saadanne Vedhæng, af h\ i
ij.< Jet u | >;i rr<-<

b var det mindste, de

yderste de længste og smalleste. De fire parrede saaes tydelig'sf

fra Hovedlappens Underside (Pig. 3), hvor de havde deres Til-

hæftning, idet de udgik lidt under Hovedlappens Kand. Paa Under-

siden saaes desuden t> knulet i
,> b \ > <lh i s _ la), fæstede et paa

hver Side lidt over Munden {!/). Denne er en Tværspalte, hvis

nedre Uand paa hver Side er udtrukket i en fri. palpeformet Fur-

fra 12—15 Seg-

mere udad til Siderne. lu- var- >malle. svairt bolede, tværstribede

og den convexe Kand i den øverste Trediedeel forsynet med en

bladformet Kyurirre i riu\ 4 a). Bugsidens Børster (Fig. 5 b) vare

strakte næsten lige ud til Siderne. De vare længere end Ryg-

Kjæher (Pig. C), der 1

;'/kantet spydformet Deel.

fandtes Sædfiim.



11

Dysponetus pygmcem.

Corpus elongato-ovatum, dorso ventroqve æqve convexis. altitu-

dine dimidiam partern latitudinis paullo superante. Lobus cepha-

licus parvua rotundatus, appendicibus tentacularibus septem in-

structus. Appendices cephalicæ, qvarum qvinqve ovatæ, duæ

tice paullo post marginem anteriorem lob i
-

• •

]
1

1

; . I i
-

•
i : uvattuor,

qvarum exteriores ceteris aliqvanto longiores et graciliores, paullo

sub margine lobi cephalici; duæ globosæ in inferiore parte lobi

cephalici paullo ante os. Oculi nulli. Os rima transversa,

cujus uiargo inferior in duos processus parros liberos pa

protractus est. Corpus e 12— 15 segmentis, nec in dorso nec in

ventre sulcis transversis conspicuis distinctis, corapositum est. Pedes

biremes, remis indistinctis , superioribus ab inferioribus bene se-

juin-tis: romi dorsales, in marginibus di.rsi siti. seri-, -

itis, fcransverse striatis, in margine convexo superiore

: remi ventrales, in marginibus ventiis siti. setis

longioribus compositis, manubrio bidentato, dentibus ma

articulo terminali longo angusto apice paullo curvato; remi omnes

aciculis binis instrurti. ('ini d"i>al> > set is }>a iill> • longiores, anguste

foliiformes, ventrales ejusdem fomiæ sed multo minores. > -

anale cirrorum loco processu conico acuminato instructum. Proboscis

maxlliis duabus angustis elongatis antice haste formibus instrueta.

Longitudo 2—

3

mm
. Habitat inter radices Laniinariarum ad

, i ;Te

Da jeg ikke har kunnet opdage det ringeste Slægtskab mellem

Dysponetus og nogen af de hidtil r, maa jeg

betragte denne F«>nn sum Repræsentant for en ny Familie.

2.

Paractius littoralis Lev. nov. g. et sp. e familia Eunioearum (s. ext.)

(Pig. 7-11).

Af denne nye Slægtsform fandt jeg et Par Gange talrige Exem-

plarer ved Kgedesmindc i de store .



tiden kunde drage op i Nærheden af Smaaøeme. Derimod har jeg

aldrig fundet dm ved Skrubning olier mellem Lamiuariernes Rødder.

Længden af denne Form (Fig. 7), som var af en lys Farve

med sort gjennemskiunende Tarmkanal, varierer mellem 5 og 9mm .

De fleste Exemplarer havde en Længde af G—

7

mm og en Bredde

Den temmelig brede Hovedlap havde ovenfra seet en trekantet

afrundet Form, og af de tre Buer, der dannede dens Omkreds, vare

de to forreste mere convexe end don ba-eslo. Den \.,r forsynet med

fire temmelig korte, liue lange, svagt kølleformede Tentakler, af

hvilke to vare fæstede paa dens Overside og to lidt under den

bageste Deel af dens Siderande. De to øverste, som i Alminde-

lighed havde den paa Figuren angivne Stilling, strakte sig fra

Begyndelsen ,,; II. , i' i
. •,. i _ il deel lidt ind paa første,

børsteløse Segment. Den mellem dem liggende Deel af IL »ved-

lappen dannede et bakkeformet eller bredt kjølformigt afrundet,

ikke stærkt fremtrædende Parti, som dog tabte sig hen imod

Hovedlappens forreste Deel; og da dennes Siderande gik over i

Bugsiden gjennem en lille Indbugtniug, hvori do yderste eller

nedei te Tontakler vare anbragte, blev Hovedlappens Gje

derved uregelmæssig korsformet. Paa dens bageste Deel saaes to

aflange eller rundagtige, ved dæmpet Lys mørke, ved paafaldende

Lys sølvglinsende Pletter, ganske af samme Udseende som hos en

af mig iagttaget grønlandsk Turbellarie.

Efter Hovedlappen fulgte to børsteløse Segmenter, r

omtrent af Længde med Hovedlappen, og derefter de børstebærende

i et Antal af 25—32, forsynede paa hver Side med en enkelt

Parapodierække, som var anbragt temmelig langt nede mod Bug-

siden (Fig. 8). Parapodierne (Fig. 9), som havde en firkantet Form

og paa deres ydre Sand vare forsynede med fire mere eHer mindre

tydelig« Lapper, vare foruden med en Støttenaal udrustede med fire

forskjellige Slags Børster (Fig. 11): øverst to længere, svagt krum-

mede, tilspidsede (a); under dem tre kortere, i den øverste Deel

noget udvidede (b); derpaa fulgte fem sammensatte med et smalt,



i Enden noget bøiet, tilspidset Endeblad (c), og nederst i Alminde-

lighed en enkelt, tynd, noget bøiet Børste (d). Baade Ryg- og

Bngcirrerne manglede, derimod var Analsegmentet forsynet med to

Vedhæng af samme Form og Størrelse som Hovedlappens.

Svælget er forsynet med to Underkjæber og to over dem lig-

gende, ba-i ' rkjæbebuer, hver hestaaende af

otte Stykker (Fig. 10). TJndcrkjæberne (a) bestode af et langt,

smalt, skaftfonurt Parti, der fortil udvidede sig til en uregelmæssig

trekantet, pladeformet Deel, paa si Iskaaret i fire

lidt uregelmæssige Takker med tandede Eande, af hvilke i Figuren

den yderste paa hver Side skjules af Overkjæbebueme. De indtoge en

Stilling modsat Overkjæbebuernes, idet de laa tæt sammen fortil

og divergerede bagtil. Af de otte Stykker i hver Overkjæbebue vare

de fire nederste forsynede med en indadrettet bøiet Krog, hvorimod

de fire øverste manglede en saadan og havde en simplere pladeformet

Bygning. Paa Figuren sees kun syv Stykker, fordi det nederste

og mindste af de krogløse skjulte sig mellem eller bag de to

øverste kroghærende. De to nederste og største krogbærende

Stykker udgik fra en fælles, smal, skaftfomiet Deel. Et saadant

kn u< ,i .- nP Kjad < --tykke er en bøiet Plade, der er stillet saaledes,

at den convexe Flade vender nedad og udad, den concave opad og

indad. Denne Plades indad og nedad vendende Rand er forsynet

med Tænder af forskjellig Størrelse, idet der mellem hvert Par

større følger en eller to mindre. Disse Tænder fortsættes som frem-

staaende Kjøle et Stykke op paa Pladen, som derved faaer et riflet

Udseende. Den opad og udad vendende Rand er derimod udtrukket

i en spids indadbøiet Krog. I den øverste af disse krogbærende

Kjæber danner den tandbærende Deel kun en smal Rand indenfor

Krogen, og den pladeformede Bygning er derfor mindre frem-

trædende. De krogløse Kjæber have en trekantet, afrundet

Form, og deres fortil og noget indad vendende Rand er ligesom

hos de krogbærende forsynet med Tænder af forskjellig Størrelses

hvis bagre Forlængelse danne Rifler. Disse Tænder ere paa de

øverste mindre end paa de nederste. Hos mangt' Individer fandt



ni to andre Kjæbebuer

af saiiiim H'vjMi'i: — enten heelt udviklede eller oftest i en meget

fni^kj.lii-- I 1 1 vik li urtilstand.

Fimrehaar saaes i et Belte omkring hvert Segment samt paa

b. •-;•<;< Sid.'r af Hovedlappen foran de uml-r-to Aut* mier.

Alle de af mig und* -_'. i loi vare forsynede med Æg.

Sæd saaes derimod ikke.

Paractius littoralis.

Corpus elongatum, dorso convexo, ventre piano. Lobus cepba-

licus paullo latins qvam longius, tr 1 ot ndatu te tic 1

qvattnor brevibus idimidiam part-mi b>n-itmhm- lobi cepbalici

paullo superantibus) instructus, qvorum duo, e parte dorsali lobi cepha-

lici orientia, parte media lobi cepbalici parum elevato - rotundata

-
' > ^

i

•
:: i

' \ ;. ' .; : .\ * :•:-.:

sub marginlinie latrralitm- p »teriuribus affixa. O.-uli (?) in posteriore

parte lobi <•.;,;, ',. ^,- :

. i t. di>.jimcti, argentco-nitentes. S uai^ata

dua sequentia æqve lata, nuda. Segmenta setigera 25—32 sulcis

tnmsvrrsis bene distincta sunt. Pedes uniremes subvcntrales.

remis qvadratis, marginibus exterioribus indistincte qvadrilobatis,

firris millis. acnulis singulis setisqve paucis (c. undecim). qvarum

supesioitw simplices, paullo curvatæ (duæ longiores angustæ, tres

in part* superiore iliq\ i t" dilatat;i ii > - liufima minuta

jrracili paullo eurvata excepta) oompositæ, manubrio imidentato,

articulo terminali angusto, apice paullo eurvata. Segmentum anale

eu rifl 'l tobus, formå
I m instnio-

':....'

utrimqve octo, series duas postice ns. Maxillæ

inferiores postice divergentes. mautibrio angusto, antico i

i

' -

qvaternas excisu.s est. E nnmero maxillarum superiorum octo, in

utraqve serie qvattuor posteriores, supra runcavæ infra convexæ

sunt. iiiai'-'iii'' exteriore in dentem incurvatum pr* <rra<*ti > . nia r-_:i ti'-

interiore subtiliter dentato. dentibus alternatim inæqvalilm-.



.!:'

hamatas iH.rulta. triaugulari-rotundatæ . fdiiformes. dont o majore

iiullo, margin e anteriore ut in ceteris dentato, dentibus auteni inino-

ribus. Præterea in multis individuis duæ series oxteriores maxillaruni

superiorum ejusdem formæ ae interiores in variis stadiis evolutionis

visæ sunt. Omnia segmenta cingulo ciliorum circumdata. Color albus.

Longitudo •">- !» '""'
i Kxeiiijdaria plurima 6— 7 mm longa,

Habitat ad Egedesminde (Grønlandiæ) inter acervos algarum

prope littora insularuni e fundo protractos.

Medens den her beskrevne Slægts Kjæbebygning gjør dens

Kunlriui (s. ext.) utvivlsom, bliver det der-

ininil vansktdi^-t-iv nærmere at bestemme dens Plads indenfor denne

Familie, der bestaaer af et usædvanligt stort Antal Former, som

trods deres i Slægtskab vis ston 1 ora .]< Uigheder i de

fleste Bygningsforhold. Kinberg har saaledes paa Grund af disse

ler de<dt denne Familie i ti. idet han dog bevarer

Eenheden ved at bæve Familien i den "ramle Betydning til en

Orden. Andre Forfattere have derine'd nmd <»i'h;evelse af Fen-

beden deelt den i fiere sideordnede Familier, imod hvilken Fremgangs-

inaade Claparede med Pette -jor Indvendinger. Saaledes deler Scbmarda

den i to, og Malmgreen henfører de nordiske Eunicea til fire Fa-

milier, af hvilke den ene. st,ii>r<>rrpli<d;<la\ kun indeholder Slægten

han dem i Eunice

i første Afdeling ei TZ^er af hi'Z'Z
ordnede i en Hal rtreds foran

ing, som dog iki:e er s karpt ,

1te Kjæbestykker af m ere el

i- i-'til samm lo i ;« Buer,

re frem bag og over b



opa og v:

ed de el

• ) og Cb



de lis.- ni«-. I en indadbøiet Krog og en tandet indr- Kand i'.>r>\iiede,

der meget ligne de 4—5 tilsvarende hos de nævnte Slægter, til-

lige findes fire mere pladeformede forreste og øverste. Ligeledes

mangle de und i K.j beia velin U<>- diw Ma^t i lidende Chitin-

mrtyckelser i ..l,v i bplatten", Ehlers), som af Ehlers betragtes som

svarende til di nedersl Kjæberækker hos Staurocephalus. Ved

i i af flere Slags Børster stemmer den nye Slægt endelig

uvcfffiis med l-jitiicra hthitlo<inatha< og ved kun at have to Anal-

iirrei afviger den fra alle andre Eunicea.

Resultatet heraf bliver, at skjøndt Paractius kun i Antennernes

Antal ug Stilling viser nogen sae ;. med st«i>-

rocephalus, maa vi do- indtil videre stille den i Nærheden af

denne Slægt so t Mellemled mellem den og Eunicea ,,,'hmo-

<i,i«thn monocopa.

Jeg skal endnu kun sige et Par Ord om de to ydre Kjadie-

- tilstand. Da de i fuldt udwklet TiKtand havde ganske

samme Bygning som de t<> indre Hækker, ligger den Tanke mer ;n

opfatte dem som Reserve kj ad »er. be-temte ti! at erstatte de indre.

Imgende Kjæberækker endnu et Antal numiri M\k!.f..

om hvis Beliggenhed han ingen Oplysning kan irive. da de først

ved Compression kom til Syne udenfor de andre. Blandt dem fandt

han nogle i Form swrende til M\kkerno i den underste, andre til

dem i den øverste Række. Vi synes altsaa her at have et liirnewl.-

ide udførligt be> * i, she-t-t i

eriseres nærmere paa I

um. Lobus cephalii-us

m iustruetus. Pedes bire

sinipliees eirrosi[\e elmi



i*

libus setas coiin- •rntibus. Branchia

millu'. Sf^mi'iitiiiii il* i-iri .irui'i !<>eo processu coniformi instruc

• 'ii- .'Inn^atis antict

munita.

brevibus inartirii
-

; i^. qvarum duæ in part*

dorsale, duæ ->;.
: ibus lobi cephalici affixæ smit

Semnenta dua seqventia inida. l'edes unin-iues setas paucas (sini-

plices et compositas) gerentes. Cirri nulli. Segmentum analt

cirris duobus ejusdem formæ ae appendices cephalicæ. Proboscis

;;iaxillis inferioril ibus utrinqve octo

•• - -.

Forklaring til Figurerne. (Tavl I). Esplicatio i



Symbolæ ad floram Brasiliæ centralis

cognoscendam.

Edit. Bug. Warmin g.

Particula XXV.

Oxalidaeea?. Cyperacearum species novæ. Fungi.

(Societati tradite die'Novbr. 2!»»* 1878).

vol. xn. i

Oxalis Lir

Mart. ri. bræ. Le,

icea Hotfmsegg. 1



glandulosis, corolla magna rosea, petalis glabris, filamentis longiori-

: .
.

,

'.'
... ,........;

i

Bulbus elongatus fuscus. Foliola 2V2—4 centim. longa, 3—6

cm. lata. Scapi 3—7-flori; flores longepedicellati spectabiles, tri-

morphi. Sepala hyaliua 5— 6 millim. alta. Petala 2 cm. circiter

longa, obovato-kniiv;ol;it;i ML|ir;i i>a--iiiM-i'h;i':vii! t, ',.

. O. Afartkiiifi Znrr. !. r. ('». id. N'aditr. 203. n. 9. ilartius

.486. — Ad Rio de Janeiro juxtu vias in umbrosis hu-

culis (ex. gr. Botafogo ) Aprili— Jim. ti.: Lund, Glaziou

Sectio II. Trifolia
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Var. ylabrewns Pr.'ir. raule fol i isij_ue glabrescentibus glaucis.

In Serra do Cipo, m. Oct. fl. : Libon in herb. Lund.

7. Oxalis Glazioviana Prog. 1. c. p. 494. n. 37. — Rio de

neiro. Cllaziou n. 4779, 8614. — Ad Lagoa Santa in solo

restri repens, haud frequens; corolla lutea, iirm-iiibus Mimis duabus

Sectio IH. Lotophyllium Prog. Le, p.496.

8. Oxalis nkp-kans Pobl. eaule eivcto fruticoso subsiniplici

ongis. pcduneul^ ml in mimmrilm- 'j!abri> apin- bifido-racemosis.

ialis ovatis v. la lis glabris, filamcntis lon-

ribus ad medium dentirulatis sursum puberulis. stylis barbatis.

i;r loculis mono-dispermis.

irsis. poilunruliN Immwilui*. foliolis foliorun

lara, i' i nm s i nm ! - _] .
i _

isa glabra. ealveein subæquans, locnlis mono-

ignlosa. — Ad Lagoa Santa ir



iavicantibus ; flor. Od

10. Oxalis elah

- Ad Lagoa Sant

oliis supia sul)glauce>

}orolla rosea, basi inl

sov.—Fobr. et (e Lu

72. — Oxal. cajanifolia St. Hil.

a in silvis, frutex 2—3-pedalis

Lund juxta

1. c. p. 505
;

Kunth. — Rio

r.Praia grande):

differimt. — Ad

r; flor. Nov.—Febr.



16. Oxalis hirsittlMima Zuce. Oxal. u. 74. id. Xaclitr. 257

n.86. Mart. 1. c. 512. n. 90. Oxalis fulva St, Hil. Le. 115, u. 14:

id. pi. usuelles n. 44 — In campis prope S. José, inter Lorena

et Pentamonhangaba, et inter Catalåo et Paracatu, Sept.

—Not. fl. : Lund. — Ad Lag o a Santa in campis ubique frequens,

rhi/muat. -rassi li-im^n
i

ils , caulibus florentibus quotanni.s

incendiis cainporum devastatis; flor. Jul.—Jan. et sec. Lund Aprili.

— „Azedinha do cainpo' Lagoens.

Sectio V. Holophyllium Prog 1. c. p. 513.

17. Oxalis microstachyaYYOg. caule suffruticoso erecto sirnplici

apice puberulo , foliis ovatis v. lanceolatis glabris margine pilis

ippressis cili t s; mule norvosis ciliati>

fiformi subæquilongis, apice brevissime bifido-racenralosis,

racemulis densifloris demum revolutis, floribus pedicellatis. sepali>

• ivatis acutis puberulis.

Caulis pedalis, basi lignosus subnudus, apice pilLs incurvis

idpiv><i» pubeM-on-. Folia apice caulis congesta, petiolo 2— o

centiiu. luimu. lainina G—-9 'eiitim. louaa. )— 4 cm. lata. nerve

medio subtus prominulo miniite puberulo. basi rotundata. apice

Flores decidui. Pedicelli calycem subæquantes tenues. Sepala 5

a. aiti. Corulia t'ugax \. omnino uulla (?). Filamenta

liasi vi\ connata. breviora glabra. louuiora puberula. Ovarium sub-

-i-ijieulare idabruni apice obtuse 5-dentatuni. Stvli breves erecti

dabri. Ab i iquaotibus

apice racemulu.sis. racemuli- lvchiti- præprimis recedit. In vicinia

Kio de Janeiro: Glaziou n. 4954.

Sectio VI. Heterophyllium Prog. 1. c. p. 515.

18. Oxalis rusci/ormis Mik. delect. flor. et faun. Brasil. fase. S.

Zucc Oxal. 7o. tab. 2; id. Xaclitr. 268, n. 97. Mart. 1. c 515,

n. 98. — Oxal. fruticosa Kaddi quar. pian. 22. n. 26. DC. Le.

p. 690. St. Hil. Le. 116, n. 16. — In silvis ad Botafogo, Jim.



II. Averrhoa Lin

, angustisepala Prog. 1; c.

Ad Kio de Janeiro

i, Jan. fl. et fructif: W.

Cyperaceæ novæ
ni vieinhi urbi* Rio do .Janeiro n cl. i)r. A. Ma/iou collectæ.

Descripsit 0. Bockeler.

1. Cyperns unicolor Bcklr.

Tota planta laete viridis, rhizomate brevissimo, fibrillis sub-

nllaribus iMiipurascentibus: enlniis pluribus validulis niollibus

4—lVa poll. alt. triquetris pi. m. compressis, basi foliatis; foliis

rbaceis culmum subæquantibus acuminatis pianis carinatis superne

margines carinam<|U.- -piimi -,--.-.i !>rk L— - •, lin. latis; \agini>

ram ampliatis mem - ..tis: ombella

-u!is. exterioribus

-2 lin. long., centrali sessili; foliis involucralibus quaternis pa-

itibus illis culmeis similibus, infimis 3— 2 poll. long.; spiculis

-o (raro singulis) in radiorum api<v n.nt'ertis 24— 14-tloris 3 1
3

2 lin. long.; squa - iireviter acu-

is, apice parum recurvis, dorso lato viridi subberbacen trinervi

solete punetulatis, marginil.ii- fcfljsg. reticulatis;

rvopsi minuta squama Vs breviore ellipsoidea obtusangula breviter

ntata basi in pe I
I tta latescenti-

ecta lateribus
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2. Sctrpus i Oncoi us Bcklr.

Viridulus. Ehizomate brevissimo, fibrillis capillaribus ; culmis

iiumemsis fasciculatis erectis 10— 7 poll. alt. filiformibus rigidis

obsolete angulatis sulcatis ae striolatis glabris, supra (»asm vagir.is

brunneis obtectam plurifoliatis ; foliis setaceis subflexuosis culmo

nmlto brevioribus, 4— 2-pollicar. , subtiliss. pubescentibus canalicu-

l;itis: vaii'inis supr i'inrilnis t'emigineis ore parce piloso-cilialis: <•;
i

>i-

bulo globoso v. hemisphærico-globoso compacto polystachyo 2 2
/s—

2

Bjlabrie fa • t-cuspidatas, cuspide recuno.

infimis capitnliiii sup« intibus: spiculis eongestis subconlluentibus,

hracteis iduribus imerjectis. parvis. vi\ sesquilineam longis. ovatis

- leviter compressis subsex;lnns: Mjuaims niinutulis con-

:• -ns i.atnlis Mi'Dirifariain irabricatis membranaceis earinato-navicu-

laribus late ovatis breviter subniucronato-acutatis disco :

:

adpresso - hirtellis ae - ,i-. margiue obsoletiss.

ervi pallide ferrugineis ; caryopsi parvula squamæ
•

vertice vix parum depressa, subtiliss. applanato-granulata ferrugine-

^enti-stramiiica nitidula. tuh-rnil,. styiiiin perniinuto depresso fusco-,

>ti-inatil)us parum exsertis. — »Scirpo Lorentzii Bcklr. proxime

affinis. — Herb. Glaziou n. 6756.

3. Pleurosfftr/tj/s i/ramlithliu Bcklr.

Planta excel.sa atquc roiuista lin parte superiore abseissa tri-

p«.'i.iali>i. intense vindig : -ulinn u!.n i- i- du<»lpiis

i'xcavatis, medio o—4 lin. crasso; inflorescentia opulenta laxi usc iiLs

subbipedali e corymbis numerosis (8) subdecompositis constructa;

bis depresso - pyramidalibus longe pedunculatis multiramosis 4— 3

poll. alt. 4—5 poll. lat. sup n ihus < itiiMiis mtiinis ilistauTibu<

braeteis rig - traeaiibus

-2' 2 \»-'l. long., L5 lin. lal

is æqualibus aut iirevioribus: pedunculis



ramis setaceis ramulisi|uo capillaribus ren

suis subsetacois multo i >n^i^ >ii!.>us obsolet'- angulatis lævibus;

culis 6—3—8 in ramulorum apice alternis perminutis sessilil

in anthesi orbiculato-obovatis rotundato-obtusis å
i lin. long. ; squa

fasciculato - confertis pelluei rrugineo-strami

imiiuTviis suborbiculatis apice rotundato excisis: caryopsi mir.

paruui cxserta. nbovato-orbicalat;« i'ompn.'sso- bieonvexa subtil

rugulosa lutescente (juvenili ovati>-lan<rolaTa brurmea). rostro pj

midato basi dilatato, viridulo caryopsi ipsa multo breviore; perig

st'tis 4 capillaribus scabris tVrnigincis (iiiuidium fructus subæqr

tibus; filam. 3 latiuseulis ferrugineis. — Juxta P. millegrm

1 1 11 il Gla i b^S

4. Rliynchosyova dktichophiflla Bcklr.

Hirsuta; rhizomate brevi noduloso va.qiiiis parvis membraua

16—10 poll. alto vix lineam crasso obtase triangulari. basiii vei

is axillaribus e fcribus



is. su perm.' trigonis 3—2foliatis

basin versus 7—fif'uliatam U'tvtiuvulis. subtilissime striatis foliisqm

glabris; bis rigidis erectis 2
/s lin. lat. 5— 2 poll. long. longe an-

gustatis, apice triquetris, dorso striolatis, marginibus minutiss. den

tatis. liasilai'ibus confertu timeis distantibui

longiuscule vaginatis angustioril 5a d< caaalicolatis; corymbi;

explanato 15—12 lin. alto. J;< ttrali Smi- >ub<iimidio brevioribus pi

m. contraetis longe pedunculatis bracteis suis fere setaceis æqualibm

v. parum brevioiil:.- ram is bracteis tenuis-

-iiiiis triqii'''tr :

.s basi dilatatis ipsos vix æquantibus munitis; spiculi;

•1— 1 fasciculatis pedicellatis oblongo-lanceolatis acutis teretibm

2 lin. long. dicarpis; squamis conformibus brunnescenti -ferruginei^

inucronulatis; earyopsi supra Iineam longa pcdieellata lineari-oblonga

vertice rotundata, compresso-biconvexa linea prominente circumdata

transversim undulato-rugulosa fusca; rostro concolorato caryopsi V:

breviore e basi pyramidali longe angustato, acuto complanatoi

perigon. setis 6 ---nt-ibus flexuosis perscabri.^

rostro paulo longinniu-.; -^\, ,.\». i-f.> tonorrimo usque fere a<

Vabl. — Glaziou mis. sub 7990.

poll. longis bracteis toliaeeis anguste lineari-

tis: peduueuli.s (3—1 poll. long.) compresso-



-Mniteretihus supi;i lin* nu lutis. aninilis svahris; spiculis mimerosis

(15— 5) fasciculato-confertis brunneo-ferruirim'is se^silibus ..vatn-

lanceolatis 2—2V3 lin. long. monocarpis; squamis 6 — 7 chartacew

obtusis rauticis, inferioribus 3— 4 subrotundis . <ii]H'i-i<iribus lat<

uvatis, suprcnm fertili; caryopsi c. rostro confusa olivacea subses-

aeutiuscula tur^ide bieomvxa longitudinal, obsolete rugulosa; styk

elongato flexuoso intcirro v. luwiN-r bilidn. — Poriiroii. imiluin.

(Culmus in exempl'i <>\st. o nndis prolificans.) — Species peeuliari.-

cato , fibrillis paucis

IfMi.isi^ c lp -, i r i — '!•' •< 'i|M -iii-\ ( . i'

ramosis; spi<'iili> masculis oblongis



q valde quidem decivsc-entibiis.



1 li, , - ' ._,! I > L t _I I -.

mas ilis c. panels foemine:

.
, mB ironulatis, bra I

!-ot!iiitl;iti>: r.[-\o],>[ nnatara ! luainia mi>t;u-, ,

tri. so^ili xijiunniis suas æquante >{

ifimit. X. Schiede.ancr Schltd. et S', raifiiiotrr SUmkI.

rvisqae promineutiorib

3 oblongo-lance<
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tenuitor pluvinervatis lævibus; c-aryopsi utrici

aequante Bed eo multo angustiore oblonga robi

-iil.iri suMilis.s. punrtata iutea: stigm. 3 subt

Fungi Brasilienses

in provinciii Rio ile .ianein ;i chir. l)r. A. Glaziou ]

Detorm. M. G. Berkeley.

129. Polyporus Lcprirmii ilunt. var. poris multo majoribus



Fere 8 poll. diam., 2 poll. longus. antice lobatus : hymenium et c

8544. Pohjiwrus celutinm Fr.

8545. Trametes dibapha Berkeley. n. >|>.' rigida. resupinata. subtil

illic liberata >padi<va stm^o-hi.^ida: iivmenio albo . inæqual
poixs rotundi.-. dissppiiiieiitis . .hru^i,^ : nmtfxtu m.dli Hid-illus,, f

diceo 1—2 poll. long., 1 lat.: poria Vioo diam.
8540. Poh/porns bifey,^ Bork^bn. n . <v.. >ubres-ipmatuB tennis expan

pileo imbricato-resupinat..". hi,- illi,- liberat.. subH i ib (;Ilitnrmi-l..b

diametro: medium tenet -ur. , 'n„ 1, ,„ , _ , R,M,,,matos.

.4. jniilico afnni>.



attenuatua

;

9108. Polyporus vinctus B. et Br.

9109. Grand i ti i« rlgidn Berki'Ly . m;-a: hynienio

rimosulo; contextu subtus sericeo niveo}; niycelio araclmoideo.

'.»Uu. Hirneola Lesuerii Léveillé.

9111. Hirneola pohjtricha Mont.

9112. Lasehia tremellosa J.

9113. Agaricus (Psathyra y, n. sp. Eximie cæspi-

tosus; pileo subhemispherico pallido striato-suleato ; lamellis angu-

stia pallidis, - llido. — Ag. dtsse-

inittato siniillinuis, s.mI »lilV.-n sporaruni colore, quæ baud nigræ

!»111, Ag. (Plenrotus) cantharellmdes Berkl.. pileo tenui flabelliformi lobato

fiilvo. sursum lævi particuli hymeniø aurantio.

Lamellis anyusti- his j »i.lnlis .-. iit.-vtu gelatinoso. Pileus P/2— 2

poll. diam.; similitudinem rnaximani cum Cantharello håbet, sed

9115. Lentinus Lecomtei J.

9116. Agaricus [OtupJatlitn cmid^cipulatus Berkeley, n. sp. Ex'inne ea-

spitosus pallidus; pileo oml lo, stipite deorsum

.subincrassai Pilen> .'irriter o lin. diam.:

'.»117. Srhi:;i,hiilln,n commune J.

9118. Trametes rigida B.

9119. 9121. Grn t u!i,.i.! hiWu-fulr« Berkeley, n. sp. Effusa rigida læte

ocbroleuca parce rirnosa, lue illic tuberculis niinutis exasperata,

contextu molli luteo-fulvo.

9120. Ag. (Psalliotu) silvatico prox., pileo tenui p.illid" lineato-.vnVe,,.

9122. Cladoderris dendritia'

9127. Pohjpoms trich

9128. Polyporus picip



'.>]:;7. Trametes fibrosa J.

9164. Polyporus vaporarius J. var.

!"»lii.->. Corticium læve Pr.

9166. Laschia tremellosa J.

9167. Polyporus (Pletiropus) Glaziovii Berkeley, n. sp. Piloo tenui sub-

orbiculari, quandoque umbilicato, zonato primuin siibtilitcr tuiuen-

'toso glabrescente , integro 1. crenato; stipite elongato coffeato basi

radieaute pulverulento, quandoque fnrcato: bymenio brunneo, poris

minutis. Variat colore inter fhscum et ochraceum, quo ultimo

casu zonæ minus distinctæ sunt, Pileus diam. 1 poll. et ultra;

stipes plures poll. altus; pori Vioo poll. diam.

9168. Polyporus lucidus J.

Polyporus lenzii .-: pileo tenui flabelliformi

lobato glabro ochroleuco subtiliter radiato - striato
,

postice sinuato;

stipite brevi: poris am plis;
, utis. Spccimen

unicum. Pori circiter */m poll. lati. Pileus 4 poll. diam.

Mt/yiswuis cohort'ilis Merk.'ley. n. >p.. i-æspitixsus: pileo oebroleuco

radiato-stfiato glabro; stipite rufo subtiliter pruinato e mycelio

amplo corticiideo oriundo: lamellis adnexis. interstitiis venosis.

Pileus 1 unc, stipos 2 mi.-, alt;). ' , une. crassa. Inter folia; Quoad

habitum M. fusco-purpureo similis.

Polyporus zontdis B.



Det ekstraflorale Nektaritim hos

Capparis cynophallophora.

Et Bidrag til Kundskaben om Stængelens Metamorfose.

Det er fra de systematiske og deskriptive Værker bekendt, at der

hos en Afdeling af Slægten Capparis, nemlig hos Underslægten

Cynophalla, forekommer Kirtler i Stængelbladenes Aksler. Disse

Kirtler secernere en sød, sukkerholdig Saft, og vi have altsaa her

med ekstraflorale Nektarier at gøre. Deres anatomiske Bygning

kendes imidlertid ikke, lige saa lidt som deres Udviklingshistorie,

og det vil derfor forhaabenlig ikke være uden Interesse i det

følgende at beskæftige sig med disse Organer, saa meget mere,

som de frembyde adskillige Forhold, der uden Tvivl gøre dem til

nogle af de mærkeligste ekstraflorale Nektariedannelser , som hidtil

ere beskrevne.

Af det lidet, Litteraturen byder os om disse Organer, skal jeg

kun fremhæve, hvad Eichler 1
) beretter desangaaende. „Glandulae

illae, . . . . , nil nisi flores abortivos referunt, quales in hoc sub-

genere {Cynophalla) locis supra indicatis regularitate quadam appa-

rent. Formå gaudent urceoli vel Pezizae minoris, globuli nempe

apice excavati raa instructi, quam in quibusdam



Dette er den mest udførlige Omtale af disse Organer, som jeg

har truffet; de ere kendte af en Mængde deskriptive Forfattere,

saaledes f. Ex. allerede af den gamle Jacquin 1
), men af de Bota-

nikere, som i den senere Tid efter Videnskabens nyere Methoder

have undersøgt nektarsecernerende Organer, er der ikke skænket

dem nogen Opmærksomhed. Jeg har derfor fundet Anledning til

ai underkast« dem en nøjere Undersøgelse, om hvilken jeg imid-

lertid straks maa bemærke, at den kun har været rettet paa de

histologiske og organogenetiske Momenter; de kemiske og fysio-

logiske maa jeg overlade til Andre,

Materialet til Bearbejdelsen skylder jeg for en væsenlig Del

II:. [Captain, Baron Eggers, som fra det danske Vestindien, hvis

Flora han med et saa smukt Kesultat har studeret, velvilligst har

sendt mig vedkommende, i Spiritus opbevarede Planter, in

paa St. Thomas, til Afbenyttelse. Den botaniske Have her i

København har ogsaa leveret noget af Materialet. Jeg benytter

r til at aflægge det botaniske Laboratorium, hvor disse

I n 1.m -pelser ere blevne udførte, og dets Leder, Hr. Dr. Warming.

min Tak for den Forekommenhed, hvormed Plads og Instrumenter

ere blevne mig indrømmede.

1 lophora er en Busk med

temmelig forskellig f<>nuede. snrodte. fjevvibbode. k nitstilkede Blade,

ordnede efter en Divergensvinkel paa 180°, altsaa toradede; de ere

forsynede med smaa Akselblade og have ofte en vis Lighed med

smalle Pileblade. I Akslen af hvert Blad (paa den vegetative Del

af Planten) ser man meget tydelig en lille, u'iil. sfærisk Kirt

iXyl. Fig. A, B, C, D; n), som efter Eggers's Angivelser 2
) kun i

l'eriuden forend Plantens Blomstring udskiller >jn \ andklare Sukker-

saft At dette Nektarium derfor, som Delpino har søgt at vise for

andre Hanters Vedkommende, skulde tjene til at afholde visse In-

sekter ha Blomstevne. synes mig mindre rimeligt: hvad deres



Eichler angiver ovenfor, og hvis en „urceolat" Kirtel skal tænkes

hul, kan dette Udtryk heller ikke anvendes paa disse, der nemlig

ere ganske solide Vævlegemer. Nedenfor Kirtlen sidder der to

eller (hyppigst) tre Knopper (Xyl. o), som kunne vokse ud til

lange Løvgrene, i hvis Bladaksler de smaa Kirtler atter genfindes.

Vi kunne lier straks stille os to Spørgsmaal til IV-\ u- •}->:

nemlig: hvad er Kirtlen? <\g i hvad Forhold staar den til de neden-

Et mediant Længdesnit gennem Endeknoppen (Tab. II, Fig. I

"g II i viser os Aksel _. Stængelspidsen er

lav i.,o' hvii'lvei ; Derinatogenet, nogle faa Periblemlag og det indre

Fh'i\.nivæv ere tydelig udtalte. Ved Akselknoppernes Anlæg ses

tydelig de hos Warming i hans „Forgreningsforhuld" . Fag. 4-4,
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Tig. I, med m og pig betegnede Celler, som danne et ved Form og

Yæggenes Stilling karakteristisk Parti af Stængelspidsens Meristem.

Aks.'lkiinppmi.' anlægges efter de til dem hørende Blade som smaa,

hvælvede Fremragninger , der snart antage Form af en temmelig

høj Kuppel med bratte Sider, inden der viser sig Bladanlæg paa

dem. Det første Spor til disse giver sig (set i Mediansnit) til-

kende udvendig derved. ;tt Kuppelens overste Hvælving afflades

noget, i det der i de dybere Periblemlag optræder tangentiale

(„perikline" Sachs) Yægge paa to hinanden modsatte Sider af

Kuppelen, nemlig paa den udad- og indadvendte, derimod ikke

lateralt: Grunden til Affladningen er den, at der anlægges to i Me-

dianen stillede Bla.le { r)t paa Kig. VIII), forud for hvilke der ikke

har dannet sig de for de tokimbladede sædvanlige, transversale

;ade: vi have altsaa her det interessante Faktum for os,

at Hovedknoppen i Bladakslen har sine to første Blade liggende i

Medianen. De np.staa. saa vidt jeg kan se. næsten samtidig; under

den senere Vækst lægge de sig ind over Spidsen af deres Moder-

ak-e og komme omsider til at dække hinanden (cfr. Figg. IHa, Va,

VI a, Vila), i de allerfleste Tilfælde saaledes, at det udadvendte

Blad ligger øverst; dog kan jeg fremvise Præparat af ét Tilfælde,

hvor det omvendte Forhold havde gjort sig gældende. Disse to

Blade, de eneste, som denne sekundære Akse frembringer, sidde

med meget bred Basis fast paa denne, danne ingen Akselblade,

have ingen Akselknopper og komme i endelig Udvikling ikke videre

end til Xedrebladets lave Standpunkt. Den Stængeldel, hvorpaa de

staa. vokser imidlertid til. bliver mere og mere sfærisk, men

-tan-ei mn-ider >.; n \a-kst. idet dens under Bladene liggende Del

svulmer stærkt op — , vi have med andre Ord i dette Organ det

vordende Xektarium for os. Vækstspidsen, der i Begyndelsen var

stærkere hvælvet, bliver noget fladere; som alt ovenfor bemærket

danner den ingen ny Bladanlæg, og da dens Virksomhed saaledes

dermed ophører, udviskes ogsaa dens oprindelige indre Bygning

efterhaanden. Førend Bladene vare anlagte, var dens Pierom vel

ikke meget tydeligt og regelmæssigt, men dog iagttageligt , efter



og med deres Fremkomst A-ar dette Væv det første, som blev utyde-

ligt; dernæst udviskede de nu optrædende Celledelinger snart

Grænserne b adelsen af ret tydelige Pei

hvoraf navulig det yderste *>r skarpt fremtrædende (Fig. LX

vi omsider i den næsten plane Stængelspids ikke ere i Stand til at

paavise deres regelmæssige, bueformede Cellerækker (Fig. ELI b, V c).

Nu opstaar der imidlertid, alt som Udviklingen skrider frem, mere

eller mindre (ofte endog særdeles) tydelige perikline Yægge i

Vævet umiddelbart under Aksespidsens unge Epidermis i første

Periblemlag, hvorved Cellerne her paa Længdesnit ofte sés stillede

i lodrette Stabler (Fig. HI& vedr), som nedadtil gaa over i det uord-

nede Væv, en Ordning, som hyppig holder sig til det helt ud-

viklede Stadium. Alt Vævet under Epidermis i det Parti af

Aksen, som ligger over de to Blade, bevarer bestandig et ung-

dommeligt, blødt Præg og slutter sig i Egenskab som i Naboskab

umiddelbart til det centrale Marvvæv i den korte, tykke Stængels

underneden Bladene værende Del. Cellerne ere korte, tyndvæggede,

polyedriske Parenkymceller uden Cellemellemrum, hvis Protoplasma-

kroppe ved vandtrækkende Reagensers Indvirkning let trække sig

tilbage fra Membranerne (Fig. V b og V c). Stængelspidsens op-

rindelige Derniatogen bliver efter Bladenes Optræden til en Epi-

dermis eller et Epithel, hvis Ydervægge ikke særlig fortykkes, og

hvoraf enkelte Celler blive Moderceller for Spaltaabninger , dannede

af et Par klorofylfri Læbeceller uden særlig udprægede Biceller

(Fig. III S og III e). - ale mangler underneden

den; vi have her aabenbart med secernerende Stomata at gøre, som

vi jo ogsaa kende fra andre Nektariedannelser , og tillige staa vi

overfor et ret mærkeligt, saa vidt jeg véd ikke forhen iagttaget

Fænomen, nemlig det. at der har dannet sig Spalt

a

åbninger

paa en Væxtspids; Spaltaabningerne ere nemlig temmelig ligelig

fordelte over hele den secernerende Overflade, endog lige i dennes

Centrum. (I Fig. V c antyder x Aksespidsens øverste Punkt).

De tvende i Medianen anlagte, ineiret tæt over Ya

og skælagtige Blade tabe hurtig deres ung-



dommelige Egenskaber. Epidermis, som kan danne Spaltaabnmger,

bliver temmelig tykvægget, Mesofyllot, der lige saa vel som Nek-

tariets ydre Barkvæv indeholder Klorofyl, ligesaa; enkelte af dettes

Celler fortykkes endog meget stærkt og danne hele Grupper eller

Klumper af smukt lagdelte, porede Stenceller i Xærheden af Kar-

strængsystemet. Et saadant udvikles nemlig og gaar fra Bladene

ned i den tykke Aksedel, hvor det paa Tværsnit viser sig som én

enkelt Kreds af (saa vidt jeg kan sé paa udvoksne Organer) luk-

kede Karstrænge, hvori kun meget faa Kambiumceller endnu have

beholdt deres oprindelige Karakter. Foruden Blødbast bestaar Kar-

strængen i sit Xylemparti af net- og skrueformig fortykkede Tra-

cheider og er paa Phloémsiden ledsaget af meget stærkt fortykkede,

sténcelleagti_ om de Cellemasser, vi nys omtalte

at have fundet i Bladet, men mere langstrakte, medens hine vare

isodiametriske. Cellerne i den egenlige Karstræng have, betragtede

selv i stærke Forstørrelser, kun saare ringe Diameter, og det led-

sagende, fortykkede Vævs noget gullige Cellevægge ere smukt lag-

delte med fine Porer gennem Lagene.

I det udvoksne Xektarium, som ved en meget kort, smal Stilk

sidder fast paa Moderaksen (Fig. III«), spiller det klorofylfri Marv-

væv (Fig. III a, m) en væsenlig Rolle. Det er uden Tvivl Arne-

stedet for Sukkerdannelsen ; de fine, tyndvæggede Celler uden Inter-

cellularrum ere omtrent isodiametriske, undtagen i hele Omkredsen,

hvor de (paa Længdesnit) vise sig noget langstrakte. Jffarwævet

danner som Helhed en klar, protoplasmarig, kuglerund Cellemasse,

der navnlig træder meget skarpt og anskuelig frem ved Behand-

ling af mediane Længdesnit med alkoholisk Kaliopløsning, ligesom

dens Celler allerede i det unge Nektarium (uden Præparation) have

udmærket sig ved Indholdets særegne Lysbrydning. Foroven gaar

Marven saa jævnt over i det af den omdannede Stængelspids op-

staaede Væv, hvis Funktion er en aldeles lignende, at en Grænse

umulig kan sættes, i hvert Fald ikke en histologisk. Forneden

danne de paa tværs af hele Nektariets Længdeakse strakte Celler

li hvilke der ofte kan dannes lodrette Vægge) en Slags Ar".



imod Nektariestilkens hovedsagelig i Retning af dennes Akse for-

iarvelementer, men ogsaa her er Overgangen ganske jævn

(Fig. Vi). Ved tidlig Optræden af sekundære Yægge i visse af

Marvcellerne dannes der Dugtede Strænge af lange, meget smalle,

prokambiale Celler, der slutte sig til det uden om Man-vævet

værende Karstrængsystem som Grene fra dette.

Vi besvare nu det første af de ovenfor (Pag. 37) opstillede

Spørgsmaal saaledes: Nektariet i Bladhjørnet er en om-

dannet Gren med kun to, mediane Blade. I de i In

d

citerede Ord af Eichler er sagt, at det skulde være „nil nisi ftoTes

abortivi". Dette vilde ikke være enestaaende; hos Sesamum fore-

kommer et sligt Tilfælde 1
), men her hos Capparis maa det dog

snarest kaldes en metamorfoseret Løvgren, da disse Kirtler op-

træde, længe førend der kan være Tale om en Blomsterdannelse;

hvorledes Forholdene ere i den florale Region, har jeg ikke kunnet

iagttage, og Mierne ere endnu ikke komne mig

i Hænde; især ville de sidstnævnte være ønskelige, men det rig-

tigste er aabenbartT foreløbig kun at kalde^Kirtlen et omdannet Skud.

Underneden denne saa mærkelig omdannede Hovedknop findes

der, som ovenfor anført, en Eække accessoriske, uniseriate Knopper.

Med Hensyn til det andet ovenfor stillede Spørgsmaal kan herom

bemærkes følgende. Idet man paa mediane Længdesnit følger

V ;
- ':;•!!..- IMvikling, faar man ogsaa disses Dannelse at sé, og

det viser sig da, at den første af dem allerede, samtidig med de

to tfektarieblades Anlæg fremkommer som en lav ;

staaendepaa i iFigg. 1^56, II, VI«, o. a.); dens

akroskope Side er stejlere end den basiskope, paa hvis nederste

len næste accessoriske Knop dannes, der atter forholder

sig paa samme Maade lige overfor den tredje. Den øverste af dem

udvikles mest; det er den, som vokser ud til den ny Løvgren,

idet den overtager den Rolle, som Hovedknoppen egenlig burde

') Sé f. Eks. I!;.ilh.n: ..A.Lm.-i.iir-. 11.2. Or. Poulsen: Xat. Furen.
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have luft: dog sker dette kun ved enkelte af Bladene; hele For-

greningen i denne Plantes vegetative Sfære skyldes derfor disse

øverste, accessoriske Knopper. De andre har jeg aldrig set ud-

viklede til mere end ganske smaa Knopper, der blive siddende

skjulte i Bladakselen. De access 3trængsystem

t nedenfor Nektariets

(Fig.IHa). De to første Blade paa dem staa transversalt, som

Fig. 4 paa tilhørende Tavle viser; Figuren forestiller den øverste

accessoriske Knop i ung Tilstand set udenfra. De enkelte Knoppers

Forhold til hverandre synes mig, hvad deres Oprindelse angaar,

for øvrigt nærmest at kunne sammenlignes med det, vi træffe hos

Aristolochia Sipho 1
). Dog er Bladstillingen her éns hos alle de i

én Bladaksel siddende, seriate Knopper 2
).

For Morfologien i Almindelighed har den nys gennemgaaede

Undersøgelse af det ekstraflorale Nektarie hos Capparis ctpiopho.U'-

phora bragt det Resultat, at vi her have det tredje bekendte Eks-

empel paa en udenfor Blomsten værende, nektarsecernerende Akse;

det første er Sesamum (ovenfor citeret); det andet er de nodiforme

Akser hos Dolkhos, Phaseolus 3
) o. a. Med Hensyn til Kundskaben

om Stængelens Metamorfose er vort Capparis-Séktorie ganske sær-

deles interessant, ligesom ogsaa Stillingsforholdet af dets tvende

Blade fortjener at bemærkes 4
). For yderligere Tydeligheds Skyld

være det tilladt til Miitnin^ at anføre nogle Maal, der oplyse

Dimensionerne af de her omhandlede Organer; Tallene referere sig

til ét bestemt Præparat, men kunne gælde som Middelværdier.

Paa et mediant L fra Stilkens

f -• >'t: 'ii-linje paa Moderaksen indtil T-mmMkr-t «f Vækstspidsen

-ramme, II, Pag. 582. Rg.2g9,
c. Medd. 1876, Pag. 433.

to Blade ligge i Medianen, er et for Dikotyle-

Tilfælde. Det forekommer bl. a. bos Vitis,
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024 ir. største Diameter under Nektariebladene (lodret paa Or-

ganets Længdeakse) 680 ju; Stilkens Diameter paa Inserti

336
fjr,

Diametren af Vækstspidsens Grundflade 232 pr, Nektarie-

bladets største Tykkelse 288 p.

København i Marts 1879.

Esplicatio tabulæ II.

EkstrahV.røle Xectarium hos Capparis cynophidlophora.

(Fignræ omnes ad naturani camera clara (Oberhåuser) delineatæ sunt.

I, II, IHa, IV, Va, Via, Vila, IX a Hartnack Obj. 2, VIII Hartn.

Obj. 4. ceteræ Hartn. Obj. 7.)

Fig. I. Længdesnit af Stængel- Fig. I. Sectio longitudinalis gemmæ
.spidsen : øverste Flade af Snittet terminalis: planum superiua see-

r> Epidn



Fig. IV. Øverste*

Støttebladet, altsaa udenfra.

Fig. V. a) Orienteringsfigur, frem-

stillende Konturen af et mediant

Nektarium. De ved Mærkerne

m og » indfattede Vævpartier

ere stærkere forstørrede i

b i m>iu forestiller Grænsen mellem

Marvvævet o«,' Karstrængen. og i

c) der viser os det histologiske

Billede af Stængelspidsen.

Fig. VI. a> Orienteringsfigur: me-

diant Længdesnit af et ungt Nek-

Knop (ga).

b) Det ved x i forrige Figur ind-

fattede Parti af Stængelspidsen.

Fig. VII. a) Orienteringsfigur. Lig-

nende Præparat som Fig. VI a.

Noget ældre Stadium, fn de to

Nektarblade.

6) Som Fig. VI b.

I begge Figurer VI b og VQ b er e

Epidermis (Dermatogen) , v saft-

rigt, rimeligvis nectartilberedende

\>v.

lu\

•li'io. iavo Forhøjning er Stængel-

nidsen. (Hartn. Obj. 4).

.IX. <f> Orienteringsfigur. Me-

sectiii tan.o-entialis externe visa.

Fig. V. a) Adumbratio sectionis

longit. median, per nectarium

adultum ductæ. Partes in figura

m et n notatæ magis auctæ viden-

tur in figura

med. nectarii juvenilis et gernniæ

b) Pars apicis eaulis per# in priore

Fig. VU. a) Adumbratio simillinri

præparati atque in fig.VI a. Statu

b) Idem quod in fig. VI b.

In utraque figura e epidennidem

(dermatogenum) v telam succo-

sam, sine dubio nectar præpa-

rantem significat.

Fig. Vin. Adumbratio nectarii nu-

mterjaceus apex

>• .St.en^-. 'Ispids. -n af forrige: histo-

logisk Billede. 2 Periblemlag ere

tydelige.

b) Apex eaulis in figura superiore

delineatus: figura histologica.

Snar.! p.Miblematica duo perspi-



Smaa Bidrag til Selackiernes Naturhistorie.

(Om vacskabte Rokkeformer; om Havkalens Forplantning;

om Brugdens tidligere Forekomst ved Island og foregivne

Forekomst ved Grønland; samt om den mellemamerikanske

Ferskvands-Haj.)

Dr. Chr. Littken.

17' I .!. niKir og 28dc Februar 1879.)

I Aaret 1820 beskrev og afbildede Professor Otto i Breslau 1
) en

ejendommelig Eokkeform, hvoraf han havde faaet et (med Halen)

9 1
2 Tomme langt Exeinplar i Edinburgh af en Fisker, som var

vant til at forsyne Videnskabsmændene og de videnskabe] i -v An-

stalter i (lennt B\ m. u 7x» 'A> < Kjeiista i] >_ - m feiMkred.

aldrig før at have set en lignende. Han havde fanget den i

Bugten efter flere Dages Stormvejr tilligemed mange andre Rokker.

Den udmærkede sig derved 2
), at Brystfinnens forreste Rand,

i Stedel for at fortsætte sig i skraa Linie op imod Snudespidsen,

som hos J?a/a-Slægten , bøjede lige ind mod Kroppen omtrent i

Højde med . gelve Brystfinnebrusken („Prop-

tfniricts- Basaldel) fortsatte sig derimod paa sædvanlig Maade

langs med Hovedets Sider og bar der, paa hver Side, en særskilt

lille Finne med trapezoidalt Omrids, adskilt ved spidsvinklede Ind-

snit saa vel fra Hovedets forreste Del som fra den egentlige Bryst-

'.' ..I'eber eine neue Rr.che und eine gleiehfalls neue Molluake". (tioy*

*) Smlgn. FL rattet S. 47.
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finne. Paa Grund af disse Særegenheder betragtede Otto denn

Rokke ikke alene som tilhørende en egen, hidtil ukjendt Art, son

antages at være forho sjælden og at bebo dyben

Vandlag, men, hvad der var aldeles konsekvent, tillige som Re-

præsentant for en egen i

(Arten P. hyposticta), og :

frembyde Lighed med de i

tes ved sine frie Hovedfinner at

Cephalopterer.

Saa vidt jeg har kunnet finde, have de engelske Fatmister ikke

lagt Mærke til denne formentlige Forøgelse af deres Havfauna.

Ejheller har jeg fundet Slægten eller Arten nævnt i Dr. Giinthers

paa Henvisninger ellers saa rige „Catalogue". Men allerede

Miiili og Hente udtale i Indledningen til deres store Værk om

Plagiostomerae l
) , at Propterygia ikke var andet end en Monstrø-

sitet — af hvilken Rokke-Art, derom udtale de sig ikke — , og at

de havde set en tilsvarende af en Pteroplatea. I tredje Udgave

af Farrells „History of British Fishes" beskriver og afbilder Ri-

ehardson 2
) en 21 Tommer lang og 14 Tommer bred Søm-Rokke

(Rcg'a davata), som var fanget i 1838 ved Øen Man, og som

aabenbart henhører under den samme Kategori af Misdannelser

som Ottos / me Steds, at

Piskerne i Canton godt kjende en Monstrositet af Pteroplatea mi-

cmra med Brystfinnerne flakte paa Midten, saa at den ser ud som

om den havde fire Brystfinner. Om denne Monstrusiiei muligvis

frembringes ved Kunst, vides ikke at være oplyst; man har jo Lov

til at være lidt mistænkelig i denne Henseende lige over for de

opfindsomme Kinesere.

I Aaret 1825 forelagde afdøde Professor Reinhardt (sen.) i

vort „Videnskabernes Selskab" Beskrivelse og Afbildning af en

-

. det hedder i den af Selskabets daværende Sekretær



udgivne Oversigt over dets Forhandlinger og dets Medlemmers Ar-

bejder 1
): „Brystfinnerne have stor Lighed med en Fugls udbredte

Vinger. Dette bevirkes derved, at Brystfinnerne ikke, saaledes som

hos de øvrige Underslægter af Raja og selv indtil en vis Grad

hos Mylobates, forene sig med Hovedets Sider, men adskilles derfra

ved et dybt Indsnit, saa at Hovedet er fuldkommen frit, og en

kort Hals ligger mellem dette og Brystfinnernes Basis". Og

7x^

og af Keinhardts af Raja (data (til højre), udførte i andet Øjemed, men her

benyttede til lettere Opfattelse af Texten.

senen,': „Med den af Cuvier bestemte Underslægt Raja stemmer

overens i Halens Form og de uparrede Svømmefinner,

hvoraf en lille danner Halens Spidse og to smaa sidde over Halens

Kygflade-, ligeledes har den samme Tændernes Dannelse og samme

Fordeling af skarpe Pigger paa Hovedet og Halen. Det beskrevne
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Individs Fødested er nb< gengivne Be-

mærkninger om deime formentlig nye og temmelig afvigende Kokke-

Form ere vel ikke gaaede helt sporløst hen. for saavidt som de ere

gjengivne i "Udtog i Férassacs „Bulletin des sciences naturelles",

t, VH (1826) p. 378, samt i Oversættelse i „Isis" for 1848,

S. 93—94; men da ingen lignende Vanskabning senere fra anden

Side er bleven gjort til Gjenstand for nærmere Beskrivelse, har der

ikke været nogen særdeles Anledning til yderligere at mindes den

Reinhardtske Notis, som jo desuden ved sin Korthed let kunde

unddrage sig Opmærksomheden. Det eneste Sted, hvor jeg har

fundet en Iig;i<-nd<- lJ.kk.-^v.il.niiig omtalt, er fremdeles tredje Ud-

gave af Tarrell (II, p. 584), hvoraf det ses, at der i denne Ich-

tl:\ i _- Efterladenskaber var fundet en Skitse af en Sømrokke

i/i. clarata), der viste Brystfinnernes Forhjørner skilte fra Hovedets

Sider og ragende „frem som Horn næsten i Linie med Snude-

spidsen". En Optegnelse af Dr. Parneil (fra hvem Skitsen maaske

hidrørte) oplyser, at Exemplaret var 18 Tommer langt; han mente,

ligesom Dr. Fleming, at Misdannelsen var opstaaet derved, at

Rokken som yngre var bleven fanget, at P'iskeren da med sin

Kniv havde skilt Brystfinnerne fra Hovedet, men at Saaret vai

helet igjen, og at Fisken derved havde faaet sit abnorme Ud-

Reinhardts „Raja alata" er maaske slet ikke bleven opbevaret,

den er i al Fald ikke funden i vore nærværende Samlinger. De

Afbildninger af den, som R. havde ladet udføre ved Hjælp af en

Hr. Eckersberg, ere derimod tilstede og godhedsfuldt meddelte mig

af hans Søn, nuværende Professor J. Reinhardt (jun.). Jeg har

gjengivet den vigtigste af dem her i en fotoxylografisk formindsket

Kopi. Det vil heraf ses, at ogsaa denne er en misdannet Raja,

men at Misdannelsen, som man da allerede kunde vide af Be-

skrivelsen, er af en anden Art end hos Propterygien ; der er ikke

udviklet særlige Hov. •

, fortsætter sig alligevel

ikke op til Hovedet; Brysttlnnebruskens forreste Del bøjer sig

:•;] i:i"d Hadets Siderande, men fortsætter sin Krum-
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:._ vi. i i . -...lin. > at der dannes en dyb Bugt mellem Hovedet

(og Halsen) paa den ene Side og Brystfinnens forreste Spidser paa

den anden. Kunde „Propterygien" til en vis Qrad san

med Cephaloptererne , ligger det næsten nærmere at drage en Pa-

rallel mellem Raja alata og „Hav-Englen": Rhina (Squatina).

Saa rimeligt det end var, at man for 40—50 Aar siden be-

tragtede dis> ,
- .[ -a-regne Arter «n Slægter, >aa

indlysende vil det være nu. at de ikke ere andet end Vanskabninger

()L.n.-tn.siteter) af en eller anden Raja-Aii. Det vil være over-

ri igere at drøfte dette Spørgsmaal; men skulde der være

den allerringeste Tvivl tilbage i denne Henseende, vil denne aller-

bedst forsvinde ved Paavisningen af, bvilken Art eller hvilke Arter

de omhandl« tilhøre. At „ramme Pælen gjennem

dem" paa denne Maade vilde, mente jeg, være det sikrest

til at forebygge mulige Gjenopstandelser, eller til at forhindre, at

de kunde komme til at spøge i en og anden Hjærne som „begyn-

dende Arter" eller „Slægter". Det var mig straks, da jeg tor-te

Gang lagde Reinhardt* og Ottos Afbildninger ved Siden af hin-

anden, tydeligt, at de, trods deres alt fremhævede Forskjelligheder,

lignede hinanden saa meget, at de efter al Sandsynlighed maatte

tilhøre den samme Art. Jeg antager, at al'd. Keinliardt endnu i

1825 ikke har kjendt Ottos Afhandling, som han heller ikke

nævner; havde han kjendt den, vilde Overensstemmelsen mellem

begge Eokkeformers Fysionomi og Karakterer vistnok vakt hans

Uistankt M >ke i bnie \ rkelig -enen bleven vakt. og dette

til. at en sneeiellere Beskrivelse lige saa lidt er

bleven publiceret - m Afbildningen?' — Jee. antager Alten for at

v.ere Raja batis, ..Skaden". Der er intet oplyst om Størrelsen af

R. alata, men Hudtændernes (Tornene-s i 1 d\ lklin- tyder paa, at

den befandt sig paa et lignende Udviklingstrin som Ottos edin-

burgske Eokke. Der fandtes nemlig, saa vidt skjønnes kan, hos

--•• andre Turne end de '

. -esvis em

foran hver Øjehule og én tæt bagved sammes indre Rand, 2) en

Række af 17 eller 18 langs ned



mellem Bugfinnerne og endende med én Torn mellem begge Ryg-

finnerae. For øvrigt synes de begge at have været aldeles glatte,

nm ..Propterygien" siges dette endog rent ud 1
). Aldeles paa samme

Maade beskriver 13. Fr. Fries -i Forholdet hos „meget unge" Exem-

plarer af Raja batis: „Kroppens taggiga bekladnad utgores hos

myekft unga individer endast af ett iuskrankt antal ordmara knag-ar.

som sitta a) 2ne framom och en bakom hvardera ogat, samt b) en

rad langs efter stjertens niedellinie, och fortgår med en eller 2ne

knaggar emellan de båda ryggfenorra : al -auatairiMr iinnes hvarken

Ofret eller under något spor, utan lir kroppen på båda sidor glatfc".

Sammenligner jog en ung Skade af 17 Tommers Længde (den

mindste, som Museet besiddor) med Ottos og Reinhardts Afbild-

ninger, tinder jeg for Halons Vedkommende aldeles tilsvarende For-

hold: men der er hos Skader af dmi uuhi >tmrelse allerede

kommet en hel Mængde Smaatorne frem paa forskjellige Steder,

i. Fx. umiudtdl'an t'oran Øjnene, hvor de yngre kun have to. H\ad

der særligt leder Tanken hen paa R. batis, er for det første den

Omstændighed, at <br sidder én Pig mellem begge Kv-

thi denne Karakter tindes kun hos R. clnrata af de mere but-

snudede, kun hos R. batis og R. vomer af de mere spid

nordiske Arter: og er denne Torn ond ikke aldeles konstant hos

oh JU'kku ]»aa

tivnr i Højde



•e Punkters Fordel a It le ae

foreligger, meget, som slaar fortræffeligt

Tegninger. Dog kan cl et anført>s, at der kos de! 18aak aldte ,M.akda«
Ian,ga Bonidets Siderande, i Bugten med Biys n. ses en :<tærk

L"d'rfkling af disse mørke Poi•er, hvortil der ikke ses noget kos

den norma le Skade; nren kos denne existere disse Bande jo 1 leller

ikk<» som saadanne. Af andres Afvigelser kar jeg kun bemajrket

den
7 at Hudbræmmen, •som kos unge Skader indfal rer Hale^i dsen

rot- oven og danner ligesom i3u Antydning ti 1 en Ilalefinne. ikke

er ajengivet paa nogen af iLfbildningerne

;

kos ,,R alata" kar

Hal efter Eeinlmrdts ov enfor gjengivne Yrringer, ikke v ;eivt

akkies tim icløs.. og k OS ,,/Vo,•»ti-rjlifid /i)/i>ost't> leskriver 01:to i



kun at være kjendt i faa og forhok^

opfører den soin „Varietet"' af R. bat

underkastet et lk-efremt Aldeisskifte. er bekjendt nol

interesserede dette mig med Hensyn til den af en ældre

Zoolog kortelig hesk revne Form — ikke just at komme p;

rene med. hvori. - - _ ski rlsei vel kunne Mere opstaae

jeg skal heller ikke nærmere drøfte dette Sp&rgsmaai, til hv

ning hvad der hidtil er oplyst af Rokkernes F/dvikiingsl

tillige ønskede jeg at opfriske slige Formers Tilværelse

ude fremstilles ved Kunst, som Parnell og Fleming

til denne Tolkning eller til den Tanke, at den spæde



skabning-er fiv:

R. Leuckart be

ib>tmin<-rn.
i største I'



sig nu i hele deres Længde til Legemets Sider, til hvilke de vare

tstvoxne; dog var der endnu fortil en dyb Fure tilbage

som Spor af den oprindelige Adskillelse, og Brystfinnernes forreste

Spidser naa endnu ikke, som paa det følgende Udviklingstrin

(Pig. 4), op i Højde med Munden eller Øjnene; endnu hos Torpedo'et

af 2 Tommers Længde naa de ikke helt sammen fortil.

Det maa indrømmes, at var o Lses- og Om-

som Leuckart forudsætter, Gyldighed ogsaa for andre Kokiv ! \
,•..

have en meget slaaende Analogi til „Maja alata", og denne kunde

• des som en simpel Stansningsdannelse, i Kraft af hvilken

et forbigaaende Fosterforhold var bleven varigt. Men hin Udvik-

!ing-lii>tnrie stemmer for det første ikke med Wynians smukke

1' -•. 'i- _ l dviklingen af selve Raja batis 1
); der er i denne

intet >prum\ itit.-t IJmcl i Lagttagelsesrækken , som kunde tænkes

kunde muligvis tænke sig den Udvej — , hvad dog ikke vilde

hjælpe os i det foreliggende Tilfælde — at Leuckarts Fremstå

alligevel var rigtig f.r de *.-b'kt:i- ude, maaske

fordi I'dukliimen af de f-b-ktii-
1

.. Red-d ],. >till. de -a'iii-' Kun.

fremkaldte særegne Afvig« r fra d< - li [ingsgang. Men

det udpeged.- I dviklingsti n. det yngste Leuckart kjendte af Autopsi

hos Tiirpedo, passer lige saa lidt ind i den meget fuldstændige Form-

række, som er fremstillet paa første Tavle af de Sanctis Afhandling 2
)

nm Udviklingen af d< elektrisk. Uedsknber 1 s Krampe-Rokkeme,

dens eii d. ,e_t, Kukker-, \ edken m \< . lUnw I-l--
'

rækker er Ihy.tfmnen stadig og fra første Begyndelse fæstet til



Kroppen i hele sin Længde; først er den saa kort, at den lader

hele „Halsen" med Gjællespalterne fri; derefter voxer den baade i

Brede og Længde, hurtigere end det haj- eller aaledannede Foster

f'»- ifsrigt, saaledes at den trænger frem over alle Gjælle.spa lierne

og tvinger dem om paa Bugsiden, samtidig med at Øjnene ved

u af andre Dele trænges opad og om paa Ry-siden.

Unægtelig er der et senere Stadium, hvor der baade hos Maja og

Tnt'jwtht er en ganske lille Bugt eller 1 d-i.i' mellem Hovedet og

fom ste fr< ms\ 1 lende Hjørne (de Sanctis 1. c. Fig. 9

og 10, Wyman 1. c. Fig. 9), og det er dette Forhold, som, frem-

stillet lidt grovt af DavyM. har givet Leuekart Anledning til at

udtale, at lignende Former som den af ham selv i Fig. 1 og 2

fremstillede allerede vare sete af denne Forsker. Men der er her-

fra et langt Spring til et, der „minder om en Fugls udbredte

Vinger" som „Raja alata" eller som Leuckarts yngste Torpedo-

Foster. Hvorledes dette er at opfatte, derom skal jeg naturligvis

ikke vove at udtale nogvn bestemt M-pin- JM er muligt, at det

har faaet sit abnorme Udseende ved Vohl af en eller anden Art,

ved maadelig Opbevaring eller desl., men det er ogsaa muligt, at

det selv er en Monstrøsitet, som, hvis den havde faaet Lov til at

udvikle sig, vilde være bleven til en „Torpedo alata" — for at

sige det med faa Ord.

Jeg kan derfor ikke i „Raja alata" se en ligefrem, u

Stansningsdannelse i den sædvanlige Betydning af Ordet, men vel

en Afvigelse fra det normale, der kan have sin Grund i en For-

styrrelse af Ligevægten mellem den Hurtighed, hvormed de for-

skellige Legemsdele udviklede dg - attrøa hvad man vel kunde

kalde en relativ Stansningsdannelse.



bricii Ord „Est vivipara" r
) og Fabers 2

) „Wie seine andern islan-

disehen Kattun-swrwandt. i.:>: Hajen i:ebaii er :-!.. mlige Junge, und

zwar im Juli und August. Die Dotter des Eierstocks sind ol >_•
I In

-,, mns«, uK Iluhat'Uici. und i:; - > m »•>•
i Meuue. d i-> >n « m< iiall>e

L' : infiilb i k lien". Lige over for disse samstemmende Vidnes-

byrd af Mænd, dor maatte antages at kunne have -

Besked derom, kunde en Tvivl om Rigtigheden deraf ikke let

kumme op, og Angivelsens Rigtighed bestyrkedes middelbart af,

hvad man \ idste mn Middelhavets nær beslægtede mindre Arter af

tSVy//m«s-Gruppen. Joh. Muller oplyser saalodes 3
), at Scpmuis

lichia er vivipar, at Foster og Blommesæk ligge frit i Livmoderen,



il.i. lærkeligt for de kjøbenhavnsk«

Ungers Vedkommende
, eftersom der drives et storartet Havkai-

Kyster. Det maatte dog en Gang imellem hænde, især hvis heller

ikke Havkalens Yngletid var begrænset til r,o«le faa Maaneder. at

Hornkapslerne om .K^vne. ^Træn-t tac-et ikke bevise]

mange ægsvangrc Hunner af Slimaalen (Jfyruie) ha

»åbnet, førend Steenstrnp fandt deivs huniafftiur .Eirir«

minde saa stærkt om Kød-Hajernes og Rokkernes?

Hr. Kjøbmand Muller

ir 1878: „Det er en i



Island, at Havkalen ikke føder levende Uuger. Man kjender ikke

noget Exempei. hverken fra addiv olier nyere Tid. paa at Dyret er

fanget med levende Unger; derimod fanges aarlig adskillige Exem-

plarer med Æg eller Eogn, hvoraf hvert er af Størrelse som et

lille Gaaseæg, mon moro rundagtigt, og et fuldvoxent Exemplar

kan have IV2—2 Tøndei .! disst Æg. dei ere geléagtige og over-

trukne med en tynd Hinde; hole Massen sammenholdes attei al et

Væv af Hinder. De ligge paa heggc Sider af Bygraden, i Dyrets

Bug, lige fra Gjælleme og ned til (i-altet. Man har K\emph-r pae.

at Havkale med Æg ere t'am_ri :,n enhver Tid af Aaret, saa at

man ikke har kunnet danne sig noget sikkert Begreb om, til hvad

Tid de hugge sine Æg, eller paa hvilke Steder. En II

fra Øfjord gjorde en Gang et Forsøg med dette Fiskeri under Jan

Meyen. rundt om denne 0, men fik kun nogle saa usædvanlig smaa

HaYkal-Unger [y©1 2—3 Fod efter senere mundtlig Meddelelse], at

de aldrig rare sete eller fiskede saa smaa; sandsynligvis har der i

Nærheden været et af Dyrets Ynglesteder." — Hr. Sysselmand

H. Muller meddeler i Breve, daterede Thorshavn 14de Juni og 14de

August 1878, at Skipper Th. Joensen Skyld, som fisker Havkai

omkring Færøerne, er af den Mening, at denne Haj ikk> 1 lei

levende Unger, men lægger eller kaster sine Æg; thi i de 130

stykker, som han har fanget i Aar (1878) har han ikke set Spor

til Unger, saaledes som vi se dem hos Spirhajen f. Ex. Derimod

saa han Æg i adskillige. Han tror, efter hvad han hidtil har

la-t Mørke til, at der er flere Dyr med Æg i [Hunner] end

uden Æg og stadfæster den af Islænderne gjorte Erfaring, at

Havkalen ofte træffes und Mudde; ^,u Skindet; ja han har lagt

Mærke til, at der ogsaa findes Sand af det saakaldte hvide Skæl-

sand (knuste Konkylier) paa dem, som om Dyrene kunde have væltet

dem paa Byggen i Bunden. — Hr. Kolonibestyrer Lytzen op-

lyser i Brev, dat. Sukkertoppen 10de Juli 1878, efter først at

have omtalt, at Havkalfiskeriet sjælden finder Sted i selve hin

Kolonis umiddelbare Nærhed, at det almindeligvis er m

Havkale der tiskes, og at Fiskeriet drives paa forsk] .'



fra Slutningen af Februar til ind i Oktober i det allerlængste, saa

at der er et Tidsrum af Vinteren fra Oktober til Februar, da del-

ingen Havkai falder. Men efter Udtalelser af tre Grønlændere skal

der ved Holsteinborg 3 Gange være bleven fanget Havkale med

Æg i; de forklarede, at de vare bløde, og at i den grønlandske

Lampe smeltede de, og det meste af dem blev til Tran. Det synes

bestemt, tilføjer Hr. L., at Æggene ikke vare omgivne af nogen

Kapsel. Begge disse Havkale vare meget store og bleve „huggede"

i Januar eller Februar under Flensningen af Hvaler.

I bedste Overensstemmelse med disse negative Erfaringer stode

de, som den nav ni. m tom, Professor Turner med-

delte i Aarcnc 1873 og 74 som Eesultatet af sin anatomiske

Undersøgelse af et Par ved Hetlands Kyster fangede „Grønlands-

Hajer". Først undersøgte han 1
) to Hunner, 8V2' og 11' 8" lange;

han beskriver de to Æggestokke, hvis største Æg hos den større Haj

ikke vare større end smaa Bøssekugler; fremdeles Arrene efter de Ste-

der, hvor Ovarierne formentlig tidligere vare bristede for at frigive

Æggene, eaavelsom porerne) umiddel-

bart bagved Kloaks '_ --..in formentlmen

udførtes af Legemet. Han erklærer udtrykkelig: ..der var hverken

Æggeledere at se i Bughulen eller Aabninger for Æggeledere ud i

Kloakregionen". Han tilføjer, at Havkalen ved denne Bygning af

Kjonsredskaberne afviger paa en mærkelig Maade fra Plagiosto-

mernes typiske Organisation: da Æggelederen man-ler. maa dens

udførende Forretning erstattes af selve Bughulen. Naar Kneeland

havde beskrevet Æggelederne 8
) hos en Havkai. havde han uden

Tvivl taget Urinlederne for Æggeledere. Turner opkaster endelig det
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i i
-nm straks lader sig besvare med nej) om ..Lænxmjus

rostratus" besidder de samme ..viseeral neeuliarities". Næste Aar

Parringsleminer i
.ælaspers") af L'' »" Længde: det var barn heller

ikke muligt her at finde nogen Sædleder, derimod vare Bughule-

< ogsaa her tilstede, og deraf sluttes, at Sæden ligesom

;_..-' Bughule.

Det er en Selvfølge, at hvis Æggeleder«

-b'^'iie udtures ubefrugtede af Legemet og uden at være ud-

>nivdi- med liggen beskyttende Hornkasse; thi med Æggelederne

iioi-tfalde jo de Kirtler, som afsondre slige beskyttend" Dannelser.

Tilsyneladende var det altsaa fuldstændig paa det rene, al llav-

kalen maatte lægge bløde og ubefrugtede .Eg i stort Antal; sand-

synligt, at de, efter at være befrugtede, nedgravedes i Dyndet. paa

de store Dybder, som disse Fiske bebo, for derved at finde den

tagen, som de haardt kunne trænge tii. ll\ad N\tte Hannen-

Redskaber hos denne Haj-Art rudimentære Dannelser uden videre

Betydning? Jeg kjender i al Fald ingen Beskrivelse af dem,, der

giver dem en lignende Størrelse som hos Pighaj eller Brugde.

I den allersidste Tid er imidlertid Spørgsmaalet atter blevet

noget dunklere ved en ny Udtalelse af Prof. Turner 2
), der g...dtgjor,

at Dr. Kneeland virkelig havde set rigtigt, og at Turners første

IVmMilling var urigtig i det vigtige Punkt, Mangelen af Ægge-

lederne. Første Gang brækkede Leveren af ved sin egen Vægt og

medtog rimeligvis et Stykke af Æggestokken og af .i._

hvad der blev tilhage af di-se sidste, antog T. uiigtig i". ir Urin-

lederne. Hos den 7 Fod lange Hun, som T. dissekerede i 1878,



vare Æggestokkene kun c. 12" lange og umodne, men Æisxr-

1 ederne, af en Gaasefjerposes Tykkelse, vare tilstede og endte

fortil, med tragtformig udvidede Mundinger, tæt op til Leveren, c. 6"

fra Æggestokkene. Det fremgaar middelbart, af Tavsheden om det

modsatte, at Æggelederne ikko alen.- er..- meget snævre, men ogsaa

gan.sk«' simple, uden alle kdvidelser, Bi-Rodskaber, Skalmasse af-

sondnrnde Kirtler osv. Skjønt Æggene derfor maaskc nok li. frugt, s

i Æggelederne, er det dog klart, at de hverken Kunne dvæle der

længe nok til, at Fosteret kunde tilendebringe sin Udvikling der,

'dier blive udsUivde med et beskyttende Dække. Alt taler saaledes

alligevel for. at Fabers og Fabricius's Angivelser ere uholdbare, og

at Ha\k,ikns F-rpkintuiiiii virkelig er væsentlig forskjellig fra alle

andre Hajers og Rokkers. Nogle nærmere Oplysninger synes endnu

;| f maatte kunne bringes tilveje under Havkai -Fisket: men andre

s id> i- af Spørgsmaalet ville uden Tvivl altid forblive uoplyste, fordi

<lt* efter Sagen> Xatvi ikke kunne gjoie-, ril (rjenstand for nogen

Iagttagelse eller Undersøgelse.

Dette Resultat, at Havkalens Forplantning er forskjellig fra

alle andre Selachiers, hvorom noget vides i denne Henseende, er

o sa i m< get mærkeligere som det strider mod, hvad der med Vished

vides om Slægtens anden Art, den lille middelhavske S. rostratus l
).

for ikke at tale om den noget mere afvigende 8cymm$ UcMa.

Saa vidt man hidtil bar vidst, var Forskjelkn mellem vivipare Hajer

og Hajer med hornskallede Æg altid knyttet ikke alene til en Slægts-

forskjel, men endog til en Familieforskjel ; her findes derimod indenfor

samme Slægt ell-r Undeisbe-t l>.,.id- Vi\iparit.-t og Oviparitet i den

V..nn, at Æggenes Talrighed erstatter deres ubeskyttede Beskaffenhed.



De Oplysninger om Brugdens (Selachus hKunmus) Fore-

komst og Fangst ved Island, som Faber meddeler 1
), forudsætter

jeg at røere bekjendte. Mine Forespørgsler i Island om Fangsten

af denne nordiske Kæmpe-Haj i senere Tider -

e et Exemplar af den til Samlingen have

mig en Meddelelse fra Museets allerede i det foregaaende nævnte,

højt fortjente Korrespondent, Hr. S ireyri, om

„den eneste Bejnhåkall, som vides at være fangen ved Island i de

sidste 50 Aai- : den niaalte 12 Alen „fra Ojet til Halens Begyn-

delse"; Leveren udgjorde halvottende Tønde eller 120 Potter og

afga\ i >_ _ i t s i •
i \ i - ni II ti nu naai

den var kold.

Er der virkelig kun dette ene Exempel fra det sidste halve

ede — og jeg kjender intet andet —
,
paa at Brugden

er fanget ved Islands Kyst, maa den dér være aftage! i

i samme Grad og paa samme Tid omtrent som vod Norges -i.

I Grønland have mine Forespørgsler været endnu mere forgjæves;

ingen har d<
: r sot elier hørt noget til den. saa vidt jeg har kunnet

bringe i Erfaring. Med Hensyn til dens Forekomst dér er og

bliver Fabricius 3
) altsaa den eneste Kilde, som man kan holde sig

til. Spørgsmaalet om S, Im-hn* ,„,,,;,„„?, \irkelm oi en højnordisk

(arktisk) Fisk, hvad man jo maatte kalde den, hvis den med Bette

tilhørte den grønlandske Fauna, er ikke uden Betydning: man har.

i modsat Eetning, trot at kunne spore den ved (,'nhas Kyst 4
1, og

af Forholdet mellem & maximus o<? S. rostratus



at have vist sig, kun er do yngre Former af den gamle Art —
var det ikke uvigtigt, om Brugden geografisk talt var en „arktisk"

eller liojst en „boreal" Art. Efter Fabricius 's Angivelse skulde

den endog have et eget grønlandsk Navu: ..Kaksib Kannioa"; hvor

kan man da uhle nm dens Forekomst ved Grenland i ældre Tid?

Men Fabricius tilføjer: ..den fanges aldrig, er derfor ikke Grøn-

1 1 o 1 1 gen B tte, og ses meget sjældent". Som en Loka-

litet, hvor den skulde forekomme, nævnes en meget dyb Fjord,

len kaldet, i den nordlige Del af Kolonien Friderichshaab

;

"«i den forekom andre Steder, var ham ubekjendt. Dette synes

dog at være en noget mærkolig lokal Forekomst af et Dyr som

Brugden, og end mere mistænkelig bliver man. naar vor berømte

Landsmand til sidst tilføjer: ..dette kraftige og med Tænder ud-

styrede Dyr lever af Barde-Hvaler (især Baltena rostrata og B.

boops) (!) og Tand-Hvaler (især Delphinus phocæna og D. albkans)

"j andre >t..iv- Havdyr, som den skal sluge helt og holdent" (!)
—

Kt"i.-i->-._-tniiii»-.-i-. der. efter hvad man nu véd om Brugdens Bygning.

•"hb>_,li_ ere mi monstrøst urigtig, som vel muligt.

Da min Mistænksomhed herved var vakt, søgte jeg yderligere

"i vli 'i-
i Fabi is'.s eft dadt. 11 n skripter 1

'), der ogsaa ved

fordi de ofte indeholder i mere detaljeret F..nn de Erfaringer, hvorpaa

! >kte lin--. Længe søgte jeg forgjæves. da Brugden ikke noget

Steds i dem er Gjenstand for særlig Omtale, i en særegen Artikel

t '

1 '*
1 ' Paragraf _ en Omstændighed, der allerede i og for sig er lidt

1m ifald,. n,!,.. Knd.dm tamlt j.-- dog noget om den under Artiklen

Paa den ægte Kaskelot (Physeta- macrocephalus), men som han dog

hgesom i „Fauna Grønl.", p. 43, til Dels sammenblandede med Spæk-



kailer, som ere sønderg ien og sin Næring i

Bognkelden' 1

(o: C>/clopti>rus)\ fremdeles I, S. 15'2, at „dens Fode

mest bestaar i Hajer, hvorfor Ilavkalen flyer digt under Laudet,

i ip Kaskelotten kommer nær Land. « -11. -i . ndo_ lo'o. i saa højt op,

Ka>keint. d r M.-\ fa 11. ' - k "d. fandt man i Maven

(Le. S. 75): ..Jeg veed ikke. um den har nogle Fjender, som tor

-,,iv.6 Linnæi, se Fauna Grønl.
,

p. l.:}o . sp. !»0) : tlii Grønlænderne

ville i Kaksefjorden noget norden for Friderichshaab have fondet

en død Cachalot, der syntes at være opspyet (!), og de holde for,

at det var af Sqvalus maximus. sum i denne Fjord skal findes og

derefter kaldes „Kaksib-Kannioa" d: Ka sefjordens Ilk"i!L Som

Grønland og særligt i Kaksefjorden paa en overmaadfi løs Grund;

Grønlænderne havde i sin Tid et Sagn om en i denne Fjord fore-

kommende Kæmpe -„Fik'-, der skulde kunne sluge og atter udsp.t

Hvaldyr af Kaskelottens Størrelse (!); i dette Kæmpedyr formodede

Falirii'ius den ham af norske Beretninger bekjendte

(Brugden) — uden at det skjønnes. at han dertil havde im^ii

anden Grund end Størrelsen — og af Srøi

opstod saa hin Angivelse om Brugdens Ma.irt- at skaffe sig sin

Fode paa, om hvilken det er overflødigt at si-o m ,Mv. Med andre

Ord: har Brugdens Borgerret i den givmland-ki Fai ia ! m Fahri iio

at støtte sig til, bør den uden T\i\l sirygrs af Ai f

jo før jo heller.

Disse Oplysninger, som jeg i Brev kortelig havde meddelt

Prof. Pnvesi, ere ogsaa af ham blevne benyttede i hans andet Ar-

bejde om SWncAua-Slægten 1
). Jeg har imidlertid anset det for

rigtigt at l>envtte denne Lejlighed til ogsaa at omtale dem i et

nordisk periodisk Organ.



4.

Det er ikke ubekjendt, at der i visse Floder og Søer, indenfor

eller nær ved det varme Jordbæltes Grænser, findes enkelte Former

af Hajer eller Rokker. Carcharias gangeticus rindes ikke alene i

Gangesfloden (formodentlig ogsaa i andre af Indiens store Floder),

men ogsaa i Tigris lige til Bagdad, c. 70 Mile fra dens Udløb i

den persiske Bugt. Et Sidestykke dertil er C. zambesensis, i Øst-

afrikas Floder, f. Ex. i Zambese, lige til Tete, 100 Mile fra Mun-

dingen. Ganges-Hajen findes endogsaa i Smaafloderne paa Fidji-

Øerne saa vel som i en derværende Sø, som ved et Vandfald er

afspærret fra Havet; den maa altsaa yngle der i det ferske Vand.

store Laguna del Bay, der bar sit Afløb gjennem Pasik-Floden,

Paa Luzon, lever ligeledes en Haj-Art — maaske den samme —
men tillige, i Selskab med den, en Art Savfiske (Pristis). Denne

Længde af 10 Alen og Krig med

Krokodilerne. Ogsaa i en anden Sø paa Luzon, den, hvori Vul-

kanen Taal ligger, og som ligeledes staar i Forbindelse med Havet,

findes der Hajer 1
). — I det nordlige Syd-Amerikas Floder, baade

<fei som høre til Maranons og de, der høre til Orenokos Flodsjstem,

.Aiitiiro- XIII (1875) p. 107 og 167; Ann.



findes flere Arter af Pig-Rokker, for nyligt ophøjede til en egen

Slægt (Potamotrygon); der er her Uenighed om Arternes Begræns-

ning, følgelig ogsaa om deres Antal.

Fra sin Rejse til Central -Amerika hjembragte afdøde Prof.

Ørsted i sin Tid en Tegning af en Haj med Paaskrift „Carcharias

lacustris nob. Rio San Juan 1848", hvoraf det altsaa kan sluttes,

at han havde havt Lejlighed til at se og tegne en i San Juan-

Floden i Nicaragua fanget Haj, som han betragtede som et fuld-

komment Ferskvandsdyr og ansaa for at være en ny Art. Der er,

saa vidt vides, ikke hjembragt noget af den, end ikke Kjæverne.

Der foreligger kun foruden Tegningen nogle ganske korte Opteg-

nelser om Farven *), der ikke frembød noget mærkeligt, samt nogle

iger 2
), hvoraf kan skjønnes, at den har været noget over

Fra Snuden til første Gjælle 1 3 3

Fra samme til Mundaabningen 4 4

Fra samme til Øjet 5 .

Fra samme til Brystfinnens Eod . . . . 1 5 6

Gjælleaabningernes Længde • 2 10

Brystfinnens Længde 1 4 8

Sammes Brede ved Roden 10 -

Mellem Brystfinnen og Bugfinnen ...» 16 •

Højden under første Rygfinne »15 -

Mellem første og anden Rygfinne .... 16 8

Første Rygfinnes Højde 12 •

Sammes Brede ved Roden 7 8

Fra 2den Rygfinne til Haleroden ...» 5 7

... !

';'' '>

Halens Btarste Brede 11 4
. Halefliga Længde 9 2

Sidste Halefinnes Højde 3 .

Gatfinnens Højde ... . 5 3

.kl.'; je>r v. .1 ikke. li
I Jlui, Hoj.l.. trj llymnr rn-ue^ ANrmd-K :>

til et Punkt i Linie med Spidsen af den nedre Hal
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5V 2 Fod lang. Skjønt jeg efter Afbildningen nok skjønnede, at det

maatte være en Art, der ikke stod Carcharias lamiu fjærnt, og paa

den anden Side maatte indrømme Sandsynligheden af, at det var en

egen Art, da hverken C. lamia eller nogen anden med den nær be-

slægtet Art vides andet Steds at gaa op i Floder — der er desuden

fem „series of sharp rapids" i denne 119 engelske Mile lange Flod

— ansaa jeg det dog ikke for muligt at give nogen tilfredsstillende

K i '
i -tik af Arten efter de foreliggende utilstrækkelige Oplys-

ninger og har derfor hidtil ladet Prof. Ørsteds Iagttagelse været

uomtalt. Anderledes vilde Sagen stillet sig, hvis denne Hajs

Kjæber vare blevne bevarede, da kunde den maaske være bleven

karakteriseret noget skarpere. — Da jeg imidlertid havde lagt

Mærke til, at der i Amerika i den seneste Tid var bleven publi-

ceret en lille Meddelelse 1
) om Nicaragua -Søens Fiske, benyttede

jeg den første givne Lejlighed til at gjøre mig bekjendt med denne,

talt og beskrevet deri. Der fører den Navnet Kulamia nicamguensis

:

det af Dr. Bransford hjembragte Skind (med Kjæverne i) var 6 Fod

4 Tommer langt, men den kan blive meget støn-e. Den er, sige

• nær beslægtet med „Eulamia 2
) milberti", men kan ikke

..*y n , t ,j.
i of the n'shes of Lak. Ni.-ir.i- l>; Mi Gill and J.F.Brans-

roceed. Acad. Natur. Se. Phiiad., 1877, p. 175—191.
Kxhlml <, er en af de mange Slægter, hvori Gill liar forsøgt at opløse

n M. H., som selv kun er en Fnderslægt af Carcharins.

I>n mul blivelige Følge af denne Tilbøjelighed til at ophæve det

fe Slægtsbegreb , ved f. Ex. at dele Echeneis - Slægten og

ilægten (i indskrænket Betydning) og mange andre i en hel

.. ,k l.MiU.'v. .i 1\ i.ilN »g Bleekers) iøvrigt fortjenst-

somhed er at gjøre velbekjendte Arter aldeles uigjenkjende-

hl!ll røfEx. Proi Gills .eneste Forteg-

noU<; „vor Xi.rd-Ani.'rik.i.- l"i
-'•i-ri-Kuniniissi.m?

mmdeligo .Skibbrud.



identificeres med nogen hidtil beskreven Art; der er mange fuld-

kommen paalidelige Erfaringer for. at Folk ere blevne dræbte af

ii> ]!!!" Haj. Tillige erfarer man. at Tilstedeværelsen af Hajer i

Nicaragua-Søen af og til har været omtalt af forskjellige Rejsende.

ja at Kundskaben derom gaar lige tilbage til Oviedo. Denne be-

nwnte Krønikeskriver skylder man tillige den første Underretning om

Tilstedeværelsen af Savfiske i Nicaragua-Søen; han kalder dem

„Sværdfiske-

.

Savens tætte Eække af ska

Tænder og omtaler et over 12 Fod langt Esemplar, som han fandt

liggende dødt paa Søens Bred i 1529. Senere Kejsende have bo-

tragtet Savfiskens Tilværelse i Søen som apokryf, men en Dr. Flint

har bekræftet Oviedos Angivelse ved at sende en Sav af den i

Søen forekommende Art i
l'ri.-tl- ,i„t'.

i
,., .,-••,,,

i til ..Mnitli-onnui Insti-

tution". Sum Paralbd tii Forimldeii' paa 1'lnIijdiKTne faar dette

Faktum forøget Interesse. Dels paa Grund af den historiske Inter-

esse det kan have for os Danske, dels fordi Ørsteds Optegnelser og

- dog ogsaa yde et lille Hidrag til Kundskab om Nica-

ragua-Søens og -Flodens „Hvidhaj", har jeg trot at burde meddele

denne lille Notis paa dette Sted og oplyse den ved en formindsket

iklning.



Om Mundens Bygning hos Larverne af

raeleontiderne, Hemerobierne og Dytiscerne.

Fr. Meinert.

1 ^i-lii.l.N ..L.-lirlnich iKt vr-leichenden Anatomie der wirbellosen

Thiere" hedder det S. 592: „Ganz eigenthiimlich sind die Mund-

thcile der Larven der Myrmeleontiden, Hemerobiden und Dytisciden

gebildet Es fehlt namlich diesen Larven die oigentliche 3Iund-

offnung, die beiden Maxilleu. woldie zwar vorhanden sind, zeigen

Mr!l ,;,|:v;
- "t> niriit /nm Kauen geeignet, ebenso weiiig sind die

Mandibeln Kauwerkzeuge geblieben. sondera in zwei ansehliche

?«fcrtounte und hohle Krallcn amgeformt, welche an ihrer Spitze

lu it einrr engen Spalte versehen sind. Diese Krallen word en von

'l'-'n yeminnten Larven in erha.schte Insekten eingoschlagen, um so

! ' lN Blui mul andere ttussige StoflV aus iliror Bent..- in die, mit
'

l '-'
11 H'dilon der Krallen zusainiu^nh .-:> n le Sn.'iseruhre einzu-

Den Fremstilling, som Siebold, støttende sig paa Rosels og

Sateeburgs [Tndersøgelser, her giver af 3Iunddelcne hos de omtalte

:,M "ku.tr\..-i L. i|t , , iujennem alle Lærebøger og Haandbøgci indtil

(,en allernyeste Tid, men hverken mangler Mundaabningen , ikke

heller ere 3landiblerne egentligt hule, men have kun Render paa

,ler«* indvendige eller indadvendte Side, og endeligt staa de sup-

ponerede Hulheder (det er Renderne) ikke direkte i Forbindere

m«d Spiserøret, m.-n munde ud ban U'.md. u af f\\\»-n< i den Tver-

rende, som Clypeus tilbagebøiede Rand danner med Underlæben.



Myreløvens Larve frembyder saa interessante Bygning

at jeg naturlig, da jeg for en halv Snes Aar siden under et Op-

hold paa Kysten af Algier traf dette Dyr i Antal, maatte grib«

til at btuiU-i-«' dm m da n»sia underkaste dens Mund-

bygning en nøiere Undersøgelse. Men allerede før den egentlige

Undersøgelse vaktes min Mistanke mod Rigtigheden af dm hidtil

gjængse Opfattelse, og navnlig forekom det mig meget usai

at Munden kunde være egentligt lukket, idet jeg- gik ud fra Ud-

riklh sshistorien, og herefter antog den forreste Deel af Tarmrøret

for dannet ved en Indsænkning af eller wltfald som Fortsættelse af

Lar .
• - Hii. 1 • . M.. .• : ..n- Vedkommende forøgedes Vanske-

ligheden ved at antage en saadan Lukning derved, at Maven, saa-

ledes som jeg fandt, endte blindt, saa at Bortskaffelsen af Excre-

menterne maatte foregaa fortil. Jeg lagde derfor et Sagittalsnii

gjennem Larvens Hoved, og nu viste der sig ogsaa tydeligt en

Spalte mellem Clypeus tilbagebøiede Rand og Underlæbens Forrand.

Istedenfor at Mundaabningen mangler, er denne altsaa meget bred

og danner en Tverspalte, der gaaer fra den ene Mandibel til den

anden. Men paa den anden Side gaber denne Mundspalte ikke op,

og virtuelt bliver Munden lukket for sin største Part, idet Under-

læbens Forrand presses imod Clypeus ombøiede Rand, og der kun

efterlades et Par fine Aabninger ved Mandiblernes Rod.

Hvad selve Mandiblerne angaaer, da ere de ikke egentligt

hule, men langs deres Underside er en dyb Halvkanal eller Rende

indgravet, som gaaer fra Spidsen lige ned til Roden ved den nedre

Ledknude, og denne Rende lukkes af til et Rør ved Hjælp af

. som ere indledede lige ved Mandiblernes Rod. Det af

Mandibø] og Maxil dannede Kør staaer altsaa bagtil i aaben For-

bindelse med det af Clypeus og Underlæbe dannede Rør eller Rende,

som atter bagtil aabner sig eller gaaer over i Spiserøret,

Hemerobielarvernes Mundbygning ligner særdeles Myretøve-

larvernes, kun ere Mandiblerne smækkrere, deres Rende ligesom

.•L'.>.n Mixillerne forholdsvis bredere, Læbepalperne langt hm--: -1
-

og smækkrere, frit udstaaende, og ikke som hos de sid<n:< m: t



Larver svøbte med deres Roddeel om Mandiblernes og Maxillemes

Rod.

Efterat være kommet paa det Bene med Myreløvelarverne,

undersøgte jeg ogsaa strax Mundbygningen af Dytisclarverue og

fandt ogsaa her ved Sagittalsnit Spalten mellem Clypeus og Under-

læbe. Ted Manipulering af den levende Larve er det ogsaa let at

se, at Tarmrøret fortil maa have anden Aabning end de to Huller

i Mandiblernes Spidser; thi ihvorvel Tarmrørets Indhold, naar man

trykker paa Dyret, vælder draabevis frem i Spidsen af Mandibleme,

træder ogsaa Indholdet, om end kun sparsomt, frem ved disses Eod

og langs Undersiden af Clypeus. Munden er altsaa ikke lukket,

men kun sammenklemt, men desuagtet er vistnok Røret gjennem

Mandibleme den udelukkende Yei til Spiserøret. Saavidt var jeg

kommet, men endnu stod tilbage at forklare Forbindelsesmaaden

mellem Mandiblernes Rør og Spiserøret, og da jeg gik ud fra at

Røret gik midt gjennem Mandiblen, kunde jeg ikke forstaa enten,

bvis Saftbanerne vare lukkede, hvorledes Væggene af Mandiblernes

Rør kunde løbe sammen til eller fortsætte sig over i Spiserøret,

eller, hvis den continuerlige Forbindelse manglede, hvorledes Næ-

ringssaften kom over i Spiserøret eller i Renden bag Clypeus.

Hermed lod jeg da Sagen hvile, indtil jeg for kort Tid siden

atter optog den og nu vilde undersøge Rørets Gang inde i Man-

diblen. I dette Øiemed stak jeg et fint Haar ind i Hullet bag

Spidsen af Mandiblen af en voxen stor Dytiscuslarve, men istedenfor

at gaa ind i Mandiblens Indre, kom Haaret atter tilsyne udvendigt

Paa Mandiblen, men saa langt tilbage, at den bageste Aabning af

Røret var dækket af Clypeus ombøiede Rand. Herefter var For-

Wndelsesmaaden mellem Mandiblernes Rør og Spiserøret tydelig og

aldeles overensstemmende med samme hos Myreløvelarveme og

Hemerobielarverne, og Forskjellen mellem dem bliver da ikkun den,

at medens hos de sidstnævnte Larver en Halvkanal eller Rende i

ilandiblerne er tilstrækkelig, idet det manglende Lukke kan afgives

af Maxillen, saa maa hos Dytisclarverue Rendens Siderande føres

heelt sammen til at danne et lukket Rør, eftersom disse Larvers
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. ir linien og tage saa vigtig Deel i

Fodens Behandling, at de ikke km ''.<<• for Halv-

renden, tilmed da denne Lukning hos de i Vandet levende Dytisc-

]: •• maat ære fu Ist iligere, end den behøver at være hos

tie p.ut Land levinV M\iv1o\h- ng Heinerobielarver.

Jeg kan ikke slutte uden at fremhæve, at Hr. Ch. A. Gosch

har gjort mig opmærksom paa, at Westwood ikke alene har en

bedre Indsigt i Mundens Bygning hos Mynneleon- og Hemerobius-

larverne end Siebold, men navnlig ogsaa, at han allerede 1840 har

vidst, at Kanalen hos Dytisclarverne ikke perforerer Maa

men kun danner en Fure i disses tykke Chitinvæg langs den indre

eoncave Side (jfr. An introd. mod. class. Ins., I, p. 100, Pig. 6, 1).

[Da denne Meddelelse er anmeldt for og indko

af ..Videnskab. Medd." efter at de videnskabelige Møder vare sluttede for

Sæsonen 1878—79, og det var F.-rf. ma-tpaaliggende at faa den trykt

snart, har Redaktionen trot, særlig i Betragtning af Meddelelsens Korthed,

at kunne se bort fra, at dens Indhold ikke er bleven refereret i noget af

i

Bed.]



Enurneratio

muscorum frondosoruni Brasiliæ centralis,

præcipue provinciarum Rio de Janeiro et

S. Paulo, adhuc cognitorum.

Auctore

Ernst Hampe.

I. Sacomitria, seu inusci spurii.

Fam. Spliagnaceæ,

Gen. Sphagnum Hill.

1. S. Erythrocalyx Hpe., C. M., Syn. I, pag. 92.

Spithameum, robustum, rigidiusculum, albescens. Caulis apice

maxime incrassdtus, m| di\i-<i- tu.^u-s n-h_ tu- minis ereeto-

patentibus, brevibus, acutis , dense foliatis. Polia caulina parva,

e basi latiore fuscata, e cellulis minoribus rotundatis formata, ovata,

obtusa, immarginata, integerrima. majoribns,

apice folii minoribus, congestis, omnibus interstitiis crassis striatis,

receptis inanibus; ramorum folia concava, ovato - lanceolata obtusa,

immarginata, integerrima. i-»-llulis interstitiis t<
i nui"nbus modice

fibrilloso-annulatis, folia pericbætialia emersa, rotnndata, concava,

cea, rufescentia, apice tenuissime fibrillosa.

In vicinia Kio de Janeiro: Glaziou (4548). Primus

Sphagno andino nostro coniparandum, cliffert præcipue: fobis

cellulis apice dissolutis.
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2. S. perirluvtialr Hpe.. C. M. Syn. I, pag. 93.

In vicinia Kio de Janeiro statu fructifero primus legit

Beyrich sud nomine *s'. a/nihithliian .i lont/t/olium fl. Bras. I,

pag. 3, demdt sub m 3437, 5497 sterile Glaziou, prope Petro-

p olim formani majorem Dorin g. Foli ;to-undulata,

: • .

3. S. brevirameum Hpe., Symb. XIX, 1874.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (6389).

4. S. Caldense C. M., H. Bot. Z. 1862, pag. 327.

Dense cæspitosum, compactum, fastigiatum, erectum, siccum

n glaucescens, humidum membranaceo - hyalinum
,
parum

apice flavescens. Caulis basi simplex, attenuatus, antice plus-minusve

Folia caulina remota, ramea densiora, omnia e basi

i li ventricoso-concava, late ovalia obtusa, margine erecto

integerrima, eellulis conformibus flexuoso-elongatis, utrinque acutis,

fibrillis dense annulatis, pellucida.

In vicinia Kio de Janeiro: Glaziou (7043, normale).

Var.
ft scorpioides Hpe. Caulis decumbens anguste elongatus,

apice purpurascens, ramis brevibus acutis incurvatis disticlie ramulosus.

Vide Symb. XIX 1874; leg. Glaziou (7012).

5. S. submoUuscum Hpe., Symb. XXTv, 1877.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (7458). In Prov.

S.Paulo prope Apiahy: Puiggari.

6. & gradlescens Hpe., H. Bot. Z. 1862, pag. 327.

Dioicum, molle, gracile, elongatum, albicans. Caulis intenms

sublignosus, stramineus, nitidus, eellulis corticalibus parallellogrammi-

cis, vel rectangulis hyalinis, interioribus elongatis, striato-diapbanus.

Folia caulina ovato-oblonga, apice cucullato-contracta, subintegerrima

;

limbata, eellulis basilaribus subrotimdis, uniserialibus, cæteris

elongatis, interstitiis hyantibus pellucidis , versus apieem folii

angustioribus, omnibus fibrilloso - annulatis porisque notatis, ramea

ovata, basi Involuta concava, apice tridental

eellulis densius fibrilloso - annulatis porisque notata.



Primus prope Petropolim lectum misit Doring; deinde

prope Rio de Janeiro: Giaziou (1662).

7. S. pulehricoma C. M., Syn. I, pag. 102.

Prope Petropolim; coma majore formosissima mis. Do ring.

In vicinia Eio de Janeiro: Giaziou (7308, 7324).

'ato majori æmulans.

8. 8. sparsum Hpe., Synib. VIII. 1870.

In vicinia Rio de Janeiro: Giaziou (3535, 4547, 7041).

9. S. subcequifoUum Hpe.

Ex habitu Sphagni subsecundi gracilis Schimper tab. XXII. f. 2.

Caulis albus solidus. Polia caulina ovata nbtusa. undique flavescente

limbata, in1 . oideo-flexnosis elongatis,

tenerrime fibrilloso - annulatis , dense poris chlorophyllosis seriatis;

folia ramea parce minoribus ovata, obtusa, cucullato-concava, æque

limbata eonstructa.

In Brasilia ad Caidas lectum, mis. Ångstrom.

Differt a S. subsecundo foliis omnibus integerrimis, nec

ramulorum dentatis, cellulis caulinis omnibus fibrilloso -annulatis,

Dec basilaribus inanibus.

Fam. Andreæaceæ.

Gen. Andreæa Ehr.

1. Å. striata Mitten, Musci austro-americani pag. 628.

Folia dense inserta, e basi excavata erectiore patenti-incnrva,

marginibus integerrimis, superne incurvis, cellulis ad marginem

-. inferne elongatis; perichætialia ovali-acuminata, dorso

superne papillosa, lineis fuscis exarata. Theca ad 2
/a fissa.

Brasiliæ in summis montibus Serra dos Or gå o s ad rupes:

Gardner nr. 1.

A. petrophilæ formæ robustiori simillima, sed foliis, cellulis

minoribus, perichætialibus acuminatis >tri.iti— iu«- divt.-r>a: Mitten Le.

Fam. Archidiaceæ latet.



II. Stegomitria. Musci genuini.

Fam. JPJiascaceæ.

Gen. Phascura Hpe. em.

1. P. carinatum Hpe. herb.

Exiguum, erectuni saturate viride. Folia carnosa, carinato-

concava, erecto-patula, inferiora breviora, superiora longiora, lanceo-

lata, obtusiuscula, nervosa, subintegerrima , cellulis inferioribus

anguste rectangulis parce diaphanis, superioribus sensim minoribus

tis, chlorophyllosis , obscurioribus. Seta erecta exserta.

Theca pyriformis adscendente horizontalis ; calyptra ampla tbecam

juniorem involvente, latere fissa, apice acuminata hyalina.

Prope Rio de Janeiro inter Hymenostomum micacewn lectuoi

misit v. Schlechtendal.

Duo specimina tantum ex habitu Phasci curvicollis Ebr. in

herbario reservata, vane pluriora videre speravi; musci bujus

Familiæ ob exiguitatem neglecti videntur.

B. Stegooarpi.

Fam.

1. P. ruiggarii Geheeb et Hpe.

Dense aggregatum bumile subsimplex , basi fusco-

llosum. Caulis 3"' altus, erectus, lutescens, laxe foliatus.

isi lutescente marginata, late obovata acuta, vel parum a
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subhexagonis. ver>us apironi (V.lii seiisim miiioriljus, rotundato-

angulatis, omnibus interstitiis tenuioribus receptis, folia tota fiave-

scente diapbana. Seta erecta caule brevior gracilis, apice parum

incrassata. Theca deoperculata parva cupularis cyatliii'ormiter patula:

caetera desunt.

Prope Apiahy, legit Puiggari.

A Phycomitrio Thieleano e Monte Video, primo visu tbeca

cupulari hemisphærica, nec collo scnsim attenuato divcrsum.

1. A. BcmplaiuUi. I'iu/nnoit-rhr,,,

Caulis brevis, erectus, flavescens.

nervo sub apice evanescente, margin«

cellulis supen'oribus ovali-bexag<

pyriformis, erecta, brevicollis, gymnostoma; operculo

Ex Apiahy misit Puiggari. Prope

i (9285).

Gen. lunaria Schreb.

Scbwaegr., Suppl. I P

2. F. Beyrichii Hpe. berb.

Caulis brevis accumbente foliatus. ]

wimiv.Mitia, ciicullato-conca\a, late obovat;

nervo excurrente cuspidata, integerrima,

parallelogrammicis, superioribus dimidio

in acumine rbomi - - erecta flavescens.

Theca parva brevicollis rotundato-obovata horizontalis, operculo

umbonato prominulo sub microstoma concolore, peristomio minore,

annulo late circumdato rufescente incurvo.

Prope Rio de Janeiro lectam misit Beyrich, sub nomine

Ftmariæ flavescentis Mx.; a planu A m« ri'-;t ^pkntrionalis differt:



Fam. Caiympereæ.

Gen. Calyinperes Sw.

1. C. Glaziovii Hpe., Synib. XXIV, 1877.

In Ticinia Eio de Janeiro, stei

legit (7449).

2. C. chlorosum Hpe.

Dense cæspitosum; læte viride, seminnciale , basi fasciculatum,

ramis subsimplieibus, vel diviso-ramosis, subfiisri-iat i-. I'"li.i -m-i

convoluta, subsecunda torta, humida erecto-patula, e basi cuneato-

oblonga vaginanti, late viride limba mla, obscure

tta longiore, integerrima; nervo crasso chloroso

apice evanido, vel anomalo exserto, glabro, cellulis vaginæ omnibus

laxe reticulatis, subhyalinis, inferioribus rectangulis, versus apicem

quadratis, in lamina minimis, rotundatis, chlorophyllosis opacis;

cætera desunt.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (9229).

Vix cum C. Richardt comparandum, robustius et fas

ramosum, viridissimum et alienum.

3. C. parasiticum C. M. Syn. I, pag. 751. Encalypta Siv.

Caulis humilis. Folia patentia lanceolata, marginibus incurvis

integerrimis, nervo concolore percursa, cellulis røperioribiia nånuMs,

obscuris, basilaribus hyalinis, spatium subrotundum occupantibus,

ad nervum altius in folio adscendentibus. Theca breviseta erecta

cylindrica. Calyptra longa, latere fissa. Syn. Encalypta parasitica

Sv,., Sehwaegrichen tab. 17.

Prope Rio de Janeiro, ut e fragmentis apparet: Mitten

pag. 127. Species adhuc incomplete nota, C. Richardt

4. C. lanceolatum Hpe.

Dense cæspitosum; caulis e basi attcnuata, mucoso-fibrilloso-

fuscata, simplex, adscendens, superne lutescente viridis, usque



uncialis. Folia caulina inferiora erecto-patentia, comalia in novellis

stellato-patula, e basi vaginante late cuneato - obovata , marginibus

involutis, late lutescente limbata, antice tenerrime denticulata , vel

subintegerrima, lamina canaliculato - lineari - laneeolata, obseure lim-

bata, latere superne remote serrato-dentata, nervo crasso rufescente

percursa, vel anoraalo exs^rtu, subdavato scabrido; cellulis vaginæ

laxis. Havide diaphanis, inferioribus subrectangulis , superioribus

quadratis; eell ug, dense aggregatis ovali-rotundatis

clilorophyllosis, parce diaphanis; cætera desunt.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (9278).

A Vati/,i)f>rr<' C-in/rri ('. M. foliis serrulatis distinctura.

5. C. lonchophylluni Schwacgr. tab. 98.

In vicinia Rio de Janeiro: in ligno parce sterile a Glaziou

lectum (9237).

Gen. Hyophila Brid.

1. H. avalifolia Hpe., Symb. XIX, 1874.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (7196).

2. H. variegata Angstr. , Priinæ lineæ pag. 8.

Caulis brevis, snbfasciculato - ramosus , basi fusco - fibrillosus,

superne incrassatus, lutescens. Folia caulina sicca convoluta. incur-

vata, humida erecto - patula , basi parce impressa biplicata, ibnium

planiuscula, oblongo - ovata obtusa, integerrima, nervo lutescente

apiculata, cellulis basilaribus crasse reticulatis subrectangulis, late-

ralibus angustioribus , subpellucidis, sequentibus minoribus sub-

qnadratis, versus apicem folii dense aggregatis minimis rotundis

»neari-seriatis, parce diaphanis, chlorophyllosis ; folia perichætialia

exteriora caulinis conformia, interiora mairis pellucida. S.-ta cauk-m

superans, flavescens, erecta. Theca cylindrica, parum curvata, rubra,

Prope Rio de Janeiro leg. Com. Råben: Glaziou (5605);

sub II
- tortula i IinmWrns; Hpe. antea.

A H. tortula Schwaegr. differt: Caule breviore, foliis obtu-

sioribus nervo apiculatis, operculo longiore.
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3. H. Warmingii Hpe., Sytnb. VIII, 1870.

Prope Lagoa Santa, in trut •_'
4. H. Regnellii C. 31. in sched: Angstrom. Primæ lineæ pag. 8.

Caulis simplex, erectus, laxe foliatus. Folia sfeca iuvolirta

cirrhata, bumida e basi erecta vaginamte, vix latiore, subpatentia,

• - aribus rectangulis ty*1

lims, lævibus, superioribus maxime opacis minimis subrotundis

-i- .»bseure papillatis.

In vicinia Eio de Janeiro, specimen unicum sterile, inter-

mixtum legit G-laziou.

5. H. brevifolia Hpe.

Laxe cæspitosa g] ; 3Cata
3

saperne flave-

scens. Caulis erectu- ! -. Folia l.irevia, skrå

involuta riiTiut;i. humida crecto-patula , e basi concava ovata \ain-

nante late lanceolata, obtusa, integenima, cellulis basilaribus sub-

quadrati-. •
:

:

i n = r i - . ib-n-.- a^rciMti-«. opaca.

:.':.> \

Prope Lagoa Santa: Warming.

Gracilitate, colore et foliis brevioribus a prioribus vakk-

6. H. rubiginosa Hpe.

Dense cæspitosa lnuuili-. rnbiginosa. Caulis brevis dense

foliatus. Folia e basi magis diaphana, cellulis rectangulis. vaginanti-

lamvolata. marginc- manifeste involuta, integvr ;

subopacis, nervo convoloro. apiculo liyalino nornusa : cætora desunt.

Prope Kio de Janeiro: Glaziou (1994)

An. H. loxorhyncha Angstr. 1. c. pag. 9 ?

Gen. Svrrhopodou Schwaegr.



2. S. Gaiullchnucin Mbntg., C. 31. Syn. I, pag. 542.

Serra dos Orgåos: Gardner, Xr. 45; in vicinia Rio de

Janeiro: Glaziou (6391, 7217, 7294). Prøpe Apiahy:
Puiggari.

3. S. cincinnatus Hpe., Symb. XIX, 1874.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (7136).

4. S. prolifer ScbWegr., Suppl. II, II, 2, pag. 99, tab. 180.

•In vicinia Rio de Janeiro copiose legit Glaziou.

5. 8. tortilis Hpe., Symb. X, 1872.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (5188).

6. 8. elatior Hpe., Symb. XIX, 1874.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (7142).

7. S. capittaceus Hpe.

Laxe cæspitosus, gracitis, usque sesquiuncialis albescens.

Caulis brevissimus , simplex, erectns. Folia divergentia, externa

breviora, interna longissima, capillacea, erecta, e basi vagina u tv

oblongo-lanceolata, elongata, ccllulis vaginæ Ians, quadratis, hyalinis,

reticulata, apice contracta canaliculata ; lamina lineari-elongata, sursum

limbata, versus apicem plus minusve hyaline spinuloso-dentata;

nervo apice evanescente, cellulis minimis rotundatis chlorophyllosis,

lamina subtus papillosa; cætera desunt.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (9248).

A 8/rrhopodonte tenuifolio it'ah/o^^rc Sulliv.) statura majore

et colore pallidiore, foliis longioribus, limbo latiore, e cellulis 3—4
Jinearibus constructo, versus apicem hyaline spinuloso-dentatis differt.

Fam. Pottiaceæ.

- >
'• a Hpe., SjTnb. X, 1872.

nia Rio de Janeiro: Glaziou: (5205, 7064).



Gen. TrichostoHium Hedw.

T. subcirrhatum Hpe., Svmk XIX.

1. L. citrinum Hpe., Symb. X, 1872 sub Trichostomo.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (3540).

2. L. Brasiliense Mitten 1. c. pag. 52.

A priore differt: Canle appresse tomentoso, foliis brevioribus

grossius dentatis, nervo tenuiore pellucido, cellulis superioribus

chloropbylloso-rotundatis majoribus.

In vicinia Eio de Janeiro leg. Weir.

1. B. cirrhata W. A., flor. Brasil. I, pag. 19.

In vicinia Eio de Janeiro copiose leg. Glaziou; in monte

Corcovado: Beyrich. Lagoa Santa: Warming.

Var. /• ,.-. Prope S. Tbomé:

2. B. gracilenta Hpe., Syrnb. XIX, 1874.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (5593).

Hæc Barbula lurida Hornsch. fl. Brasiliæ, cujus nomen a planta

laceTata vetn diis auctoribus sub nomino Hyophilæ

luridæ enumerata; Barbula vera est, ex exemplo originali a me viso;

interdum nomen iuaptuni mutavi.

3. B. murkola C. AL, H. Bot, Z. 1857.

Monoica-, Barbula [ folia magis oblonga,

l'A.si lluli- mult ni.-idi.'1-ibus, apicem magis opacis reticulata,

margine revoluto, cellulis majoribus firmis incrassatis fusco coloratis,

late limbata. Theca an. • ,mio sinistrossim torto.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (6396).



Fam. Leucobryaceæ.

1. a albidum Hedvv., C. M. Syn. I, pag. 86.

PropeEio de Janeiro, Porto d'Estrella et Lagoa Santa:

Warming. Ad Xiririca et Iguape, Prov. S. Paulo : Puiggari.

2. O. minus Hpe.

Brevicaule, patens, subdepressum, siccum argenteo - albidum,

humidum flavescens, diaphanum. Polia e basi vaginante late obovata,

,"::.:: :;.-,...•,

lamina ligulata patula, vel recurvata plana, apice pellucide apicu-

lata, subdenticulata; costa venosa, basi angustiore, e cellulis

biformibus constructa, totam laminam, parce pellucidam, obtecta,

cellulis subquadratis, plerumque pellucidis, partim globulis ceraceis

sparse interruptis; folia pericbætialia erecta, e basi oblonga majori,

lamina breviori angustioreque lanceolata, costa magis contracta,

latere pellucida. Seta foliis brevior luteseens erecta. Theca parva,

ovata aurescente splendens, vetusta cuprea, ore nigricante, operculo

convexo rubro rostrato, rostro thecam dimidiam metiente, flavescente

;

peristomii dentibus parvis fusco- luteis e cellulis biserialibus rotun-

datis <

In vicinia Eio de Janeiro legit Glaziou (9277).

Gen. Leucobryum Hpe.

1- L. clavatum Hpe., Symb. XXIV, 1877.

Pr- Eio de Janeiro: Glaziou (3309 et 8512 sterile).

Syn. Dicranum juniperoidmm , fl. Brasil. pg. 10. Serra d

raos ad radices arborum: Beyricb. Pr. Apiahy: Puigga

2 - L. Martiamim C. M., Dicranum ti. Bras. 1. c.

Pr. Eio de Janeiro: Martius.



3. L. Widgrenii Angstr., Hpe. Symb. XIX, 1874.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (7153 c. fructu).

4. L. angustum Hpe., Symb. VIII, 1870.

Pr. Lagoa Santa leg. Warming.

5. L. longifolhnn Hpe., C. M. Syn. I, pag. 77. Snb Dicrano

ulhirnnt*- ti. Brasil.

In vicinia Eio de Janeiro frequens.

6. L. L. giganteum C. M. Syn. I, p. 79.

Pr. Eio de Janei[ro: Glaziou (2156, 7169, 7170).

Hornscbucb cnm priori confundit.

Fam. Weisiaceæ.

Gen. Hyméuostonium Rob. Brown.

1. H.micaccwit, (ry,,ni»stnnni,H Sclilfclitt-udal. Weisia C. M.

Syn. Hymenostomum subghbosum fl. Bras. pag. 5.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (5624, 7386, 7441

et 7442).

2. H. fasciculatwn Hpe., Symb. X. 1872.

Pr. Eio de Janeiro: Glaziou (5149, 5164).

3. H. Jamesoni; Gymnostomum Walk. Am. fl. Bras. pag. 4.

Pr. Eio de Janeiro: Jameson.

Syn. Gymnostomum Bahiense Duby, a Salzmann missum.

4. H. urceolare Hpe. sub Hyophila Symb. VIII, 1870.

In sylvis Lagoa Santa mensi Mart. leg. Warming.

5. H. striatum Gebeeb & Hpe.

Monoicum, gregarium, parce inferne ramulosum, flavescens.

Caulis brevis subacaulis dense foliatus. Folia sieca convoluta

erispata. humida erectiuscula, e basi vaginante hyalina oblonga

concava, marginibus involutis, canaliculato-lanceolata, nervo lutescente

percursa apiculata, integerrima , cellulis basilaribus ang

angulis, versus apicem folii abbreviatis subquadratis, chloropbylloso-

i richætialia longiora conformia. Seta eau]

superans, erecta, flavescens. Theca rubra ovata, ore aperto nudo,



tumida, sicca parce angulata-striata ; operculo conico-rostrato pallido,

thecæ dimidiam metiente. Calyptra normalis.

Pr. Apiahy, leg. Puiggari. In vicinia Rio de Janeiro

nuper legit Glaziou (9257, 9264).

Wrisav canoliailotæ siiuilc, theca gymnostoma angulata-striata

primo visu dignoscitur.

Gen. Trematodon Rich.

1. T. gymnostomus Lintlb. in sched., C. M. B. Z. 1859. Syn.

T. anomalus Hpe., Symb. VIII, 1870.

In terra limosa ad Lagoa Santa: Warming. In vicinia

Rio de Janeiro: Glaziou (7894).

2. T. vaginatus C. M., H. Bot. Z. 1857. Syn. T. ambiguus

Hornsch. 11. Bras. I, pag. 10.

Prope Rio de Janeiro: Beyrich; Glaziou (6355).

Observatio: Collum thecæ æquale.

3. T. reflexus C. M., Syn. I, pag. 459. Syn. T. longicollis

Hornsch., fl. Bras. pag. 9.

Prope Rio de Janeiro: Glaziou (5180, 5670,7140,7456).

Pr. Novo Friburgo primus leg. Beyrich.

Observ. : Collum thecam duplo superat.

4. T. crispatissimus Hornsch., fl. Bras. I, pag. 10.

In arenosis pr. Rio de Janeiro. Monte Video: Sello.

Obs. Stirps Brideliana ex insula Tristan d'Acunha vix in

irescens; hæc mihi non visa, dubium proponere vellim;

attamen Trematodon squarrosum C. 31. in insula S. Catharina

1- W. canalicidata Hpe.

Foliis involutis, canaliculatis , angnstis, cellulis hasilaribu

tenuioribus a W. viridula Brid. differt.

In vicinia Rio de Janeiro legit Glaziou (7300).



Vro*;/;,'„sis Hpe., Symb. XIX, 1874.

o de Janeiro: Glaziou (7059).

Gen. Ceratodon Brid.

C. Brasiliensis Hpe., Symb. X, 1872.

Fam. Angstvoemiaceæ.

Gen. Bicranella Bruch & Schimp.

Ångstroniia C. 31.

1. Z). exigua; Weisia Scbwaegr. tab. 179. Syn. Coscinodon

irostris fl. Bras. I, pg. 9.

Pr. Novo Friburgo primus legit Beyrich. In vicinia Eio

Janeiro: Glaziou (5156, 5672, 7384).

2. D. Beyrichiana Hpe., Symb. X, 1872. Syn. Dicranum

mlum fl. Bras. pag. 14 ex parte.

In monte umbroso Hamengense mense Octob. primus Beyrich.

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (5672, 7084, 7086).

3. D. Martiana Hpe., Symb. X, 1872. Syn. Dicranum

mlum fl. Brasil. ex parte.

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (5183, 7146, 7178).

4. D. subsulcata Hpe., Symb. X, 1872.

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (5181, 7467).

5. D. Guillemirdcma C. 31.. Syn. I, pag. 440.

Prope Eio de Janeiro primus Eiedel, deinde Gardner

Nr. 26) in monte Corcovado; prope Itu, S.Paulo: AYeir Xr. 32,

icinia Eio de Janeiro: Glaziou (7155).

6. D. Hilariana C. BL, Syn. I, pag. 442. Syn. Dicranum

oivii fl. Brasil. pag. 14.

Prope Petropolim et ad Lagoa Santa leg. Warming.



. (5182, 7141, 8315, 9284).
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vicinia Eio de Janeiro: Glaz:

ope Apiahy: Puiggari.

7. D. Glaziovii Hpe., XXIV, 1877.

In uliginosis Rio Preto, sterilis: Glaziou (9073).

Fa ni. Blindiaceæ.

Gen. PilopogoD Schwaegr.

1. P. subjulaceus Hpe., Symb. XIX, 1874.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (7065, 7466).

Gen. Holomitrium Bridei.

1. H. Olfersianum Hornsch. fl. Brasil. I, pag. 18.

Prope Rio de Janeiro: Glaziou (5160, 5584, 5586,

5669, 9244).

2. H. crkpulum Mart. 11. Brasil. I, pag. 17. 1840.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (4517, 4561, 6375).

In Serra de Piedade: Yvarming.

Var. gracttis. Syn. Weisia SeUowu Schwaegr. 1842, tab. 300.

Prope Rio de Janeiro: Glaziou (7102).

3. H. antennatum Mitten 1. c. pag. 50.

Caulis decumbens. Folia apicibus angustis patentia, nervo

percurrente carinata, dorso apice serrato, marginibus a medio ad

apicem serratis, cellulis basi elongatis angustis, superioribus omnibus

parvis rotundatis, alaribus externis fuscatis, internis pluribus hya-

linis, perichætialia convoluta, interna seta fere duplo longiora, apicibus

angustis curvatis. Theca oi J rtomio parvo den-

ttbus rubis.

Serra dos Orgaos: Gardner (Xr. 24 ex parte).

Species niinor - ,i: :'.!-. :
; •• iinearis. Folia perichætialia

longissima thecam excedentia.



Gen. Thjsanomitrium Schwaegr.

T. æmulans Hpe., Symb. VIII, 1870.

vicinia Rio de Janeiro sterile: Glaziou (3307).

Sect. 1. Leucoloma Bridel.

1. D. aduncum Hpe. herb.

Caulis gracilis sesquiuncialis , superne ramosus, ramis curvatis

læte vixidibus. Pølia brevia boniomalla, superiora adimca, e basi

latiore c* mi; -'»lato-subulata, limbo basi latiore,

versus apicem folii sensim angnstiore evaneseente, acnmine denti-

culata, nervo striato pellucido percursa; celluld al;i.ribus i»;\rvis

seriatis quacb --punctatis;

cætera desunt.

Prope Petropolim.

Angusta species, ex babitu Hypni adunci, Dicrano 8pr< :>"

capensi proxima, sed gracilior, superne ramosa.

2. D. triforme Mitten, 1. c. pag. 94.

Caulis brevis uncialis. Folia patentia, subsecunda, marginibus

superne incurvis, nervo angusto, apice excurrente, subserrulata,

cellulis in medio folii parvis, oblongis, obscuri.v

sublævibus, tertiam partern folii latitudinis occupantibus , exterio-

ribus in seriebus utrinque circiter 20 elongatis angustis, pallide

fuscis, seriebus duabus externis byalinis, limbum angustissimum

ultra folii longitudinis medium productum formantibus.

Prope Eio de Janeiro: Heward.

Caulis uncialis, decumbens. curvatus, folia superiora pallida

'-'

3. D. serrulatum Bridel; Syn. D. Bridelianum CM., Syn. I,

pag. 354.

Prope Petropolim lectum mis. Doring. In vicinia Rio



4. D. biplkatum Hpe., Symb. XXIV, 1877.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (7898, 9087, 9245).

Sect. 2. Campylopus rectisetus.

Calyptra basi fimbriata, seta semper stricta.

5. D. rectisetum Hpe., Symb. XIX, 1874.

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (6364).

6. D. controversum Hpe., Symb. X, 1872.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (5204, 7147).

7. D. Glaziovii Hpe., Symb. XIX, 1874.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (6367).

8. D. discriminatum Hpe., Symb. XXIV, 1877.

Prope Rio de Janeiro: Glaziou (7433, 7434).

Sectio 3. Campylopus normalis,

9. D. Beyrichii Duby, Choix des Cryptogames exotiq. 1869,

Pag. 9, Symb. XXIV, 1877.

Pusillum, vix unciale, subsimplex, erectum, intense lutescens,

basi fibrilloso-fuscatum. Caulis brevis 3—1 linearis, seta solitaria,

vel superno divisus, setis 2—5 varians.

Var.: elatius unciale, caulis usque ad comam subvillosus.

Prope Rio de Janeiro leg. Beyrich, deinde Gardner

(7369), nuperrime Glaziou cum varietate (9093, 9094).

Observ. Dicrano Gardneri C. M. assimile, nec piliferum.

10. D. platineurum Hpe., Symb. XIX, 1874.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (7055).

Ex habitu D. Funkii CM.
11. D. villicaide Hpe., Symb. X, 1872.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (4680).

12. D. trachyblepharon C. 31, Syn. I, pag. 389. Syn. D.

cowolor fl. Brasil. pag. 11.

An Campylopus Sckwacgrichenii Duly 1859, tab. IV. 8?



90

Prope Porto d'Estrella primus Beyricb, sub D. concolor.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (7474, 7933).

13. D. penicillatum fl. Brasil. pag. 13.

Formam exaltatam sterilem Martins legit; sæpe e locis diversis

a me accepta. rarius fructifera, dum statu minore in vicinia Kio

de Janeiro lectam Glaziou (7173) misit. Syn. D. lame&nervt

C. M. Syn. Vide Symb. Vffl, 1870 pag. 264.

14. D. fusco-croceum Hpe., Symb, X, 1872.

Prope Kio de Janeiro sterile: Glaziou (5153).

15. D. Widgrenii C. M„ H. Bot. Z. 1856, pag. 418. Tide

Mitten: Mnsci austro-americani, pag. 88.

Dicrano stenocarpo Hpe. proximum, colore lurido, caule angu-

stiore, foliis brevioribus, perichætio cylindraceo, nec comoso, setis

1—3 varians differt,

16. D. stenocarpum Hpe., Icon. muse. tab. XXIII A. Vide

C. M. Syn. I, pag. 404, excluso D. scabriseto; nuper in Symb. X,

1872, sub D. Sellowiano descriptum, sed in Monte Video, extra

limites nostras inventum, bie transeundum.

Colore lætiore viridi a priori primo adspectu cognoscitur.

17. D, Joinvilleanum Hpe., Symb. X, 1872.

Prope Rio de Janeiro statu vetusto: Glaziou (4557).

Antea e Colonia Join ville copiose, caule semi- vel nsqm

varianstem accepi; a D. stenocarpo differt: Caule e basi attennato,

accumbente folioso, superne caudato-flexuoso, foliis subintegerrimis,

cellulis alaribus subbexagonis, tenei

oribus flexuosis, setaceis, setis ;' :

^ s. binis-

18. D. erythrodonthuu Hpe.. Symb. XXIV, 1877.

Prope Rio de Janeiro: Glaziou (7371).

Obs.: Antea cum D. porphyrodictyonti CM. commutavi; prope

Petropolim (Symb. Vin, 1870, n. 19) leg. Warming; primo

visu setis aggreg is ernendum.

19. D. archnvrpinu H^n^-U.. ti. Brasil. I, pag. 12.

Prope Rio de Janeiro: Glaziou (5592, 7172, 7424, 7570).

Pr. Apiaby: Puiggari.
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20. D. subarctocarpum Hpe., Symb. XXIV, 1877.

Eio Preto: Glaziou (9078, 9079).

21. D. humile C. M., Sjn. I, pag. 384.

Eio de Janeiro: Glaziou (6363, 6367, 7066).

Obs.: D. arctocarpo et xvbarcttH-irj><> vable affine, sed minus,

subacaule, seta rectiore et tlieca breviore, minus arcuata.

22. D. JUifolium Hornscb., li. Brasil. I, pag. 12.

Prope Novo Friburgo primus Beyricb. In vicinia Eio
de Janeiro: Glaziou (5132, 5190).

Syn. Campylopus Mulleri Lorentz, formå major, pluries proli-

fera, biuncialis, sterilis. Ad Dester ro- Muller

1>. r< i't'tr'dlalum Hpe. herb.

lutescens. Caulis biuncialis simplex, vel prolifero-ramosus,

dens, e basi attenuata, iterum 3—4 verticillis remotis, proliferum,

verticillis æqualibus latioribus, e foliis longioribus m
gestis radiantibus constructis, internodiis semiuncialibus r

Poha comalia congesta radiato - patentia lanceolata,

elongata, subulata, latere integerrima, subula latere c

lata, nervo lato striato, ad basin fere tertiam partern fobi

subulam totam obtingente; cellulis alaribus in auriculo

niargine revoluto, orbatis, subhexagonis crasse marginatis, pellu-

,s
> lateral i hu-, ;s n-u-t.- ivetangulis, superne minoribus, ovalibus,

ere rotundatis, diapbanis; perielwtialia '•-i vadiiantia. laxt-

accumbente erecta, e basi latiore oborata integerrima, abrupte

angustata, lanceolata-subulata, canaliculata , elongata, versus apicem

01'so et margine evidenter serrulata, nervo angustiore percursa;

ce31ulis alaribus Iævioribus, fore quadratis. eæteris comalibus simili-

us. Seta luteo-rubens brevis, vix folia superans, flexuoso-adscendens,

glabra. Tbeca vetusta strumulosa, oblongo-cylindrica, lævis, cun'ata;

Calyptra glabra, flavescens, basi ladoiatia, laciniis linearibu.s.

Minis, longe stricte fimbriata.

In eampis Jlontevidensibus legit Sello.



Specicm pulchram cum prioro commutataiu . etsi exi

nostra obviam, ad lucem hic proferre persuasus sura.

• 24. D. rigidiusculum Hpe., Symb. VIII, 1870.

In Serra de Piedade: Warming.

25. D. canaUculatum Geheeb & Hpe.

Laxe cæspitosum humile, 6—8"' altum, rufescente lutescens.

Caulis erectus 2—3'" altus, basi ramulosus, superne simplex.

riora breviora, rigide patentia, comalia strictiora, longiora,

apice divergentia , e basi vaginailte ovata. canaliculato-lanceolata;

nervo basi tertiam partern folii occupante, percursa ; cellulis alaribus

quadratis p rsus apicem folii sensim minoribus,

superioribus minimis ovalibus, vix conspicuis, chlorophyllosis, lævi-

bus; pericbætialiå longe vaginantia, oblongo-lanceolata, nervo angu-

stiore basi striato, in subulam solidam canabeulatam longe setaceam

excedente, subintegerrima, capillacea falcato-flexa, celluli> I

rectangulis, pellucidis, superioribus anguste ellipticis, chlorophylloso-

conflatis. Seta torquata flavescens, varie flexa; parce Mia superans.

Theca rubra, oblongo-cylindrica, sulcata, vetusta cylindrica, recta;

operculo flavido, conico - subulato recto, thecæ dimidiam metiente;

peristomium læsum. Calyptra brevis, basi vix crenulata.

Prope Apiahy legit Puiggari.

Dicrano areodictyoni C. M. proximum , differt : statura multo

minore, foliis minus strictis, sed flexuoso-patulis, comalibus et peri-

is, nervo angustiore et solidiore.

Sectio 3. Campylopus pilifer,

26. D. Gardneri C. 31., H. Bot, Z. 1857, pag. 379.

Dicrano Beyrichii Duby min- -ri simile, sed foliis perichætialibus

in pilum album, strictiusculum , longum, subdenticulatum productis,

fcheca aolitaria parva, substrumulosa, operculo subulato obliquo

differt; calyptra basi fimbriata.

lu vicinia KiodeJaneiro,c. D. Beyrichii c

(9093). In Serra de Araripé ad saxa primus legit (



27. D.Julaceum Hpe., Symb. X, 1872.

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (4554).

28. D. subgrlseum Hpe., Symb. X, 1872.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (4543).

29. D. subincrassatuhi Hpe, Symb. X, 1872.

Pr. Eio de Janeiro: Glaziou (4507).

30. D. subcuspidatum Hpe., Symb. VUE, 1870.

31. D. cuspidatum fl. Brasil. I. pag. 13.

Prope Eio de Janeiro leg. Martius.

32. D. setaceo-rhjidiua Hpe., Symb. XXIV, 1877.

Eio Preto solo pinguiore, sterile: Glaziou (9077;

33. D. exalare Hpe., Symb. XXIV, 1877.

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (7473).

Fam. Bartramiaceæ.

Gen.

Sectio. Philonotula Sehimper.

1. G. Glaziovil Hpe., Symb. X, 1872.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (5209).

2. G. curta Hpe., Symb. XXIV, 1877.

Prope Eio de Janeiro, inter Trematodoirfon (itp»n<>.-ituhtvui:

Gen. Cryptopodium Schwaegr.

1. C. piligerum Hpe., Symb. XIX, 1874.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (6378).

Gen. Bartramia Hedw.

Sectio I. Philonotis Br

1- B. Gardneri C. 31.. Syn. I. pag. 47

Brasil. I, pag. 41.



Corcovado ad rup. humid.: Gardner (44). In vicinia Eio de

Janeiro: Glaziou (7138). Prope Apiahy: Puiggari.

2. B. glaucescens Hornsch., fl. Brasil. I, pag. 40.

Prope Rio de Janeiro: Beyrich; Glaziou (5614, 7139).

Prope Apiahy: Puiggari.

3. B. spiralis Hpe., Symb. X, 1872.

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (3559).

4. B. rufiflora Hornsch., fl. Brasil. I, pag. 41.

Serra d Estrella ad saxa rivulorum: Beyrich. Serra

dos Orgåos: Gardner (46). In vicinia Rio de Janeiro:

Glaziou ;7083).

5. B. '//<•"•',',.,/; Pkiiuiintis Angst., Primæ lineæ pag. 17.

In vicinia Rio de Janeiro etiam sterilem legit Glaziou (4508).

Adhuc planta mascula solum nota.

Sect. II. Plicatella; Breutelia Schimp.

6. B. subtomentosa Hpe., Symb. X, 1872 et 1877.

Prope Rio de Janeiro sterile: Glaziou (4531, 7061).

Rio Preto sub n. 9072, c. fruct. vetust.: idem. Prope Apiahy:

7. B. subdisticha Hpe., Symb. X, 1872.

Prope Rio de Janeiro sterilis: Glaziou (4530).

Sect. III. Vaginella C. M.

8. B. rufescens Hpe., Symb. XIX, 1874.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (7044).

9. B. Martiana, Syn. B. longifolia fl. Brasil. pag. 40.

In Serra d'Estrella sterilem legit Martius. Cum fructibus



Fam. Orthotrichaceæ.

Gen. Zygodon Hook. & Tayl.

1. Z. Glaziovii Hpe., Symb. XIX, 1874.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (7063).

2. Z. parvulus Geheeb & Hpe.

Pulvinatus, vix 3'" altus, intense viridis. Folia lineari-

lanceolata, acuminata, integerrima
,

parce carinata, erecta; nervo

lutescente valido, summo apice evanescente , cellulis basilaribus

parallelogrammicis, cæteris ovalibus, omnibus pellucidis. Seta caulem

superans, apicalis, flavescens, stricta 2'" longa, apice incrassata.

Theca parva erecta, modice striata, oblonga. Peristomium duplex,

siccum connivens, humidum dentibus exterioribus reflexis, anguste

lanceolatis, medio sulcatis subtiliter trabeculatis. rubicundis. ciliis

Prope Apiahy legit Puigga]

Cum Z. minuto Nbb. comparandu

Sect. L Ma crocoraa Hornsch.

1. M. filiforme Schwaei?r., FL Brasil. I, pag. 24.

Prope Eio de Janeirc i primus Eaddi; prope Novo Fri-

So: Beyrich. In vie inia Eio de Janeiro copiose legit

* M. progressum Hpe., Symb. XXrv, 1877.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (7415).

3 - U. qumquefarium Hornsch., FL Brasil. L, pag. 26.



5. M. Hornschuchii Hpe., Symb. VUE, 1870. Syn. M. mm
stomum Hornsch., FL Brasil. I, pag. 21.

Prope Kovo Friburgo et Eio de Janeiro: Beyrich.

vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (6358). Prope Apiah

Puiggari. Serra da Piedade: Warming.

6. M. nitidum Hook. & Wilson., CM. Syn.:

Prope Kio de Janeiro: Gardner (52).

Brid., FL Brasil.

ziou (7171, 7359).

8. M. Glaziovii Hpe.. Symb. XIX, 1874.

Prope Eio de Janeir o: Glaziou (6385).

9. M. longifolium Brid. I, pag. 309.

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (5171).

Adnot. An M. sulcatum FL Brasil. I, pag. 27 ?

10. M. Doringianum Hpe. herb.

Dense eæspitosum rarnosissimum, nigrescente tomentosum rnfo-

fuscum, vix imciale; ramis fasciculatis fastigiatum. Folia brevui.

undique dense imbricata, sicca uncinato-crispula, humida erecto-

patentia, flexuosa, oblongo-lanceolata, acuta, integerrima; nervo

intense rufescente percursa, medio -

diaphana; cellulis basilaribus linearibus conflatis, intei-niediis sub-

rectangulis, incrassatis, superioribus dense aggregatis, granulosis,

papillosis; periehætialia latiora, ovato-lanceolata, cellulis laxioribus

angulatis, incrassatis. Seta brevis vix semiuncialis. Theca

parva subpyriformis striata ; operculo brevi conico . apiculai ;

calyptra deest.

Prope Petropolim: Doring.



11. M. brachyrhynchum Schwaegr., sub Schlotheimia tab. 168.

Syn. M. viticulosum Brid., FL Brasil. I, pag. 25. Orthutrh-lui,,,

punctatum Raddi.

12. M. argutum Hpe. in muscis Regnellii Linn. XXII, pag. 581.

Laxe cæspitosum, divaricatum, fragile, unciale, vel paulo altius,

fusco-viride. Caulis repens, adscendens simplex, vel diviso-ramosus,

dense foliatus. Folia sicca flexuosa, complicato-concava, tortilia,

humida recurvato-patula, lanceolato-acuminata, versus apicem argute

dentata; nervo lutescente percursa; cellulis basi limMribus, oætoris

angulato-rotundatis, rufescente diaphanis. Seta lateralis, fere uncialis,

torquescens, erecta. Tbeca ellipsoideo-oblonga evidenter 8-plicata

sæpe terebello-torta, operculo brevi pallido conico-subulato, peristomii

dentibus brevibus. Calyi)tra pilosa.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (inter 7900 et 9241).

13. M. Didymodon Schwaegr., Fl. Brasil. I, pag. 22.

Prope Novo Friburgo primus legit Beyrich. Porto

d'Estrella et Freitas: Warming. In vicinia Rio de

14. 31. pseudo-Jimbriatum Hpe., Symb. XE, 1874.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (inter 7053).

15. M. Rkhardi Schwaegr. tab. 173.

Rami breves, fasciculatini ramosi. Folia a basi erectiore

patentia, apice incurva, carinata, margine cellulis superioribus

rotundis obscuris, basilaribus paucis elongatis lævibus; perichætialia

»quilonga, erecta, acuminata. Tbeca in seta elongata, breviter

ovalis, plicata, peristomii simplicis dentibus brevibus pallidis. —
Hitten 1. c. pag. 200.

Prope Rio de Janeiro: Gardner.

Adde. Operculum conicum subulatuin, thecæ dimidiain awåiWM;

calyptra glabra profunde multifida Duby.



16. M. filkaule C. M., Syn. I, pag. 745.

In yicinia Rio de Janeiro: Glaziou (6381).

Sect.V. Folia lingulata.

17. M. mucronifolium Schwaegr. tab. 170.

Prope Kio de Janeiro: Beske. Pr. Iguape

Puiggari.

18. M. Swainsoni Brid., L, pag. 318.

Prope Kio de Janeiro (ex. gr. in monte CorcoA

son, Kaddi.

19. M. stellulatum Brid., I, pag. 314.

Prope Lagoa Santa: Warming. In vie

Janeiro: Glaziou (5144, 5185).

Hue M. xanthocarpiua FL Brasil., pag. 26.

1. S. tecta Hook. & Wils., C. M. Syn. I, pag. 752.

Serra dos Orgaos: Gardner (71). In vicinia Ki<

siro: Glaziou (7149,7899). Prope Petropolim: DOi

6. theca emersa, minores.

2. S. nitida Schwaegr. tab. 167, FL Brasil. pag. 28.

In Serra dos Orgaos primus legit Beyrich. In vi

de Janeiro: Glaziou (7148, 7431). Prope Igu

S. Paulo: Puiggari. Lagoa Santa: Warming.

Var.: fuscata; Kio de Janeiro: Glaziou (9231).

3. S. capillaris Hpe., Symb. XIX, 1874.



apiculata; cellulis basilaribus anguste rectangulis, vel parallelo-

grammicia, incrassatis , lutescente diaphanis, in acumine ovoidcis,

fere rotundis, chlorophylloso - obscuris
;
perichætialia erecta, apicalia,

interiora majora, parce acutiora; nerro apice evanido, cellulis basi-

laribus laxioribus, rectangulis, lævioribus, pellucidis, cæteris dense

aggregatis ovoideis, minimis, chlorophyllosis, parce pellucidis. Seta

brevis, bilinearis, erecta, flavcsecna. Theca elongate rylmdrica,

flavescens, mtida, seta æquans; operculo cupulato subulato recto;

peristomii dentibus exterioribus siccis reflexis, rubris, late lanceo-

latis, acuminatis, opacis, medio rimoso - pertusis, interioribus laciniis

angustioribus, subconcoloribus, medio obscure rimosis, semper erectis;

calyptra lutescente nitida, breriore.

In vicinia Kio de Janeiro: Glaziou (9265).

Sfehbthetmice nitidæ affinis, sed theca longiore, semper lævi,

primo visu discemenda.

5. S. fusco-viridis Homsch., PI. Brasil. I, pag. 32.

Prope Rio de Janeiro: Glaziou (5210, 5604, 7195).

6. S. Ireviseta Ångstr., Primæ lineæ pag. 14.

Longe repens fusco-radiculosa, brcviter ramulosa. Folia parce
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Folia comalia arcte imbricata basi impressa oblongo - lingulata

apice retusa breviter apiculata integerrima; nervo carinato pallide

lutescente percursa, cellulis basilaribus rectangulis, sequentibus

ovalibus in alis convexis densius aggregatis, summis minimis, sub-

rotundis papillatis
;
pericbætialia exteriora caulinis confonnia, iutoriom

longiora acuminata, cellulis superioribus ellipticis. Seta 4—6'"

alta, lateralis, flavescens. Theca junior erecta cylindrica, operculo

cupulato-subulato recto. Calyptra glabriuscula.

Prope Iguape, prov. S. Paulo, leg. Puiggari.

Schloth. brevisetæ paulo altior, foliis densius imbricatis, coma-

-

seta laterali paulo longiore differt.

8. S. Jamesoni Brid., PI. Brasil. I, pag. 30.

Prope Eio de Janeiro: Beyrich; copiose a Glaziou lecta

(4519 et 7183).

Var. data; ramis curvatis, seta longiore: Glaziou (5621).

9. 8. Sprengelii Hornscb., FL Brasil. I, pag. 34.

In yicinia Kio de Janeiro: Glaziou (7148, 7899, 7938).

10. 8. Martkma IL nsck, PL Brasil. I, pag. 32.'

Serra dos Orgåos: Martius; Serra d'Estrella: Bey-

rich; prope Petropolim: D6ring.

11. S. rugifolia Brid., FL Brasil. I, pag. 30. Syn. S. Merkelu

Hornscb.

Prope Kio de Janeiro: Merkel; prope Petropolim:

Warming.

12. S. Mulleri Hpe., Schloth. chlorophyllosa C. M. in scbedulis.

Maxime explanata. contigua, rufo-fusco-tomentosa contexta, vix

B ibconcolor, intense viridis, ramis ads<

julaceo-contortis , vel supenie ramoso-incrassatis . fastigiatis. l;,,^a

dense imbricata, bumida erecto-patula, apice recurva, e basi

, lingulata, obtusa, integerrima, apiculo brevi trigono,

nterjecto, marginibus paree rocurvis. corrugata; nervo

> percursa, cellulis basilaribus dense aggregatis, s* riatto,
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anguste parallelogrammicis , internis brevioribus,

ellipticis, summis minimis rotundatis, omnibus p;

chlorophylloso conflatis, parce diaphana; perichætium breve inter

ramos insertum, folia perichætialia majora, latissima, oblonga,

apice attenuato-lingulata, integerrima, medio profunde sulcata nervum

' i. in cæteris caulinis æmula. Seta brevis 2

—

4'" longa,

adscendens, crocata. TI i, lævis rubens, deoper-

culata sub ore contracta, basi angulata, operculo cupulato pallido,

subula brevi lutescente coronato; peristomium convolutum, dentibus

meeolato-subulatis, toruloso - trabeculatis , rubris, opacis,

linea verticali d phana. ' i tiis int i tis < .ncoloribus, angustioribus

et brevioribus, in membrana insertis; calyptra intense rufescente

nitida, apice fuscata scabriuscula.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (9292).

Ex habitu Schlothehniæ julaceæ , sed foliis longioribus , magis

torquatis, obtusioribus, theca longiore elliptica cylindrica differt.

13. S. julacea Hornsch., FL Brasil. I, pag. 30.

Serra d'Estrella: Martius. Prope Apiahy: Puiggari.

Serra de Cubetåo, prov. S. Paulo: Lindberg.

14. S. sinuata Hornsch., Fl. Brasil. I, pag. 31.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (5158).

15. S. recurvifolia Hornsch., Fl. Brasil. I, pag. 35.

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (5141, 7075).

16. S. sublaxa Hpe., Symb. XIX, 1874.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (5596).

17. S. Triehomitrium Sehwaegr. tab. 169, Fl. Brasil. pag. 28.

Prope Eio de Janeiro: Heward; prope Apiahy: Puiggari.

Fam. Bryaceæ.

Gen. flielifhhoferia Horusch.

1. M. pusilla Hook & Wils., sub Leptostomo-, Lond. journal

of bot. 1844, III, pag. 154.

Humilis cæspit.^.. !' ha • cro-patentia, imbricata, ovato-

lanceolata, acuminata. concava ; nervo infra apieeni evanido,
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marginibus superioribus serrulatis, cell

angulis, superioribus ellipticis; pericbætialia conformia. Theca

breviseta obovata, pyriformis, incurvata, pendula, operculo depresso

conico; annulus latus. — Mitten 1. c. pag. 321.

Syn. M. microstoma Hpe., teste Mitten.

In summis montibus Serra dos Orgaos: Gardner (30;

non vidi).

Adnot. Peristomium non visum. Stirps desiderata.

2. M. brevicaulis Hornscb., Fl. Brasil. pag. 8, tab. 1.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (7067).

Gen. Brachymenium Hook., Schwaegr.

1. B. radkulosum; Peromium Scbwaegr. tab. 250, Fl. Brasil.

pag. 37.

Serra d'Estrella et prope Novo Friburgo: Beyricb.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (7462). Prope Apiaby:

Puiggari.

b. Eu-Brachymenium.

2. B. pulchellum Hornscb., Fl. Brasil. I, pag. 36.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (5173, 7418).

3. B. Hornschuchianum Mart., Fl. Brasil. I, pag. 36.

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (7081).

Gen. Cladodkm Brid.

1. C. microcarpum, Pohlia Hornscb., Fl. Brasil. I, pag. 38.

Prope Eio de Janeiro leg. Merkel; non vidi.

Gen. Bryn Bill. em.

Sect. I. Rhodobryum.

1. B. Beyrlr \ ,, . (.. M.. Maium Fl. Brasil. I, pag. 5.

Serra dos Orgaos: primus leg. Beyrich. In vicinia



Eio de Janeiro: Glaziou (5627, 7897). Prope Apiahy:

Puiggari.

2. B. verticillalum Hpe., Symb. X et XIX, 1874.

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (3310, 5626, c. frueta).

3. B. Glazovianum Hpe., Symb. XIX, 1874.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (7051).

4. B. stenothecium Hpe., Symb. XIX, 1874.

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (6362).

5. B. horizontale Hpe., Symb. XIX, 1874. An B. patens

Hook & Wils.?

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (7164).

6. B. Brasilknse Hpe., Symb. XXIV, 1877.

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (7934).

7. B. brevicoma Hpe. herb.

Brevicaule, comosum, basi fusco-tomentosum. Folia laxe imbri-

cata, comalia erecto - patentia
,
parce carinato - concava

, p]

obovata-lanceolata, anguste lutescente limbata, infra medium ad apicem

folii argute dentata, quasi remote serrata; nervo rufescente apicu-

lata, cellulis basilaribus hexagonis isabellino-diapbanis, lateralibus

anguste trapezoideis , intermediis transverse seriatis. Seta basilaris

sesquiuncialis erecta, apice inclinata. Theca annulata, oblongo-

pyrifonnis, pallide rubens, pendula; operculo umbonato, obtusø,

ruberrimo; peristomii dentibus extern, lanceolatis, acuminatis, dense

trabeculatis, linea mediana notatis, lutescentibus, intern, cruribus

angustis, ciliis solitariis interpositis.

Prope Eio de Janeiro lectum (7934).

A priori, B. Brasiliensi, caule brevissimo, foliis planiusculis,

nec margine revolutis et limbo usque ad tertiam partern folii argute

dentato, vel remote serrato a priori differt.

8. B abreviatum Hpe. nova spec.

Dioieum?, vix unciale, basi fusco - fibrilloso - contextum , dense

cæspitosum, pallide lutescens. Caulis fertilis brevissimus, bilinearis,

simplex,
rosulato-foliatus. Folia parva, rosulato-patula, ovato-



104

margino revoluto, integerrima ; nervo fuscato

crasso percursa, cuspidata, cellulis basilaribus hexagonis teneris,

superioribus ovali-rhombeis hyalino - reticulata
;

perichætialia eoa-

formia. Seta erecta 10'" longa, fuscata, apice inclinata. Theca

longicollis, anguste clavata, pendula, operculo umbonato, apiculato;

peristomii dentibus exter. rufescentibus , scabris, brevibus, ovato-

lanceolatis, acuminatis, remote trabeculatis , linea media nulla,

apic€ hyalinis; æter, --latis, laxe trabeculatis

byalinis, subæquantibus, ciliis binis tenuissimis articulatis parce

brevioribus, hyalinis, interpositis.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (9212).

Cum Br
x

r>uni, etiam

tbeca longicolli anguste clavata, pendula, peristomii cruribus

i, aiu.-ulatis differt.

Sect. II. Comatulina.

9. B. rigkluni CM., }fnium FL Brasil. pag. 46.

Rio Milne: Gardner (39). E Monte Video missum vidi.

16. B. validius Hpe.

Dioicum, robustum, laxe cæspitosum, adscendens, basi dense

contextum, superae interrupte purpureo-tomentosum, lutescens, tri-

unfiale. Caulis intus purpurascens
,
parce innovante raniosus, laxe

patente foliatus, superne comosus. Folia caulina remota, inferiora

breviora, sensim versus apicem caulis majora, flexuosa; e basi angu-

stiore late oblongo-lanceolata, breviter acuminata, anguste lutescente

limbata, a medio ad apicem foliis remote spinuloso - dentata ; nervo

rufescente percursa, breviter cuspidata, celii,

hexagonis, versus apicem folii angustioribus; perichætialia minora.

u lens, elongata, biuncialis. Theca adscem

oblongo-pyriformis, basi plicata ferruginea; peristomii di

erectis, exterioribus lanceolato-subulatis, apice tenero hyalim

trabeculatis, pallide miniatis, albo-marginatis, linea media
]

membrana interna hyalina, cruribus carinatis latioribus,

ilum deest.



Prope Rio de Janeiro: Glaziou (5139).

Bryo rigido affine, sed robustius, foliis majoribus cellulis

laxioribus diversum.

11. B. aberrans Hpe., Symb. XXIV, 1877.

Prope Rio de Janeiro: Glaziou (7440).

12. B. gracilescens C. M., Syn. I, pag. 261. Syn. Mnmm
Auberti PI. Brasiliæ. Bryum densifolium sterile Brid. ; nomen inaptum.

Prope Novo Friburgo: Beyrich. Prope Rio de Janeiro:

Glaziou (5615, 5665, 7177). Prope Apiahy: Puiggari.

Stirps valde variabilis.

Sect. III. Julaceo-Argyrobryum.

13. B. corrugatum Hpe., Symb. YIII, 1870. Syn. Br. argen-

teuia p lanatu ... FL Brasil.

In America tropica vulgare.

Var. niveum: Glaziou (5211).

14. B. naviculare Hpe., Symb. XXIV, 1877.

Prope Rio de Janeiro sterile: Glaziou (4512).

15. B. conicum Hornsch., FL Brasil. I, pag. 43.

Prope Novo Friburgo: Beyrich.

16. B. bulbillosum Montg., C. il. Syn. I, pag. 341.

Prope Rio de Janeiro leg. Riedel; non vidi.

Observ. Bryo conico affine, bulbillis, tbecaque ovoidea diversum.

Sect. IV. Erythrobryum.

17. B. apiculatum Schwaegr., FL Brasil. I. pag. 44.

Prope Rio de Janeiro: Hagendorf.

18. B. subapiculatum Hpe., Symb. X, 1872.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (5148).

19- B. Pabstianum C. 21., H. Bot. Ztg. 1855, pag. 751.

•&"• Gardneri Mitten, pag. 296 ex parte.

Hermaphroditum; laxe cæspitosuiu, gracile, vinde. Caulis fer-

Wis brevissimus, innovationibus elongatis, laxe et patente foliatis
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Folia caulina late-oblonga lanceolata, carinata, concava; nervo crasso

excurrente breviter mucronata, margine reflexo, apice conspieue

fca, e cellulis valde pellucidis elongatis, inferne oblongo-

quadratis composita; perichætialia magis ovoidea, magis acuminata,

nervosa. Seta gracillima, elongata purpurascens. Theca pendula,

longicollis, obconica, parva, pallide rubens; operculo breviter conico,

intense rubro, nitido, subapiculato.

Peristomium Bryi Crilgeri.

Serra dos Orgaos: Gardner (37), ex Mitten.

20. B. gradlisetum Hornsch., PI. Brasil. I, pag. 44.

Prope Novo Friburgo leg. Beyrich.

Obs.: setis longioribus et brevioribus variat.

21. B. dentiferum Hpe, Svmb. XXIV, 1877.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (8516). Prope

Apiaby: Puiggari.

Sect.V. Doliolidium CM.
22. B. coronatum, var. barbulaceum C. M.

Prope Lagoa Santa, ad saxa calcaria: Warming.

Sect.VI. Eu-Bryum.

23. B. cavum C. M., Syn. pag. 283.

Prope Lagoa Santa: Warming.

24. B. rufonitens Hpe., Symb. XXIV, 1877.

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (7419).

25. B. polygamum Hpe., Symb. VIII, 1870.

Prope Lagoa Santa: Warming.

26. B. oncophorum Hpe., Symb. XXIV, 1877.

Prope Kio de Janeiro: Glaziou (7901).

27. B. congestum Mitten 1. c. pag. 309. Syn. Bryum cæspi-

titium FL Brasil. pag. 44.

Serra dos Orgaos: Beyrich; Gardner (36).

Bryo cæspititio simillimum, sed minus, seta unciali.



Sub Gen. Webera.

leptopoda Hpe., Symb. XIX, 1874.

Prope ]

2. W.

Prope ]

o de Janei ou (7048).

.XIX, 1874.

du (7049).

multifiora; Bryum CM.; Webera pukhella Fl. Brasil.

Fam. Mniaceæ.

Cellulis nervi la

Prope Kio de Ja

Sub-Fam. Rhi&ogonieæ.

. & Hilsen.

. IL, Syn. I, pag. 179.

Qia Eio de Janeiro: Glaziou (7175, sterile).

1- R. «p» -il. I, pag. 80.

In America australi fere ubique (ex. gr. prov. Eio i

Janeiro, prov. S. Paulo).

Fam. Polytrichaceæ.

Gen. Cathariaea Ehrh.

Sectio Oligotrichum.

C. Rideliana Hpe., C. M. Syn. I, pag. 197.

o de Janeiro: Eiedel; Glaziou (7156, 7158).
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Sectio Polytrichadelphus.

2. C. semiangulata Sulliv., Polytrichum FL Brasil. I, pag. 48.

Syn. Catharinea magellanka Fl. Brasil. I, pag. 47.

Serra d'Estrella: Beyrich. Prope Kio de Janeiro:

Glaziou. Prope Apiahy: Puiggari.

Gen. Polytrichum Dill. em.

Sectio Tortilia, theca deraum angulata.

1. P. Gardneri C. M., Syn. II, pag. 560. — P. brevicaule

Fl. Brasil. pag. 47.

Prope Novo Friburgo: Beyrich; prope Rio de Janeiro:

Merkel; prope Petropolim: Warming; prope Apiahy.

Puiggari.

2. P. Glaziovii Hpe.
7
Symb. XIX, 1874.

In vicinia Rio de Janeiro a Glaziou lectum (7286 parce).

Observ. Theca deoperculata sub ore 4-plicata. Foliis sub-

membranaceis, eroso-dentatis, diaphanis a priori diversum; melius

specimen desideratur.

Sectio En-Polytrichum.

3. P. Antillarum Bich., Brid. Fl. Brasil. I, pag. 48.

Prope Novo Friburgo: Beyrich. In vicinia Bio de

Janeiro copiose legit Glaziou.

4. P. involutwn Hpe., Symb. XX1T, 1878.

Ad fontes fluvii Kio Preto: Glaziou (9074, sterile).

5. P. aristiflorum Mitten 1. c. pag. 620.

Caulis plus minusve elongatus strictus. Folia humida e basi

erecta latiore lanceolata erecto-patula stricta, nervo dorso denticulato,

apice excurrente scabro pungentia, cellulis basi angustissimis sub-

hyalinis, ad latera nervi rectangulis, superioribus lateralibus mino-

ribus ovalibus punctatis transverse seriatis, lamina obscura, nec

hyaline marginata integerrima, pei -iitia, mem-

branacea nervosa, nervo in aristam scabram, longam
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Theca horizontalis oblonga, parallelepipeda, operculo convexo rostrato,

apophysi distincta. Calyptra longa thecam superans.

In summo montis Corcovado: Gardner (nr. 13). Prope

Apiahy in montibns: Puiggari. Prope Itu, prov. S. Paulo in

monte 2000' alto: Weir (ur. 11).

6. P. subcarinatwu Hpe., Symb. XIX, 1874.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (7060). VideSymb.X,

1872, nr. 5201; prius subgracile.

7. P. Brasiliens^ Hpe., Symb. X, 1872, nr. 61.

Prope Eio do Janeiro: Glaziou (5199).

III, Cladocarpi.

Fam. Crypliæaceæ*

1- E. Glaziovii Hpe., Symb. X, 1872.

In vicinia Eio de Janeiro, ad arbores, Glaziou (5186).

Gen. Acrocryphæa Hook.

1- Å. julacea Hook., Grimmia Flor. Brasil. I, pag. 7.

Prope Xovo Friburgo primus legit Beyrich. Prope Lagoa
Santa: Warming. Propo Apiahy: Puiggari.

2- Å. Gardneri Mitten; in Journ. Linn. Soc. 1859. Syn.

-4 corymbulosa Schimper.

Folia patula, subsquarrosa concava, nervo
'

åU evanido, cellulis

basi ad margines pluribus oblongis; perichætialia externa longiora,

ovata ellipticaqu*
.

oblonga, tenuiora, obtusa; nervo longe excurrente. Tbeca ovalis,

sessilis, leptoderma, operculo conico, acuminato; peristomii dentibus

Pallidis punctatis; calyptra apice scabra.

Serra dos Orgaos: Gardner et Heward.

Rami IVa-unciales, fasciculati, subpinnatim ramosi. Folia
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sicca julacea, appressa, omnia margine recurva. Theca vel

cata; Mitten Le. pag. 415.

3. Å. rubrkaulls Mitten, Musci austro-americani, pag. 415.

Folia patula, subsquarrosa, concava, marginibus fere ad apicem

reflexis recurvisque, nerro ultra medium evanido, cellulis basi ad

margines pluribus oblatis, superioribus omnibus minutis, ovoideis;

pericbætialia externa spathulata , subulato-aciiminata, interna obo-

vata obtusa, retusave, vaginantia; nerve- longe excurrente. Theca

sessilis leptoderma, operculo conico-acuminato
;

penstonm dentibus

elongatis, subulatis, tenerrime papilhsis Mbsruris: calyptra apice

In Brasilia centrali ad arbores leg. Claus s en, Danieus; ab

amico Bauer, Berolinensi, accepi.

Ab A. julacea differt: statura robustiore, foliis latioribus,

marginibus fere ad apicem recurvis, cellulis minoribus, pei

bus latioribus, vagiuantibus.

Speciem quartam Americæ tropicæ paucis verbis adde:

4. A. Caripensis Hpe. Minor, vix uncialis, gracilior, peri-

stomio brevi semper connivente, dentibus rimoso-pertusis.

Inter Cryphæam f pam legit Moritz.

Gen. Cryphæa Bridel.

1. C. Blumenauiana Hpe. berb.

Minor, fuse,.- viridis, laxe repens. Caulis julaceiis adscendens

1

—

Vli- uncialis. sulipinnathu ramosus, ramis obtusiusculis , fasti-

giati.s. Folia brevia, concava, squarroso- patula, sicca accumbentia,

: -'
~
' ;••-.:': . ;

' •;' .•
. . . . .

'
.

: _::.. :

evanido; cellulis minimis. alaribafl

dense aggregatis, rotundatis, griseis, tandem pcllucidis, mediis ovali-

bus, dense seriatis, antice minimis densius aggregatis papillatis
;

peri-

:. r. 'i; ..]'..'..: :. -
.

- < -

integerrimaj nerro pallido percursa, cuspidata, cellulis

- -'. »-i'it i '^l isuMi b ir.- - ,; n nibus ellip-



ticis acutis, plus minusvc pellucidis. Theca imnicrsa cylindrica,

operculo conico acuminato ; calyptra campanulata, parva, fuscata,

In prov. Eio Grande legit Blumenau.

C. filiformi æmulans, sed ramulis obtusis, nec attenuatis, foliis

omnibus integerrimis differt.

Species altera, Cryphæa Raddiana (sub Hypno Fl. Brasil.

pag. 90) in Serra d 'Estrella a Baddi lecta; a me non visa.

, Sprengel. System. Vegetab. IV.

a. theca immersa; Hedwigidium Schimper.

1. //. ghjphocarpa Hpe., Symb. XXIV, 1877, nr. 60.

Ad flumen Eio Preto: Glaziou (9070).

b. tbeca emersa; Ehacocarpus Lindbg.

2. H. Humboldtii Spreng.

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (4528, 5198).

Varietes brevipila sub 4537; gracilis sub 5194, omnes

lectæ; Xr. 5194 forte speciem propriam indicat.

3. II. inermis Åugstrom., Primæ lineæ, pag. 29. Syn

vigia decalvata Mitten 1. c. pag. 408.

Eio de Janeiro: Glaziou (4559, 5142, 9086).

IV. Pleurocarpi.

A. BractLycarpi; Seta brevis.

Fam. JVeckeraceæ.

Gen. PhjHogouiuai ltridcl.

ride Pers., R /algens FL Brasil. I, pag. 90.

di- -Fa



a. Lejopbyllum.

1. N. obliquifolia; Pterobryum FL Brasil. I, pag. 56.

la vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (4526, sterilis).

b. Rhystophyllum.

2. N. disticha Hedw., Flor. Brasil. I, pag. 56.

Parana, ad fl. Tibagi, altit. 1500', ad arbores: Weir (30).

3. N. biformis Hpe.

Surculus repens, elongatus, minor. Frons parce compressa,

subdistiche ramosa, ramulis junioribus flavescentibus , adultioribus

nå, parce nitentibns. Folia novella dense imbricata, erecto-

patentia, corrugata, adulta læviora, e basi amplectente ovato-

lanceolata, margine erecto concava, apice inciso - dentata ;
nervo

pallido, supra medium evanido, cellulis ubique lævibus, parallelo-

i tota lutescente diaphana; cætera desunt.

Inter muscos Glaziovii carpsi.

Neckeræ acutifoliæ Brid. affinis videtur;

4. N. Puiggarii Gebeeb et Hpe.

Monoica. Frons ovalis, vis unciam late et sesquiunciam alta,

adscendens, simpliciter pi: i t . |.iimis htusis, erecto - patentibus,

aurescente splendens. Folia caulina parce undulata, oblique inserta,

parce acinaciformiter recurvata, contigua, e basi parce oblonga, sen-

sim late lanceolata-lingulata, acuta, antice muriculato - denticulata

;

nervis bims brevibus, vel obsoleti - parallelo-

grammicis, cæteris dense linearibus, utrinque acutis, in acumine

folii anguste ellipticis ; folia ramorum minora, magis concava,

enervia; pericbætialia brevia, e basi latiore lingulata, apice reflexa,

cuspidata, enervia, laxius reticulata, hyalina, integerrima. Theca

breviseta, recte exserta, parva, rotundato - ovata ;
peristomium

Prope Apiahy, mense Augusto legit Pu



N. JVovæ Granadæ C. 31.. uffinis. må I

fronde simpliciter pinnata, pinnis obtusis, pi

5. N. tennis C. M., Syn. II, pag. 124.

Prope Rio de Janeiro: Glaziou (9243).

6. iV. crinita: Mtbnrhm Sulliv. Arner. Explor. Exped.

1855. tab. XX. Syn. M terfipflu C. M., H. Bot. Ztg. 1855.

Prope Rio de Janeiro: Bunbury; Glaziou (1209, 7925).

Prope Xiririca, prov. S.Paulo, leg. Puiggari.

7. N. versicolor C. M., Syn. II, pag. 127. Syn. N. imbricata

Flor. Brasil. I, pag. 55.

Serra d'Estrella: Beyrich. Prope Apiahy et Iguapé,

prov. S. Paulo: Puiggari. Prope Rio de Janeiro: Glaziou

(9221, 9274; sterilis).

8. N. viridis C. M., Syn. II, pag. 125.

Prope Rio de Janeiro: Douglas, Heward.

/?. Folia indistincte seriata, lævia.

9. N. flexilis C. M., Syn. H, pag. 129.

Prope Rio de Janeiro: Glaziou (7464, sterilis). Prope

Castro, in sylv., altitud. 2000' : Weir Xr. 62.

10. N. turgescens C. M., Syn. II, pag. 131.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (354, sterilis).

11. AT
. remotifolia Hsch. in muscis Mexicanis, Deppe &

Schiede Xr. 1088; vide CM. Syn. II, pag. 672. Syn. Pilotrkhum

'emotifoUum Hsch., FL Brasil pag. 59. Meteorium remotifolium

Hitten 1. c. pag. 447.

In Brasilia in vicinia Rio de Janeiro pr. Tijuca: Olfers et
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tibus. hevibus, flavidis; calyptra d: ilida, apice

scaberula.

Observatio. Ob calvptram cucullatam, opcrculo curvato respon-

dentem Mckera Pilotrichella , nec Pilotrichum. Habitus non

efficit genus.

12. i\
T

. latifolia Lindbg. in schedul.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (4555, sterilis).

Nti-kerai illecebræ CI Syn. II, pag. 187, proxima, differt:

foliis e biivi ..i.I.m.i Litni- uukulata plicatis, rotundnt<>-' \ativ

compli' it >- ij i- ul
,-

i--. ihtvh T'imi-if et breviore.

13. N. diversicoma Hpe.

Caulis e centro dense pinnati r tin>>us. ramis primariis bre-

vibus julaceis, dcnse foliatis , hu umosioribus

fuscatis, sipi.-i - -'-entibu.s, capillam>-

acuminata, apicibus exstantil - int -trrima, uervo ib-bili -ipi'"

evanescente, cellulis alaribus conglobatis, granulatis, griseis, pellu-

cidis, cæteris anguste ellipticis, utrinque acutis; Mia filorum laxe

imbn« ita. amimbentia. sicea tmtilia, <>\atu-lanoeolata, concava.

longe loriformiter acuminata, acumi iniata, ner-

vosa; pericbætialia vaginantia, paraphysibus inclusis convolut .
Iato

<uata majora. l>mre acuminata. integerrima, parcius nervosa. collirii.s

laxis. luwlaribus crawm-ibus . subreetangulis. pcllucidi-. it't:<-'ilat i.

s.-ta i'xsovta brevis, apice incrassata, glabra. Theca ovalis pallide

rubra; operculo brevi conico-subulat". r.-.-t.. !,f>n
: ppri-tomii denti-

bus exter. linearibus, strictis, rubentibus, opacis, teretibus, minime

v ' -:' :-.
\. '.:.

-
. : :

.
\ • ; .

'';

coloratis, strictis. Calyptra anipla, operculum obtingens, latere

In vicinia Rio de Janeiro parce legit Glaziou (9281).

Ab Neckera Mecebra statura minore graciliore, foliis minime

plicatis, ramis exterioribus filescentibus, foliis ovato-lanceolatis, lori-

;..- •:-. :•, .-
'

,

:
. •

:

-.
:

:

<:-:
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14. JV. subintegra Lindberg.

Caulis secundarius plus minusve elongatus, breviter pinnatim

ramosus, ramis teretibus appresse foliatis. Folia bumida rigide

patentia, subtriangularia minora, e basi cordata profunde concava,

margine undulata, late revoluta, biplicata, rotundato-ovata , acumi-

nata, integerrima; nervo pallido superne evanido, cellulis alaribus

transverse seriatis minimis, ovoideis, ad latera revoluta siinilibus

sed erectis, paulisper perspii ii> !>asil : s uternis abbreviato-

linearibus, dense aggregatis, conflatis, superioribus ellipticis, parce

papillntis: cætera desunt.

Prope Rio de Janeiro: Glaziou (9216 et 9242).

N. illecebræ affinis, statura graciliore et foliis integerrimis

divcrsa,

15. N. nigrescens Schwaegr. tab. 244.

Rio de Janeiro: Milne; Glaziou (4581, sterilis).

Var. brevifolia: Glaziou (4581, sterilis).

16. JV. appressa C. M. Syn. LI, pag. 136. Syn. Hypnum

appressum PI. Brasil. I, pag. 90.

Prope Ei o de Janeiro: Heward: prope Apialiy: Puiggari.

17. JV. sciuroides Hpe. •

Surculosa, repens, decumbens, uncialis, paree altior, fuseo-

yiridis, ramis siccis teretibus run itis, sciuiv. ! is, interdum apice

filescentibus. Folia bumida erecto-patentia , e basi parce excavata,

concava, biplicata, lateribus parce recurvis ovato-lanceolata, breviter

acuminata, planiuscula, versus apicem eroso-serrata, nervo lutescente

Percursa, cellulis minimis ovoideis, dense seriatis, chlorophylloso-

pn.piliatis; perici iva, loriformiter attenuata,

tønceolata erecta, pallide nervosa, cellulis remotis ovoideis, sub-

P^Hucidis, reticulata, flavescente diapbana; archegonia elongata fusca

inc^sa
; cætera desunt.

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (9222).

Ex habitu Leucadontis; cellulis ovoideis cum Urocladio alopecu-

Hypno Hook. convenit, sed habitu alieno, quia proprio

ease puto; incertæ j>edis fttrps.
genen



Sub- Genus Eriocladium Cl. Sedis incertæ.

1. E. plumarium Hpe.

Caulis gracilis, plumarius, pinnatim ramosus, pcndulus, ci

ramis capillaceis patentibus. Folia caulina erecto-patula,

parce excavata rotundata latiore, uno latere inflexo, iinplana,

lanceolata, loriformiter attenuata, piliforr

seiTulata; nervo debili,

orbatis, ovoideis, pellucidis, cæteris dense aggregatis, subconflatis,

parallelogrammicis , subpapillatis , ramorum folia conformia, toto

maxgine serrulata parce undulata, cellulis punctatis seriatis dense

conflatis; cætera desunt.

Prope Rio de Janeiro legit Glaziou (9238, commixtum).

Eriocladio pseudo - capensi C. M. proximum, foliis evidenter

serrulatis et nerve diti'ert.

1. P. densum Hornsch., FL Brasil. I, pag. 50.

Parana: Weir. Monte Video: Sello, teste Beyricli.

Prope Apiaby. Puiggari.

Syn. Pterogonium densum Schwaegr. tab. 248.

Gen. Piloirichum P. B.

a. Distichium CM. Syn. II, pag. 147.

kera Hedw., Fl. Brasil. pag. 55.

tius; prope Kio de Janeiro:

n e i ro: Glaziou (9275). Prope

is blandioribus ; Lagoa Santa:

1. P. wrvnlati'n. MiTtt-n: AIliscl aiLstrn-aincrieani pag. 45S.

n-ns ramis pauds pinnata. Fulia divergeutia,

ovato-lingulata obtusa. apice eronulat ; iri..-s transverso undulata;



nervo infra apicem evanido, cellulis superioribus parvis ovalibus:

perichætialia interna late elliptica, acumine elongato patulo. Theca

ovali-cylindrica, breviseta, operculo acuminato, calyptra parva,

Syn. Pilotru- v. Prodroni.

Prope Kio de Janeiro ex herb. Arnott. sec. Mitten Le.

b. Orthostichum.

3. P. macranthoides Hpe. herb.

Folia distincte seriata, nervo breviore sæpe obsoleto, cellulis

brevioribus et dens ssiorilrøsj perichætialia majora

rufescentia; P. macrantho proximum.

E Rio de Janeiro, statu juniore lectum, accepi.

c. folia indistincte undique imbricata.

4. P. Brasiliense Hpe., Symb. XIX, 1874. Syn. Antitrkhia

Brasilirnsh FL Brasil. pag. 50.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (6397, fructiferum).

5. P. inordinatum, Meteorium Mitten 1. c. pag. 435. Syn.

Meteorium nitidmn Sulliv. Amerc. Exped. tab. 20 B.

Rami inordinate pinnatim ramosi, penduli. Folia patentia

concava, acumine angusto, elongato, piliformi; nervo angusto ultra

medium evanido, margine integerrima, cellulis elongatis, ad angulos

Pluribus quadratis, obscuris; ramulina ovalia concava, brevius acu-

mmata; perichætialia erecta, ovalia. subulato - acuminata , nervosa.

Theca ovalis, peristomii interni processibus brevibus, in membrana

prope riedaae: Janne.

-

Lm er. Expl. Exp. tab. 19.

breviter eX!serta impositis.

Ad Man di

i dos Orgaos

occa: Beyri,

: Gård

Adn. Caulis pendulus i
3—4 i

bus sparsis, foliis viridibus nitidis.

d. Folia squa

6. P, longtsshmnn

.



118

Serra d'Estrella: Raddi, Beyrich. Iii sylvis

Santos et S. Paulo, ad arbores (altitud 2000'): Weil Nr.

7. P. recurvifolium Hornsch. , FL Brasil. I, pag. 58.

Neckera patula Schwaegr. tab. 165.

Serra d'Estrella: Beyrich.

8. P. implanatum Mitten 1. c. pag. 445.

Priori ex habitu simillimum. Folia caulina ramorumque c

brevi erecta, patentia, amplexicanlia , antice recui

nervo medio evanido, margine serrulata; cellulis ad angulos paucis

rotundatis, superioribus elongatis angustis; perichætialia erectius-

cula, e basi oblonga nervata, subulata, apice denticulata. Theca

ovalis æqnalis; peristomii dentibus angustis, flavidis, noduloso-

artieulatis, internis processibus æquilongis angustissimis pertusis,

minute asperulis.

In Brasilia (ex herb. Sowerby); Serra dos Orgåos: Gardner;

prope Castro in sylvis ad arborum truncos: Weir Nr. 82.

9. P. ambiguum Hornsch., FL Brasil. I, pag. 59.

Prope Rio de Janeiro: Glaziou (7460, sterile); primus

10. P. subambiguum Hpe.

jscente nitens. Folia squarroso - patula , remotiuscula,

ordata, acuminata, acumine subulato-attenuata, torta,

t, nervo pallido superne evanescente, cellulis alaribus

ras, ovoideis, sequentibus angustioribus , ellipticis,

; elongatis linearibus, teneris, folia diaphana; ramorum

parum oblique contracta uni-vel biplicata, late ovata

imine sabulato, tortuoso, fere sursum serrulata; nervo

9 evanido, cellulis cæteris lineari-

similibus; perichætialia juniora e hasi \agiiiante

a, longe loriformiter attenuata, subulata, apice remote

a Rio de Janeiro: Glaziou (9226, 9238, 9298).



A Pilotricko ambiguo differt: foliis longe acuminatis serrubtis;

auronitente statur.. :;n.n-iiu!v i lnimata, ram is pendulis, nec

FL Brasil. ibid.

: Glaziou (4525, 4551);

Transit ad sectionem Callicostellæ.

Fere omnia adhuc sterilia. i \cliwi Xrkmi fi-ijantnhi Oi

herbar. 21 (a me visa).

12. P. Thieleanum C. M., Syn. IL pag. 227. Syn. P. j

/orm« FL Brasil. I, pag. 57.

Hab. Brasiliæ: Sello; e Monte Video accepi.

1
i

i

'

Minus; surculus stolonifer, radicans. Caulis adscendera

uncialis, basi squarroso-foliatus, superne coma pinnatim rai

arbusculiformi, vel flabellata, semicirculari vel lanceolata, i

patula, basi impresso-concava, amplexicaulia reniforme-cordata s

caniculato - acuminata , enervia, cellulis alaribus parvis, oval

cæteris anguste ellipticis, omnibus pellucidis; folia ramorum ae

bentia basi latere plicata, cordata, brevite

nervo lutescente percursa, cellulis dense aggregatis rotundatis.

granulatis, pellucidis.

Stirps juveuilis, nec cuui Tamariscellis i

Surculus repens; caulis humilis, adscendens distiche
]

ramosus, pallide lutescens. Folia caulina inferiora breviora, s

iongiora, oblique inserta, subdistiche patula, cymbiformiter

margine erecto, e basi parum latiore elliptico l.-.lifi

sursum serrulata; neivo tenui superne (
3U) evanido; cellul

^riatis brevibus paraUelogrammicis . nodulis
i

=



ruptis, in acumim tis, omnibus chloropliyllosis,

l<ar<>> lutosrente diaphana; cætera desunt.

In vicinia Rio de Janeiro, parce intermixtum : Glaziou.

Fam. Leucodonteæ.

Gen. Prionodon C. I. H. Bot. Ztg. 1844.

1. P. densus C. M., Neckera. Syn. II, pag. 160. Hypnum Sw.

Sjn. Neckera crassa FL Brasil. I, pag. 56.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (2791, 4550, 5195,

7062; ste^lis).

2. P. robustus Hpe., Symb. X, 1872.

Prope Rio de Janeiro: Glaziou (4549, sterilis).

3. P. rubiginosus Hpe., Symb. VIII, 1870.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (2791, sterilis).

1. L. genkulata; Lr».n>d',n Mitten I. c. pag. 409.

Prope Rio de Janeiro: Milne.

Adnot. Statura et adspectu Lasiæ Trichomitrio similis: Mitten.

B. Orthocarpi; seta lonoior, theca recta.

Fam. Falrroniaceæ.

Gen. Fabronia Raddi.

1. F. Gardneriana C. M., Syn. II, pag. 34.

In monte Corcovado: Gardner (72); in vicinia Rio de

teiro: Glaziou (7191 et 7416).

2. F. subpohjearpa C. M. in litt.

Intense viridis, robustior. Folia patula, ovata, acuminata,

gerrima; nervo ultra medium folii prorecto; peristomii dentibus
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brevibus, solidis, ex 4 cruribus connexis, demum apice dissolutis,

a F. polycarpa differt.

3. F. imbricata Hpe., Symb. XXIV, 1877.

In Ticinia Eio de Janeiro: Glaziou (7376).

Fam. Daltoniaceæ.

Gen. Daltonia Hook. et Taylor.

1. D. BrasMrns'ts Mitten !. c. pag. 399.

Serra de Piedade: Gardner (78); inter muscos in vicinia

Eio de Janeiro a Glaziou (9096) lectos frustula carpsi.

Obs. Species minor, foliis anguste marginatis.

2. D. leucoloma Hpe., Symb. XIX, 1874.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (5620).

Limbo foliorum latiore a priori cognoscitur.

Adnot. In Symb. XIX loco „nervo furcato" — „nervo sulcato"

emenda.

3. D. aristata Gebeeb & Hpe.

Monoica; laxe cæspitosa, e basi ramosa, superne simplex luteo-

wtida, yix 8"' alta. Caulis adscendens, vix compressus. Folia

sicca sursum imbricata, tortilia, humida, magis erecto-patentia,

cannato - concava, oblongo-lanceolata, acuminata, sursum latius lute-

scénte limbata, limbo acumine confluente semitorto, plus minusve

anstata, integerrima, nervo lutescente sulcato superne (
åU) evanido;

' "Uulis infimis oblongis sanguineis, sequentibus parvis rectangulis,

deinde ellipticis, summis dense aggregatis ovalibus; plus minusve

chlorophylloso-diaphana; perichætialia minora lanceolata, hyalina.

8eta vix 4'" longa adscendens, superne scabra intense sanguinea,

Theca breviter oblonga, opaca, adscendens; operculo conico-subulato

recto, flavescente; peristomii dentibus extern, tereti-subulatis, annu-

lato-trabeculatis, fusco-luteis, inter. ciliis subæquilon-ris. scabriuseoKs

concoloribus; calyptra parva mitriformis acuminata, apice fuscata,

lævis, infra lutescens niultifida, laciniis inanibus; patent i bus.
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Prope .V triéo leg. Puiggari.

Inter minores; colore luteo, foliis latius limbatis, limbo in

aristam producto, seta brevi gracili ectr. a priori satis differt.

4. D. Hampeana Geheeb.

Monoica. Cau > >n .- - ' -* _i it - . \
•> e compressus, vix

8'" altus, rufescens. Folia caulina inferiora laxius imbricata,

accumbentia, superiora confertiora erecta, sicca parce torta, e basi

carinata, medio impresso-concava , sursum mediocriter limbata, mar-

ginibus plus minusve convexis, ita dorso apice cucullato - acuminata,

integerrima; nervo basi sulcato, superne rufescente (
åU) evanido;

cellulis infimis oblongis quadratisque sanguineis, sequentibus laxiori-

bus, subtrapezoideis diapbanis, versus apicem folii sensim minoribus,

ovali-angulatis, summis ovoideis, plus minusve chlorophyllosis ,
in

foliis inferioribus denudatis subbyalinis
;

perichætialia interna

minora, ovato-lanceolata eoncava, elimbata, enervia, subhyabna,

integerrima. Seta gracilis 3—4"' alta, erecta, lævis, ruberrima, caulem

superans, superne parce incrassatus. Tbeca junior parva, oblongo-

cylindrica, erecta, rubra, operculo conico - subulato , tbeca parce

breviore, erecto, pallidiore

;

uminata glabra,

apice fuscata, basi pallida, profunde laciniata.

Prope Apiahy: Puiggari.

A D. aristata differt: colore rufescente, foliis erectioribus

marginibus c . da, operculo longiore.

Gen. Lepidopilum Brid.

a. Eulepidopilum.

1. L. monilidontium Hpe., Symb. XIX, 1874, Xr. 99.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (7091 et 7292).

2. L. Glaziorh Spe.

Monoicum, gracile, anguste complanatum, breviter ramosum,

pallide lutescens, unciale. Folia laxe imbricata, exteriora parum

recurvata obliqua, uno latere usque ad medium folii inflexa, oblonga,

acuminata, apice serrulata, nervis binis divergentibus infra medium

folii fvaneseentibus, cellulis laxe chlorophylloso - reticulata ,
infe-
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rioribus longioribus , subhexagonis, supremis trapezoideis , omni-

bus hyaline pellucidis, interiora paulo minora, minus dentata,

cellulis et nervis tenuioribus, maxime hyalina; pericbætialia parva,

rotundato-ovata, acuminata, integerrima, enervia, tenuiter reticulata,

hyalina. Seta brevis gracillinia. varic tioxa. ubiquc papilloso-scabra.

Theca angusta oblongo - cylindrica , rubra, operculo longe conico-

subulato recto, tbeca deoperculata sub ore contracta, urceolaris.

Calyptra flavescens glabra; peristomium spectabile, dentibus exter.

reflexis subulatis sinuato - dentatis , internis erectis, subæquantibus,

subulatis, integerrimis concoloribus fuscis.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (9240, parce).

Lepidopilo monilidontio proximum, statura angustiore, reticu-

latione foliorum, seta breviore papilloso-scabra, theca angustiore et

peristomii formå diversum.

3. L. Beyrichii, L. subenerve FL Brasil. I, pag. 60.

Prope Novo Friburgo et Serra d'Estrella: Beyrich;

non >idi.

Adnot. Folia grosse serrata, nervis brevibus ; . etiam variet.

foliis subintegerrimis, parce apice denticulatis?

4. L. loriforme Hpe., Symb. XIX, 1874 (98).

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (7289).

Caulis parce ramosus, (

viridis. Folia distiche imbricata, apice reflexo-patentia, superiora

oblique inserta, inferiora latere inflexo, plicata, oblongo-lanceolata,

latere inferiori approximatis brevibus, pallide viridibus, basi remotis,

apice parce divergentibus , tertiam partern folii vix attingentibus

;

cellulis basilaribus subhexagonis, pellucidis, versus apicem folii

elongatis, ellipticis, acutis, summis brevioribus chlorophylloso-cinctis,

Pellucida; folia interna minora, symmetrica, anguste ovato-lanceolata,

acuminata, apice parce dentata; nervis debilioribus in medio basi

msertis, cellulis tenuioribus ]

e hasi truncata lanceolata, subsubulata, integerrima,
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reticulata. Seta brevis, 3'" longa, erecto - patens, fuscata, aciculis

brevibus tota aspera. Theca ellipsoideo - cylindrica , rubra, erecta,

operculo conico-subulato, recto, thecam subæquante pallido; peri-

stomium spectabile, dentibus exterioribus erecto-patentibus, lanceolato-

setaceis, elongatis, latere albidis, carnosis, medio sanguineo-costatis,

inter. cruribus lanceolatis, acutis, brevioribus, membranaceis, diaphanis.

Calyptra mitriformis basi exeiso-laciniata, paleis patentibus ubique

Prope Apiahy: leg. Puiggari.

L. subulato affine, differt theca erecto -patente nec inclinata,

foliis perichætialibus lanceolata-subulatis, nec oyatis acuminatis.

6. L. flavescens Geheeb et Hpe.

Minus, pallide flavescens, sericeo-splendens. Caulis vix uncialis,

complanatus. Folia tenera laxe compressa, erecto - patente - disticha,

superiora symmetrica, concava, oblongo-lanceolata, elongato-acuminata,

apice dentata, inferiora breviora, conformia, nervis binis pallidis

infra medium folii evanidis, parum divaricatis; cellulis trapezoideo-

elongatis, hyalinis, reticulata. Seta 2—3'" adscendens, apice in-

crassata, tota aspera. Theca oblongo - cylindrica erecta. operculo

conico-subulato recto ; calyptra glabra campanulata pallide flava,

apice acuminato fuscato, basi laciniis ovatis acutis excisa, appen-

diculis filiformibus pendulis ornata.

Prope Apiahy: Puiggari.

Specimen parvulum, theca junior, peristomium non visum;

nihilominus species distincta ab omnibus prioribus diversa.

7. L. lævisetum Hpe.

Monoicum, decumbens, varie ramosum, aurescente splendens;

ramis uncialibus modice complanatum. Folia laxe distiche expla-

nata, sicca apice reflexa, remotiuscula , exteriora majora, uno latere

longe inflexa obliqua, late oblongo-lanceolata, acuminata, apice

serrato- dentata, nervis basi remotis, pallidis, supra medium folii

divaricato-evanescentibus, cellulis basilaribus paucis laxioribus, sub-

hexagonis, cæteris trapezoideo-elongatis, in acumine folii brevioribus,

plusminusve chlorophylloso - cinctis
,

pellucida, interiora minora,



symmetrica, late ovata aeuininata, apice dentata, nervis brevioribus

acuminata, minus dentata. gis pellucida; folia

perichætialia minima, erecto-patula, basi late ovata, acuminata,

integerrima, enervia, basi laxius bexagono-reticulata, versum apicem

folii anguste trapezoideo-elongatis , hyalina. Seta glabra, lutescens,

usque semiuncialis, adscendens. Calyptra flavescens glabra basi nuda.

Prope Rio de Janeiro: Glaziou (9235, parce).

Inter Lepidopila singulare, seta glabra dubium; fructus desi-

ft.
Eriopus Brid.

8. L. albescens Hpe., Symb. XXIV, 1877.

In vicinia Rio de Janeiro Hypno intermixtum: Glaziou

(9096). Prope Apiahy frustula leg. Puiggari.

9. L. flexicuule Hpe., Sjnib. XIX, 1874, (97).

In Serra dos Orgaos c. fructibus leg. Beyrich. In vicinia

Eio de Janeiro frustula intermixta legit Glaziou.

Observ. : ex babitu sectionis species exbarbata.

Gen. Adelothecium Hitten 1. c. pag. 391.

Calyptra brevis campanulata, basi incurva plicata, plurifida;

tbeca breviseta erecta; peristomium simplex, dentibus lanceolatis,

teneris pellucidis pallidis, linea media notatis, articulatis.

1. A. Bogoiensis Mitten.

Caulis prostratus, complanatus, uncialis et ultra, indistincte

ramosus, rufescente viridis. Folia dense imbricata, disticha, su-

periura majora e basi brevi angustiore obliqua, oblongo- vel obovato-

rotundata, plana, lacinia trigona brevi apiculat

desinente, rufescente; cellulis basilaribus crassionbus

sequentibus parvis ellipticis, in superiore parte folii minin

'''Jtuudatis, tota folia rufescente diaphana; inferiora symmetri

Parce minora, in cæteris simillima.



Prope Apiahy, sterile: Puiggari.

Syn. Hookeria Bogotensis, Pterygophyllum Hpe. , in

Novo-Granatensibus.

Gen. Bistichophyllom Doiy et !Iolk., Mniadelphus CM.

1. D. aristatum Geheeb & Hpe.

- aurescens. Caulis

brevis, humidus complanatus. Folia compressa triplicis ordhiis>.

superiora exteriora maj<>ra, e l.ia.si parce obliqua, uno latere angu-

stiore, breviter spathulata, oblongo-lanceolata, marginibus parce

sinuatis, sursuiu iste lirabata, limbo apice con-

flato, aristata, integerrima; nerro fiavescente, supra medium (
SU)

evanido, cellulis basilaribus subbexagonis , versus apiccm folii

angulato-rotundatis, summis - lloso-cinctis, pellu-

cjdis; altera interna planiuscula, e basi breviore symmetrica, ovalia.

cbætialia parva, ovata, acuminata, elimbata, enervia, magis hyalina.

Seta glabra, apice incrassata. Tbeea vetusta parva, anguste ovata,

rubra, adscendens. Peristomium læsum, pallidum. Calyptra anguste

mitriformis, tubul inanibua pellucidis

multifida.

Prope Apiahy, Junio 1877: Puiggari.

A. D. Cubense differt: foliis majoribus, minus complanatis„

limbo latiore, magis acuminatis, aristatis, cellulis basilaribus majo-

ribus, nervo longiore et sexu.

2. D. gracile Ångstr., Primæ lineæ, pag. 29.

Pusillum
;
gracile, pallide vinde. Folia remota, breviter obovato-

spatbulata, anguste marginata, integerrima, apiculata, seminervia,

cellulis internis laxioribus, hexagonis, exterioribus mmonbus, lotun-



vi:

Fam. Bterogoniaceæ.

Gen. Pterogonium Schwaegr.

1. P commutatum C. M., H. Bot. Zeit. 1857, pag. 385. Syn.

Neckera pulchella C. M. Syn. II, pag. 78.

Prope Eio de Janeiro: Beske et Glaziou (7397).

2. P. Beyrichianum Hpe. herb.

Monoicum, parvulum, intense rufescente vinde. Caulis adscen-

dens 3—5-linearis, parce ramulosus. Folia caulina subsecunda,

ovato- vel oblongo-lanceolata, attenuata, margine erecto concava,

integerrima
, enervia; cellulis alaribus rectangulis pallide anreis,

cætens donso aggregatis, parvis, parallelogramniicis, transverse

senatis, subincrassatis , nod ttibus interruptis

;

perichætialia rufeseentia, basi vaginantia, ovato-lanceolata, integer-

rima, piliformiter acurainata. pal is subrectangulis.

superioribus angustatis. Seta brevis 3'" alta, erecta. Theea

elliptico - cylindriea . recta, dcnpiuvnl ti apin eontracto parce cur-

vata; dentibus peristomii simplids hiwvnlatis, ib.-nse tralx-culatis.

linea verticali angusta, pellucidis; cætera desunt.

A priori celli ransverse.seriatis

i vicmia Eio de

Gen. Campjlodoutium Poiy i flolkb.

L
C. Regnelliammi; Neckera 1

ior Symb. VIII

Lagoa Santa, mense Martii



Fam. JPseudo-JVeckeraceæ.

Gen. Porotrichum Brid.

, Symb. XIX, 1874.

ro: Glaziou (6388, sterile).

:;. /'. - .
•

'

:i; •
.

Surculus radiculosus, flavescens. Frons stipitata ovato-lanceolata,

disticha, minor, sesquiunciam alta, flavescente viridis; simpliciter

pinnata, pinna apicali elongata. Folia infima patula, membranacea,

sparsa, parrula, semiamplexicaulia, cordata, acuminata, integerrima,

enervia, cellulis minimis ellipticis reticulata, diaphana, folia caulina

dense imbricata, complanata, majora, basi biplicata, cucullato-concava,

ovata, apiculata, marginibus erectis serrulatis, nervo viridi superne

evanido ; cellulis inferioribus parallelogrammicis, brevioribus, in medio

folii longioribus, acutis, in summo apice anguste ellipticis, semi-

pellucide reticulata, ramorum folia minora, nervo tenuiore et breviore.

Prope Kio de Janeiro parce legit Glaziou (9226).

Species parvula, simpliciter pinnata, non potius exploranda.

Gen. Entedon C. I.

1. E. Lindbergii Hpe., Symb. VIII, 1870.

Prope Lagoa Santa legit "Warming.

2. E. virens; Neckera Hook. & Wils., CM. Syn. II, pag. 64.

Serra dos Orgaos, ad rupes: Gardner (76).

3. E. splendidulus Hpe., Symb. VUE, 1870.

Lagoa Santa: Warming; prope Rio de Janeiro: Glaziou

(4539).

4. E. Beyrichii, Neckera Schwaegr., Flor. Brasil. I, pag. 54

Serra dos Orgaos ad saxa: Beyrich; prope Lagoa



Gen. Ervtbrodontium Hpe.

1. E. Warmmgu Hpe., Symb. VIII, 1870.

Prope Lagoa Santa: Warming.

Obs. Theca angulata, peristomi dentibus longitudinalitor suleato-

•exaratis, deiuinu fi^iliii >. ., I'trrit///mnufrn discernendum.

Gen. Pterigyiiandrum Hedw.

1. P. Brasiliense Hpe., Symb. Vffl, 1870.

Prope Lagoa Santa: Warming.

2. P. bicolor Lindbg., P. squarrosum Hpe., Symb. VIII, 1870.

Lagoa Santa: Warming; prope Kio de Janeiro: Glaziou

(7295).

3. P. Domingense; Neckera Sprengel, Brid. II, pag. 259.

Prope Constit 11930 in prov. S. Paulo: Weir (440).

4. P. longisetum; Neckera Hook. Muse. exot. tab. 43.

Monoicum, procumbens, angustum, e basi breviter fasciculato-

ramosum, interdum caulibus longioribus parce compressi>

ramosum, assurgens, vel is, longioribus, julaceum,

ftuxtum, aurescente splendens. Folia caulina concava, subrotundo-

ovata, acuminata, integerrima; n dis alaribus

s..-xies seriatis, quadratis, hyalinis, cæteris dense aggregatis, breviter

Hnearibus, utrinque acutis, parum diaph .'-•.
|

i aætialia appressa,

longissima, vaginantia, ovato - laneeolata , longissime subulato-

^"Mjiij;i.-,t.-i. integerrima, enervia. cellulis laxioribus liyaliiiis retit-nlata.

Seta gracilis, fere sesquiuncialis , inter ramos breves fescicufctos

basilares insorta, rubra, erecta. Theca ejlindrica rubra; operculo

conico-acuminato, quartam partern thecæ metiente, peristomii lævis

dcnt. extern, sanguineis.

Prope Apiaby legit Puiggari.

Fam. Leskeaceæ.

Gen. Anomodon Ilook.

1 - A. Bmsilittnsis Hpe.. Syml.. \. 1372. Syn. .W/riuia

fcasiliensis herb. Berolinensis.



In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (4678, 5162, 5169).

2. A. Lagoensis Hpe., Synib. VIII, 1870.

Gen. Leskea Hedw.

1. L. capillaris Sw., Hedw. Muse. frond. tab. 10. Syn.

Ilelicodontium tenuirostre Flor. Brasil. I, pag. 70.

In vicinia Eio de Janeiro frequens: Glaziou; prope

Apiahy. Puiggari.

Observ. Hdh-u<L>,it'w„i teiwimstre Schwaegr. tab. 293, teste

Mitten, ex Andibus Cliilensibus et Peruvianis allatum, nee in Bm-

silia obvium; Mitten 1. c. pag. 548.

2. L. circinalis Hpe., Icon. muse. tab. 5. Syn. Neckem

stranunat FL Bras. I, pag. 54.

Prope Rio de Janeiro copiosa: Glaziou; prope Iguape:

Puiggari.

-•':.
;

- -.::: ;. :

3. L. Kegeliana C. IL, var. tennis ; Hijpnum C. M. Syn. II, pag. 325-

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (5192).

C. Camptocarpi.

Fam. JPseudoleskeacece.

plerumque Hypnacearum cum peristomio

Gen. Mndigia Hpe. Prodr. fioræ Novæ Granadæ 1862.

Peristomium duplex, dentib. exter. lanceolato-subulatis, intc

cruribus carinatis in membrana positis, eiliis nullis. Calypt

cucullata. Tbeca curvata operculo rostrato. Syn. Leskea, Pilotrichiu

Meteoriwn , Aerob, , .il , .-. Hijpnx Xeckera e sentent

livi r.-i-^ima auctorum.

1. L. capillacea Hpe., Pilotrichum FL Brasil. I, pag. 58.

Prope Rio de Janeiro: Beyricb; prope Apiahy: Puigg*1



1. L. umosum, Hookeria iitvwnosa Fl. Brasil. I, pag. 69.

Serra doii Orgåos: Beyric h; pro])e Eio de Ja neiro ad

saxa: Merl,;el; in trunc. vestuto Itasa'tri leg. Pabiit; prope

Iguape:P gari.

2. L. contractile Mitten 1. c.
]
røg, 502

Dioicun folia eempressa, superiora et lateralia patula , inferiora

angustiora, c dl.

i

ilis laxis pellucidis, perichætialia erecta, '.lanceolata.

Theca longis eta; calyptra nnda.

ad arbores: Weir (46), Mitten.

Folia sursura sccunda, recumi, superiura margine uno latere

inflexa, inferiora angustiora, cellulis laxis elongatis, perichætialia

ovata, subulata. Theca in sota anrantiaca . oblonga, horizontalis,

collo strumoso, operculo subulato. Iumniustm: peristomii dentibus

laraina externa medio fissa, erassis, scabris, iuterni cruribus cari-

natis luteis, in membrana impositis; calyptra parce pilosa.

Prope Rio de Janeiro: Douglas, Mitten.

Gen. Glossophjllum C. 31. Syn. II, pag. 231.

losum Symb. VIII, 1870,

im Hpe. Syn. EuyloMøphyUuM

Nr. 66.

Caulis laxe prostrat ns, brachiatim ramosns, pallide

nitidus. Folia laxe imbrica

lingulata, obtuse acuminat

ta, divergentia, e basi caviuscula, el

triangula grisea orbatis, r

,
cellulis alaribus minimis, in

cæteris elliptieis. obli.pu' s

nervo breviore, cellulis

eriatis, summis fere ovalibus, folia



I apicalis. Theca adscendente curvata, turgide ovata,

ore æquali, pallide rubra, operculo crasso umbonato brevissime

-ro
;

peristoniii dentibus exter. lanceolatis, subulatis,

tenuiter trabeculatis , linea verticali obscura, lutesccnte d

membrana interna hyalina, cruribus carinatis, lanceolatis piliformiter

u \ alinis.

Propo Lagoa Santa: Warming.

Differt ab Hookeria radiculosa Hook. e plant. Huniboltianis,

prope Caripam lecta: ramiikatb'm.', kliis caulinis e basi angustiore

lingulatis, magis chlorophyllosis, minus diaphanis, longioribus ,
peri-

chætialibus apicc vix denticulatis ; tbeca turgide ovata, ore æquali,

operculo umbonato, rostro decurvo brevissimo apiculato.

2. G. brevipes C. M., Syn. II, pag. 232.

Prope Eio de Janeiro: Beske; Serra dos Orgaos:

Bunbury.

3. G. gracile Hpe.

Monoicum; arcte adnatum, breviter ramulosum, ramis anguste

complanatis, flavo-viridibus, vix nitentibiis. l'.li.i caulina brevia,

arcte complanata, e basi oblonga
, vel acuta.

integerrima, nervo basi latiore, superne (
3
/i) evanescente, ceBiiBa

alaribus parvis, griseis, rotundatis, parco perspicuis,

intermediisque ellipticis, versus apicem folii parce angustioribus

brevioribusque ; Mia interiora minora et obtusiora, nervoque breviore;

perichætialia oiveta. ovato-lanceolata, tenuiter nervosa, intima latiora,

convoluta, longiora, brevius acuminata, integerrima -
I

vix uncialis (
3U) adscendens, tenerrima. Theca exanuulata. parva,

- I
' i. i i. parum curvata, deoperculata apice constricta, adscendens;

operculo prominente, flavescente, ih,

Peristomium connivens, dentibus exter. lanceolato - subulatis , apice

incurvis, dense trabeculatis, parce medio lineatis, intus armatis,

-: interna: membrana lna!'m<. <:;i:' ,- .fi;iatis, lanceo-

latis. er.'i.-tis. reniote trabeculatis, dente biv\ i ,Knt<> int.-i.i"-t" :

calyptra angusta, tenera.

Prope Lagoa Santa: Warming.



Differt a G. !.,•, -:r -H \\ 31.: t liis acutis, nec distincte obtusis,

crasse nervosis, nec tenuiter nervosis, perichætialibus obovato-

lanceolato - acuininatis , nec ligulato acuminatis, seta longiore,

3U" longa; tbeca cjlindrica, nec ovalis; operculo umbonato - conico

acuminato, nec rostellato.

4. G. leptostegkm Hpe., Symb. XXIV, 1877, Nr. 90.

Prope Rio de Janeiro: Glaziou (7423).

Fam. HooTeeriaceæ.

Gen. Hookeria Sm.

a. Eu-Hookeria.

1. H. marginata Hook. ,v WiN., l.\ !\I. Syn. II, pag. 158.

Ad Piedade: Gardner (87).

2. H. Umhata Hpe., Symb. XIX, 1874.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou. Prope Apiahy:

Puiggari.

3. IL Oifhsiana Hornseh., l-'l. Brasil. pag. 61, tab. 3.

Prope Rio de Janeiro primus Iegit Olfers. In vicinia

Rio de Janeiro: Glaziou (6054, 7162, 7164, 7366).

4. H. cuspidata C. M. Syn. II, pag. 189.

Prope Rio de Janeiro inter 9247 parce: Glaziou.

Differt ab Hookeria Olferthma foliis pilifero-acuminatis, nervis

brevioribus, cellulis paulo laxioribus, seta longiore, operculo subulato

hyalino, calyptra glabra.

5. H. incurva Hook. & Grev., FL Brasil. I, pag. 61.

Serra dos Orgåos: Beyricb; prope Petropolim: War-

ming. E vicinia Rio de Janeiro copiose misit Glaziou. Prope

Apiahy: Puiggari.

b. Lamprophylluni.

6. //. nitens Hornseh., FL Brasil. 1, pag. 65.

Prope Novo Priburgo primus legit Beyrich. E vicinia

R io de Janeiro sterilem, intermixtum misit Glaziou.

7. //. Glaziorii Hpe., Symb. XIX, 1877.

Prope Rio de Janeiro: Glaziou (7090).



9. H. crispa C. M., H. Bot. Z. 1855.

valde transverse undulato - flexuoso ; nervis angustis apice serrulatis,

ultra medium productis, marginibus supernc argutr s.>mi! ;

; ,-. • --Hulls

oblongis, pellucidis, lævibus, ad margines in seriebus circiter quinis

angustioribus limbum concolorem formantibus ; raniulina dimidio

angustiora, nervis magis denticulatis
;
perichætialia e basi orbiculari-

nvata. loi'ifurmiti'i' subulata. s t; milata. nervis fV-re nhsoletis. Theca

loagiseta, ovalis, collo breviusculo; calyptra lævis.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (4524, 9083). Prope

Petropolim leetam, Reich ard (Xovaræ Expedit,).

10. H. Beyrkhiana Hpe., Symb. X, 1872.

Syn. H. Langsdorfii Hook. FL Brasil. ex partc; in Serra

11. H. Homschuchiana Hpe., Symb. XIX, 1874. Syn. H.

I.rrmjsdurjii ex lierb. Hornschuchii.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (6354 c. fr.).

Hpe.12. H. Pi<hljari Geh eeb & ]

fiaveTn^mJs ; bus, bx

eurv. åerne imbric

uno latere inflexc> obliqua

,

late ob

nata , a medio ael apicem fo lii spil)

nervis basi apprnximatis
?

paffide

diveirgente evane oennlis

obliq[Ue acutis, 1ivalinis. versus a

ioribusque

,

in aeumine •lensioi



'

'
'

'

.
•

.

-

svnnnerri.- min's. summis bi'vir.ri-

bus, in cæteris foliis superioribus conformia
;

perirhætialia va-inata.

laxioribusque hyalino-reticulata. Sofa grarilis, lutesmns, uncialis et

ultra, adscendens , apice incrassata, incurvata. Theca harizontali^

oblonga, pallide rubra, operculo ruberrimo convexo-conico-subulato

'": .' :';•-

obtusis crenulatis, lævis, pilis paucis articulatis ornata.

Prope Apiahy legit Puiggari.

H. Hornschuchianæ proxima, differt: colore pallidiore, ramis

--- : •.: .' -.-..!:: .'--.

13. H. Caldensis Ångstr. , Primæ lineæ pag. 25.

Synoica; caulis anguste complanatus, prostratus, distiche pin-

>u>. nifVvc-ntr uiu-ns. ramis imequalibus, obtusis, pianis.

Folia caulina superiora parce undulata, uno latere inflexo, late

oblongo-lingulata, acuta, supra medium spinuloso-dentata; nervis

basi approximatis , stricte divergentibus , superne (
åU) abruptis,

pallide nrfescentibus, rte rectangulis, oblique

acutis, cæT> - ris, supremis d<'iise

. ovoideis, subincrassatis , chlorophyllosis. plus minusve

deiitata, nervis tenuioribus infra medium f. » 1 Li e\ tuvs.-entibu.s, eellulis

pellucidis inferioribus parallelogrammicis , -

-

apicalibus conflatis, rufeseentibus. Seta uncialis, nifescens, apice

incurva incrassata, glabra. Theca obovata, deopereulata medio i-uii-

a. operculo umbonato subconcolore, breviter subulato,

recto-, peristomii d^ntUm^ «vt. r. U\w»\ iti-. fusco-nigris

apice pallidiore, torulosis incurvis, basi dense trabecui

rima verticali pallidiore, membrana interna producta, c

Qatis, lanceolatis, piliformiter acuminatis prorectis, den?

striatis remote trabeculatis, lutescentibu.s. Calyptra

;,Tt, 'iiiiat.»-suliulata. 1-asi Invviter Sadniata, plus minusvi

Prope Apiahy: Puiggari.
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nitens; peristomio spectabili notabilis.

14. H. lorifolia Hpe., Symb. XIX, 1874.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (7290).

15. H. Laiujsdorffii Hook.. Musci exotici tab. 121.

Monoica synoicave. Folia compressa, complanata, transverse-

angnste undulata, sub lente planiuscula, lateralia patentia oblongar

s inferiore inflexo complicato, interna breviora,

cellulis parvis

_ " -•;.:

ovata, acuminata integerrima, apicibus patulis, nervis fere obsoletis.

Tbeca longis ito, operculo

subulato, calyptra parce pilosa.

Prope Rio de Janeiro: Langsdorff; etiara Glaziou sub

Nr. 7166 pauca frustula intermixta legit.

Ab omnibus Rhystophyllinis differt: foliis minime undulatis,

[»i'-' mti ii.-t.ri-~ _ i.'t theca ovali, collo sensini att'-im
f

•

Mitten Ioco eitato pag. 356.

16. H. Srh,ca>Vnrh,-nn Hpe. Syn. //. Lar^doytfii Schwaegr.

tab. 162, exclusa calyptra.

Synoica ; caulis uncias tres longus, procumbens, ramis elongatis,

vage ramosis, compressis. Folia disticha, ovato-acuminata, mucrone

brevi lineari terminata, apice dense serrulata, rigidula, peliucida,

bus (serrulatis?) medio evanescentibus , lutescentibus. Folia peri-

cbætialia bieviora, concava, ovata, longe acuminata, iai

enervia. Seta uncialis usque >.-, iiuata, ferru-

ginea. Theca oblonga badia horizontalis, operculo convexo subulato,

subula tertiam partern thecæ æquante; peristomii dentibus externis

lineari -lanceolato-setaceis, linea verticali basi latiore peliucida;

:'.. ':,?— .]'.:.-;'- ...:'-'-
Calyptra ignota.
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Prope Rio de Janeiro in sylvis ad arbores legit Beyrich.

Ob magnitudinem fig. 162 aliena; in herbario Beyricbii a me non

visa; cum Hooktria Langsdorfii Hook. intermixta et comniutata: x

adnotatione pag. 35 elucit: Variat foliis majoribus, transversim undu-

latis, colore fusco et vin it Hookerus, et minoribus

viridibus, quod e loco natali pendere videtur : Sehwaegrichen 1. c.

17. H. hypacea C. M., H. Bot. Z. 1856, pag. 421.

Syn. H. repens Flor. Brasil. I, pag. 68. H. variabilis Hornscb.

in herb. Hookeri.

Stirps monoica synoicaque, secundum specimcn orginale e mani-

bus auctoris C. Muller. Pericbætium synoicum i

exterioribus caulinis - I >ribus minoribus mere

integerrimis compositum; pericbætium masculinum minus; foliis

quaternis, binis exterioribus ovato - lanceolatis denticulatis, internis

integerrimis.

Serra dos Orgaos: Beyricb. Prope Bio de Janeiro:

Oardner (88a). Ibidem Glaziou (6354b); prope Petropolim

leg. Doring.

Obs. folia plus minusve nodulis chlorophyllosis adspersa, theca

oblonga horizontalis, deoperculata contracta, suburceolaris.

18. H. hptorrhyncha Hornscb., PL Bras. I, pag. 68, nec

Hook. & Grov.

Serra dos Orgaos: Beyrich (in herbar. ejusdem non vidi).

Plores verisimiliter dioici: Hornschucb. Stirps dubia.

19. H. planiusada Hpe., Symb.XIX, 1874.

Rio de Janeiro: Glaziou (7152 et 7164, intermixt.).

20. H. tenera Hpe., Symb. X, 1872.

Sub Ur. 5178 intermixta a Glaziou ad Eio de Janeiro lecta.

21. H. cirrhosa Hpe., ibidem.

Sub Nr.7164 intermixta: Glaziou.

e. Falcatæ.

22. H. asprella Hpe., Symb. XXIY, 1877, Nr. 80.

Prope Rio de Janeiro: Glaziou (9081, 9082, 9086).



23. H. punchitit \\\"\

Minor; Caulis repens, ramosus. r;i mis siilic.tni|»ljinatis dense

foliatis. Folia deorsim fal< ita. canaliculato-concava, lanceolata. plus

minusve acuminata, apice subtiliter denticulata, nervis pallidil

-

:<. cæteris dense aggregatis, tenuissimis subconfiatis, seriat"-

punctatis, folia dors<> pu må; eætera desunt.

Prope Kio de Janeiro c. Dicrano eommixtam leg. Glaziou.

Ex habit u II. h
t
>t<>rri, ... ur. Mus mads falcatis brevionbu-.

cellulis seriato-punctatis, dorso puberulis diversa.

/. Hylotapis Spruce.

24. H. verrucosa Hpe., Symb. X, 1872.

In vicinia Kio de Janeiro: Glaziou (5134).

25. H. pilifera Hook. & Wils., C. M. Syn. II, pag. 210.

Serra dos Orgåos: Gardner (89); prope Rio de Janeiro:

Glaziou (6376 et 7364).

g. Callicostella.

-''11
I, pag. 62.

Prope Eio de Janeiro: Beyricli; Glaziou (7032, 7090,

7163).

27. H. Merkdii ejusd., FL Brasil. I, pag. 62.

Prope Eio de Janeiro: Merkel; Glaziou (6353, 7180).

Prope Iguape, prov. S. Paido: Puiggari.

28. H. apophysata Hpe., Symb. XIX, 1874.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (7199).

29. H. pallida Hornscb., FL Brasil. I, pag. 64.

In vicinia Eio de Janeiro: Beyricb, Olfers, Glaziou

(9209). Prope Iguape, prov. S.Paulo: Puiggari.



Fam. Hypnaceæ,

1. H. rutilans C. M. Syn. H, pag. 234.

In vicinia Bio de Janeiro: Glaziou (5595, 7453, 7572).

2. H. amphibolum Spruce, Mitten Musci Austro-Americ, pag. 519.

Prope Rio de Janeiro inter Xr. 9198 pauca specimina lecta:

3. H. subdenticulatum C. M.
s

Syn. II, pag. 242.

Prope Rio de Janeiro: Glaziou (7222, 7452, 9211, 9240,

9251, 9253).

4. H. urceolatum Hornscli., FI. Brasil. I, pag. 87.

Prope Rio de Janeiro: Martins, et Glaziou (9259).

b. Taxicaulia.

5. //. hrevisetum Hornsch., FL Brasil. I, pag. 78.

Prope Rio de Janeiro ad truncos arborunr. Morkel.

6. H. subbrevisetum Hpe., Symb. XIX, 1874.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (6356).

7. H. brachystetium Hpe.

Synoicum; pe m, parce ramosum, argyro-

nride splendens. Caulis brevis, complanatus, decumbens. Folia

caulina distiche imbricata, patula, e basi angustiore anguste ovato-

lanceolata, subulatim acuminata. Ho.xius »la, integerrima; nervo fur-

cato brevi, inæquali, pallide luteseente notata; ccllulis alaiiim>

Paucis pellucidis, cæteris linearibus elongatis, utrinque acutis, lævibus,

^ranslucentibus, in acumine conflatis, flavescente diaphana; pericbæ-

tialia paulo breviora, o basi lati..ve vaginantia erecta, Seta brevis

lima, adseendens. Theca parvula, oblongo-cylindriea,

deoperculata sub ore constricta. operculo conico attcnuato acuto sub-

'•:,:;: - -. apice subulatis

Pallidioribus; inter. craribus flavidis, carinatis. ciliis solitariis inter-

l" IN 'tis. Caljptra cucullata glabra.
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Prope Novo Friburgo in ramis leg. Beyrich.

Ab H. breviseto Hornsch. differt: sexu et colore argyro-viridi,

ramis brevioribus, foliis longioribus flexuosis, nervo furcato, theca

angustiore cylindrica, operculo recto et dentibus sanguineis, nec

rufescentibus.

8. IT. gratillhnum Hornsch., Fl. Brasil. I, pag. 78.

Lagoa Santa: Warming; Eio de Janeiro parce inter-

mixtum: Glaziou. Primus Martins in Minas Geraé's.

9. H. exiguum Gebeeb & Hpe.

Monoicum; exiguum, vix 3'" altum, corti<-i ti;;iMin, pulvi-

natim congestum, pallide lutescens, parce splendens. Caulis intaa

flavescente diaphanus, brevis te ramulosus,

ramulis simplicibus, complanatis, plumuloso-foliatis, exsertis. Folu

caulina majora, e basi concava ovato-lanceolata, subulato-acuminata,

integerrima, marginibus erectis patentibus, enervia; eelluli

paucis angulatis, pellucidis, sequentibus parallel. .-Taiuiiii<-i> .
acuti-.

versus apicem folii linearibus, ehlorophylloso - cinctis

.

summis abbreviatis, anguste ellipticis, acutis, hyalnus, ramoroffl

Mia angustiora et sensim breviora, distiche plumiformiter patentia,

magis subulato-acuminata, in cæteris caulinis similia; perichætialia

erecta, e basi latiore ovato-lanceolata, subulato-acuminata, integer-

rima, enervia, cellulis linearibus, minus chlorophyllosis, lævioribus.

idU vix .• m>p cua, gi < illima, adsccndens, sub-3-linearis,

lutescente rubens, apice parce incrassata. Theca parva, rubra,

ovata, parum curvata; operculo aurantiaco, umbonato, brevitei 6«r¥fe

rostro, deoperculata sub ore contracta, urceolata; dentibus peristomn

siccis patentibus, humidis erectis, apice incurvis, lanceolatis,

dense trabeculatis, linea verticali notatis, interna membran

cætera non visa. Calyptra junior angusta, longa, pallida.

Prope Apiahy leg. Pniggari, Junio 1877.

Ex aftinitate Hypni gracillimi Hornsch. sed multoties minus.

Pnlvinatim cæspitosum, caulis mundus, nec tomentosus, folia peri-

chætialia baud dentata, theca deoperculata sub ore contracta, urceo-

laris, discrimina sunt.



10. H. brachyneuron C. JL, Sjn. II, pag. 278.

Serra dos Orgåos: Gardner
; Eio de Janeiro: Gli

(8513).

11. H. cunncollum C. M., Syn. II, pag. 684.

Prope Eio de Janeiro: Glaz; i ou (7935). Prope Igi

Prov. S. Paulo : Puiggari.

12. H. sublamprophyllum Hpe. , Symb.XIX, 1874.

Prope Eio de Janeiro: Glaz ion (6357).

13. H. restitutum Hpe.; H. subslmplex antea.

Monoicum; minus, pallide vinde, micans. Caulis brevis, com-

planatus, subdistiche ramosus, ramis brevibus dichotomis, vix 3'"

longis, obtusis, laxe complanatis. Folia disticbe patentia, caviuscula,

ovata, lanceolato-acuminata, marginibus erectis, integerrima, enervia;

cellulis alaribus paucis quadratis, pellucidis, cæteris linearibus per-

spicuis; raniorum folia subæqualia, magis chlorophyllosa, apice reflexa

disticba, breviter subulato-acuminata; pericbætialia vaginantia, erecta,

e basi concava, ovata, longe Ianceolato-attenuata, setaceo-acuminata,

integerrima, pellucida, enervia, cellulis basilaribus luteis subrect-

angulis, sequentibus ellipticis acutis, versus apicem folii angustioribus,

summis dense aggregatis linearibus. Seta 3'" longa, flavescens.

Theca rubra adscendens, obovata, deoperculata ore patulo, horizon-

talis, vel nutans, pallidior; operculo conico breviter curvirostro, con-

color; peristomii dentibus exter. lanceolatis, longe setaceo-acuminatis,

apice incurvis, torulosis, basi dense trabeculatis, rufescentibus, linea

^erticali angusta notatis, vix diaphanis; membrana interna lutescens,

«ruribus carinatis erectis, cilia solitaria, capillari, breviori interjecta.

Perigonium pusillum, globulare, foliis concavis ovatis, plus minusve

apiculatis, cellulis ellipticis, utrinque acutis, tenuioribus hjalinis;

antheridiis ellipticis, aureis, demum pallidis.

In vicinia Eio de Janeiro sub Nr. 7163 et 7455 inter-

irce legit Glaziou.

Observ. Ily{l ,,».,/ yi.-bsi^jf'.-j- Hedw. obscura stirps.



//. citnnum Hpe.

»icum ; humile . irregulariter

caulina laxe com-

pressa, disticba, e basi concava ovata, elongato-lanceolata.

is ereetis integerrima , enervia, cellulis alaribus infimis

parvis rectangulis, cæteris circiter 10 quadratis byalinis, versus apicem

folii elongatis, angustis, utrinque acutis, ramonum folia angnstiora,

::: _. .
-

"

laxius reticulata. Seta 3'" alta. Theca parva, ovata, rulwa, hori-

/.»»litalis. <i}>oreul<> rniik'u. brevi^sinie i-umi-ostr": [n:\i-r

exter. laiHvoLttis , a«'uniin,iTis . apice incurvis dense trabeculatis,

Serra dos Orgåos: paro<." intcrmixtum carpsi.

15. H. divaricatum C. 31., Synib. XIX, 1874.

Prope Kio de Janeiro: Glaziou (5611).

16. H. mycostelium Hpe.

Monoicum; prostratum, ligno adfixum, repens, ramosissimum,

.

," - '•:.' /.'...

natim ramosus, ramis simplicibus brevibus, vel longioribufl

parce ram -i-cis parum curvatis. Fol

concava, ovato - lanceolata , subulato - acuminata , marginibus ereetis

integerrima. cnrmi. < .'uili- alaribus subrectangulis, cæt.M-i- lin
'

ribus, elongatis, ehloropbylloso-cinctis, pellucidis, ram

angustiora, tamen < u ni- -imilia \,< i > b i ti di t »

y-H-I-

paulo longior, I - incrassata, inci

pallide rubra, obovata, borizontalis, deoperculata ore pi

umbonato-conico, oblique acuminato, pallidiore; peris

exter. lanceolaii . basi dense tra



" '•i'-- '"'•
'

• •

- -
.'-:-.

.::

interna lutea, cruribus carinatis, erectis, ciliis e seriebus duabas

cellularum comp< • - -
> brevioribus, hyalinis.

Prope Lagoa Santa: Warming.

11:,: param affine, primo visu seta longiore

cognoscitur.

17. H. splendidulum Hornsch., FL Brasil. I, pag. 77.

Serra dos Orgåos: Beyrich. Prope Kio de Janeiro:

Olfers. Lagoa Santa: Warming; in vicinia Kio de Janeiro:

Glaziou (7455 et 8514).

18. H. laxum Hpe., Symb. XIX, 1874.

In vicinia Kio de Janeiro: Glazion (7197).

19. H. subæquans, Syn. II. BramUeme Hpe., Symb. XXIV,

1877.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (7363).

20. H. chlorophylhun Hornscb., FL Brasil. I, pag. 89.

Prope Rio de Janeiro sterile: Glaziou (5590, 9210).

c. Sigmatella CM., Taxithelium Spruce.

21. H. planum Brid., Syn. Ili/jmum acununuhttum FL Brasil.

pag. 76.

Prope Rio de Janeiro sterile: Glaziou (9202).

d. Serpo-Hypnum.

22. H. sparsifolium Hpe., Symb. VIII, 1870.

Prope Lagoa Santa in humidis leg. Warming.

23. H. riparludes Hpe., ibidem 1870.

Cum priori: Warming. Prope Apiahy: Puiggari.

24. H. expallescens Hpe., Symb. VIH, 1870,

Ad Lagoa Santa, in trunc. vetustis: Warm



25. II. simorhynchum Hpe., Symb. VIII, 1870. Syn. J/«to-

thamnium flaviåum Ångstr., Primæ lineæ pag. 43.

Ad Juiz de foro: Warming; prope Eio de Janeiro:

Glaziou (7200, 9267, 9293).

26. H. Widgrenii Angst., Primæ lineæ pag. 43. Syn. H. camp-

torrhynchum Hpe., Symb. VIII, 1870.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (1665, 9288).

27. H. acrorrhizon Hornsch., FL Brasil. I., pag. 75.

Pr. Novo Friburgo: Beyricb; in vicinia Eio de Janeiro:

Glaziou (7104, 7210, 7215).

28. H. pachythecium Hpe. herb.

Caulis robustus, radicante prostratus, ramis brevibus distiche

ramosus. Folia caulina caviuscula, late ovata lanceolata, acumiiiata,

squarroso-patula, margine vix denticulata, nervis binis pallidis, fere

ad medium folii productis, cellulis dense aggregatis, parallelogram-

mieis, lævioribus. Seta flexuosa elongata, apice inclinata. Tbeca

ampla, subureeolata, pallida, demum nutans; operculo prominente

umbonato, rubro, nitido, breviter oblique apiculato; calypl

In vicinia Eio de Janeiro leg. Chamisso.

Vix cum præcidentibus comparandum; caule robusto, prostrato

alienum, theca ampla subureeolata memorabile.

fi. Calyptra
,
nuda.

29. H. versipoma Hpe., Symb". XXIV, 1877.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (9096).

30. H. macrodontium Hornscb., FL Brasil. I, pag. 82.

Prope Eio de Janeiro: Olfers, Glaziou.

31. H. submacrodontium Geheeb i: Hpe.

Monoicum; subgracile, flaveseens. Caulis arcuato - decumbente

ramosus, apice radicans, ramis brevibus adscendentibus , curvatis.

Folia caulina n-mota, put^ntia. Lite triangulari-lanceolata, longissime

acuminata, subintegerrima; nervis binis inæqualibus pallidis; cellulis

alaribus rectangulis, pellucidis, cæteris dense aggregatis parallel
-

grammicis, subconflatis, folia vix Mia densius



imbncata, e basi concava, erecto-patula, lanceolata, acurainat;

denticulata
;

perichætialia laxe vaginantia, apice refiexa,

lata ovata bre\ i tuata, elongata, s

tortilla, integerrinia, enervia, basi anguste reetangulo - reticulata.

Seta pallide rubra, erecta, apice incurvata, glabra. Theca recte

horizontalis oblonga, ruberrima, operculo planiusculo, apiculo brevi

subulato recto coronato, deoperculata contracta, rotundato - ovata,

inclinata, nutans; peristoniii dentibu- -\--\. lari.-vibus, pallide

sanguineis, inter. cruribus carinatis, lanceolatis, ciliis longioribus

interpositis; calyptra glabra.

Prope Apiahy leg. Puiggari.

Hypno macrodontio proximum, sed differt: foliis caulinis

subintegerrimis, longius acuminatis, nervis bre

parallelis, nec divergentibus, foliis ramorum prorsus apicibus denti-

culatis, nec argute serratis.

32. //. heterostachrjs Hpe., Symb. XIX, 1874.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (7150).

33. H. tamarisciforme Hpe., Symb. XXIV, 1877.

Ad Eio de Janeiro: Glaziou (7362).

34. H. campaniforme Hpe., Symb. VIII, 1870.

Ad Lagoa Santa in arboribus: Warming.

35. II. subcampanifonne Geheeb & Hpe.

Monoicum; minus, vix unciale, cæspitosum, intense flavescens.

Caulis exterior breriter pinnatim ramosus, infra radiculosus, interior

adscendens indistincte ramosus, ramis teretibus teneris, siccis sub-

julaceis, adscendentibus, dense foliatis. Folia caulina eavinaeala,

basi parce refiexa, patula, rotundato-ovata, acuminata, subintegerrima,

aervo furcato flavescente, cellulis alaribus quadratis
i

cæteris parallelogrammicis , nodulis minutis pallidis splendentibus

interruptis; plusminusve pellucida; ramoram folia dense imbricata

erecto-patula, ovata, acumm.iM. u\ l.-i.r.. .l.ita. latere convexa, con-

cava, nervo furcato; perichætialia tenera hyalina, exteriora minora,

0vata acuminata, interiora ovato - lanceolata elongata, subulato-



acuminata, integ bus elougato - reet

angulis, versus apicem folii abbreviatis, utrinque acutis. Set;

adscendens , crocea, glabra, 6—8-linearis, apice incurvata. Theci

brevis oblique obovata nutans, rubra, deoperculata ore patulo, oper

culo convexo obt - extrr. lancoolato - subulati

dense trabcculatis rubris, iuargiue eiliatis, apice torulosis pallidis

eiliis binis brevibii> t.>rul..>N li'. liui> iiiT.-rjrcus: calyptra glabra.

Ab Hijpno ca.iipnnifnruil H[»e. differt statu densiore cæspitoso

ramis teretibus undique foliatis, foliis minime dentatis, foliis peri

chætialibus longioribus teneris byalinis, ovato - lanceolatis elongatis

setaceis, tbeca ej tomio stricto.

36. H. Puiggarii Gebeeb & Hpe.

5i..iioieum. lign... putrid«. adiiatum, pallido tlav

vu subnullo, cellulis parallelogrammicis, lævior

rum folia subdisticbe patentia, augustiora, e b

minibus erectis, lanceolata, subulato-acuminata, i

':-:. ::':';
.

......:.
i ,

, .
,

'

'rope Apiahy leg. Puiggari.

Iijpw- LcuHjtdorpi [.ivximum videtur, tamen foliis



36. //. paraphyscde Hpe.

bus; cellulis alaribu> paucis, parvis, ovoideis, pellucidis, cæteris

densr au'gTOgatis. august.' paralldii-rammids, subcontlatis
,

paroe

subulato -cii.studata

.
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Prope Apiahy: Puiggari; ad cortices arborum; specimen

melius desideratum.

Hypno diminutlvo valde affine; differt: raiius erectis teretibus,

-, foliis enervibus.

/. Drepano-Hypnum.

39. H. apiadatum Horaseh., Fl.Brasil. I, pag. 87.

Prope Kio de Janeiro: Olfers et Glaziou (5178, 7212,

9288).

40. H. cupressoides C. M., Syn. II, pag. 303.

Ad saxa mont. Corcovado: Gardner (111).

g. Ebyncho-Hypnum.

a. Sterioplujllum Mitten.

41. II. lewostegium C. M., Syn. pag. 344. Leskea Bridel.

Serra de Araripe ad arbores: Gardner; Lagoa Santa:

Warming.

42. H. saxatile Hook. & Wils., C. M., Syn. II, pag. 345.

Prope Lagoa Santa: Warming.

b. Serro-Hypnum. Bhynchostegium.

43. //. Selhum Hornsoh., Fl. Brasil. I, pag. 79.

44. H.finltimum Hpe. , Symb. XIX, 1874.

In vicinia Kio de Janeiro: Glaziou (7090, 7896, 9240).

45. H. apophymtum, Leskea Hornsch. , Fl. Brasil. pag. 74.

Leskea ambigua Sehwaegr. tab. 198.

Beyrich, intrane, arborum, ad flunienPaopuguer

Serra d'Estrella. Lagoa Santa et Pegado: Warming;



46. //. pallidius Hpe., Symb. XIX, 1874.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (7131).

47. //. Beskeanum C.M., H. Bot. Z. 1857, pag. 384.

Monoicum, vage ramosum, procumbens, pallide urens, lanns

brevioribus flaccidis, laxe intertextis, subcompressis, parum ramulosis.

Folia caulina laxe imbricata, subcordato - ovata , acuminata, tenera.

acumine brevi semel torto, planiuscula, ubique serrulata, nervo

dimidiato tenui, cellulis longis vix pellucidis, alaribus paucis

quadratis; perichætialia niiilto minora et anini.stiora, longe subreflexo-

acuminata, apice tenerrime denticulata. Theca inclinata, ovalis,

basi strumuloso-incrassata, operculo tenerrimo, aciculari, obliquo.

Prope Rio de Janeiro: Beske; Glaziou (4552, 5177).

48. H. rivale Hpe., Symb. XIX, 1874. Syn. Hypn. mega-

politanum Fl. Brasil. I, pag. 80.

Prope Rio de Janeiro: Glaziou (7131, 7378).

,3. seta scahra, Eurrhynchtum.

49. H. Regnellii Hpe., C. M. Syn., pag. 447.

Synoicum , caulis longe repens
,

pinnatim ramosus. Folia

remota, rotundato-ovata, acuminata, fere sursum denticulata, nervo

v iridi. infra apicem folii evanido, cellulis parallelograminicis reticulata,

parce pellucidis: ptmha'tiil i <lu|.l > m j
•

» i *. 1 ttissime rotundato-

ovata, acumine c;
' -

enervia, laxius reticulata, pellucida. Seta sesquiuncialis apice parce

seabriuscula. Theca horizontalis , operculo umbonato - curvirostro,

theca breviore.

Primus Regneli sub Nr. 359 ex Minas Geraés misit.

Lindberg ex C al das. SuperSut bo

Ipiaby: P

wabriiu

> Ilypno n

seula, nec

motifoti

gkbra,

Perichætialibus lati oribus )

eanrimitis, acumine canali



»t. IlyjHwm clinoearpin« Taylor: Set;) u\A>\\u saibeiTimy

iiffert; Syn. i/, riuj^rtun, Hpe.. species propria, etiam

Hi/pui',,) re-moti/nlhuii Greville, monoieura, tamen exclusum.

H. macrorhynchum Hornsch., Y\. Brasil. I, pag. 87.

ieinia Kio de Janeiro primus leg. Olfers; Glaziou

= 29).

H. decumbens WilsOn, Mitten 1. c. pag. 488.

,erra dos Or gå o s legit Gardner (107).

H. brachypus Hpe.

nrum: c«>n; .. viride. Caulis anguste

ns. uncialis, simplex, vol pam« (lichotomo-ramosiis. Folia

basi cruitractit cmicava lanceolata, acuminata. margine

exo, vel erecto. integerrima, enervia; cellulis parallelo-

s, flabellato-seriatis, nodulis lucidis interruptis, alaribus

joribus aureis; pericliætialia vaginantia erecta, interiora

u piliformiter acuminata,, integerrima. basi cellulis subrect-

avidis, neteris linearibus. Seta brevis triliiiearis. Theca

eram superante, dcoperculata ore patulo, poristonrii dentibus

siou (6349).

VIII, 1870.

55. IL WarmmgU Hpe., ibidei

Prope Lagoa Santa: Wftxmil



56. //. piK--i//i>„> IfuniM-h.. FL Brasil. I, pag. 85.

Prope Eio de Janeiro: Olfers.

57. II. Beyrkhii Hornscb., FL Brasil. I, pag. 87.

Prope Eio de Janeiro: Beyrich.

58. //. subsecundum Hpe., Symb. Yin, 1870.

59. II. papillosum Hornscb., FL Brasil. I, pag. 82.

Prope Eio de Janeiro: Beyrich.

60. II. papillosissimum Hpe.

Monoicum; dense cæspitosum, procumbens, lutescente nitiduni.

Caulis robustior compressus, parce ramosus, dense foliatus, apice

flexuosus, acntatns. Folia caulina concava, undique imbricata,

accumbente erecta, e basi contracta, oblongo-lancoolata, plus rainusve

setaceo-acuminata, apice serrulata, enervia, dorso evidenter papilloso-

scabra; cellulis alaribus rectangulis, aureis, cæteris linearibus;

l"-ri' ha'ti ih j ovato-lancookita. Inriforriiitcr ir* nuaTa. Hexuosa. si'ta<a-a.

denticulata. Seta ruberrima. brevis, apirr innirvata. glabra. Tlieca

parva nutans, subrUiii'lri'-a. I-a-i < IKvi. operculo subulato, tbecam

duplo superante.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (7435).

Hi/pno papilloso Hornscb. maxime affine, differt: Caule robu-

pericbætialibus d -. operculo subulato recto,

thecam duplo superante.

d. TiiMjentia.

iis FL Brasil.

Prope Tiju<



63. H. Estrellas C. M., Syn. II, pag. 275. Syn. Leskea cylin-

drica FL Brasil. I, pag. 73.

Serra d'Estrella ad ramos: Beyrich. Prope Kio de

Janeiro: Glaziou (7211).

64. IT. implanum, SematophyUum Mitten 1. c. pag. 478.

Folia patentia, marginibus e medio ad apicera pianis sub-

rocurvis, apice integerrirais , celhilis elongatis, angustis, lævibus,

alarihu< v!"imati-. lut^i- : pwiriia-tialia i-nvta, lanceolata, subulato-

acuminata, caulinis parum breviora. Seta glabra. Theca ovalis

inclinata.

Prope Eio de Janeiro in sylvis ad arbores: Beyrich;

Habitus staturaque Hypni pungentis, formå foliorum diversa;

Mitten.

65. H. ulkinum Mitten 1. c. pag. 478.

Folia patentia subcompressa , concava, raargine integerrima,

lia parva, erecta, lanceolata, apice subserrulata. Theca

erecta, ovalis; operculo obliquo, peristomii dentibus lal

.

,•
:

Inter Santos et S.Paulo ad arbores: Weir.

Folia straminea, viridia, nitida: Ili/pao subulato Hpe. (Icon.

muscor. tab. 9) simile, sed foliis angustioribus margine revolutis;

Mitten loco citato.

66. H. pungifolium Hpe. herb.

Monoicum, prostratnm, lutescente splendens, pinnatim

ramis semiuncialibus, simplicibus, exterioribus curvatis, flera

r uuorum dense imbricata, erecta, sicca plicata,

humida patentia, e basi concava, margine parce revoluto, oblongo-

. acuminata, acumine semitorto pungiformia, i

enerria, cellulis alaribus reticulatis aureis, infimis rectangulis,

superioribus is subellipticis; cæteris dense aggre-

gats lin.-aribu-:. «n.i j-h-ni i - : f..lia perichætialia numerosa, subcon-
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formia, erecto - patentia , cellulis basilaribus rectangulis, fere sub-

hexagonis, fulvis, cæteris caulinis similibus, parce laxioribus. Seta

radicalis gracillima, apice parce incrassata, crocea, adscendens,

ramos parce superans. Theca parra rubra (junior) adscendens

anguste oblonga incurvata, basi callosa, vel strumulosa, operculo

curvirostro, tbeca breviore.

Specimina in Brasilia australi lecta adservo.

Ab H. pungenti differt: Caule crassiore, ramis teretibus den-

sius foliosis, foliis firmioribus, cellulis alaribus reticulatis. seta

radicali, nec axillari, longiore.

e. cæapitoaa, JRhaphidorrhyncha Schimp.

67. H. subdepressum Hpe., Synib. XXIV, 1877.

Prope Rio de Janeiro: Glaziou (7937). Prope Apiahy:

Puiggari.

68. H. leucostovmm Hpe.

-Monoicum, sordide lutescens, novellis pallidioribus. Caulis

decumbens ramosus, ramis subteretibus uncialibus, apice innovante

ramulosis, curvatis. Folia inferiora undique dense imbricata,

superiora homomalla, ovato-obkm- - ra concava,

aa, latere plus minusve revoluta plicata, enervia; cellulis

alaribus numerosis rectangulis aureis, fere basin totam folii occu-

Pantibns, cæteris inferioribus longioribus, anguste ellipticis utrinque

acutis, versus apicem folii sensim brevioribus, plus minusve peilu-

cida; perichætialia erecta, vaginantia, adpressa, exteriora breviora

eoncava, ovato-lanceolata, interiora longiora attenuat--

integerrima, enervia, omnia manifeste margine revoluta, cellulis

toiigioribus linearibus reticulata. Seta brevi (3—4"') ad latera

ramorum solitari, vel setis ternis, æquitantibus, adscendentibus, paliide

"ibentibus. Theca parva, pyriformis, horizontalis , obliqua, rubra;

operculo prominente umbonato, pallido, brevi-rostrato , deopercnkta

suburceolata, ochracea; peristomii dentibus exter. lanceolatis acutis,

dense trabeculatis, linea verticali exa; t.i. tl.tv. -•nti! k. innink
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inter. cruribus carinatis lanceolatis flavescentibns, ciliis brevibus

interjeetis. calvptra bevis.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (7296).

Ex babitu Hypni Hornschuchii, sed robustius, foliis pericbætii

integerrimis, interioribus longioribu- r.-;.:i,:i^. nurL'iie revolutis et

operculo pallido, rostro breviore differt.

69. H. Galipense C. M., H. Bot. Ztg. 1848, pag. 780.

Canlis primarms elongatus, cæspitosus. F

erecto implana, e basi brevi angustiore oblongo-lanceolata, aeium-

nata, subintegerrima, nervis obsoletis, cellulis alaribus vesicularibus

flavidis, cæteris linearibus, in acumine ellipticis; pei

vaginantia londus ; uminat ingust. lancoolata, subplicata enervia.

Seta sæpius elongata, uncialis, vel sesquiuncialis. Theca parra,

brevis, ovalis, inæqualis, collo distincto horiz<>ntalis, opercub'

Syn. ILjpninn <•-.•- -rum noc. Swai'tzu.

In vicinia Kio de Janeiro copiose legit Glaziou.

Adnot. HijiHwm cwpitosiim Sw. differt ramis ora-i"ril'^

i apicibus serrulatis, seta brenoar^

theca inclinata ovali, peristomio parvo: Mitten Le. pag. 479; conf.

Wright, Nr. 106.

70. II. aureolum Hpe., Symb. XXIV, 1877.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (7380).

71. H. puhbiatum Hpe., Symb. XXIV, 1877.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (7450).

72. //. fulvum, Leskea Hornsch., PI. Brasil. I, pag- 73 '

: . -;..-.

In vicinia Kio de Janeiro: Glaziou (6359, 6382, 9088).

Obs. Dentes externi peristomii in nostris, nec linea verticah

diaphana. tit Hornschuch vidit (1. c. pag. 73).

73. //. s .. Symb. XIX, 1874.

Prope Rio de Janeiro: Glaziou (5140).



i:.:,

74. //. substrumiferum Hpe., Svn

Prope Lagoa Santa in truncis v<

II. Loxcnse Hook., Fl. Brasil. I, pag. 84.

11 i ' . •
'

J{. nsch., Fl. Brasil. I, pag. 84.

o Priburgo, Serra dos Orgaos: Beyrich.

iuonoicum. d .;.-. intense nue-

scente fuscum, parce niteiis. Folia caulina concava, undique im-

bricata, erecto-patentia, late oblongo - ovata , acuta, marginibus

reyolutis integerrima , nervo fnrcato brevi vel obsolcto, ccllulis

alaribus sex rectangnlis, aureis sæpe superne interruptis. basilaribus

striatis concoloribus , cæteris dense aggregatis, angnste parallelo-

grammicis, in acunmt. ,m_u4t n\udn>. ]>hi- ininiNt' cliloroph\lW>-

conflatis
, inconspicuis

;
perioluvtialia exterinra subrotundo - ovata

acuta, enervia, constrnctione ta, interiora vagi-

nantia, oblongo -lanceolata, enervia . into-oiriiiia, basi parce laxius,

cecta, apice parce incrassata. Theca oblique obovata adscendente

dentibus exter. lam-coLitn-.iibularN. nifoscentibus, apice incurvis.

^nse trabeculatis, linea verticali notatis. inter. cruribus lancenlatu-

subulatis, erectis, lutescentibus, eiliis fugacibus.

Ad rivulum Mundemo prope Petropolim leg. Glaziou.

Fx affinitate II. Loxensis et UtlmphiU , dilTert: a priori, cum

sl>eeimirjjbus Humboldtianis comparatum, colore obscuro, foliis

wtioribus acutis, nec acom oec perspicuis,

°blongo-lanceolatis integerrimis , cellulis densioribus : ab Hypno
lt
'«>/>hilo foliis late oblongo-ovatis, nec rutundatis longe distat.



f. Leptorrhyncha.

78. H. cyparissoides Hornsch., FL Brasil. I, pag. 88.

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (7056, 7057, 7059).

79. H. Olfersii Hornsch., FL Brasil. I, pag. 83.

Prope Eio de Janeiro: Olfers; ad Eio de Janeiro:

Glaziou (5145, 5165); prope Apiahy: Puiggari.

80. H. Glaziovii Hpe., Syrab. XIX, 1874.

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (5136, 6051, 7144, 7145,

7209, 7213, 7216).

81. IL leptochæton Schwaegr., Suppl. I, pag. 296.

Monoicum, repens, pinnatim ramosum, folia falcata ovata,

enervia. Theca pendula ureeolata, operculo rostrato.

Serra dos Orgåos in sylvis ad arbores: Gardner (112).

Caulis 2—3-uncialis, folia valde pellucida, amoene viridia, seta

uncialis gracillima erecta apice incurva; theca sub ore contracta

pendula ; Schwaegriehen.

h. Cyrto-Hypnum = Tamariscella-Tbuidium Scbpr.

82. H. subdelkatulum Hpe.

Caulis pube byssacea laxe obtectus, prostratus; fronde sub-

spithamea, oblongo-lanceolata, acuminata, distiche et regul.uitr

explanata, triplicato-pinnata, pinnis i-, flavescen-

tibus. Folia caulina tenera, patula, late cordata concava, pluries

profunde plicata, longe setaceo-acuminata , apice scabriuscula, dorso

puberula; nervo pallide lutescente, cum subula confluente; celluhs

basilaribus anguste rectangulis, cæteris densissime

minimis, rotundatis, chlorophylloso-papillatis, punctatis. denudatia

pellucidis; ramorum folia ovato-lanceolata , accumbentia. u

acuta, concava, biplicata, nervosa, dorso et margin.:- |
iberula: '-'

'

lorum folia parva, ovata, appressa, profunde concava, vitta pellucido

notata, evidenter papill .

Iaik'e<>lat<>-att'-'nii;it;i.

»wosa, cuspide adco™
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brevibus denticulata , anguste nervosa, cellulis linearibus reticulata,

hyalina. Seta sesquiuncialis erecta, glabra. Cætera desunt.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (2792).

Stirps pulcherrima, aut formå H. delicatuli aut species propria?

83. H. ,- ".
< , Upe. herb.

Caulis intus durus, rufescente lutescens, pube byssacea laxe

obtectus, e basi adscendens, arcuatus, apice decurvato - radicans

;

fronde triplicato pinnata, pinnis adscendentibus æquitantibus , vel

plumoso - explanatis , distichis, ovatis, acuminatis, bipinnatis, rufe-

scente flavescentibus, pinnulis teretibus. Folia caulina patula,

e basi cordata, margine revoluta, concava, profunde plicata, apice

contracto, lanceolal r serrulata; nervo

crasso lutescente in acumine attenuato evanido, folia dorso aciculis

brevibus tenerrimis hyalinis pubescentia ; cellulis parvis oblongis,

papillosis, dense reticulata, minime diaphana; folia pinuulamru

parva, sicca appressa, concava, ovata, acuta, dorso et margine

papilloso-scaberrima, nervo pallido angusto evanido; folia perichæ-

tialia e basi rufescente, profunde biplicata, ovato-lanceolata ; longissime

loriformiter acuminata, spinuloso - ciliata, nervo dilatato flavescente,

apice evanido, cellulis parallelogrammicis , lævibus reticulata,

diaphana, archegonia angusta, paraphysibus elongatis circumdata,

includentia.

Brasiliæ australi sine loco natali.

A priore differt: caule arcuato-prolifero breviore, intensiore colo-

ratione, fronde minus explicata, foliis caulinis lanceolato-acuminatis,

Qec. setaceis, foliis perichætialibus loriformiter acuminatis, nec setaceo-

<Uspidatis; an Thuidium Brasiliense Mitten?

84. H. pseudo -,-<>;>,!nltum, Syn. Thnidnou aciuninatum Mitten.

Pag. 579.

Stadie, laxe prostratum, vage rad*iculoso-ramosum, triplicato-

Piunatum, rufescente vinde. Caulis tennis lutescens, nudiusculus,

Ve l Parce paraphyllis interrupte obtectus. Folia caulina latere basi

Ianceolato-acuminata,



apice parce dentata, dorso minute puberula; oervo I

acumine diss.duto, cvllulis ba>ilaril.us parvis parallo]<>uranimu'b,

eæteris minimis rotundatis subconflatis , Mia tota chlorophylloso-

obscura; pinnis oppo»iti> I". >,], iti- . di-tb-bo patontil •

Le eoneava, ovata . obtusiuscul^

dorso et in.- . - --i-abra, norvo vittato, pare- pollu-

profunde concava, ovata. obtu^iuM-ula. ononia ubique papilloso-

>--.-.l-ra. tnargine subserrulata.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (8542).

xVb Hypno recognito primo visn babitu graciliore distinguemlum.

Diflicilo f-t vpi '-imina manca rite cognoscere.

Var.: mascula. Caulis arcuatus, basi et apice attenuatus,

u tid radicans, froiule intermedio ovato-lanccolata, distic

ovoideis, superne rotundis, chloropliylloso - conflatis , obscuris,

tenerrime papillata, puberula; Mia ramorum accumbentia, triang

papillatis toto margino prominentibus, diaphana; Mia ramu

parva, profunde concava. ovata, acutiuscula, onervia, dorso pap]

scatoa porigonalia majora t basi latbm , ,\« u i, lanceolato-acum

integemnia, vix nervosa, basi laxe reticulata bjalina; cellulifl

angulis, superioribus Mvoidois, vol ellipticis . cblorophylloso-co]

lævibus, flavescente diapbana..

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (9215).

Ex habitu Thuidii Antillarum Bescherelles cum descri]

T/i. acuminati Mitten ex Jamaica convenit,

85. H. subgracile Hpe., Symb. Vin, 1870.



Prope Bio de Janeiro: Glaziou (5163, 5671b, 7374,

6, 9207, 9283).

87. H. stellatifollum Hpe., Syiub. XIX, 1874.

In uunn Rio de Janeiro: Glaziou (7297, 7373).

88. //. filariwn Mitten loco cilato pag. 579.

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (7926, 9222, 9233).

v.i. //. j.uutotulu,,!, TIwkluuo LiudLfi-ir in schedulis.

ice evanidn, cellulis

.i!!-l

Theca deoperculata medio ooustriota, oblique obovata, subhorizontali

Peristomii dentibus exter. lanceolatis, acuminatis, dense trabeculat

linea verticali subnulla, intense lutescente diapbanis; membra

mterna tiavescens
, trabeculato-n-ticulata. miribus carinatis, Ian«

ia*is, ciliis binis interjeetis. Perkvuium pusillum, foliis pan

ovatis acutis, cellulis elliptifi«. pidiu--idi>. int.-uem'mis. antherid

Prope Apiahy, m. Junio 1877 a Puiggari lectuiu.

90. H. granulatum Hpe., Synd). XXIV, 1877.

Prope Eio de Janeiro (intennixtum) : Glaziou (9078).

91. //. subgranulatum Geheeb et Hpe.

Gracillimum , dense cæt mm. Caulis bu

fibrilloso-fusco-tomentosus subpinnatim ramosus, ramis 6 9'" I""-'

•
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caulina omtal tla, remota, patentia, nervo lutescente

supra medium evanescente, integerrima, ramorum folia låse imbri-

cata, sicca incurvata, profunde concava, semiamplexicaulia, rotundato-

ovata, subacuta, nervo lutescente, apice evanido, cellulis rotundatis

granulatis pellucidis. Seta erecta graeilis, uncialis. Theca sub-

pyriformis (statu vetusto). Calyptra nitida.

Prope Apiaby leg. Puiggari.

Priori assimile, sed foliis laxioribus imbricatis, minus acuminatis,

cellulis minoribus lævioribus diversum.

i. Dendro-Hypnum.

92. H. fasciculatum Sw., C. M. Syn. n, 226.

V. Ampkocarpi.

Fam. Gwmophylleæ.

1. C. subpalmatum Hpe., Symb. XXIV, 1877.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (7391).

2. C. rubiginosum Hpe., Symb. XIX, 1874.

In vicinia Eio de Janeiro: Glaziou (7299). Prope Lagoa

ta: Warming.

3. C. Hornschuchii, Fissidens Mtge., Syn. F. sei-rulatus

isch., tab. 2, FL Brasil.

In Serra d'Estrella: Beyricb.

inia Eio de Janeiro: Glaziou (7438).
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5. C. granulation Geheeb & Hpe.

Dioicuiu: caulis simplex, denirvatus, humilis, in villo pallido

vigens, lutescens. Folia 6-juga, inferiora breviora. eomplicata,

superiora flabellato - patentia , majora, late oblongo-lanceolata, sub-

ligulata, api integemma, nervo solido rufescente

supra medium
(
3
/4) folii evanescente; cellulis rotundatis chlorophylloso-

cinctis. denudatis grauulatis jn-lluridis : f-dia tectaria lirevia, anguste

ovata, acuta. vix m.-dium folii attingentia. Sota apicalis subrecta,

caulem superans, pallida. Theca angusta, oblongo-cylindrica, sub-

' ''

Prope Apiaky: Puiggari.

6. C. Ihdggarii Gebeeb & Hpe.

Monoicum; minimum, fasciculato-raraosum, sub-3-lineare fibrilloso-

contextum, decumbens, parce flabellatum. intoner lutescens. Folia

sub-3-juga, inferiora brevia, intermedia patula, superiora erecta,

. lineari-lanceolata, fere sursum cremdata. apiculata: nervo

angusto pallido percursa, cellulis basilaribus quadratis, pellucidis,

cæteris minimis , dense aggregatis , rotundatis , chlorophylloso-

punctatis, r i • ; r .. <upra nu lium folii

l'"^'ti. \ uniinata Sota api> dis. i lulem sup.-rans. ])lus minusve

reclinata, adscendens. Theca erecta, ovata. evacuata, cellulis

angulato- rotundatis liaplia i, p< -doniii U ti! i- pi fn 1« divisis,

Heidis subulatis, dense trabeculatis . atro-sanguinois. siccis reflexis,

°Perculo umbonato rubern'mo. <u!<ulut->, tvoto: calyptra conico-



Gen. Nssidens Hedw.

F. asplenioides S\v., Syn. F. flabellatus FL Brasil., tab. !

3. F. stipitatus Angstr., Primæ lineæ pag. 47.

Radieolosos, c rhizomate fibrilloso repente adscendcns. Caulis

basi nudus stipitatus, elongatus, aurantiacus, anguste complanatus,

polyphyllus. Folia immarginata , humida disticba, lineari - ligulata,

apice rotundato-obtusa, crenulata, sicca apice revoluta homomalla,

nervo lutescente apice evanido, cellulis rotundatis papillatis, sub-

opaca, lamina supra medium folii producta obtusa; cætera desuni

Prope Eio de Janeiro: Glaziou (4563).

Fissidenti obtusato Hpe. proxima, statura graciliore et colore

lhil><>i>terygineæ.

i. Helicophylliim Brid.

eg. Wc ir (1). Prope Apialiy. st

Puiggari.

Lopidio pcdknti Hf. & W.



Prope Eio de Janeiro: Glaziou (7188, intermixtam).

Prope Apiahy: Puiggari.

2. H. monoicum Hpe., Symb. XIX, 1877.

Prope Apiahy: Puiggari.

3. H.jlavescens Hpe., Linnæa Bd. IV, Hft. I, pag. 95, 1847.

Sjn. II. sylvaticum Mitten 1. c. pag. 329, 1869.

Monoicum; stirps brevis frondosus, fronde oblongo-triangulari.

Folia subdeltoideo-ovata, apiculata, nervo medio evanescente; folia

ramonuu limbata, superae parce denticulata , nervo infra apicem

evanido, cellulis subrhombeo - ellipticis ; stipularia orbiculata, nervo

mucronata; pen. hætialia um ti. >vat<>-a< uminata, integerrima. Theca

longiseta ovalis, horizontalis, vel nutans, operculo subulato.

Prope Mandiocca sub H. laricino c. fr. leg. Beyrich. Serra

d os Orgåos: Gardner (90). In vicinia Rio de Janeiro,

sterile: Glaziou; Prov. S.Paulo: Weir (55). Prope Apiahy:

Puiggari; Colonia Leopoldiana: Stabl.

Observ. Species minor longiseta, humida flavescens. Primus

M°nt2 prope Meridam, deinde in sylva Barutæ Traiupf; in Nora

Granada, Fusagasugæ Lindig. Sub //. macrorfønchum ex Caidas

misit Ångstrom.
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Bidrag til Kundskab om Grønlands

Turbellariefauna.

M. R. Levinsen.

Kundskaben om vore nordlige Bilandes Turbellariefauna har hidtil

været meget riuge og skyldes foruden Fabricius, der i „Fauna

grønlandica" giver kortfattede Diagnoser af ni grønlandske Tur-

bellarier, hovedsagelig O. Schmidt, der i to Arkader: ,Neue Bei-

tl-Sge zur Xaturgescliichte der Wiirmer, gesammelt auf einer Beise

nach den FårSr" (1848) og „Neue Rhabdocolen aus dem nordischen

und adriatischen Meere" (Sitzungsber. der Wiener Ak. der Wissensch.

1852, Bd. 9) beskriver syv rhabdocøle Turbellarier fra Havet om

Færøerne. Endelig have Ørsted („Entwurf einer systematischen

Eintheilung und speciellen Beschreibung der Plattwiirmer", 1844) og

^euckart („Zur Kenntniss der Fauna von Island", Archiv f. Na-

turgesch. 1849, I) beskrevet nogle faa henholdsviis grønlandske og

islandske STemertiner.

Derimod har Kundskaben til borges Turbellariefauna, der hidtil

angelfuld og hovedsagelig skyldte;

Forskere, fornylig vundet en betydelig Berigelse ved et større Arbeide

af O- S.Jensen: ..T ..'-
i

"
•:

i i
i !/: ra Norvegiæ occidentalia", med

°tte Tavler. Bergen 1878. Heri omhandles paa en for disse For-

mer sjelden indtrængende og grundig Maade 50 Arter, af hvilke

de Fleste høre til de smaa Khabdocoler, hvis Bygning i den senere



Tid fra flere Sider er bleven gjort til Gjensl

Undersøgelser (Ulianin, Schneider, Graff).

Idet jeg her fremlægger en Bearbeidelse af mine i Grønland i

Aarene 1875—77 gjorte Optegnelser over dette Lands Turbellarie-

fauna, maa det være mig tilladt som Undskyldning for dette Arbeides

Mai gier al omtale med et Par Ord de Forhold, under hvilke det er

opstaaet. Førend jeg reiste til Grønland, havde jeg navnlig for-

beredet mig paa at studere dette Lands Chætopodfauna, saaledes ved

en Revision af de i det zoologiske Museum opbevarede _

Chætopoder. Imidlertid gjorde navnlig pecuniære Forhold det nød-

vendigt for mig at tilveiebringe idetmindste en Deel Undersøgelses-

materiale paa en mindre bekostelig Maade, end dette vilde kunne

ske ved Skrabning, og et saadant Materiale fandt jeg i de fcalrig«

Turbellarier, som navnlig opholde sig mellem Laminariernes Rødder

og i de store Algemasser, som i Ebbetiden kunne drages op fra Hav-

bunden i Nærheden af Kysterne. Da jeg imidlertid hidtil af Autopsie

var fuldstændig ubekjendt med Turbellariernes Bygning og af form-

beskrivende Arbeider kun kunde raadføre mig med Ørsteds ovenfor

nævnte Afhandling samt Max. Schultz es: „Beitriige zur Xatur-

geschichte der Turbellarien" (1851), saa kostede det mig megen Tid,

inden jeg blev saa fortrolig med disse Dyrs Bygning, at jeg kunde

give nogenlunde brugelige Beskrivelser af dem.

Naar jeg hertil føier, at de ydre Betingelser for Studiet af

Turbellarierne, nemlig aabentVand og tilstrækkeligt Lys. tilsammen

kun vare tilstede i omtrent fire Maader af Aaret, haaber jeg at

have sagt Tilstrækkeligt for at undskylde ialtfald en Deel af

Manglerne ved dette Arbeide. — Jeg skal sluttelig gjøre den

maaske overflødige Bemærkning, at jeg foruden de her nævnte

Arter har seet adskillige andre, som jeg af Mangel paa til-

strækkelig Iagttagelse ikke har medtaget.



Aphanostomum virescens Ørsted.

Aphanostoma virescens Ørsted; Krøyers Naturhist. Tidsskr.

2. R., Bd. 1, 1844—45. p. 417.

Aphanostomum virescens O. S. Jensen op. cit. p. 23, Tab. 1,

1%. 4-8.

Da O. S. Jensen har givet en Fremstilling af Slægten og

den her nævnte Art, skal jeg indskrænke mig til at fremkomme

med enkelte Bemærkninger. De to orangerøde Pletter, som findes

i Dyrets forreste Deel, ere ikke sjeldent forenede bagtil, og en

Gang har jeg seet et Exemplar, hos hvilket den orangerøde Farve

dannede en smal Bræmme om Dyrets forreste Deel.

Med Hensyn til Forholdet mellem Parringsorgan og Sædblære maa

jeg udtale en anden Opfattelse end Jensen, der fremstiller Parrings-

organet som udgaaende fra den saddelformede Sædblære. Efter

min Opfattelse er Parringsorganet, der er fyldt med det accessoriske

Kornsekret, heelt omgivet af Sædblæren, der har en rund eller

aflang Form, og det saddelformige Udseende fremkommer derved,

at Sæden kun findes i den nederste Deel af Sædblæren. Jensens

Figur (Tab. 1, Fjg. 6) kan godt forliges med en saadan Be-

tragtningsmaade, idet der udenom Parringsorganet og det saddel-

formige Parti sees en Oval, som jeg an eei foi Guntomui af Sæd-

blæren. Hos Macrostoiaum 'MecynustomumJ auritum Schultze

(°P- cit. Tab. V, Fig. 4) synes Sædblære og Parringsorgan, at dømme

efter Figuren, at have en ganske lignende Bygning. Man seer en

saddelformig Sædblære og over denne to cirkelformede Contourer,

forbundne med radiære Striber. G ide frembød

newlig Sædblære og Parringsorgan af Aphanostomum virescens,

*aar man ovenfra betragtede det Sted af Sædblæren, hvor Parings-

organet mundede ud. Mellem Yesicula seminalis og de forenede

Ovarier og Blommestokke saaes en noget langstrakt Gang eller

s
<i'k, forsynet med en zigzagformet Længdelinie af din i-ni-

Punkter. Indeni den saaes flere Gange Sædnim. Hos denne Art

troede jeg ofte at se en Aabning paa Rygsiden i Dyrets bageste
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ved Besiddelsen af en Kjo - ! u:,_ \ ta i;\-vlm, tairer jeg ikke

i Betænkning at betragte disse to Slægter som identiske, i den

Tanke, at hvad Schmidt kalder Kjønsaabning, er den samme Aab-

ning, som jeg har troet at see.

Meget almindelig ved Egedesminde, Godhavn og Jakobshavn.

Aphanostomum latissimum Lev. nov. sp.

Proporus cyclops O. Schmidt: ..^euo Beitrige" u. s. w. p. 9,

Taf. 1, 3, 3 a.

Corpus robustum, mollissimum. Color albo-flavns. Penis ut in

-i

'; -:-.•
,

•
.

' ' '

Longit. 2mm , latit, ca. lmm . Karum ad Egedesminde et God-

Længde 2mm , Brede ca. lmm . Dyret, som er af en plump

Form og en hviiLnil Farv«.-, synes endnu blødere og mere sarcode-

lignende end foregaaende Art. Vesicula seminalis og Parrings-

organet havde samme Bygning som hos denne; dog var der den

Forskjel, at Vesicula sem. var ganske opfyldt med Sæd, hvorfor

Parringsorganet kun kom tilsyne ved Compression. — Hos et eneste

Exemplar frembød Vesicula sem. og Parringsorganet dog samme

Udseende som hos foregaaende Art.

Sjælden ved Godhavn

Convoltita gronlandica Lev. nov. sp.

(Pig- 1.)

Corpus latum, antice obtuse rotundatum. Partes laterale*

;xæ, paullo post anteriorem partern corporis incipientes, ad VAl
'

tertiam posteriorem extensæ. Color pallide rubro-violaceus.

lithus in anteiiore parte corporis. Vesicæ multæ testiculares m

more parte corporis sitæ. In posteriore parte corporis saeci

ovati qvorum uterque vesiculam seminalem parvam et penem

ineum striatum (ut videtur a laciniis pluribus aeuniiuatis o ''



positura) acuminatu contånet Ovaria et organa

vitelligena conjuncta in media parte corporis sita.

Long. 2—2V2™. Hak ad Egedesminde in acervis algarum

prope littora.

Længde 2

—

2 lkmm . Det overordentlig bløde og temmelig

brede Dyr er fortil jævnt afrundet, bagtil kun sjeldent noget til-

spidset. De paa Bugsiden omslagne Siderande naae fra lidt bag

Legemets forreste Deel til lidt foran den bageste Trediedeel.

Farven er lys violet -rød og bidrører fra en Mængde violet -røde

Pletter paa lys Grund. En Otolith i Legemets forreste Deel. —
Testiklerne ere en Mængde Blærer i Legemets forreste Deel, og

Spermatozoerne bave en lignende Længdefure som bos Aphanosto-

mum virescens. I Legemets forreste Deel ligger paa hver Side

en aflang Sæk, som i sin øverste Deel indeholder en lille Vesicula

seminalis (vs) og under denne et noget bøiet, kegleformet, længde-

stribet Parringsorgan (p). Ved Compression fik man det Indtryk,

at hvert af disse Legemer var dannet af en Kreds af Chitinspidser

eller Chitinflige. — Graff har hos et Par Corivoluta-Arter, C. armata

Graff og C. cinerea Graff (Zeitschr. f. wiss. Zoologie, XXIV BL.

1873, p. 149 og p. 151, Tab. XVII Fig. 1—5, Fig. 6—7), fundet

parrede penislignende Chitinlegemer. Hos den første, hvor de

fandtes foran Munden og stode i Forbindelse hver med en Blære,

indeholdende en kornet Masse, tyder han dem som Giftapparater.

Hos den sidste fandtes de i Bagenden, indenfor de parrede Sæd-

Mærer, men ikke i Forbindelse med disse. Lignende Legemer,

som Graff fandt hos C. armata, angiver Jensen at have fundet

n°s C. paradoxa Ørsted. De forenede Ovarier og Vitellogener

laae i den midterste Trediedeel af Legemet, mere adskilte fra hin-

anden end hos Aphanostnuutui-Arterne. — Mellem Algemasser paa

faa Fods Dybde ved Egedesminde.

Mecynostomum vonliforme Lev. nov. sp.

Corpus molltssimum, authv l,tt<' rntumkitmu, incisura parva

media sæpe cordiforme, postice sensim angustius. Color flavo-ruber,
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nb vesicas ovatas, rubras, corpnsc ates. Organa

- non visa. Loug. 2mm . In acervis akiariuu \>o>v>- Yi\h>)\\

ad Egedesminde.

Længde 2mm . Legemet fortil bredt afrundet (Bredde her

c. lmm) og efterbaanden smallere bagtil. Yed en lille Indbugtning

i Midten af den forreste Eand antager det ofte en langstrakt

Dyret er overordentlig blødt og udvideligt, saa at det

ved Paalægning af et Dækglas udbredte sig som en tynd Plade

paa Objektglasset. Farven er rødgul eller teglsteensrød. Grund-

farven er guul, og den røde Farve hidrører fra en Mængde røde

Blærer, som med deres yderste Deel rage frem af Huden og inde-

holde smaa gule stavformede Legemer. — I eller lidt bag Legemets

forreste Trediedeel sees Mundaabningen som en lille oval Længde-

spalte, omgivet af lignende, en kornet Masse indeholdende Muskel-

sække („Sohlauchinuskeln", Graff), som kjendes fra Svælget bo«

Mesostomum-Aiteim. En Otolith saaes i Dyrets forreste Deel.

Paa Bugsiden saaes noget bag Legemets forreste Deel to fra ét

Punkt udgaaende lyse Linier, som divergerede bueformigt bagtil

for igjen at blive parallele. De tabte sig omtrent midt i Legemet.

Indeni denne Art fandtes flere Gange Levninger af andre Turbel-

larier, saaledes den ejendommelige Penis af Mesostomun

M'Intosh. Kjønsorganer saaes ikke.

Denne Art fandtes sammen med Convoluta grønlandica ved

Egedesminde.

Meeynostomum lentifertim Lev. nov. sp.

Corpus mollissimum, antice late rotundatum. Color pallide

viridis. Os rima longitudinalis in anteriore |>arte corporis. Ocelli

duo longe disjuncti, lentiferi. Post os otolithus magnus. Longit.

Længde c.
3
/4
mm

. Af denne Art har jeg kun seet et eneste

Exemplar, som blev beskadiget ved med en Pensel at overføres paa

Objektglasset. Dyret, hvis Legeme er overordentlig blødt, har en
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lyst-Ton Farve og er fortil \ Huden er

forsynet med stavfonnede Legemer, indesluttede i lange, smalle

" Bag
; inden, en Længdespalte i Legemets forreste Deel,

laa en stor Otolith og i Linie med den bageste Ende af Mund-

spalten langt fra hinanden to med Lindser forsynede sorte Øine.

Saavidt jeg veed, foreligger der 1.' -« af Turbel-

larier, som baade ere forsynede med Otolith og lindsebærende

Ohie: derimod erklærer Or;ill (..Zeits, hrift f. wissensch. Zoologie"

Bd. XXIV p. 138) at have seet saadanne. Kønsorganer saaes ikke.

Egedesminde.

Mesostomum rostratum Duges.

Temmelig almindelig i Ferskvand ved Egedesminde.

Mesostomum persofiatum O. Schmidt.

O. Schmidt: „Die rhabdi -los sussen Was-

sers" Jena 1848, p. 51, Tab. IV, 10— 10c.

— „Die rhabdocSlen Strudehvurmer aus den Uni-

gebungen von Krakau" (Denkschr. d. Wiener Ak.

d. Wiss. math.-nat. Cl., Bd. 15, 1858), p. 31,

Tab. in, Fig. 2.

Denne anseelige Art, der opnaaer en Længde af 5—

7

mm og

en Bredde af 1—

l

1
/2
nm

, og som af O. Schmidt er fundet ved

Jena og Krakau, men hidtil ikke iagttaget i Danmark, var tem-

melig almindelig i mindre Vandhuller ved Egedesminde og Jakobs-

havn. Den fandtes ofte svømmende paa Vandets Overflade og

undertiden h ted Bugen opad. Hos de af mig

sete Exemplarer var den forreste Deel af Legemet ikke slet saa

lVs og de to ved Siden af hinanden liggende lyse Pletter ikke slet

»a skarpt omskrevne, som dette sees i Schmidts Figur. Bugsiden

har en noget lysere Farve end den mørkt kaffebrune Overside,

hvilket hidrører fra de store gjennemskinnende Blommestokke, som

strække sig ned langs Siderne af Legemet. Svælget, som Schmidt

lkke omtaler, ligger lidt bag Legemer, første Tredk-deel. Kjøns-
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organernes Bygning stemmede overeens med Schmidts Undersøgelse,

dog indeholdt hos de af mig undersøgte Exempla tvr I 'arrinu-— r-a wA

store Qvantit.-t. i ..; d : i. .
— riske Kornsekret, men kun en yhvit

ringe Samling af Sædfiim, hvorimod i Schmidts Tegning det om-

vendte Forhold er tilstede. I Juni Maaned indeholdt Dyret en

eller flere røde Æggekapsler.

Mesostofiium (Typhloplan« ) lapponiewm? O. Schmidt.

Længde l
/s

—

3
/ 4
mm

. Dyret langstrakt, smalt, grønt, iiig

sigtigt. Mange stavformede Legemer, navnlig i Legemets forreste

Deel. Svælg foran Midten af Legemet. Lidt bag Svælget saaes

et ovalt Ovarie samt en bleg Sæk, Parringsorganet , der baade

indeholdt Sæd og en kornet Masse. De lange, smalle Blomme-

stokke strakte sig ned langs Siderne af Legemet. I Juni og Juli

indeholdt Dyret 1—6 røde Æg.

Almindelig ved Egedesminde i Ferskvand.

Mesostomum marmoratum Schnltze var. gronl.

(Fig. 2-3.)

M. Schultze: „Beitriige zur Naturgesch. d. Turbellarien" , p. H
Tab. V, Fig. 2, 2a, 2/3.

Color flavo-griseus, dorso rete fasciarum fuscarnm picto. Ocelli

—
. non lentiferi. Ante pharyngem uti . V " r.--sti> [' '"•

elongato-pyriformis. Post testes receptaculum elongatum secreti

granulosi per ductum angustnm in penem ducit chitineum, longum,

flexilem, non tortuosum, hamulis duobus acuminatis

a ragina inclusum, postice spermatozoa continenti. — Longit.

Communis in ulvis littoralibus ad Egedesminde.

Under dette Navn er der beskrevet flere Former, som med

et vist umiskjendeligt Fællespræg forene temmelig store s

heder, navnlig i Kønsorganernes Bygning. Saaledes afvige i'
! ,[

'
' :

' -
.

•

Physi.iue de Geneve 1861, T. XVF ..- af J.-iiM.-n fundne Exem-
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piarer baade fra den Schultzeske Fora og fra hinanden indbyrdes.

For ikke at besvære Litteraturen med et muligvis overflødigt Navn,

skal jeg ligeledes beholde Schultzes Benævnelse for en grønlandsk

Turbellarie, der bar det samme almindelige Fællespræg som de

under Artsnavnet ..hHirmuvithuic" forenede, men navnlig i Kjøns-

organernes Bygning afviger betydeligt fra hver især af disse.

Dyret, som opnaaer en Længde af 1—lV2mm
, er af en smuk lys,

graagul Farve og har en større eller mindre Deel af Ryggen

tegnet med et forgrenet Net af bredere og smallere, bølgeformede,

flammede, mørkebrune Længdebaand. I de to lidt uregelmæssig

nyreformede Øine kunde jeg ingen Lindser opdage. Øinene staa

ved smaa Udløbere i Forbindelse med Rygsidens Pigmentbaand.

Mange stavformede Legemer. Svælg lidt bag Legemets Midte.

Foran Svælget sees paa hver Side lidt indenfor Legemets Rand en

lille langstrakt, pæreformet Testikel. Bag Testiklerne sees Parrings-

organet (Fig. 2p, Pig. 3), indesluttet i sin Skede (Fig. 2v). Det

staaer gjennem en smal Gang (d) i Forbindelse med et langstrakt,

pæreformet Kornreservoir (r). Parringsorganet er et bøieligt,

med to Kroge endende Chitinrør, hvis nederste bredere Deel

dér, hvor den omtalte smalle Gang munder ind, er forsynet med

flere afvexlende Udvidelser og Indsnøringer. Det munder ind i

Skeden paa en ejendommelig Maade, idet det ligesom gjennem-

bryder dennes Væg. Skeden har Form af en Pistol, og dens

kolbelignende Deel indeholder en Samling Sædfiim. Parringsorganet

saaes flere Gange at stikkes ud gjennnem KjøiHaabuiiigen. I Le-

gemets bagre Deel saaes .Firevkiim. og en smal Blommestok

strækker sig paa hver Side fra Oinene og langt tilbage. Denne



Mesostomtnn violaceum Lev. nov. sp.

(Pig. 4.)

Corpus antice late rotfl tnto acuminatuni.

Color violaceus vel nigro-coeruleus. Ocelli duo renifbrmes, lentiferi,

lentibus antrorsum spectantibus. Pharynx magna post medium

corpus. Corpuscula bacillaria multa. Post pharyngem vesicula

seminalis rotundata in penem ducit coniforniem , non ae

antice paullo striatum. — Long. 2
3
mm

. Non rarum ad Egedesminde.

Dyret, som fortil er bredt afrundet og bagtil noget tilspidset,

er af en blaaligsort eller violet Farve og omgivet af en bred lys

Pand. I Legemets forreste Deel sees temmelig langt fra hinandea

to lindseb ærende, bægerformede Øine med Lindserne vendende fortil.

Mange stavformede Legemer. Det temmelig store Svælg sees bag

Midten af Legemet. Bag Svælget sees en rund Sædblære (vs),

som fører over i et kegleformigt , ikke tilspidset, i Enden noget

stribet Parringsorgan af Chitin (p). Ikke sjelden ved lv-

Mesostom tun affile Lev. nov. sp.

(Pig. 5.)

Corpus antice rotundato-acuminatum , latitudinem maximam in

parte posteriore tertia asseqvens, postice rotundatum. Coloi
|

dlid<

ruber. Ocelli magni, approximati. Pharynx parva in medio vel

paullo ante medium corporis sita. Post pharyngem vesiculæ semi-

nales duæ pyriformes in receptaculum transeunt secreti granid »

elongato-sacciforme , cui penis impositus anguste coniformis apice

curvato. Sacci vitolligeri anguML m formantes)

paullo post pharyngem extensi Ovarium in posteriore parte cor-

poris. Long 3
/4
m«i. Communis ad Egedesminde.

Længde 3
/4
mm

. Legemet, som fortil er afrundet-tilspidset og

bagtil temmelig bredt afrmm. i. naa.-r -in >Tor>te Dn Ide i Begyn-

delsen af den bageste Tn-di- ->h-\. J:\irv.-n er smuk lyserød, og i

den forreste Deel sees nær ved hinanden to store ikke ganske

Øiepletter. Det lille Svælg ligger i eller lidt foran

Legemet. Stavformede Legemer navnlig i Legemets



forreste Deel. Lig-e bag Svælget sees to pæreformede Sædblærer

(vs), som staae i Forbindelse med et smalt, sækformet Kornreser-

voir (r). Dette ender med et Parringsorgan af Chitin (p), der

bar en vis Ligbed med et Gemsehorn, kun at ber Gjennemsnittet

er rundt og Spidsen ikke saa stærkt nedadbøiet. Testiklernes

Form og Udstrækning bar jeg foisømt at iagttage. Af Blomme-

stokke er der i Grunden kun én, men som vel maa betragtes som

opstaaet paa den Maade, at de to Blommestokke kort bag Øinene

gaae bueformigt over i binanden. De ere snevre og strække sig

kun kort bag Svælget. Æggekiim sees i Legemets bageste Deel

og mellem dem og Parringsorganet en lille aflang, museuløs Sæk,

som bagtil ender i en Sæd indeboldende Blære, maaske et Bc-

seminis.

Denne Art udmærker sig ved sine overordentlig burtige og

livlige Bevægelser. Almindelig ved Egedesminde.

Mesostomum fldbelliferum O. S. Jensen.

(Fig. 6-10.)

Proxenetes flabellifer O. S. Jensen op. cit, p. 36 Tab. II,

fig. 13—18.

Denne overordentlig kar«.ikti-i i-ti-k-- Ait. d-r af Jensen angives

som hyppig ved STorges Kyst, var ikke almindelig ved Egedes-

Exemplarer i flere Henseender afvige fra de norske. Da Jensen

bar givet en udførlig Beskrivelse af Dyret, skal jeg ber kun korte-

lig nævne de Forhold, hvori Afvigelsen finder Sted — samt give

n°gle nærmere Oplysninger om Bygningen af Parringsorganet og

Receptaculnm semiiiis.

Længde 2mm. Fan-e hvid. Svælg i eller lidt foran Midten

af Legemet. Dyret er navnlig fortal meget smalt og ender her

ikke tilspidset, men med en lige afskaaret, smal forreste Kand.

De lindsebærende Øine ligge nær ved hinanden og langt tilbage

Paa den forreste Deel af Legemet. Parringsorganet (fig. 6—8) bar

ved en svagere Forstørrelse (fig. 6 p) Udseende af to langstrakte,
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, der ere stillede i en Yinkel mod

hinanden, saaledes at Spidserne støde sammen, medens den bageste,

nederste Deel af det længste Legeme danner en bueformig Krum-

ning udenom og over det mindre Legemes bageste Deel. Ved

Compression og stærkere Forstørrelse opdager man imidlertid, tå

det mindre, tilsyneladende enkelte Legeme er sammensat af to

Stykker. Det er to flade, langstrakte, tæt op ad hinanden liggend«!

og bagtil med hinanden forbundne Legemer, af hvilke det ene

(fig. 7 x, 8 x) bliver smallere mod den frie Deel og ender med en

lodret paa Længdeaxen stillet Krog. Det andet (fig. ly, 8y), som

er smallest ved Grunden og bliver bredere udefter, ender afrundet

og har paa den Side, der ligger op ad det andet Stykke, yderst en

emlioiet. hal niaanedannet Lamel, der omfatter den yderste Deel af

det krogbærende Stykke. Det tredie og største Legeme (fig. 7#)

be>taam forneden af mi. som det syntes, noget sammenfoldet, blad-

formet Deel, der gaaer bueformigt over i et i Enden tilspidset

Halvrør.

Eeceptaculum seminis (fig. 9) synes at have en lidt forskjellig

Form og Størrelse, men var i Almindelighed en langstrakt, pære-

formet Sæk, der fandtes fuld af Sædfiim. Frem af den ragede en

i henved sex Vindinger sammensnoet . huul Chitintraad (tig. '' t] -

som vel maa svare til de af Jensen fundne tre til fire ('intimer.

der betegnes som mere eller mindre sammenrullede. Ved Com-

pression saaes det, at denne Chitintraad i Begyndelsen var enkelt,

men senere kløvede sig i to (fig. 10 ). Jensen omtaler med et

Anstrøg af Tvivl Opdagelsen af en til den indre Væg af Keeepta-

culum seminis fæstet Blære, som indeholdt Kornmasse. Jeg fandt

flere Gange paa det angivne Sted en eller to smaa, flaske- eller

-

udtrukne i en knæformig bøiet, cylindrisk, rørformet Hals. Den

før omtalte kløvede, sammensnoede Chitintraad saaes et Par Gange

i umiddelbar Forbindelse med en saadan Kiusels halsformede Deel.



heller ikke fik Indtryk af, at de vare hule. Jeg fandt dem i Nær-

De enkelte Bør eller Lister havde en takket Rand. Da Arten ikke

var almindelig ved Egedesminde, fik jeg ikke nogen klar Opfattelse

af det Forhold, hvori de her omtalte forskjellige Chitiulegemer

Mellem Alger fra Kallebodstrand fandt jeg sidste Sommer et

• Kxemplar af denne Art.

Mesostomum bifidum Mc Intosh.

Fabr. Fauna grønlandica, pag. 326, nota.

Prostomum sp. O. Schmidt i „]Seue Beitrage zur Naturgesch.

Mesostomum bifidum Me. Intosh, „On the Annelids of St.

Andrews", p. 151 (Annals of nat. hist. Serie IV, Vol. XIV, 1874).

Tli" Marine Imertebrates and Fishes of St. Andrews (1875),

PI. THI, tig. 3-6.

Gyrator Schmidtii O. S.Jensen, op. cit. p. 51 Tab.IV, Fig. 10—17.

Denne Art er i en Anmærkning i „Fauna grønlandica" om-

talt paa følgende Maade: „Huic [Planarlæ subulate] similem nec

majorem vermiculum luteum, antice rostratum, postice bifidum,

semel in conferua marina, nec postea vidi . . . ." O. Schmidt,

som har fundet den i Havet om Færøei g opfatter den

som en Prostomum, giver ingen Beskrivelse af den, men kun en

Skizze af den ejendommelige Penis. M'Intosh, som har fundet

den ved den skotske Kyst, henfører den med Bette til Slægten

Mesostomum
, men synes ganske at have overseet den forreste

Odbængelige Deel af Legemet. En udførlig Beskrivelse af Dyret

dannes en med en Sphinctei

en stærk Ringmuskulatur og '.
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..Zur Kenntuiss der Tarbellarien", Zeitschr. I wiss. Zoologie Bd.

XXIV S. 141, Tab. XIX), er den snabellignende Deel hos M. bifidum

kun en forreste Forlængelse af Legemet, der kan krænges ud og

dette Parti er noget lysere end Legemets øvrige Overflade, frem-

byder det iranske samme Bygning som denne og er paa samme

Maade udstyret med stavformige Legemer. Forøvrigt vise Jensens

egne nt t 1 e at der er en betydelig Forskjel paa dette

forreste udkrængelige Parti (Tab. IV, Fig. 10—12) og Snabelen

hos Gyrator Danielseni (Tab. IV Fig. 1—2). I „Xeue Mittheilungen

aber Turbellarien" (Zeitschr. f. wiss. Zoologie Bd. XXV S. 417. Tab.

XXVIII Fig. 12-18) beskriver Gral!" Mesostomum montanum, som

har en lignende udkrængelig forreste Del af Legemet, men som

her kan skydes kikkertformig ud og ind, og saa vidt man kan

dømme efter det korte lM<T;it . IvU'\i:t L.Wiegmanns Archiv,

Jahrg. 37, Bd. 2, 1871) giver af Ulianins Afhandling om Turbel-

larier fra Sebastopol, har Snabelen hos Rogneda en lignende Byg-

ning. Med Hensyn til Dyrets øvrige Bygning skal jeg henvise til

Jensens udførlige Beskrivelse, til hvilken jeg Intet har at føie.

Denne Art fandtes i store Masser mellem Laminarierodder. o?

orte sadde store Selskaber tæt sammen paa de af Alger overtrukne

Stene i Strandkanten. Derimod var den mindre almindelig i de

under Mesostomvm mm-monit,m> niatalt«.' Hawner langs Strand-

Vortex truncatus Ehrenb.

Almindelig le, J ikobshavn i lg God-

havn. Hos denne saavelsom den næste Art er Svælget i iidstrakt

Tilstand udskaaret i tungeformede Lapper, som hver eneLe med

en Traad, dobbelt saa lang som Lappen. En lignende I tygning

har efter 0. Schmidt Svælget hos /i

Vortex pictus 0. Schmidt.

,,Die rhabdocolen Strudetwiirnicr des boss
isis.

p. 29, Tab. 1. 3. „Die rhabdocolen Strodelwnrmer ans den tJm-



gebungen von Krakau" p. 24, Tab.l, fig. 5—9. (Denkschr. der Wiener

Almindelig i Ferskvand ved Egedesminde, Jakobshavn og

Vorteæ balticus M. Sclraltee.

„Beitrage zur Xaturs^rji. d. Tm'b.4!arieir\ p. 48, Tab. IV, fig. 1—4.

Denne Art var meget almindelig i de med Algemasser op-

fyldte Bassiner lidt ml nf i- iw -i. n samt mellem Alger i Strand-

kanten. Derimod var den meget sjelden mellem Laminarierødder.

Jeg har ligeledes fundet den i Kallebodstrand.

Vorteoe angulatus O. S. Jensen,

op. cit. p. 39. Tab. III fig. 1—5.

Af denne Art har jeg kun seet et eneste Exemplar, taget i

ved Egedesminde.

Vortede punctatus Lev. nov. sp.

(fig. 11, H,).

Corpus antice latum, ar- - lateralibus pro-

minentibus, postice acuminatum. Color albus. Ocelli duo reni-

fonnes, lentiferi, lentibus extrorsum spectantibus. Corpuscula ba-

cillaria cava (organa urticatoria ?) multa. Pbarynx parva, doliifor-

mis in parte tertia anteriore corporis. Testes elongati, sacciformes

ab ocellis ad dimidiam partern corporis extensi. Vesicula seminalis

Parva, rotundata, cum receptaculo secreti granulosi cylindrico con-

juncta, cujus pars anterii !t ' conjacentibus,

Viæ reflecti possunt, t'onnata est. Ovarium in posteriore parte cor-

poris. Organa vitelligena elmio-ata. Louirit.
1 >—

- 3
mm

- Communis

ad Egedesminde.

Længde V2

—

-
,i

mm
. Legemet har l'«>rtil en bred, svagt ud-

&*«* Side lindos en stærk Iudbugtning, hvorved der dannes et

hovedliguende forreste Parti. Bagtil er Legemet tilspidset. I
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Form ligner demie Ait vutb .1.- \<n-tf (i,hjvIuU>s. Farven er hvid.

vis turde wvw NTiddeoiganor. faaer Dyret et ejendommeligt prikket

Udsee uili:-. Indenfor Indbu-tningerne i Legemets forreste Deel ligge

temmelig nær ved hinanden to lindsebærende Ojne med Lindserne

vendende udefter. Omtrent i Legemets forreste Trediedeel ligger

et temmelig lille tøndeformigt Svælg. Fra lidt bag Øinene og

omtrent til Le-emets Midte -trækker sig paa hver Side lige inden-

for Legemets Eand en langstrakt sækformet Testikel, som føre*

over i en lille rund Sædblære (»*). Bag denne sees et lidt smallere

eylindri-k Kornreservoir (,>, o-
i umiddelbar Fortsættelse af det

forreste Halvdeel er længdestribet. Under disse Længdestriber

sees: en rim-formig Udvidelse. De tilsyneladende Striber ere i Virke-

li-U.bn Randene af frie Spidser, som kunne bøjes tilbage »n Ljeii

klappes sammen, hvilken Bevægelse jeg saa et Exemplar af deiins

Art udfii-. j|. nt.une Gange efter hinanden. Blommestokkene ere

lange o- smalle o-- -trække sig fra Svælget næsten til Legemets

End* . idet de dække Testiklernes bageste Deel. Mellem Blomme-

stokkenes bageste Deel sees Æggekiim.

Temmelig almindelig ved Egedesminde. *

Anoplodium(?) Mytili Lev. nov. sp. (fig. 12).

Corpus valde robustum, late coniforme, altitudine latitudinem

fere æqvante. Color flavo-albus vel viridi - albus. Pharynx coni-

formi-amphoræformis, mii ita b-im !M \,[ dm ideeimam partern lon-

Ocelli duo renitormes. minuUssinu. Ovaria louga. saceiformt .
mtia

m;ir-Lnes laterales sita. Urirana vitelligena magna, ramosa.

r
i i i V] * tut i _> nit ,'

> , rite i it diui i

Longit. 2—

2

1
4
mm

, Lat. - a—

l

mm
. Exemplaria pauea
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tague paa Gjællrrn.- ir" i//./-, ,/:*,„;<. Da de i flere Henseender

vise stor Lighed med den af Schneider i Hohthuria tubulosa fundne

Anophdhun parasita (Mullers Arckiv, 1858. S. 324, T. XII f. 1)

henfører jeg dem til denne Slægt. Længde 2—

2

1
,

/ 4
mtn

; Bredde

•/ 4_imm> iieg-eme t
?

(|e

r

omtivnt var li-.-sri ImiT som bredt, var

af en overordentlig plump, bagtil afrundet Kegleform og uaaede

sin største Bredde i Legemets bagre Halvdeel. Farven var gul-

hvid eller grønlighvid og Legemet meget uigjennemsigtigt, navnlig

paa Grund af de store, stærkt forgrenede Blommestokke. I Lege-

mets forreste Deel (terminalt?) saaes et i Forhold til Legemets

Størrelse usædvanlig lille (Vio til Via af Legemets Længde) kegle-

tøndeformet Svælg ...g et Par nieuet sma.i. n\ n-formede Øiepletter.

Om Testiklernes Form kan jeg Intet angive, derimod saaes en lille

rund Sædblære (?-.<?), som førte over i et kort cylindrisk-keglefonnet

Parringsorgan (p). Fra Bugsiden saaes Ovarierne som et Par

brede, bugtede Sække at strække sig langs Legemets Siderande

fra Øjnene og Limit ri!' -. Kj.mvianningcn saaes foran Midten

Gyrator Danielseni O.S.Jensen (fig. 13).

op. cit. p. 48. Tab. IV, fig. 1—9.

Denne Art fandtes i stor Mængde ved Egedesminde, Godhavn

og Jakobshavn. Da O. S. Jensen har givet en udførlig Beskrivelse

af den, skal jeg kun fremkomme med nogle supplerende Bemærk-

ninger om Rjønsorganernes Bygning. Til Jensens Beskrivelse af

Parringsorganet (p) skal jeg føie, at den frie Deel ender med et

idt, uoget kræmmerhus formet Afsnit, dannet af et uregelmæssig

spiralformigt sammenla-t. r.\ndt ChitinMad. Mellem dette Afsnit og

•len tragtformede, paa Kornreservoiret siddende Deel fandtes en

IndsnevTing, forsynet med to ringformede Udvidelser, mellem

hvilke Gangen fra Sædblæren bøiede ind. Ved Compression saaes

s*deit at strømme ud gjennem den vide af Chitinbladet omsluttede

Aabning. I Henseende til Bygningen af de kvindelige Kjøns-

°rganer afvige mine Iagttagelser noget fra Jensens. Vagina førte



ind i en oval mnsculøs Sæk. som igjennem en Indsnønue.. i

; -

Peripheri var markeret med en Kreds af 18— 20 smaa, runde,

glindsende Legemer, stod i Forbindelse med en and-

Sæk, i hvilken der fra liver Ride indmundede to smaa ovale og

bagfra et større, rundt Ovarie, saa at der i det Hele saaes fem

Ovarier. Hos yngre Individer vare bca^e de ved Indsnøringen

adskilte Sække smaa; bos ældre var derimod snart den ene og

snart den anden overordentlig <>i.s\ulm.-t o U- tyMt und Sæd, medens

den anden kun var lille. I Vagina saaes en lille, langstilket sæk

at indmunde.

Gyrator Steenstvupii O. Schmidt (fig. 14—15).

Prostomum croceum Ørsted? O. Schmidt: Xeue Beitrage p. 15,

Tab. 1,4.

serl. Akad. d. Miss.", matb.-nat. Cl. 9de B. , 1852, pag. 494,

T. 45 /. 5.

Gyrator Sn , ,,-r, ,.
l

,',] O. s Jensen op. cit. pag. 53.

Color croceus vel rubro-croceus. Testes el

corporis siti. In medio fere corpore rocoptaculuin -e<-roti _;,iiei!---i

elongato - ovatum , cui penis impi mus, apice

[laullo >piralitorto instruetus. Juxta penem inter hunc et uterum vesi-

cula seminalis magna, postice bifida. Post medium corpus ovana

dua approxi p oto rubro restita. Orga

gena magna, ramosa.

fra guul t
;

: sidste Farve næsten

er den almindeligste. Testiklerne, som ere langstrakte, temmelig

brede Sække, strække sig, en paa hver Side. indenfor Legemets

Siderande fra Svælget og langt tilbage. Parringsorganet (fig- ^P-

fig. 15 1 ligger lidt bag Svælget, omtrent i Legemets Midte "g



syneladende af flere tæt sj _.• dannet, spiral-

formigt opstigende Krog. Naar O. Schmidt siger, at den i For-

bindelse med Penis staaende Sæk altid indeholder Zuospermier, er

dette aabenbart on Misforstaaelse. KjønsaaLmingeu sees i Midten

af Legemet og fører ind i en Skede, hvori jeg saa Parringsorgan,

Sædblære og en Items («) indnmnde. Sæd blæren (vs) var stor og

bagtil udskaaret eller forsynet med to Udbugtninger. Disse Ud-

bugtninger kunde snart være smaa . snart meget store og pære-

formede, saa at det ofte kunde se ud, som om der fandtes to Sæd-

blærer. Betragter man med en Loupe Dyret fra Eygsiden, seer

man henimod den bageste Trediedel to ved Siden af hinanden

liggende røde, runde eller noget ovale Pletter, som vise sig at

være de to Ovarier, der altid ere overdækkede af et tyndt, rødt

Pigmentlag. De st.m> f.>rur-ne.l.- Yitellogener gjøre Legemet meget

uigjennemsigtigt. I Uterus saaes ofte et ovalt, rodt Æg, forsynet

med en i en Plade endende' Chitmtraad.

Gyrator grmilandicus Lev. uov. sp.

(fig. 16.)

griseo-viridis vel fuseo-viridis. Oeelh duo inegulariter rotundati.

In medio corpore reivptaculum -envti -nmulosi elongato-ovatum,



Vi »ir. Det har ogsaa en noget lignende Bygning som hos

denne Art. a tede Kør ogsaa her ender med en

Spids. Denne Spids er imidlertid ved sin Grund omgivet af en

tragtformet eller kraveformet Ldvidning med en flint tandet Eand,

og Spidsens Eetning er ogsaa en anden. Ligesom hos G. Da-

nieheni 0. S. Jonsen findes der to langstrakt pæreformede Sæd-

blærer, forenede ved en lang, smal, fælles Gang; men medens

denne hos den nævnte Art mundede ind i Parringsorganet, munder-

den her ind i Skeden ved Siden af dette, og det Samme var

Tilfældet med den enkelte tolappede Sædhlære hos G. 8b

Bag Parringsorganet sees to smaa, runde Ovarier og langs Legemets

Siderande de ikke forgrenede Blommestokke. Temmelig sjælden

Gyrator assimilis Lev. nor. sp.

(Fig. 17—18.)

Corpus antice acuminatum, postice rotundatum. Color griseo-

viridis. Ocelli duo. In medio cirea corpore receptacnlnm secreti

granulosi ovato-rotundatnm, cui penis impositus rhitin.-n>. eurvaiu>.

i-i in discnm parvum margine lobato dilatatus. Juxta

penem vesiculæ seminales duæ elongate pyriformes per ductum

brevem, angustum in vaginam intrant. Testes elongati. intra

: orales eerp.n-is siti. Ovaria pust penem sita. Organa

ntelli^-. ua ramosa.

Longit l 1
/2—

2

mm
. Satis rarus ad Egedesminde.

Denne Art kan have ganske samme Farve som den fore-

gaaende, hvorfor den uden en anatomisk Undersøgelse let kan for-

vexles med den; dog er den i
To sorte

Øiepletter bag Snabelen. Testiklerne sees som to lange, smalle

Sække langs Legemets Siderande. Lidt bag Legemets

Parringsorganet (Fig. 11 p, Fig. 18), der ligesom hos de tre tid-

ligere nævnte Art. r st.i.er i Forbindelse med et Kornresen »i'"
"''•

men som her har Form af en kort Oval. Parringsorganet er en

tilspidset, af en Kanal gjennemboret Krog, som ved Grunden er



noget pladeformigt udvidet med rutidtakket Eand. I Skeden, hvori

det mundede ind, saaes en mindre Krog med udvidet Basis, aaben-

bart et Eescrvopnrringsorgan (17 h, 18 j). To langstrakte pære-

formede Sædblærer (vs) munde ligesom hos foregaaende Art ind i

Skeden (?;) vod Siden af Parringsorganet ; men den fælles Gang er

kort. Ovarierne ses bag Parringsorganet, og Blommestokkene op-

fylde som forgrenede Sække en stor Deel af Legemet. I Skeden

indmunder tillige en Uterus, hvori ofte saaes et stort rødbrunt Æg
med en kort, i Enden pladeformigt udvidet Stilk. Temmelig sjelden

^d Egedesminde og Jakobshavn.

Plagiostomum
(Pig. 19.)

Corpus molle, antice pentagono-

media parte latiore, postice valde ae

°b multitudinem corpusculorum flavo]

ocelli duo magni, irregula

plerumqve conjuncti. In posteriore parte corporis vesicula semi-

nalis parva in penem transit mollem, cylindrico-coniformeni , vagina

mchisum. Post medium corpus spermatozoa immobilia, brevia (in

vesiculis inclusa?) visa sunt. Ovaria in medio corpore sita, magna,

approximata. Organa vitelligena elongata, lateralia.

Longit l 3
/4
mm

. Non rarum ad Egedesminde.

Skjøndt der af denne 'Form udentvivl med Tiden vil blive

dannet en ny Slægt, henfører jeg den paa Grund af flere Lacuner

1 mine Optegnelser foreløbig til Slægten I'lagiostomwn O. Schmidt,

saaledes som denne karakteriseres af Jensen. Med Arterne af

denne Slægt stemmer den i Svælgets Stilling og Form, i Besid-

delsen af en blød Penis samt rimeligvis i Testiklernes Bygning.

Sædfimene ere ogsaa her afvigende fra den sædvanlige Form, men

ljgne forøvrigt ikke dem hos Playiostomum-Å.xte™.

Denne Art har en meget karakteristisk Form, idet Legemets

forreste og bageste Deel ere temmelig skarpt udhævede i Modsæt-

mng til den bredere mellemliggende Deel. Den forreste Deel af



Legemet er noget hovedformet, femkantet-afrundet , den bag(

Deel stærkt tilspidset, undertiden næsten traadformet. Denne h;

lignende Deel er forsynet med de bekjendte Tilhæftningspapil

Legemet er meget blødt og elastisk. Fortil sees to store, nc

uregelmæssige Øjepletter, som hos de tkste Fxeinplarer eie

pression sees Øinenes Pigment at være brunrødt. Grundfarven

hvid, men paa Grund af en Mængde gule eller rødgule Hudlege]

faaer Dyret en hvidgul Farve. De stavformede Legemer ere si

og lidet iøinefaklenile. Dag Oinene ligger det lille halvkuj

tøndeformede Svælg, som fremviser lignende, en kornet Masse ir

holdende Muskelsække, som Svælget hos Jftsostomum-Arteme. 1

Legemets Midte saaes en Mængde langagtige, i begge Ender

rundede, gulagtig glindsende Legemer, som jeg maatte antage

Spermatozoider (fig. 19i), da jeg tillige fandt dem i en i I

bindelse med Parringsorganet staaende Blære (vs). Jeg fik i

nogen klar Opfattelse af de dem omsluttende Testikler, men

moder, at disse have Form af Smaablærer. Det bløde, cylindr

kegleformede, stærkt eontr (p)t som ligg'

Legemets bageste Deel, staaer i Forbindelse med den nys omt

Sædblære og omsluttes af en muskuløs Penisskede (v). Mie

Legemet sees udbredte over et temmelig stort Rum og nærm

hver Side af Legemet sees en langstrakt Blommestok. — Mil

Acmostomum grenlandicum Lev. nov. sp.

Corpus robustum. la; nu, postice pa

parva, subglobosa, pift, brica. Ocelli

violaeeu-rubri, qvorum peripheria > areubus tribus vakle coiim
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A «'sicula j testieulares laterale*. In parte posteriore corporis vesicula

seminalis magna. Penis mollis, cylindricus.

Longit lVa—

2

mm
. Karum ad Egedesminde.

Det temmelig plumpe Dyr er fortil afrundet, bagtil kun svagt

tilspidset. Farven gulhvid eller grangul. Dyret er meget uigen-

nemsigtigt og Huden tæt opfyldt med stavformede Legemer, lig-

gende gruppevis sammen, 6—12 i liver Gruppe. Det lille tønde-

eller halvkugleformede Svælg bliver, naar det strækkes ud gjennem

den terminale M met. Lidt hag

>' ;•''.-- • _r '_' -

masse, som udsender G tydelige Nervestammer, 3 fra hver Side-

halvdeel. Over Svælget ligge to temmelig store Øine af en usæd-

vanlig Form, idet deres Peripherie dannes af 3 stærkt convexe

Buer. Pigmentet er af en rioletrfld Farve, og Molekylernes Ord-

ning er en lignende som i Oinene hos Acmostomum Sarm. —

blegSaale" langs Midten af Dyrets Bugside. Hos et eneste Exemplar,

blærerne sees langs Legemets Siderande, og Sædfimene have en

lignende Form som hos den norske Art. I Legemets bageste Deel

sees en stor rund Sædblære (ruf "g et hlodt .ylindrisk-sækformet

Cyltndrostomii

Pseudostomum O. Schmidt. — .



igjen In «,T _-t ht i)i^ i-i <! i-t- l\i, T 1< itt _iu N« u\u

Dyr ved Drøbak" (Naturh. Tidsskrift 2den E. 1ste B. 1844-45)

beskrives denne Slægt paa følgende Maade: „Corpus oblong

lineare teretiusculum, anterior corporis i;:> -< n.^t i-i<-i i- >no parva et

linea tiansvu- di i patina* di^ut.i. o< uh q\ itum in r\limlri-

cnm in medio corpore situm." Man faaer ikke at vide, om Mund-

aabningen ligger i Legemets forreste eller bageste Halvdeel, men

kun at Svælget fos) udgaaei fra Midten it Legemet, o- 1 nm Bt-

-kn\iKc mS .'r-it pi—i luiii *
; l> n it i ij

i
> d< <>p.>tillede og

af Jensen bibeholdte Slægt Enterostomum, hvis Mundaabning ligger

i Legemets bageste Halvdeel. og for Jensens ( )ih,«lr< l .-t,> ln<n l <. —m

har en Mundaabning langt fortil. Det er derfor fra Jensens Stand-

punkt ikke ganske korrekt at sige. at Orstcd tydelig nok har

karakteriseret denne Slægt.. Forøvrigt bestaaer Forskjellen mellem

de to Slægter, saavidt man kan dømme, kun i denne forskjellige

Beliggenhed af Mundaabningen , og jeg foretrækker deri

m, saaledes som den

begræudses af Ørsted.

De af mig i Grønland fundne Arter have Mundaabningen i

Legemets bagre Halvdeel. De ved Fimregruber frembragt.' Tvrer-

indtryk i Legemets forreste Deel vare undertiden vanskelige at

opdage og hos samme Art efter Fdstrækningsforholdene mere eller

mindre tydelige. Jeg tvivler derfur ikke om, at de ogsaa findes

de og Jensen under Slægten I 2

beskrevne Arter, skjøndt disse Forfattere tie herom. I

- ' dem hos den af ham beskrevne Art E. capitatum. Des-

værre er der store Lacuner i mine Optegnelser om disse Former,

da flere af dem vare meget sjeldne, og jeg det -dd>te Aai ikk-
' -

Tid til at supi I I gttagelser.

Cylinfh'ostamum flavibacilliim O. S. Jensen.

'tCyUiidmstohttim t-mulatu,,, (Jrsted op. cit. p. 416.

Enterostomum ficanbacilhtm O. S.Jensen op. cit. p. 64, Tab. *v>



Denne Art \
; _ .i- sminde; men de

fleste af mig sete Exeniplarer vare smaa og endnu ikke kjønsmodne.

OylindrostoiHiUH album Lev. nov. sp.

but Spids. Farven er hvid, og Huden faaer et ejendommeligt

prikket Udseende paa Grund af en Mængde lignende., med en rund-

agtig, lappet Contour forsynede Hudlegemer, som Graff fandt kos

Turbella Klostermmu >i < Zeitschr. f. wiss Zool. XXIV). Gangliemassen

med en tydelig Indbugtning fortil. Tværindtrykket i Legemets

forreste Deel er undertiden vanskeligt at faa Øie paa, undertiden

meget tydeligt. I Legemets forreste Deel samt langs Siderandene

sees Testikelblærer og i Legemets bageste Deel et blødt, sækformet

Sædblære. Paa hver Side af Svælgets bageste Deel ligger et lille

noget ovalt Ovarie, oe de store, parrede Blommestokke strække sig

("f/1/nfhostoiiuttit dlscors Le

Ja kulKimvu examinavi.



190

Dyret har en lignende Form som foregaaende Art: men Farven

og udsender sex tydelige Nerves!

løbende ere de stærkeste. Tværindtryk i Legemets forreste Deel.

Testiklerne have her en ganske anden Form end hos de øvrige

Ulianin hørende Slægter {Plagiostouwnu Annoxtomum.) Medens de

hos disse nemlig bestaa af talrige smaa, runde Blærer, ere de her

to temmelig store, ovale Sække, som fra Svælgets Grund, hvor de

ligge nær ved hinanden, divergere bagtil og udadtil. I Legemets

bageste Del et blødt, af en Skede omsluttet Parringsorgan. De

parrede, langstrakte Blommestokke saaes indenfor Legemets Side-

rande. Ovarier iagttoges ikke.

de tre Colonier: Egedesminde, Jakobshavn og Godhavn.

Cylidrostonwm Orstedi Lev. nor. sp.

formes duæ in saccum transeunt secretum granulosun

in qvo penis elongatus, sinuosus conspicitnr. Juxta peiieiu ut

Kroppen mindre plump end hos de to foregaaende Åri

bagtil noget mere tilspidset. Farven hvid. IMbngtningrø

kket i Legemets forreste Deel tydelige. Ganglien

havde en Indbugtning bagtil og tre tydelige Udbulninger

Testikelblærerne sees fortil og paa Siderne af Legemet. I

Kornreservoir, opfyldt med en kornet, glindsende Masse, W

Legeme, indeholdende »mi lignende kornet .Masse, ordnet i n



dette indeholdende Sæk ligger et ovalt

jeg kun seet ét Exemplar ved Fgodesinim

Cylindrostomimi eUmgatu

-

Ocelli posteriores reniformcs. Plia-

1U1 1' l ' un i - i ii; eonjuncta.

Longit lmm . Exemplaria pauca ud Egedesminde visa.

Det temmelig langstrakte Dyr er fortil smalt kegleformet,

bagtil bredt afrundet, tilspidset. Farven hvid. Tværindtrykket er

"vomnViiHi- tydeli-t. De bageste Øiepletter ere langagtig nyre-

formede, medens de hos de øvrige Arter ere uregelmæssig afran-

dede. Det korte, cylindriske Svælg ligger i Legemets bageste

Trediedeel, altsaa længere tilbage end hos de øvrige Arter. Te-

stikelblærerne sees udbredte over Legemets forreste Trediedeel, og

bag Svælget liggei en Sædblære, som staaer i Forbindelse med et

sækformet, blødt Parringsorgan. Sædfimene ere ubevægelige og

Deel med vingeformig udbredte Siderande, en smallere midterste

Deel, hvis Axe synes at have en pertesnorformet Bygning, og en

bageste Haledeel. De forenede Kiim- og Blommestokke ligge i

Midten af Legemet. Af denne Art har jeg seét node faa Exem-



ceptis, rubro-fuscus vel fuseo-violaeeus. subtus albus. Otolithus

Legemet fortil til-pidset. bagtil med en udvidelig, med Fast-

hæftningspapiller besat Deel. Fanen varierer fra rødbrun til

violetsort, dog er den foran Otolitliea liggende Deel. Siderai, l-i .

.

Skiven og Bugsiden hvide. Foran den med Biblærer forsynede

Otolith ligger en til Siderne udtrukket Oieplet af samme Farve

som Kroppen. Svælget lidt bag Legemets Midte. Kjønsorganerne

havde en lignende Bygning som hu> M<>„., ,/,'.. „_,////> Sehultze, dog

saaes. ligesom 11. Sehultze fandt det lms -•! h'/urda Orsted. en Samling

Bla rer. hvoraf nogle indeholdt Spermatozoider, medens andre vare

samt i Bassinerne langs Stranden ved Egedesminde.

dlonocelis alba Lev. nov. sp.

(Fig. 20.)

Corpus lineare, postice disco nullo instructum. Color albus.

Otolithus prominentiis duabus. (Vellus nullus. Pharynx parva in

parte tertia postenore corpons. Post pharyngem vesicula - mi '>

3 . eoi penis

et in 1 1 _ i ii
' - ' I i-n- dente medio iustructis.

Longit, 3mm . Exemplar .avn visum.

Legemet smalt linieformigt , bagtil uden nogen udvidelig Deel.

Fan-en hvid. Otolithen med Biblærer, men iinren c
;

denne. Et lille Svælg i Legemets bageste Trediedeel. Som sa i-

vanligt hos Slægten Monocelis saaes Testiklerne .som en Mængde

Blærer i Legemets forreste Deel. Bag Svælget laa en stor rund

Sædblære, som i sin nedadvendte Deel indeholdt en

glindsende Masse, og noget bag denne laa et Diegei
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Komr< r (r), som endte med et tilspidset Parringsorgan af

Chitin (Fig. 20 p, Fig. 20 J, hvis Form kan lignes ved en paa

tværs overskaaren Baad. De frie Eande vare paa Midten udtrukne

i en Tand. Af denne Art har jeg kun seet ét Exemplar ved

Jakobshavn.

Monocelis Hirudo Lev. nov. sp.

(Fig. 21-22.)

Corpus elongatum, postice in discum dilatabile late ovatum,

antiee rotundate incisum, a corpore cetero valde constrictum. Pars

qvarta posterior valde extensilis, animali extenso filiformis, circa

dimidiam partern longitudinis corporis æqvans. Color griseo-albus.

Otolithus prominentiis duabus. Ocellus nullus otolitho antepositus.

Pharynx paullo post otolithum sita. In parte tertia posteriore cor-

poris vesicula seminalis ovata, in inferiore parte secreto flavo-nitenti

instructa. Sub hane receptaculum secreti granulosi rotundatnm, cui

issimo. Ovaria parva, lateralia, in medio fere corporis sita. Organa

ritelligena lateralia, elongata.

Longit, lmm (extensa 2 rara
). Habitat in superficie pilosa Pa-

guri pubescentis.

Egedesminde.

Denne Art, som i sammentrukken Tilstand er noget bredere i

Forhold til Længden end andre Mniiocelis-Avter, er udstrakt meget

smal og i denne Tilstand mere end dobbelt saa lang som ellers.

Denne TTdstrækningsevne er dog ikke eensformig ftrdeelt, men til-

hører navnlig den bageste Fjerdedeel af Legemet, som i sammen-

trukken Tilstand viser tydelige Tværrynker. I udstrakt Tilstand

er Legemets bagre Deel (
x

. 3— l
aJ overordentlig tynd og traadformet

(c -

lU af Legemets største Bredde) og ender med en Skive af en

hos Slægten Monocelis usædvanlig Form. Det er en bred Oval,

som fortil oftest er bueformigt indskaaret og derfor af en noget

hesteskoagtig Form. Den benyttes paa en anden Maade end

Skiven hos de øvrige M&noceUs-Aiter , som bruge dette Apparat



under Bevægelsen paa en jævn Flade. Xaar Dyret saaes at ud-

strække sig under Mikroskopet, var den bageste traadformede Deel

af Legemet altid hævet over Objektglassets Plan, og de Exem-

plarer, jeg har Lag Paguren, vare gjærne fæstede

med Skiven til et Haar, medens de drejede den øvrige Krop rundt

med Forenden nedad ligesom søgende Bytte. Under denne Be-

vægelse udstraktes af og til Svælget, som var beliggende i Lege-

mets forreste Trediedeel (i Dyrets sammentrukne Tilstand). Farven

graalighvid. En Otolith med to Biblærer og uden Øieplet. Te-

stikelblærerne sees mellem Svælget og Legemets bageste Fjerde-

deel. Bag dem ligger en oval Sædblære (t?s), der i sin nederste

Deel indeholder en rund, gulagtig og glindsende Masse. Et Stykke

under denne ligger det runde Kornreservoir, og til dette er Parrings-

organet (21 p, 22) fæstet. Dette er en stærkt bøiet og tilspidset

Chitinkrog, hvis to Sidevægge, ligesom Tilfældet var hos fore-

gaacnde Art, ere stillede under en spids Vinkel til hinanden og

omslutte en Ealvkanal. Mellem de to omtalte Blærer sees den

mandlige Kjønsaabning (a), og fra denne synes en Gang at føre

til hver af dem. I Legemets Midte eller lidt bag denne ligger

paa hver Side et lille langstrakt Ovarie, og de smalle Blomme-

stokke strække sig langs Legemets Siderande fra Svælget til

Legemets bageste Fjerdedeel.

Denne Art syntes ikke at være sjelden hos Pagurua pubesea*.

Microstomum gronlandictini Lev. nov. sp.

Organa urticantia nulla. Corpu-

e parte corporis et series duas

, angusta, aliqvanto arcuata. Cephalopori parvi, ovati.

jagatio per partitionem spontaneam transversaleitt: individua

, conjuncta, utrumqve dissepimento et incisura in artieulos

i (individua futura) divisum. In individuis paucis penem vidi

in posteriore parte corporis situm, panll -

-truetum.



Longit. 1—

2

mm
. Non communis.

De fleste Exemplarer, jeg har seet af denne Art, vare Dobbelt-

individer, bestaaende af et større forreste og et mindre bageste,

begge med Svælg forsynede, Dyr, af hvilke hvert ved et Dissepiment

og en Indsnøring var deelt i 2 Led, et større forreste og et

mindre bageste (Individer af næste Generation). Mundaabningen

er en Længdespalte , og det runde Svælg omkring dets Aabning

forsynet med en Kreds af smaa, runde, glindsende Legemer. Tarm-

kanalen er tydelig afsat fra det øvrige Legeme og forsynet med

fine Dissepimenter. Foran Svælget sees en smal, til Siderne bue-

fomiig udtrukket Gangliemasse uden Indbugtning. Øiepletter

mangle, derimod sees i Legemets forreste Deel en rød Plet. Le-

gemets forreste Deel er "noget kegleformet, og den midterste Deel,

som er noget fremskydelig, er forsynet med et skarpt omskrevet

Bundt af stavformede Legemer. Saadanne sees desuden, indesluttede

i Celler, i en af og til afbrudt Længderække langs hver af Lege-

mets Siderande. I Legemets forreste Deel sees endelig paa hver

Side en lille oval Fimregrube. Farven rødlighvid. Af kjønnede

Individer har jeg kun seet nogle enkelte. Parringsorganet var et

smalt, cylindrisk, med flere Snoninger forsynet Chitinlegeme , som

endte med en lille plade-skeformet Deel. Dets øverste Deel

syntes gaffelgrenet. Testikler saaes ikke. Midt i Legemet saaes

en stor Blommemasse, indeholdende en Æggekiim. Kjønsaabningen

yar en oval Tværaabning i Legemets bagre Deel. Kun hos et

eneste Dobbelindivid, som dog manglede de secundære Indsnøringer,

fandtes det bageste Individ forsynet med Penis.

Bvke almindelig ved Egedesminde.

Vlianinia Lev. nov. gen.

Corpus mollissimum. Anterior pars corporis impressione

versa a corpore cetcro distinrta. Phumix inum pharynx

annuliformis vel mesostomiformis, valdr- < ttensilis, in medio

sita. Organa urtieatoria eadem formå ae in Microstomo
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; i

Ovaria et organa vitelligcna coujuneta.

Longit. 1—

l

1/*"*. Exemplaria pauca ad Egedesminde et

Godhavn visa.

Tflianinia mollissima Lev. nov. sp.

Corpus robustum, elongato-ovatum , antice rotundatum. Ocelli

duo valde distantes, argenteo-nitentes. Sub impressione transversa

massa gangliorum rectangulare, distincta. Color albo-rubescens.

Det overordentlig bløde Legeme er af en temmelig plump

Form og fortil bredt afrundet. Legemets forreste Deel er ved et

Tværindtryk svagt bovedformigt afsat fra det øvrige Legeme og er

forsynet med to lige indenfor Legemets Siderande beliggende, øie-

lignende, ved paafaldende Lys sølvglindsende Pletter. Under Ind-

trykket sees en meget tydelig, rectangulær- sekskantet Ganglie-

masse uden Indbugtninger, og fra denne udgaaer tydelige Nerve-

stammer. Huden er rigt forsynet med Tseldekapslor af samme

Bygning som hos Mierostonann lineare. Svælget, som ligger midt

paa Bugsiden, er ringformet og ligner i det Hele taget Svælget

bos Slægten Mesostomum; men det er ikke nær saa iøinefaldende

og meget mere udvideligt. Testikelblærer, indesluttende korte,

ubevægelige Spermatozoer, saaes i Legemets forreste Deel, og

bagtil saaes et blødt, sækformet, med trevleformede Papiller besat

Parringsorgan. De forenede Ovarier og Blommestokke saaes paa

Siderne af Legemet, og hos et Exemplar saaes midt i Legemet 5

store Æg i forskjellige Kløvningsstadier.

Af denne Art har jeg kun undersøgt nogle faa Exemplarer

ved Egedesminde og Godhavn.

Graffia Lev. nov. gen.

Corpus molle. Antenor pai s coiporis propter impressionem trans-

\.;r>rtm laiam et profundam plane -
Phann*



in partc tertia posteriore corporis sita. Testes? Penis'.' Ovaria et

organa vitelligena conjuncta.

Ch*affia capitata Lev. nov. sp.

(Kg. 23.)

Corpus elongatum, postice acuminatum. Pars capitiformis ro-

tundata. Prope impressionem colliformem ocelli (?) duo approximati,

reniformes, flavi, metallico-nitentes. Integumentum corpusculis havis

sparsum. Color albus.

Longit. c.
1
.2

nu
". Exemplaria dna ad Egedesminde visa.

Denne Porm afviger fra alle andre Ehadocoler ved den over-

ordentlig stærke, halsformige Indsnøring, hvorved Legemets forreste

afrundede Deel ganske faaer Udseende af et Hoved. Det langstrakte

Dyr er bagtil noget tilspidset. I Nærheden af den halsformige

Indtrykning sees nær ved hinanden to nyreformede, gule, ved paa-

faldende Lys metallisk glindsende, øielignende Pletter. I Huden

gule Legemer, men Farven er hvid. Svælget ligger omtrent i

Legemets bageste Trediedeel. Det er lille, ringformigt, noget

mesostomumagtigt og overordentlig udvideligt, men i ikke udvidet

Tilstand noget utydeligt. Af Kjønsorganer har jeg kun seet de

forenede Ovarier og Blommestokke, samt i Legemets bageste Deel

en Blære med Spermatozoer af usædvanlig Form.

Af denne Form har jeg kun seet 2 Exemplarer ved Egedes-

Dinophilas <<< tul'attts Fabr.

Pianaria caudata Fabr., Fauna grønl.

_ __ O. F. Muller. Zi»ol. daniea PL II, Fig. 13— 15.

Vortex capitata Ørsted: Entvvurf p. 65, Fig. 7.

Dinophilus vorticoides O. Schmidt: Neue Beitrftge /.ur Xatur-

gesch. d. Wftrmer p. 1, Tab. 1, la, 1 b, 1 c, A, B, C.

Dm. vorticoides Van Beneden i „Mém. de l'Acad. roy. de

Belgique". 1. sér. XVIII (1851). S. 15—23, Fig. 1—12.

Vortex capitata Ørsted, MTntosh: Annelids of St. Andrews

(Annals of nat, hist. Vol. XIV, 1874, p. 151); The Marine Inverte-



brates and Fishos <>" St. Andrews (1875), pag. 108, PI. VIII, Fig.

Denne Form, hvis ejendommelige indre Bygning først beskreves

af O. Schmidt, der fandt den i Havet ved Færøerne, fandt jeg

ligesom Fabricius i uhyre Masser mellem Alger nær ved Kysten

samt i de flere (range omtalte Smaabassiner langs denne. Her

forekom den i Selskab med Monocelis subulata, Vortea

Mrsnstomum marmoratum var. grønl. og sjeldnere Meso^tnmiiui

bifidwm. Dens uhyre Talrighed, den røde Farve, den haleagtige

Forlængelse samt de ejendommelige bølgede Kande sætte det

udenfor al Tvivl, at vi have den af Fabricius fundne Art for os.

Ligesaa tydeligt gjenkjende vi i denne Art. Or-n-ds I'.-rfv <-«/>i-

tatus. Ikke alene stemmer hele Beskrivelsen fuldstændig, men i

den tilhørende Figur se vi baade den skarpt afsatte Mave og den

for dette Dyr ejendommelige Endetarm, der næsten altid har en

mørk Farve paa Grund af de i den ophobede Diatomelevninger.

Da Dyret gjentagno Gange er gjort til'Gjenstand for en ud-

førlig Beskrivelse, skal jeg In r kun fremkomme med enkelte sup-

plerende Bemærkninger. En Ejendommelighed for Arten er de

dybe Bynker, hvorved Legemet faaer Udseende af at være deelt i

Led. Ved en saadan dyb Rynke og Indbugtning i Legemets for-

reste Deel faaer det foranliggende Parti et hovedfnnnigt LUseende.

De af O. Schmidt omtalte stærk« [lier, som

findes spredte hist og her over Legemet og navnlig sees i et Antal

af tin t'.u-an og mellem Øinene, ere i Vi kelighedoi Duska af ian-

gere Cilier, men som ved svagere Forstørrelse tage sig ud som

stive Børster. De talrige stavformede Legemer, som O. Schmidt

omtaler, har jeg ikke kunnet finde, derimod var Huden forsynet

med nogle brombærlignende Legemer. Tarmkanalen bestaaer. ga-

ledes som det alt er fremstillet af de tidligere Undersøgere, af tre

Afsnit <•_ ,
-

-
. A- ,s DK ttndniuiutli^' mn-lvii'"-

Leee'mi'. - -- i spiserøret, og som Schmidt giv--"

Navn af Tunge, kan jeg ingen nærmere Oplysning give "in. Te-

sTikb-ru.- m<, ].„a <uh ni., af b-Miai. n],f\M.-mb' Rummet mellem
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Maven og Legemets Siderande. I Legemets bageste Deel sees paa

hver Side en Sædblære, som fører ind i en blød, sækformet Penis,

som ingen af de tidligere Undersøgere omtaler. De forenede Ovarier

og Blommestokkr indtag !,- Humiorne samme Plads som Testik-

lerne hos Hannerne. Æggene lægges mellem Laminarierødder,

indesluttede i klare, gjennemsigtige, aflange Kapsler, der ligge

mange ved Siden af hverandre.

Leptoplmia tremellaris O. F. Muller (non Ørsted).

Fasciola tremellaris O. F. Midler. Yerm. ten', et fluv. hist. 1773,

Vol. 1, pars 2, pag. 72.

Planarla tremellarh O. F. Muller, Zool. dan. 1, pag. 36—37,

Tab. 32, Fig. 1—2.

Leptoplana tremellaris Kefer.st. „Abhandl. der konigl. Gesellseh.

d. Wiss. zu Gottingen" 14. Bd. pag. 6, Tab. 1 Fig. 1—7, Tab. 2

Tig. 6 og 7, Tab. 3.

Polycells levigotvs. (juativf.. Ann. se. nat. 3, ser. IV, pag. 134,

Tab. 4 Fig. II, Tab. 6 Fig. 11 og Tab. 8 Fig. 6.

Leptoplana levigata O. Schmidt, Zeitschr. f. wiss. Zoologie XI,

Pag. 8, Tab. 1, Fig. 3—5.

Denne Art, som er temmelig almindelig mellem Laminarier og

opnaaer en Størrelse af indtil 20mm , er den eneste dendrocøle

Turbellarie
, som jeg har iagttaget i Grønland. Penis er tynd,

stiftformet, men i det mindste i en Deel af sin Udstrækning blød.

Amphiporus pulcher Johnst.

? Fasciola rosea O. F. Miill. Verm. terr. et fluv. hist. Vol. 1,

Pars 2, pag. 58.

? Planarla rosea, O. F. Miill., Zool. dan. II, pag. 31, Tab. 64,

%• 1 og 2.

Amphiporus pulcher (John-t.) M'Into-h ,
M<>n<>-raph ..f the

British Annelids, P. 1, the Nemei-tean*. pag. 15*, Tab. 1, Fig. 3 og

Tab. XIV Fig. 11.

Et Par Exemplarer mellem Laminarier ved Egedesminde.



Autp/itportts Fahficii Lev. uov. sp.

naria angulata Fabr., Fauna grønl. S. 323; „Skrifter i

Selskabet", Bd. 5, H. 2, S. 53, T.XI, Fig.l—7.

Caput sulcis qvattuor instructum, qvorum ;

panrun utrimqve effieientes, introrsum et paullo antrorsum verg.Miu>.

posteriores multo longiores, postice convergentes, angulum fere rec-

tum formautes. Color supra obscure rubro-violaceus , sulcis, mar-

gine anteriore, macula trapezoidea utrimqve inter sulcos anteriores

et posteriores cum ventre albis. Ocellorum acervi qvattuor, qvorum

anteriores arcuati in margine albo, posteriores in maculis albis siti

rotundati.

Longit 30—60mm . Communis in laminariis.

Hovedet er afrundet, fortil svagt indbugtet og forsynet med

fire skarpt fremtrædende Furer, af hvilke de to forreste, som ikke

støde sammen, løbe lidt indad og fremad. De frembringe paa hver

Side en lille Indbugtning. Noget længere bag Indbugtningerne, end

disse ligge fra Snudespidsen, begynde to bagtil convergerende og

sammenstødende Furer, som med hinanden næsten danne en ret

Vinkel. Farven er oventil mørk violetrød eller violetbrun med et

blødt, fløielsagtigt Skjær. Dog er de fire Furer, Hovedets forreste

Eand samt en trapezformet, udadtil bredere og indadtil smallere Plet

mellem den yderste Deel af den forreste og den bageste Fure paa

hver Side hvid, hvorved der fremkommer en meget kar

Tegning. Bugsiden er ligeledes hvid. Af de fire Grupper af Øie-

pletter ere de to forreste bueformige og ligge i den hvide Eand,

de to bageste runde og sees i eller i Nærheden af de hvide Pletter-

Skjøndt det neppe synes rimeligt, at Fabricius skuWe have

overseet denne i Laminarierne meget talrige og høist karakteristiske

Art, tør jeg dog ikke sikkert henføre den til Planarla awiulaia.

som forøvrigt uden al Tvivl hører til Slægten Amphiporus. For-

uden at denne opnaaer en langt betydeligere Størrelse og af r J "



bncms kun er fundet paa Sandbund, er Parven noget forskjellig,

og hverken i Fabricii temmelig udførlige Text eller i Figurerne

findes nogen Antydning af Hovedets af mig beskrevne Farve-

tegning. Derimod turde det af Fabricius omtalte violette Eudiment

være at henføre til den her beskrevne Art.

Det er med Urette, at M'lntiKh hentøivv Planarla angulata

til Slægten Cerebratulus (M'Intosh op. cit. p. 195), da den ganske

mangler de hos denne Slægt optrædende Hovedspalter og derimod

har fire lignende Furer, som den her beskrevne Art.

Tetrastemma candidum O. F. Muller.

Fasciola candida O. F. Mull., Verm. terr. et fluv. hist. I, 2

Planaria candida O. F. Mull., Zool. dan. Prodr. N. 2704.

Tetrastemma varkolor Ørsted (partim.), „Entw. einer syst. Ein-

theil." u. s. v. p. 85, f. 41—44.

Tetrastemma candida M'Intosh., Op. cit. p. 167, t II, f. 2 og 3.

En rød Tetrastemma, som jeg henfører til denne Art, var al-

mindelig mellem Laminarier.

Cosmocephala (i) cordiceps M. Sars.

O. S. Jensen op. cit. p. 82, Tab. VIII, Fig. 13—16.

Ad charactera hujus animalis in manuscriptis M. Sarsii descripti

et a cl. O. S. Jensen cum dubio ad genus Cosmocephalam Stimps. referti,

addenda snnt: proboscis pugione et burseolis aciculiferis qvattuor

instructa; caput pro acervis ocellorum maculis magnis diffusis

qvattuor ornatum.

Ad genus idem (Cosmocephala .*) Amphiporus hastatus M'Intosh

(°P. cit. p. 162 PI. VIII, f. 2) referri debet.

Af denne Art har jeg fundet nogle faa Exemplarer ved Hjælp

af Skraben.



Cerebratillus fuscescens Fabr.

Flanaria fiuca Fabr.. Fauna, urønl. p. 324.

Planaria fuscescens Fabr... Skrifter af Xaturk.-Selskabet 4de B.

H. 2 p. 58 t XI f. 8—10.

Caput sulianj ' -• ipra obscure griseus, dorso

medio fusco, ventre. mar-mi i> lateralibus et fissuris cepha-

Overalt betyder:

vs — Sædblære(r).

« - KjensaahBing.

Fig. 1. Sædblære og Parringsorgan af Contolnta (jronlmtdicu n. -I
1
-

— 2. Sædblære, Parringsorgan o. s. v. af Mesostomum marinorahi*

Sclmltze, rar. gronl.

d Smal Gang mellem Kornreservoiret og Penis.

— 3. Paxriiigsorganet af samme Art, stærkere forstørret.

— 4. Sædblære og Parringe. r-..|.
, i M> ^,-h,w >, ll i rtuhtveum n. si>.

— 5. Sædblære, Parringsorgan o. s. v. af Mewstomwn agile n. sp.

— 6. Sædblære.... o. s. v. at Ih-soshmnnti fh'belUferuM U. S. Jensen

— 7. Parringsorganet af samme Art, stærkere forstørret : besuuimde ai

3 Stykker: x, y, z.

— s. Stykkerne x og y isolerede.

— 9. Receptaenl m - i; .- \ Mrsustuumm fldhrllifrrum O. S Jen»ei

— 10. Cbitintraaden stærkere forstørret olt for største Delen udstrakt.



Fiu. bi. r r t fe
af Gyr /o/-

{,n »?««<&;«* n. sp.

- 17. Sædblære . .

/* Chitinkrog, udentviv l.-vtei t til engang at e

- 18.

Chitinkrogen

af Gijn før «.<w milis., stærkere fo

- 19. Sædblære . . Z7»
- 19, Sædlim af sai

Kornreservoir _ I ri i af Monocelis al

- 20, in.: Art

- 21. af Jfø, oceli* HirmJo n.

t af ir.

— 23. Graf/i« nij.it tit u. ir & n. s

Explicatio iconuin.

Ubiqve significant:

r, i/,w.„, /-

Mt-snstonti fbihdlif
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— 17. Vesiculæ sera etc. G-yratoris assimilis n. sp.

i i is futurus.

— 18. Penis Gi/nunri-- ,!<-;,>, -h-. magis auctus.

— 18 1. Hamulus chitineus, magis auctus.

— 19. Vesicula som etc- Pl-ujiovtomi caudati u. sp.

— 19i. Spermatozoa ejnsdem speciel.

— 20. Eeceptaculura secrcti granulosi et penis MonoceUåi* dhm l

— 20,. Penia Monocélidis

— 21. Vesiculæ seui etc. Monocelidis Hirudini-i n. sp.

uigis auctus.

— 23. (Trafpa capihda n. g. <fc n. sp.



Vingeprydelserne hos Konge-Ederiuglen

og Mandarin-Anden.

J, Reinhardt.

(Meddelt i Mødet den 17de Oktober 1879.)

te af „natmii - ur bragt en 3J

. H. Fischer om Konge-Ede rfuglen x
). Saaledes i

den Plads for yderligere Oplysninger, og jeg

tage den til Udgangspunkt for nogle Bemærkninger baade om det

Forhold, hvorom den handler, og om lignende hos nogle andret

mere eller mindre beslægtede Fugle.

Forfatteren begynder med at berette, hvorledes han for nogle

Aar siden (i November 1873) under Udstopningen af en i et

Fiskergarn fanget Han af Somateria spectabilis ikke kunde faa

dens Viugefjær til at ligge glat ned, saaledes som han trode, at

de burde ligge, og hvorledes han dernæst ved sine Forsøg paa at

komme efter hvad der var i Vejen, blev opmærksom paa to ejen-

dommelige, paa Overarmen siddende Fjær, som Meddelelsen kalder,

efw min Mening mindre rigtigt, Svingfjær af tredje Orden 2
).



(nåde paa Grund af deres Form ug' paa <e ..

Stilling, hvori de ere fæstede til Overarmen, slet ikke kunne ligge

glat ned, men hæve sig fra Hyggen og danne ejendommelig Pry-

delser 1

), lian trode først, at hans Opdagelse var ligesaa ny frr

rede tidligere havde været beskrevne og Fuglen tillige afbildet med

dem af von Wright i andet Bind af acta soc. tamt. fennicæ. Saa

vidt selve Forfatteren! Men hans Bemærkning om hvad der alle-

red, tidligere var oplyst om disse Vingeprydelser er rigtignok

meget ufuldstændig; thi selv om han ikke har fundet nogen Af-

bildning af Fuglen med disse Prydelser, er der dog en saadan i

Sundevalls og Ikerlunds „Svenska Foglarna" (14. Hefte, 1864).

gaaet upaaagtet i Forglemmelse; de ere tværtimod i

lte af Nilsson i hans velbekjendte Værk „Skandmavi

<en af Kmi.tordet ..Svin.irfjær af tredje Ord
, Tid har været vaklende, maaske til Dels

Kjendskab til den oprindelig - I) lii.i'i-.

digt Studium af Vingens Fja-rlag ti.r hen

a-rdig in- .d Udstopning
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Foglarna" (3. uppl. 1858) og netop med Henvisning til von Wrights

Afhandling; fremdeles ere de naturligvis atter beskrevne i sidst-

nævntes
t
eget, efter hans Død af Palmen fortsatte og afsluttede Ar-

bejde „Finlands Foglar" (senare afdelingen, Helsingfors, 1873).

Endelig skylder man ganske vist von Wright den udførligste og

bedste Underretning om de oftnævnte Fjær; men man skylder ham

ikke den første; thi Fjærcne ere allerede nævnte i en af de ældste

Beskrivelser og angivne paa en af de ældste Afbildninger, man

har af Konge -Ederfuglcn, nemlig Sparrmans i „Museum Carlsonia-

Det kan saaledes ikke nægtes, at man allerede længe førend

Offenliggjøreisen af Forfatterens Artikel i Grunden ofte nok var

blevet belært om Konge-Ederfudru-, Vin^cpndilser; da Forfatteren

imidlertid ikke er Fagmand, vilde det neppe være ganske billigt

at bebrejde ham, at dette ikke har været ham tilfulde bekjendt,

og da hans Artikel i alle I'ald meddeler et ikke forhen i Litera-

turen optegnet Eksempel paa den omtalte Fugls Forekomst ved

vore Kyster, kan Offenliggjørelsen for saa vidt ogsaa kaldes en

Vinding; var den medgivne Afbildning virkelig god og von Wright's

saa fejlfuld, som Forfatteren mener, vilde det endnu mere kunne

siges. Men det maa rigtignok under alle Omstændigheder beklages,

at Artiklen paa sine Steder bringer fejlagtige Angivelser, som tilmed

staa i Strid med allerede foreliggende rigtige. N'aar Forfatteren

saaledes kalder den understliggende af de to ejendommelige Skulder-

før „bruunlig", men den øverstliggende „blaa", vækkes derved

Forestilling om en stor og iøjnefaldende Forskjel i disse to Fjærs

Farve, som slet ikke er tilstede, og Ordet „blaa" er endog saa

være brugt. Fremdeles turde Forklaringen af de titomtalte Fjærs

meget iøinefaldende StiHm— derved. ..at de ere saaledes befæstede
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lige i Veiref. Skal dette forstaas efter Ordene, ligger det vel

nærmest at tro, at Fjærene i deres fulde Længde staa paa Kant,

og (da de skulle hvile paa In der fa in n ^ Kanti vende den Flade,

som egenlig er Undersiden, lige udad, Oversiden lige indad; i

ethvert Tilfælde kan det neppe lægges Læserne til Last, om de

antage dette for Meningen.

Imidlertid vilde en slig Stilling af Fjærene unægtelig være

lig til at formode, al I

ikke vil have Ordene saaledes forstaaede, og i alle Tilfælde har

jeg ved i Anledning af hans Artikel at efterse Forholdet saavel

paa Fjærsiden som paa Kjødsiden af Skindene ikke fundet noget i

den Grad usædvanligt i Fj ærenes Stilling eller Leje. De ere fæstede

i Huden med deres Poser paa samme Maade som de øvrige -

fjær, og ganske tæt op til hinanden saaledes, at den ene af dem,

den største, med sin Underside dækker og rager lidt ud over Over-

siden af den anden, samt at begges rette l'j.e-! isei , -_ :i<'*
!

ind paa de inderste, segelformige Arnisvingfjær
,

ganske som rW

Wright siger, og saaledes at tillige den ejendommelige, af Yder-

fanen dannede Spids stikker skraat frem udad og opad, fordi dette

Stykke af Vderfancn er meget bredere end Xabofjærene og tillige,

paa Grund af Skaftets Krumning noget hvælvet forfra bagtil, og

fordi endelig Yderfanens enkelte Straaler i dette Stykke knuimif

sig lidt opad, saa at man fra Siden af ser ind under den af Yder-

fanen dannede Spidse. Paa intet af de grønlandske Exemplarer,

som jeg har havt Lejlighed til at undersøge, har Yderfanens Spids

hævet sig højere i Vejret end paa v. Wrights Figur, der jo er

tegnet efter et Exem] at stamme fra østligere

Egne og navnlig fra saadanue, hvorfra vel snarest de enkelte

Konge-Ederfugle komme, som i Ny og Næ vise sig ved de danske

Kyster. Naturligvis maa det ved Spørgsmaak-t «>m de ..nitalt. li^

Stilling ikke glemmes, at jeg aldrig har havt. Lejlighed til at se og

undersøge nogen nylig død Fugl; men paa Skind, som jeg h&

blødgjort eller opblødt, har jeg ikke formaat uden med Told at

give de særegne SkuUkrfjær n-,u and. n IMniua; end den ou-nk*
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beskrevne; og det bør derhos heller ikke overses, at Meddelelsens

Forfatter ikke synes at have anstillet et i alle Henseender udtøm-

mende Eftersyn; thi han siger selv, at han først blev opmærksom

paa Fjærene, da han var mere end halv færdig med at udstoppe

Fuglen, og hvad han derefter foretog sig ses ikke at have været

en dybere gaaende Undersøgelse af Skindets Kjødside og Fjærenes

Befæstelse i Huden, men kun at løsne Vingerne fra de Jerntraade,

som holder dem i Stilling paa den udstoppede Fugl, og at forsøge

paa at rette paa de enkelte Fjærs indbyrdes Leje.

Forfatteren siger dernæst, at han „paa Skindet af een grøn-

landsk Hun" har fundet en Fjær, af hvis Fanespidse han giver en

Figur 1
), og „hvori viser sig en tydelig Tilnærmelse til Hannens

Form", men at der „i Eegelen intet Spor" findes af denne Fjer-

dannelse „paa Hunnerne". Saaledes forholder det sig imidlertid

ikke; Fjær som den afbildede ere tværtimod ligesaa ejendomme-

lige for Hunnerne, som Hannernes mere udviklede Fjærpynt for

dem. Naar Forfatteren i flere eller færre Tilfælde (Tallet nævnes

ikke) alligevel ikke har fundet slige Fjær, kan det kun tilskrives

en tilfældig Mangel 2
), og eftersom han har benyttet v. Wrights

Afhandling i det finske Selskabs Skrifter, er det besynderligt, at

det er undgaat ham, at denne Ornitholog netop siger at have

fundet særegne Fjær, som svare til „hannens ofvanbeskrifna skulder-

fjadrar", hos de friske Hunner, han havde haft, altsaa hver Gang

fundet netop det selv samme, som Forfatteren i et enkelt Tilfælde

;

"S hertil kan endnu føjes, at von Wright fremdeles i sit posthume

"Færk, „Finlands Foglar", i Følge gjentagne Erfaringer paany til-

skriver Hunnerne slige Fjær, samt at jeg selv ikke har savnet dem

Paa nogen af de fem eller seks Hunner, som jeg i den Anledning

har efterset. Derimod kan man af den Form, som disse Fjær have
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hos Hunnerne, let se, at de hos dette Kjøn ikke rage i Vejret op

over den øvrige Pjærklædning; Spørgsniaalet lader sig med fuld

Sikkerhed besvare ved Hjælp af Skind, og det er ikke nødvendigt,

saaledes som Forfatteren mener, at lade det henstaa ubesvaret,

indtil der en G-ang byder sig en Lejlighed til at undersøge en

frisk Fugl.

Endelig vil jeg bemærke, at alle de, som have havt Lejlighed

til at se Hannen ai K a ge-Eé gien levende eller umiddelbart efter,

at den var skudt, uden Undtagelse sige, at Xæbpukkelen er orange-

gul, og saaledes afbilder von Wright den ogsaa. Naar Forfatteren

paa sin døde Fugl har fundet den „smukt blegrød", maa det altsaa

i alle Fald have været en usædvanlig Afvigelse fra Eeglen, og det

er vel endog neppe saa ganske vist, at Farven har været saaledes,

medens Fuglen levede. Det maa erindres, at denne er død ved

Kvælning under Vandet, at den maaske har ligget timevis kvalt i

Fiskergarnet, førend dette røgtedes, og at Forfatteren, da der i

1873 endnu ingen Jernbaneforbindelse var mellem Holbæk og

Kjøbenhavn, vel nok kan have modtaget sin Fugl samme Dag som

åen var fanget i Holbæk, men neppe kan have undersøgt den ved

Dagsivs før Dagen efter.

Det har allerede i Forbigaaende været berørt, at Forfatteren

mener, at den Figur af Konge-Ederfuglens Han, som Magnus von

Wright har givet (saaledes hed nemlig denne Ornitholog, ikke H.

v. Wright, som Forfatteren kalder ham), lider af væsenlige Mangler.

Fejlene, af hvilke den første siges at gjentage sig ogsaa i Figuren

af Hunnen, skulle være, at Benene sidde meget for langt fremme,

og at Skulderfjærene ere komne for langt tilbage paa Byggen, og

de formenes at være en Følge af, at Figuren er tegnet efter et

udstoppet Eksemplar, hvis Krop bar været gjort for lille eller >

alle Fald været forkert dannet. Men dette er slet ikke Tilfelt

-
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sidde lidt for langt fortil : men i alle andre Henseender tør Fi-

gurerne vistnok kaldes ligesaa korrekte som smukke, og det er

maaske ikke af Vejen at minde om, at M. v. Wright ikke blot

var en grundig Kj ender af Skandinaviens Fugle, men tillige, lige-

som sine Brødre Wilhelm og Julius, en naturhistorisk Tegner af

første Rang, og at Sverig og Finland i disse Brødre besad Konst-

nere, som fuldkommen kunde maale sig med de allerbedste sam-

tidige andetsteds. Vender man nu Øjet fra v. Wrights Figur til

den Afbildning, som ledsager Notitsen i „Naturh. Tidsskr.", bliver

det neppe mange, som ville samstemme med Forfatteren i at kalde

den god; om den gjælder netop, hvad der med Urette er sagt om

den anden , at den bærer Præg af at være tegnet efter en ud-

stoppet Fugl, og aabenbart af en Tegner, som mangler Blik for

og Kjendskab til Fjærenes Stilling og Leje paa Fnglekroppen.

For at nævne de væsenligste Fejl, saa sidde Fjærene ikke grup-

perede paa Fuglekroppen i Lokker og Bundter, saaledes som det

ser ud paa Figuren; alle Enkelthederne i Vingens Fjæriag (Vinge-

prydelserne ikke undtagne) ere urigtigt og uforstaaeligt l'ivm»lille.l»-,

og Hovedet med Pukkelen og Næbet ere, ligesaa vel som Fødderne,

uheldigt gjengivne.

Naar man først er bleven opmærksom paa Konge-Ederfoglenfl

mærkelige Skulderfjær, ligger Spørgsmaalet, hvorledes det da i

samme Henseende forholder sig med de øvrige Ederfugl- Arter,

unægtelig saa nær, at det har undret mig slet ikke at finde det

berørt i den mig tilgængelige Literatur, end ikke for den alminde-

ljge Ederfugls Vedkommende. Det turde derfor være passende at

benytte den Anledning, som lier tilbyder sig, til at afhjælpe denne

langel. Tager man en Han df S,, „„<!,;;</ innttissima for sig, vil

man let se, at der ogsaa blandt dennes Skulderfjær findes et Par,

som kjendelig afvige fra Resten, og som aabenbart ere aldeles

homologe med dem, der danne Vingeprydelserne hos Konge-Eder-

fuglen
; de ere, ligesom disse, to i Tallet i hver Vinge, sidde paa

<let selvsamme Sted, den ene dækket af den anden, og ere større

°g forsynede med tykkere Poser end de øvrige Skulderfjær. Ogsaa
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i deres Form rise de en umiskjendelig Lighed med de tilsvarende

Fjær hos Hannen af Somateria s • laUUs-, d i \. renligste Forskjel,

de frembyde, er den, at deres Yderfane ikke løber ud i en ligesaa

lang Spids som hines, men kun danner et fremspringende, afrundet

Hjørne; de nærme sig altsaa i deres Form til de tilsvarende Fjær

hos Konge-Ederfuglens Hun, og de rage derfor ligesaa lidt som

disse frem iblandt og op over de øvrige Skulderfjær. At de natur-

ligvis ikke ere sorte som hos Hannen af Somateria spectabills, men

hvide ligesom Eesten af den almindelige Ederfugls Skulderfjær, be-

høver maaske neppe særlig at fremhæves. Ligesaa lidt, som det

var Tilfældet hos Konge-Ederfuglen, ere disse Fjær hos Somateria

mollissima indskrænkede til Hankjønnet; Hunnerne besidde dem

ligeledes, kun mindre udviklede og mindre afvigende fra de øvrige

Skulderfjær end Hannens, ligesom vi i det foregaaende have set

det ogsaa at være Tilfældet hos forrige Art 1
). Af Somateria v-ni-

grum besidder Museet kun Hunnen; men hos denne ere de omtalte

Fjær tilstede og ligne i Størrelse og Omrids dem hos Hunnen til

den almindelige Ederfugl; der kan altsaa ingen Tvivl være om, at

Hannen ligeledes maa besidde dem, og da Somateria v-nigrum i

det hele er meget nærmere beslægtet med den almindelige Eder-

fugl end med Konge-Ederfuglen , er det højst sandsynligt, at de

ville findes mere at ligne dem hos den første end hos den sidste

af disse to Arter. Hos Somateria (Lampronetta) fischeri endelig bar

jeg ligeledes fundet disse Fjær hos be*gge Kjøn, i det væsenlige

dde a Itsaa alle So matei fa-ArtBrne disse t

melige i Skulderfjær
,
og de fore komme lige

Hunmerne som hos3 Ean nerne, skjøndt ri«

se misLdre udviklede le først e end hos de

ider alle Omstændigheder

rørligt Hensyn til den i



som det jo ogsaa var at vente. En saa betydelig Udvikling, at

deres Yderfane i en Spids rager nd og skraat op over de øvrige

Vingefjær, opnaa de imidlertid vistnok kun hos Somateria spectabilis

og selv her kun hos Hannen. Hos Anas stelleri Pall., som jo af

nogle Ornithologer henregnes til Somateria - Slægten , findes der

blandt Skulderfjærene ingen, der i Form eller Snit stemmer med

dem, der udmærke Somateria, og heri kan man maaske se en

Grund mere til hellere at følge de Systematikere, som foretrække

at betragte denne Dykand som Typus for en egen Slægt, Stelleria.

Det staar tilbage at tilføje nogle Ord om de besynderlige og

langt mere iøjnefaldende Vingeprydelser, som udmærke Hannen af

den saakaldte Mandarin-And (Aix galerimlata) fra China, Amur-

landet og Japan. Allerede v. Wright har i sin ovennævnte Af-

handling, „Bidrag till Prakt-Eiderns Xatural-Historia", gjort den Be-

mærkning, at denne Fugl ved sine Vingeprydelser „påminnar om

Galer- eller Fjarilvingade Anden", og senere har Nilsson i „Skand.

Fn." været enig heri og udtrykt sig endnu bestemtere ved i Konge-

Ederfuglens ejendommelige Skulderfjær at finde „borjan till samma

tfngprydnad, som hos Anas galericulata ar så utvecklad". Det

kan nu heller ikke nægtes, at den ene af disse Ænders Vinge-

prydelser ganske naturligt vil kalde den andens frem for Tanken,

°8 »t, for saa vidt, i det mindste von Wrights Ord have deres Be-

rettigelse; men en nærmere Sammenligning mellem Forholdet hos

Mandarin-Anden og Konge-Ederfuglen vil straks lære en, at det i

Grunden dog kun er en overfladisk Lighed, der er tilstede, og at

man ikke vilde kunne forvandle Mandarin-Andens Vingeprydelse til

Konge-Ederfuglens ved at tænke sig den formindsket til denne

sidstes langt ringere Størrelse.

Der findes for det første hos Mandarin-Anden i hver Vinge

Jkke, som hos Konge-Ederfuglen og SomateriaSlægten overhovedet,

to
> men kun én Fjær, som antager en særegen, fra Nabofjærenes

ganske forskjellig Form, og denne ene Fjær sidder paa Underarmen

°S Pr den inderste Armsvingfjær. Om Mandarin-Andens Vinge-

Prydelse kan man altsaa, om man vil, med Kette bruge Benæv-
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nelsen „Svingfjær af tredje Orden", som vi have set uegenlig an-

vendt paa Konge-Ederfuglens særegne Skulderfjær; det er altsaa

Fjær, som henhøre til forskjellige Kategorier, der danne Vinge-

prydelserne hos disse Ænder. 3Ien ogsaa Maaden, paa hvilken de

paagjældende Fjær ere blevne uddannede for at kunne tjene til det

Brug, hvortil de ere bestemte hos de to Fugle, er en ganske for-

skjellig hos hver især. Medens det hos Somateria spectabilis

er Fj ærenes Yderfane, som i et Stykke tiltager saa stærkt i Brede

og danner den Spids, som rager op og ud over de yderste Skulder-

fjær, er det hos Mandarin-Anden omvendt den paagjældende Fjærs

Inderfane, som naar en saa overordenlig Brede og rejser sig højt

i Vejret 1
), medens Fjæren iøvrigt med sit Skaft og sin Yderfane

krummer sig nedad omtrent paa samme Maade som de inderste

segelformige Armsvingfjær hos JSomateria-Shvgttnx. Endelig synes

denne Vingeprydelse hos Mandarin-Anden udelukkende at være et

Kjønsmærke, hvortil der end ikke er nogen Antydning hos Hun-

nerne; i det mindste har jeg ikke fundet Spor til noget afvigende

i Formen af dennes inderste Armsvingfjær; imidlertid hør jeg til-

føje, at, medens jeg har havt baade Skind og udstoppede Exeni-

plarer af Hannen til min \i< - Æuseet kun et gam-

melt udstoppet Eksemplar af Hunnen, og det kunde unægtelig være

ønskeligt for Sikkerheds Skyld at gjentage Eftersynet paa et Skind,

som kunde opblødes og saaledes tilstede en mere indtrængende

Undersøgelse end dette Eksemplar.

) Vieillot tager i „Galerie des ois. i v f. 1 at luder- . e.
Ydortaneii. -

beskriver denne sidste som dannet „des barbes d'une tres-grande »Br

gueur, coloriées d'un beau rouge orange, liseré de lioir et de Mane

sur le bord", og M'.-.ynderlL'- nok har senere ogsaa W. Swaiu»»n i

„Animals in menageries" gjort sig skyldig i den selvsamme, næsten

ubegribelige Forveksling.



Rariora Codana.

Åuctore

Hans Christian Lyngbye.

(OpU.S'-llli
;

'

Wa Universitetet i 1836 vilde afholde en større Fest i Anledning
af, at tre Hundrede Aar vare henrundne siden Eeformationens Ind-

førelse i Danmark, blev der (se Selmers Akadeni. Tidender, 4. Bd..

S. 127 ff.) dels udsendt en almindelig Indbydelse fra Universitetet

td Mænd, der paa Grund af literær Virksomhed eller Embedsstil-

% maatte være kvalificerede til at attraa akademiske Grader, til

at benytte denne Lejlighed til at erhverve sig disse ved at ind-

sende videnskabelige Arbejder til det paagjældende Fakultets Be-

dømmelse og senere paa sædvanlig Vis offentlig forsvare dem; —
dels rettet specielle Indbydelser til enkelte, fortjente Mænd, hvem
man vilde bevidne sin Højagtelse, og af hvilke nogle formedelst

Alder, Levested eller andre Forhold fritoges for det mundtlige For-

far. Skjønt K Hofman Bang i sin Biografi 1
) af H. Chr.

Lvngbye, Forfatteren til det berømte Værk „Hydropbytologia

Danica", siger, at han „af det filosofiske Fakultet ved Kjøbenhavns

Universitet blev indbudt til at disputere for Doktorgraden", finder

l"
eS dog ikke dette anført i Selmers Akad.Tid. En Indbydelse har

L}'ngbye sikkerlig dog faaet paa en eller anden Maade, thi ellers

vilde denne yderst beskedne (og derfor heller ikke af alle efter

F°rtjeneste skattede), lidet skrivende Naturforsker, — som skyede

aI Offentlighed, bestandig „trak sig tilbage i sit Sneglehus" og som
1 mange Aar havde levet i saa trykkede Kaar, at han ikke havde



Eaad til at bestride den vidw.v '!_ K : • -p. ndance, som hans

Studier førte med sig, — næppe have indsendt nogen Afhandling

til Bedømmelse. Hofman Bang skriver, at han vel modtog

Indbydelsen og ha m rar af botanisk og (over-

vejende) af zoologisk Indhold, og som han gav Titel „Eariora Co-

dana", næsten fa i irede ham i at

lægge den sidste Haand paa Arbejdet. Dette kan til Dels være

sandt, men der stødte dog vist nok andre, uheldige Omstændigheder

til. Da jeg i denne Sommer (1879) tilfældigvis blev bekjendt med,

at denne Afhandling tillige med en Del andre, zoologiske Op-

tegnelser og Afbildninger af Lyngbyc opbevaredes i det zoo-

logiske Musæuni, til hvilket de i sin Tid ere komne fra Christian

Vffls „partikulære zoologiske Cabinet", gav Dr. Lutken 1
) mig en

') Belatu refero. Da jeg ikke personlig har kjendt noget af de

da\ ærende \wv i '
T .- II 1 i ar at det filosofiske Fakultet,

har jeg selvfølgelig Ikke Fortællingen fra første Haand og kun ikke

indestaa for dens Rigtighed i Enkelthederne, med Henriv n til hvilke

hverken min eia :.,.> efter saa mange

Aars Forløb kan være fuldkommen sikker. Jeg skal kun her til-

føje ilen Bemærkning, at ogsaa den zoologiske Del al ..Eariora CV

dana" indeholdt ikke faa lavere Dyreformer, som først langt senere

ved andres T --'laua ere blevne bekjendte soni

danske, saavelsom andre for deres Tid meget gode og værdifulde

Iagttagelser. Var L.s Arbejde bleven offentliggjort i 1836, vilde det,

ogsaa fra don zoologiske Side, have været et meget smukt Bidrag til

vor naturhistorisk.' Litteratur, som vilde hau> kunnet virke vækkende

og ansporende til vor Havi . Studium og frem-

kaldt en livligere Virksomhed paa dette Omraade paa et tidligere

Tidspunkt end det nu skete. Xu at otfentliggjore den zoologiske Del

af „Eariora Codana", vilde dog næppe være rigtigt og heller ikke

nødvendigt, da Lyngbyes Optegnelser efterhaanden ere blevne be-

nyttede af dem, der i senere Tider have gjort vort lavere Havdyrliv

til Gjenstand for monografiske Arbejder. Jeg skal tilføje, at der des-

uden foreligger et Kvart-Hefte med Afbildninger: „Delineationes 60

"
; med vedføjede haandskrevne

med Afhandlingen, véd jeg

e, men jeg anser det for rimeligt, da de aabenbart ere udvalgte af

større Samling Optognolser og Haandtegninger ovei

, som L. havde forfattet og som ligeledes er tflsfe •

nok i det hele betegnes som ret vellykkede, naar bp

ger Nutidens Maalestok derpaa. At udgive hint Atlas med Ih-;
"

len har vel næppe været paatænkt, hvor ønskeligt dette end i og

sig kunde været. C. L.



anden Fremstilling af det passerede, og da den fuldkomment stemmer

med, hvad Hr. Mentz i Gilleleje senere mundtlig meddelte mig,

maa jeg antage den for at være den rette.

Herefter gik Sagen saaledes til. Lyngbye var den Gang

Præst i Søborg og Gilleleje. Han indsendte virkelig efter Ind-

bydelse sin Afhandling, og da denne foreligger baade i dansk Ud-

kast og i latinsk, renskreven Oversættelse, maa jeg ogsaa anse

den for virkelig at være i alt væsentligt færdig 1
). Befordrings-

midlerne mellem Søborg og Kjøbenhavn vare den Gang meget

tarvelige, man maatte benytte den Lejlighed, som tilbød sig med
Kulsvierne og de Bønder, der kjørte Tørv og Kør fra Søborg Sø

til Kjøbenhavn. Manuskriptet naaede ogsaa vel beholdent til sit

Bestemmelsessted; Disputatsen blev antagen, og den blev da atter

afleveret paa det af L. opgivne Sted, hos den Handlende, hos hvem
den Bonde tog ind, som havde det Hverv fra Præsten i Søborg at

tage Bud med ind og tilbage for ham; den Art Forsendelsesmaader

vare jo indtil for faa Aar siden hyppige nok og ere det maaske

endnu paa sine Steder i Landet; men — Peer Kisserup glemte

ulykkeligvis at aflevere Pakken, den blev liggende i lians Kavaj

— som han sagtens ikke benyttede, da den strænge Aarstid var

forbi — til „post festum". Det faldt vel næppe den beskedne

Lyngbye ind at forhøre sig om sit Manuskripts Skjæbne. Da
endelig, hen imod Festens Afholdelsestid , et af Fakultetets Med-

lemmer (formodentlig Hornemann eller Eeinhardt) skrev til ham
eg spurgte, hvor den længe ventede Afhandling blev af, for-

anledigede dette L. til at forespørge sig hos Bonden, og Manu-

skriptet blev da bragt til Veje. Men Tiden var gaaet, og L. stod

da i Begreb med, som han svarede sin Yen, at „tage Doktorgraden

et andet Sted". Festen holdtes fra 30te Oktober til 1ste November

1836, og et halvt Aars Tid derefter (18de Maj 1837) døde

L)'Qgbye, hvis Kræfter allerede i Efteraaret 1836 vare begyndt

at tage stærkt af.

') Den Fortegnelse over de iagttagne Fiske og lavere Dyr, som om-

fattede alle af L. iagttagne, ikke blot de af ham særligt omtalte

eller beskrevne Arter, og hvormed Afhandlingen skulde være sluttet,

synes dog ikke at foreligge aldeles i sin endelige Form, men kan

•l",!,' gjii-rne være — f Ex. paa Grund af Tidens Knaphed — indsendt

som den nu er. O. L.
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Den første Del af „Eariora Codana" handler om Algernes

Forekomst ved de danske Kyster.. Naar man erindrer, at Lyngbye

i mange Aar havde dyrket Fykologi („Hydrophytologia danica" u.i-

kom allerede 1819), at han i 5 Aar havde været Huslærer paa

Hofmansgave paa Fyens Nordkyst, derefter i omtrent 10 Aar Sogne-

præst paa Sjællands Nordkyst, saa maa man slutte, at han har

haft mange Erfaringer til sin Eaadighed, — jeg tør vel sige: Baa

kunde ingen bedre end han udtale sig om Kattegattets Algevæxt.

X.t.ir jeg nu har troet at burde søge denne Del af Mj

udgivet, mere end 40 Aar efter, at det nedskreves, da træng«

dette ikke til nogen videre Forklaring, thi Lyngbyes Navn som

Algolog maa her være nok; men dertil kommer endnu, at denne,

om man vil geografiske, Side af det fykologiske Studium hidtil har

været meget forsømt hos os. Jeg kjender fra dette Omraade kun

J. Agardhs Anskuelser, der udtales i „Tsovitiæ floræ Sveciæ ex Al-

garum familia", 1836, Ørsteds Undersøgelser „de regionibus ma-

rinis" i Øresund (fra 1844), nogle Studier af Kjellmann over Algernes

Fordeling ved Bohuslens Kyst og de spredte Notiser, som Magnus

paa de preussiske, videnskabelige Expeditioner med „Pommerania" i

vore Farvande samt Krok, Areschoug o. a. have meddelt. Derfor maa

jeg antage, at Lyngbyes Iagttagelser fremdeles have deres fulde

videnskabelige Betydning, og ikke en blot og bar historisk, og det er

da kun en simpel Pligt mod Forfatteren af „Hydrophytologia Danica'
-

at bevare dem for Videnskaben ved at oifentliggjøre dem.

Hosten 1879. Eug. Warming.

Rariora Codana.

Ad imitationem Cel. viri Dom. Henrici Tonning, qvi disserta-

tionem, cui inscripserat Eariora Norvegiæ, Upsaliæ 1768, d. 2/.

Febr., præside ipso Linnæo, defendit, ego huic opusculo Eariora

Codana inscripsi, qvod qvidem non vastum regnum, sed particulam

modo sinus Codani, qvæ Euronotum spectat, complectitur. Ad qvod

me accingens in antecessum monendum est , me per tø

qva.Hiui t
> ur,.t:.i.;i



21!*

et ammale pertmentia ; sed nullo modo oninia enunierare valeo, sed

modo nonnulla, qvæ ruihi »oounvrunt, et qvodammodo notatu digna

mihi videbantur, recensere in animo est. Antea ad algas animum

appuli; seriori tempore, cum domicilium non procul a man situm

habui, etiam ad animalia, qvæ in sinu Codano habitant, respexi.

ita otia mea, si qvæ aliqvando mibi fuerint, in naturæ studio sup-

plens. Fateor eqvidem, baud multa in spatio tam angusto obser-

vandi fuisse occasionem, neqve a me autodidacto exspectanda esse

singularia et multa; attamen, cum qvædam alicujus momenti se

mihi obtulerint, ea hic en ribexe statui. Sic

boc opusculum in duas partes, aliam Vegetabilia, aliam Animalia

complectentem, dispertiri lubet.

A. Vegetabilia, et heic loei solummodo Algæ.

2. Algæ septentrionales , ut etiam Danicæ, serioribus decen-

niis singulari cura et studio investigata fuerunt, nec minori dili-

gentia descripta et in ordinem systematicum redacta. Qvis ignorat

nomina clarissima Agardbii, Hornemannii, Hofman-Bangii aliorumqve,

tiones in bac Botanices arena jam factæ sunt, atqve si contendere

ausim, plurimas algarum in tractu maris boreali cognitas, vix mul-

tum fallor. Multa haruni veg«-1,il.i!i .m >:•: '.•.' \. i. nonnulla minuta.

f
lvin minutissima, qvod tamen non impedit, qvo minus rite discerni

et cognosci mereantur, utpote qvæ et per so et ob alias rationes

sunt memoratu dignissima. Unusqvisqve cm Botanice curæ et

studio est, Hydropbyta cognoscere debet, nec eorum familiam omit-

bllis desideret catena.

3. Hæ algæ, ecu infantes vitæ \regetabilia sr<

fcWe non potest, sic plantas antiqvissimas intactas

decet Botanico, qvippe qvæ inde ab ætate fabulosa

Vamvis multæ earum sint minutissimæ, in longa ti



serie sese conservarunt, et etian . tauqvam fuuda-

mentum, qvo plantæ et arbores ex qvorundam sententia compositæ

sunt, perhibentur.

4. Eas præterea sub lente considerare satis jucunda est occu-

patio; oculus, ad eas conversus facile in iis bæret lubenterque

cunctatur. Botanini- aL-a ii.m .iuum visa gaudet. ut Antiqvarius

moneta vetusta, nuper detecta, delectatur. Et sane, si aut ad

organisationem internam elegantissimam eamque accuratissiniam,

ant ad colores nitidos, aut ad tenuitatem constructionis respicinms,

omnia in iis tanta sunt adm . i iginatio, ne uber-

rima qvidem, formas elegantiores qvam qvas natura infantibus suis

.:;, > '
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5. Tbalassiopbyta, ut nomino algolosnco recepto utar, coloribus

suis puris niti i- , is roseisqve, nonnibil com-

mune habent cum floribus, qvi in plantis alpinis exstant, roseis,

sed in ceteris sunt earum plantarum Antipodes, vere opposita,

siqvidem in profundo mari, ut illi in summo aere habitant, utrisqve

spectes, emetienais

inservire posse constat; et licet algæ profunditati inaris deternu-

oeqveant, neqve ad eas in bac re

refugere opus sit, alias eurum tamen altiorem, alias profundioreiu

amare stationem marinam, usqvedum in proftmditate maris, ut

musci et Licbenes in altitudine aeris tandem evanescum .
neg u

non potest; sed gradationes, qvæ apud algas qvoad stationes locum

obtinent, sensim sensimqve, ut apud colores, aliæ in alias ita abeunt,

ut limites acutos inter zonas, qvas bumana mens sibi fingere posset,

terminare, fieri neqveat.

7. Jam vero, ut statio plantarum in montibus superior et

inferior inde a tempore Tournefortii et Linnæi Botanicis curæ coi-

diqve fuit, iisdemqve, imprimis tamen seriori tempore, multuni

uegotii fac ulluiu vel alium i>-

tanicum ad stationem algarum in mai ;! . i
• v el altiorem



animum advertisse, periculi faciendi causa, an quicqvam certi de

earum statione elici posset.

8. Talem inqvisitionem de algis marinis, qvas qvidem aqva

cireumdat, instituere, difficilius videtur, qvam cum plantæ alpinæ

aguntur. Hæc tai r evadit, siqvidem territorium,

qvod natura algis habitaculo dedit, angustius est, et arctioribus

circumscriptum lineis. Zona, qvå plantæ alpinæ fruuntur, ad 300

vel 400 orgyias in alpibus Helvetiæ, qvantum scio, adscendit. sci-

licet a limite arboreo aut initio floræ alpinæ ad lineam sic dictam

nivalem usqve; sed zona marina tota, qvæ algis superbit, inde a

superficie maris ad stationem usqve algarum profundissimam, ad 15

vel 16 orgyias solummodo descendit. Me autem hoc loco nullo

modo ad B\b.vicen, id est Yegetabilia illa subterranea, qvæ in

fodinis interdum, et forsan profundius, inveniuntur, sed ad Thalas-

siophyta propria modo spectare, observandum est.

9. Vir summe Venerabilis Dr. Job. Strømius, dum muneri

ecclesiastico Søndmøriensi præl - i temporis egre-

qvantum scio, hujus rei mentionem fecit, opinionemqve in medium

protulit; dicit nempe 1
): „Algæ ad littus, ubi fluctus marini niaxime

æstuant, crescunt, tamen (secundum experientiam piscatorum Sond-

møriensium) non profundius qvam 16 orgyias." Hæc opinio , ex-

perientia et effato piscatorum Korvegicorum fulta, mihi qvidem recta

videtur; non tamen itiktta^ ''<
. pis'-atores nonnullos færøenses con-

tendere, qvasdam algarum, ex. gr. Laminariam digitatam, ad ma-

jorem profunditatem desceudere, nullum tamen hujus opinionis argu-

mentum, a me visum, proferentes; qvod qvidem assertum, cum

temperatura maris aliæqve circiunstantiæ in locis qvibusdam marinis

profundioribus juxta insulas foeroenses vegetationem permittere

posset, præfracte negare non audeo; sed qvod ad Sinum Codanum

n.ttinet . saltim tractnm ejus, qvem dixi, ad Euronotum vergentem.



qvi qvatuor vel qvinqve niilliaria e Sellandia ad insulam usqve

avellanam (Hesseløen) et fundum sic dictum Lucernariuiu (Lysegrund)

extenditur, assertum Stroemianum mihi ritum videtur, et in effata

piscatorum :

10. Huic eti
- nes Cel. Orbignii i

Diligentissimus ille natura scrutator, priusqvam magnum suum in

Americam meridionalem anno 1826 aggressus est iter, Thalassio-

pbyta sinus magni Cantabrici, imprimis ad oppidum Kupellani, et

insulas Uliarium Kheamqve, ubi æstus maris magnam efficit diffe-

rentiam virginti pedum, sedule investigavit. Spectabilis ille in

maris superficie fluxus et reflnxus observationes ibi reddidit faci-

liores, atqve, ut opinari licet, rimatorem sedulum ad profundiora

investiganda facile induxerit. Is igitur bane babet opinionem, ut

plantæ marinas, qvemadmodum terrestres, certos babitent tracÉtt^ 8*

tales qvidem, in qvibus temperatura maris aliæqve circumstantiæ

ad eas producendas sint aptissimæ. In regione aptissima alga

vigore plena est, et semina in tempore opportuno profert; e eon-

trario in limite bujus regionis debilis est, imperfecta profert semina

et animalculis marinis parasiticis obsita. Credit etiam, qvod ego

eqvidem in medio relinqvere melius duco, semina algarum in eadem

regione marina, q g tl^is habitaculo destinavit,

juxta suani qv>dq\ • - ivitat'.-m, 1 illuc natantia vagari. usqvedum

ipsa affixa radices jam agere possint. Profundius qvam centum

pedes sub superfide maris algæ vivæ in Sinu Cantabrico raro inve-

niuntur, et, si qvæ adsint, fragmenta sunt e scopulis altioribus dis-

rupta. Qvo profundius, eo rariora Thalassiopbyta , in qvorum loco

succedunt polypi; sub pedibus 40 raro Ulvæ; ad pedes 60 desi-

nunt Ceramia; sub pedibus 100 nulla Tbalassiophyta amplius repe-

riuntur. Hæc autem omnia Orbignius de Sinu modo Cantabrico

intelligenda esse voluit.

11. Idem auctor profunditatem maris a superficie ad centum

usqve pedes in sex zonas deinde ita distribuit. Denominationibn-

Orbignii Sallicis in jam bie mutatis:
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ma zona, a sumnio fluxus limite ad refluxum infimum, id est, ab

uno pede supra O ad pedes viginta descendens. In hoc tractu

adsunt Algæ: Lichina pygmæa, Rhodomela scorpioides (Fuc.

amphibius), Ulva Lactuca, Solenia compressa, mteatinaS* etc.

2da zona, a 5 ad 30 pedes. Hic adsunt: Chondria articulata,

Fucus vesiculosus, canalkulatus. Sphærococcus comeus , con-

fervoides. C tekmu viridis, HaJymenia

Opuntia. Conferva rupestris. Chorda pbun. Ccdlithamnium

corymbosum, Hutchinsia violacea. Ceramium diaphanum. Dia-

3Ba zona, a 15 ad 35 pedes: Hah/mraia pahaata. Furcellaria

huitlricalis. Lahunariti bulbosa, Cystoseira ericoides, barbata;

Chondria ovalis. Sphærococcus norvegicus. Bonaemauonia

asparagoides, Chorda Jiltan, (Jallithainniou roscina, Hutchinsia

byssoides. C-rantium ciongatun), ciliatiun etc.

4ta
zona, a 20 ad 40 pedes. Laminaria saccharina, digitata. —

edulis. Fucus nodosus. Ftilota plumosa. Chondria kali-

5ta
zona, a 30—60 pedes. Cystoseira siliqvosa. Sphærococcus

6ta zona, a 40—100 pedes. Delesseria sangrinea, Cystoseira Jibrosa,

Sphærococcus cervicornis etc.

12. Jam vero, si ad littora Danica, ad qvæ ut attendatur

nostra plus interest, oculos convertamus, nullus fluxus aut refluxus

memorabilis ibi observatur. Littora Ola in plurimis locis sunt

Plana, sabulosa, argillosa vel saxosa, haud scopulosa aut prærupta;

instituere licet. Primum qvæ ad superficiem

s '-"' affixæ, li ibitant, i



citæ adkærent, obscrventur; sic etiani in fundo maris sabuloso aut

argillaceo Rasula qvædam, seu Ancorella, tribus vel qvatuor kamulis

instructa, adkiberi potest.

13. Cum limites inter zonas Orbignianas, ut vidimus, non

dentur exacti, neqve major exactitudo circa stationem algarum Dani-

carum exspectanda sit, tres modo gradationes, alias tamen in alias

multum abeuntes, proponere, satis et satius duco. Temperatura

maris in profunditate sinus Codani 14 vel 18 orgjdaruni non ita

niulto differre videtur, ut stationum differentium unica esset causa;

attamen, cum aliqvod discriminis in statione Tkalassiophytorum

videamus, causa kujus pkænomeni in aliis etiam qværenda est,

qvemadmodum in cursu fluminis marini majori aut minori, in agita-

tione maris per vent - rt.i: t^mp-states enim in fundo minores, m

superficie majores excitare fluctus et motiones, cuique patet. Sie

Algæ in fundo firmiores, ut Genus Laminariæ, evadunt, et in mag-

num volumen excrescunt. Hue etiam accedit ipsa Tkalassiopby-

torum indoles, aeris contentum, et fundum maris, an sit limosum.

argillaceum, cretaceum, saxosum, sabulosum etc. ut inter plantas

terrestres evenit.

14. Tres igitur zonæ aut regiones parallelæ, qvas proponam,

sunt, si desuper deorsum spectemus, seqventes:

descendens. In kac tractu adsunt : Lichlna pygmæa, Ulva ter-

restris, furfuracea, Eft<>airpus au rens, parum supra mare. Deinde:

Solenia intestinalls , compressa, clathrata, Linza, fulvescens ,
per-

cursa, fascia, plantaginifolia. — Zonaria deusta. — Chætophora

centralis. — Fragilaria lineata, nummuloides. — Echinella stipi-

tata, fasciculata
,
paradoxa, cuneata. — Vaucheria clavata.

Bangia rutilans , micans. — Oscillatoria æstuarii ,
chthonoplastes.

scopulorum, majuscula, confervkola. — Hahjmenia filifonais, p«
'

mata. — Scytosiphon fæma — Linkia a^a-

— Fucus resiculn* -i ierroius. — L'ystntdra sihqvosa.
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ferva implexa, glomerata. fx thrix, lanosa, uh-

cialis, rupestris. — Diatoma arcuatum. — Cmulria pinnatifida. —
Sphærococcus plicatus. — I is. — Sporochnus

rhizodes. — Rhodomela subfusca. — Scytosiphon flum. — Ecto-

carpus littoralis, siliculosus. — Ceramium diaphanum, rubruin,

elongatum. — IT plicata, byssoides. — Spha-

Hfida ete.

Præterea ad Færoas : F\u datus, distichw,

nodosus , loreus. — Laminaria esculento. — Conferva tortuosa,

obtusangula, ferr da, kormoides. —
Ulva umbilicalis, Lactuca etc. — Chondria articulata. — Vau-

ckeria marina, pusilla. — Ceramium c'diatum. Hutchinsia fasti-

giata, nigrescens; Ectocarpus tomentosus. — Fragilaria strlatuln.

-~ Callithamnion corymbosum, roseum etc.

Item ad Nor '*, yurpurea. — Sphæro-

coccus gigartinus. — Scytosiphon tomentosus. — Bangia crispa.

fusco-purpurea. — Hutchinsia Brodiæi. — Fragilaria unipunctata.

2da zona, Floridearum, a 30—60 pedes descendens. Hic

adsunt: Fucus serratus, ?iodosus (Lysegrand) raro, ad Kullen fre-

quens. — Delesseria sinaosa, alata, sangvlnea. — Sphærococcus

membranifolius. Bruduri. erlsyms. llangii, rubens, purpurascens. —
Sporochnus aculec bridis (ibid.). — PtUota plu-

mosa (Lysegrund). — Rhodomela dentata (ibid.). — Furcellaria

hunbricalis, rotunda. — Chordaria scorpioides. — Sphacelaria

pennata, plumosa. — Calllthan.nlv „ .;„,,. S, ,*.i„i. repens etc.

Præterea ad Færoas: Delesseria sangvinea, sinuosa, alata. —
Rhodomela dentata. — Sphærococcus laciniatus, ciliatus, cristatus,

'namillosus. — Fucus loreus. — Ulva palmata. — Sporochnus

Ugulatus. — Plocamium coccineum. — Valonia ovalis. — Scyto-

siphon Jilum lomentarius. — Bryopsis plumosa. — Hutchinsia re-

curva. ~ Callithamnium arbuscida, Dawiesii. — Conferva con-

torta, rupestris. — Diatoma marinum, obliqvatum etc.

Item ad Norvegiam: Chorda tomentosa, Mesoghja vermicularis.

~~ Oigartlna lubrka (Mesoghja caplllaris Ag.) etc.



3tia zona, Laminariarum, a 50—90 pedes descendens.

Hic adsunt: Laminaria digirata . *acchari,,a . PlujlUtis. — Clado-

stephus vertkillatus. — Sphacélaria plumosa. — Hutchinsia stric-

toides, stricta, lepadicola, abyssina (mini). — Sphærococcus crispus,

rubetis. — Furccllaria lum.brica/is. — Habimenia edulis.

Præterea ad Færoas: Laminaria esculen'a, agarum, saccha-

rina, digitata (in cujus stipite parasitice habitat magna parasita-

rum copia, ut Halymenia palmata, Delesseria sangvinea etc,

riocam. coccineum, Ptilota plumosa, Sphærococcus cristaius. ciliatus,

laciyiiatus, CaUitha plumula, roseum, corymbosum,

Rothii). — Hutchinsia Moestiugii. recurra. — Bangia Laminariæ.

— Hutchinsia lepadicola. — Chondria clavctlosa et Var. y. Lyng-

byei Ag.

Item ad Norvegiam præter jam allatas multæ: Encoelium bul-

losum Ag. {Gastridium Opuntia mini) etc.

Obs. Sphærococcus rubens et Furcellaria lumbricalis in sinu

Sphærococcus Bangii radices Zosteræ marinæ ad littus Fioniæ per-

reptat. — Laminaria digitata in sinu Codancf modo ulnaris, parvæ

staturæ, si cum indivuduis Færoensibus comparetur; ibi enim w

fundo sinuum maximam attingit magnitudinem. Stipes interdum

brachium crassus, tres uInas long -
. _ , [garnm parasitarum

copia obsitns; Go -iwraam in sinu-

bus, ubi fluctus maxime »si petlim eomm su-

stinet, sed ri tempestatum e loco natali niptus ad littora tandem

icervatim ejicitur.

15. Hic allatis, algas, qvæ maximam in sinu Codano habent

profunditatem, paucis afferam. Halymeniam edulem si exeepens,

omnes minoris et pygmææ sunt staturæ, et ut Varietates algarum

plurimæ censendæ; qvarum cum nullam mentionem hucusqve pubn-

cam vidi, eas hic memorare haud negligam. Omne.s Mvtilis. Rå-

lams, Cancris, aliisqve marinis adhærent animalibus, qvæ ibl in

profundo maris abundantes halitant, qvæqve inde ad altiora, ubi
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semina algarum -cendendi cupida,

postea ad profundiora descendunt et algis sibi affixis debilem tabi-

damqve trahere vitam modo permittunt. Qvo fit, ut algæ ad

14—15 orgyias infra superficiem maris extra suos solitos vegetandi

limites detractæ, non sua sponte, sed dura necessitate coactæ, de-

biles evadant, et pumilæ conditionis appareant.

16. Thalassiophyta, qvæ pumilam illam, qvam dixi, sustinent

vegetandi conditionem, qvantum hucusqve observavi, sunt seqventia:

1) Delesseria sinunsn, Var. pum'ila. Radix cailus exiguus,

testis Balanorum et Cancrorum (imprimis tergo Hyadis aranei) ad-

hærens. Stipites repentes, flexuosi, teretes vel parum compressi,

pollicem et ultra longi. Folia ut solita, sed minora. Folia etiam

vidi, e stipite exeuntia, parva, germinantia, cuneata, apice rotun-

data, qvæ semina, solitis similia, continebant, eaqve semina ad

latera qvoqve foliorum aderant.

2) Delesseria sangvinea, Var. pumila. In testa Balani. Mi-

nuta. Stipes semilinearis, tria vel qvatuor folia rotunda, 1 lin.

longa et lata, gerens.

3) Sphcerococms plicatus . Var. /;</.'/'""'"*• In testa Balani -

Admodum parva, bilinearis, ramosa. Ramuli capilliformes , divari-

cati etc. Primum Tubulariam habui, sed sub lente Sphæroc. pli-

catum adeo referebat, ut ejus Varietatem esse satis eluceret.

4) Sphærococcus crispus. In testa Mytili, solitæ staturæ.

5) Sphacelaria plumosa. In Mytilo et Buccinis, solitæ condi-

1) Hutehinsia lepadicola. In tergo Hyadis

' Professor Agardh har velvillig meddelt mig, at en sikker BesfemrndM

af denne som ny opstillede Art næppe kan gives, med mindw I Wginal-

"^nipl - r lt
pi M „ bringea td Veje, den avnes at ntna n.-i-n *

1'objtiphonia pulvinata Ag. El"J- Warmwg.



Balani in profuudo sinus Codani habitat. Hæc ad Hutchinsiam

strictam accedit, et cum 4 Junii 1834 eam prinium observavi, Sut-

chinsimn strictam Var. fosthjiahi,, appellavi; sed postea pro nova

specie aptius, ut credo, agnovi. Frondes ex eadem basi, qvæ pune-

tum nigrescens refert, plenunqve plures, tres qvatuorve, 3 lineas

ad pollicem longæ, pulchre roseæ, flaccidæ, apice ramosæ. Kami

alterni distantes; Eamuli apice densi, adpressi, fastigiati, subdicho-

tomi. Articuli inferiores diametro 2plo longiores, striis vel sipho-

nibus binis craciatim dispositis, superiores unico siphone notati,

diametrum æqvantes vel breviores. Color roseus. Differt igitur ab

Hutch. stricta ramulis summis adpressis, apice om

et articulis diametrum æqvantibus aut brevioribus, et apice den-

sioribus, qvod pressione aqvæ in profundo maris forsan efficitur.

9) Laminaria saccharina (Skrepper Gilleleje). Hæc in decli-

vitate vallium in profundo sinus Codani hic illic copiose ; folia 3—

4

uInas longa, spithamam lata, apicem versus acuminata; exsiccata, si

m spectes, admodum attenuantur.

10) Halymenia edulis Ag. Gillelejensibus, qvibus bene nota,

Røde Klude audiunt. Habitat in Serpulis, Mytilis saxisqve grega-

tim, et nonnullis sinus Codani locis, præsertim argillosis, ut in

freto inter Sellandiam et Sveciam medio copiose. Earissime in

littus ejicitur; nam ob substantiam carnosam aut facile dissolvitur

aut a piscibus in antecessum devoratur. Modo semel inter rejecta-

menta maris inveni. Item Eev. Agardhius Episc. semel. Ad qvar-

tam zonam Orbignii, id est: ad profunditatem 20 vel 40 peduni

pertinet; sed alius est sinus Cantabricus, alius Codanus. In sinu

Codano profundum amat omnium Thalassiophytorum, qvantum hucusqve

no\-imus, maximum, nonaginta pedum, sic agmen algarum sinus

Codani claudens. Eam rito suo loco hic inesse, summa ejus, qvam

ibi sæpe obtinet, magnitudo, folia ulnaria et ultra longa et semi-

umaria lata interdum explicando, satis docet. Eadix callosa, scu-

tata. Frondes aggregatæ, crassiores et tenuiores inter se, iBB*

brevi stipite , e radice exeunte, instructæ, deinde in folium expla-
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natæ, simplex, cuneatum vel rotundatum 1
), ulnam et ultra interdum

longum et dimidiani latum, integerrimum , apice et ad latera sæpe

fissum. Color obscure rubens, interdum maculis magnis albidis ad-

spersis, exsiccatæ intensior. Substantia ut plurimum carnosa,

crassa
; qvo vero majus folium, eo tenuius et interdum ut in Jlaly-

menia palmata.

Ketibus piscatoriis, qvæ tempore brumali et vernali prope in-

sulam avellanam aut 3 vel 4 milliaria a littore ejecta fuerniit, baud

infreqventer adhæret. Nulla semina in ea hucusqve indagavi. Cel.

Agardh ad Genus Halymeniæ refert, sed ob stationem ejus infimam,

et colorem rubentem, opacum ad Genus Laminariæ eam referre

maliem. Propter substantiam carnosam sine dubio est verum Saul

Mandorum; nam in Hibernia et Scotia, teste Agardhio, freqventer

comeditur. — Ad Færoensibus comeditur, qvod bie afferre hibet,

Laminaria esculenta, cujus partes ideo diversa babent nomina; sie

stipes Tangbjøill i. et folium Mirkjadla, eorum

idiomate nuncupantur. Pars illa Laminariæ digitatæ, qvæ interdum

comeditur, sed parum æei uga-Blra.

17. Yegetatioue aut vita Tbalassiopb\ torum sinus Codani cum

Balymenia eduli, ut monuimus, jam exstincta, cum sic ad fundum

eorum perventum sit, facile qvis crederet, omnia jam esse absoluta,

clausa et ad finem perducta; hoc autem minime credendum est.

Vita non desiit, sed nova, eaqve sublimior, animantium nempe, in

intermissu vegetantium orditur. Natura in profundioribus minime

mortua aut vita carens. Ut algæ excrescunt, sic animalia incre-

scunt, et qvidem abundanter; sic Naturæ Consultis etiamnum multa

facienda expiscanda et investiganda restare censendum est, Pro-

funditas sinus Codani orgyias 15, aut pedes 90, de qvibus jam

senno fait, excedit. Hic in profundioribus vastæ illæ animantium

c«Piæ, qvæ Pisces, Crustacea, Amudata, Mollusca, Radiata, Polypi

audiunt, vivunt et ffenerantur, eorumqve cohortes innumerabiles.

His fobis pulli Balanorum,
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Hic mundus, ceu novus, incipit, accessu qvideiu difficilior, at non

omnino inaccessibilis. Multa, qvin plurima eorum, qvæ hic habi-

tant, animalia jainprideni o - industria clarissi-

morum viroruni nostratium Mulleri, O. Fabricii, Abildgaardii, Eathkii

aliorumqve; ideoqve lætari debemus, si ex magna illa, qva scatet

mare, animantium copia nonnulla, qvæ oculis eorum perspicassimis

se subdiixerint, capere, et Naturæ Consultis exhibere possimus; sed

post eorum messem spicas qvasdam colligere modo exspectandum.

Qvædani animalia, jam capta, delineata et descripta, ut Symbolas

qvalescunqve Faunæ Danicæ Mc proponere audemus, eorumqve, qvæ

hucusqve, ut Sinus Codani incolæ incognitæ, aut minus cognitæ

fuerunt, imprimis hic meminisse juvabit. Hactenus igitur de Algis;

jam ad profundiora Codana descendemus, observationes qvalescunqve

de rarioribus animantium, qvæ ibi habitant, allaturi.



Om nogle mikroskopiske Planteorganismer.

Et morfologisk og kritisk Studie.

V. A. Potilsen.

(Meddelt i Mødet den 12te December 1879.)

Ved Studiet af forskellige til Bakteriernes og do lavere Algers

interessante og formrige Omraade henhørende Planter er min Op-

mærksomhed i særlig Grad blevet fængslet af enkelte, som jeg har

gjort til Genstand for mere indtrængende Undersøgelse. Heraf til-

lader jeg mig nu at forelægge Læserne et Par Former, med hvis

Iagttagelse jeg i det mindste foreløbig er kommen til Afslutning;

jeg mener langtfra, at disses Naturhistorie derved er bragt fuld-

stændig for Dagen, og naar jeg dog, trods Bevidstheden om mit

Arbejdes Mangelfuldhed, tillader mig en Offentliggorelso, sker dette

dels for at henlede andre- . <<lkominende Or-

ganismer, dels for at forelægge det nye, jeg tror at have fundet.

Studiet af den nedenfor først omtalte Organisme er udført i mit

Hjem; Chlamydomonas uro - t i det botaniske

laboratorium, hvis Leder. Dr. YYarining, jeg herved takker for

mange værdifulde Vink. Da Litteraturen angaaende den sidst

nævnte Form er meget stor, uden Tvivl langt storre, end jeg hidtil

nar formaaet at udfinde, og tillige meget interessant, har jeg til-

tødt mig noget vidtløftig at gaa ind paa samme.

Rosenvænget i December 1879.



Sat'ciiiofflo!tnln.s pumtnm V. A. P.

Noy. gen. et spec.

I Januar 1878 samlede jeg uden for Kosenvænget her ved

:i noget stivfrossent, raaddent Tangmudder. Efter at det

var optøet, viste den mikroskopiske Undersøgelse, at det indeholdt

Mængder af de paa saadanne Loka -.kommende

Organismer, saasom talrige Bacillariaceer, en Mængde af de Bak-

t> 11. t« -i in- 1 . ^'iu af \\aiunn_ 1
! --aiiiiii. nt.itte-s under Navnet Bac-

terhun sulfuratum , enkelte Beggiatoa-Tra&åe , Clathrocystis roseo-

,» r.s'o-inti Colin, Mi'i'isiHopcrtivni glaucum. Nag., EnteromorpJia-Yi^-

menter, foruden en Del Amøber, Ehizopoder og andre Skabninger,

med hvis Opregning jeg ikke vil trætte Læseren. Imellem • disse

Muddermassens brogede Elementer, som udbredte den bekendte,

men ikke yndede Svovlbrinte-Svovlammonium-Lugt i rigeligt M ti.

lamii jeg desuden en lille Organisme, som jeg ikke har kunnet

finde omtalt nogen Steds, hvis Udvikling jeg i den siden da forløbne

Tid lutr kunnet iagttage i mine Kulturer, hvor den nu er gaaet til

Grunde, og som jeg antager kan være værdig til neden staaende

Omtale. Jeg maa tillige bemærke, at det ikke har været mig

muligt senere at genfinde den paa det oprindelige Findested, Uge

saa lidt som Mudderprøver fra andre af vore Kystegne, hvor jeg

har eftersøgt den, have vist mig denne Form paa ny.

Den foreliggende Organisme danner meget smaa Klumper, der-

ved deres ejendommelige Form, skarpe og bestemte Konturer og

særegne Lysbrydningsevne øjeblikkelig gore sig bemærkede fremfor

de andre Mudderets Bestanddele. I Begyndelsen, da jeg fik Oje

paa dem, var deres organiske Natur mig ikke klar; men de kemiske

Keaktioner anviste dem snart en Plads i de levende Væseners

Kække: de farves nemlig intensivt brune af endog temmelig for-

tyndede Jodopløsninger og kunne ogsaa optage forskellige Farve-

M Cfr. „Om node ved de danske Kyster levende Bakterier". Xar. l^ren.



stoffer, hvorom mere senere. Klumperne ere afrundede, aldrig kant-

ede; de mindste iagttagne vare altid aldeles sfæriske, de storre

vare ofte af samme Form, hyppigere dog noget uregelmæssige,

enten ellipsoidiske eller med affladede Sider og stærkt afrundede

Kanter og Hjorner (sé Fig. 1, 1—6). Det er sjældent at træffe

middelstore og meget store Former, som ikke paa deres Yderflade

vise Furer og Biller, der, anbragte aldeles uregelmæssig, lade flere

Partier af Klumpernes Overflade springe frem som afrundede Lapper

eller Forhojninger ; undertiden træffer man endog stærkt nyreformede

eller næsten ringformede (sé Fig. 2) Klumper. Furerne kunne skære

sig saa dybt ind, at de derved afsnørede Dele kun med en ringe Del

af deres Overflade hænge fast ved hinanden, og da ogsaa omsider

snøres aldeles af for selvstændig at fortsætte Væksten. — Den

Storrelse, hvormed denne lille Organisme optræder, er natm ligvis

meget forskellig; de mindste, jeg har kunnet finde, vare omtrent 1,5

å 2,o^ (Fig. 5 b); Former paa 40 å 50 p. synes mig at forekomme

hyppigst; meget store og mangelappede Legemer paa 190 å 200 (i

ere atter sjældnere. I Almindelighed vil man altsaa næppe eller

akkurat kunne skælne Klumperne med blotte Ojne. Deres Iagt-

tagelse uden Mikroskopets 1I| ?saa af deres ejen-

dommelige, halvt gennemskinnende Beskaffenhed; i paafaldende Lys

vise de sig hvidlige, mælkefarvede med svagt Anstrøg af gult; i

gennemfaldende Lys ero de mere glasagtige og klare.

Betragter man de smaa Klumper ved stærk Forstørrelse oden

nogen Anvendelse af kemiske Eeagenser, vil man (skont langt fra

%e tydelig paa alle Eksemplarer) blive en ganske ejendommelig

Struktur var, som om de vare opbyggede af ganske overordenlig

smaa Elementer (Fig. 1); og da dette først var blevet mig sandsynligt,

stræbte jeg at finde en Maade, paa hvilken disse Yæseners indre

Organisation tydelig lod sig paavise. Efter nogle Forsøg viste følg-

ende Behandlingsmaade, at vi her uden al Tvivl have at gore

med et sammensat Væsen, man kalde det nu flercellet eller en

Koloni af encellede. Lader man en Draabe af Muddervædsken ind-

tørre paa Objektglasset og behandler den dernæst med Kali-Alkohol,
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der atter nevtraliseres med Eddikesyre, i

vadskning i destilleret Yand og Indlægning i Glycerin os et ganske

forandret "Udseende; Gennemsigtigheden er nu gaaet tabt. Klump-

ernes jævne Overflader ere ved et fint Linjesystem opløste i en

Mængde yderst smaa Felter, som fremtræde med stor Skarphed og

fyføHghed — , kort sagt, man faar straks Indtrykket af en af

utallige, særdeles smaa Celler sammensat Organisme (Fig. 5, 6). Om

dette Fænomen skyldes Protoplasmakroppenes stærke Sammi

eller Væggenes Opsvulmning, fremkaldt ved Kemikaliernes hæftige

Indvirkning, kan jeg ikke sige; de af mig afbenyttede, stærkeste

Forstorrelser af Hartnack, Zeiss og især Seibert og Krafft (obj. a

imm. IX) give intet Fingerpeg i den Henseende; Cellerne ere saa

smaa, at de maa sammenlignes med de mindste Mikrokokkers ,

—
en Omstændighed, som just ikke letter Arbejdet.

Hvor hører nu denne Organisme hjemme i vore Systemer?

Mangelen af Klorofyl saa vel som Udseendet i Almindelighed og

Protoplasmaets Fasthed tillade os at henregne den til de bakterie-

agtige Væseners Rige; i Følge neden staaende Betragtninger kan

jeg ikke antage den for en Micrococcus, om den end muligvis turde

komme saadanne Former (hvis de ere virkelige Arter) noget nær; den

danner altfor tætte, kompakte og skarpt konturerede Kolonier til at

kunne henføres hertil. Man har anført for mig, at vi muligvis

havde med Clathrocystis at gore; men ogsaa dette vil man blive

nødt til at opgive; den af Cohn for Clathrocystis fastsatte Slægts-

diagnose tillader det paa ingen Maade. Betrairter man en Mi<-r<>-

cocctw-Koloni (Zoogloea-Eorm), vil det være umuligt at finde nogen

bestemt Orden i den Maade, hvorpaa dens Celler ere anbragte. Sien

hos min Organisme ligge Cellerne i Orden og synes at være dannede

ved regelmæssige Delinger af én oprindelig Celle. Paa mindre

Eksemplarer er dette let at paavise; man kan dér følge visse

Hovedvægge igennem hele Legemet (omtrent som paa de yngw,

>f;mske Stadier af Dicotyledonernes Kim), ligesom om de først-
1

^
æg-''

havde delt Legemet i de fra saa mange Steder i Planteriget be-

kendte Kvadranter, hvoraf saa den senere Cellemangfoldighed ved
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heller ikke, som i en Mia ..i ude, men paa det

nærmeste firekantede, i al Fald begrænsede af rette Linjer.

De forskellige i den mikroskopiske Teknik brugelige Kemi-

kalier virke naturligvis forskellig paa denne lille Organisme. Dens

Protoplasmas særegne, faste Beskaffenhed viser sig navnlig ved

dens storre Modtagelighed for stærkt virkende Eeagenser og giver

den i dette Punkt Lighed med Bakterierne, ligesom den ogsaa paa

Bakterievis kan taale Indtørring uden at miste sin Form. Det er

ogsaa Reagensernes Indvirkning, som væsenlig bliver afgorende ved

Sporgsmaalet om en Cellehindes Tilstedeværelse; jeg mener, at en

saadan findes; paa anden Maade kan jeg ikke forklare mig det

stærke Sammenhold imellem Cellerne eller den store Tydelighed,

hvormed de træde frem efter den oven angivne Kalibehandling.

At denne Membran skulde være af Cellulose, kan jeg ikke konsta-

tere, og tor intet angive derom.

Af de forskellige Farvningsmidler, jeg har anvendt, forekommer

en vandig, meget fortyndet (0,5 pro mille) Eosin-Opløsning mig

særlig interessant. Det er mærkværdigt, med hvilken Begærlighed

dette Stof optages af Cellerne; de blive stærkt mørkerøde, og det

er derfor et ganske fortrinligt Middel til hurtig at finde disse Or-

ganismer mellem Muddermassens øvrige Bestanddele. Saadanne

eosinfarvede Præparater holde sig fortræffelig i Glycerin. Ogsaa

andre Tinktionsmidler, saasom Ranviers Pikrokarmin, Beales Karmin,

Hkrinsyre o. a. har jeg forsøgt, men de staa i Virkning tilbage

for Eosinet.

Efter disse anførte Egenskaber tror jeg at burde henføre det

omhandlede Væsen til samme Familie som Sarcina ventriculi Goods.,

^ed hvilken den har mest Lighed og navnlig ogsaa deler den

kraftige Eosinreaktion, medens Sarcina rigtignok overgaar den i

de enkelte Cellers StSrrelse. Man vil hertil kunne bemærke, at

denne ejendommelige Plantes Celler ere ordnede i meget karak-

teristiske, terningformede Pakker, samt at dens Celler have Celle-

kænier, hvad jeg ikke kan finde hos min Form. Dette kan dog
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ikke træde hindrende i Vejen for en Henførelse af begge Former

til samme, snævrere Slægtskabskreds, ti for det første ere de

enkelte Celler hos min Form saa smaa, at man med vore nu-

værende, optiske Hjælpemidler vanskelig skal kunne afgore noget

om deres Indhold, og dernæst vil jeg heller ikke sé min Form

forenet med Sarcina i samme Slægt, men lade den danne en Slægt

for sig. Forsøger man at bestemme Planten efter Cohns System 1
),

kommer man ogsaa Sarcina nærmest. I Begyndelsen, da jeg stu-

derede denne Form, kendte jeg endnu ikke Sarcina ventriculi af

Avtopsi, men havde maattet holde mig til Tekst og Billeder
2
);

da denne Art senere ved Hr. Prof. Eeisz's velvillige Imøde-

kommen, som jeg mindes med- Taknemlighed , kom mig i Hænde,

blev Slægtskabet mellem denne og min Form mig klart. Cien-

kowski 3
) har afbildet Former, som kunde ligne min, navnlig hvis

Cellevæggene vare regelmæssigere og Forstenelserne langt stærkere;

Udviklingen af hans Organismer er dog en ganske anden, Leve-

maade og Forekomst ligesaa, saa at der ikke kan være Me om

en Sammenføring af min og Cienkowskis Form.

Hvad nu min Forms Udviklingshistorie angaar, da synes den

at være yderst simpel, og ogsaa i dette Punkt er Ligheden med

Sarcina slaaendo. Naar Klumperne have opnaaet en ris Storrelse,

danner der sig, som ri allerede ovenfor have omtalt, mindre Ud-

vækster paa dem, eller de ligesom snøres over i to eller flere Le-

gemer, der omsider løsnes fra hinanden og selvstændig fortsætte

Væksten. Jeg har aldrig kunnet iagttage nogen Dissociation af

Cellerne, nogen Sværmertilstand eller Udvoksen til Traade i det

Tidsrum af atten Maaneder, hvorover mine paa forskellig

varierede Kulturforsøg strakte sig.

Mævi.;

Beitrage zur Biologie der Pflanzen.

Cfr. navnlig Suringar: De Sarcina, Leuw

medic.-pharra. Botanik, I, 1879, Pag. 21.

i Vergleichende Untersuchungen uber die Gallertbildungen des 'i

riibensaftes. Charkow 1878. Afhandlingen er russisk, men m<

Resumé. Cfr. Tab. H, Fig. 34 og 49 med Forklaring.
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Sarcina henregnes af Cohn til Bakterierne eller Schizophyt-

erne, og min Form maa føres samme Steds hen. Disse danne

imidlertid ikke nogen vel afgrænset Gruppe, men besidde mange

Lighedspunkter med de saakaldte Phycochromaceer ; det er saaledes

utvivlsomt, at Beggiatoa er en ufarvet Oscillaria, at Spirochaete

og Spirulina staa i lignende Forhold til hinanden, og Spirillum

vil rimeligvis vise sig at være en hermed beslægtet, med Cilier

udstyret Form. Sarcina maatte paa denne Maade komme i Nær-

heden af Merismopedium og den nu beskrevne Form ligeledes.

Da jeg saaledes mener at have en ny, hidtil ubeskreven Slægt

for mig, vil jeg foreslaa at kalde den Sar cinoglolulus; heraf

har jeg hidtil kun fundet denne ene Art, der turde komme til at

hedde S. punctum sp. nov.

Diagnosen lyder da saaledes:

^mrhuiglobulus gen. nov.

Genus Schizophytarum corpora perparva hyalina e cellulis

incoloribus minimis composita formans. Cellulae plantae vivae vix

conspicuae reagentibus chemicis additis apparent. Divisionis modus

ut in Sarcina, quacum maximam similitudinem håbet. Ab hoc

genere eo differt, quod non fasciculos hexaédricos sed globulos vel

glebas subisodiametricas vel irregulares rotundatas format. Nucleum

cellularum non observavi. Species adhuc una cognita, scil.:

S. punctum mihi. Char. gen. Magn. 2—200 p. In limo

putido litoris freti Øresund prope Haunias legi.



Explicatio tigurarum.

ra apparet

. majorum. (Obj. 5).

ibera et tres glebae cohaerentes delin. Cellulae

rmantes perspicuae. Kalipraeparat. (Obj. 10 a

i perparva valde augmentata. (Obj. 10 a imni-)-



Chlamydomonas wua (O.F. M.M.) Cohn.

((Mm. hjallna Cohn).

I det botaniske Laboratorium henstod i længere Tid nogle

Kopper med raadnende Saltvandsalger, navnlig Polysiphonier. I disse

viste der sig foruden Masser af Spirilhon i-olutans, Bacterium Termo

og Lineola samt andre Bakt løber og Beggia-

toa'er. Imellem disse Organismer færdedes i rigelig Mængde den

lille, meget ejendoi to* hyalma Cohn, med bvilket

Navn jeg foreløbig vil betegne denne Plante, som jeg derved fik

Lejlighed til at studere omhyggelig, og da nogle Punkter i denne

lide Skabnings Naturhistorie forekomme mig at være en nærmere

Omtale værdig, skal jeg tillade mig at meddele dem her.

En af de nejagtigste Beskrivelser af denne Ar#er i 1853

givet af Cohn 1
), som har opstillet Arten, der allerede før den

Tid var kendt af Otto Friedrich Maller. Spallanzani, Ehrenberg,

Perty o. a.
2
).

Det er en encellet, farveløs Plante, som med stor Livlighed

bevæger sig i Vandet ved Hjælp af to lange, meget tydelige Cilier

i den ene Ende af den ægformede, af en fin, tætsluttende Membran

omgivne Cellekrop. Protoplasmaet er hyalint, men i Cellens Bag-

ende ses en stor Samling af noget uregelmæssige, langagtige Korn,

som ikke sjældent tilnærmelsesvis ere ordnede i Længderader. De

enkelte Korn ere stærkt lysbrydende, aflange eller rundagtige og

paa yngre Individer ikke sjældent noget jævnere fordelte over hele

Cellekroppen, dog med Undtagelse af den alier forreste Ende, som

altid er klar og kornfri. Disse Korn vise lige over for Jod-Jod-

kaliumopløsning og andre Keagenser, som indeholde frit Jod i Op-

løsning, samme Reaktion som Amylum: de farves stærkt blaa

Og tør vol derfor siges at være Stivelse. Dette Forhold er meget

Cohn
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interessant, men allerede forhen én Gang iagttaget, nemlig af Schneider

i 1854; vi finde altsaa her en klorofylfri Plante, en Svamp, som

man i ældre Dage jo utvivlsomt vilde have kaldt den, der frem-

hringer Stivelse; enestaaende er dette Forhold imidlertid ikke, selv

ikke indenfor Kryptogamerne (for ikke at tale om Lathraea o. m. a.

Fanerogamer), hvor det saaledes skal forekomme i Saprolegniernes

Oosporer 1
) samt, hvad jeg ogsaa selv har haft Lejlighed til at

iagttage, i selve Cellekroppen hos Bacillus Amylobacter 2
) Trecul

og i Følge Hansen hos en af ham som ny opstillet Art, Myco-

derma Pasteurianum 3
). Om det hos disse sidst nævnte Bacterie-

former imidlertid er Stivelse i samme Forstand som hos de hOjere

Planter, er jo endnu meget tvivlsomt og vanskeligt at afgore; vi

have hos disse lavere Former jo endnu ikke andet at holde os til

ved Afgorefsen af dette Sporgsmaal end den kemiske Reaktion med

Jod, og man véd jo, at der gives andre Stoffer end selve Stivelsen,

som farves blaa med Jod, saasom visse Svampecelle-Membraner.

I den klare, kornfri Forende af Chlamydomonas-Cellen angiver

Cohn en („gennemsigtig") Vakuole. Jeg har paa samtlige noje

undersøgte Individer fundet tvende saadanne, begge meget svagt

rosenrøde samt pulserende; Pulsens Rytme er saaledes, at den

ene er i Systole, naar den anden er i Diastole; dog begynder den

ene at udvide sig, lidt førend den anden har trukket sig helt

sammen. Jeg har hyppigst talt 30, 40 og 45 Sekunder fra Sy-

stole til Systole af en og samme Yakuole samt 23—25 fra den

enes Systole til den andens. Det er ikke let at blive opmærksom

paa denne Vakuolernes Kontraktilitet, saa længe Planten svømmer:

men har den løbet sig fast i en Bakterievrimmel, eller stanser den

af anden Aarsag i nogen Tid, kan man ikke undlade at bemærke

dette Fænomen, som jo ogsaa er iagttaget hos andre Chlamydo-

monas-Avter.

i Sé Hofmeister: Lehre von d. Pflanzenzelle, Pag. 380.

I Van Tieghem: BnUetin de la soc. botan. de Franee. 1877.

i Organismer i 01 og Ølurt. Afhandl, for Doktorgraden. 1879.
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Paa mange Individer er en Cellekærne omtrent i Midten af

Kroppen meget let at sé ved stærkere Forstørrelser uden nogen

Præparation; farves Cellerne med Beales Karmin eller med Ranviers

Kfarokannin, træde Kærnerne over alt meget skarpt frem.

Celleliinden er næsten ikke til at sé paa levende Individer.

naar disse da ikke ere i Deling. Men paa saadanne, som efter

Døden have trukket deres Protoplasmakrop sammen, ses der meget

tydelig en yderst tynd Membran; trods 1 anvendt Omhu har jeg

aldrig hverken ved Klorzinkj d eller Jod og Svovlsyre kunnet faa

denne til at vise Cellulosereaktionen, hvilket derimod i enkelte Til-

fælde er lykkedes Dr. Warming, som.lejlighedsvis ogsaa har tmdi-i-

søgt denne Organisme og \- tine Tegninger.

Cellerne angives af Colin at være .,kuirli-e oder etwas eifor-

mige Korperchen". Jeg har, som det vil ses af neden staaende

Maalinger 1
), altid fundet ægformige Celler, hvis Længde omtrentlig

kan angives til det dobbelte af Bredden.

Med Hensyn til denne Arts Formering, ere to Maader nmliire:

Formering ved Deling og ved Kopulation: >aa vidt mig bekendt,

er denne sidste imidlertid : den har heller

ikke vist sig i mine Kulturer, hvilket maa tilskrives den Omstænd-

ighed, at mine Individer ikke delte sig i flere end fire og saa-

ledes ikke frembragte Gameter eller Mikrozoosporer. Den først

aævnte Formeringsmaade har jeg derimod haft rig Lejlighed i il at

iagttage; under selve Bevægelsen deles Protoplasmakroppen ved en

Tværindsnøring , hvorved Cellehinden meget tydelig træder frem:

iver af de to Halvdele, i hvilke Stivelsekornene ligelig have fordelt

sig uden at opløse sig, deles derpaa ved Vægge, som g parallelt

fted Modercellens Længdeakse, men efter indbyrdes krydsende

Flaner; de ny Celler afrunde sig indenfor Modercellehindeu til

S.96 n at Længdeaksen. <•- Kæ
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aflange Individer, hver forsynet med en navnlig ved Farvemidler

klart fremtrædende Kærne, og forskyde sig nu paa en egen Maade,

inden de sværme ud af Modercellens Membran. Disse unge, ny-

fødte Chlamydomonas-Celler ere noget slankere end de ældre, og

Stivelsekornene ere endnu ikke samlede i Bagenden.

Colin angiver, at denne Art skal kunne danne „protococcus"-

agtige Hvilestadier; i mine Kulturer har jeg sét saadanne kugle-

runde, klorofylfri Celler med temmelig tyk, tydelig dobbelt kon-

tureret Membran; de vare uden Stivelseindhold og havde en Dia-

meter af omtrent samme Længde som Chlamydomonas-Celtens storste

Tværmaal; jeg har imidlertid kun iagttaget disse Legemers Til-

stedeværelse i saadanne Kulturer, hvor der var Amøber, og da jeg

ofte har sét disse (navnlig paa Vædskens Overflade) sammentrukne

til kugleformede, membranløse Cellekroppe af nøjagtig samme Ud-

seende i Henseende til Lysbrydning og Vakuolefordeling som den

frit krybende Amøbe og de med Membran omgivne Kugler og navnlig

af samme Diameter som disse, antager jeg dem for en Cystetil-

stand af Amøberne og ikke for et Hvilesporestadium af Chla-

mydomonas. Det har muligvis været lignende, som Colin har haft

for sig; i alt øvrigt stemme nemlig hans Angivelser angaaende det

mikroskopiske Liv, som rørte sig i hans Chlamydomonas-KvMxttW,

uoje overens med det, jeg fandt i mine.

Af de forskellige Eeagenser, jeg har ladet indvirke paa denne

lille Organisme, skal jeg især nævne meget fortyndet Cyankalium.

Dette Stof virker dræbende paa Cellen, dog uden at dens proto-

plasmatiske Indhold trækker sig sammen derved; da endydermere

den af mig anvendte Fortynding af Opløsningen er ganske over-

ordenlig stor, kan Plantens Død næppe tilskrives en Formindskelse

i dens Vandholdighed fremkaldt ved Saltets Indvirkning, men maa

være en Følge af Stoffets kemiske Egenskaber. Døden indfinder

sig meget langsomt og gradvis ; Vakuolernes Pulseringer blive efter-

haanden langsommere, Cilierne svinge med stedse voksende Mathed,

og omsider indtræde Dødssymptomerne , som ere meget karaktei-

istiske; Ciliernes fri Ender svulme nemlig kugleformig op; disse
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Protoplasmakugler blive storre og storre, samtidig med at Cilierne

forkortes, og omsider ere begge Fimrehaarene forvandlede til to

Protoplasmakugler, der som et Par smaa, chytridieagtige Parasiter

sidde fast paa Cellens Forende. En lignende Maade at trække

Cilierne ind er ogsaa iagttaget" af Strasburger *) hos Vaucheria-

Sværmsporen. Yi kunne niaaské her tilfr.je. at ikke altfor kon-

centrerede, vandige Opløsninger af Indigokarmin aldeles ingen Ind-

virkning have paa Chlaraydomonaderae , der ikke engang optage

Farvestoffet i sig, men svømme ubeskadigede om i den blaa Vædske.

Derimod virker Kloroformdamp øjeblikkelig dræbende.

i—-. IS.

::>..'. i Kærn.'

Vakuoler o.s.v.

Chlamydomonas hyalina har været kendt siden Mikroskopiens

graa Oldtid; den kan med fuld Foje siges at have været Vidne til

Aen suksessive Udvikling gennem Tiderne af det Instrument, hvor-

med dens Struktur er bleven eftersporet, idet dens utvivlsomt først*'

Jagttagelse falder kort førend 1765, medens, som jeg haaber siden

at kunne vise, engelske Mikroskopikere i dette sidste Aarti have

studeret dens Bygning med alle de optiske Hjælpemidler, vor Tid

stiller til deres Kaadighed. Det er ikke min Hensigt lier at give

en Tidsigt over den fuldstændige Litteratur om denne Organisme;

dertil vilde bl. a. kræves en langt bedre Kundskab om den Del,

der falder inden for Zoologiens Omraade, end den, hvoraf jeg er i

Besiddelse; ti ogsaa Zoologerne have taget sig af Chlarmfdomonas-

Arterne; disses Skrifter nødes jeg til for en Del at lade ude af

betragtningen. Jeg kan ikke antage andet, end at Slægten Chla-

mydomonas i mange Forhold slutter sig saa noje til utvivlsomme
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Planter, at den kun med megen Uret endnu bestandig vedbliver

at figurere i adskillige zoologiske Værker 1
).

Følge vi de forskellige Forfatteres Citater tilbage i Tiden,

tinde vi vor Form omtalt i 1765 (ikke 1764, som Ebrenberg an-

giver) bos Wrisberg 2
); at hans Figurer, som saa mange andre

fra bine Tider, skulle ligne dem, vi nu til Dags levere, vilde

være for meget forlangt; man maa beklage, at Mikroskopets For-

styrrelse ikke er angivet,

I Aåret 1777 træffe vi denne Organisme omtalt hos Spal-

lanzani 3
), som har fundet den i Infusioner. Hans Figurer ere

efter vore Forestillinger lovlig tarvelige, men i endnu hojere Grad

maa dette dog siges at være Tilfældet med den følgende Forfatters,

nemlig Gleichen-Kuszworm 4
). Man sammenligne blot hans

nedenfor angivne Figurer med dem, vi nu levere ; han angiver For-

storrelsen til 500 Gange (diam.), men hvis ikke O. F. Muller netop

henviste til disse Billeder, vilde jeg ikke være falden paa at føre

dem herhen, og det er mig endnu ufatteligt, at de skulle forestille

den Mlillcrske Monas ura, som vi ret nu skulle omtale. Gleichen

har fundet Formen i raadne Korninfusioner o. a. og kalder den for

„Chaos" og „Vorspiel", til visse temmelig besynderlige Artsnavne.

I den følgende Tid træffe vi den igen hos O. F. Mul ler 5
) i

1786, som baade afbilder den og benævner den. Hans Figurer

ere ikke gode, de kunne ligne andre „Monader", og det er jo

heller ikke urimeligt, at flere Former ere blandede sammen. Han

kalder den Monas uva og diagnosticerer den meget præcis saaledes:

Monas hjalinå gregaria. For ham saa vel som for en Del af de

senere Forfattere ligger det karakteristiske deri, at Individerne ere

franc. Tome I. pa- 2<r.i
: Tab. II. ri- XV

Samen- und Infiisiuiisthiereh..'ii. XnrnU-rL;-.

fig. A, I, b, og B, I, a.

Animalcula infusoria. Tab. I, fig. 12—13.



ligesom sammenhobede i Drueklaseform; hvis hans M.xwa virkelig-

er den samme, som vi nu kalde Ch/amydomonas hyalina (og vi maa

anse dette som samKuih^n. maa han have sét Delingsstadier, o-

det oven i Kflbet med 8 eller flere samlede, hvilket Tal i hans

Kulturer maa have været det normale, da han vel ellers ikke vilde

have afbildet det; i mine egne Kulturer er Firedelingen indtil

Dato enoraadende a
).

hyalina, deri synes ogsaa alle senere Forfattere, der angive noget

om Synonymien, at være enige. Det er færd at lægge Mærke til,

at Huller ikke har sét nogen Vakuole eller sy ne.s at have bemærket

nogen Forskel mellem Cellekroppens tvende Halvdele; endog ved

meget svage Forstyrrelser kunne Ovnene i Bagenden tydelig

kendes, og ogsaa hos andre Former har Muller med sine optiske

Hjælpemidler kunnet sé slige Strukturforhold. [Eller skulde vor

t'hlamydomona* hyaU,ia være Mullers Volvox globulus? Cfr. Anim.

infas. Tab. III, Pig. 4].

Siden Mullers Tid tror jeg ikke denne Form gores til Gen-

stand for Omtale end sige for dybere gaaende Studium førend i

k'ng af de mikroskopiske Organismer i „Encyclopédie méthodique" 2
).

Han kender intet til Cilierne og benægter Tilstedeværelsen af en

Membran. Han har sét Individerne dele sig, hvorhos han be-

mærker, at de efter Delingen nylig lo-Iupu- »'eller indtil Forveks-

ling ligne Monas lUla . - r>,vlhlb;,i Lnl!„ O. F. Muller, Tab. XI,

lannelsen er ikte

den kønslige Formering ere endnu

1 Encycl. méthod. ffistoire naturelle

Cfr. ogsaa samme Bind Pag. 5
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Af senere Forfattere maa vi navnlig fremhæve Ehrenberg,

hvis store Infusorieværk J
) ogsaa omfatter vor Monade. Han op-

stiller en ny Slægt Polytoma 2
), „Theilmonade", tillige med andre

dannet af Mullers ved denne Lejlighed spaltede Slægt Monas.

Denne nye Slægt, up-tilM: p.u Muller*. Mnu«* wa og kun inde-

holdende én Art, P. Uvella, „zeichnet sich durch unvollkommene

Ahschntirung der Individuen hei der Selhsttheilung von den Trauben-

monaden aus". Ligesom Muller anser' han aahenhart den „poly-

tome" Tilstand for den normale, da han lader den afgive et væsen-

ligt Bidrag til Diagnosen; da Individerne imidlertid ikke kunne

skilles fra hverandre, men bestandig leve sammen, mener han

ganske karakteristisk, at denne Form „fehlt ein groszer Theil der

Poesie des Lebens, den jene besitzen". Han synes at være mest

tilbojelig til ingen Hinde at antage uden om de sammenhobede

Individer; han kender kun én, kontraktil Vakuole, som han imid-

lertid antager for en Del af det mandlige Sexualsystem og afbilder

paa et ganske urigtigt Sted, — muligt, at han har forvekslet den

med Kærnen. Hans Figur kunde for øvrigt være bedre.

I Dujardins Infusorieværk 3
) (1841) nævnes Polytoma uvella

Ehrb., som væsenlig citeres med Ehrenbergs Ord. Ingen nye, selv-

stændige Iagttagelser angaaende denne Form foreligge fra den be-

romte, franske Naturforskers Haand.

I 1852 fremkom Schweizeren Perty med sit Værk 4
) om de i

Schweiz indtil da iagttagne lavere Organismer. Vi træffe paa hans

sytten Tavler en stor Masse indbyrdes yderst forskellige Væsener

afbildede, derimellem ogsaa vor Chlamydomonas , som han kalder

Polytoma uva, idet han restituerer det Mullerske Artsnavn. Han

3 Zoophyte.-. — Iuiusoires. ian-

1841. Pag. 302. Ingen Afbildning.

i Maximilian Perty: Zur Kenntniss kleinster Lebensformen. Bern. 1&»-

- Cfr. Pag. 175. Tab. XII. Pig. 3-5.



har, skont med en Del Besvær, kunnet iagttage Cellehinden. Hos

eii Form, som han kalder P. ocellatum og altsaa holder for en

særlig Art, har han iagttaget en „blassroth" farvet „Ojeplet"

(mulig en af Vakuolerne). Han har set Individer, som delte sig i

indtil ti andre, ligesom han er den første, der afbilder CHier&e.

De større, af mig som Amyloidlegemer betegnede Gryn i Celle-

kroppen har han iagttaget, men følgende sin ejendommelige Op-

fattelse af Infusoriernes Bygning mener han i disse Legemer at sé

„Biastier", o: en Slags Formeringsorganer, som ved Moderorganis-

mens Død skulle frigores og vokse ud til nye Individer. Hans

Figurer maa for Resten siges endogsaa for hans Tid at være ual-

I det paafølgende Aar blev Fertys Fotytoma um atter Gen-

ronite Bakterieforsker, helligede den sin Opmærksomhed 1
). Han

henfører denne Organisme til Slægten Cklamydomonas Ehrb.. til

maa henføre den, Farven alene undtagen. Den Beskrivelse, han

kærnen, dog kun paa Eksemplarer dræbte i Alkohol og endda med

nogen Tvivl; han kender kun én Vakuole, men omtaler ej dens

Kontraktilitet, ligesom han forgæves har søgt at godtgøre Mem-

branens „Holzfaserstoff"- (Cellulose-) Natur. Hans Figurer lade os

straks genkende denne Form, og han gor tydelig opmærksom paa.

at det er fra Delingsstadier i denne Flautes Liv, man tidligere

hentede Slægtskarakteren for Pohjtoma. Idet han udtager den af

Slægten Pohjtoma (og derved vel lader denne forsvinde), mener han

tillige, at den bør skifte Artsnavn. ..- kalder den derfor Chlamydo-
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I 1854 træffe vi fremdeles et Arbejde, hvori den foreliggende

Form er beskreven, nemlig af Schneider 1
), som helliger den en

meget udførlig Skildring. Han har iagttaget en Cellehinde, men

siger om den, at den netop ikke bestaar af Cellulose; han har

anvendt Klorzinkjod samt Jod og Svovlsyre ved Undersøgelsen; han

og har iagttaget de to kontrak-

tile Vakuoler i den forreste Ende. Det interessanteste er frem-

deles, at han ogsaa mener, at de klar*' Kom i Protoplasmakiv.ppens

Bagende reagere som Amylum med Jodjodkalium. Han søger at

bevise, at Pohjtoma uvella, som han kalder den, er et Dyr. Hans

Undersøgelser ere fuldkommen au niveau med Tiden, bære Præget

af udmærket Iagttagelsesevne og ere, hvad Beskrivelsen af den

udviklede Form angaar. saa fuldstændige, at vi endnu i vore Dage

næppe have noget af Betydning at tilfoje.

„einen zarten, von eiuem hellen Hof umgebenen Brasenen" i Celle-

kroppens Midte ; den ligner en kontraktil Vakuole, men er i Virke-

derimod har han sét én kontraktil Vakuole i den smallere Ende.

Hans Figurer ere ret gode (Tab. X, Fig. 36—38).

Pritchard 3
) har i Aaret 1861 omtalt samme Art. Han ken-

r.-irner don til //>/,„,„„ ri, >a . den anden Familie af hans Gruppe

ere haus deri opførte Iai.^,,_, >,.
:

- ,.
:

j'. /..;..,. , „,-,/',, dog kun faa,

og det forekommer mig, at hans Kritik af andres Angivelser lader

u.'grt tilbage at ønske: man faar ikke noget Indtryk af, hvorledes

i Schneider: Symbolao ad Infusoriorum hi-t -irn iMt-ir.ii m. b.. •-

Dissert. Berlin. 1854. (Pag. 5—21, Tab. I. Fig. 1—15). Kndw i g*

I, in ._ /ui K. nnti i-, niikr.,.k< y i>« hor Organismen. (Abh. d. Senkb.

nat. Gesellach. D, Pag. 236).

l Pritchard: A bist-n „f mfusoria including the Desmidiaceae and

Diatomaceae. bril LO Tavler. Lon

1861. Pag. 504, Tab. XX, Fig. 1-14.



han forholder sig over for Schneiders Iagttagelser, som han dog

citerer, endog med storste Udførlighed. Han anfører selv om

Slægten Polytoma: „A large contractile vesicle and the trace of

a nucleus are s orne tim es visible" 1
). Dette er, som vi have sét,

urigtigt; der findes to kontraktile Vakuoler, og Kærnen er altid

synlig og det ikke blot antydningsvis; Schneider har dette fuld-

kommen rigtigt, og Pritchards egne Figurer, som i hoj Grad ligne

Kopier efter Schneiders, vise det meget godt. Han tegner Cilierne

for korte, og noget tilsvarende til hans Tig. 8 („external membrane

broken up into granules") kender jeg ikke. (Ofr. Schneider, Fig. 8,

samt Tekst Pag. 7).

Hos Rabenhorst 2
) findes denne Art ligeledes optaget, og

vi genfinde den fremdeles i det nye Arbejde af

Kirchner 3
) fra 1878, „Die Algen Schlesiens".

Det er vistnok ikke særdeles mange, specielt zoologiske Værker,

som i den nyere Tid have sysselsat sig med den her omhandlede

Form. Det herhen hørende, nyeste Værk er Friedrich Steins

udmærkede og pragtfulde Skrift om Flagellaternes Naturhistorie 4
).

Heri behandles Spørgsmaalet om disse Væseners dyriske eller vege-

tabilske Natur meget grundig, og Forfatteren kommer til det for

mange Algologer maaske overraskende Resultat, at ikke alene Ghla-

itødomonas hyatma, der for Resten opretholdes som en Polytoma,

men alle Chlamydomonader , alle Volvociner samt Haematococcus

ere utvivlsomme Dyr, som dels ved deres Hjemmehøren i Rækken:

Chrysomonader — Monader — Dendromonader — Cryptomonader —
Dinobryer (hvor Forf. vil have dem indskudt imellem de to sidst

nævnte), — dels ved Besiddelsen af Kærne og kontraktile Vakuoler

af mig.
') Flora Europaea Algarum. HI, Pag. 96. 1868.
3

) Cohu: Kryptogamenfl. v. Schlesien. II, 1, Pag. 92.
4

) Der Organismus der Infusionstbiere. III Abtheilimg. 1ste Hiilfte.

1878. Leipzig. Med 24 Kobbertavler. Fol. — Jeg er Hr. O. Nord-

ste-lt i I,,!,,!
\,.--. ; ! •
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:- dyrisk'.' Natur. Det er muligt,

have Eet i at anføre den første Bevisgrund, men i den sidst

nævnt* kai }< ^ ikb vær. enig med ham. Schmitz's nyeste

Undersøgelser over Cellekærner have vist os disse, hvor vi forhen

ikke havde anet dem, og de have jo endda alt længst været kendte

hos utvivlsomme Planter (Ber. d. niederrheinischen Ges. Bonn.

4 Aug. 1879). Paa Sporgsmaalet : Plante eller Dyr? skal jeg for

Resten her ikke nærmere indlade mig, da det vist nok endnu kun

lader sig afgore med Sandsynlighed og ikke med Vished.

De neden anførte, engelske Forskeres Afhandling omtaler

Stein ikke i det foreliggende Afsnit af sit Værk. Han afbilder

Arten og har iagttaget røde „Øjepletter", endog Grupper af saa-

danne, hos flere Individer. Den udførlige, deskriptive Tekst er

endnu ikke udkommen. — (Cfr. hans Tab. XIV, Fig. 1—28) *).

Efter at vi saaledes have fulgt vor lille Organismes Historie

i dens væsenligste Punkter, have vi, endnu tilbage at gSreEede for

ét, som jeg hidtil har ladet ude af Betragtning, og paa hvilket

min Opmærksomhed ogsaa først har fæstet sig adskillig Tid, efter

at mine egne, oven staaende Undersøgelser vare udførte. Chlamy-

domonas hyalina er nemlig omtalt i 1874 i en Afhandling af t
-

engelske Mikroskopikere , Dallinger og Drysdale, hvis Under-

Bøgeiser over forskellige Monader og Bakterier ere bekendte
2
).

Disse Forskere undersøge Monader, Cercomonader o. a. til saadannfl

Formkredse hørende, smaa Skabninger med saa stærke Forstørrelser,

at vi her paa Fastlandet kun yderst sjældent anvende noget lign-

ende og mest ere vante til at sé dem opførte i vore Optikeres

Kataloger, nemlig Forstyrrelser paa over 2000, ikke sjældent 10000

Gange, — i det mindste efter Angivelserne.

I Infusioner af raadne Torskehoveder optraadte der imellem

forskellige Bakterier ogsaa en Form, som de afhilde i
;

i Life History of the Monads.



tildels saakaldte Udviklingsstadier, men hvilken de intet Navn til-

lægge, og som de overhovedet synes at mene her at iagttage for

første Gang; i det mindste angive de intet om, at andre have sét

den før. Efter Figurerne V at domme maa denne imidlertid være

vor Chlamydomonas hyalinax Storrelse, Form, Udstyr, Farve og

Bcvægelsesmaade passer komplet paa denne Art; de have ogsaa

sét den dele sig, ganske som vi ovenfor have heskrevet det. For-

fatterne mene nu hos forskellige andre „Monader" at have iagttaget

«n hidtil ukendt Udviklingsgang , nemlig en Dannelse af ganske

overordenlig, man kunde næsten sige forunderlig smaa Kim, der

igen gradvis vokse ud til en Organisme af samme Art som den,

hvorfra de stamme. Ogsaa hos vor Form ville de have iagttaget

noget lignende; de Korn, som vi oven for have betegnet som amy-

loidagtige formedelst deres Jodreaktion (hvilken Dallinger og Drysdale

ikke synes at have bemærket), skulde til en vis Tid træde ud af

Cellen 1
) og inden i sig hver især atter danne en Mængde endnu

mindre „Kini'\ som bevægede sig og „rapidly increased in size so

efter de tvende engelske Forfatteres Figurer (Tab. LXXX1Y, Fig. 14

og 15) skulde man snarere antage, at bemeldte „Moderkim" (Aniy-

loidmasserne) vare blevne frigjorte ved et mekanisk Tryk paa Chla-

r'*>jdomo?ias-CQllcn, hvilket ved den ringe Fokaldistanee, de anvendte

Powell & Lealandske Objektiver frembyde (Vss a Vm inch = 1,0

a 0,5nua), meget let maa kunne indtræffe; men herimod skulde man

s}nes, at den omtalte successive Udvikling af de omsider frem-

bragte, næsten molekylære Kim bestemt taler; det gor den ogsaa,
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— hvis den er rigtig! Men Forfatterne skylde os nojere Kegn-

skab for disses r/vikling; ikke et eneste Moment af denne er tegnet

eller forklaret, og vi kunne kun holde os til de oven for citerede

Ord; dette forekommer mig meget uheldigt; man sér ikke, at

Forfatterne ikke have ladet sig skuffe af andre Væsener, som have

forurenet Kulturerne, og endelig synes den hele Udviklingshistorie

saa forbavsende, at den paa ingen Maade slutter sig til andre

Chlamydomonaders l
). — Forfatterne have imidlertid iagttaget én

Formeringsmaade til, nemlig en Kopulation (Tab. LXXXTV, Fig. 21

og 22; Tab.LXXXV, Fig. 23—25); dette var at vente; menZygo-

sporen dannes rigtignok paa en hojst aparte Maade og forholder

sig ved sin „Spiring" dernæst ganske anderledes, end man i Ana-

logi med andre Arier af samme Slægt kunde vente 2
); den frera "

bringer nemlig Myriader af lignende, molekylære Kim, som vi om-

talte oven for.

Efter alt dette er det klart, at her enten, som Forfatterne

mene, foreligger noget aldeles nyt og hidtil ukendt, og Chlamydo-

monas hyalina maa i saa Fald ikke betegnes med dette Xavn,

eller ogsaa have de tvende engelske Naturforskere ikke haft den

samme Organisme for sig, som jeg, — hvad jeg dog tror, der er

al Eimelighed til ikke at antage. Der gives dog endnu rø SÉfllig*

hed, nemlig at Dallinger og Drysdale have ladet sig skuffe af for-

skellige Forhold, som nawilig Præparationen og saa stærke For-

storrelser let medføre, — jeg skulde være tilbojelig til i al FaM

for en Del at antage dette.

De tvende „snapping eyespots", som jeg oven for har omtalt,

og som i 1854 bleve opdagede af Schneider, ere ikke undgaaede

Dallingers og Drysdales Opmærksomhed. Derimod kan jeg, trods

.'.
: .

:.
: :_ : i-i - /.

'

:

:

.

.
-

merne har været tilstrækkelig, eller endog blot, at den overhovedet

har fund-t Sted. Man sammenligne Forfatternes Beskrivelse af Ar-

bejdsmaaden (1. c. Vol. XI, Pag. 97).

Smlgn. Kirchner i Cohns Krvptogamenflora Schlesiens, Bd. H-

Ute II. !:•-. Pag. 91.
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Seibert og Kraffts udmærkede System IX (V32 inch — 0,8
mm

ækvivalent Fokaldistance, omtr. svarende til Zeis's immersion M
(Vss inch)) ikke sé den af dem afbildede (Tab. LXXXIII, Tig. 1,

2, 3) Form af Oliernes Basalpartier og vilde ogsaa tildele Olierne

en større Tykkelse, end de afbilde. Deres Figurer 26 A og B

(Tal). LXXXY) kan jeg let forklare mig som Dødsfænomener (smlgn.

hermed min Tekst ovenfor) og Fig. 27 C som et lignende af en

abnorm, 4-ciliet Form.

Nyere Bearbejdelser af denne Plante ere mig ikke bekendte;

men maatte mine oven staaende Bemærkninger henlede andres Op-

mærksomhed derpaa, navnlig med særligt Hensyn til de nys om-

talte, engelske Forskeres Resultater, som jeg kun kan betragte

med mindre Tillid, er Hensigten med disse Linjer opnaaet.

Endnu til Slutningen blot et Par Ord om det rette Navn paa

den her behandlede Plante. Det vil af de ovenfor givne, historiske

Betragtninger være klart, at O. F. Mullers Artsnavn er det op-

rindelige. Følgelig ere saa vel Ehrenberg som Cohn ikke beret-

tigede til at omdøbe den, i al Fald ikke efter de nu gældende

Love for Benævninucii. Navnet hjjalhia maa efter min Formening

rettes til uva; Planten skal da hedde:

Chlamydomonas uva (O. F. Hull.) Cohn.

Syn.: Chlamydomonas hyalina Cohn, 1853,

Polytoma uvella Ehrenb., 1838,

Uvella Chm

Monas \



Sarcina litoralis sp. nov.

I det samme Tangmudder, hvori min oven omtalte Sarcino-

globulus forekom, har jeg truffet en Art af Slægten Sarcina Goods.

Medens S. ventriculi Goods. udmærker sig ved de regelmæssige,

kubiske Kolonier, dens Celler danne, fremtræder min Form i langt

uregelmæssigere „Pakker", og Gennemsnitsstørrelsen af de udvoksne

Celler er større end hos hin. Efter Findestedet har jeg benævnt

den S. litoralis. Diagnosen turde lyde saaledes:

S. massulas mini <i» n/, i<
'•

, , - rmans. Xucleos celhdarum

non vidi. Diam. cell. 2,66— 3,99 p. Habitat in limo putido litoris.

— Prope Haunias ad litus freti Øresund legi 1818. Januar.

Esplicatio figiirarum

(Vid. fig. I, Å, B, C)

Sareiiui. liforalis sp. nov. Camcra clara



Bidrag til Opfattelsen af

Kløvning og Kimbladdannelse hos Echiniderr

B. S. Bergh.

M : 1
'•

i Modet den 19de November ;

Under et Ophold i Strib i August 1879 lededes jeg ind paa Under-

søgelser over den embryonale l . Eckinodermerne og

særligt hos Echiniderne. Kunstig Befrugtning lykkes her over-

ordentlig let 1
); man kan uden Vandskifte hoIde Embryonerne 8

Dage og undertiden endnu længere i Glas, som kun indeholde lidt

over i/a Pot Vand, naar i
samme blot ere fyldte næsten til Kanden

°g tildækkede med en Glasplade, og man faar ved at ryste nogle

faa Ovarier i Saltvandet en saa uhyre Masse Æg, at man kan for-

følge Udviklingen paa bestandigt i Overflødighed tilstedeværende

Materiale
• _ i .

behøver man her ikke at anstille saamange Forsøgsrækker, som det

ellers vilde være nødvendigt. Jeg har derfor ialt ogsaa kun an-

stiHet 6 saadanne Forsøgsrækker, mest i den Hensigt at faa alle

Stadierne at se, idet nemlig Befrugtningen foretoges paa helt for-

Vi Time i et Glas, bedae

ærreste Æg befrugtede; de fles
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skjellige Tider af Døgnet, Æggene ere endydermere i den Grad

pellucide og fortrinlige Undersøgelsesobjecter, at man kan lade sig

nøje med Overfladebilleder og optiske Tversnit og ikke behøver at

gjøre virkelige Snit, idetmindste ikke, hvad de tidligere Stadier

angaar.

Mine Undersøgelser leverede paa de allerfleste Punkter en

fuldstændig Bekræftelse paa de Resultater, hvilke Selenka-) bat

n. alt-t i m ny-uLh^n f-m i.'
1

- MnM.-Mse. Xavnlig med Hensyn

til de forskjellige Organers (Skelettets, Tarmkanalens og Peritoneal-

blærernes) Dannelse kan jeg derfor fuldstændig se bort fra en

Publication. Der er dog imidlertid nogle faa Punkter, paa hvilke

mine Iagttagelser have givet mig Resultater, sum afvii;< fra «'lb

supplere Selenkas. Dette gjælder især om den senere Del af Etøy-

ningsprocessen og om Mesodermkimens Anlæg. Idet jeg saaledes

nødes til at gjøre Indsigelser mod en saa nøjagtig Iagttager som

Selenka, skal jeg ikke undlade at gjøre opmærksom paa, at jeg

har vist alle de væsentligere Udviklingsprocesser, som skulle om-

tales i det følgende, til en anden Zoolog. Hr. Cand ni; g. Ti u>t< 1t.

som delte mine Anskuelser fuldstændigt. Den Art, som har været

Gjenstand for mine Undersøgelser, er en af de samme, som har

tjent Selenka til Materiale.

Befrugtningen hos Echinvs ...J'hn-'s kir ji u- allerede iagttaget

i August 1878 og har herom lejlighedsvis givet en kort Notits
8
}

Jeg indlod mig dengang aldeles ikke paa udførligere Meddelelser,

fordi disse mine første Iagttagelser herover kun bekræftede allerede

velbekjendte Fakta, og jeg ikke dengang kunde forelægge noget

sikkert med Hensyn til det eneste Differentspunkt mellem de nyere

Undersøgere heraf, hvorvidt nemlig Æggets Membran er præexi-

sterende eller først dannes ved Befrugtningen. Jeg har iaar for-
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fornyet disse Forsøg og er herved kommet til sikkrere Kesultater,

hvilke her kortelig forelægges. Medens nemlig Fol*) og Selenka 5
)

mene at have iagttaget, at der først ved Zoospermiets Indtrængen

i Ægget dannes en Membran om dette, nægter Hertwig 6
) dette og

er af den Anskuelse, at Ægget allerede før Befrugtningen besidder

en fin Membran. Jeg maa her i ét og alt slutte mig til Fol og

Selenka. Ægget hos PsammechLi .- milhiris besidder før Befrugt-

ningen aldeles ingen Membran, men kun en geléagtig Omhylling;

men paa det Sted, hvor Zoospermiet trænger ind i Ægget, hæves

der strax en fin Membran af fra Protoplasmet , hvilken hurtigt

breder sig ud og snart omgiver hele Ægget. Jeg har iagttaget

dette aldeles saaledes, som det er gjengivet i de to nævnte For-

fatteres smukke og naturtro Tegninger.

Selenka sammenfatter sine Kesultater om Kløvningen hos Echi-

niderne kortelig saaledes. Den kan snart kaldes „regulær" (= pri-

mordial, Haeckel; acqual, Claus), snart inaequal; thi undertiden op-

træder en Størrelsesforskel mellem Kløvningskuglerne meget tidligt,

undertiden først senere, senest naar deres Tal er steget til 16

eller 32. Den allerede paa dette Tidspunkt fortykkede Del af

Blastodermen svarer til den senere Entoderm -\- Mesoderm. Der

dannes aldeles ikke nogen Morak; dette Stadium existerer altsaa

ikke hos Echiniderne, idet Blastulaen fremgaar som directe Prodnkt

af Kløvningen.

Hvad det sidste af disse Punkter angaar, da kan jeg være

fuldstændig enig med Selenka. Der findes allerede mellem de første

4 Kløvningskugler en lille Hule, som senere bliver større og større,

idet Cellerne vige ud fra Centrum imod Peripherien, og Blastula-

dannelsen foregaar altsaa successive lige fra Kløvningens Begyndelse.

Arch. de zoologie exp. et gén. Tom. VI. 1877. P. 145—160.
s

) Emil Selenka, Zoologische Studien. 1. Befruchtun-

Toxopneustcs variegatus. Leipzig 1878.
e

) Oscar Hertwig, Beitr. z. Kenntn. der Bildung. Befruchtim«,' und Th-i-

lung des thieriselien F.ies, Dritt.-r Tli.-il. il..r
l
.li^l.»y. Jahrb. Ud. IV.

1878. P. I5ti—175. 177-21:;. T.if. Vl-XI.
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idet Morulastadiet fuldstændigt overspringes. Under hele Kløvnings-

processen er Ægget omgivet af den fine Membran, som dannedes

ved Befrugtningen; men naar den egentlige Kløvningsproces er til-

ende, omtrent 9Va Time efter Befrugtningen, sprænges denne Mem-

bran 7
), og samtidigt bermed udskyder hver af Blastodermens Celler

et Cilie. Dette iagttoges engang med overordentlig Tydelighed.

Et Æg var endnu omgivet af en meget tydelig Membran; men

Blastodermcellerne laa meget tæt op ad denne; det iagttoges først

uden Dækglas; ved Anbringelsen af et saadant brast Membranen

paa et enkelt Sted, medens den vedblev at ligge tæt ben over den

øvrige Del af Ægget; paa det Sted, hvor Bristningen havde fnndet

Sted, udskøde Cellerne aldeles momentant Cilier, og en kraftig

Eimrebevægelse begyndte, medens paa alle andre Steder Cellerne

forble ve i fuldstændig Eo. Virker den umiddelbare mechanisk-

chemiske Berøring med Saltvandet paa disse Blastodermceller som

et Pirringsmiddel til selvstændig Bevægelse?

Medens jeg altsaa i denne Henseende, Morulaens Ikke-Existents

og den direkte Blastuladannelse kan slutte mig til Selenka, er dette

ikke Tilfældet med Hensyn til Kløvningens Modus, tfølge mine

Iagttagelser har den Størrelsesforskel imellem Kløvningskugleme,

som undertiden optræder meget tidligt, undertiden meget sent, ikke

den Betydning, som Selenka tilskriver den, og Kløvningen kan

efter min Opfattelse ikke kaldes inæqual, men er en ægte „regu-

lær" (Selenka) eller „primordial" (Haeckel), hvad enten man nu

foretrækker det ene eller det andet af disse Udtryk Den Stør-

relsesfoi kel. som man iagttager her, er nemlig (ifølge min Op-

fattelse) aldeles ikke identisk med den, som iagttages paa virkeligt

inæqualt kløvede Æg. Paa saadanne samle nemlig større og

mindre Celler sig hver for sig og ere i Eegelen tillige af for-

skjellig Structur, saaledes f. Ex. hos Mollusker, Spongier, Annelider

o. s. v. Her findes derimod større og mindre Blastodermceller

M Si-.^Jc^lio-,-^ r,:.., <;rnnr1 nf <M afjprl-«. TrvV <W lldflVPS Paa deU Uld"
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imellem hverandre; Størrelsesforskellen synes her (paa disse tid-

Ugere Stadier, medens Ægget endnu ligger omgivet af Membranen)

at være af en mere tilfældig Art; der findes ved den egentlige

Kløvningsproces's Slutning endnu ingen constant Blastodermfor-

tykkelse; en saadan optræder først, naar Larven allerede i nogen

Tid har været fritsvømmende, altsaa længe efter den af Selenka

angivne Termin. Større og mindre Celler 8
) ligge under Kløvnings-

processen imellem hverandre (i de Tilfælde, hvor der overhovedet

findes nogen Størrelsesforskjel), og alle Kløvningskugler forholde sig

i Bygning fuldstændigt éns.

Selenka er paa Grund af sine ovennævnte formentlige Iagt-

tagelser kommet til det Eesultat, at „en regulær Blommekløvning

i Ordets morphologiske Forstand overhovedet ikke existerer". De

Reflexioner, han kommer frem med i denne Anledning, synes mig

langtfra at levere virkelige Beviser herfor. Thi selv indrømmet,

at Echinidernes Kløvning var inæqual — hvad jeg iøvrigt slet ikke

er tilbøjelig til at antage — saa staar der dog en stor Mængde

Former tilbage, for hvilke Selenka endnu bliver os Beviset skyldig.

Jeg skal her ganske særligt fremhæve en Iagttagelse af A. Kowa-

lewsky 9
) over Campanulariernes Udvikling af Eucopeægget. Denne

f°r sin Paalidelighed saa velbekjendte Forfatter angiver her, at der

af den totale Kløvning fremgaar en af ét Lag Celler dannet Hul-

kugle (Ectodermens Anlæg), og at Entodermen danner sig af et

ikke tydeligt cellet Materiale, som udskilles af Ectodermen paa

Ydersiden af Blæren og efterhaanden fylder hele Kløvningshulen.

Forløber heller ikke her Kløvningen regulært? — Men ogsaa paa

nig. Dette ei

meget betydelig, undertiden

pathologiak kløvede Æg, som jeg har set det mange Gange,



mange andre Omraader, f. Ex. med Hensyn til Kløvningen kos

Asciåii ne og Amphioxiis, maa Selenka bringe Beviser, for at hans

Theori kan kaldes nogenlunde velbegrundet. Saalænge det ikke er

afgjort, at det i alle Tilfælde er nogle bestemte af de aller-

r. som producere Ectodermen, andre
(j

Begyndelsen af aldeles bestemte), som danne Entodermen, saalænge

vil Antagelsen af en regulær Kløvning være fuldstændigt tilladelig.

Theoretisk har denne Opfattelse ogsaa megen Sandsynlighed for sig.

Staar man overhovedet paa det Standpunkt at søge Metazoernes

Udgangsform i et af to (primære) Kimblade sammensat Væsen, saa

maa Grunden til et saadant Væsens Fremkomst vel søges i den

med den forøgede Størrelse følgende Tendents til Fladeforstørrelse

og den derved fremkaldte successive Indkrængning ; Cellerne (Ecto-

derm- og Entodermceller) have da oprindeligt været énsbyggede og

først senere, paa Grund af Overtagelsen af forskjelligartede Func-

tioner, differentieret sig vid.-iv. >,i;iled.->, vilde altsaa den inæquale

Kløvning være at opfatte som en Heterochroni.

Med Hensyn til Gastnda-Invaginationen stemme mine Iagt-

tagelser fuldstændigt med Sclenkas. ii-.-i.i ihi-1 Hi-n>yn til Meso-

dermkimens allerførste Anlæg; dog kunde jeg ikke forfølge Dan-

nelsen af „den tragtformede Rende" og Spalte med saa stor Nøj-

agtighed som Selenka. At Mesodermkimen opstaar bilateralt i sin

første Begyndelse (ligesom hos Holothurierne 10
) og mange andre

Former), anser jeg for utvivlsomt; den opstaar, før Gastrulationen

finder Sted. — Ogsaa med Hensyn til Tidsangivelser kan jeg her

fuldstændigt slutte mig til Selenka. Derimod tror jeg med Hensyn

til den fortsatte Udvikling af Mesodermkimen at kunne supplere S.

Jeg bemærkede paa (ia-tniiæ, hvor Mesodernieeller vare ophohede

i iu.-uet '.itii-i- Må'!!-.!- ii«-ii:n- \.'d den ontodermale Invagination og

herfra vandrede omkring i „Gelékjernen" , at nogle Ectodermceller

strakte Udløbere ind i denne. Ved at forfølge disse i længere



Tid lykkedes det mig at iagttage Delinger og Afsnøringer paa saa-

danne Celler (se hosstaaende Figur), hvorpaa de saaledes nydannede



producerede) Mesodermceller ; dette iagttoges dog kun tydeligt 5

Gange; langt flere Gange bemærkedes de indadvendte Ectoderm-

celleudløbere (se foranstaaende Figur). Nogle Gange blev jeg ved

Begyndelsen af Iagttagelsen skuffet af allerede færdigt dannede

Mesodermceller, der vare vandrede hen, havde lagt sig lige umiddel-

bart op ad Ectodermceller og nu igjen vandrede indad. Imidlertid

var der i de omtalte 5 Tilfælde ikke Tale om nogen saadan

Skuffelse. I alle Tilfælde foregaar dog Mesodermdannelsen (ialtfald

paa disse Stadier) langt mere paa Entodermens end paa Ectodermens

Bekostning.

Disse Iagttagelser synes let at forklares derudaf, ifald det er

rigtigt, hvad jo endel nyere Forskere antage, at Tarmmuskulaturen

dannes af den af Entodermen, Hudmuskulaturen af den af Ecto-

dermen frembragte Mesodermkim 11
). Tarmens Muskulatur udvikles

nu hos Echiniderne og Holothurierne (saaledes som det særdeles

smukt er paavist af Selenka) meget tidligt, idet amøboide Mesoderm-

celler lægge sig ben udenpaa Tarmen og uddannes til Muskel-

celler; Tarmen foretager jo ogsaa tydeligt nok stærke Contractioner

allerede i det toarmede Pluteusstadium , hvorimod Hudmuskulaturen

aldeles ikke eller saa godt som ikke udvikles i Larvestadiet. Det

vilde være interessant at undersøge, om ikke senere, naar Meta-

morphosen og Dannelsen af Hudmuskulaturen finder Sted, en større

Masse Ectodermceller vandrede ind eller delte sig, saaledes som

er ikke nærmere indlade mig paa en Drøftelse af de j

differente Anskuelser, som lige indtil den allernyeste Tid have

le angaaende Mesodermens og Muskulaturens Oprindelse

alene i de forskjellige Klasser, men endogsaa indenfor én og se

anatomisk Standpunkt lader sig tage til Indtægt for den her hævdede

Opfattelse, skal anføres, at der i nyeste Tid er paavist saavel ectoder-

male som entodermale Myoblaster hos Coelenteraterne, baade hos

Anthozoerne af O. Kling (Muskelepithelien bei Anthozoen. Morpholog.

Jahrb. Bd. IV. P. 327. 1878) og i Siphonophorernes Axe af C Claus

fsmlgn. Grundziige der Zoologie. 4te Aufl. Heft 1. 1879. P. 26/.

Originalafhandlingen „Untersuchungen abe

Arbeiten a. d. zool. vergl. anat. Inst. in Wien u. d. zool. Station in

Triest. Bd. I. 1878, er mig ikke tilgængelig).



ovenfor beskrevet. Dette kom jeg imidlertid ikke til at undersøge,

da mine Plutei altid døde før Metamorphosens Begyndelse. At for-

følge de enkelte Mesodermcellers Skjæbne vilde ialtfald for Øje-

blikket være et uudførligt Arbejde.

Skulde jeg til Slutning kortelig sammenfatte min Opfattelse af

Kløvningen og Kimbladdannelsen bos Echiniderne, vilde den være

følgende

:

Kløvningen foregaar regulært; af denne fremgaar

som umiddelbart Eesultat en Blastula, idet Morula-

stadiet overspringes. Den ved Befrugtningen dannede

Membran sprænges, og Cellerne udskyde bver ét Cilie.

Mesodermkimen anlægges oprindeligt bilateralt paa Si-

derne af en Blastodermfortykkelse (Entoderm- og Meso-

dermanlæget); kort derpaa foregaar Invaginationen til

Gastruladannelsen. Senere dannes der imidlertid o?saa

Kjøbenhavn, den ]

Efterskrift.

Efterat ovenstaaende forlængst var nedskrevet, modtog jeg fra

Prof. Selenka hans udførligere Fremstilling, „Keimbliitter und Organ-

aulage der Echiniden" (Særtryk af „Zeitschr. f. wiss. Zoologie".

XXXHI Bd. 1 Heft. 1879. P. 39— 54. Taf. V—TIH, hvilket

nødvendiggjør endnu nogle Bemærkninger. Forf. omtaler de Ee-

sultater, til hvilke E. Greeff 12
) i en Afhandling, publiceret i den

sidstforløbne Sommer, er kommet med Hensyn til Mesodermens Op-

rindelse hos Asterias rubens, og disse falde omtrent sammen med

mine for Echinidernes Vedkommende. Han indrømmer, at disse An-

") R. Greeff, Ub. den Bau und die 1 ni > - r J

t Beforderung

-"Miiiir. X,ir ll ;-wi,...n.-,cli. /.u Marburg. 187'A Xr. 4. P. 51—52.
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givelser ikke bero rttagelse — Forf. har ofte selv

iagttaget lignende — men han paastaar, at en Afsnøring af Ecto-

dermceller indadtil kun finder Sted for pathologiske Embryoners

Vedkommende. „Die Angabe Greeffs mnss ich demnach als un-

genau und unrichtig zuriickweisen."

Jeg maa ligeoverfor disse Indvendinger absolut hævde Rigtig-

heden af Greeffs og mine Iagttagelser ogsaa for normalt udviklede

. Embryoners Vedkommende. Som ovenfor anført har jeg opdrættet

Larver (normale) hyppigt lige til det toarmede Pluteusstadium og

flere Gange lige til det firarmede i stort Antal og ligeledes havt

abnormt udviklede Former, hvilke jeg godt kjender. Det vilde jo

være saare vanskeligt at forfølge Udviklingen paa et bestemt Individ

mere end en halv eller højst en hol Dag igennem, og .kun ved

saa lange eller endnu længere fortsatte Iagttagelser kunde man jo

med Sikkerhed afgjøre, hvorvidt de tilsyneladende fuldstændigt nor-

male Embryoner, paa hvilke Ectodermcellernes Afsnøring af meso-

dermale Elementer iagttages, senere hen udvikles abnormt. De In-

divider, paa hvilke mine ovennævnte Iagttagelser ere anstillede,

vare tilsyneladende fuldstændigt normale, og da de andre, som op-

drættedes i samme Glas (Æg, tagne af samme Hun), udviklede sig

normalt videre, saa foreligger der aldeles ingen Grund til at an-

tage nogen Abnormitet i disse Tilfælde. — Mesodermcellernes

Antal varierer iøvrigt meget hos forskjellige Embryoner, uden at

disse behøve at være abnormt udviklede.

bavn, den Ilte November 1879.



Tiarina fusus (Clap., Lachm.).

22. S. Bergh.

(Meddelt i Mødet den 19de November 1879.)

J Aaret 1831 opstillede Nitsch l
) en ny Slægt af skelethavende

Ferskvandsinfusorier, Coleps, begrundet paa 3 Arter. Ehrenberg 2
)

definerer i sit store Infusorieværk 5 Arter af denne Slægt, af hvilke

«og én (C. ampkacanthus) maaske vil vise sig ikke congenerisk

med de andre. Skelettet hos de typiske Coleps'er er nemlig gittret,

bestaaende af Længde- og Tverribber, medens det hos ovennævnte

afvigende Form kun skal bestaa af parallele Tverringe. Slægten

er senere omtalt af Dujardin 3
) og af Perty 4

), som opstillede en ny

Art og fremsatte en anden Tydning af Skelettet, idet han nemlig

mente, at dette bestod af enkelte, usammenhængende Korn. Cla-

paréde og Lachmann 5
) berigtigede snart denne Opfattelse, som var

fremkommet ved, at Perty havde antaget de skeletløse Mellemrum

for Skeletkorn. Sidstnævnte Forfattere opstille endnu en ny Art,

1 Heft. 1831. P. 56 flg.

1 Ehrenberg, Die Infusionsthierchen als vollkommene Orgai

Leipzig 1838. P. 316-318. Taf. XXXIII, Fig. 1-5.

> F. Dujardin, Hist. natur, des Zoophytes. Iufusoires. Paris

P. 565—567. PI. XVI, Fig. 10.

' &• Perty, Zur Kenntniss kleinster Lebensformen. Bern 1852. P. 158.

Taf. VHL Fig. 1-4.
* E. Claparéde et J. Lachmann, Etudes sur les Infusoires et les

podes. Mém. de l'inst. national Genevois. Tom. V— VII. 1858

P. 366-367. PI. XII, Fig. 7-8.



C. fusus fra Nordsøen, altsaa i Modsætning til alle de tidligere

beskrevne Arter en marin Form, iagttaget og som Skizze tegnet af

J. Lachmann. Senere synes der i Litteraturen ikke at foreligge

nogen særlig Omtale af denne Slægt. Jeg kjender af Autopsi

Coleps hirtus og kan for denne Form bekræfte Kigtigheden af

Ehrenbergs Beskrivelse.

Under et Ophold i Strib i August 1879 havde jeg Lejlighed

til at iagttage et Infusorie, som erholdtes i store Masser ved pela-

gisk Fiskeri lige i Vandets Overflade. Ved Fiskeri i Dybden ind-

fangedes aldrig nogen synderlig Mængde af det, og de faa, som

ogsaa herved fandtes, vare vel komne i Nettet ved dettes Vej

gjennem Overfladen; tæt inde ved Land fandtes Dyret ogsaa kun

yderst sjeldent. Det viste sig ved nøjere Eftersyn for det første,

at dette Infusorie aldeles utvivlsomt er identisk med det af Lach-

mann iagttagne, og for det andet, at dennes (yderst korte) Be-

skrivelse og tilhørende Tegninger ere meget overfladiske, netop kun

gengivende det i den Skikkelse, som det frembyder ved den aller-

første, flygtige Betragtning og ved ganske svage Forstørrelser
6
).

Nøjere betragtet viser Legemsformen sig symmetrisk, tilspidset

i den ene (aborale) Ende, hvorfra Diametren tiltager til henimod

Midten, hvorpaa den atter aftager henimod den forreste (orale) Ende.

Formen varierer meget, hvilket vil fremgaa af Fig. 1 og 2 og af

følgende sammenlignende Maal af Legemsaxerne

:

Individ Nr. 1. Længdeaxe 87 ti ; Diam. paa det bredeste Sted

24 fx, Diam. ved den orale Ende 12 ll.

Individ Nr. 2. Længdeaxe 87 ti, Diam. paa det bredeste Sted

30 p, Diam. ved den orale Ende 20 fx.

Den nærmere Undersøgelse vanskeliggjøres endel ved Dyrenes

overordentlige Livlighed; kun ved svage Forstørrelser var det

6
) Lachmanns Diagnose lyder saaledes:

bord antérieur, tres rétréci en avant et se terminant en cone pointu
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muligt i længere Tid at følge dem under deres Bevægelse. Under-

søgelsen af Skelettets og af Bløddelenes Structur lader sig derfor

kun udføre paa døende og dræbte Dyr, og som hensigtsmæssige

Fremgangsmaader viste sig her: dels successiv Indtørring i en lille

Vanddraabe, dels Indvirkning af Overosmiumsyre ; disse to Methoder

supplere hinanden.

Skelettet synes ved en flygtig Betragtning og ved svag For-

størrelse at forholde sig ganske saaledes, som Lachmann har tegnet

II
det. Til fuld Klarhed over det kommer man først ved Anvendelse

af Immersionssystemer (Zeiss, I) ; men engang klaret kan det baade

iagttages og tegnes ved svagere Forstørrelse. Det bestaar imidlertid

ikte, saaledes som man tror ved første Blik, af et Gitterværk, men

kun af enkelte, longitudinale Naale, anordnede kredsvis ude i

Peripherien, i 5 Etager, fra den aborale Ende (Spidsen) hen-

imod den orale; disse 5 Etager synes Lachmann ganske at have

0ve rset. Xaalene i hver enkelt Etage ere af samme Længde; der-

ilD<*} ere de forskjellige Etager af højst forskjellig Længde (se

*%• 1). løvrigt varierer paa forskjellige Individer Forholdet mellem



Etagernes Længde noget. Paa et (meget stort) Individ var For-

. I Naa] '

II af 2den, IH af 3die,

IV af 4de, V af 5te Etage,

sete en face. VI Naal af

— — — 13,2 ft.

længst i 3die, derpaa i 4de, saa i 2den, der-

lste Etage, hvor de convergere meget stærkt

henimod Spidsen. Lachmanns Angivelse

om, at denne tilspidsede Del skal være

skeletløs, er ikke rigtig; men Skelettet

er her virkeligt meget vanskeligt at er-

kjende; det diffluerer overordentligt hur-

tigt, og jeg har selv kun faa- Gange set

Naalene her med nogenlunde Tydelighed.

Lader man et saadant Dyr ligge hen i

en meget lille Vanddraahe, dør det efter

faa Øjeblikke, saaledes som jeg gjentagne

Gange har iagttaget, paa følgende Maade:

først ophører Fimrebevægelsen langs ned

ad Kroppen; derpaa sker der en Brist-

ning af det Skeletnaalene sammenheftende

(protoplasmatiske) Kit, hvorved disse vige

ud fra hinanden, først mellem 2den og

3die Etage, hvorefter Fimrebevægelsen

hører op ; derpai

af 3die og 4de Et

4de og 5te ud f

anden; 1ste Etages Naale blive i 1

Begyndelsen af Indtørringen. Paa denne

faar man imidlertid Dyret fixeret og de enkelte Skeletnaale ise

saaledes at Iagttagelse og Tegning derved lettes betydeligt,

lene ere, sete fra Overfladen, ganske lige, i Profil dog «



bmule krummede i den - ved Dyrets ydre Form

(se Fig. 3, VI), og fra deres Siderande udsonde de korte Tvergrene,

gjennem hvilke de dog ikke staa i Forbindelse med hverandre,

de frembringe Udseendet af et Gitterværk. Naalene i

Etage ni og IV havde 4 saadanne Tvergrene, i II og V 3, i I 2

(se Fig. 3, I—V). De ligge (se Fig. 3, VI) lidt indenfor Proto-

plasmets Overflade, hvorfra Cilieme udgaa; disse gaa aitsaa ikke

indenfra ud gjennem Mellemrummene mellem Skeletnaalene, men

sidde udenfor disse paa bele OverJladen. — Hvad Skelettets che-

tniske Forhold angaar, da bestaar det sandsynligvis af en organisk

Substants. Det opløses fuldstændigt af concentreret S0 3 H2

»aitsaa ikke Si0.
2 ), og uden nogen Luftudvikling (aitsaa ikke CaC0

3 ).

Protoplasmet synes at forholde sig i det væsentlige som ellers

hos Infusorierne. Det bestaar af en homogen Substants, i hvilken

større og mindre Korn ere indlejrede. Desuden findes der sæd-

vanligt i 3die—4de Etage et gult Farvestof i forskjellig rigelig

Mængde; undertiden kan det ogsaa ganske mangle 7
). Nucleus

dækkes meget ofte af disse farvede Korn, saaledes at den ikke er

synlig; den findes i 3die Etage som en lille rund, homogen Plet,

^ke dobbelt contoureret, af Diam. c. 15 p, Nogen Nueleolus

kunde ikke bemærkes. En enkelt Gang iagttoges 4 smaa, homogene

Bterer i Etage III (se Fig. 2), hvilke jeg ikke ser mig i Stand

W af tx<\«. — Ciliebeklædningen er allerede kortelig berørt; Dyret

bærer Fimrehaar over hele Legemet, men en særlig tæt Krands

ved den orale Ende. Denne Krands har sandsynligvis baade Func-

tjon som Bevægelses- og som Ernæringsredskab , hvorimod Cilierne

Paa den øvrige Del af Legemet kun have Betydning for Bevægelsen.

Tiarina _ saaledes foreslaar jeg at benævne denne Slægt —
henhører aitsaa (saavel som Coleps) til de Infusorier, som paa en
'"

1S Maade danne en Overgang fra Holotric/ia til Ilderotricha,
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Ende, uden at denne dog endnu er skarpt sondret fra Fimrehaarene

paa den øvrige Del af Legemet.

Bevægelsen rinder hovedsageligt Sted med den orale Ende

fremad; undertiden løber Dyret et Stykke frem, derpaa aldeles den

samme Vej tilbage uden at vende, altsaa med den aborale Ende

(Spidsen) fremad, og kan blive ved i lang Tid at gjennemløbe disse

hinanden modsatte Veje uden altsaa Tealiter at forandre sit Sted i

Rummet synderligt. Dets Levedygtighed synes ikke synderlig stor:

det holdt sig aldrig 24 Timer levende i Glassene. Som ovenfor

bemærket, er det et fuldstændigt Overfladedyr.

Denne Form forekommer mig paa Grund af Skelettets Forhold

at være generisk forskjellig fra Coleps, men henhørende til den

holotriche Familie Colepina Ehrbg. Den nye Slægts Diagnose vil

være følgende:

Squ elette compose d'aiguillettes simples, lon{jitu-

dinales , rangées en direction tangentiale, distrib iiées

en plns ieurs etages. Corps revétu de cils sur tou te la

surface,
,
lesquels sont pourtant principalement d

loppes tiu pole oral. 8
)

Den eneste hidtil bekjendte Art er:

T. fusus (Clap., Lachm.).

Coleps fusus Clap., Lachm.

Les aiguillettes du squelette rangées en cinq

etages. Celles de l'étage I ont deux rameaux tran;sver-

saux, c elles du II ont trois, celles du III et d u IV

quatre, celles du V trois.

Hal). Nordsøen (Lachmann); Lille Bælt (Bergh).

Denne Form synes at repræsentere t

end Coleps, idet Skeletnaalene endnu

sammen og forbundet sig til et Gitter

Kjøbenhavn, den 3die September 187!



De i de brasilianske Knoglehuler fundne

Navlesvin-Arter.

(Meddelt i Mødet den 14de Januar 1880.)

(Hertil Tab. VII.)

kaa godt som alle brasilianske Knoglehuler gjemme Navlesvin-

Knogler i større eller mindre Mængde. Den rige Samling af Dyre-

levninger fra disse Huler, som vort Museum skylder Dr. Lunds

patriotiske Gavmildhed, indeholder derfor ogsaa et stort Antal af

deslige Knogler; men det er kun ovennaade lidt, der er sagt om
dem i bans forskjellige trykte Arbejder om Brasiliens uddøde Patte-

dyr-Fauna. Naar de imidlertid nævnes, sker det hver Gang for at

fremhæve, at der i Hulerne er fundet Levninger af fiere, fra Nu-

tidens bestemt forskjellige Arter.

Den føTste Gang, de omtales, er i den anden af de Afhand-

llQger, som bære den fælles Titel: „Blik paa Brasiliens Dyreverden

w sidste Jordomvæltning". I denne Afhandling, som er dateret:

"Lagoa Santa. D. 16de Novbr. 1837", og som altsaa skriver sig

fra en Tid, da Lund endnu kun havde besøgt den mindste Del af

det meget store Antal Huler, som han fandt i Løbet af sine

niangeaarige Efterforskninger, træffer man følgende Udtalelse:

»Blandt den store Mængde Levninger, som den sidstnævnte af

fcsse to Slægter" (o: Dicotyles) „har efterladt sig, skjelner jeg

^etmindste fire, meget bestemt fra hinanden forskjellige Arter, der

aUe ligesaa bestemt adskille sig fra de tvende nulevende Arter, og
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af hvilke een opnaaer næsten den dobbelte Størrelse af disse"
1
);

og i den sammenlignende „Fortegnelse paa Pattedyrene fra Rio das

Velbas's Floddal, nulevende og fossile", der slutter Afhandlingen,

ere disse fire Arter optagne som Nr. 13 til 16 i Rækken af de

uddøde Dyr, uden at der dog er tillagt nogen af dem noget Arts-

navn. Tre Aar senere skriver han i en følgende Afhandling:

„Tykhudernes Familie har tilbudt mig to nye Dyr; det ene, en

Art af NavlesTin, der i Størrelse endnu overtræffer betydelig den

største fossile Art, jeg hidtil besad" 2
), og i den Afhandlingen led-

sagende „Fortegnelse" optager han nu fem navnløse Dicotyles-Aiier.

Endelig træffer man i den „Fortegnelse", som er føjet til den

fjerde, den 30te Januar 1841 daterede Afhandling atter de samme

fem navnløse Arter anførte og saaledes stadfæstede, og i selve

Afhandlingen læser man, at Dr. Lund den Gang ikke havde noget

videre at lægge til, hvad han tidligere havde bemærket om „de

tykhudede Dyrs Familie", altsaa heller ikke til de tidligere An-

givelser om de uddøde Xavlesvin 3
).

Videre gaar den Underretning, som Lund selv har meddelt, ikke
j

den gik imidlertid straks over i de fleste af Datidens Hovedværker

om Forverdenens Faunaer 4
), og den indeholder endnu den Dag i Dag

i Grunden den hele Sum af, hvad Videnskaben véd om Fortidens

I Blik paa Brasiliens Dyreverden etc. 2. Afh. Pattedyrene. Særtryk.

Kjøbenhavn. 1830. 8. 30. ..- K-A. I). Vid. Sel-L naturv. og matheffl.

Afhandl. 8. D. Kjøbenhavn. 1841. S. 90. Se ogsaa 1. c. S. 57 og

S. 117 og Lund, Coup d'æfl sur les especes ctcintes de M i'-"'- : '

duBrésil; extrait de quelques niémoires présentés å 1'Académie Royale

des Sciences de Copenhague, i Annales des Scieni

serie. Tom. XI. 1839. S. 214.

) Fortsatte Bemærkn. over Bra

d. 27. Marts 1840. Særtryk. Kbhvn. 1842. S. 7, c

Solsk. naturv. og mathem. Afh. 9. D. Kbhvn. 1842.

) Blik paa Brasiliens Dyreverden etc. 4. Afh. Fort«

dyrene. Særtryk. Kbhvn. 1842. S. 54, og Kgl.

naturv. og mathem. Afh. 9. D. Kbhvn. 1842. S. 19

| Pietet, F. J. Traité element, de Paléontoloirie. T. I.

Erwin, II. Stuttgart. 1848.

Giebel. C G. Fauna der V-nvelt. Leipzig. 1847.
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brasilianske Xavlesvin. Dog er der, foruden

løse Arter, i Literaturen oo-saa omtalt et fossilt I

bliver nødvendigt at sige et Par Ord. I Leonhards og Bronn's be-

kjeudte Tidsskrift 1
) har den senere afdøde P. Claussen, om hvis Forhold

til Dr. Lunds Opdagelser denne seh har -ivet al fornøden Oprysning 2
),

ladet optage et, Cachoeira do Campo 1ste April 1843 dateret Brev, i

hvilket han hlandt andet fortæller om Fundet af en til en spermacet-

agtig Masse forvand;, r l>i, ,',,:, ,-KY n, \w Ikeii Lund skulde have er-

klæret at tilhøre „den fossile Art, I), major, som var større end den

levende D. labiatus". Cachoeira do Campo ligger nogle faa Dags-

rejser Syd for Lagoa Santa, og P. Claussen stod paa den Tid ikke

længere i nogen Forbindelse- med Dr. Lund. Hvorledes han har

faat Underretning om det omtalte Fund og om Lunds Mening der-

om, véd jeg ikke; hans Meddelelse er imidlertid i Hovedsagen

rigtig, men da der blandt Dr. Lunds Optegnelser findes en af ham

selv nedskreven Beretning om Sagen, vil det inaaske røere bedst at

aftrykke den her; den er uden Dato og lyder saaledes: „Vod Ri-

heirao de Girao" (Biflod til Eio Tanque) „i Mato dentro. ei langt

fra Itabira de Mato dentro. fandres efter en stærk Oversvømmelse

af denne Bæk ved dens Bred et Legeme, som man bragte mig.

Det viste sig at være af en Art Dkotyles. Hovedet og Extremi-

teterne manglede, og det øvrige var forvandlet til en spermacetagtig

klasse af et hvidt, fedtagtigt glindsende Udseende, der brændte

som Spermacet og havde en svag, noget aromatisk Lugt; paa nogle

Steder var det som bladformigt krystalliseret, saa det der havde

den mest skuffende Lighed med Talkskifer. Det var af et ungt

DK, hvis Krydshvirvler ei vare sammenvoksne. Saavel Huden, som

de bløde og faste Dele 3
) vare forvandlede, til denne Masse. For at

Bronu, Index pal*

rbuch ete. 1843. S

:ende vil det fremgå;
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af Dyret, maalte jeg Længden af den Del af

næstsidste Ryghvirvel til 7 Ryghvirvler frem,

der var 6 T. 9 L. Hos Dkotyhs torquatus er dette Maal 5 T. 8L...

altsaa den fossile 18
/ioo støn-e end D. torquatus, der er (Hovedet

fraregnet) 34 T. lang; D. labiatus skal være 41 T. efter Rengger.

Den fossile vilde luaale 40Vs.M Som rnan ser, giver Lund ikke

det fundne Xavle.svin noget Navn i -in Notits, og dot er klart efter

alt. hvad der siges, at der ikke her kan være Tale om nogen ud-

død Art, men kun om en til en Slairs Adii<udre forvandlet Krop

af en Dkotyles labiatus, og dette viser ogsaa en af Hvirvlerne,

som blev gjemt og indlemmet i hans Samling.

Det lader sig ikke gjøre mellom do mangfoldige Xavlesvin-

Levninger i Dr. Lunds Samling særlig at paavise dem. pa

de ovenfor omtalte fem uddøde Arter, hver især, bleve grundede.

[I\.'rk>»i lian- '-"il i lingen eller hans andre

Optegnelser give noget Vink derom, og det vil være indlysende tf

en skriftlig Henvendelse til Dr. Lund personlig nu, efter at lian

allerede for nogle og tredive Aar siden har lagt disse Undersøgelser

til Side og hjemsendt hertil ikke blot hele sin Samling, men ogsaa

alle sine Optegnelser, ikke vilde føre til noget 1
). Man kunde

maaske mene, at hans Angivelser om et Par af Arternes Størrelse

skulle forstaas, som om disse havde været dobbelt saa lange og

høje som de nulevende N.:. ! -::>. :-<. omtrent af en Tapirs eller

Okses Størrelse 2
), og man kunde derfor ogsaa tro, at det i alle

Fald maatte lade sig gjøre at udpege Knoglerne af disse to Arter

blandt alle de andre. Men det har hverken været eller kunnet

være Lunds Mening, at hans Ord skulde forstaas saaledes; thi

hans Samling indeholder ikke en eneste Knogle eller Knoglebrokke,

>) I Løbet af de sidste Aar have fremmede Palæontologer "

omtalt Dr. Lund som død: det kai • _ H • »ui til '

landet, være rigtigt her at bemærke, at dette er en Fegji -

Lund lever, bor endnu stedse i Lagoa Santa og



som paa langt nær kunde antyde imj.-r i d.-it Uråd kæmpemæssigt

Navlesvin; ikke en eneste af de lange Lemmeknogler fra Hulerne

er dobbel saa lang som den tilsvarende hos Dkotyles torquatus,

end sige hos den noget større I>i,;,t;ilrs l„ h>< dus , og ikke noget

blandt de der fundne Kranier er dobbel saa langt som disse Arters.

Hvad Lund har villet sige, er utvivlsomt kun, at to af de fem

Arter forekom ham at maatte have havt det dobbelte Yolum eller

den dobbelte kubiske Størrelse af de nulevende, vel endog nærmest

af den mindste, ham bedst bekjendte af disse, og det. turde maaske

være rigtigt i Anledning heraf at tilføje den til en rigtig For-

staaelse ikke uvigtige Oplysning, at medens han ved sin Under-

søgelse af de fossile Dicotyles-Arter havde havt et tilstrækkeligt

Forraad af Skeletter og Skeletdel« af D. torquatus til sin Kaadighed,

havde han været mindre heldigt stillet med Hensyn til den anden

Nutidsart. Skjøndt nemlig begge Arter forekomme i Omegnen af

Lagoa Santa, er dog i Følge min egen Erfaring Dicoh/les labiatus

langt fra saa hyppig der som D. torquatus; Lund havde ikke i

Løbet af sine Undersøgelser kunnet skaffe sig noget frisk Skelet af

den førstnævnte 1
) til Sammenligning, men havde hjulpet sig med

de Angivelser, han kunde finde i Literaturen, og med Huleknogler

af uvis Ælde, som han antog at hidrøre fra denne Art. Blandt

det Forraad af friske Skeletter, som han havde tilvejebragt til

Brug ved sine Studier over Fortidsdyrene, og som fulgte med hans

Samling af disse, da han skjænkede denne til sit Fædreland, er

der ikke noget Skelet af D. labiatus ; der findes kun en fuldstændig

Hovedskal af en ganske spæd Gris 2) samt ei voksent Kranie uden

Underkjæbe, og dette sidste var han til med først kommen i Be-

siddelse af, efter at alle hans Undersøgelser allerede vare afsluttede.

Han fik det nemlig først i 1847, medens jeg opholdt mig i hans

Sjæstfri Hus i Lagoa Santa; den, som bragte det, angav at have

fundet det paa Jorden i en Skov et Par Mil fra denne By, og
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ikke i
:

• -l.'t> l ;--:iilo. men ogsaa den Omstændighed. ,a et Par

Bag] sidde fast i det og til Dels ere dækkede af nydannet Ben-

masse, sætter det udenfor al Tvivl, at det virkelig er fra en

meget ny Tid, selv om det niaaske bar ligget en Del Aar paa

det Sted, hvor det fandtes.

Men om det ogsaa maa opgives at udfinde Typerne for de

fem uddøde Arter, som Lund en Tid lang mente at kunne skjelne,

er dog derved intet tabt; thi ved Enden af sine Efleri

havde han atter ganske opgivet disse Arter, og det er forsi ehgi

at han paa Grund heraf ansaa det for overflødigt at give Oplys-

ninger, gjennem hvilke de Knogler, paa hvilke de foreløbigt havde

været -rundede, kunde eftervises 1
). Kigtignok har ban aldrig i

sine trykte Skrifter ligefrem taget de tidligere antydede Arter til-

bage eller overhovedet offenliggjort noget om, hvorledes hans An-

skuelser om de i Hulerne fundne Navlesvin-Levninger havde for-

andret sig i Aarenes Løb, men Katalogen over hans Samling

viser, i hvil] gen gik, og den der fremtrædende

Opfattelse findes næsten uforandret igjen i hans haandskrevne >V

tir-er ..in .(.• f— i , I.
..;• -• u f denne Slægt, samt i en ivudeM.

hidtil utrykt Fortegnelse paa de af ham opdagede uddøde Dyre-

arter, som jeg i 1851 affattede i Lagoa Santa til Dels paa hans

Opfordring og efter hans Anvisning.

En Del af de Dicotyles-Knogler , som Samlingen indeholder,

bære, skjøndt de utvivlsomt ere og af Lund ansaas for „fossile'.

ikke noget Nummer eller Mærke, og ere derfor heller ikke optagne

i hans Katalog. De nummererede og i Katalogen indførte Knogler

ere dels registrerede simpelhen som Knogler af „Dicotyles" ,
dels

ere de henførte til tre navngivne Arter. Den ene af disse har

han givet Navnet ...^/».^»W«*"; der rindes ingen Hentydning
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til den i noget af hans trykte Arbejder, eud ikke i det sidste 1

),

og den vil blive beskreven i det følgende; foreløbig vil det være

nok at bemærke, at det er en vel begrundet Art, men at de

temmelig faa Levninger, som haves af den, alle uden Und-

tagelse ere fundne i den allersidste Hule, i hvilken Lund over-

hovedet lod foretage Udgravninger, saa at den altsaa intet har at

gjøre med nogensomhelst af de fem tidligere antydede Arter. Den

anden Art antages for en rigtignok uddød, men dog den nulevende

Dkotyhs torquatus nærstaaende Art og benævnes D. affinis tor-

quato; den tredje og sidste menes at staa i et lignende Forhold til

D, labiatus og kaldes deif-r />. ntYln'm /uhiatn-i Med Hensyn til

denne sidstnævnte Art blev der dog nogen Usikkerhed tilbage, eller

der rejste sig maaske snarere, saa at sige i sidste Øjeblik, paany en

saadan; thi i Lunds Optegnelser om den og navnlig om de til den

henførte Kranier og Kraniefragmenter har han gjort den Tilføjelse:

„sandsynlig to Arter", uden dog at sige, hvori Forskjellen mellem dem

skulde bestaa, og i min ovenfor omtalte, i Lagoa Santa nedskrevne

Liste er der ved Siden af D. labiato af. spørgsmaalsvis anført en

uddød „Dicotyles sp., lig „affinis labiato", men større og med meget

bred Issekam", skjøndt de Kranier, til hvilke der utvivlsomt sigtes

med disse Ord, dog findes optagne i Katalogen under Benævnelsen

Dicotyles aff. labiato. Gjennemser man enkeltvis alle de mange,

kun som „Di'cotyZes-Knogler", uden Tilføjelse af Artsnavn, regi-

Mi de Notater om Dr. Lunds palæontologisk.' Samlinger, som affitede

Prof. P. Gervai* eh>r sit IJ.-oy i IvjoI,-hLi\n i 1^J!» optog i sin „Zoo-

logie et Paléontologie générales", nævner luui Dicotnkx >h-n< tl < vh,<]><-.

allerede i Lit. i
det ovennævnte

•

2
) Disse to Benævnelser vil man rigtignok foruden i Lunds Katalog

ogsaa træffe i hans sidsl :t det Udbytte,

som de i 1844 undersøgte Kno^kduiler have -r,.t etc. Kbhvn. 1845."

S. 30 (Særtr.). Men de forekomme kun i den <kv meddelte Liste paa

de Dyr, af hvilke der fendtes Levninger i Lapa de Escrivania Xr. 5.

og der tilføjes ikke nogen som helst Oplysning om Forholdet mellom

disse her for første Gang bragte Betegnelser og de i de »ldre Af-

handlinger antydede fem uddøde Arter.
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strerede Levninger, ses det let, at Grunden til denne i en større

Må holdte Betegnelse er den, at Lund ikke, inden han

bortsendte sin Samling, har fundet Tid til at undersøge dem nøje

nok til at forvisse sig, om de tilhørte den ene eller den anden af

de med Navn betegnede Arter, eller maaske end ikke turde erklæres

for forskjellige fra Nutidsarternes. Der findes ingen mellem dem,

som kunde antyde fiere uddøde Arter end de allerede anførte, og det

samme gjælder med Hensyn til de slet ikke registrerede Knogler,

hvoraf nogle vistnok ikke blot ere af de nulevende Arter, men

endog kun af forholdsvis ringe Ælde.

Det Omslag, der under Lunds fortsatte Studier gik for sig

i hans Anskuelser om de uddøde Navlesvin- Arter, er altsaa (da

man ved dette Spørgsmaal helst maa se bort fra den sidst

fundne, de ældre Arter uvedkommende Dicotyles stenocephalus)

i Korthed, at de fem tidligere Arter bleve indskrænkede til

to eller højst tre, som derhos stode de nulevende meget nær.

Dicotyles- Slægten kom saaledes i Kække med forskjellige andre

af de i de brasilianske Knoglehuler fundne Pattedyrslægter, om

hvilke han antog, at de i Fortiden havde været, i det mindste

til Dels, repræsenterede af Arter, som vel nu vare uddøde,

men kunde siges ligesom at være komne igjen i Nutiden i

meget nærstaaende Stedfortrædere. Hvad denne Mening angaar, er

det maaske ikke overflødigt at minde om, at det var i fuld

Overensstemmelse med Datidens Opfattelse, naar Lund ved Begyn-

delsen af sine Forskninger gik ud fra den Forudsætning, at en

pludselig Katastrofe, en almindelig Vandflod, havde fuldstændigt

gjort Ende paa den Dyreverden, hvis Levninger Hulerne gjemme;

han vedkjendte sig ogsaa udtrykkelig denne Anskuelse i den første

af sine Afhandlinger „om Huler i Kalksteen" etc.
1
), og allerede

den fælles Titel, han gav sin anden Kække Afhandlinger 8
),

viser

fossile Knokler". 1. Afk, i Kgl. D. Vid. Selsk. naturv. og mathem.

Afh. 6. Deel. Kjøbenhavn. 1837. S. 229—230.

. ! . :

. ;.-[tniug".
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at han i det mindste længe fastholdt den. Hans egne Iagttagelse]

i de brasilianske Huler forekom ham at bekræfte Bucklands Hypo-

Vanskelighed ved at drage en skarp Grændse mellem den formentlig

ved Oversvømmelsen afsluttede Periode og Nutiden, hvis Fauna

han antog at være Produkt af en ny Skabelse 1
). Rigtignok fandt

han allerede temmelig tidligt i Løbet af sine Forskninger nogle

ægte „fossile", det vil sige: Tiden før Katastrofen tilhørende Arter,

hvilke de mere eller mindre betydelige Levninger, som han besad

af deres Skeletter, ikke tillode ham med Sikkerhed at skjelne fra

nulevende; men da det jo ikke lod sig nægte, at der muligvis

kunde være Forskelligheder tilstede i de Dele af deres Skeletter,

som manglede, lod han sig ikke ved disse Fund bringe fra sin

første Anskuelse, og da han mente, at der ikke turde tillægges et

enkelt Tilfælde nogen afgjørende Betydning, vedblev han at holdt-

fast ved den, selv efter at lian havde fundet alle Skelettets Dele

af en af disse tvivlsomme Arter, en Pigrotte, og havde maattet

erkjende sig ude af Stand til at paavise nogen Forskjel mellem

den og den nulevende Ec/iiim,,, ;.- ,,iy tunis!.- iGenfFr) 2
). Imidlertid

kan der ingen Tvivl være om, at Lund havde faat et andet Syn

Paa disse Forhold ved Enden af sine Hulenndersogelser. Man vil

vel næppe finde det udtalt i hans sidste Afhandlinger i Viden-

skabernes Selskabs Skrifter, da de paa Grund af de Emner. bTOT-

<len Meddelelse om de i Sumidouro-Hulen fundne Menneskeknogler,

som han har givet i det i
ibs franske Me-



den 28de Marts 1S44 dateret Brev

iiL'Itii sid<-, ;it endeel Punkter, som jeg forhen troede afgjorte, ere

blevne indhyllede i nyt Mørke, og at flere Kunder, jeg troede løste,

vise sig ikkun at have været overhuggede. Dertil horer l.dandt

andet det vigtige Spørgsmaal om Forholdet af de tvende Perioders

Fauna til hinanden med Hensyn i imt den ikke

mindre vi -rige F;«>NættvK.- af Ura-ud-«d'inien imellem dem. Denne

ddste er bleven mig ganske utydelig; jeg seer flere uddøde Arter

rykke ned over denne Linie, saaledes som jeg hidtil havde trukket

den, imod Nutiden , og flere af Nutidens Arter rykke op over den

Hvorvidt nu Lund henregnede ogsaa de „fossile" Dkotyles-

Arter til dem, om hvilke de i dette Brev berørte Vanskeligheder

gjaldt, lader sig vel ikke oplyse; men at han under alle Om-

stændigheder ikke følte sig vis paa, hvor mange Arter de fundne

Levninger antydede, og mente, at der til Besvarelsen af dette

Sj.or-Miiaal krævedes en gjentagen Prøvelse af hans hele, ved de

alh-rsidsto Udgravninger stærkt forøgede Formad af Navles vin

-

Knogler, have vi allerede set i det foregaaende (S. 277).

Efter saaledes at have gjort Eede for den Anskuelse, som Dr.

Lund, den Gang han endelig ganske opgav al videre Granskning af

Brasiliens Fortids-Fauna, hyldede med Hensyn til Hulernes \a\!«-

svin-Levninger, skulle vi nu gaa over til nærmere at bel

Arter, han v;i till ij h_ til r u«--rkj«^i 1. , og at prøve deres For-

hold til Nutidens. Vi ville begynde med den Art, som i hans

- hans Optegnelser benævnes Dicotylea atfinis tosquaf".



De talrige Knogler, som foreligge af den, have et meget for-

Éøelligt Udseende; ofte ere de særdeles lette og skjøre, rødgule eller

gulladne udvendig, kridhvide indvendig og klæbe stærkt til Tungen,

de besidde saaledes ofte alle de Egenskaber, som sædvanlig findes

hos Knoglerne af de aldeles utvivlsomt uddøde Dyr fra de brasi-

Brøske Huler; andre Knogler ere vel ogsaa lette, hvide i Brudet

og næsten smulrende, men de klæbe kun svagt til Tungen og ere

udvendig sortebrune med gulbrune Pletter; endelig kunne Knoglerne

ogsaa undertiden med et gammelt Udseende forbinde en i

Tyngde og være mere eller mindre indesluttede i en stenhaard

-Untri.v. >um ikke lader siw fjerne. Men mellem alle disse Slags

Levninger og andre, som i "Udseende og Beskaffenhed nænne åg

friske Knogler, findes der talrige Overgauge. For en Del er det

Udseende ganske vist betinget af den forskjellige Ælde,

men det kan ogsaa være en Følge af, at Knoglerne i Hulerne have

været udsatte for forskjellige og vekslende Indvirkninger; som

fifteel hare de forskjellige Dyrolevninger fra en og samme Hule

det samme Udseende, og flere af de ovennævnte Forskelligheder

kan man ogsaa træffe hos Knogler af ! - 1

; 1< - f r>\undne Typer,

de kæmpestore Glyptodonter og Megatherier, naar de hidrøre fra

f"i-skjellige Huler.

ligesom Udseendet er ogsaa Størrelsen af de til denne Form hen-

kørende Knogler noget forskj"Hig: m*"'" det synes ikke, at denne For-

-
i Forbindelse med deres formentlig større eller mindre

-Wde. yran knude maaske fole si« fristet til at formode, at denne

Variation i Størrelsen antydede en Forskjel i Kjøn; men for ikke at

tale om, at R Hensel mener at have faat ud af sine ret omfattende

Brferinger, at der ikke er nogen Forskjel paa Kjønnenes Størrelse hos

at Huleknoglerne ikke efter Størrelsen falde i to Grupper, men at

Størrelsesforskel, n udvid-kex ved talrige ganske jævne Overgange.

*w ved et Par Eksempler at antyde de

*«a stedfindende Forskjel skal jeg £



Tal af den 3die og 4de Bagtaas sammenvoksede Mellen: G

I g alle af gamle udvoksne Individer, har fundet de længste

at være 66, de korteste kun 59 Millimetre lange, og fremdeles, at

Længden forfra bagtil af den bageste Underkjæbekindtands Krone

kan veksle fra 15 Millimetre til 19. Blandt 13 Underkjæbegrene,

hvoraf rigtignok ingen er registreret, men som i et og alt bære

Præg af høj Ælde, og som stemme saa nøje overens i Farve og

Bevaring, at de aabenbart alle maa hidrøre fra en og samme Hule,

finder jeg Længden af denne Tandkrone ganske jævnt at stige fra

15V3 til 18.

Ogsaa den nulevende Dicotyles torquatus varierer ikke ganske

lidt i Størrelse; der kan (efter Leidy) hos fuldvoksne Individer var-

en Forskjel af mere end en Tomme i Kraniets Længde. Naar man

kun har faa Nutid-Kranier ril Sammenligning med den nærstaaende

ns fra de brasilianske Huler, kan man let faa det Ind-

tryk, at denne har været noget større end den nulevende. Men

tager man tillige de af Krauss og Hensel givne Udmaalinger af et

ret anseligt Antal Nutids-Kranier med i Betragtning, maa man op-

give denne Mening. Jeg skal paa næste Side give nogle Mmaar

linger i Metermaal af syv Kranier af Die. aff. torquato i Dr. Lund-

Samling, alle af udvoksne gamle Dyr, samt tilsvarende Maal af fem,

ligeledes udvoksne Kranier af den nulevende Dicotyles torquatus

fra forskjellige Dele af Amerika.

Naar der til de ovenfor givne Udmaalinger føjes endnu den

Oplysning, at Hensel paa 19 fuldvoksne Kranier af begge Kjøn

har fundet Basallængden 1
) at veksle mellem 0.177 og 0.190, og at

Krauss angiver Totallængden 2
) af fire ligeledes udvoksne Krana:

!• '-•'
undersøgt.

i Krauss maaler Totallængden lidt anderledes end jeg, nemlig kun ti

Enden af Næsebenene; den bliver derved lidt kortere, end naar uei

maales saaledes, som jeg har maalt den. Paa den anden Side er ban

Basallængde lidt længere, end den vilde være, naar den var maal

paa den M.ndi-. ->m FL-u— 1 ..g. etter ham, jeg har fulgt. Kraus:

maaler nemlig til de mellemste Fortænders forreste Rand: naar :
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I. Kranier fra Huler.

a. Xr. 817. Lapa dos Tatus. . . .

i

li'll™

:::: ::;:

d. Xr. 1934. Lapa de Balm
e. Xr. 1935. — - -

l

.Z

£

g. Xr. 1949. Lapa da Cerca grande

II. Nutids-Kranier.

:•:::

S

0.016

c Fra Lagoa Santa (Xr. 1) . . • •

«• — - — (Xr.6) Tæn- I
stigende fra 0.220 til 0.250 og Basallængden fra 0.187 til 0.207,

vil det ses, at der gives fuldkommen ligesaa store Individer af den

nulevende Die. torquatus som af dens beslægtede Forgænger, hvis

Knogler ligge gjemte i Brasiliens Huler, og at Størrelsen i Gjen-

nemsnit er ganske ens hos begge.

Men hvad der gjælder med Hensyn til Størrelsen, gjælder til-

lige med Hensyn til Kraniets Form og alle de Nutids-Arten ud-

mærkende Særkjender. Kindkammens og Kindhullets Form og Stil-

ling, den fra hvert foramen supraorbitale fortil løbende Karfure,

Indsnittet mellem Næsebenet og Mellemkjæbebenet ere nøjagtigt ens

Paa Hule- og Nutids-Kranierne; der lader sig ikke paavise nogen-

..aa disse smaa Afvigelser, kunne ban. 3Ia.il imidlertid

godt benvttes til Sammenligning med de øvrige.

1 Maalt fra Midten af den af Nakkebenet og Issebenene dannede Kam

til Forranden af Mellemkjæbebenene i lige Linje.

Maalt saaledes, som Henscl har foreslaaet, fra Forrand.-n af tfakl

hullet tU den bageste Rand af en af de midterste Fortænders Tand-



2>4

- mlmlst I' rskj ! mellem dem. Selv de Variati •. - . N'uti.l.--

Kranierne i visse Henseender vise indbyrdes, genfinder man boa

Hule-Kranierne; saaledes er Størrelsen af Diastemet mellem Kind-

tandrækken og Hjørnetanden i Overkjæben, som man vil se af de

ovenstaaende Maal, ikke saa lidt forskjellig hos forskjellige Indi-

vider af begge, og den Forskjel, der viser sig i I
i

bageste Kindtands Form hos D. torquatus, finder man ogsaa hos

Fortidsformen, idet Tandens bageste uparrede Knude eller Hæl ved

smaa Indkærvninger kan være tydelig delt i flere, indtil 5, mindre

Knuder, men undertiden ogsaa vise sig som en enkelt, ganske eller

saa godt som udelt Knude. Jeg tager derfor ikke i Bi

at udtale det som min i'. -i. '
>,

:

;

. \
; -;.i— , at den i Hulerne be-

gravede Dicotyles affinis torquato i enhver Henseende er den selv-

samme Art som den nulevende D. torquatus, selv om man af den

Grund nødes til at føre denne Art tilbage til en fjærn Fortid.

Vi komme nu til den med den største nulevende Art beslæg-

tede Form, Dicotyles af. labkdo, og kunne, hvad de talrige Knoglers

Udseende og Bevaring ise til hvad der ovenfor

er sagt om Levningerne af Dicotyles torquatus
; de vise nemlig den

selvsamme Forskjel indbyrdes som disse, kun or der maaske et for-

holdsvis større Tal af sortebrune, gulplettede Knogler end blandt

den lille Arts Levninger som en Følge af, at en Mængde af

Knoglerne hidrøre fra en enkelt Hule, i hvilken alle Levningerne

af de der begravede Dyr havde dette særegne Udseende, men som

ikke indeholdt Levninger af Die. torquatus.

Ligesom ved forrige Art viser der sig ogsaa her nogen

Forskjel i Individernes Størrelse; Længden af de forskjellige

Overarmknogler veksler saaledes ganske jævnt mellem 0.172 og

0.188, Skinnebenets Længde fra 0.160 til 0.182, og Bagfodens

sammenvoksede Mellemfodsknogler kunne være fra 0.073 til 0.082

lange. Ogsaa de forskjellige foreliggende Kranier og de tal-

rige Tænder vise en Del Forskjel i Størrelse, maaske endog en

større end hos forrige Art, som det vil fremgaa af den neden-

staaende Tabel over en Del Udmaalinger saavel af Kranier &»
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Hulerne, som af et Pa en. Men Forskjel alene

i Størrelse kan ikke begrunde nogen Artsforskjel ; det er ikke

lykkedes mig at finde den ledsaget af Form-Forskjelligheder, og

den udviskes og forsvinder desuden gjennem talrige aldeles jævne

rgang D g fremhæves med særligt Hensyn til

Kraniet; saa vidt de foreliggende Kraniers nuværende Beskaffenhed

tiUader at komme til Kundskab derom, frembyde de samtlige uden

mier, som især Krauss skarpt har

fremhævet som særegne for den nulevn !• Db. <•,' - labiatus, og

jeg har paa den anden Side ikke fundet noget som helst fra dennes

afvigende Bygningsforhold.

Som det allerede har været nævnt, er der (navnlig i den sidst

undersøgte Hule) fundet Kranier, der udmærkede sig ikke blot ved

en anselig Størrelse, men ogsaa ved, at Mellemrummet mellem

er den saakaldte Issckam har en

delig Brede, og holder man et af disse Kranier med

bred Issekam ved Siden af et, paa hvilket denne Kam kun er

S»al, kan man noppe nndgaa at blive overrasket og betænkelig ved

. Men det maa erindres, at de fra Kamme og Muskelind-

tryk hentede Kjendetegn meget ofte ere upaalidelige og vildledende.

For blot at holde mig til beslægtede Dyreformer, saa finder jeg

saaledes paa Kranierne af de i vore Moser begravede Vildsvin, at

den omtalte Kam kan veksle i Brede fra 22 Millimeter til 51, og

Kammens Brede kan slet ikke i alle Tilfælde sættes i Forbindelse

med Dyrets Alder eller Kjøn; paa Kraniet af en meget gammel

Ome fra Hømested i Vendsyssel er Kammen saaledes 30 Millim.,

e» anden So er Hos Ih-oty^ tnrquattm,

^fcvel paa Kranier fra Hulerne som paa saadanne af nulevende

%r, finder man Kammens Brede variere fra 4 til 12 Millimeter;

meget storre er Forskellen i Kammen forholdsvis ikke hos de talrige



- r, som ere fundne i Hulerne af den med Die lahatus

Art, og denne Forskjel forsvinder eller udjævnes ganske

ved en Mængde Overgange ; det vil allerede ses af den nedenstaaende

Tabel; den viser, at der ikke paa noget Sted vil kunne drages

nogen Grændse mellem to Former; en med bredere, en med smal-

lere Issekam, og tager man de mange Kraniebrudstykker med i

Betragtning, som ere for smaa og ufuldstændige til, at der kunde

være Anledning til at optage dem i Tabellen, vil man kunne op-

stille en Række Maal, som aldeles jævnt, man kan næsten sige

Linje for Linje, vokse fra 6 til 24 Millimeter.

Dicotyles labiatus.

Udmaaling i Metennaal.
I
1

1

|

ti i \åm
Il il lllii!

1) Uden Xr. Lapa de Escrivania

z2) UdenXr. L. de Escr. Xr. 11. . 0.U4 0.051

3) 8582. L. de Escr. Xr. 11 . . . . 0.0« 0.107 o.m

4) 8583. L. de Escr. Xr. 11 ... .

5) Uden Xr. Hulen ikke angivet

6) Uden Xr. L. de Escr. Xr. 11 .

0.020

E z 0ø

7) 3293. L. de Escr. Xr. 1 . . . .
0.086 1

0.0*6

8) 8804. L. de Escr. Xr. 1 .... ...
|

... 0.068 0.053

10) Uden Xr. L. de Escr. Xr. 11 . 0.012 0.096

11) Uden Xr. Hulen ikke angivet.

12) 8577. L. de Escr. Xr. 11 ...

13) 3298. Hnle ved Escrivania . .

;,,,;

0.011

E
„,,...,-

14) 1939. Lapa de Bahu

15) 1941. L. de Bahu

o,m 0.0,0 °"f

?-

0. 126 0.075 0.0J6

16) 1940. L. de Bahu

17) Xulevende, Brasilien
'

"

.»'*)!» oL IZ °<Z o.o«

18) Xulevende, Brasilien?, død i

o.a,o 0.000



Jeg kan derfor i de til Dicotyles aff. labiato henhørende Lev-

ninger ikke se mere end én Art og kun den samme som den nu-

levende Die. laliatvs.

Paa denne Maade bliver altsaa Dia,h/les stenoccphalus det

eneste virkelig uddøde Navlesvin, af hvilket Dr. Lund har

fundet Levninger i Knoglehulerne i den Del af Brasilien, hvorover

hans Efterforskninger have strakt sig, og vi skulle nu vende os

til den nærmere Betragtning af denne Art.

Det er i det hele kun temmelig faa Levninger, som foreligge

af den; men heldigvis er der iblandt dem et næsten fuldstændigt

Kranie, der sætter Artens Gyldighed udenfor al Tvivl. Denne

Hovedskal iberegnet ere i Lunds egen Fortegnelse over hans Sam-

ling 19 Nummere henførte til den, og foruden disse har jeg mellem

den hele store Mængde af Dicotyles-Lexmngev i Samlingen kun

fundet tre Knogler, som jeg mener bør henføres til den, endskjøndt

de rigtignok i Fortegnelsen ere angivne at være af „Dicotyles aff.

labiato". De foreliggende Levninger tilhøre mindst to, rimeligvis

tre Individer og ere uden Undtagelse alle fundne i Lapa de Escri-

vania Nr. 11, den allersidste Hule, i hvilken Lund lod foretage

Udgravninger, om hvis Udbytte han har givet en Beretning i

Slutningen af sin sidste Afhandling 1
)- Bigtignok nævnes der paa

dette Sted blandt de Dyrearter, af hvilke der fandtes Levninger i

Hulen, kun én Navlesvin-Art: Dicotyles labiatus, af hvilken der

fandtes „en Mængde Knogler, hvoriblandt flere tildeels vel conser-

verede Cranier", og det kan derfor maaske synes tvivlsomt, om denne

Hule ogsaa virkelig kan være den, som i Katalogen over Lunds

Samling er betegnet som „Lapa de Escrivania 11", og fra hvilken

all« Levningerne af Dicotyles stenoeephalus i Følge denne Katalog

hidrøre. Det er imidlertid let at vise, at der ingen Grund er til

saadan Tvivl; thi dels findes der i Dr. Lunds Samling andre Dyre-

eddelel. af det Udbytte de i 1844 undersøgte Knoglehuler havt

vet etc. Særtr. Kbhvn. 1845. S. 31, og Kgl. D. Vid. SeLsk. na

; mathein. Am. T-lvt H .
Kl.h . L*16. S. 87.
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levninger, om hvilke det er givet, at de netop hidrøre fra den

samme Hule, og som ligeledes i Fortegnelsen over Samlingen ere

betegnede som fundne i „Lapa de Escrivania 11"; dels ligger der

blandt Dr. Lunds haandskrevne Optegnelser en Liste paa de i

denne Hule fundne fossile Dyrearter, som iøvrigt stemmer med den

i den sidste Afhandling trykte, men paa hvilken Dicotyles stenoce-

phalus og enkelte andre Arter ere tilføjede, saa at denne Liste

tæller 40 dummere, medens den trykte kun har 33. Sammenhængen

er altsaa simpel væk den, at Dr. Lund endnu ikke var bleven ganske

færdig med at sigte og undersøge de i Lapa de Escrivania Nr. 11

fundne Dyrelevninger den Gang, han sendte Manuskriptet til sin

sidste Afhandling til Kjøbenhavn for at blive trykt.

Ligesom de øvrige i denne Hule fundne Knogler ere ogsaa de,

som tilhøre Dicotyles stenocephalus, sortebrune eller brune med flere

eller færre gulagtige Pletter og hist og her besatte med tynde

Skorper og Smaaklumper af gulbrunt Ler, i hvilket der undertiden

dit sig flne, naaleformige, hvide og halvklare Smaak

som ikke bruse med Syrer og saaledes ikke kunne være Kalk. Knog-

lerne ere meget skjøre og sprøde, lette og hvide i Brudet; men

de klæbe dog kun lidet eller slet ikke til Tungen og ere derfor

maaske ikke af nogen forholdsvis meget høj Ælde; men det bør

bemærkes, at betydelige Levninger af et Skelet af Chlamy

i, -om ligeledes opgravedes af denne Hule, ere i en ganske

lignende Tilstand og navnlig ikke klæbe mere til Tungen end

DicotyZes-Knoglerne.

Med Undtagelse af, at Forenden af Næsebenene har været af-

brækket og nogle Tænder udfaldne, har det fundne Kranie for

Resten vistnok ligget saa godt som ubeskadiget begravet i Hulen,

men dels maaske allerede ved Udgravningen, dels ved Forsendelsen

hertil ere andre Beskadigelser komne til, og ved Samlingens Mod-

I igelse fandtes Kraniet, trods den Omhu, hvormed det kjendeligl

var indpakket, brækket tværs over et lille Stykke bagved Tand-

rækkerne. Det lod sig imidlertid gjøre for en Del at raade Bod

, et Stykke



af deu højre Kindbue mangler og tillige med dette en stor Del af

den indenfor liggende Øje- vg Næsehules Væg; men den venstre

Side af Kraniet har intet lidt, og som dette nu er, giver det en

fuldstændig tilstrækkelig Forestilling baade om dets Omrids og om

alle for Arten ejendomm- i_. ^i-n. ii •. 1' i- . _: H-

vare, som sagt, udfaldne allerede, inden Kraniet fandtes, men deres

Tandhuler ere aldeles ubeskadigede.

Kraniet har tilhørt et gammelt Dyr; Sømmene ere forsvundne,

da disse imidlertid lukkes meget tidligt hos Navlesvinene, de fleste

allerede førend det blivende Tandsæt er fuldt udviklet, vilde den

Omstændighed alene næppe bevise noget, hvis ikke tillige Kind-

tanderne allerede vare meget stærkt slidte, med Undtagelse af

netop den bageste, som kun viser et temmelig ringe Slid. Frem-

deles frembyder dets Tandsæt en ret mærkelig Afvigelse fra Slægtens

normale Tandformel; der findes nemlig paa hver Side 7 i Stedet

for 6 Kindtænder; men skjøndt begge Siders Tandrække ere fuld-

kommen ens og symmetriske indbyrdes, og skjøndt det unægtelig

maa kaldes et paafaldende Træf, at det første og eneste Kranie,

aer er fundet af dette Dyr, skal have et anomalt Tandsæt, viser

en nærmere Betragtning dog let, at det virkelig alligevel kun er

en tilfældig Uregelmæssighed, vi her have at gjøre med, eller med

andre Ord, at Kindtændernes Forøgelse ud over det sædvanlige

Tal alene skyldes en, hos dette Individ abnormt i Tandrækken ind-

skudt, overtallig Tand. Den saaledes paa hver Side indskudte Tand

er den femte i Kækken forfra talt; den er ikke blot betydelig

hindre end den foranstaaende fjerde og tredje, men neppe nok saa

stor som den anden; paa Grund af sin ringe Størrelse naar den

U(l ad til ikke nær frem i Linje med de øvrige Tænder, derimod

springer den, skjøndt rigtignok kun højst ubetydeligt, ud over

Tandlinjen ind ad til. Den har endelig en noget anden Form end

Sabo-Tænderne, hvis Kroner have et nogenlunde firkantet Omrids,

bedens den overtallige Tands Gjennemsnit snarere kan lignes ved

e» Trekant med afrundede Hjørner og har faaet denne Form der-

ved, at den bageste af de to ydre Knuder, hvormed DkotyUs-
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Kindtænderne ellers ere forsynede, her ikke er kommen til fuld Ud-

vikling, hvad man trods Tandens Slid tydeligt kan skjønne. Alle

de øvrige Kindtænder ere i enhver Henseende normale, den lige

foran den her beskrevne siddende er langt mere slidt end denne og

nogen anden af Tænderne, ja endog saa stærkt, at dens Kamme

med deres Knuder ere fuldstændigt bortslidte, og at Kronens Over-

flade er aldeles glat og noget udhulet; den har aabenbart været

længere i Funktion end en hvilken som helst anden af Tænderne

og er allerede derved umiskjendeligt betegnet som den forreste

ægte Kindtand (mol.l); den overtallige Tand tilbører saaledes det

andet Tandsæt og er en mellem den første og den anden abnormt

udviklet ægte Kindtand.

Kraniet er større, i alle Fald længere end det af Dicotyles

labiatus; dog er dette ikke en Følge af, at der er synderlig For-

skjel i Basallængden af disse Arters Kranier, men betinges dels

af Mellemkjæbebenene, som fortil springe et lille Stykke frem foran

de midterste Fortænder, dels og fornemlig af Nakkefladens stærke

Hældning bagover, der er saa betydelig, at naar begge Arters Kra-

nier stilles jævnsides paa en vandret Flade saaledes, at de hvile

paa Tandrækkerne, vil en lodret Linje, som tænkes fældet fra

Midten af Nakkekammen ned paa den vandrette Flade, falde meget

længere bagved det store Nakkehul hos Dicotyles stenomphalus end

hos Dicotyles labiatus; Baghovedet rækker altsaa længere frem

bagtil og er tillige lidt lavere end hos denne. Omtrent lige foran

Kindbuen indsnævres Kraniets Brede pludseligt til omtrent Halv-

delen af Breden tværs over Buens Udspring. Snudedelen er i

ledes paafaldende smal og skarpt afsat fra den bageste Del af

Kraniet, og det er aabenbart denne Ejendommelighed, som har be-

væget Dr. Lund til at kalde Arten stenocephalus; den tør vistnoK

ogsaa siges at være Kraniets først og fremmest iøjnefaldende Sær-

kjende og er i og for sig tilstrækkelig til at skille Arten fra begge

de nulevende. Indsnævringen er en Følge af, at den Kam lamjs

Kindbenets nedre Eand, fra hvilken den udvendige Tyggemuskel

(masseter) tager sit Udspring, ikke fortsætter sig ud over denne
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Muskels Tilhæftningssted, men pludselig hører op lige oven over

den næstbageste Kindtand, ubetydeligt foran Forranden af Kindbenet

(saa vidt dette trods de sporløst forsvundne Sømme efter Analogi lader

sig skjønne), hvorimod den hos begge de levende Arter forlænger

sig ud over den nysnævnte Grændse langt frem paa Overkjæbebenet

i skraa Eetning fortil og opad. Skjøndt denne Fortsættelse af

Kammen iøvrigt ikke forholder sig ganske ens hos begge disse

Arter, betinger den dog hos dem begge, og navnlig hos det ud-

voksne Dyr, en gradvis og jævn Afsmalning af Hovedskallen fortil.

Hos Dkotyles stenocephalus stiger der fra den omtalte Kams for-

reste Ende en ujævn og ru, ophøjet Linje lodret opad og bøjer sig

først i Højde med den Knub, som danner den øverste Ende af det

med de omgivende Knogler sammensmeltede Taareben, næsten under

en ret Vinkel fortil henimod Næsebenets Karfure; i Dyrets Liv har

denne ru Linje rimeligvis tjent til Udspring for Trynens Muskler,

og den svarer til den stærke, skraatliggende Kam, i hvilken den

for Tyggemusklen bestemte Kam forlænger sig hos de nulevende

Arter.

Da Dicotyles-Slægtens Hovedskal tør antages at være Læserne

bekjendt i sine Hovedtræk, og da de Afhandlingen ledsagende Fi-

gurer give yderligere Oplysning, vil det, efter at der ovenfor er

gjort Eede for de for den her omhandlede Arts Kranie ejendomme-

lige Særkjender, være unødvendigt desuden at give en i alle Punkter

omstændelig Beskrivelse af Kraniet; det vil være nok at sige, at

det iøvrigt frembyder en Blanding af Kjendemærker, der udmærke

hver især af de to nulevende Arter, og i Korthed at fremhæve,

i hvilke Punkter det ligner den ene, i hvilke den anden af dem.

1. Karfuren, som udgaar fra foramen supraorbitale ,
løber i

Hovedsagen paa samme Maade hus Di.-..!,,!..- ,-•. >/> alus som hos

D
- torquatus; det vil sige Kenden løber hos begge disse Arter

først divergerende med den tilsvarende paa den anden Side fortil

°g lidt nedad, danner dernæst en stump Vinkel og fortsætter sig,

stedse meget tydelig og skarpt begrændset, jævnløbende med sin

^kge paa den modsatte Side helt hen til Indsnittet mellem Næse-
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benet og Mellemkjæbebenets opstigende Gren. Imidlertid er der

dog den Forskjel, at den Yinkel, som Furen danner, har sin Plads

betydelig bagved Kindhullet (foramen infraorbitale) , men hos Die.

torquatus derimod et lille Stykke foran dette Hul. Hos D. fø&tofetf

løber Furen, som bekjendt, i Begyndelsen ligesom hos D. torguaku,

men standser i Reglen eller bliver i det mindste næsten ukj endelig

paa det Sted, hvor den hos denne Art danner den omtalte Vinkel.

2. Næsebenene ere lidt hvælvede tværs over mellem foramina

sn,,rf. „/./.,,//,, ,,- t'r.'indeks stærkt kunvekse gjennem deres hele

øvrige Længde, ganske som de ogsaa ere hos D. torquatus, og i

Modsætning til hvad der er Tilfældet hos D. labiatus.

3. Indsnittet mellem Næsebenene og Mellemkjæbebenenes op-

stigende Gren er meget dybt og naar bagtil næsten i Linje med

eller hen til Hjørnetand-Hulens Forrand ligesom hos D. labiatus,

hvorimod det er meget mindre dybt hos D. torquatus. Da Næse-

benene ere beskadigede fortil, kan Indsnittets Form ikke nøje an-

gives, skjøndt det med fuld Sikkerhed kan ses, hvor det ender

bagtil; men det synes dog, at det har været snævert bagtil, og at

Næsebenenes fri Spidse har været forholdsvis lang, saa at der,

hvad dette Indsnit angaar, har været fuld Overensstemmelse med

D. labiatus.

4. Kindbenets Yderflade er plan ligesom hos D. labiatus,

medens den hos D. torquatus er mere eller mindre stær'

5. Bagved Hjørnetænderne er Snuden meget kjendelig ind-

snit ivt og >ainmt i nkleiut paa .selvsamme Maade som hos D. tor-

quatus og i stærk Modsætning til, hvad der er Tilfældet hos D.

labiatus, hos hvilken der fra Hjørnetanden løber en tyk, afrundet

Længdesvulst hen imod Kindhullet, som gjør Ganefladen bredere

og giver den en anden Form end hos de tvende andre Arter.

6. Endelig afviger den her beskrevne Art fra begge de andre

med Hensyn til Tandrækkens Stilling i Forhold til Øjehulen, men

synes i den Henseende dog ikke at staa ene, men at stemme oveivn.-

med et af de uddode nordamerikanske Navlesvin. I >;< »(>//>* r; ' r '

gonusj compressus. Naar man nemlig stiller Kraniet af Dicotyles
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stenocephalus saaledes paa en vandret Flade, at det hviler paa Kind-

tandrækkerne, og naar man saa tænker sig en lodret Linje draget

opad fra Bagranden af den bageste Kindtand, vil en slig Linje, i

alle Fald hos det gamle Dyr 1
), falde et godt Stykke (henimod tre

Centimetre) foran Øjehnlens Forrand. Hos D. torquatus finder jeg

derimod efter Undersøgelse dels af Kranier fra de brasilianske

Knoglehuler, dels af saadanne fr;i ni-get forskjellige Lande i Amerika,

at en slig Linje netop træffer sammen med Øjehuleranden eller

falder højst ubetydeligt bagved denne, og hos Diælyles lahintus

falder den endog et godt Stykke bagved denne Rand inde i selve

Øjehulen, omtrent ved dennes forreste Tredjedel.

Blandt de Øvrige Levninger, som Dr. Lund har henført til Dico-

af en venstre Underkjæbegren, brækket af lige foran og lige bagved

Kindtandrækken. Jeg holder Lunds Bestemmelse af dette Brud-

stykke for rigtig, og da Tænderne, og særlig mol 1, ere slidte

nøjagtig paa selvsamme Maade som de tilsvarende i Kraniet, da

I ''.il- !•>• >T\kk-N [,!•> ._ ev'ui Fdseende ganske stemmer med

Form og dets enkelte Dele;

h'.s Navlesvinene forandres meget under

at dette Kjendemærke kun holder Stik i

lertid, at det med et vist Forbehold vil
'

'. I, er frembrudt. Faa Ki

alle Fald ikke foran denne Rand ;
men I i i _ -

glemmes, at det ikke i l>e—e Tillid- er den .amme T

„den bageste"; hos Grisen er det naturligvis ikke „,„/. ;.

og denne flytter sig under Væksten fortil og sidder hoi

Dyr neden under Kindhullet langt foran qjeholøranda .

af en Gris af D. torquatus, som ligeledes endnu ikke

nogen af sine Mælketænder, men dog maa \ exe I i' »

førstnævnte, da mol. 1 viser et svagt Spor af Slid, .-idder

maaske ikke fuldt saa langt bagtil, som den ..l,.tg.-r,. T.

1 »kane Dyr {mol 3), men dog endnu

tullet; mol 2 ligg ' illllc i Ar[ Tan
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dettes, anser jeg det endog for meget sandsynligt, at det netop er

en Stump af den til selve det her beskrevne Kranie hørende Under-

kæbe. Stykket er for øvrigt for lille til at give nogen Forestil-

ling om UnderkjæbensForm; men da det indeholder den hele Tand-

række ubeskadiget med Undtagelse af den forreste Kindtand, af

hvilken kun Levninger af Kødderne ere tilbage, viser det (forudsat

at min Formodning er rigtig), at den Anomali, som Overkjæbens

Tandrækker frembyde, ikke har gjentaget sig i Underkjæben, men

at denne kun har havt det regelmæssige Antal Kindtænder. Naar

man forsøger at passe Brudstykkets Tænder til den venstre Tand-

række i Kraniet, slutte begge Tandrækker nøjagtigt til hinanden;

men paa Grund af Overkjæbens overtallige Tand naar den bageste

Tand i denne Kjæbe mod Keglen noget længere bagtil end den

bageste i Underkjæben; den har saaledes kun til Dels havt en

Tandkrone at virke imod under sig, og derved forklares det, at

dens Krone er meget mindre slidt end Kronen af Underkjæbens

mol. 3, og mindre slidt end man efter Slidet af Overkjæbens øvrige

Uihuaalinj? af Kraniet ;« i j -. iietermaaL

Totallængde 0.337

Basallængde 0.247

Brede over Øjehule-Udvæksterne 0.108

Brede over Kindbuen bagtil 0.128

Issekammens Brede paa det smalleste Sted 0.024

Ganefladens Længde, maalt fra Mellemkjæbebenenes For-

rand til Indsnittet i Ganefladens Bagrand 0.207

Ganens Brede mellem de to forreste Kindtænder .... 0.023

_ ___ _ __• bageste — . • . •
0.025

Afstand fra Kindhullet til Bagranden af Hjørnetandens .

Tandhule . . . • 0.060

Afstand mellem Øjehulens Forrand og Forranden af

Mellemkjæbebenene 0.216



Afstand mellem Øjehulens Forrand og Nat •

fremspringende Bagrand 0.127

Afstand mellem Forranden af den Kam, hvorfra Tygge-

musklen udspringer, og Mellemkjæbebenenes Forende 0.163

Afstand mellem Forenden af ovennævnte Kam og Nakke-

kammens mest fremspringende Punkt 0.187

Afstand fra den forreste Kindtand til Mellemkjæbe-

benenes Forrand 0.090

Afstand mellem den forreste Kindtand og Hjørnetanden 0.027

Kraniets Brede lige foran Kindtænderne 0.013

Afstand mellem Hjørnetandhulerne 0.041

Kindtandrækkens Længde 0.095

Den samlede Længde af de fire forreste Kindtænder . . 0.050

Længden af den bageste Kindtands Krone 0.017

Breden af den bageste Kindtands Krone 0.016

Længden af den næstbageste Kindtands Krone 0.018

Breden — — — — 0.018

Længde af Underkjæbens Kindtandrække 1
) 0.090

Den samlede Længde af Underkjæbens to bageste Kind-

tænder 0.042

Den lange Diameter af Kronen af Underkjæbens bageste

Kindtand 0.023

Den korte Diameter af Kronen af Underkjæbens bageste

Kindtand 0.015

Den iøjnefaldende Forskjel mellem det ovenfor beskrevne Kranie

°g de tvende nulevende Arters Hovedskaller vil ikke kunne mis-

fejendes-, men som bekjendt er der i Nordamerika fundet mange

fossile Navlesvin-Levninger, paa hvilke ikke faa Arter ere blevne

opstillede, og det kan derfor maaske forlanges, at der ogsaa gjøres



Rede for, hroriedes Dieo% Mer sig til disse,

om der endog ikke i og for sig er Grund til at formode, at den

skulde falde sammen med nogen af dem. Hvad der hidtil er bleven

meddelt om disse Arter forekommer mig imidlertid ikke i alle Til-

fælde tilstrækkeligt til at give et tydeligt Billede af dem, og da

de nulevende Xavlesvin vise. at dt-r lio- /v/.-oty/V.s -Slægten kan findes-

et endog stort Spillerum foi Vrternes individuelle Variationer,

kunde man nok ønske at se de uddøde nordamerikanske Arter stad-

fæstede ved Hjælp af rigeligere Fund, som tillode at stille deres

karakteristiske Liglieder og Uligheder i et klarere Lys. Saalænge

man kun har den foreliggende Literatur ar holde sig til, kan

man for visse Arters Vedkommende næppe komme videre end til at

vise Usandsynligheden af, at de skulde kunne falde sammen med

I), .sfi'iioct'phalus.

Nogle af de nordamerikanske Arter i Dich/les lems, Leidy, Die

pristinus, Leidy, Die. hesperius , Marsh) erc imidlertid af Størrelse

som eller endnu mindre end Dh-nti/lrs t<>rqf>,ifi>.< og kunne saaledes

allerede af den Grund lades ude af Betragtning. Blandt de øvrige

Arter, som alle ere af samme Størrelse som den brasilianske eller

endog noget større, er I>;,;,t,,lr$ scrus, Cope fra Loup-Fork-Lagene

i Kansas desværre kun grundet paa en ufuldstændig LTnderkjæbe,

saa at en Sammenligning med D. stenocephalus kun kan blive

højst ufuldstændig; men jeg finder ikke noget i Beskrivelsen af

Tænderne i dette Brudstykke, som kunde tale for en specifisk Over-

ensstemmelse. Kindtandrækken er 13 Millim. længere end hos D.

stenocephalus, og skjøndt denne Forskjel maaske ikke er meget større

end, at den kunde tænkes udjævnet ved Overgange, naar der fandtes

Levninger af flere Individer, maa man dog i det mindste indtil videre

lægge fuld Vægt paa den. Fremdeles fremhæves det, at der er et tem-

melig pludseligt Spring i Størrelsen af den forreste og den anden ægte

Kindtand (mol 1 og viol. 2J, hvorimod D. stenocephalus i den Henseende

ikke kan siges at vise nogen paafaldende Forskjel fra de nulevende

Arter. Hertil kommer desuden en anden Omstændighed; der er delte

Meninger om den zoologiske Alder af de Lag, fra hvilke D. serus



hidrører; man har for ikke længe siden villet flytte dem fcilbagi :

Pliocenen til Miocentiden, og hvis denne Opfattelse er rigtig, har

man allerode i den der fundne Arts Alder en vægtig Grund til

at anse d n f.n f»r- j. !li_ fra or hvilketsomhelst i de Li -

Kr.gldniloi- begravet Xavlesvin. Med langt større Sikkerhed kan

•man dømme om Leidys D. ?iasntus, som er grundet paa et Forstykke

|

af en Overkjæbe, bærende én Fortand, én Hjørnetand og to Præmo-

larer, og som antages at tilhore den kvaternære Tid. Afstanden

mellem den forreste Præmolar og Hjørnetand (det saakaldte dia-

itema) er halvtrodjo Gang saa stor som paa Kraniet af 1 >;.;*,,/,*

stenocephaliift
, hvoraf følger, at den forreste Del af Ansigt-t i. r

været mere langstrakt end hos denne, og at der ove

(selv om Diastemet paa det brasilianske Kranie paa Grund af

den overtallige Tand maaske er lidt mindre end det vilde have

været, hvis Tandsættet havde været normalt) slet ikke kan være

være Tale om, at disse .to Arter nogensinde skulde vise sig at

være én og den samme. Det bedst Rendte af alle de uddøde

nordamerikanske Xavlesvin er des npressus,

Le Conte *), af hvilken der foruden en stor Del andre Levninger haves

et kun ubetydeligt beskadiget Kranie af et yu-re Dyr. hvis bageste

Kindtand netop er i Frembrud, og som endnu ikke har skiftet sine

tre Præmolarer. Man har, som bekjendt, dannet en egen Slægt,

eller F/nderslægt, Platygonus, for denne Art, paa Grund af nogle

Særegenheder i Formen af Kindtændernes Kamme og Knuder; disse

Afvigelser ere dog ikke betydelige; de synes ikke at være lige

udprægede hos alle Individer, og det kan være tvivlsomt, om de

overhovedet ville kunne erkjendes paa nogenlunde stærkt slidte Tænder,

^len selv uden Hensvn til Tænderne frembyder Kraniet af D. com-

! D'-tto Xavlesvin er. i ForM.iraaeiide sairt. er go.lt Eksempel paa Vansk

ligheden af rigtigt at bedømme enkelte eller faa I. o vi ::,_'•::
;

selvsamme Stykker, som n compresaus, h

der oprindelig været opstillet f.-n t i-k.v'lL^ Art-r •? li-.-aa man

Slægter, til Dels af den selvsamme Forsker.



pressus l
) saa store og iøjnefaldende Afvigelser fra det 1

1

Kranie, at Forveksling ikke vel kan finde Sted. Det nordameri-

kanske Kranie deler ganske vist med det brasilianske den i det

foregaaende fremhævede, fra Kindtandrækkens Stilling i Forhold til

Øjehulen hentede Karakter; fremdeles naar ogsaa, ligesom paa dette,

Indsnittet mellem Næse- og Mellemkjæhebenene hen i Linje med

Hjørnetændernes Forkant; men derimod sidder Øjehulen kjendelig

længere bagtil end paa dette, Nakkefladen er stejlere, Kraniet ikke

saa pludseligt sammenklemt foran Kindbuen, Diastemet er mindst

dobbelt saa langt, og Kindhullet har sin Plads meget længere hag

ved Hjørnetanden. Foruden D. compressus har senere Marsh 2
)

desuden henregnet til Platygonus-Slægim tre andre Arter, som dog

alle ere grundede paa altfor ubetydelige Brudstykker til at en

Sammenligning med den brasilianske Art med Nytte kan anstilles.

Jeg skal derfor ogsaa kun et Øjeblik standse ved den ene af dem,

Platygonust condoni, som Marsh angiver at være fra pliocene Lag

i Oregon, hvilke Lag Cope jo (som vi ovenfor have set) senere

har antaget for ældre, for miocene. Den sidstnævnte Palæontolog

har tillige i den nyeste Tid henført PJ condoni (ligesom ogsaa

den samme Steds fra stammende Dkotyles pristinus) til Pomels

Slægt Palæochoerus 3
); hvis denne forandrede Slægtbestemmelse ikke

til Dels skyldes den ny Anskuelse om Lagets geologiske Alder, men

alene afgjørende zoologiske Grunde, saa er selvfølgelig med det

samme enhver Mulighed for Overensstemmelse med den brasilianske

Art bortfalden ; men hvorledes det end forholder sig hermed, skjønner

jeg ikke, at der foreligger nogensomhelst Rimelighed for, at enten

denne eller de to andre af Marsh antydede Arter kunne falde sam-

men med den her beskrevne Art 4
).

') Trans. Am. Phil. Soc.
2
) Arner. Jouin. Se. a. A

3
) Bulletin of the Un. Si

ington. Febr. 28, 18<

4
) Medens jeg læser Ko:

feasor Cope's forekom]

Bulletin, Philad. Dec.

:. Oo.,l.

r. Vol. 10. PI. 35—37.

S. Vol. II (1871). S. 40—41.

& Geogr. Survcy. Vol. V, Nr. 1L.
Wash-

rrektur paa di.s.se

nende Velvilje N:

24. 1879". Heri

Sider,

r. ai Bi

modtager jeg ved Pro-

hans „PalæontologicaL

han, at de Levninger.
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Blandt de i Lapa de Escrivania Nr. 11 fundne Dicotyks-Kuoglev,

hvilke der er Grund til at henføre til samme Art som det beskrevne

Kranie, findes der foruden en Stump af en Overkjæbe med tre

Kindtænder af et andet Individ og nogle mere eller mindre beska-

digede og maaske dog ikke ganske sikkert denne Art tilhorende

Hvirvler tillige en Del af Lemmernes Knogler, om hvilke der til

Slutning endnu maa siges nogle Ord.

Der haves to Overarmben 1
) (humerus), begge efter al Sandsyn-

lighed af et og samme Individ, men efter Udseendet at dømme næppe

det samme, som Kraniet hører til. Paa det venstre mangler

Ledhovedet, men det højre er saa godt som ubeskadiget; det er

0.192 langt, lidt længere end det største, der findes i Samlingen af

Dkotyles labiatus (0.187), men tillige maaske ubetydelig spinklere.

Breden over Kondylerne ved den distale Ende er 0.040. Ledhovedet

er lidt bredere afrundet ved sin nederste fri Eand end det er Til-

fældet hos D. labiatus ; men man tør vel næppe lægge større Vægt

paa denne lille Forskjel, saalænge der kun foreligger denne eneste

Af de til én Knogle sammenvoksede Underarmben (antibrachium)

er der kun fundet et, det venstre 2
), der synes at være af det samme

Individ som de tvende Overarmben. Der er gaaet en ubetydelig

lille Elise af Spolebenet ved dets distale Ende, og hele Albuhovedet

er brækket af; Totallæugden kan saaledes ikke angives, men kun

Spolebenets Længde, og denne er 0.160, medens Spolebenet paa det

største af alle de andre i Hulerne fundne Underarmben kun er 0.135.

Her er altsaa en ikke ringe Forskjel tilstede, og hvad der giver

denne Forskjel en forøget Yægt er, at Underarmen trods sin betydelig

i hvilke han tidligere havde r

Platygonus condoni, ikke ti

henføres til Slægten PaU
Thinohyns <

t ,m faar Xavnet Jriduenus*. Men det s«

Berigtigelse ikke forandrer noget i det Resultat, som

komne til i det foreliggende Spørgsmaal.

I Nr. 5349 og Xr. S4JU i Lund- i [skrevne Katalog.
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større Længde dog er iøjnefaldende spinklere end hos Dicotyles

labiatus; ved sin nederste Fjerdedel er den nemlig kun 0.024 bred,

hvorimod den kortere Ilnderarmsknogle af D. labiatus maaler 0.028-,

paa Midten af Knoglen er Breden 0.025 hos D. stenocephalus , tåM

D. labiatus 0.027; Tykkelsen endelig eller Knoglens Tværmaal for-

fra bagtil er hos førstnævnte 0.018, hos den sidste 0.021.

Et venstre Laarben ffemurj 1
), som Dr. Lund rigtignok ved

den foreløbige Undersøgelse har henfort til D. labiatus, maa vistnok

snarere antages at være af D. stenocephalus; det er 0.205 langt og

20mm længere end selv et meget stort Laarben af D. labiatus; det

er derhos forholdsvis lidt spinklere, og de distale Ledruller ere lidt

kortere forfra bagtil, men tillige lidt bredere udenfra indad, end

det er Tilfældet hos den sidstnævnte Art, endelig er Eanden for

Knæskallen (fossa intercondyloidea patellæ) lidt mindre dyb. Benets

Brede ved den distale Ende tværs over Ledrullerne er 0.042; dets

Brede paa Midten af Mellemstykket 0.017 og dets Tykkelse forfra

bagtil samme Steds 0.020.

Af Fodrodens Knogler haves et Eulleben (astragalus)"-) og et

Hælben fcalcaneusj 3
), som i Farve stemme med Overarmbenene; de

ere ubetydeligt større end de samme Ben af Dicotyles labiatus; men

forekomme mig ellers ikke at frembyde nogen Forskjel fra disse.

Endelig findes mellem de i Lapa de Escrivania Nr. 11 udgravede

Dicotyles-KnogleT et fjerde Mellemhaandben (metacarpale 4) af højre

Forfod 4
) og tvende Sæt af de sammenvoksede tredje og fjerde

Mellemfodben, begge af venstre Bagfod og saaledes hidrørende fra

to forskjellige Individer 5
). Alle disse Knogler ere i Katalogen over

Lunds Samling henførte til Dicotyles labiatus; men de ere ikke saa

lidt længere end selv de længste blandt de talrige tilsvarende Knogler

af denne Art og tillige ikke blot forholdsvis, men absolut spinklere

. -i.;7.
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og tyndere end de største af disse. Jeg nærer derfor ingen Trivi

om, at de med større Eet kunne henføres til Dicotyles stenocephalus,

og de bestyrke saaledes den Anskuelse, som allerede denne Arts

øvrige Lemmeknogler maa fremkalde, at dette Navlesvin har havt

spinklere For- og Baglemmer end Dicotyles labiatus, men aabenbart

tillige været mere højbenet.

De to Sæt Mellemfodben ere ikke ganske lige lange; om det

enkelte Mellemhaandben hører til noget af de to Individer, som ere

repræsenterede ved Mellemfodbenene , er i alle Fald tvivlsomt, da

dets Farve er noget forskjellig fra disse sidstes; det forekommer

mig rimeligt, at det antyder et tredje Individ, og at dette Antal

overhovedet er det, af hvilket der efter de fundne Knogler at slutte

har ligget Levninger i Hulen.

Mellemhaandknoglen er 0.086 lang; af de to Sæt Mellemfod-

knogler maaler det mindste 0.095, det største 0.099.

Forklaring orer Tab. Til

Fig. 1. Kraniet at Di>»tnb* ^»uu'phahis, Lund, set fra venstre

Tig. 2. Omrids af samme Kranie, set ovenfra: den

Kraniet har lidt, er ikke angivet paa denne Figur.

Begge Figurerne ere i halv ti S ø r 1



Om Ovo-vivipariteten hos Helix Studeriana Fér.

En historisk Bemærkning,

meddelt den naturhist. Forening den 6te Februar 1880

Naar jeg i dette Møde fremlægger her i Foreningen nogle Exem-

plarer fra Museets Conchyliesamling af de to Seychellesske Land-

snegle, Helix unidentata chemn. og Helix Studeriana Fér., da er de

for at knytte nogle historiske Bemærkninger til den af Prof-

Lacaze-Duthiers for nogle Maaneder siden (17de Novbr. 1879)

det franske Akademi forelagte Iagttagelse af Dr. Viguier om, at

Helix Studeriana var levende-fødende (ovo -vivipar). Cfr. „Compt.

Kendus" f. 1879, p. 866—68.

Den nævnte Iagttagelse havde Dr. Viguier gjort paa et Par

Præparater: de af Dyrene udtagne Æggeledere med nogle vedhæn-

gende Dele, der fandtes opbevarede i Spiritus i den malakologiske Af-

delings Laboratorium i „Jardin des plantes" og fra Seychelles-Øerne

vare blevne hjembragte af Naturforskeren de l'Isle, som led-

sagede den franske Expedition, der skulde iagttage Venus's Gang

forbi Solen i 1875. I Æggeledernes store Æg fandt Dr.V. nemlig

tydelige Spor af et Par mer eller mindre udviklede Snegle-Unger.

Videre Oplysninger om flere Spørgsmaal, vedrørende Ungernes Ud-

vikling og Fødsel, haabede Dr. V. senere engang at kunne blive

istand til at give, da Prof. Perrier, Afdelingens Bestyrer, havde

henvendt en Anmodning til Museets Correspondenter om at sende



et Antal af disse Snegle opbevarede i Spiritus („une serie de ces

animaux dans l'alcohol", p. 868). I denne Anledning vil jeg tillade

mi? at bemærke, at det ganske vist er af en ikke ringe Interesse,

at levende-fødende Lungesnegle blive underkastede en langt nøiere

og mere omfattende Undersøgelse, end der hidtil er bleven dem

til Del, idet mange Forhold kun ere blevne løselig og ufuldstændig

forfulgte. Selv vore smaa europæiske, levende-fødende Arter, f. Ex.

af Pupa (P. umbilicata Drpd., marginata •
, i, Clausilia (Cl. ven-

tricosa), Balea (B. perversa) og Helix (H. rupestris) vilde ganske

vist give en omhyggelig Iagttager en god Mark for "Undersøgelser.

Men af endnu bøiere Interesse vilde det unægtelig blive, om An-

tallet af levende-fødende Former af selve Slægten Helix blev for-

Øget — da der jo efter Dr. Viguiers egen Angivelse igrunden kun

var en enkelt saadan iforveien kjendt, den ovennævnte sydeuropæiske,

meget lille Helix rupestris ») — og især naar der i dette Antal

mdtraadte en saa stor og iøinefaldende Form, som Helix Studeriana,

og denne ovenikjøbet kun fødte ganske faa og meget store Unger,

et Forhold, der vil lette Undersøgelsen af flere af de Punkter, der

særlig trængte til at oplyses.

Men den ovennævnte Iagttagelse paa Spirituspræparaterne i

Laboratoriet i „Jardin des plantes" forøger ikke dette Antal. Den

giver kun Bekræftelse paa et ganske enkelt Led af en langt fuld-

stændigere Iagttagelsesrække , som allerede i 40 Aar har været i

Videnskabens Eie og som denne skylder de prisværdige Under-

søgelser, hvilke Franskmanden Dufo under et fireaarigt Ophold

Paa Seychelles- og Amirantes - Øerne med ligesaa megen natur-

historisk Takt som Utrættelighed udførte over Bløddyrformerne og

det hele Bløddyrliv ved disse Øer og i Havet omkring dem. En

') Af de to andre Former, som Dr. Viguier nævner, hører nemlig den

ene, Hel. inæqvalis fra Ny Caledonien, ifølge Sempers og Fischers

anatomiske Undersøgelser ikke til JHefø-Gruppen, men til Testacella-

Familien (Journ. Conchyol. 1873, p. 73 og flg.), og den anden, Hel.

gibba q. & g., hører jo, som bekjendt, til Partula-Slægten indenfor

Buliniinæ, og denne Slægts talrige Arter ansees jo alle for at være

ovo-vivipare.



H'H

_er meget skattet Beretning om l u-l< i-o_.fl-.-jin.- l'w-

ligger trykt i „Annales des Sciences Naturelles" for 1840 1
).

Dufo belærer os i denne om, at begge de anselige Arter:

Helix unidentala chemn. og Hel. Studeriana Fér. (der foruden at have

Hjemsted paa samme Øgruppe ogsaa staa hinanden saa nær, at de

danne Typerne for vor afdøde Conchyliolog H. Becks Underslægt

Stylodon 2
)) bringe levende Unger til Verden, men kun ganske fa;*.

den første to eller høist tre, og af disse er da den sidste ganske

lille; den sidstnævnte Art derimod een eller to, saaledes som i

Virkeligheden ogsaa Dr. V. havde udfundet det paa Spirituspræpa-

raterne. Men Dufo blev ikke staaende herved. Han oplyser om

Hel. unidentata, at han har havt den levende hos sig i Mængde

og i lang Tid og gjentagne Gange; at „Forældre "-Dyret er

drægtigt i 60 Dage; at det afmagres stedse mere og mere under

Drægtigheden, saa at det, naar det føder Ungerne, har tabt mere

end Halvparten af sin Fylde; at det ikke strækker sig udenfor sin

Skal, medens Ungerne fødes til Verden, samt at disse, efter at

have forladt Æggelederne, alene ved egen Bevægelse glide frem

imellem Dyrets Krop og Conchylien. Men hvad der er endnu væ-

sentligere at fremhæve, er den Deling af Individerne i to Grupper

indenfor Arten, som Dufo forsikkrer at han stadigen har bemærket,

nemlig at det kun var Individerne med de mindre stærke eller

dybe Farver, der fødte levende Unger, de andre ikke:

„J'ai constamment remarqué, que les individus dont le tét est

le moins foncé en couleur, étaient les seuls, qui produisissent des

og efter at han har nedlagt en bestemt Forvaring imod, at han

ikke skulde være vel bekjendt med Lungesneglenes H<

xantes. Par M. H. Dufo

ooløg. T.XIV. P. 45-
8—203: Kapporten over

i. PrLucipia ChrLstkim Fri
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tisme og- gjensidige Befrugtning som vel bevist, fortsætter han med

følgende Linier, hvoraf jeg her med fremhævet Tryk gjengiver

enkelte Ord:

„je dois seulement me borner a consigner ici, sans en tirer

aucune conséquence, que certains individus de 1' Hellr vni-

dentata donnent naissance a des petits vivans, tandis

pendant long-temps et a plusieurs reprises, un grand nombre de

ces animaux, que j'ai pu constater ce fait avec certitude, et qu'il

m'a été permis en memo temps de rccueillir les diverses autres

observations, qui précédent." p. 200.

De samme Forhold og den samme Tvedeling af Individerne

med Hensyn til Farvning og Levende-Fødning, som her ovenfor er

anført om Hel. unidentata, har han ligeledes iagttaget hos Hel.

Studeriana. Ordene ere:

„Toutes les particularités relatives a Fovo-vivi|i;ini<' 'i'
1

i /A /,'..

• sont également applicables å l' Hel. Studeriana: dans

cette derniére éspéce, les individus dont le tét est moins coloré

sont aussi les seuls qui produisent des petits, mais un ou deux

seulement." p. 200.

Vore Kundskaber staae altsaa virkelig paa et helt andet og

solidere Standpunkt, end Meddelelsen i „Compt. Rendus" skulde lade

formode. En Del Exemplarer i Spiritus, hvis disse blive indsam-

lede uden Hensyn til de vigtige Data, jeg her har reproduceret,

ligesom jeg for nu et Trediedel-Aarhundrede siden (1846) gjentog

og hævdede Betydningen af disse i min Afhandling om Herma-

Phroditismen (p. 82; tydske Udgave p. 99), ville neppe give os

synderlig bedre Indsigt i de væsentligste Punkter. Derfor vil det

være meget priseligt og stille Videnskaben et vigtigt Udbytte i

Udsigt, om Prof. Perrier vilde meget nøie instruere Pariser-Museets

Correspondenter med Hensyn til de Iagttagelser, Dufo har anstillet 1
)

°g lade dem indsamle Dyrene med disse for Øie.

Dutu'.s riire. planmæssig anlagte og lærerige

Seychelles- og Amirantes-Øerne blev indlemm«
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Mine her meddelte Bemærkninger have forresten ikke blot til

Maal, at supplere den ofte nævnte, et saa ufuldstændigt Billede

givende, Meddelelse i „Cornpt. Kendus", men ogsaa at minde ind-

trængende om, hvor lidet Iagttagelser af og i den levende Natur

blive pleiede i de senere Decennier, i Forhold til den Tid og Kraft

der anvendes paa Undersøgelser i andre Ketninger.



Korte Bidrag til nordisk Ichthyographi.

III. Grønlands og Islands Lycoder.

Med Bemærkninger om andre nordiske Arl

rten Lycodes Khdt. nævnes første Gang i „Oversigterne over

Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger" for 1830

L S. LXXIV-. li iriuere i (den ældre) Pro-

r J. Eeinhardts „Ichthyologiske Bidrag til den grønlandske

ia" (1837) S. 32—33 og 41—42 (Kgl. Danske Vidensk. Selsk.

?

ter VII, 1838) og optræder her med 2 Arter: 1) L. Vahlii B,

tens egentlige Typus, af hvilken Naturforskeren J. Vahl havde

3t et meget beskadiget mandligt Exemplar i Maven af en ved

mehaab fanget Havkai. <>- hvoraf Missionæren Funch i 1834

e nedsendt et mindre, men vel bevaret, ligeledes mandligt

lplar fra Omenak; og 2) L. reticulatus B., af hvilken der i 1833

indsendt en Hun fra Fiskenæsset ved Moller (ligeledes af en Haj-

mak). Begge Arter beskrives udførligt i det „Første Bidrag.

;es heraf, at Forfatteren med Hensyn til L. reticulatus endnu var

ist til de to ovennævnte Exemnlarer af 10 og 14V2 Tommes



dog kun en eneste var en Hun. I „Tillægget til det første Bi-

drag til den grønlandske Fauna" (Vid. Selsk. Skr., VII, S. 223, 1838)

beskrives endnu en tredje Art: 3) L. seminudus K., opstillet paa

en 18 Tommer lang Han fra Omenak (ved Funch). — Til disse 3

grønlandske Lycodes-Arter føjede Krøyer i 1844 endnu to (Overs,

ov. Tid. Selsk. Forh., 1844, S. 140), som dog først karakteriseredes

nærmere i 1860 (Naturhist. Tidskrift, Odje Kække, 1ste Bind),

nemlig 4) L. perspicillinn Kr. . opstillet paa to af Kaptajn Holbøll

nedsendte Individer af IV2 og 2I
/a Tommes Længde — aabenbart

meget unge — og 5) L. nebulosus Kr. Af denne sidste meddeles

der desværre kun en Diagnose, og det oplyses ikke, hvor stort

-Exemplaret var, men kim at det var „meget lille"; af L.

perspiciUum meddeles derimod en udførlig Beskrivelse og desuden

gu i det Gaimard'ske Rejseværk (Voyage en Scandinavie

etc, pi. "Vil). Det kan her bemærkes, at begge disse nyere Arter

ligesom L. seminudus B. , mucosus Eich. og polaris Autt. slutte

sig nærmest til L. reticulatus, saaledes at Slægtens Typus, L. Vahlii,

for saa vidt endnu indtager ligesom en mere isoleret Plads mellem

de andre Arter.

Jeg vil senere komme til at berøre de andre Bidrag til Kund-

skab om de nordiske Lycoder, som fra forskellige Sider ere frem-

komne i Aarenes Løb og navnlig i de senere Aar. Til det kgl.

naturhist Museum er der i Aarene 1840—47 af Kjøbmand Kielsen

og Pastor Jørgensen nedsendt flere mere eller mindre gode Exem-

plarer baade af L. Vahlii og af L. reticulatus; til Universitets-

Museet nedsendte Direktør Olrik i 1860—64 ligeledes flere af

Maven paa Hajer eller andre Ichthyophager udtagne Exemplarer,

men til Dels i en saa medtagen Tilstand, at de ikke kunde yde

noget Bidrag til Artserkjendelsen, uden for saa vidt et Par af

dem egnede sig til Skelettering. Derimod har Museet fra Øfjord

(Nordlige Island) faaet 5 gode Exemplarer af en middelstor Lycodes-

Form, som synes at være forskjellig fra alle hidtil beskrevne

(L. lugubris m.) , om den end kommer L. Vahlii nogenlunde nær.

Til at underkaste del — hvis aldre Del jeg



hidtil havde ladet henstaa som det modtoges fra det fegL naturhist.

Museum, i den Forudsætning, at alt var i den skjønneste Orden —
en Revision har jeg havt den særlige Anledning, at min Kollega

ved Museet i Christiania, Hr. R. Collett, gjentagne Gange havde

benyttet det, under kortere Ophold her, for at komme paa det rene

med de grønlandske (og islandske) Arters Forhold til de norske og

spitsbergenske, som han havde til Undersøgelse, navnlig fra de 3

norske Nord-Atlanterhavs Expeditioner, uden at han dog, under de

faa Dages Ophold og Studium, hvortil han hver Gang var ind-

skrænket, havde kunnet komme til aldeles klare og bestemte Re-

sultater. Han opfordrede mig derfor til at undersøge nærmere,

hvorledes det egentlig forholdt sig med de i vort Museum opbe-

varede, til Dels i mindre gode eller rent ud slette Exemplarer

repræsenterede Arter; og han havde den særdeles Godhed at for-

anledige nedsendt til yderligere Sammenligning nogle Exemplarer af

de fleste af ham beskrevne Arter. Hvilke Resultater denne Del af

Sammenligningen har givet, vil senere kortelig blive berørt. Først

vil jetr imidlertid gjøre Rede !'<}•
. hvad jeg forefandt her i Museet

af hine 5 grønlandske Arter, og under hvilke Benævnelser, da

disse naturligvis vare det første Udgangspunkt for mine Studier af

dem, som de havde været det for Hr. Colletts.

Ved Foreningen af det kgl. naturhistoriske Museums zoologiske

Afdeling med Universitetets zoologiske Museum forefandt jeg i det

først nævnte 15 Individer af Lycodes-Slægten , alle bestemte og

etiketterede af Prof. Krøyer i 1851, for saa vidt enkelte af dem ikke

allerede vare opstillede i Aarene 1842—44. Af disse 15 Individer

var et etiketteret som L. seminudus Rhdt. og er Original-Exem-

plaret til denne Art; et som L. perspicillum og viste sig at være

det større af Original-Exemplarerne til denne formentlige Art; det

audet manglede derimod ligesom — hvad der er endnu beklage-

ligere — Original-Exemplaret af L. nebulosus , uagtet det af Prof.

Krøyers ovenfor citerede Afhandling kan ses, at disse Stykker ikke

vare hans Privat-Ejendom, men „en Gave til det kgl. naturhist.

Museum fra afgangne Kapt. Holbøll". Grunden til disse Exern-



piarers Forsvinden kan vel næppe søges andet Steds end i Pi >f.

Krowrs :.:;_-. ri-i' S\,iuij j-- Utand, der hindrede ham i at arbejde

i Museet i de sidste 10 eller 11 Aar af hans Funktionstul 1
). Af de

øvrige Lycoder forefandtes 8 Exemplarer etiketterede som L. Vahlii

og 5 som L. reticulatus; desuden to Skeletter, der allerede vare

ede i Eeinhardts Tid, begge af L. Yahla, det ene etiket-

teret som saadan af Krøyer, det andet i mindre gud Tilstand >>u

At finde Udredelsen af de nordiske Lycoder noget

-. derpaa var jeg forberedt ved, hvad der fra anden Side

var fremkommet i Sagen; derimod maa jeg tilstaa, at det over-

raskede mig noget at maatte gjøre den Erfaring, at det ikke var

lykkedes min Forgænger at holde de to Typer: L. Vahlii og L.

reticulatus, der tilhøre to forskjellige Art s -Grupper, rigtigt ude

fra hinanden. Foruden de 5 Exemplarer, som efter min Mening

vare bestemte rigtigt som L. reticulatus, maa endnu to af hans

,.L. Ynnllr overføres til denne Art, nemlig et 14 Tommer langt

Exemplar (Nr. 18, Godthaab, ls
/ia, 42) og et fra Umanak (Nr. 17),

som uden Tvivl er selve det henved 15 Tommer lange, mandlige

Eeinhardtske Original-Exemplar ! Eeinhardts andet Original-E* m-

plar (Xr. 21, Hunnen, 10> Tom.) af L. reticulatus foreligger Uge-

ledes 2). Derimod har jeg ikke kunnet udpege noget af de forelig-

gende 6 Exemplarer af /.. Vahlii som Artens egentlige Original-

Exemplarer; dog kan det Funchske fra Omenak (Nr. 7 3
)) udpeges som

') Senere ond 30te September 1858

nogen Antydning af Prof. Krøye

under 19de Oktober 1869.
3
) De Exemplarer af L. reticulatus, Vahlii og i

foreligget Keinhardt sen. og været Gjenstand for hans Undersøg Is
,

rare aabnede i Bugen til Undersøgelse af Rjønnet, og Finnehuden

mere eller mindre borttagen paa den ene Side for at tælle -

Med de andre senere tilkomne Exemplarer var ingen af Delene Til-

laddet. Xu har je.u' i: k-m alle for at bestemme

Kjonnet. saa vidt muligt, og ligeledes paa enkelte if il m numTi

In.mauv Finnelniden paa den ene Side for at kunne an-t\e >-- Me-

tallet i det mindste bos enkelte Exemplarer.

for meddelte Udmaalinirs-Tabel.



: dom, der have foreligget, da Beskrivelsen udkom, ligeledes

' de Kielsenske fra 1836 (en Hun, Nr. 3); det ene Skelet er af

f de Yahlske Lycoder fra 1830 og det andet er i al Fald af en

m, som allerede vare nedsendte i 1837. At man ikke har bedre

paa Original-Exemplarerne til Slægtens typiske Art, er ganske

kke heldigt; men da den dog næppe vil kunne være Gjefistand

riskjendelse, har det maaske dog i dette Tilfælde mindre at

Det er imidlertid nu let forklarligt, at den indtraadte Forvir-

maatte gjøre det næsten umuligt for en Fremmed at komme

den fulde Sammenhæng, og det lykkedes mig først — for

idt det er lykkedes mig 1
) — efter at jeg havde overbevist

)m, at Hr. Colletts Formodning, som jeg først ikke ret vilde -

ia, at der maatte være indløbet Fejl i

i. Vahlii Rhdt. Jeg vil gaa ud fra en 15 2
/s Tomme lang,

ret vel bevaret Hun (Nr. 2); Hovedets Længde er ikke fuldt en

Femtedel af Totallængden (1:5,1) og kortere end den øvrige Del

af Krop og Hoved tilsammen, hvis samlede Længde udgjør om-

trent to Femtedele af Totallængden (1 : 2,4); Gattet ligger altsaa

langt foran hele Legemets Midte. Højden (over Brystfinnerne) er

henved Va af Totallængden. Overkjæven er knap saa lang som det

halve Hoved og naar til henimod Øjets Bagrand. Tænderne sidde

tæt, især i Overmunden, omtrent 20 i Kække saavel i Mellem-

kjæven som i Underkjæven, lidt færre paa Ganebenene, men her i

dobbelt Række ; de gruppere sig i flerdobbelt Række forrest i begge

Kjæver og paa Plovbenet. Den meget smalle Pandes Bredde er

kun V32 af Hovedets Længde; paa et skeletteret Hoved af en Fisk

' Niiimit Morrelse ses det tydeligt, at det egentlige Hjærneskals-

parti, bag Øjehulerne, set ovenfra, er kort, i Sammenligning med

hvad det er hos L. reticulatus, baade i Forhold til Breden og

'") .log tager dette Forbehold, fordi der, som det vil sos, er enkelte Exem-

hvilken af de to Typer de høre — men om do fuldstændigt falde ind

under det Artsbegreb, hvorunder de ere blevne indregistrerede.
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til det foran hint Punkt 1 __» m\< Vi m_i.j <t snut skarpt afsat

fra dette, derved at Øjehulernes bagre-øvre Grænselinie danner en

meget større, sig mere til den rette nænnende Yinkel med deres

end bos hin Art; og medens Pandeprofilet hos denne

danner en jævn .Fortsættelse af Issefladen og først fra Midten af

lun Mellembalk sænker sig mere eller mindre nedefter mod Snuden.

hæver Panden sig hos L. Vahlii derimod i en Knude eller Pukkel

paa Grænsen mellem Issefladen og Mellembjælken; Sænkningen ned

mod Snuden bliver derved brattere og begynder længere tilbage.

Brystfinnens Længde er ikke Ve (1 : 9,3) af Totallængden. Lege-

mets skælheklædniiur naar paa Bugen lige til Bu- li mierne, paa

Sidi di lige til Brystfinnerne, i Nakken, som mindre Skæl, til en

essig bugtet Tværlinie mellem Gjællespalterne. De uparrede

Finner ere ligeledes skælklædte indtil henimod deres Band. Side-

linien er ikke meget tydelig, men lader sig dog forfølge, paa Halen

langs med Gatfinnen, i en Afstand fra denne, som ikke er en

Fjerdedel af Legemets Højde paa samme Sted; der er den altsaa

..ventral" eller „inferolateral" ; lidt foran Gattot begynder den at

stige til Vejrs, først langsomt, nærmere ved Brystfinnen mere brat,

for at naa op over denne 1
). Hovedet viser ikke Spor til Afteg-

Der er, som Hr. Collett har gjort mig opmærksom paa, et af de fore-

liggende Exemplarer (Nr. 7), hvor der inaaske er Grund ti! at antage

en Sidelinie til. en mediolateral, der udspringer lidt bagved Bryst-

finnen o-j syn,- •
, ,tivnt. Men E\-

erni.Iaret.s Tilstand er ikkr m saadan, at jeg tor udtale mig med

fuld Bestemthed derom, og det er i al Fald det eneste foreliggende

Exemplar af L. Vahlii, hvor der kan være Tale derom. Paa de bedst

bevarede er der ikk >j>.,r ti! den>> .Sididhu. Naturligvis maa man
ikke her gaa efi Indtryk mellem Sidemusklerne,

men have en Bække af virkelige Porer for sig, og de ere ofte mindre

kjendelige mellem Mærkerne af Skjællene. Det maa overhovedet be-

mærkes, at Sidelinierne hos disse Fiske saare let overses, naar man

ikke har særdeles vel bevarede Exemplarer fi-r sig; man maa i Ke-

gelen se meget nøje til for at blive dem var og faa Kede paa dem

og er endda ofte i Tvivl. De Tilfælde, som ikke efterlade nogen
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Bing; paa Krop og- Hule kan derimod forfølges 8 mørke, halvt i

runde eller ringfonnige Pletter opløste Tværbaand. Af Hvirvler

tæller jeg paa et Skelet af lignende Størrelse 24 + 92 = 116;

Reinhardt sen. angiver 25 + 87 = 112. Straaletallene vi.ste sig

at være hos den her beskrevne Hun: D. 115, A. 90, P. 19—20;

hos et andet Individ finder jeg: JD. 113, A. 98, P. 19—20; Rein-

hardt angiver: D. 116—17, A. 91—95, P. 19—20.

Yngre Hunner (Nr. 3 og 4, 11 1/*—12V* Tom.) afvige i

følgende Punkter fra den givne Beskrivelse: der er ent 1

svage Spor til Aftegning, eller en Antydning af c. 9 lodrette

Tværbaand; Legemsformen er smækrere (Højden l
/» å Vi o af Total-

længden); Hovedet noget mindre, indeholdes 5,3 a-5,4 i Total-

længden, kortere end eller næsten saa langt som Kroppen (o: end

Krop og Hoved tilsammen, med Fradrag af Hovedets Længde);

Krop og Hoved tilsammen indeholdes 2,5 å 2,6 Gang i Total-

længden; Overkjæven naar kun til midt under Øjet; der tælles 14—
16 Tænder i Række paa hver Mellemkjæve, 18— 19 paa hver linler-

kjæve, 11—14 paa hvert Ganeben; Pandebreden er c. Vso (* 32 a x
2-)

af Hovedets Længde; Brystfinnernes Længde indeholdes 8,6 å 7,7

Gang i Totallængden. En yngre Han (Nr. 5, 10 Tom.) har lige-

ledes .Spor til Tværbaand; Højden indeholdes næsten IOV2 (10,4)

Gang i Totallængden; Hovedet er større, dets Længde knap en

Femtedel af Totallængden, men noget længere end Kroppen (dennes

Længde bestemt som ovenfor); denrie og Hovedet i Forening inde-

holdes tilsammen 2,6 Gang i Totallængden: Overkjæven naar til

midi ander Øjet og har ikke Hovedets halve Længde; B13

Længde er lidt over 1h af Totallængden.

En gammel Han (Nr. 1, over 18 Tom.) er ensartet mørk,

uden Aftegning; Hovedet paafaldende stort; dets Længde inde-

holdes ikke 4 1
2 Gang (e. 4,3) i Totallængden og er betydelig

-tone end Kroppens (s. str.); Krop og Hoved tilsammen udbore

5 af Totallængden; Legemets Højde indeholdes 9Vs Gang 1

samme: Overkjævens Længde er større end Hovedets halve Længde

»g naar forbi Øjets Bagrand, Pandebreden l
--s af Hit vedets Længde,

Bry^tiiniirnifs Læiurde !i_ Lemmets Ifojde. Tænderne ere svage,

til Dels ndfaldne. Dette sidste gjæid'-r 1
-- iU.- "in en anden
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stor Han 1
), tilhørende Berliner -Museet, til hvilket den i sin

Tid er afgivet herfra, og hvis Direktør, Hr. Prof. Peters, velvilligt

har laant mig den til Beskuelse; det har været c. 20 Tom. lang

(Halespidsen mangler) og er ligesom vor Samlings temmelig ensartet

mørk graahrun, men dog med Spor i il (de tidligere vistnok tyde-

ligere) Tværbaand. I Henseende .til Hovedets, Kroppens, Pandens

og Overkjævens Proportioner og de øvrige ovenfor berørte Forhold

stemmer det i øvrigt med vort Exemplar; Tænderne ere smaa og

svage, med afrundede Spidser, men savnes kun aldeles undtagel-

Det fremgaar heraf, at L

y

ingstrakt Legems-

form, hvis Højde (over Brystfinnerne) ligger mellem Vs og Vio af

Totallængden; at Hovedet er forholdsvis lille hos Hunnerne, kortere

end den egentlige Krop eller allerhøjst saa lang som denne, men

allerede hos unge Hanner noget længere end denne, hvilket hos de

gamle, forholdsvis storhovede Hanner i endnu højere Grad er Til-

fældet; Forholdet mellem Hovedets og hele Fiskens Længde varierer

i Overensstemmelse hermed fra 1 : 5,4 (hos unge Hunner) til 1 : 4,3

(hos gamle Hanner); gjennemsnitlig kan Hovedets Længde siges at

være Vs af Totallængden, og Krop og Hoved tilsammen - s af

samme. Pandeprofilet er buet, selve Panden mellem Øjnene meget

smal, dens Brede omtrent Vao af Hovedets Længde. Overkjæven

er hos Hunnerne og de yn-re Htnnev iltid bit. ie end det halve

Hoved og naar kun til midt under Øjet eller henimod dettes Bag-

rand; hos gamle Hanner er den derimod ikke lidt længere end

det halve Hoved og naar forbi Øjets BagTand. Brystfinnernes

Længde indeholdes fra henved 8 til % lk Gang i Tot

Tænderne sidde tæt, i dobbelt eller enkelt Bække paa Ganebenene,

i flerdobbelt paa Plovbenet og paa hele den forreste Del af Mellem-

og Underkjævebenet. Ganetandrækken er i Kegelen længere end

Mellemkjævens, i al Fald ikke eller kun lidet kortere end denne.

, at det er en Han.
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Hel.- Kroppen er skælklædt i alle (foreliggende) Alderstrin til en

Linie fra Bugfinnernc, bag om Brystfinnerne oi>- tv.ers over \ Vo-

mellem Gjællespalterne, samt til henimod Randen af de uparrede

Finner. Hvirveltallet kan sættes til : 112—116(24—254-87—92);

Straalernes til: D. 113—17; A. 90—98; P. 19-20. Hovedet er

i alle Aldere uden Aftegning; yngre Individer- have 6—9 mørke

Tværbaand over Krop, Hale og Finner, hvilke hos de større til

Bels opløse sig i Pletter og hos de gamle (i det mindste hos Han-

nerne) synes at tabe sig helt i en ensartet mørk Farve.

i. lugubris m. Af de fra Øfjord foreliggende Exemplarer

ere de 4 Hanner (c. 12V* til c. 14 Tommer), den femte (c. 12

Tommer) en Hun. I Henseende til Legemsform, Skælbeklædning

o. s. v. staar denne Form L. Vahlii nær, men kan aabenbart ikke

bringes ind under denne. Skjønt de jo ikke ere særdeles store *), er

iller graabrunlig, uden Baand, Reti-

kulation eller deslige, hverken paa Byg eller Finner; den eneste

Aftegning, som falder i Øjnene, er at Bugens og Hovedets Under-

side! .-i, noget lysere, skjønt i noget forskjellig Grad hos de for-

skjellige Individer, og navnlig er der et mere hvidligt Parti ved

te, omfattende i Almindelighed Under

Overlæben, med en temmelig skarp Grænse mod det for øvrigt

mørkere Hoved. Sideliniens Leje og Løb er, for saa vidt den er

synlig, som hos L. Vahlii, Skælbeklædningens Udstrækning ligeledes,

o: den strækker sig indtil henimod Bugfinnerne, Brystfinnerne og

Nakken, og som hos denne Art gaar den paa Finnerne næsten til

Randen af de uparrede eller i al Fald til over Midten af disse:

den forreste Del af Rygfinnen er dog egentlig kun skælklædt ved

Granden. Hos Hannerne varierer Legemets Højde mellem x
& og

1

io af Total Længde indeholdes knap balvfemte



316

Gang (4,3 å 4,4) i samme, men er altid større end Kroppens (be-

stemt sum nvmifori: Krop og Hoved tilsammen ero lidt over -5 af

Totallængden (1 : 2,3 a 2,4). Overkjæven er ikke lidt lamgere end

det halve Hoved og naar allerede hos disse maaske endnu temmelig

unge Individer ud over Øjets Bagrand. Pandens Brede i

omtrent 25 (24—27) Gange i Hovedets Længde, Brystfinnernes

Længde fra 8 til henved 9 (8,7) Gange i Totallængden. Tænderne

sidde som hos L. Vahlii i flerdobbelt Kække paa Vomer og forrest

paa U] der- og Mellemkjævebenet, ellers i enkelt; deres Antal er

10—15 i Række paa Mellemkjæven, 13—17 paa Underkjæven,

7—10 paa Ganebenet; en Forskjel fra L. Vahlii finder jeg deri,

at Ganetandrækken her altid er en Del kortere end Mellemkjæve-

benets Tandrække. Hunnen afviger fra foranstaaende ved sit for-

holdsvis lille Hoved, der er kortere end Kroppen, og hvis Længde

indeholdes over 5 Gange (5,3) i Totallængden; tilsammen ere

Krop og Hoved dog forholdsvis lige saa lange som hos Hannerne.

Overkjæven er ligeledes forholdsvis kortere: den naar her kun

til Øjets Bagrand og har paa det nærmeste Hovedets halve Længde.

Straaletal: D. 103; A. 90; F. 17—18. Brystfinnernes Straaler ere

talte hos alle fem Individer; der synes saaledes i dette mindre Tal

ogsaa at være en god Artskarakter til Forskjel fra L. Vahlii 2
).

Som forskjellig fra L. Vahlii maa jeg endvidere betragte den

ved Spitsbergen og Finmarken fundne Form, som til forskjellige

Tider er bleven omtalt, snart som L. Vahlii og snart som L. JEs-

markii 3
). Jeg har af denne havt Lejlighed til at se to vel-

bevarede Exemplarer, en yngre Han og en Hun med fuldmodne

Æg, paa c. 10 og 11 Tommers Længde, foruden et Par Unger og

et meget stort, men stærkt indtørret Exemplar fra Finmarken. Jf-

skal ikke her i det enkelte udvikle, hvilke Forskjelligheder og Lig-

heder jeg har trot at finde mellem denne Form og den ægte L.

Vahlii, da jeg bør overlade min ærede Koll<
j
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endelige Bedegjørelse for den norsk-spitsbergenske Form, i Overens-

stemmelse med detEesultat, hvortil han maatte være kommet. Efter

ttelse er dens Selvstændighed særligt udtalt i den dob-

belte (mediolaterale og inferolaterale) Sidelinie, selv om dennes

ovre Gren hos enkelte Individer er utydelig (efter hvad Hr. Collett

meddeler mig) og i de talrigere (22—23) Brystfinnestraaler 1
).

Den saakaldte „L. Vahlii" , som man i den senere Tid har faaet i

flere store Exemplarer (20
2
/3—242

/ 3 Tomme) ved Newfoundland 2
)

eller der i Nærheden, synes snarere at kunne henføres til L. Es-

marku ond til den ægte L. Vahlil . i al Fald efter Brystfinnestraa-

lernes Antal (22—24 efter en privat Meddelelse fra Hr. Tarleton

Bean til Hr. Collett) — hvis den overhovedet er nogen af dem.

Min Tvivl i denne Henseende (som jeg dog ikke vil videre betone)

støtter sig navnlig dertil, at Hr. Bean (efter samme Bf<

ikke har kunnet se mere end én Sidelinie, den øvre (mediolate-

rale), medens det jo tværtimod er denne, som skal kunne blive

utydelig hos L. Esmarkii.

I Gruppe med L. Vahlii E. kan fremdeles stilles L.fri(fifl ti*

Coll. 3
) fra Havet Nord for Spitsbergen, for saa vidt som denne Art

har et lignende Leje af Sidelinien (inferolateral) ; i andre Hen-

seender nærmer den sig mere til Forholdene hos L. retxcuUtfu*

eller Btaar midt mellem begge Typer. Jeg har havt Lejlighed til

at studere et Exemplar, som af I

overladt vor Samling; men jeg skal overlade den nærmere Karak-

teristik af denne udprægede Art til Hr. Collett, saa vel som ogsaa at

begrunde den meget nærstaaende Form (L. paUidus Colk), som jeg,

efter det Bekjendtskab jeg ved Hr. Colletts Forekommenhed ogsaa



:;i>

har kunnet gjøre med den, vilde være mest tilbøjelig til at be-

tragte som en Afart eller Form af L. frigidus.

Af Lycof!< s ,-r. iriihr t/s It. i religgot mig, for-

uden de 3 nedenfor omtalte Hunner, fire Hanner (Nr. 16—19 paa

den vedføjede Udmaalingstabel) af 18 l
/a til 14V2 Tommes Længde

samt to større, niaaske fuldt udvoxne, Hanner (Xr. 24 og 25) af

16—I6V2 Tommes Længde, hos hvilke Farvetegningen slet ikke

_ Skælbeklædninyen kun til Dels vare erkjendelige, men om hvis

rigtige Henførelse til denne Art der dog ikke kan være Tvivl;

de ere senere blevne skeletterede. For saa vidt Arten og særligt

.

Legemets Højde (over Brystfinnerne) er 1h— Vs af Total-

længden. Hovedets Længde indeholdes knap 4 (.Jan-e ("..s a :{,$)»

i sidstnævnte, hos de større endog kun 3V2 Gang eller knap det

(3,4 å 3,5). Hoved og Krop tilsammen ere paa det nærmeste Halv-

delen af Totallængden, og Gattet ligger derfor omtrent lige langt

fra Snudespidse og Halespidse eller lidt nærmere ved forstnævnte:

Huv.-let ei !!::ei! •!; i,.,. ..,1 lidt længere end Kroppen, d. v. s.

Afstanden fra Snudespidsen til Gjællelaagets yderste Spidse er

altid en Del større end Kesten af Hovedets og Kroppens samlede

Længde, til Gattet; ja hos de ældre, forholdsvis storhovede, Exem-

plarer er Misforholdet endog ganske betydeligt, idet Hovedet her

u-l-jor li--. le Længde, med Fradrag at Halen.

Pandebenets Form er ikke saa lidt forskjellig fra den, det har hos

L. Yalilii (jfr. ovenfor); bedst gives der inaaske denne Forskjei et

Udtryk ved at maale dets Brede mellem Øjnene, hvor det er smal-

lest; denne er der V13— Vis af Hovedets Længde, hos yngre

Hanner rigtignok kun Vse. Overkjævens Længde er i Kegelen

større end det halve Hoveds, og den naar til Midten af Ujet eller.

hos meget store Individer, emleg til dets Baurand. Ganetand-

end Mellemkjævens Tandrække; jeg tæller 9—19 Tænder i Bække

; ta MeU mkjævebenet. 12— LO . 1

'— IS paa
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Ganebenet; de sidde nogenlunde i en enkelt Ba

af forrest i Undrruja'ven: pau Mellenikjævebenet kan der oLrsaa

sidde en eller to Tænder bagved i anden Kække 1
). Brystfinnerne

ere ikke saa lidt variable i Størrelse; deres Længde indeholdes i

Reglen fra 7 til henved 8 Gange i Totallængden, hos et enkelt

større Individ (Nr. 18) og hos de to meget store (Nr. 24 og 25)

hele 9 Gange. Finnerne ere i Regelen nøgne; hos et Par Exeni-

l'laivi iagttages der dog Smaaskæl paa en Del af Rygfinnen, nær-

mest ved dens Grund. Kroppens Skælklædning naar midt paa dens

Sider i Regelen til et Punkt, der svarer til Rygfinnens Udspring;

undertiden naar den dog ikke en Gang saa langt, kun til Enden af

don tiltrykte Brystfinne, synes det; Hovedet og Bugen ere altsaa

nøgne, Ryggen ligeledes indtil et Punkt omtrent midt under Rygfinnen,

fra hvilket Legemets Skælklædning naar helt op til denne Finnes

- en har et ganske andet Leje end hos L. Vahlii og

£. hujuhris: paa Halen midt paa Siden, lige langt fra Ryg- cg Gat-

finne, paa Siderne af Bughulen først lidt nedenfor Midten, hæver

sig derpaa lidt efter lidt for at naa op over Brystfinnen og Gjælle-

spalten. I Straaletallene har jeg fundet følgende Variation hos de

Individ.]', som i denne Henseende ere blevne underkastede en

skarpere Undersøgelse: P. 19—20, sjældnere 21; L\ 91—95;

A. 75—78 (70)
2
). Af Hvirvler finder jeg 95—97 (23—25 4-

72—73) hos Museets 2 Skeletter og hos en i dette Øjemed under-

søgt Han af c. 12 Tommers Længde (det sidste bruskede Ende-

dts mandlige Original-Exemplar tXr. 17) (af Krøyer jo bestemt

Vahlii) udmærker sig mellem alle de andre derved, at Tæn-

re faa i Tal og paafaldemle store: i hi<jvn anden Henseende

finde, at det er væsentlig f'..^ki--Ili-t tr.i de andre Hanner af

ulatus, som i Henseende til Tændernes Antal oir Stønvise

) synderlig forskjelligo fra L. Vahlii. Det or vistnok noget

f„r Tiden .mw d. n t MA tningen mellem L.
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stykke af Rygraden er da regnet for en Hvirvel). — Farve

-

tegningen er i Almindelighed paa Krop og Hale netformig, d. v. s.

dannet af et uregelmæssigt Net af brune Baand og. Linier af for-

skjellig Brede, som adskille større og mindre Pletter af en lysere

Bundfarve; men det er dog i Regelen tydeligt — og erkjendes

i al Fald, naar man har faaet Øjet opladt derfor hos yngre Exem-

plarer — at der til Grund for denne Retikulation ligger eller

har ligget et System af 7—9 mørke og navnlig mørkt indfattede

Tværbaand, som fra Kroppen og Halen fortsætte sig ud paa

Rygfinnen, hvor de sædvanligvis endog ere særligt tydelige; mellem

disse Baand, der strække sig indtil omtrent midt ned paa Siderne,

er der lyse Partier eller Pletter (ofte med en mørkere Plet igjen

i det lyse). Særdeles konstant er en saadan mørkt ind!

Plet eller Tværbaand tværs over Nakken fra den ene Gjælle-

spalte til den anden samt nogle lyse, mørkt indfattede Pletter eller

bugtede Tegninger bagved og over Øjnene samt paa Siderne af

Hovedet, under Øjnene indtil henimod Næseborene. Men der er

dog mellem de foreliggende Hanner én (Nr. 18), hvor Hovedet er

aldeles ensfarvet uden disse lyse Pletter og Nakkebaand, og Kroppen

uden Retikulation, kun med temmelig utydelige mørke og lyse

Tværbaand paa Ryggen.

Efter hvad der foreligger, skulde man tro, at Hunnerne

baade vare mindre talrige end Hannerne og opnaaede en ringere

Størrelse. De tre foreliggende Hunner — af hvilke de to (Nr. 20

og 22) kun indeholdt umodne Æg, den tredje derimod (Nr. 21).

som allerede har foreligget Reinhardt og af ham er beskrevet,

meget store Æg af næsten 5 Mm. i Tværmaal — have kun en

Længde af 8 2
/s til HVs Tomme. Legemets Højde indeholdes

ogsaa her 7V2 til 8 Gange i Totallængden; men af denne falder

en forholdsvis mindre Del paa Hoved og Krop, en større paa Halen.

Gattet falder her stedse et godt Stykke foran Midten af det hele

Legeme, hvilket i det mindste er meget sjældent hos Hannerne:

medens Hovedet er lidt kortere end Kroppen eller omtrent Baa
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langt som denne (begges Grænser bestemte som ovenfor onder Han-

nerne omtalt), indeholdes dets Længde over 4 eller 4V2 Gang

(4,3—4,5) i Totallængden. Overkjæven, der er kortere end Hovedets

halve Længde, naar kun til Øjets Midte. Af Tænder har jeg talt

13—14 i Række paa Mellemkjævebenet, 15—16 paa Underkjæve-

benet, 8—12 paa Ganebenet. Skælkiædningen naar til et Punkt

ulde] i:
3 g I i imens Udspring. De to storre Exemplarer have tydeligt

nok den for Arten i Almindelighed .Irrede Teg-

ning 1
), der fortsætter sig ud paa Rygfinnen og den bageste Del af

Gatfinnen som mere eller mindre udprægede Baand, og paa Hovedet

smil de ovenfor under Beskrivelsen af Hannen omtalte Tegninger;

i\V. 22) har ogsaa disse i det hele for Arten meget

rtiske Tegninger paa Hovedet, derimod paa Krop og Hale

kun 8 mørkt indfattede Tværbaand paa Ryggen og Rygfinnen, i

H-'K :-..n altsaa ganske samme Tegning som hos L. ;;.v.v '.

'/,'„ ,„

Kr. og til Dels hos L. gracUis Surs.

Af de 2 Exemplarer, der ligge til Grund for i. jtersjn-

cillum Kr. 2
), foreligger, som tidligere anført, kun det ene, der

er halvtredje Tomme langt. Det vil — under Henvisning til

Kio\ri-s di-ulj.Mvde Boskri\eKe - - være tilstrækkeligt at anføre

""i det. at Hojden (over Brystfinnerne) indeholdes 8 Gange og

Hovedets Længde 4 Gange i Totallængden; det er dog længere end

'In Urre Krop is. st), og Hoved og Krop tilsammen forholde sig til

-; -n som 1:2,4, udgjøre altsaa omtrent to Femt< ;.!•

af denne, saa at Halen er forholdsvis lang og Gattet beliggende

U'imviv fortil end hos de ovenfor beskrevne Hunner af L. retieu-

1 ci tu$, Overkjæven naar til Pupillens Forraud; Brystfinnernes Længde

indeholdes lidt over 7 Gange i Tota er medio-

\> LLvUlos en c. 12 Tommer lang II 1
l.e\.nvt med
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lateral
1

). Straaletallene (ifølge Kroyen: P. 19, D. 80, A. 65.

Skælbeklædninuen er kan synlig naa F< trkroppen ilivur den ender

;ilci >vnilis paa samme Sted som hos L. retkulatvA samt et Stykke

ud paa Halen, mermest sidelinien. Farvetegningen bestaar i 8

oventil brede, mørkt indfattede Tværbaand, som begynde med bred

Basis fra Rygfinnens øvre Eand; de forreste fortsætte sig, noget

afsmalnende, ned mod Bugen, men ophøre inden de naa denne, de

andre gaa ned over Siderne, de bageste endog ud over Gatfinne n.

Det forreste af disse mørke Tværbaand ligger over Brysi

og begrænser saaledes bagtil et smalt, lyst, mørkt-indfattet Tvær-

baand over Nakken, mellem Gjællespalterne. Der er desuden nogle

mørkt indfattede Pletter over og bag Øjnene samt Spor til nogle

Tegninger paa Siden af Snuden. Man kan ogsaa med Krøyer op-

fatte Hovedets Tegning som væsentlig dannet af et mørkt ind-

fattet Pandeskjold med nogle lyse Pletter i.

At denne „Z,. perspicillum" er en Unge, vil næppe betvivles, og

da det ligger saa saare nær at søge dens udvoxne Form i en af

de andre Arter, som kjendes fra Grønland, kan man ikke andet

end bifalde den af Hr. Collett 2
) udtalte Formodning, at ../.. /nr.<|«'-

dllnur er Ungen af /.. ,> lini/titus. At dens Farvetegning er saa

«t sige identisk med den yngre Huns af denne Art (se ovenfor), vil

ikke være undgaaet Opmærksomheden. Paa Bugfinnernes forholds-

•I-ir har i været i Tvivl om . at det1:e er den ægte

i-f..i

Ryg- ...

. trz;tr
lL

r
!

de, .''midte!

•re helt t

™x .

lu- ..L. •.. Mm i har, liv

1 Kuml, ioner af Sidelinier iud-iif.. v Liico<le*-Hhv;-ten: en
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vis betydeligere Størrelse hos den unge Fisk vil man vel (paa

'
. ... _ - ':.-•.''

'
.r. ' :,i . .

nogen Vægt. Hvad der kunde vække Betænkelighed mod denne

Henførelse, er paa den ene Side det opgivne mindre Straaletal 1
) i do

uparrede Finner, paa den anden Side Gattets noget forskjellige Be-

liggenhed, som dog vel kun er en Følge af, at Hoved og Krop endnu

ere forholdsvis mindre udviklede. Til dette sidste kan bemærkes,

at de ovenfor beskrevne Hunner af L. reticulatus i Henseende til

PiYipurtkneriio mellem Hoved, Krop og Halo staa midt imellem de

*
I I iklingsgangen med Grund kan antages at være den. at til en

vis Tid er Halen betydelig længere end det øvrige Legeme, saa voxer

Kroppen og til sidst (idet mindste hos Hannerne) Hovedet mere til.

— 3Ied ,,L. jx-rtfirUh-nr- identificerer Collett fremdeles i. gra-

cilis Sars 2
) (l 5

/8 Tomme lang, fra Drøbak, 50—60 Favne); ogsaa

dette er maaske rigtigt, skjønt den ægte L. reticulatus endnu ikke er

ifjendt fra den norske Kyst. Det forekommer mig derfor at være i

det mindste lige saa rimeligt, at „L. f/raci/iV- kunde være Ungen af

en anden Art ,.l /•,/.'-•,</,//. '..-liriH-Mi . muh muligvis bebor det øst-

lige Ishav og de større Dybder ved Norges Sydkyst. Det samme

gjælder vel om JL.Bossii Malmgr. a
) fra Spitsbergen. Saa længe

længere fortil; Krop og Hoved

„g 3djo Tværbaaml. Jfr. ..i.



den ægte L. reticula

næppe identificere „Z

gives flere saada f i de samme Have, vil t

genios Artsadskilleke vistnok have sine Vanskeligheder og i

Fald kræve Paavisningen af flere Mellemled i Udviklingen.

Af Arter, der komme L. rdiculatus Endt. nær, kjendes i n

diske Have tre: L. semim"lus Khdt.. L. „mcosus Eicli. og den

Collett under foreløbig Betegnelse som „L. reticulatus" opførte Fo

fra Spitsbergen 1
).

bevist sig om Identiteten af „L. liossii" og ..L. {/ruciJin".

. liliHiiins po/ar/s s,,'.
i jendixof Captain

l',ni^ Vo\ ige. 1824. p. < ( XII) boi stryges som ubestemmelig. Det

var en 7 Tommer lang Fisk fra North Georgia, formentlig uden

Skæl, gnlagtig, med 11 sadelformige brune Fletter tværs over

Ryggen, der vare lysere i Midten end ved Kanterne. Skjønt rnaii

-non' hav gjort Bekendtskab med en anden arktisk, i udvoxen Til-

stand skælfri Art (L. mucosus), turde jeg dog Uge saa lidt lægge

Vægt paa denne Angivelse som paa de taa ItrvstinmestniaitT il">i.

anden Rejse (Narrative of on attempt to reaeh tho North Fole. 1828,

p. 200) nord for Spitsbergen, paa 81° 6 n. Br. og 80 Favnes Dybde

erhvervede ..Bl. polaris" havde 8 af hine mørke Fletter; D. 86:

A. c. 70; P. 18. Om Størrelse og Skæl siges intet. Om den paa

R.
-

', R.-j.M. i 1829-33 i Maven paa en Torsk paa Vestsiden af „Boo-

tlua" fundne Form ( Apponrlix to the narrativ.; of a second voyage

in search of a northwest passage, 1835, p. LII) oplyses kun, at den.

saa vidt dens nmtilerede Tilstand tillod at donim- derom, stemte med

afArtdi.-t-n

der Skæl paa ti

Indtil en lignend



i. sem hindus Rhdt. Der foreligger fra Grønlaud endnu

stadig kun den ene 17 Tommer lange Han, som Keinhardt har be-

skrevet. Ved de senere Sendelser af /.. retkulatus ere disse to Arter

imidlertid rykkede hinanden noget nærmere, adskillige formentlige

Artsmærker hortfaldne og andre mere eller mindre udviskede. Exern-

plaret kan i Korthed karakteriseres smiledes: Aldeles ensfarvet,

uden Spor til Aftegning; Sidelinien mediolateral (med Antydning

til en med denne sammenstødende kort ovn' Sidelinie; Sk;HI>. klæd-

ningen naar fortil kun omtrent til et Puukt over Gatfinnens Udspring,

saa at altsaa den hele Forkrop er nøgen ligesom Hovedet og Finnerne.

Legemets Højde (over Brystfinnerne) er l
/» af Totallængden; Gattet

ligger tilnærmelsesvis lige langt fra Snude- og Halespidse; Bryst-

finnens Længde er ikke V9 af Totallængden (1 : 9,3); Hovedet er

længere end den eirentliu-e Krop; dets Længde indeholdes knap

halvfjerde Gang (1:3,4) i Totallængden; det er altsaa en for-

holdsvis storhovedet Form. Overkjæven naar til over Midten af

Øjet; Ganetandrækken er saa lang som Mellemkjævens ; af Tænder

tælles henholdsvis 19—22, 23 og 22—23 i Kække paa Mellem-

kjæve, Underkjæve og Ganeben; der er 2—4 Tænder i anden

Kække bagved de forreste Mellemkjævetænder. Straaletal : D. 91,

A. 75 (Rhdt. 71), P. 21—22.

En Sammenligning med. hvad der i det foregaaende er sagt

efter at man har lært disse at kjende, egentlig ikke bliver

andet tilbage, hvorpaa en Artsforskjel kan støttes, end Skæl-

klædningens betydelig mindre Udstrækning — et Forhold, som

Reinhardt i øvrigt tillagde mindre Vægt, og hvori man allerede

iagttager nogen, om end mindre, Forskjel hos L. retkulatus. Der

kunde derfor opstaa Tvivl, om L. seminudus Rhdt. ikke skulde

opfattes som en individuel Abnormitet — i de fleste andre Hen-

seender er den, som sagt, kun lidet forskjellig fra en ensfarvet,

gammel, storhovedet Han af L. retkulatus - • dersom der ikke paa

den norske Nordhavs-Expedition , ved Spitsbergen paa 260 Favnes



:;2>;

Dyb.lt'. var ..pti.-ket en lille L)/codes , knap 5 Tommer lang, som i

mange Punkter viser særlig Overensstemmelse med /.. „„,:.,>.;, < \\\ ,it..

-ir som Ur. Collett derfor med god Grund har pivot dette Xavn.

Da jeg ved min Kollegas YoMIlio har havt Lejlighed til at se dette

Kxemplar, skal jeg her om det anføre — under Henvisning i-<.

øvrigt til Hr. Colletts udførlige Beskrivelse 1
) — at det er ens-

farvet, uden Aftegning; at Skælkilen ender lidt foran Gattot (atfcsaa

dog lidt længere fremme end hos Typen for L. senrnmåas); Side-

linien er meget tydelig, mediolateral; den øvre sidelinie, sum Koin-

•taler, lader sig ogsaa paavise her, men kun dens første

Porer ere tydelige. Højden er kun c. Vs af Totallængden, Pande-

Ureden V21 af Hovedets Længde; Gattet ligger noget foran Midten

(1:2,2), ah- fremme nul hos den ganilo ILni:

Hovedet er lidt længere end Kroppen, dets Længde netop 1
/4 af

Totallængden. De forholdsvis smaa Brystfinner indeholdes ogsaa

her lidt over 9 Gange (9,1) i denne. D. 92, A. 73, P. 19 (Collett).

At -
1 klædningen naar noget længere frem end hos den typisk«

L. mnninudus, og at Brystfinnernes Straaletal er saa lavt, ere de

eneste væsentlige Betænkeligheder vod Identifikationen. Den Mu-

lighed er derfor maaske ikke udelukket, at det endelige Resultat

v il blive, at de tilhøre to nærstaaende, men distinkte Arter.

Indtil videre — indtil et større Materiale tilvej ehringes — anser

jeg det dog for ganske berettiget at føre dem sammen, provisorisk.

For aldeles forskjellig fra L. retkulatus maa jeg derimod

anse den spitsbergenske Form, som Hr. Collett har beskrevet

under dette samme Navn 2
), og hvis 14 Tommer lange Original-

Exeniplar jeg ligeledes ved hans Forekommenhed har havt Lejlighed

til at studere. Da jeg véd, at min ærede Kollega nu er af samme

Mening, skal jeg overlade ham den nærmere Kedegjørelse for denne

Form, der i alle andre Henseender hører til rttkuldivg-^xw-Yl^-

men afviger fra dennes typiske Art bl. a. ved en mere robust



Form 1 1 :

6

1
-j ) og ved paafaldende store ug straalerige (P. 23)

Brystfinner. Den store geografiske Udbredning, som har været

tillagt L. n-tin, lotus , falder hermed bort, Det synes overhovedet.

efter de Erfaringer, som hidtil haves, at Lycoderne o re forholdsvis

mere lokale end mange andre arktiske Dyreformer.

Lycodes mucosus Kichardson 1
) (som Bleeker har op-

højet til en egen Slægt, Lycodalepis) hører aabenbart ligeledes ind

under den samme Gruppe af Arter som L. n-tinilatu* , men maa

allerede af den Grund anses for en egen Art, at dens fuldstæn-

dige Mangel paa Skæl ikke kan betvivles, eftersom dette

Punkt har været Gjenstand for en særlig Undersøgelse fra For-

fatterens Side. Den er opstillet paa 2 Exemplarer, 7 og 11

Tommer lange, fra Nort tf hvilke i det mindste

det ene var en Hun. Legemets Proportioner, Sidelinien, straale-

tallene (P. 19, D. 89, A. 69, naar „C. 10" fordeles lige mellem

D. og A.) , Hvirveltallet (26 -4- 66) frembyde ikke betydelige Af-

>>s. Angivelsen af to „mesial nostrils
1
' beror

vistir-k paa en Fejltagelse. Efter Afbildningen skulde Tandrækken

være dobbelt forrest i be.^ge Kj;ever o- M.ellemkjæven.s Tandr;ekke

længere end Ganebenets. Af Nakkebaandet er der kun en Plet

tilbage paa hver Side og Hovedet for øvrigt uden Aftegning; paa

Krop og Hale ses 5 uregelmæssige, smalle, hvide, mørkt indfattede

Tværbaand eller Tværlinier samt en lille hvid Plet, et Par Steder

i Mellemrummene.

Jeg skal ikke her indlade mig paa en nærmere Omtale af de andre

fra norsk eller amerikansk Side i de senere Aar opstillede Lycodes-

Årter, som jeg — med en enkelt Undtagelse — kun kjender af

Beskrivelser, til Dels af Afbildninger. Jeg skal kun bemærke, at

medens L. paociUus Goode og Bean 2
) og X. muræna Coll. 3

)

dels ved deres yderst smækre Legemsform, dels ved andre Karak-

terer, gjøre et fra alle andre (mig bekjendte) nordiske Arter meget

(1855). p. 362, pi.

1 Museum 1879. p. 44.

Forh. 1878, Nr.4, S. 15: Xr. 14, S. 74.



: dette, trods deres Smækkerhed, ikke i samme

Grad Tilfældet med andre, f. Ex. med L. Sarsii Coll. 1
) eller

med i. Vervilii Goode & Bean 2
), af hvilken sidste Hr. Collett

har havt den Godhed at sende mig en xylografisk Afbildning. Efter

denne alene vilde jeg ikke være utilbøjelig til at betragte „L. Ver-

rilii" som et yngre Trin af L. Vahlii eller af en anden nærstaaende

Form — i Betragtning af de faa Brystfinnestraaler (P. 15) og de

i det hele afvigende Straaletal (D. 92, A. 88) vel snarere det sidste.

Hvad ovenfor er bemærket om det under Væxten sig stadigt ændrende

Forhold mellem Legemets Proportioner, maa herved bringes i Erin-

dring. Den samme Tydning kunde finde Anvendelse paa „L. Sarsir

som det meget spæde Udviklingstrin af en Art af samme Gruppe.

Det maa være fremtidige Bestræbelser forbeholdt, alt som Materialet

forøges, at bringe disse og mange andre lignende Spørgsmaal til

Afslutning. For Øjeblikket maa man nøjes med at faa den Er-

farings-Sætning slaaet fast, at Lycodes-Arterne overhovedet ikke

kunne karakteriseres efter umodne Alderstrin.

') Christiania Vid. Selsk. Forh. 1871, S. 62; Norges Fiske, S. 102.

») American Journal of Arts and Science, Vol. XIV (1877), p. 474. Intet

Exemplar synes at have været over 5 Tommer langt.



Oversigt over

Arter bar jeg indsat paa deres Plads i Rækken de mig bekjendte

norsk-spitsbergenske , men afholdt mig fra ethvert Forsøg paa at

karakterisere dem.

A. Formå corporis zoarcina, plus minus elongata. Series den-

tium palatinorum linearts elongata,

a) Linea lateralis singula, infero-lateralis.

1. L. Vahlii Ehdt. J
)

2. L. lugubris Ltk.

3. L. frigidus Coll.

b) Linea lateralis duplex, medio- et infero-lateralis.

4. L. Esmarkii Coll. („ Vahlii" Coll., non Ehdt.).

c) Linea lateralis singula, medio-lateralis 2
).

5. L. reticulatus Ehdt, (=^ L. perspicillum Kr.).

6. L. sp. („reticulatus" Coll., non Ehdt.).

7. L. seminudus Ehdt.

8. L. mucosus Eich.

B. Formå corporis longissima, anguilliformis. Series dentium pala-

tinorum brevissima. Linea lateralis singida, infero-lateralis.

9. L. murama Coll.

De grønlandske og islandske Arter ville formentlig kunne

)S saaledes:

Lycodes Vahlii Ehdt. Altitudo corporis decima vel octava

pars longitudinis totius; longitudo capitis, in maribus trunco major,

duas nonas partes superat longitudinis piscis, in feminis trimco

brevior, quintam partern »qn; las; pars præanalis

o'rporis duai (piintæ circiter ejusdem, ano longe ante mediam partern

corporis sito; in.; • m postorbitalem in maribus

adultis superat. tåo frontis angu-

ni .li..-



tinæ seriebus interniaxillaribus vulgo longiores; pinnæ pectorales oc-

tava vel nona pars longitudinis totius; p. impares maxima pars saltem

squamatæ; tmncus quoque squamatus, squamis usijiie a<I phmas pecto-

rales, ventrales et linear dem, inter-

branchialem extensis; linea lateralis singula mfero-lateralis (inter'dum

etiam lineæ medio-lateralis rudimentum ?) ; numen radiorum: D. 113

—117, Å. 90—98, P. 19—20; vertebræ : 112—16 (24—25 +
87—92). Caput unicolor, maculis nullis; tranens caudaque fasciis

transversis octo plus minus obsolet is. in maculas rotundas vel

anuuliformes solutis, ornata. (Grønlandia).

Lycodes lugubrls Ltb. A ma vel nona pars

longitudinis totius; longitudo capitis, in maribus trunco major, quin-

':..]-•"

vero æquat; pars præan is < poris <lua> quintas partes piseis totius

paullo superat, ano tamen longe ante mediam partern corporis dto;

maxilla superior marginem postorbitalem in feminis fere attingit,

in marilius superat: latitudo trontis angusti vicesima quinta pars

longitudinis capitis; series dentium palatinæ intermaxillaribus bre-

viores; pinnæ pectorales octava vel imua pars Ivn-itudinis totius;

squamatio corporis pinnanimque ut in L. Yahlii fere; linea late-

ralis infero-lateralis; numeri radiorum: D. 103, A. 90, F. 17—18.

TJnicolor, fuscus vel fusco-griseus , fa>ciis vel maculis nullis, capite

subtus, labiis præcipue albescentibus. (Islandia borealis).

Lycodes reticulatus Ehdt. Altitudo corporis septima vel octava

pars longitudinis totius; capitis longitudo quarta pars vel (in mari-

bus adultis) duæ septimæ partes, tres quintæ vero partis præ-

analis; anus marium inter apicem rostri caudæque fere n;i

ibns femiuisque rostro pr riox centrum

orbitæ, in maribus adultis marginem postorbitalem attingit; latitudo

frontis decima quinta ; tis; series dentium pala-

tinæ intemiaxillaies æquantes, vel illis paullo longiores; pinnæ pecto-

rales nonam vel septimam partern æquant longitudinis totius; p. im-



. pares vulgo nudæ, interdum squamulæ nonnullæ in part.' basali

nuda, squamis in lateribns corporis sub parto anteriori pinnæ doi-

salis vel prope apiceni pinnarnm pectoralium incipientibus ; linea

lateralis singnla medio- latera lis: mimen radiorum: D. 91— 95,

A. 70—78, P. 19—20(21); vertebræ 95—97 (23—25+ 72—73).

Juniores fasciati. lasdis tnmsver.MS fusris 7—9. triangularilms.

supra latioribus, obscure marginatis. in eapitis

dinalis; aduH plus minus obsoletis; mares veteres,

nonnunquam - -. fusci. (Grønlandiai.

L. seminudus Khdt. Altitudo corporis septima pars longitu-

i ^ tutius; rapitis longitudo, trunco major, duas septimas ejusdem

-uperat; anus inter apicem eapitis caudæque fere intermedium

Lperior centrum orbitæ superat; frontis latitudo decima

Tri'tia pars longitudinis eapitis; series dentium palatinæ intermaxil-

laribus longiores; pinnæ pectorales nonam partein longitudinis totius

vix æquant; pinnæ, truncus, caput nuda, eauda vero squamata,

squamis in lateribus corporis supra anum incipientibus; linea late-

ralis singula medio-lateralis cum rudimento superioris abbreviatæ;

radiorum numeri: D. 91, A. 75, P. 21—22. Mas adultus unicolor

fuscus. Grønlandia (Specimen unicum).
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Det vil ikke være overflødigt at bemærke, at Maal af Dyr af denne

Beskaffenhed, navnlig naar de ikke ere fortrinligt bevarede, aldrig

kunne være absolut sikre eller rigtige, og at alle derpaa baserede

Angivelser d( Delenes Proportioner [erf.r ikke kunne have den ab-

m lios andre Former kan opnaas.



Om Conus arteriosus hos Butirinns

andre Teleostier.

J, E. V. Boas.

(Meddelt den 5te Marts 1880.)

Som det vil være bekendt fandt Stannius for en Del Aar siden

hos en med Sildene beslægtet Fisk, Butirinus (Albula), at der var

to Tværrækker af Klapper tilstede paa Grænsen mellem Ventrikel

og Bulbus arteriosus, medens der ellers hos Teleostierne kun

findes én Eække. Siden den Tid synes Butirinus ikke i denne

Retning at være bleven undersøgt paany, omendskønt Gegenbaurs

vigtige Arbejde om Fiskenes „Bulbus" i Mellemtiden har set Lyset,

et Arbejde som nødvendig maatte opfordre til en fornyet Prøvelse

is' Angivelser, ligesom iøvrigt Gegenbaur i den nævnte

iirecte betoner Vigtigheden af „at lære de nøjere For-

hold ved de to Klapperækker hos Butirinus at kende".

De Undersøgelser, jeg har anstillet i Heidelberg over Conus

arteriosus hos Dipnoer ogGanoider, vakte ganske naturligt et Oa-k

hos mig om at undersøge Forholdene hos Butirinus. Det var mig

derfor meget kært, da jeg fra Hr. Dr. phil. Liitken uden Foranled-

ning fra min Side modtog et Tilbud om, at han vilde søge at

skaffe mig en Butirinus fra vort Museum, ifald r- vilde studere

dens Hjærte i Continuation af hine Undersøgelser. Shidiet af Bu-

' " forte det atter med sig, at jeg maatte ønske at undersøge



nogle andre "beslægtede Former, der med samme Liberalitet stilledes

il min i; uartighed af Bestyrelsen for vort Museums anden Afdeling,

Etatsraad Steenstrup og Dr. Lutken , hvem jeg herved aflægger en

•[iri-tig Tak. Eesultatet af min lille Undersøgelse, som endelig

ogsaa udvidedes til andre Teleostier og førte til en ny Opfattelse

af visse Forhold i deres Hjærte, vil jeg i efterfølgende Linjer til-

lade mig at meddele.

Hjærtet hos Butirinus er ligesom hos de fleste andre Fisk

(Dipnoerne undtagne) tilnærmelsesvis symmetrisk. Ventriklen har

endnu noget af den Eudeform, der er characteristisk for Amids

Vent •! i i'! ii, ser den nedenfia, dog er den mere langagtig

end dennes. Set udvendigfra støder Ventriklen directe til Bulbus

arteriosus; paa den ventrale Side er der et dybt Indsnit mellem

! m . hiterult •
_ (hrsalt ser man paa Grænsen mellem dem et gul-

ligt Bælte. Bulbus fortsætter sig fortil uden Grænse i den øvrige

Del af Tranens arteriosus (Gællearteriestammen) ; Gællearterierne

afgaar paa en lignende Maade som hos Amia, det vil sige: noget

Efter at have aahnet Hjærtet finder vi, at en Conus arte-

riosus, hvortil der udvendig ikke var noget at se. i

mangler. Men den er meget kort, temmelig tyndvægget, og den

tykke Bulbus slaar sig kravefonnig tilbage over den. Foroven og

I t< : vild iaii di.,- udvendigfra kunne se Conns, naar ikke den

ige Fordybning mellem den tykke Bulbus og Ventriklen,

i Bunden af hvilken Rende netop Conus ligger, her var udfyldt af

et løst, fedtrigt, elastisk Væv, som danner det ovenfor nævnte

- tBig< Bælte. Conus er iøvrigt skarpt afsat saavel imod Ven-

triklen som imod Bulbus; den. er ligesom det øvrige Hjærte for-

synet med Iler. — Bulbus arteriosus er for-

Morph. Jahrb. VI, om Hjærtet og



synet med et tykt Lag af glatte ; lig er dette

dækket af et tyndere Lag af tæt og stærkt elastisk Væv. Det

løse, fedtrige, elastiske Tæv, som dækker Conus, er at betragte

som et luxurieret Parti af dette Lag, der ogsaa, men fortyndet,

fortsætter sig paa Ventriklen.

Fra Conus' Væg udspringer der to Tværrækker af Klapper.

Den bageste Række bestaar af to veludviklede, brede, korte Klapper,

hvis bagre (tilhæftede) Rand ikke er — som sædvanlig — afrundet,

men temmelig lige. ILeilem disse to Klapper findes der Rudi-

menter af to andre. Den forreste Tværrække bestaar kun af to

Klapper, som sidder foran de to mere udviklede i bageste Kække;

deres Bagrand er dækket af de to bageste Klappers Forrand.

Klapperne i forreste Række er, som man vil se af foranstaaende
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Træsnit, temmelig lange ; de udspringer — naturligvis — fra Conus,

det vil sige deres Bagrand er hæftet til denne: men den forrest*

Del af deres Siderande hæfter sig til Bulbus' Væg, saaledes at de

halvt befinder sig i Bulbus. De er, ligesom de bageste, tynd-

væggede, uden Midtkøl. Sidepartierne er gennembrudte af nogle

r. Imellem Klapperne og Conus' Væg gaar der nogle

faa fine Traade.

Sammenligningen mellem Conus og Bulbus af Butirinus og de

Dele hos Amia er af betydelig Interesse. Hos Amia

findes der en Conus, der i Sammenligning med de andre Knokkel-

ganoiders maa betegnes som meget forkortet; hos Butirinus er

Forkortelsen gaaet endnu langt videre. Fra Væggen af Conus ud-

springer der hos Amia 3 Klappe-Tværrækker; i hver af disse er

der 4 Klapper, hvoraf de to er langt mindre end de to andre.

Hos Butirimus er den ene — hvilken kan jeg ikke med Be-

stemthed sige — af de to bageste Tværrækker gaaet til (kunde;

det samme er Tilfældet med de to smaa Klapper i forreste Tvær-

række; og de to smaa Klapper i den tiloversblevne bageste Tvær-

række er fuldkommen rudimentære. Klapperne i den forreste

Tværrække er baade hos Amia og hos Butirinus hæftede til

Bulbus' Væg med den forreste, største, Del af deres Siderande

(ogsaa hos Lepidosteus hefter den forreste Del af de omtalte Klapper

sig til Bulbus' Væg). Disse Klapper er ogsaa hos Butirinus

temmelig lange, om end meget kortere end hos Amia. Alle vel

udviklede Conus-Klapper udmærker sig hos bægge Former ved deres

bageste lige afskaarne Band, Klapperne i de bageste Rækker des-

uden ved deres Brede og Korthed; de forreste Klappers Sidedele

er hos bægge gennemhullede. — Bulbus' Væg, der hos Amia

endnu er temmelig tynd, om end ret beset tykkere end den øvrige

Del af Truncus' Væg er hos Butirinus fortykket i en betydelig Grad.

Saaledes er, som man ser. Forholdene hos Butirinus lette at

ahViI,* fra dem vi finder hos Amia: paa den ene Side er Conus

stærkt reduceret, paa den anden Side Bulbus videre udviklet.
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Ogsaa i det øvrige Hjærte er der indtraadt et Par Forandringer,

som er værd at nævne. Hos Amia, ligesom hos de andre Knokkel-

Ganoider (og hos Dipnoerne), er den bageste Del af den dorsale

Conus-Væg nøje forenet med den ventrale Atriums-Væg, og den for-

reste Eand af A1 ges er kun ved en yderst

kort Del af Ventriklen skilt fra Conus' Bagende (smlgn. Fig. 1—

3

i min ovenfor citerede Ceratodus-Afhandlmg i Morph. Jahrb. VI).

Her hos Butirhms er Conus' og Atriums Vægge ikke mer forenede,

og den Del af Ventriklen, som ligger mellem den bageste øvre

Rand af Conus og Atn<.>\>ntni:ul;ir- Aabningens Forrand, er bleven

mange Gange længere og stærkere.

Der findes kun to Atrioventricular-Klapper, en dorsal og en

ventral (smlgn. Amia og de andre Knokkel-Ganoider).

[Det er ikke uden Interesse at sammenligne ovenstaaende An-

givelser om Conus og Bulbus hos Butirinus med Stannius' An-

udtaler sig (Pag. 12) paa følgende IlCaade:

und bei seinem Ursprunge

-\vird vermisst. Bei Eroff-

jine Hohle hinein das vorderste

Ende des muskulosen Ventrikels einen schwachen Vorsprung bilden.

Und in diesem Vorsprunge finden sich im Ganzen vier halbmond-

formige Klappen in zwei iiber einander liegenden Eeihen befestigt.'
;

Disse Angivelser . - Maade : Naar Stan-

nius siger, at Bulbus er tyndvægget, medens jeg har erklæret den

for meget tykvægget, kunde det synes, at der var en uopløselig

Modstrid mellem disse Angivelser; men jeg kan tilføje, at det

tykke Muskellag i Bulbus paa mit Exemplar, der i mange Aar

uaabnet havde ligget i almiml« ._ Mii<euiiis-Spiritus, var stærkt i

Færd med at falde fra hinanden; dette har aabenbart og maaske

i endnu højere Grad været Tilfældet med Stannius' Exemplarer,

saaledes at han kun har set det yderste, elastiske Lag, som paa



mit Exemplar var ganske v. II >:.• V. Hjælp af denne An-

tagelse faar vi ogsaa en let Forklaring paa en anden Angivelse af

Stannius, den nemlig, at Ventriklen sknlde danne et svagt Frem-

spring i Bulbus' Lumen eller, som han et andet Sted udtrykker

sig, „rager frit ind i" samme. Det svage Fremspring er aabenbart

vor Conus, som den nøjagtige Forsker ikke har overset, men ikke

opfattet paa rette Maade; og naar hele Bulbus' Muskellag mangler,

naar man kun har ilet el;i^t;<k»- La- tilovers, rager Conus virkelig

frit ind i Bulbus' Hule. — De to rudimentære Klapper i bageste

Kække har Stannius overset eller de har manglet i hans Exem-

Hos Osteoglot findes en lignende, men dog

lidt svagere, Conus som hos Butirinus; ligesom hos denne er den

vel afgrænset saa vel mod Ventrikel som mod Bulbus 2
). I Conus,

der udvendig er indhyllet i et lignende Bindevævslag som hos

Bniifinu*. udspringer <
; n Tværrække med to Klapper som sæd-

vanlig hos Benfiskene ; disse to Klapper hæfter sig foruden til Conus'

ogsaa til Bulbus' Væg, ligesom de to forreste Klapper i Butirinus

Conus, til hvilke de uden Tvivl er homologe, og som de ogsaa i

Form har mest Lighed med. Her er altsaa indtraadt en endnu

større Beduction i Klappebesætningen. — Bulbus frembyder kun

lidet, der er værd at notere; dens Muskellag er tyndere end hos

Butirinus. — Der findes de samme to Atrioveiitriciilar-Klapin'r

som hos denne.

Hos Notopterus (en anden Chrpeide) fandt jeg lignende For-

hold som hos Osteoglossum. I den korte og svage musculøse Conus

ilar-Aabningen . si

aa Conus' Længde = 0, eller den King Conus da

ted ufuldstændig. Pm samme Sted er Butirinu*
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udspringer der kun to Klapper, som strækker sig temmelig langt

ind i Bulbus; de er længere end hos Osteoglossum
, er overhovedet

i Form noget mere overensstemmende med de tilsvarende hos Buti-

rmm end Osteoglossum'
l

s Klapper er det.

Hos Stamsilden, Clupea Alosa, af hvilken jeg har haft Lej-

lighed til at undersøge et særdeles stort Exemplar, er Conus' Re-

duction skreden endnu videre. Hos Butirinus er — hvad jeg oven-

for ikke særlig har fremhævet — Conus paa sin Inderflade be-

dækket med et temmelig tykt, fast Lag Bindevæv, som iøvrigt ogsaa

træffes hos Amia etc. Hos Clupea finder man af Conus kun dette

Bindevævslag, idet Muskellaget, der endnu hos de ovenfor om-

talte sildeagtige Former dannede Hovedmassen af Conus' Væg, her

er fuldstændig forsvundet. Conus danner iøvrigt som sæd-

vanlig en Hals mellem Ventriklen og Bulbus og er udvendig om-

hyllet af løst Bindevæv ; den er udstyret med to Klapper, der hæfter

sig baade til Væggen af Conus og af Bulbus, og som er for-

synede med meget faa Klaptraade *).

Af Clupe'ider har jeg endnu undersøgt Chirocentrus dorab og

Bgodon tergims; bægge disse Former synes at forholde sig paa

bo Bgnende ilande som Clupea; bestemtere tør jeg ikke udtale mig,

da de undersøgte Hjærter var temmelig daarlig conserverede.

De andre Benfisk af forskellige Grupper (Esox, Salmo,

Gadus, Xiphias 2
) etc), som jeg har undersøgt paa Conus-Spørgs-

maalet, slutter sig alle nøje til Clupea. Sædvanligvis er

Bulbus' Bagende lejret tæt op til Ventriklens Forende og den

snævre Rende meD i ted Bindevaav,

i. u .I ,} s .i.- sid. i 31 e lianlinjen, foran Étxi

ler Ventriklen



saaledes at man ved en Betragtning udvendigfra næppe vilde ar

at der er en Conus tilstede; en saadan findes dog altid i Form

et kort, halsformig, klapbærende Forbindelsesled mellem Bulbus i

Ventrikel: Musculatur fattes bestandig. — Klapperne er koi

Lommeklapper; Klaptraade fattes eller er kun tilstede i riu

Det Resultat, hvortil jeg >aal-

riosus kun er tilstede i en særd

store Flertal af Teleostier, staar i en vis Modsætning til en An-

givelse af min Lærer Gegenbaur i hans ypperlige Arbejde „Zur

verglcichenden Anatomie des Herzens" l
). Gegenbaur udtaler sig paa

følgende Maade: „Bei den Teleostiern entspringt von der Kammer

gleichfalls ein musculoses Bohr, an dessen Ende halbmondformige

Klappen stehen. Dieses Bohr ist in der Begel viel kurser als bei

den Gano'iden und Selacbiem, so dass man es einfach zur Kammer

selbst gerechnet hat. Es kann aber auch eine ansebnliche Lange

erreichen, so z. B. beim Hecht, wo es das Muskelrohr mancher

Ganoi'den und Selachier iibertrifft. In allen iiusseren und inneren

Verhaltnissen kommt es mit dem Bulbus arteriosus der Selachier

ilberein. nur der Mangel der hinteren Klappen bildet eine Ver-

schiedenheit. Man kann also sagen, dass bei Teleostiern wie bei

Selachiern und Gano'iden die Kammer sich in ein musculoses Bohr

verlångert, das bei den ersteren in der Begel nur kurz, bei den

allen letztgenannten Ordnungen langer gestreckt sich darstellt, bei

beiden jedoch duren Taschenklappen gegen das daraus hervorge-

hende Arterienrohr sich abgrenzt. Bei den Selachiern und Ga-

noiden besitzt die Wandung dieses Eohres einen sehr verschieden-

artigen Klappenbesatz, der den Teleostiern abgeht." Det som

Gegenbaur her opfatter som Conus maa jeg efter foranstående

'
I ii.s- lu Zi it- lu



Undersøgelse erklære for den forreste Del af den egenlige Ven-

trikel 1
). At Gegenbaur opstillede hin Tydning var dengang fuld-

kommen naturligt; ti ban havde ikke selv undersøgt Butirinus og

vel heller ikke nogen anden Clupei'de med tydelig Conus, og de

dengang over saadanne foreliggende Undersøgelser vare i denne

Henseende ubrugelige ; og uden disse Mellemformer vilde det næppe

lykkes Nogen med Sikkerhed at komme til den rette Opfattelse af

Teleostiernes Conus. Hin forreste Del af Teleostiernes Ventrikel

— som vi altsaa ikke tør betegne som Conus — er iøvrigt aldeles

ikke sondret fra den øvrige Del af Ventriklen og har den sædvan-

lige spongiøse Ventrikel-Bygning, noget Conus aldrig har.

Sluttelig tillader jeg mig ganske kort at sammenstille min Op-

fattelse af Fiskenes Conus 2
).

Hos Selachierne og Ganoiderne (Dipnoerne med-

regnede) er Hjærtet sondret i tre Afsnit, Atrium, Ven-

trikel og Conus; sidstnævnte præsenterer sig som et

tydelig sondret, selvstændigt sidste Led af Hjærtet og

er udrustet med flere Tværrækker af Klapper; dens

Væg er forsynet med et tykt Lag tværstribede Muskel-

Hos Teleostierne er Conus i Beglen fuldkommen

række af Klapper, svarende til den forreste Række
hos Ganoiderne. Kun hos nogle — ikke alle — Clupe-

Ider er Conus endnu forsynet med Musculatur — som



én af disse Clupeider {Bvtiriniix) udspri

rækker af Klapper fra Conus.

I Hjærtets Bygning danner Amia paa den

paa den anden de skønneste Forbindelsesled

Benfisk.



Om Ordenen Diploglossata.

H. de Saussure har i det første Hefte af sine „Spicilegia ento-

mologica Genavensia" (1879) opstillet en ny Orden eller rettere

Underklasse af Insekter, grundet paa et enkelt Blatta-lignende Dyr,

Hainliiifnis ta(})okles. fra Sierra-Leone Kysten.

Francis Walker 1
) havde 1871 stillet denne af ham bekendt-

gjorde nye og udmærkede Form i Slægtsgruppen GryUotalpida og

Familien Grylli. Herfra har nu de Saussure med Rette ført den

bort, men paa den anden Side har han stillet den altfor afsides

blandt Insekterne, idet han endogsaa har troet, at den ved sin

Mundbygning dannede en U Ire Insekter. Han

har desaarsag for denne Km-ni dannet en ny Orden, Diploglossata-).

eller som det, da den jo siges at danne en Modsætning til hele

Klassen Insecta, maaske snarere burde hedde en ny Underklasse.

Det er Forekomsten af 4 Par Mundlemmer: 1 Par Mandibler,

l Par Maxiller og 2 Underlæber, som væsentligt har bevæget



de Saussure til Opstilling af den nye Orden 1
); og det kan heller

ikke nægtes, at hvis den almindelige Opfattelse, at alle Insekter

tilkomme 3 Par Mundlemnicr , og kun 3 Par, var rigtig, saa vilde

Eftervisningen af et fjerde Par Lemmer være fuldkomment til-

strækkelig til herpaa at danne en ny Orden. Men den almindelige

Opfattelse er ikke rigtig.

I det Foredrag, som jeg havde den Ære at holde i denne

- i Begyndelsen af November forrige Aar, fremsatte jeg

det som min Anskuelse, at Orthopterernes saakaldte l aderlæbe

ikke. saaledes s..>in del almindeligt antoges, kunde betragtes som

Hovedets tredie Par Lemmer, men at den svarede til et fjerde

Par, at det uir Hovedets fjerde Metaniers Ventraldeel med Exp<>-

nenter. Det var Stadiet af Munden hos Libellerne, fortrinsviis hos

disses Larver, og hos Mantis, som ledede mig til denne Antagelse,

idet jeg saae, at den saakaldte Underlæbe, eller Masken, hos disse

Dyr ikke i Lighed med Underlæben hos Biller, Somnieri

ug Vespelarver sammen med Maxillerne dannede en Plade, men

derimod laa i et andet Plan end disse og meer eller mindre dæk-

kede dem franeden. Den manglende tredie (egentligt første) Me-

tamel', sum skulde svare til de øvrige Insekters Underlæbe, fandt

jeg dernæst i Orthepterernes saakaldte Tun-.- (liiigmU, som i Al-

d betragtes som en Deel af eller hele Hypopharynx,

men som ved sin Selvstændighed, frie Bevægelighed og ved sin

'•) Ordens-Diagnosen lyder i sin Heelhed saaledes:

„Corpus ovatimi. d.'piv-^ma. erustaeeum. blattiforme, apterum.

Caput deplai m. Instruments cibaria:
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) danner en .skarp Modsætning til den bagved

liggende Deel af :. ag. Dog den Omstændighed,

at jeg aldrig hos egentlige Insekter-) fandt Lemmer (Palper) paa

den saakaldte Tunge, gjorde natnrligviis. at jo ir kun udtalte mig

med Tvivl og Forbehold, og omend fortsatte Studier efterhaauden

bragte mig til at udtale mig med større Bestemthed i denne Ret-

ning, saaledes som jeg har gjort i de Porelæsninger, jeg holder i

dette Semester, saa savnede jeg dog altid Lemmer paa denne Me-

tamer, omend deres Bortfalden var mig saare forklarlig paa Grund

af Metameremes dækkede Stilling 3
).

Det var derfor med den høieste Interesse, at jeg af ovenfor

nævnte Afhandling, som Forfatteren gjorde mig den Ære at sende

mig, saae det formodede og forønskede Par Lemmer virkeligt være

tilstede hos den omhyggeligt beskrevne og nøiagtigt om ikke pynte-

ligt tegnede Hei,ii„in-n» talpohhs.

Efter min Anskuelse var der altsaa efter det her Fremstillede

i Antallet af Mundlemmer Intet til Hinder for at stille Ilehiima-us

blandt Orthoptera omend paa Ordenens yderste Grændser. Men der

er et andet mærkeligt Bygningsforhold i dens Mund, som de Saus-

sl tegner, men opfatter urigtigt, og som fortjener nærmere

Omtale, nemlig Mandiblernes Bygning og Befæstelse.

Om Mandiblerne hedder det i Ordens-Diagnosen, at de ere

.,articulatæ" hvilket p. 9 næn 3. at de „s'arti-

kjertlernee Udføringsrør s

forlænges Hvpopharynx t

Metamel finder ikke S

in iramie Tydning ?

Familie anføre et
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culent sur le caclre inférieur dit emne";; og p. 16 siges om dem;

„Les organes nu nuent au type mordeur ou

broyeur (l cr type), les mand] bs par un condyle,

contrairement au type qui caractérise les Thysanoures et conformé-

ment au contraire ;i n lui des I 1 nata." Mon see vi paa Afbild-

ningerne Fig. 5, 12 og 13, indsee vi snart, at den Deel (c paa

Fig. 5 og 12 og d paa Fig. 13) , hvorpaa den egentlige Mandibel

insererer, ikke, saaledes som det hedder i Forklaringen og den

øvrige Text, kan være „piéces du crane qui supportent les mandi-

bules et forment le cadre inférieur de la tete", men (jfr. navnlig

Fig. 5) er Mandiblens Grunddeel eller Stamme (stipes), som her, i

Lighed med hvad der er Tilfældet i Ordenen Thysanura, er for-

bleven fri, uden, som hos de øvrige Insekter, meer eller mindre

tydeligt at være forbundet eller sammensmeltet med Kraniet. Mund-

delene hos Hemimerus høre altsaa ikke, saaledes som de Saussure

mener det, til min første Hovedform (l er type) med indleddede

Mandibler, men netop til min tredie Form med indstukne bidende

Mandibler l
).

Efter sin Form og Habitus er Hemimerus nu nærmest en

Orthopter, men efter sin Mundby-mn:: m Thysanur; efter min Op-

fattelse staaer den som en Mellemform mellem disse to nærbeslæg-

tede Ordener, men til at danne en egen Orden, synes den mig for

lidet udmærket.



Sepiella Gvm,. StP .

Professor Japetus Steenstrup.

(Meddelt i Modet den 6te Februar 1880.)

Overskriften over denne korte Meddelelse er et Navn, som J. E.

Gray i 1849 i sin Katalog over Blæksprutterne i det britiske Mu-

seum 1
) henstillede ved en lille Gruppe af 3 Sepia-Arter, uden at

man ret kan skjønne, hvad han egentlig har ment dermed. For-

saavidt kan altsaa hverken han eller Navnet siges at have lidt

nogen Uskjæl derved, at man til Dato, efter hvad jeg veed, ikke i

de forløbne 30 Aar har tillagt det ligesom henkastede Navn nogen

Betydning. Om \ bj< Mærke til Navnet, veed jeg

dog ikke, at det ei taget som en Gruppebetegnelse,

endsige som Benævnelse for en Underslægt, eller lignende 2
). Dette

har ogsaa maattet ligge Tanken saameget fjernere, som Gray selv

ikke har disse 3 Arter uden som en Under-Undergruppe indenfor

en af de Sectioner, i hvilke han, ligesom D'Orbigny før ham,

efter Armenes Udstyr med Sugekopper, fordelte det Antal af Blæk-

sprutter, de opføre, og som G T iller nogen Sær-

') Catalo<,'tie of thc Mollusca in the British Museum. Pi. I. Cephalø-

poda antepedia. 1849.
2

) I Tryon's Manual of Conchology, Struetural and Systematic, Phila-

delphia 1879 — hvilket Værk først efter denne Meddelelse er an-

kommen hertil — er „SepieUn .-. h ev< i
• _ : i Registret, men

Grupperingerne og Text<M< G Iser af Gray's.
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benævnelse for de andre Grupper af noget forskjellig Rang, han har

i de nævnte Sectioiier, ja ikke engang for selve disse.

Mine Studier af de sepiaagtige Blæksprutter have imidlertid

ført mig til den Erkj endelse, at netop de Sepia-Arter, hvortil her

hentydes, i ret væsenligc Forhold frembyde bestemte Tillempninger

af hvad der findes hos de øvrige Arter, og at de ovenikjøbet ere

udstyrede med et Organ, der ikke er kjendt hos nogen anden

Sepia-Art. Det er derfor en Selvfølge, at denne Gruppe, saa lille

den er, i mine Øine maatte antage en større Betydning, der tvinger

i det mindste som en Underslægt. Om jeg da til Betegnelsen for

Gruppen eller Underslægten bibeholder det af Gray henkastede

Savn — selv om dette er mindre heldigt ved sin Dannelse og ved

sin vel store Lighed med det andet Diminutivuni: Sepiola, der

allerede saa længe har havt Borgerret i vort System — kan dette

vel nok forsvares, saafreiut Xavnei ikke ndensteds maatte være

bragt i Anvendelse, det jeg ikke har erfaret.

De tre Arter, hvorom her Talen er, benævnes af Gray : Sepia

Den første af disse Arter kjendte Grav ikke uden af Litera-

turen, dels nemlig af Rangs originale Beskrivelse og Figurer af

denne vestafrikanske Art 1
), og dels efter Alc. D'Orbignys yder-

ligere Oplysninger, givne efter de i Pariser-Museet opbevarede

rer
2
). De to andre Arter kjendte Gray derimod

ikke alene af de hos Férussac givne ældre Figurer oy de senere

af D'Orbigny tilføiede nyere Figurer og Analyser, men'ogsaa fra

Exemplarer, der vare fra forskjellige Punkter af de indiske Have

indkomne til det Britiske Museum og der opbevaredes dels i



Spiritus, dels i tørret Tilstand. Med Hensyn til de Navne, Gray

kar hævdet for disse h Artor. maa det dog strax bemærkes, at de

tilsammen kun omfatte den ene Art, som i det nævnte franske

Hovedværk er paa to forsijelHgi Tarler bleven fremstillet under

Navnet Sepia inermis van Bassen, og at de to Grayske Arter i Virke-

ligheden kun udgjøre én Art, som bør beholde det van Hasselt'ske

Navn.

Efter van Hasse lt 's gode Tegning, der fra Leidener-Museet

med andre Cephalopod-Tegninger var tilstillet Férussac til Benyt-

telse og er fremstillet paa hans PL 6 bis med det af v. Hasselt

givne Navn, blev Arten nemlig først bekjendt. Denne Tavle giver

ogsaa en god Figur af det langagtige, rostrum løse Rygskjold,

der berettiger til Artsnavnet „inermis11
. Idet Alc. D'Orbigny senere

udarbeidede Texten til Værket og forsynede det efter det i Pariser-

Museet tilstedeværende rige Materiale med mange nye Figurer og

en Mængde Analyser, blev denne Art anden Gang fremstillet i hel

Figur, PI. 20, og ligesaa, blandt Analyserne til denne, nye Figurer

af Rygskjoldet fra alle Sider. Her viser Skjoldet sig nu forholdsvis

meget bredere, især bagtil, og ligeledes i Løbet af visse af sine

indre Linier ikke saa lidet afvigende fra den ældre Figur. Det er

da efter de Forskjellighrdor i det almindelige, som disse to Tavler

frembyde, men fremfor alt dog paa de i Rygskjoldet udtalte, og

særlig fordi de samme Forsk: - i det i British

Museum opbevarede rige Materiale, at Gray henfører de to Tavler

til to forskjellige Arter. For ingen af disse to Arter har han be-

holdt Navnet Sepia inrmås . skjondt han erkjender, at den op-

rindelige van Hasseltske Figiu den ene af dem.

den han kalder Sep. sinensis /;,•. Med dette Navn havde nemlig

Férussac og D'Orbigny betegnet den efter et chinesisk Billedværk

paa deres Tavle 9 givne Figur af en Sepia, der af dem »elv an-

saaes for omtrent ubestemmelig, men som vistnok ret vel kan ud-

tydes som en Fremstilling af Sepia inermis. Xaar nu Gray endog vil

i Figuren se den Form, der har det længere og smallere Ry-skjold,

da er det neppe selve Figuren, der har ledet ham. men den Om-



tæ 1 "1 e 1 at et Par saltede, paa Torvet i Canton indkjøbte Exoni-

plarer af Sepia netop frembød Rygskjoldet med denne længere Figur,

og med de dertil -heder. Hvis Dr. Gray havde

havt et større Antal af saadanne Handelsvarer, vilde han upaa-

tvivlelig ogsaa faaet en Del af de brede Rygskjolde. Men bortseet

aldeles herfra, maa det misbilliges, at Gray som Artsnavn har

fremtrukket en saa tvivlsom Betegnelse, paa et ældre og bestemt

Artsnavns Bekostning. At han under Forudsætning af, at D'Or-

bigny's nye Tavle, PI. 20, fremstillede en ganske anden, om end

nærstaaende Art, gav denne et nyt Navn, og det et, hvorunder han

allerede i 1830 havde opstillet den i British Museum, var derimod

31 en Forudsætningen, hvrn fra lian gik ud, har vist sig migtig.

Fo r. Tavlerne dse og som tillige tinde. paa

Maade udprægede hos de i Bitaseerne opbevårede Individer,

3 e n ganske anden li-rund: de i Udtryk for de t« > for-

skjellige Kjøn.

Jeg har i vort Museum kunnet undersøge 13 Individer fra

me-et forskellige Punkter ,,[' det indiske Hav (Pondichery, Tran-

quebar, Singapuhra, Madurastrædet) ; af disse have de 7 Individer

svaret til Fremstillingen paa PL 20, alle havt det brede Rygskjold

o. s. v. og altsaa været S. microcheirus ar., og de viste sig alle at

være Hunner. De 6 andre Exemplarer stemmede i Forholdene,

og navnlig i Rygskjoldets, aldeles overens med hinanden og med

van Hasselt's Figurer, saaledes som PI. 6 bis gjengiver dem, og

alle vare de Hanner. Begge Kjønnene har jeg modtaget fra de

samme Lokaliteter og fangede sammen. Vore Individer ere tagne

ii Skibsførerm Andrea. Thomsen Corneliussen og Prof. Reinhardt,

Jeg har derfor ikke den ringeste Tvivl om, at de to Former

repræsentere de to Kjøn af samme Art, og skal alene tilføie, at

Kjønsforskjellen her yttrer sig i selvsamme Retning, som hos andre

Arter, men den er kun lidt stærkere udtrykt 1
). Man er derfor



berettiget til at formode, at ahM<.-=> jnuisid^iolænde Forhkjollig-

heder ville optræde hos den vestafrikanske Art, Sep. ornatet, hvis

i Pariser-lluseet opbevarede Individer ikke i denne Henseende ere

blevi

Efter at have saaledes udredet Kjønsforskj ellene gaaer jeg

over til en kort Skildring af de S ær forhold, der karakterisere

begge Arterne lige over for de andre kjendte Arter af Sepia.

I Spidsen for disse bør jeg vistnok sætte den mgt udviklede.

noget eiendommelige Eygskal eller Sepium, der allerede havde

,.

n selv det Spor heraf,

Sep. tuberculata og Sep. Lefebrei f. Ex. , er ikke engang tilstede

hos nogen af Arterne ; der er kun noget fra Bagenden a den „umbo",

hvorom Horns kj Paa Underfladen er der

kun en meget svag Afleiring af den tættere Kalkmasse, der danner

Randlisten (Septallisten) om de porøse Udioringslag b og som bi-

drager saa meget til Dannelsen af Koppen eller Skaltragten hos de

Arter, der have en saadan. Det bør endelig ikke forties, at der

heller ikke er nogen ydre Kjøl paa Sepiet, som det vi have f. Ex.



Mr.2

hos Sepia elegant; &&*., hos hvilken vi heller ikke have noget

rostrum. Med faa Ord kan dets Eiendommelighed maaske ud-

trykkes som en Henpegning imod den rigtignok langt svagere og

ufuldstændigere Uddannelse af Bygskjoldet, som min nye Slægt

ILwis, [tins frembød.

Dernæst maa jeg omtale en særegen Uddannelse eller Modi-

fication, som alle Individerne af Sepia inerrais viste mig i det

Ophægtningsapparat, hvormed Kappens Yæggc sættes i Forbindelse

med Tragtens Sider. Kappesidernes korte, kraftige, halvmaanefor-

mede Bruskliste bærer paa sin Byg, men nærmest ved dens nederste

Ende, en temmelig stor, kegleformet Knude, der svarer til en For-

dybning af tilsvarende Form, som findes i den Tragtgrube af samme

Omrids, hvori hele Listen optages. Kappens Forbindelse med

Tragten bliver altsaa langt fastere og bestemtere under alle Dyrets

5
Bevægelser end hos de andre Sepier, endog

rtøÉÉss-
" t'swxzm

ll0S l*eu1
'

ller nave en %nencle n0£et lan§'"

39 strakt Form og derfor sagtens ogsaa kunne

_• sig saa meget hurtigere i Vandet.

^tøffr I hosstaaende Træsnit gjengiver: a. Listen

hvori Keglen optages. Ved at sammen-

holde disse Omrids med den givne Specialfigur af Tragt grub en

hos Sep. inermis hos Férussac og D'Orbigny, T. 20, vil det skjønnes,

at Tegneren ikke har aldeles overseet Forholdet i denne, men

Sammenhængen er hverken hos ham eller D'Orbigny kommet til

For at komme til Vished om, hvorvidt Sepia ornata frembød

den samme Eiendommelighed, har jeg henvendt mig til Hr. P.

Fischer, Aide-natur.tii>t.- \.-l Mu^et i Jardin des plantes, en

Mand, Bom selv har beskjæftiiret sig meget med Frankrigs Cephalo-

poder, og bedet ham om velvillig t dt.wt paa de i Pariser-



kræftede dette med de Ord, at den indre Kappevæg bar „une

saillie relativement plus élevée el plus conique que chez Sepia

officinalis par exemple. Cette saillie ost recue dans mie ouverture

oblongue, auriforme", der altsaa maa have den nødvendige Dybde
til Modtagelsen. Hverken Rang's Original-Figur eller D'Orbiiniy's

nye med Analyse ledsagede Figur paa PI. 22 er ledsaget med

nogen Fremstilling af Ophægtningsapparatet.

Jeg kommer du til den tredie Afvigelse fra de øvrige Sepier.

Denne er ikke blot en særegen Tillempning i et de andre Sepier

tilkommende L'dstyr, men. saavidt vides, er det noget aldeles

særeget.

Næsten lige i Bagenden af Kroppen, i dennes Midtlinie og

lige i Kløften imellem de to Finner, dog lidt nærmere imod Bug-

fladen end Rygfladen, findes der hos alle Individer af den indiske

•s''7'. uimiiis ,- n,... af begge Kjøn, en skarpt boirnnidset. K-ninn i-

stor Pore eller Aabning, med noget rynkede Rande, og navnlig er

dens nedre Band tydelig rynket eller foldet. Denne Aabning

danner Indgangen til en temmelig rummelig Tlule, som lii^vr

ovenpaa Rygskallens bagerste Parti, imellem denne og Ryghuden.

Ojennemskjærer man det af Huden dannede Loft over Hulen, sees

denne at være ægdannet, eller bred oval, og at indtage en Stræk-

ning, der synes at modsvare den eiendommelige sol- eller gloria-

formede Farvefigur, som friskfangede og nylig i Spiritus nedladte

Exemplarer vise paa Ryggens bagerste Ende, og som ogsaa D'Or-

bigny's Figur PI. 20, Fig. 1, smukt antyder, en Farvetegning, som

fremdeles ogsaa findes hos Figurer af Scp. oniata. og er gengivet

baado paa Rangs Original-Figur og paa den nye Figur hos D'Or-

bigny, PI. 22, Fig. 1, og som ogsaa har sin væsenlige Del i det

Dyret givne Artsnavn. Hulens Vægge vise sig i høi Grad rynkede

og foldede, og disse Folder forgrene sig indad, samle sig mere eg

mere udad og staa der i Forbindelse med de paa Aabningens Band

bemærkede Rynker: fra Hovedf -bierne udgaa igjen Tveriblder —
s raafobler, der danne lige-mi et tæt Maskenet. Hos flere Indi-

vider vare Folderne stærkt brunt farvede. '"Hors mere eller mindre



rødlige. Hulen, der er lidt mindre hos Hannen end hos Hunnen,

ligner mest et stort Organ for en Afsondring 1
).

Paa min Begjæring til Hr. P. Fischer ved Museum du Jardin

des Plantes ogsaa velvilligen at ville eftersee paa Museets Exem-

plarer af den afrikanske Sep. ornata, om ikke en tilsvarende Ind-

gang til en indre Sæk fandtes hos denne, kom der ligeledes det

hekræftende Svar: „chez les divers exemplaires de cette espéce,

conservés dans nos collections, il existe une ouverture tres nette ;t

l'extivuiit« postérieure du corps, entre les nageoires." Foruden de

buede langs Siderne gaaende øieformede Pletter, der findes hos

Ho re Sepia -Arter, har denne Art, som ovenfor allerede anført,

ogsaa en egen oval Farveplet over Gruben. Denne Plet har ikke



iMh'lii-nv's Opmærksomhed, skjøndt

Paa Grund af de anførte Forhold, og saaledes som vore

skaber om de andre Sepia-Arter nu staa, tager jeg derfor

Betænkning at hæve den nævnte lille Undergruppe op til en

iioit.'iv [Vndning. fujvlolii^t idetmindste til en Underslægt,

indføre denne i Videnskaben under Navnet

Sepiella Gray, StP .

og med følgende Indhold og Karakteristik:

Sepier 1) med uvæbnet (rostrum-manglende), bagtil svagt uc

Bygskal (see Pig. 1—4),

2) med I
ahe i paa X;

Saminenhæirtniiiirsliste, <>g en tilsvarende tragt]

Fordybning i Bunden af Tragtens øivfnrmede

(Kg. 5), samt

3) med en større indre, foldet eller bladet Hudsæk i

pens Bagende, mellem Skallen og Byghuden, i h

Sæk en støn-e Pore eller Aabniiig paa Dyrets Bi
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samme Retning som hos disse 1
), og det Samme tør nok antages

for S. ornata.

Hektocotyliseringen er kjendt hos Sep. inermis, men frem-

byder intet særegent; den er ikke undersøgt hos S. ornata.

Spermatophoranbringelsen paa Læberne hos Hunnerne af Sep.

inermis er vel kjendt; er som Exempel aftegnet i Afhandlingen om

Hemisepius, PI. 2, Pig. 3.

Gray, Stp.

novum subgenus generis Sepicc (forsan potius genus proprium o tribu Se-

iii utroquo sexn hos caracteres essentiales præbet:

1. Sepium minus validum, inernie, neque rostro seu muercme (n1 to

2. Fibulampalliarem complicatam , conulo nempe elevato, in pro-

iii 'vide fig. 5).

situm, valde plicatum, plicis pluries divisis et inter se connexis, aper-

tura sat conspicua in is inter radios pinua-

rum præditum (vide figg 6, 7, 8). [Speciem et situm glandulæ magnæ
plicativ Xaittili femine i . \>v<> _•:': .• jdus habitæ,

quodara modo, ut niiln videtur, bie sacculus rcfert].

Differentiæ sexuales snut ea-d-in a<- in •..teri- Sepiæformibus, sed

magis oonspicuæ.

Duæ bue usque species cognita> *;...

multiseriatU et >

Fer. D'Orb. T.

2. Sepia ornata Rang.

J ' - Mai: ' / >_ l<\i. ni. In

Fér. D'Orb. T. 22.

- di' [vindelige. tindes her. .,aalede> -

;



Symbolæ ad florarn Brasiliæ centralis

cognoscendam.

Edit. Eug. Warming.

Particula XXVI.

(Cum tab. IV-VI.)

Araceæ; Celastraceæ; Uiciueæ; Rkamnaceæ; Gramineæ.

(Societati tradita diebua 14 Dec. 1877 et 9 April. 1880.)

Fam. Araceæ.

(Cum tabula IV.)

Fam. Araceæ.

Engl. in FL Bras. Fase. 76, t. 2—52 et in De Candolle Suites

au Prodromus, vol. II.

Aiithurium Schott.

Engl. in FL Bras. 1. c. p. 51 ; Suites au Prodr. II. 103.

1. A. scandens (Aubl.) Engl. 1. c, 78, 106 *). — Serra da

Piedade, Jan. Febr. fl. (W.). In silvulis maritirnis ad Eio de

Janeiro: (Lund).

2. A. coriacann (Graham) Eudl.; Engl. 1. c. 83 t. 10, 120.

— Rio de Janeiro, ad montem Tijuca (AV.); Maio, Jim. ri.

3. A. WiUdenowii Kunth ; Engl. 1. c. 84, 122. — Rio de

Janeiro (Glaziou n. 9026, 9331) 2
). Serra da Piedade in alpe-

-niMiv .axosis, Febr. fl.: (Lund).



4. A. Harrisii Emil.: Eng]. I. c. 88. 127. — Eio de Ja-

neiro (Glaziou n. 9034).

5. A. Olfersianum foroth; Engl. 1. c. 90, 129. — Eio de

Janeiro (Glaziou n. 9027, 9032).

Var. Luschnathmnum (Kth.), Glaziou 9029.

6. A. affne Schott; Engl. 1. c. 93, 145. — In rupibus

calcareis ad Lagoa Santa; flor. Sept.—Dec. (Baccæ puniceæ,

vertice atropurpureæ). Eio de Janeiro (Glaziou n. 9039, 9040).

7. A. microphyUum (Huok.i Endl. — Eio de Janeiro

(Glaziou n. 8046, 9037).

— Eio de Janeiro (Glaziou n. 9028).

9. A Laucheanum C. Koch; Engl. 1. c. 95, 155. — Eio

de Janeiro (Glaziou n. 11641).

10. A. Regnellianum Engl. 1. c. 96, 157. — Eio de Ja-

neiro (Glaziou n. 9031, 11642, 11647).

11. A. Lhotzhjanum Schott; Engl. 1. c. 97, 157. — Eio

de Janeiro (Glaziou n. 11639)

12. A. rariabik Kunth; Engl. 1. c. 101 t. 15, 204. — Ad

Lagoa S an t;i in silvis vakle frei|uens, arboves adscendit; flor.

Nov.—Mart. Eio de Jaueiro (Glaziou n. 9025, 9333, 11640).

SpathiphjHum Schott.

Engl. 1. c. 82, 219.

rlaziovii Kngl. n. sp.

) non ad geniculum usque vaginato, lamina oblongo-

rinque subæqualiter an-u-Mta. inæquilatera, nervis

c. 14— 16, secundariis, tertiariis et quaternariis 7—

9

parallelis; pedunculo longo; spatha oblongo-lanceo-

ipidata, basi acuta, pedunculo haud longe decurrente,



min illo confluente; spadice quam spatlia paullo breviore

iculi parte stipitiformi ad 2
/s spathæ infimæ parti angustissiim

Poliorum petiolu.s circ. ';
. irenienlo 1.5—2 cm. longo instruc

lamina o. 5 dm. longa, 1,3 dm. lata. Spatha cum intim,

tissima parte et cuspide 1 dm. longa, 4 cm. lata. Stipiti

cm. longi pars adnata 2 cm. metiens, cum spatha omnin

ens. Spadix 6 cm. longus, 8—9 mm. crassus. Tepala 1 mm

et stylis breviuil- thæ nilima parte

liaud decurrente, sed cum illo confluente distinctum.

riliæ, in vicinia Rio de Janeiro (Glaziou n. 10126).

N \',:!!n:h,n>rm Schott; Engl.

glaziou n. 9332).

Schott.

Engl. 1. c. 131, 355.

i. ochrostemon Schott; Engl. 1. c. 148 t. 28 et 29,

alte adscendens; ti. ab Octobr. (W.). Eio de Jan

11644).



2. PL crassinervlum Lindl.; Engl. 1. c. 132, 371. — In

cacumine montis Gavia (Glaziou n. 11646).

3. Ph. rotundatum (Engl.) n. sp. caudice abbreviato; folioruni pe-

tiolis costa duplo ! pianis ad quartam

partern usque vaginatis, lamina breviter cordiformi-ovata, Iaete

viridi, lobis posticis semiorbicularibus vel semiovatis antico triplo

brevioribus, leviter introrsis, sinu angusto profundo sejunctis, lobo

antico linea curvata apiceni versus sensirn angustato, cuspidulato,

nervis lateralibus 1. i nf'-m-"- < r.i-d ;< ulis, supernc tenuibus evane-

seentibus, utrinque 5—6 e bat «s sursum versis,

reliquis 3— 4 in cistulas [xi-tu-as hnud donudatas breviter con-

junctis, nervis lateralibus I. costalibus utrinque 5—6 patentibus

marginem versus leviter arcuatis; pedunculo subterete quam spatha

quadruplo breviore; spathæ viridis, prope basin pubescentis tubo

semiaperto laminæ ^pansæ æquilongo; spadicis

5. 9 cm. longus, lamina æquilonga, 6—7 cm. lata.

tha paullo brevior. (Descriptio inflorescentiæ ex

qua de causa ovarii structuram describere non

fundis tempore pluvioso i

umbrosis eta; ti. Sov.—Febr. (Y\7:

I. 1. c. 161, 406. — (Glaziou n. 1U

Engl. 1. c. 161 t. 33, 409. —
is adscendess; ti. ten

j: Phihdendr,

1867, p. 129-



Engl. 1. c. 157, 452.

1. C. striatipes Schott; Engl. 1. c. 178 t. 40, 454. Ad

Lagoa Santa in paludibus, juxta ripas lacuum sat frequens (W.);

flor. Oct.; rhizoma luteum, lactescens; folia usque ad 6 dm. longa.

Inflorescentiæ svaveolentes.

2. C. bicolor Vent.; Engl. 1. c. 180, 457. — Ad Lagoa

Santa in hortis cultum et sec. Lund in silvis spontaneum; fl. medio

Octobr. — „Tanharao" Lagoens.

Engl. 1. c. 188, 468.

1. X. Riedelianum Schott; Engl. 1. c. 195, 481. — Ad

;oa Santa sub nomine „Mangarito" colitur (W.).

2. X. pentaphyllum Engl. 1. c. 197, 484). Ad Lagoa

ta in silvis hine illinc; flor. Dec.—Febr. (W.). [Khizoma bul-

.m, bulbo 1—4 cm. diam. Folia 1— 5-pedalia. Spatha aH>a.

intus atropurpurea, lactescens. AV.]

1. C. antiquorum Schott; Engl. 1. c. 199.

Ad Lagoa Santa vulgo culta; flor. Mart. —Maio. „Inhame

st. concinnum (Schott) C. Koch; Engl. 1. c. 204, 514. —
Janeiro (Glaziou n. 9330).

St. Luschnatliianum C. Koch; Engl. 1. c. 205, tab. 48. —
Da Santa in silvis frequens; floret Oct.— Mart, [Inflore-

Liaveolens. Spadix pallide purpureus; stigma vulgo 4—5-

- in -[HM-ini. \\ anniii^iani.^ w<\\ bilobis. \\ .]
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Taccarum Brongn.

Engl. 1. c. 207 t. 49, 519 et 645.

T. Wannhigii (Engl.) n.sp. (tab. IV): tubero -ubhemisphærico; folii

petioln cylindrico, laniin;i adultæ v/-: - it^rmoi lin

bipinnatifida, laciniis latis inferne cohærentibus acutis, laciniis utrinque

3—4 subtriangularibus porrectis; partitionibus lateralibus pinnati-

fidis, laciniis superioribus 2 iis partitionis mediæ conformibus, infe-

nonbus 3 lanceolatis integris acutis, vel pavtitkmibus .minibus bjpin-

. irodunculocylindrieo; spatha?; spadicis crassi cylindrici ses-

silis inflorescentia feminea multitlora masculå breviore eique contigua,

mascula floribus infimis 6—8-andris staminibus liberis conniventibus.

stipit;itis. tlieeis ovalibus stipite 2 1 •- 3-pIn bivviniibus connectivo

cvmmuni ultra thecas producto, iis duplo longiore, stipiti aequi-

crasso; staminodiis gynoccea circumdantibus plenimque 6 crassis.

apice magis incrassatis stigma haud attingentibus ; ovario depresse

globoso plerumque 6-lobato, 6-loculari, stylo tenui quam ovarium

IVa-plo longi o radiato, 6-gibboso, vertice aper-

tura eentrali instructo, ovario a il :. Ta mla nostra rV.

Generis pulcliri speciem pulclierrimam amicissimo et clarissimo

'l'.'Ti-<-tMri dedicavi.

Folii solitarii (in stirpe adulta) petiolus 6—8 dm. longus,

4 cm. «-ra-Hi>, glain-. - -mm-j r':i> - -. Umina 8 dm. longa, 7 dm.

lata. partit i< iiilrnm-dia 4..'j dm. knga. bciniis ju iin-i riis •'».;> dm.

longis, 1,5—1,8 dm. latis, laciniis secundariis 3—8 nu. bui-i-.

2—3 cm. latis. Pedunculus fere 5—6 dm. longus. Spatha —

•

Spadicis circ. 2 dm. longi. 4— 5 cm. crassi pars feminea 7—8 cm.

longa, mascula c. 14 cm. longa. Ovarium 4 mm. longum, 7 mm.

crassum; ouila in !/.:- vditaiia angulo eentrali prope basin funi-

cul< I revissimo affixa, micropylen versus paullum dilatata; stylus

ti'iiuis s mm. longus; stigmatis 7 mm. bit i lobi 1 mm. crassi.

paullum deflexi. Staminodia 9— 1,2 mm. longa infra et medio

1.5 mm., supra 2 mm. lata. Stamina in rloribus inferi

circ. 12—13 mm. longa, 2— 2,5 mm. lata, thecis 2 mm. longis,



ad Penha (Lund).

Fam. Celastraceæ.

(Eeissek in Flora Bras. fas.-. 38, p. 1.)

Expos. Eug. Warmlng.

flavteiws Juss.

M. Aqwfaliiim Mart, Hoiss. 1. c. 4. — Ad Lagoa Santa

s et fruticetis sih>stribus frequens, frutex 6—10-pedalis-,

pt.— Xov. una eum frond æribus inflore-

i; eapsula ra. Febr.—-Mart. matura, flavescente-

biloeularis seminibus in quoque loculo duobus. Cotyledones

)8. Folia variant numero et formå dentium marg d ... i;

dis sterilibus sæpe majores sunt dentes sinubu.s .

aisque robustioribus quam in ramulis florentibus. Numerus

in nr-nimllis utrinque c. 20—25, in aliis 8—9; petiolus

im. lg. Eamuli novelli compressi nunc linds rlovatis a

bus foliorum decurrentibus præditi, nunc sine bis lineis.

i florum nunc petiolo æquautes, nunc minores.

ecimina Ulazioviana (n. 4931, ad Andaraby m. Aug.
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i a. vul-ii Pao mama o appellata) panllum differunt a

descriptione et icouibus Floræ Bras. Petiolus nempe quam in spe-

ciebus omnibus spinoso-dentatis longior, 15—18 mm. longus inflores-

centias fere duplo superans; lamina elongato-elliptica basi late

cuneata, dentibus solum 7—8 quam in typa majoribus munita.

A M. oxyodonta petioli longitudine differunt. An spec. nova?

2. M. Boaria Molin., Eeiss. 1. c. 9. — Glaziou n. 8619.

3. M. salicifolia Eeiss. 1. c. 10. — Lagoa Santa in silvis

et fruticetis valde frequeus: arbuseula v. frutex; ramuli subteretes

at hine inde elevato-lineati. Lamina consistentia et formå variat,

inc tenuiter

icea est, nunc subcoriacea, margine nunc evidenter serrata,

nunc obsolete serrata, nunc IViv intern, qua re ad M. cohununma

valde accedit; sæpe obliqua et apice complicata, in maximis 12—18

cm. lg., 3 cm. lt. Flores in specimin. meis 4—5-meri; laciniæ

• -

nunc brevii .
— Au V. .^///W •in Eeiss.

diversa? Frurtu> maturus ad L
:

<';u. 1_\.

subglauco-pruinosus , bivalvis, 1— 2-spermus. Embryo viridis. —
Floret Jun. Jul. et Sept, Oct.; mensibus veraalibus frondescentia

observata foliis vetustioribus persistentibus ; fruct. Sept. Oct., Febr.

Mart., et Maio maturus visus. — ..Lingua de tin-' Lagoens.

A M. srilicifo/ia differt specim. mancum, a cl. Lund m. Jun.

in silvis ad Capivary (prov. Eio de Janeiro) lectum, inprimis ramis

complanatis, lineis elevatis in utroque internodio tribus ut in M.

svl.iloi.i IV re alatis; llm^s in pedunculo brevi dense c»'ll-

ut in M. salicifolia oblonga, utrinque inprimis api

dense et acut<< M<natu, at lmmis nitid.i >uut; v» ihimihter -pi i-,

4. M. Pseudocasearia Eeiss. 1. c. 11. — Lagoa Santa in

sihi-, arbuscula elongata trunco tenui i n

quia in -
. m. Juni'-, cuni alabastris k-cta.

•.:; '



5. AL euowjmnhUt Koiss. 1. c. 11. — In silvis ad Lorena

ju\t! ripas fluvii Parahiba, Nov. fructif. : Lund. In speeim. meis,

- •
; iistiche ramosis, lamina sæpius c. 2

—

2V2

6. Jf. Lagoensis Warm., sp. nova(?), (Tab. VI, Fig. 1—4),

glaberrinia, ramulis annotinis et biennibns carinatu- ve] fVtv alatn-

n 11.1.I :;, n-ulatis, foliis distichis, breviter petiolatis sæpo nldhpiis

oblongis v. obovato - oblongis v. subellipticis v. lanceolatis, basi

aeutis, apice subabrupte in acuraen breve obtusum productis, margine

ovidentius v. u],Mdetius serrati«; interdum iVre intcgris ima basi

!'!'' i:i--_iK. t- imiter coriaceis, mine opacis nunc utrin-

j

cvstis 1 n>tuhs<iui' utimque piniuin irirloris nunc

densifloris, nunc longioribus floribus magis racemosis, petiolos super-

M. Pseudocasearia Eeiss. L i! mdumento; an ejus

vaiietas? AL yonoclados Mart. fasciculis paucifl'ri- inpri i> df.'t

Kami demum teretes fuscescentes. Folia interstitiis ad 8 lin.

(c. 18 mm.) longis dissita. Petiolus 2—3 mm. lg. Lamina 1—

7

cm. lg., IV2—2Vs cm. lt., costis 10—13 utrinque. Pedicelli

c. 1^2—2 mm. lg. pedunculo brevi v. longiore suffulti. Flos ex-

pansus diam. 3 mm. Laciniæ calycis latissimæ rotundatæ sub-

ciliatæ. Stamina c petaWum di midi a lomntudine. Capsula ellip-

soidea, 7—8 mm. lg., subapiculata.

Lagoa Santa: in silvis, arbuscula ol frutex 3-pedalis et

altior; flor. Oct. Nov.

7. AL subalata Eeiss. I. c. 12. — Kio de Janeiro: Gla-

ziou (2876 (?, sterile), 6121).

8. M. gonoclodo.-; Mart.. R-mss. p. 12; var. Glaziovii W.

(Tab. VI, Fig. 5). — Specimina Glaziovii (n. 10472) e descriptione

cum bac speed - 1
- m i vi tullo latiora

(elliptiea v. ovato-elliptica) et minora (3 cm. longa, IV2 cm. lata.

st-d Tam 1 1 -
) 411 m p 1 til maj 1 1

i - urrunti i is

brevitn- peduneulati. Glaberrinia ost. ramis a-mt- M ii,-, Irangulis.



9. M, fioribunda Reiss. 1. c. 16. — In silvis ad Lagoa

escriptione Reissekii 5 lin. lg. , ex iconibus suis antcin ut in

am. meis 2V2— 3 lin. (c. 6 mm.) lg.

Var. parvifolia mini, lamina elliptica v. obovata minus acumi-

latma pyriformia stylo apiculata. — Arbor intcrdum pcdem

isa, cortice fere glabro sordide fusco, foliis in vivo læte virenti-

crassis (.'oriaceis. Lagoa Santa; in silvis.

10. M. comimuiis, var. graia/ifolia Eeiss. 1. c. 22. — Ad

) de Janeiro, Glaziou (1506, 4204, 8620); in monte Cor-

Spcriniina uliiiua a descript. Fl. Bras. differunt petiolo paullum

breviore, lamina minore (vulgo 4— 5 1
2 cm. lg. , 2 1 2— 2 em. lt.).

fascicnlis paucifloris (1— 3-fioris); cam kone Reissekii (tab. IV,

fig. 1) tamen optime congruunt.

12. M. obtwifolia Mart.. Reiss. 1. c. 27. /?, ovata. Frutex

et arbuscula 8—12-pedalis in silvulis maritimis ad Copacabana

prope Rio de Janeiro; m. Julio friictif.: W.

a, elliptica. lu liumidiurilius maritimis ad Carahy, Copaca-

bana. Praia grande: W. , Glaziou (1550, 4933, 8312, 8313,

10465). Corolla (e Lund) virescenti-flava inodora; fl. Xov., Mart.,

fr. Jan. Jul.

13. Plenckea populnea Reiss. 1. c. 31. — Lagoa Santa:

rubro. Ramuli juniores flavicante-grisei, albo-lenticellati. Petala

fr. Jan. Febr.

Var. ,9. ovata, et e , angustifolia. Ibid. - „Marmelo do

• i-.



Fam. Ilicineæ.

Expr>s. Eng. Waruiing.

1. Ilex fertilis Eeiss. 1. c. 42. — Serra da Piedade

campestribus saxosii? haud infrequens, frutex paucipedalis ramosi

mus foliis (in sic<;o) rigidissirae coriaceis-, flor. Not. et Fe'

Lund, W. — Specin lina hæe rainulis sukatis et aeute aimulatis ni.

cantibus , demum *sylindricis cinerascentibus, foliis parvis (Ian

vulgo 3—5 cm. lg. et 2 cm. lt.) sæpe in sicco subrevolut

i da snut. Flores tetramei

nds ir, fasekul > inultilkr"s brevi-sime pi dunculatos v. se:

- ipi > styk c !!.(•' ni imill itu>, fusens, ealyee appress" a

ir. iirarlUnr Wanu-.. klik laneeolatis vel okn.r

•btusis v. acutis v. acuminatis, mueronatis. a;

1—lVi cm. lt. P(alirelH 3_4 simj)lices v. c.vmose trillori ramu

bravissimo axillari i ,ftixi
,

petioli fere 1 i t 1 ie; flores tetramei

iiiip;.' ovoideo-globosæ styk breviss imo umbo nat©, bil»yrenæ. -

Glaziou n. 10484.

2. Ilex scuth ds Eeiss. 1. (i. p. 50, i arietates. — Sen

do Itacolumi m. •Jan. fl.: Lund; specimina

Jtnrii
,11a. lamii

sime den

una alterne ^eisus apicem iastructis I-IV2C m.lg., 8--12 cm. I

petiolo quam e descri e minus crass<x — SerradaPie iladeiW.

in campestribus saxosis fruticulus 2 s, 111. Jan. Febr.

et fr.
;
specimina ul - praicedentia mie rophylla iildumento paullo lo:



;»

Nr. 6194 et 7575 e coll. Glazioviana ex affimtate hujus spe-

ciei videntur, at certe sp. novæ; specimina mea sat manca.

3. Ilex peduncularis Reiss. 1. c. 50. — In silvulis palustribus

ad Mugv, Nov. fl. : Lund.

4. Ilex acrodonta; a. angustifolia Kciss. 1. c. 51. — (Jla/.iou

n. 7574. Specimina hæc a descriptione Reissekii differunt floribus

4- ramis 5-meris, calycibus (cum pedicellis, ramulis foliisque no-

vellist piliv spaws lu, wbus ajipicsMs i<l--siti.s. Folia plmima obo-

\ ! -..h 'nluta, basi angustata, sin apice acuta.

obtusa v. f
i inque 1—2-

dentata v. serrata.

5. Ilex Lo,j<>ens'i* Warm. n. sp. (Tab. Y. Y'vj. 3, 4), affinis

/. , -..- 'r',.i:,r <: I. ...

'"--
; :

-
. :

.

:

.

-
-

sordide fuscis --.' ]>,< ni -
: f liis petiolatis oblongo-lanceolatis lan-

ceolatis v. ellipticis, basi acutia

margine rev.l •. iv- _ i- >.. inprimis versus apicem parce et r.-m-'te

acute serrulatis, pergamenis, suprå nitidulis demum subglabri-. -nb-

tus magis opacis epunctatis dense pilosis, costis lateralibus c. 5—8
fortioribus , subtus prominulis flavicantibus

;
pedunculis axillaribus

fen auUis, florcs plures tetrameros pedicellatos petiolo

:;,-

acutis; fruetu globoso fiavicante v. rubescente.

Arbuscnla elegans (12-pedalis et ultra) truneo tenui. Rami

tres annos nati cinerascentes , rugulosi, glabri. Ramuli annotini

pilis patentibus brevibus sordide fuscescentibus obsiti. PeMolns

eodem indumento ae ramuli vestitus, c. 8—10 mm. lg. Lamina

vulgo 7—9 cm. lg., 2V«—8Vi cm. lt., margine revoluto, costæ et

costnlæ supra subimpressæ. Pedunculi 1—3 mm. lg. Pedicelli

5—6 mm. lg., medio v. paullo infra medium bracteolis minimis

squamæformibu^ instruoti. FrucTns iliani. ••. t', min. -'

lato 4-sulcata n.nniatus. jivnmi.s quatuor.

Lagoa Santa in silvis prope paludes, m. Maio Jun. fructi-

fera: W.



6. Ilex Glaziovii Warm. n. sp. (Tab. VI, Fig. 6—8). Ex affi-

~ ~ f.
_

'':
.

•
•

.!;.!:,- ,

foliis supra pilis sparsis airvat i< v. subtb-Mmsis \i\ patentibus ob-

>itis, foliis longiuscule petiolatis lanceolatis v. oblongo-lanceolatis v.

elongato-ellipticis basi acutis apice longe acuminatis hiihm/,^

margine revoluto integerrimo v. laii— iui<' d.-iit.- nnii-.i \. jM-t|>,Mi.-i>

et remotis instructa, supra nitidis subtus glal^rrimis Mib.paciN

'.-. costis lateralibus c. 5—8 fortioribns. poluiiHilis ixilla-

ribus brevil eris pedicellatis , racemo

toto petiolum fere æquante. lariniis i-akeis adpresse pilosuli sub-

an.iris. fructn ellipsoideo v. subgloboso in sicco flavicante.

Collect. Glazioviana n. 1284.

Valde affluis /. Lagoensi a qua differt indumento parcioro, petiolis

-
i

iti irr-minis supi i nitidis subtus

magis ellipsoidea; veri-

speciem referenda sunt. Ab I. pxibiflora (Keiss.

1. c. 58) differt de>eript. F]ora> Bras.) lainina m, .

lougius petiolata, supra magis nitida, subtus glaberrima, floribus

non 5-meris, ramulis baud cinerascentibus, etc. — Eamuli fusces-

centes, secundo anno calvi fusci lenticellati. Petiolus 10—15

mm. lg. Lamina vulgo 7—9 cm. lg. , 2Va—3 cm. lt. in utraque

pagina fere glaberrima; costæ et costulæ supra subinconspicuæ.

Pedunculi maxiini 4 mm. lg., ad 8-flori; pedicelli c. 4 mm., basi

bracteolis >•: . Diam. calycis c. 2 mm. Fructus

haud plane maturus 5 mm. lg., 4 mm. lt.

7. Ilex Lundii Warm. n. sp. (Tab. V, Fig. 1, 2), ramulis anno-

rini- sub-atis ruin petiolis et minere gradu pedmellis pilis patentibus

subsparsis obsiti-: f . laminls obovatis v.

llipticis, basi acutis in petiolos paiiliun d- .
>:>-\d\ -.

apice acutis subacuminatis mucronatis, margine refiexis integerrimis.

subpergameiris , supra nitidulis, subtus opacis, glaberrimis præter

ma, rostis lateralibus

'•'— 12 tortioribus sub angulo c. 70—80° patentibus apice areuatis

^ r niosantibns; inil resrentiis p.-tiolum ix a piauti is, umbellatis



pedimculo < Llis basi bi-

bracteolatis simplicibus, floris 4— 5-meris, calycis lobis latis.

Arbuscula; rami cinerascenti-; : pulvinis

folionim promincntibus, glabri; petiolus 8— 12 mm. lg. ob laminam

decurrentem utrinque subtus sulcatus; lamina 4 -7 1
/<2 cm. lg., 2 1 >

—5 cm. lt., in sicco glaucescenti-viridis ; costa media supra im-

:u<:->sa suhriis i'i'tiiiiineus, laterales et costulæ subtus
j

Bracteolæ minimæ ovatæ. Pedicelli 4—6 mm. lg. pilosi apicem

versus erassiores. Falyx diam. 2

—

; ] nmi. Fruotus subglobosus c.

3 mm. diam. — Ad Lagoa Santa in -ulvis (W.).

8. Ilex psaUorioides Reiss. 1. c. 61. — „Congonha". —
Serra da Piedade; in campestribus saxosis frutex paucipedalis

fronde viridissima; 11. N"ov., fr. Jan Febr. et Maio: Lund, W.

9. Ilex diuretica Mart,, Reiss. 1. c. 61. — Serra da Ita-

c Reissekii differunt. Lamina sæpius exaete elongato-

longo, margine dentato-serratn baud si-rrulatn-erenulato, subtus crelnv

vis petiolum multo superans (!— 7 mm. lir.,

'•\iuain tritlur.un v. tlorem solitarium gerens. — Hue certe etiam

referenda sunt specimina in campis alpestribus Serra do C ar ara

a Patre Dom. Musci collecta et mibi communicata.

10. I/e.i < * , ,t,l„ ,,„, Miers in Vnn and Ma-azine of natural

vol. II, 1860—69, p. 103, tab. 63 („On the history of tlic Mate-

Plani and the di ilerent species of Ilex employed in tho Prepara-

tion of the Yerba de Mate or Paraguay Tea"). Ex iliers =
I Paraguariensis St. Hil. (pro parte) Mern. Mus. IX, 351: Vov.

Diam. I, 273; DC. Prodr. II, 15. — Ilex Mate St. Hil. PI. Re-

marq. I, 41. — In silvis prope Curitiba, Sorocaba (ex Miers).

Var. Gardneriana Miers, 11. cc. Ile.r Paraipiwjeasis Hook.

(pro parte) Lond. Journ. Hot. I, 35, tab. 1. — „An species di-

stincta? - [nni.'Ut is <>rua n> i luer n. 346)
u

. — Hue



pertmere videntur sp..-ciiii. lihiziuviana (no. 4000, 6123): Tbereso-

polis in raont. Organensibus, Sov. Dec. fl.; „Mate", „Congonha"

Bras. — Cnm I. domesttca,
fi, glabra Reiss. 1. c. 57 maximan)

teatum dense collecti.

11. Ilex nigropunctata Milts. Annals etc. p. 397, no. 7, „Con-

tributions", p. 107, tab. 66. — Rio de Janeiro: Glaziou (7573);

-l-ecini. mea diffenint a de.srript. Miersii foliis siipra intense fuscis,

haud „superne pallide viridibus", quod certe minimi ponderis esse

debet. Ex Miers = Chomelia amara Vell. in FL Flom, 42, lcon.

I, t. 106. — Ab I. ovcdifolia vix diversa mihi videtur.

12. Ilex ovali/ulia Bonpl. , Miers Contributions etc. p. 106,

tab. 65; Annals etc. p. 396, no. 6. — „/. Paraguaricnais Reiss.

(non St. Hil.) in Mart, FL Bras. p. 63, var. longifolia t. 13, fig. 16;

— L Paraffuarensis Spach. Plian. II, 430, p. 16" ex Miers.

Folia in vivo bete vindia. ex.siccata supra fusea (SV.).

(ex Miers 1. c).

[lex Hum boldtktna Bonpl., Miers 1. c; Annals

in silviilis ad Mugy

igonha- a pudre D. Mu



14. Ilex conocarpa Keiss. 1. c. 65. — „Catuaba do mato"

(ex Lund), Congonha.

Lagoa Santa: in silvis et ;ies silvarum

etc. frequens, arbuscula v. frutex , cortice cinerascente rimuloso in

laminas tenues soluto, frondescentia m. Aug. Sept. foliis vetusti>

ultra annmu r i< i>urpurascentibus; fl. Sept.—Oct.

iveolentHras, fr. m. Nov. Dec. Ad Caxueirinha, Con-

tagem (W.).

15. Ilex affinis Gardn., Eeiss. 1. c. 70. - „Congonha" Lag.

a. aiujustifolia Eeiss. 1. c. = Ilex affinis Gardn. Lagoa

Santa in silvis et vir, in insa aqua. frutex

v. arbuscula sat frequens; folia in vivo supra saturate viridia:

flor. Nov.—Dec. m. Oct. et Febr. fructif. lecta. — Specimina hæc

a descriptione Eeissekii differunt ramulis petiolisque novelli- subii-

lissime puberulis, foliis fere epunctatis, et racemis (femineis) simpli-

cibus, cylindricis ad 4 cm. longis, pedicellis 2—3 mm. longis.

Var. latifolia Eeiss. 1. c. In paludibus ad S.Carlos, Aprili fl»,

et in silvulis adCurvello, m. Mart. fructifera: Lund. — Sec. Miers

(1. c.) I. rivularis Gardn. et I. a/Jinls Gardn. non in imam speciem

jungendæ sunt ut e Beissekio in Flora Bras.

16. I. chamædryfolia Eeiss. 1. c. 73. — Glaziou n. 883.

Flora Bras. 1. c. 75. Miers, Contributions to bc

111—121 et tab. 67—71.

1. V. Congonha Miers 1. c. V. mvcroaata Eeiss. 1. C. He

Gongonha Mart. Eeise, cfr. Miers. — Ad rivulum inter Ei

Grande et Uberava. frutex bi<>rgyalis: Lund.

Species Brasilieiis.\s Ytllunsuf apud el. Miers enumeraiitiir ipnv1>:

. 118, tab. 70. — Salgado ad Eio S. Francisco



ii. — A<1 pedem montis Sorra de Tingoå.

10. — In montibus Organensibus.

121. — Prov. Eio de"Janeiro.

Fam.

Eeissek in Flora Bras., fase. 28, pag. 81.

Exposuit Eug. Warming.

petiolatis ovato-ellipticis v. anguste ovatis, basi sæpius obliquo

rotundatis, acuminatis acutis vel obtusiusculis , margine obtuse ser-

ratis, adultis glaberriniis lucidis, tri- \\ rarius qiiinqui'-costatis,

immersis; cyniæ repetito - dichotomæ petiolos duplo superantes, ex

toto ferrugineo-toinentcllæ
, j læ petioli, calyce

tomentello. — Ex afiin. Z. platyphylli Reiss. 1. c. 87. Spinæ ad

2 cm. lg. Folia interstitiis c. IV2—3 cm. dissita; lamina vulgo

7—10 cm. lg., 3V2—5 cm. lt, (quam in Z. platyphylla angustior),

supra brunnescens, sitbtus viridis, lucida; petiolus 1—IV2 cm. lg.,

puberulus; calyx pedicellum æquans, c. 2 1
/-. mm. lg., laciniis tri-

angularibus; petala apice concava tmguicalata; srylus brevis bifidus.

Jul. fructif.:



Santa: \V.

j3, pubescens et y, tomentosa. Lagoa .Santa in sil vis inprimis

' nuid"si,s frequens. Arbusnila el friitex : H. Nnv. Jan. ou-olla

albicante; drupæ depTesso-globosæ , nigræ, nitidæ, m. Pebr.—Apr.

maturæ; embryo rco inclusus.

4. Scutia arenkola (Casaretto), Reiss. 1. c. 93. — In fruti-

c ti- maritimis ad Carahy (Eio de Janeiro), frutex 5-

foliis in m ;. sonlide vir*-S'.-viitia : m. Jul. c.

fr. maturo (W., Glaziou 8314).

5. Rhamnidlum clæocarpum Reiss. 1. c. 94. — Lagoa

Santa in -ih'.-; ul^v t< li - -upi w i. li-, mi-, M.l.tus glaucescen-

tibus; lamina ad 8 poll. Ig. et 2Va poll. lat.; ri. Nov.; fr. Jan.

neiro: Glaziou (665, 1307, 10474); ibid. ad Morro do Cavallao.

m. Apr. Maio fl« LI Lamina 10474 basi .singularitor

'••mtra-'ta arata. haml !<>Tiiudata. Iu;I"r.-»' ntia> 'juain e d-M-ripri-ii.-

et k-one Floræ Bras. brevi^n-es. longitudiiK'M petiolorum vix attiu-

7. Gouania mollis Reiss. 1. c. 104 (?). Glaziou n. 2699. —
L a goa Sa ata : in gilvi I re ..eipn--.

raniis valde elongatis scandentibus; Hor. Mart—Apr. fl. albidis.

l'niil ••
: diiicillirae est cui non adsunt i rbar

l»»'iie detrnnii ita plant - trupu-as deseriptionibus solum ritt.-



specim. fructiferum certe hue referendum;

(a basi ramuli); pedicelli 3—4 mm. Ig.j fruci

ntegris et disco glabro (calvo?). Eio de Janeiro (,

'ira^ao, Sao Joao de Taburahy) ru. Martio fr. mat uro, m.

nmat: Lund.

10. Gouania conflifolht Kadd., Keiss. 1. c. 109. —
i nga, m. Dec. Jan. ti.: G-laziou (5808). In sepibus vise

. i'hristovao diu/it, Aug. fructif. : Lund.

idis; frm-tifera m. Nov. Dec.

sessilibus, ab illa floribii.s glaber

i urin, Ki
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Gramineæ.

vol. II, Parte II unn 1-71 -1-77 t u n , 7" nm. 1878), a cl. Doe
determinatæ; annotationea liæ ab editore communicatæ.

Tribus I. Oryzeæ.

Laerma Linué. Dell i



9. Paspalum cucomum X. al) K<., Doll p. 65; var. pilosior. Ad
Lagoa Santa in campis vakle fregnens: ti. JUnrt.— ilaio. — In campis

ad Curvello: Lund.

10. Paspalum distichoplnjlhim H. B. K., Doll p. 65. — Åd Lagoa
Santa (ex FL Bras.: ii.uk; in herb. meo species hæc non adest).

11. Paspalum i. et Schult. , Doll p. 66. — In

alpestribus saxosis montis Serra da Piedade, m. Maio il. In campis

12. Paspalum eriautlmm N. ab Ks. . Doll p. 70. — Ad Lagoa
Santa in campis valde frequens, inprimis in campis ustis („queimadas")

post incendia apparet et floret; Aug.—Jan.

14. Pas} .. Doll p. 76. — Ad So
Hytu in campis. Febr. tb: Lund. — Ad Curvello in liortis

et in paludibus valde frequens il. (A-t. — Maio. Folia glauc

Caulis 1—3-pedalis.

Var. d, oblongum Doll

15. Paspuhim 3[<indinaj«nuni Tri

laludibus ad rivulos, in plantationibi

vssis valde frequens: fl. Sept—Apr.
10. Paspalum Xcesii Kiinth, Doll

oa Santa in plantai

Paspalum coryplucum Trin.. Doll ,,. s«j. — Ad Lagoa Sant

Patpabnn densmn L'oir.. var. eiliatum Doll, Le. p. 87, - A
Santa in paludibu> vii-_'..lt.-i< ...>|.it-., r.-7-pedalos forman*



24. Paspalum fuhntmn V. al' IX. Doll p. 99. — Ad
do camp o, Febr. flor.: Lund. Ad Lagoa Santa in cam]

inundatis ot in campis juxta ripas lacuum; flor. Jan.

25. Paspalum ccqrillare Lam., Doll p. 99. — Ad Lag o

viis, ruderatis, culri- otr. l'iv<[iu-n.-<: ti. Febr.—Apr.

26. Paspalum plottjcaulon P.dr.. Doll p. 101. — Ad La
juxta ripas lacus. ad vias, in plantationibus

, j

frequens; fl. Dec.-Febr.

27. Paspalum furcatum Fliigge, Doll p
in viis, ruderatis, cultis ptc. val.lo fregnens; fl.

28. Paspalum *o,,uu>n,t lli->. 1» 11



I >r.ll p. 110. rar. sabm

in silvis et fruticetis: fl. Mart. Apr.

45. Panicum i»ibrrl,>: Pi.ir. . bid! ji. 156. Vide Observ.

Ad Lagoa Santa in (.-ampis. in ripis lacus campestris gr;

l Xov. H.-ivns b-cfci. FL IVc.-Maio. Ad ripas Humitiis Ti.-U' {-

.Paulo, Dec. fl. (Lund). ..Ea bo do rap o.s o" Lagoensium.

46. Panicum iimicillahno Wtødenow, Doll p. 160. - Ad La

i l Mn. , pi Ju , ntil.u ti fm.-Apr — Rabo de rapc



i. Panicum echinochkena X. ab Es., Doll p. 179. — Ad Lagoa
,nta in campis valde frequens: ti. Dec.-Apr. Ad l'urvello; ad Tan-

te: ..per totam provinciam S. Paulo in campis passim": Lund.

57. Panicum thrasyoides Trin., Doll p. 180. - AdLagoaSanta
ique in campis, inprimis in #,queimadas" , valde frequens. IT. Aug.

Febr.

58. Panicum monostachyum R. B. K., Diill p. 181. - Ad Lagoa
• [uens; etiani ad paludes. Fl. Sept—Febr.

59. Panicum plantuuixcnn Link. Diill p. 186. - In plantationibus

60. Panicum Numidianum Lam., Doll p. 188. — Glaziou n. 1167.

1 ped. attingit; fl. Aprili.

61. Panicum pulcheUnm Raddi. D i dl p. 190. - In silvis propeflumen

arahybuna in via inter Petropolim et Juiz de fora; fl. Junio (W.).

<>• Panicm, i> imnn .1 ., ,, in. Di',11 p. 202. - Ad Lagoa S;

silvis. fruticetis et pasems frutieosis: 11. D.r.-Mart. - Ad Ki,

neiro sec. Lund colitur: 3-8 ped. altum: m. Aprili fructif. In n

rcovado m. Apr. Mai, 11.: W. - In paludosis ad Caxoeir;
mpo: Lund.

64. Panicum latifolium Linné, Doll p. 206. - Ad Lagoa Se

ssis li-nosis : ti. D.v.-Mart.: fnn-t. Mart.- Main. — Ad Curvel

-.-Hee. ri. i\V.



68. Panicum potamium Trin.. I»..]l ].. 21 1. - Lagoa Santa: ad

rginos -ilvaruni et in paludibus ironiens: fl,,r. Dec— Febr.

69. Panicum Cfnjv,,„> ,/v> I. .nu . var.. I>,,11 p. 211>. — Lagoa Santa:
silvis frequens, ubi caules vulg«. 2— 3-podale.s : sod ctiani in campis

Llknibus valde frequens et in paludibus: flor. Dcc—Apr. — In campis

70. Panicum MaximiUani Sciirad.. Doll p. 221. — Ad Lagoa

72 Panicum* tlifcrum lim 1> 11 ; 226 — Ad Lagoa San

73. Panicum <,h,tin„*xm Sw.. Doll p. 227. - Lagoa Santa (c :

74. Panicum ,i;„;,hr Tnn.. I»..'.l p. 227. — In mar-inibus silvan

montis Serra da Piedade. — Ad Lagoa Santa in silvis. in humidii

plunpedale (ad 8 ped. alt.).

75. Panicum sizanioides H. B. K., Dbll p. 228. — Ad Lag
Santa juxta ripas fluvii Rio das Yelbas in solo silvæ cæsæ, m. Jj

76. Panicum ohjroidcs H. B. K., Doll p. 229. - Ad Lagoa San
in campis, in] .rim- i s dietis valde frequens; fl. Jan.-Maio.

77. Panicum Myuros Lam., Doll p. 231. - Ad Lagoa Santa

78. Panicum lp. ah. Trin U-1I p. 232. - Ad Lagoa Santa

Pani-juu ,1

•> .Wimis Trin.. Didl p. 241. — Ad Lagoa Santa

imens; fl. Maio et Nov. — Multis in kcds inVr Lagoa Santa et Eio de

»oiro a me nbsorvata est species luve. „Capim gordura v. Capim

83. Panicum mucranthum Trin., Doll p. 243. - Ad Lagoa Santa



non præjrrandis mi -si - culmis muh [>edalibus (ad 10-12, altis).

i»l. h'hmiHthtm pallens (S\v.) DGU, 1. c. p. 290. - Juiz de fora,

dis etc. valdo frerniens: Hor. Dec—Afrili. — lu silvis ad Curvollo:

92. Ichnauthus candicans (X. ab Es.) Doll, var. j3, rirescens Doll.

p.292, et var. s. ørft**»n*s. - Ad Lagoa Santa in silvis et in

Trin., D611 p. 299. -

Doll p. 310. — Ad 1



383

102. Ohjra tiliatifoliu Raddi. I)."ll p. 321. - Ad Lagoa Santa
iii silvarum loeis lminidiiisruli.s umWosis induens: bipedalis: ti. Dec—Jan.

ramosi, ad decem ped. alti.- ti. Oet.-1-Ybr. — lu monte Tijuca, Jul. fl.:

101. Ohjru iHOHifnfia S«.. IMI 327. A.l Ln^ua Santa, Dec, fl.

lu.;. Mnnsnri* .„;>»,<!,, ris Sw.. I >- Ml p. 330. - Ad Lagoa Santa
in l-d-rui. aititk-nlil^ ii,r,r V.nuuui, M<ln,„ hv pn-n.-,, in „ro5as", solo

Tril.. IV.

Trib. V.

77/« æ*ea Trin., Doll
;

.20. - Ad

'il,„ ,;,,»

Arundinaceæ.



Trib. Yin.

1. (Mvris radiata Swartz, DoU p. 63. — Ad Lagoa Santa in

ad Curvello: Lund. — „Flor de gramma" Lagoens; „Pé de gal-

2. Chloris polydactyla Sw., DoU p. 67. — Ad Lagoa Santa in

campis fertilioribus; fl. Jan.—Febr. „Pé de gallinba" incol.

3. Chloris distichophyUa Lag., Doll p. 70. — In pratis lmmidius-

culis ad Hytii, Febr. fl. : Lund.

4. Ctenium cirromm Ktli.. Doll p. 72. - Ad Lagoa Santa in

Eleusine indiea Gårtn., DoU p. 86. —

i o de Janeiro frequens; in bortis ad C

linba" Lagoens.

'
-

. .

;,'!..

ili Maio-Jul. fl.: Lund.

Festucaceæ.



rticlufu \„- al, Ks.. mil p. 141. - Ad Curvello
.Santa in campis. cultis: fl. Jan.—Mart.

-.anhold« Trin.. 1K41 p. 142. — In campis ad Lago

G. Eragrostis Vah
plantatiouibus Maydi

Hordeum vulgare Linné: sul) nomine „Cevada" ad Lagoa Santa
interdum culta.

Son/hum sp. (sub noiuino ..Milho de Angola") ad Lagoa Santa
cvlit ir. haml autem eoluntur Triticum nagure et Secale cereale.

inibi adsunt species c. 30 quæ ad floram Lagoensem pertinont, sed adhuc

baud determinatæ (Chusquea, Bambusa, RottbodUa, Andropogon, Erio-

ehrysis Cayennensis Beauvois (quæ species in palurlibus frequentissima

est) et aliæ, inter quas gramen ab incolis „Sapé" appellatum). Hue per-

Taquarucu, Tabocca, Taquarilha, Canna brava etc. His speciebus

additis numerus graminum cimi La-oa Santi cre.seentium circa 170,



11. Flos masculus.

.synundvium tbnnautibus. mugnitudine naturali.

12. Synandrii soctio transversalis (
5
/,).

3. llex Lagoen;

4. Ejusdem frue



Om Lanius major, Pall. og dens Forekomst her

i Landet.

J. Reinhardt.

(Meddelt den 5te Marts 1880.)

Der har i. Løbet af de sidste Aar hyppig været Tale om en graa

Tornskade, som skal adskille sig fra den ^i-h.ii.li.-.- Ln„;„., ,,-,„},',(•>,'

ved kun at have et enkelt hvidt \ m-espejl. os i hvilken man har

trot at y-jt-nkjoucle den — i-Asiatica beskrevne

Lanius major. Men medens der er kommet mange Beretninger om

denne Tornskade - Forekomst i Xabelandeiie liaade nord og syd for

'»s. har man hidtil ikke set noget om, at den ogsaa er bleven iagt-

taget her i Landet.

At denne saakaldte L<inhts nwj<>r do- virkelig ogsaa forekommer

lios o>. vise imidlertid to Stykker i Museets dan-k- l'u-b - uiiluu,

som begge endnu have yderst svage mørke Bølgelinjei paa Brystet

og derfor ikke kunne være ganske — .

komne mig friske til Hænde, saa at jeg ved anatomisk Undersøgelse

kar kunnet forvisse mig om deres Kjøn. Det ene Exemplar, en

Han, er skudt den 23de Januar 1874 i Lerchenborg-Have her paa

Sjælland og foræret af Hr. Kjøbmand O. Lund



tios Eannen er der ligesom en Begyndelse d

Yderfanernc af de første Armsvingfjer ved Roden have en ganske

lille hvid Plet, som dog saa aldeles skjules af Dækfjerene, at det

emlnu it vanskeligt nok at faa Øje paa den, naar man løfter de

-::-:';;;::'; -

stemme ikke hlot nøje med de nyere Beskrivelser af ..Lanius major'.

men en Sammenligning med en aldeles udfarvet Tornskade fra det

evropæiske Eusland, der ganske vist er den Form, som nu for Tiden

gaar under det nysnævnte \a\n. \\^x ai'-j jo rende, at de te danske

Exei tplarer erc den selv samme Fugl og kun sandsynligvis lidt

Til disse faktiske Oplysninger om de tvende Fuml vil jeg

knytte nogle Bemærkninger om Pallas' Beskrivelse af hans Lanius

major og om den Tornskade, i hvilken man mener at se denne Art.

Da den længe forsinkede Udgivelse af Zoographia Kosso-Asiatica
1
)

endelig gjorde Omithologerne bekjendt med Pallas' Beskrivelse af hans

Lanius major, vandt denne ny Art unægtelig ikke megen Tiltro, men

blev ganske almindelig slaaet sammen med Lanius excubitor. Naar

enkelte Forfattere antoge den for at være forskjellig fra den store

Tornskade, trode de enten, at den rimeligvis faldt sammen med Lanius

Septbr. 1811, kort før sin Død i vinket. lor>te Del .._ .,-]• faa

ham over i K. A. Eudolphis Eje. Selv „m dét urnen tieiv KvmpLuvr
..kulde være komne ud blandt Folk inden 1831, behøvede Værket altsaa

ikke at have været aldeles ubekjendt li-e
i Itil dette Aar, og man vil i

Lit. latinen tinde Spor ^. at d. tt. I- 11, i ikke i .fæmWe Fortand har

været Tilfældet: men i',,11^ Ltmius major ,vne, dog selv i Tyskland



3 S9

horxilli-. \ K'ill.
l
i. eller at ik-n vd maatte staa denne nær, men dog

snarest være en fra den forskjelUe. Art. Fuglen selv forelaa imid-

lertid ikke til Undersøgelse, man havde længe kun Beskrivelsen i

Zoographia Eosso-Asiatica at holde sig til, og denne blev ikke blot

forstaaet paa forskjellig Maade af forskjellige Læsere, men der haves

Exempel paa, at endog samme Forfatter til én Tid har trot at

maatte slutte af den. at Pallas 1'uu! havde mandet et hvidt Spejl

paa Armsvingfjerene, og til en anden Tid har ment, at Beskrivelsen

dog ikke udeluk! if et saadant Spejl.

Allerede heraf tør man formode, at Pallas' Beskrivelse maa

være vanskelig at tyde, og gjennemgaar man den i det enkelte,

forekommer det mig rigtignok ogsaa at være Tilfældet,

Det var derfor et væsenligt Skridt til Sagens Opklaring, da

først G. Eadde paa sir, Pejs.- i det sydlige Øst-Siberien traf en graa

Tornskade, hvis hvide Vingespejl var indskrænket til Haandsving-

fjerene, -) og da en halv Snes Aar senere o^saa Pabanis kunde frem-

' -- - -kåde, samlede som

det synes i Omegnen af Baikal-Søens Sydende 3
). Begge vare enige

i at aiiM> denne Tornskade for Pallas' Lun'mi ,najor , altsaa enige

i at forstaa Pallas' Beskrivelse af denne Fugl saaledes, at den ind-

skrænker Yingespejlet til Haandsvinirfjerone-, men for Kesten gik

deres Opfatning i modsat Retning. Eadde mente, at den hele

Forskjel mellem den af ham iagttagne og undersøgte Fugl og Lanius

*'.<vHV(t<>r indskrænkede sig til. at det hvide Vingespejl hos den

Fald jue. en Maade) har *hu»et Lr>



første i Reglen ikke naar ud o Vor Haandsvingt'jerene. s:,,

den sidstes. Men da lian tillige fandt, at det hvide Spejl dn-

undertiden fortsatte sig hen ogsaa paa den første Armsvingfjer, (.»g

da han ansaa det for sandsynligt, at en større Række Exemplarer,

end der stod til hans Raadighed, vilde frembyde yderligere Overgange

til det hos L. excubitor stedfindende Forhold (en Formodning, som

senere andres Iagttagelser ogsaa have bekræftet), vilde han ikke er-

kjende Pallas' L.n,;,<.i maj.,,- -nu en fra førstnævnte forsk je; i i- Vil

Professor Cabanis, som synes kun at have havt Exemplarer for sig,

l»aa hvilke Yiiiia^ejlet var indskrænket til Haandsvingfjerene alene,

hævdede meget bestemt, at Radde to ir fejl heri. oir at .. L. major

hat mit excubitor nichts zu schaffen, sondern ist von diesein durch-

aus \frsL-hiedeii durch den eiutachen weissen Spiegel". 1
)

I at henføre deres énspejled« -db. n-k< Tornskade til Pallas'

Fugl synes de to ovennævnte Ornithologer ganske almindelig at

have faaet Medhold, skjøndt visse Udtryk i Beskrivelsen i Zoographia

Russo- Asiatioa (saasom: ..uro^/r/ium crissumque albu") rigtignok

ikke synes at støtte Henførelsen, og denne derfor maaske heller

ikke kan siges at være hævet over enhver Tvivl. Derimod er der

neppe endnu opnaat Enighed med Hensyn til Fuglens Ret til at

gjælde for en selvstændig Art, skjøndt Prof, Cabanis' Anskuelse

ganske vist har vundet megen Tilslutning, især i Tyskland.

I sin i Journal f. Ornithologi.- 31 for Pallas'

og sin egen Lani»s major oplyste Prof. Cabanis tillige, at Berliner-

museel besad en gammel fuldt udfarvet Han af denne Art, hvis

Underside var ganske hvid, uden Spor af Bølgelinjer, og som var

skudt ved Wolgafloden og saaledes afgav det første sikre Exempel

paa, at Fuglen havde vist sig i Europa. Den første af disse

Oplysninger forekommer mig at have megen Interesse, da der deraf

følger et let paaviseligt Skjelnemi paagjældende

Fugl og den nordamerikanske Lanius boreaiis, der, som man ve'd,

beholder V» \ den anden, som senere



:!'.>!

er bleven gjentaget x
) , turde derimod dog kun i en noget uegenlig

F-r.Mand være -aDske rigtig. I det herværende Museums danske

Fuglesamling har der allerede fra 1821 af været opstillet en for

nogle og tredsindstyve Aar siden i Hulsten skudt Tomskade,

som er denne Pallas' og Cabanis' Lanhts major. Den har ikke

mindste Spor til hvidt ved Roden af Armsvingfjorenes Yderfane;

Bølgelinjerne pa;t Undersiden ere meget iøjnefaldende; Kjønnet

kjendes desværre ikke. Dette Exemplar har imidlertid aldrig

været omtalt paa Tryk o«? kan maaske derfor ikke ved denne

Lejlighed komme i Betragtning. Men selv om saa er, omtaler jo

dog Eadde allerede i sit Rejseværk udtrykkelig en Han af Formen

„major- fra Omegnen af St. Petersborg 2
) ;

jeg ser slet ingen Grund

til at betvivle Rigtigheden af denne Angivelse eller befrygte en

)Iisfor>taaelse, og her er altsaa i alt Fald et Tilfælde, som er ældre

end det, hvilke ttagi t for det første sikre.

Men adskillige flere kunne vistnok paavises. Efter at Prof.

Cabanis ha\ , ten af Lanixts

major ..som Crjæst'-' i Evropa, er der i de følgende Aar kommet

flere og fiere Meddelelser om, at den er bleven truffet paa

mange forskjellige Steder; de skudte Exemplarer løbe op til flere

E D i 1 neppe kunne anføres noget, som kunde bringe en

ti! i den Anledning at tænke paa en i den nyeste Tid begyndt

ug, og paa den anden Side maa det synes paafaldende, om

en Fugl, som nu mange Steder træffes ikke saa sjelden, og som

derhos er let kjendelig, tidligere skuld< van I \ overset i vor

gisk Henseende saa længe og saa ivrigt gjennemsøgte

Verdensdel. Det er imidlertid vistnok heller ikke Tilfældet. Fuglen

86, omtalt i flere Værker om den europæiske

Ornis, selv om man ikke har tænkt paa at so^f Pallas Lanius

major i den. Xaar saaledes f. Ex. Degland og Gerbe i deres



les rémiges primaires et secondaires
,

quelquefois aver une -. ..;•

tache sur les primaires", naar de endelig spørge, „ne pourrait-on

pas regarder comme un fait accident! 1
1'

l -. n -• d'une des deux

taehes Idanches de l'aile ?."*), saa er det klart, at Forekomsten her

i Evropa af en énspejlet, men iøvrigt med Lanius e.rcubitor

overensstemmende Tornskade har været dem vel bekjendt. Det

samme ter man for de engelske Ornithologers Vedkommende slutte

af den i fjerde Udgave af larrelis britisk- OmithoL^i optagne Be-

mærkning af Hr. E. Gray, at næsten alle de skotske Exempl v

Vi ._• spejl og en med mørke Bolgelinjer forsynet Underside. -
1 31 en

dels saa man, som Degland <>g Kevbe, uU'addiuv Varieteter i disse

énspejlede Exemplarer, dels betragtede man dem, og naturligvis saa

meget hellere, som allerede deres ', _, st ,i, , i ml.'rside tydede

paa, at de rimeligvis ikke vare helt udfarvede, som unge Fugle af

den typiske Lanius <\uvh>h>r. <> u saabnb's \ar »msaa den i det

foregaaende omtalte, énspejlede holstenske Tornskade bestemt, da

Museet i sin Tid fik den. Man trode almindelig, at Armsving-

fjerenes Spejl kun fremkom gradvis, skjøndt i alt Fald Spor til det

,,som oftest" kunde paavises, o<i at urts 3faui:
,

f dl.

Beskaffenhed betegnede de ganske unge Fugle; saaledes finder mas

') C. D. Degland Å: Z. Gorbe, Ornithologie europeenne. 2. FA. Tome I.

Paris, 1867. S. 221—222.
2
) YarreU, aHistory af British Birds. 4. Ed. rcvised bv A. Xewbm. Part.

IH, Febr. 1872. S. 203.

I 3. Udgave al \iN,,, : . >,,,.,', Fauna, Foglarna, 1. Bd. (Lund

1858) læser man S. 276 i Diagnosen at Lmu cnhitor „vingarna



det allerede hos Naumann 1
), og den samme Anskuelse træffer man

hos Dresser og Sharpe 2
) og i den af Newton besørgede 4. Udgave

af Yarrells Værk 3
).

Men jeg kan rigtignok ikke tro, at det forholder sig saa-

min afdøde Fader fra C. L. Brehni tilbyttet Unge af Lanius ex-

cubitor, som i det mindste gjør det meget usandsynligt, at den

støn-e eller mindre Udvikling af Spejlet paa Armsvingfjerene bar

noget med Fuglens Alder at gjøre. Det er en ved Eentbendorf i

Juni 1822 fanget Unge i Bededragt, efter Indsenderens Angivelse

en Hun, hvis Halefjer endnu ikke ere voxede ud til deres fulde

Længde, men alligevel er Armspejlet allerede tilstede og ligesaa

udviklet som Pletten paa Haandsvingfjerene. Det strækker sig

ligesom hos den gamle Fugl over de første fem Annsvingfjer, ind-

tager paa den foldede Vinge en Længde af henved 15 Millim., maalt

fra Udspringet af Fanernes Dunstraaler, og naar bag til et godt

Stykke forbi Alula omtrent hen i Linje med Midten af Haandsving-

fjerenes Spejl, gan- a iklvuxi'ii Lanius excubitor,

bos hvilken \ ingeplettens Størrelse, som bekjendt, kan være noget

forskjellig.

Denne Unge synes altsaa at vise, at de to Spejl hos Lanius

excubitor ere tilstede fra den tidligste Alder af; en yderligere Be-

styrkelse heraf tør man vel se i en rigtignok kortfattet Underret*

ning, som Hr. B. Collett har modtaget af Hr. Meres i Stokholm

om, at denne sidste besidder Eedeunger saavel med to som med ét

Vingespejl 4
), og det forekommer mig efter disse Erfaringer at være

en tilladelig Slutning, at slige som unge Fugle af den typiske Lanius



tao og R. Sraj have

havt for sig, og som enten ganske have manglet Annspejl eller kun

havt en svag Antydning dertil, heller ikke faa et sligt ved senere

denne ikke antage^ -:-]... lt t være forekommet paa mange Steder i

det centrale og nordlige Evropa?

Medens det forekommer mig at fremgaa af alt, hvad der fore-

ligger, at Vingernes Farvet egiiing baade bo .s ilt-n typiske J.anius

major og de den nærstaaende, men hvad Armspejlet angaar mere

eller mindre afvigende Former allerede i Eededragten i alt væsen-

ligt er som den viser sig i den senere Alder, er det dog ikke

derfor med det samme afgjort, at man blandt disse . Tornskader

s skjelne to Arter, en Lanius excubitor og en Lanius major.

eller overhovedet sikkert, hvorledes disse indbyrdes mere eller mindre

afvigende Former snarest skulle opfattes.

Hit eget Materiale tillader mig imidlertid ikke at give noget

væsenligt Bidrag til Spørgsmaalets Besvarelse; thi af de fire én-

spejlede Exemplarer, som staa til min Eaadighed, ere de tre (og

deriblandt en aldeles udfarvet Fugl med ren hvid Underside) typiske

Uepnes.'iita ter tor f'abamV Loo'ms major uden Spor til hvid Arm-

plet, det fjerde har kun et højst ubetydeligt Spor til en slig, og

egenlige Overgangsformer har jeg ikke selv set. Maaske er Sagen

heller ikke endnu moden til nogen endelig Dom. Men fra de fra

-ider fremkomne Indlæg i Sagen at slutte (blandt hvilke

navnlig Hr. E. Colletts 2
) forekomme mig omhyggelige og paa Grund

itningen af Hr. H. Seebohms „Contributions to

aria", hvori Forfatteren anfører, at Hr. Dresser

af Lanius excubitor fra Baden, hos hvilken

ngfjerene er ligesaa ndriHet sum paa typiske

Lin." (S. 185). Han slutter

Hefte. S. 271—279.



;if det 1
1 otydelige Materiale meget oplysende) s\n- .Ih mi-, ni der

ikke er stor Udsigt til, at Cabanis" Lenin* major vil kunne opret

-

holdes som en egen, Ira exenhitor forskjellii: Art.

Jeg deler Hr. Colletts Mening, at Halefjerenes, og navnlig

den yderstes, Tegning ikke kan afgive nogen paalidelig Forskjel

mellem en Lanius excubitor og en Lamas major, men at den er

vexlende hos begge, og at der neppe er noget bestemt og stadigt

Forhold mellem den hvide Farves Udbredning paa den ydre Stue-

fjer og Forekomsten af 1 eller 2 Yingespejl. Jeg har i to Til-

fælde hos „Lanius major 1
' set den ulerste Styrer forskjellii: paa

hver Side af Halen, og hos en typisk L. excubitor med ren hvid

Underside har jeg fundet den yderste Styrers sorte Farve mere

udbredt end hos en Lanius major fra Katballegaard, som endnu

havde mørke Bølgelinjer paa Undersiden.

Man vil saaledes vistnok i ethvert Tilfælde være iiidsk ænket

til at søge Forskj ellen mellem en Lanius major og en Lanius ex-

cubitor i Yingespcjlene. Men det er for det første klart, at der er

en ganske jævn Overgang fra den fuldkomn Mandel paa Armspejl

til en meget ubetydelig hvid Plet ved Boden af den første Ana-

svingfjers Udfane alene. Hr. L. Stejneger har beskrevet et sligt

Tilfold« hos en af ham nøje undersøgt gammel Fugl med ren hvid

Underside, medens han hos et andet Exemplar, en Hun med mørke

Bølgelinjer, ikke fandt ringeste Spor til nogen Plet, og hos et tredje

Exemplar. ! rade, paa de

tre for-ir Arm-\ iiii.'1'ji r fandt ..-vage Spor til livide Pletter i Ud-

fanen inde ved Koden". 1
) Til disse Iagttagelser komme dernæst

Hr. Colletts, som har havt Exemplarer, hos hvilke de hvide Pletter

i Arnis\ ingfjerenes Udfaner gradvis vare større og i 1

nærm de sig de tilsvarende hos don typiske Lanius excubitor 2
).

At dømme efter de Afbildninger, han har givet til Oplysning af

-
;

- : : :.,...'
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et tilstrækkolig stort Antal Skind vil kunne udsøge en uafbrudt

Overgang fra den første ganske lille hvide Plet paa Udfanen af

don første AniHvinuijoi til let >a d\ nii-e store Armspejl lios den

typiske Lanius excubitor 1
). Jeg tror derfor, at man heller ikke

i Armplettens Udvikling og Størrelse vil kunne finde en tydelig og

skarp Grænse mellem begge Former. Snarere kunde man maaske

spørge, om ikke Plettens l'uM-tieinli-p Forsvinden kunde afgive et

> . _; > m i ik<-. 3Ien den Betydning det kan have, om der,

som paa Tir. L. Stejnegers ene Exemplar, er et ubetydeligt Spor

til en Plet paa den første Armsvingfjer eller ikke, er aabenbart saa

le lille, at neppe nogen vil vove at lægge Vægt paa den,

og man vil jo ogsaa se, t s
' -:. som hævde Holdbar-

heden af en Larius major o: en Form uden Armspejl, ikke have

taget i Betænkning til den at henregne ogsaa Exemplarer, som viste

en ringe Begyndelse til et saadant i en lille Plet i Udfanen af den

første eller de Par første Annsvingfjer.

Hvad angaar den geografiske Udbredning og Fordeling af For-

merne med ét og med to Vingespejl, samt den fremsatte Gisning,

i ii ae være fremkomne ved Parring mellem to

forskjellige Arter 2
), turde der behøves flere Erfaringer og Iagt-

tagelser, førend disse Forhold med synderlig Nytte kunne drøftes.

la han dens Ret til



Oversigt over de fra Danmark og dets nordlige

Bilande kjendte Ascidiæ simplices.

Af

M. Traustedt.

(Meddelt den 21de Maj 1880.)

Da jeg for et Par At siden underkastede mig Magisterconferents

i Naturhistorie med Zoologi s'<>m ll< 'Vedtag, fik jeg som større

skriftlig Opgave „at gjøre Eede for de Forandringer, der ere fore-

gaaede i Naturforskernes Opfattelse af de Dyr, som vi benævne

Søpunge eller Tunicata" og derefter mere udførligt at skildre og

drøfte de Forhold i Bygning og Udvikling, der have ledet tiere af

Nutidens Naturforskere til at betragte disse Dyr som tilhørende

Hvirveldyrrækken. Jeg fik saaledes god Lejlighed til nærmere at

sætte mig ind i den Literatur, der angaar Tunieaternes Udviklings-

historie og Anatomi. Siden da jeg efter endt Esamen arbejdede

paa Museet, fik jeg af d'Hrr. Professor Steenstrup ogDr. Liitken

det Hverv at gjenneingaa Miim.k Samlin-- i af enkelte Ascidier,

og det har samtidig været mig muligt i Løbet af et Par Somre

(1878—79) at iagttage de almindeligere danske Arter i levende

Live og ved særligt Studie af en enkelt Art [Ciona canina) at

faa et mere selvstændigt Indblik i denne mærkelige Dyregruppes

:

ri

Det er mig en kjær Pligt her at bringe d'Hrr. Professor

Steenstrup og Dr. Liitken min Tak f-r den Beredvillighed, hvormed
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de have ydet mig Hjælp saavel i den ene som i den anden Retning

under mit Studium af disse Dyr.

taler — særlig taget Hensyn til d> .1- /-/..• -> y//''v.<, der ere

fundne ved Kysterne af Danmark og dettes nordlige Bilande: des-

uden er her opført nogle faa Arter fra Middelhavet, England. Sorge

<jis Nordamerika. Jeg har havt Lejlighed til at undersøge 11 Slægter

med gø Arter. Hist og her findes endvidere mer eller mindre om-

stændeligt, omtalt nogle Artei\ som jeg kun kjender gjennem Lite-

Sammenligniugens Skyld eller af andre Grunde; det er da enten

Arter, som kunne ventes fundne i vore Farvande og ere tilstræk-

kelig beskrevne andetsteds fra, eller saadanne, som kun opfylde

den sidstnævnte Betingelse. [Begge Kategorier af arter ere gjort

kjendelige derved, at Diagnosen er trykt med mindre Typer.]

Hvad Betegnelserne Byg og Bug angaar, da ere de her i denne

antydet af liilne Edwards, og som det i den seneste Tid brages

f. Ex. af Kupffer, over h lei saavel i udviklings-

histnrisk som i systematisk Return- jeg ikke noksom kan udtale min

Nervecentret er det
'

: ' har som

bekjendt sin Plads mellem de to Aabninger; denne Region siges da

at være Dyrets Rygside: med dette som Orienteringspunkt falde de

Af de ovennævnte 11 Slægter er Glandula, Slmps. i den fore-

liggende Afhandling h-r tuisti Uarm heskievet saaledes, at den

nogenlunde tydeligt kan skjælnes. særlig fra Slægterne- O/nthia.

' /"'' I)< un. mei'i ind", i o ud. li - .riv* 1-



mihi fra Grønland <>- Nordamerika. Følgende 5 Arter : Boltenia

Bolteni, L., Glandula mollis, Stnrps., Molgula chrystallino (II. P.

C. Møller), Chelyt)sum(( „mc/rdyiinuni, Brod. i: Sow. og Phallusia

venosa (O. F. Muller) havo længe trængt til Behandling fra et

nyere Standpunkt. Hvad den geografiske Udbredning angaar, da

vides der endnu alt t i ! i
r ti! it

' uw < ml n i_. noget mere alment

gjældende desangaaende. Nogle Former (Styela rustica og Phallusia

mentula) ere fundne ligefra Xordai erika. < ; rotiland , Spitsbergen,

Norge, Danmark og de Britti-ke • >. -r til lm-r ind i Middelhavet.

Andre Alter {Cynthia txhinafa) ere trufne paa alle de angivne

Steder uudtagen Middelhavet. Endvidere findes der ogsaa Former

{Boltenia Bolteni. l tum, Molgula gronlandica),

der ere udpræget arktiske.

Dr. Ltltken har i .sine ..Beiinerknin-vr "in de ved de danske

Kyster iagttagne enkelte Søpunge" (Vid. Medd. nat. For. 1860) op-

ført 12 Species (deraf > uden Navn); efter det paa Museet nu

foreliggende Materiale ser jeg mig istand til at forøge dette Tal fil

20 (trods nogle smaa Keductioner). Disse 20 danske Arter ere:

2. — tesselata. 12. — oceulta.



i

i

- :..:

1. Cynthia ecMnata. 5. Pelonaia corrugata.

2. — papillosa. 6. Phallusia mentula.

3. Styda rustica. 7. — patula.

•1. Mi il 1 1 al(i chrystallina.

Fra Grønland kjendes følgende 14 Arter:

1. Boltenia Bullen}. -. 7 '•'.nUnxdica.

Cynthia echinata. 9. — occulta.

— papillosa. 10. Eitgyra glutiaans.

Styda rustica. 11. Chelyosoma niaclcaycuuim.

Pelonaia corrugata. 12. Cicma canina.

— ampalloides. 14. — patula.

Af de 8 Arter O. Fabricius opfører i sin „Fauna Gronlandica"

ere Ascidia rn-'ii-n. n-hina'a. „n-atula og clavata Let gjen

hvorimod de øvrige 4 Arter: Ascidia qicadridentata, c

og villosa endnu foreløbig maa heustaa uopklarede —

H. P. C. Møller bar i „Index Molluscorum Gronlandiæ. Hafniæ

1842" pag. 21—22, opregnet 14 grønlandske Arter. De 9 af disse

ere anførte i i- n ou-elL-gende Afhandling som gjenkjendelige, hvor-

imod de øvrige, nemlig Ascidia vi itata, L.,

conchilega, Miil!.. complanata, Fabr. og endelig den af ham selv

opstillede iivf Art. AsdiUu lu rida, foreløbig maa honstaa som ugjen-

kjendte, skjønt hans efterladte Manuskripter have staaet til min

Disposition.

Anm. Det blotte Navn i Parenthesen efter Localiteten under

Betegnelsen „Findesteder" for de enkelte Arter betyder, at Dyr fra

vedkommende Loealitei um; er der

derimod foran Personers Navn indskudt et „ifl.", da antydes derved,

at Localiteten kun er mig bekjendt gjennem Literaturen.



Oversigt over Slægterne af Ascidiæ simplices.

Hundaabning 4-lappet; Kloakaabning 4-lappet eller 2-læbet.

Iternes Læugdeaxer indbyrdes parallele:

Grenede Tentakler.

1) Kroppen langstilket Boltenia.

2-) Kroppen siddende Cynthia.

Udelte Tentakler.

1) Folder i Gjællesækken Styela.

2) Ingen Folder i G-jællesækken . . Pelonaia.

mne mer eller mindre cirkel-

formede Grupper omkring Centra, der ligge i

Rækker. p tes Længdcaxe Glandula.

II. Mundaabning 6-lappet, Kloakaabning 4-lappet.

a. Folder i Gjællesækken Molgula.

b. Uden Folder i Gjællesækken Eugyra.

III. Mundaabning 6-lappet, Kloakaabning 6-lappet . . Chelyosoma.

IV. Mund hihuin- ;--(< Il 7-i ! ippet. Kloakaabning 6-lappet.

*) Gjællespalterne i hvert Felt ordnede concen-

trisk om et Midtpunkt Gorella.

**) Gjællespalternes Længdeaxer indbyrdes parallele

:

a. Kropmuskulatur stærk, regelmæssig (12

—14 Længdestrænge) Ciona.

b. Kropmuskulatur svag, findes næsten

blot udviklet paa Kroppens højre Side Phallusia.

II. 17$
,. Thi*

,< Bolte

Bo?fen la, Savigny.

Boltenia Bolteni (L.).

Synonymi og Literatur.

ulo f&iforvH corpore ovato, Rusael

ni. i. JLuit. plant Hohmæ 1771. v

. 0. F. MSB., Podr. 1776, pag. 2

i Philos. Trans.

H ml r 10
552.

126, no. 2740, -



.789; lian konfunderer

Boltenia ftmformis, Savigny, anim. sans vert. II, pag. 141, 1816.

Aseidia pedunculata, Laniarck, anim. -.!.- .
rt. 111. pag. 127, 1816.

Boltenia fusiformis . Sav . Mac Leay. (Trans. Linn. Soc. Vol. XIV,

pag. 535, 1824).

mt, Mac Leay, 1. c, p. 536, 1824. (Jeg kan ikke indse,

at denne Art. som Mae Lea> dannei af Fal.ri.-ii;, _ <> I M i- 1«<

clavata og af Kapr. Saldie •> Ase. t/lobifera, er forskjellig fra Bolt. fast fur „ns.

Sav.). H. P. C. Møller. Ind. \ M. i!u- i.i.ml. Hafhiæ 1842, pag. 22.

Boltenia eiliata. II. P. ( .Moll-r. ibid., er den unge Bolt. Boltern.

Aseidia globifera . Kapr. faldne i Parry. Viyage to M-d-

pag. CCXXIV; han henviser til Fabricius' Aseidia clarata.

Boltenia rttbra Stim]..- n M ri i I
1 i«, n 31 uan 1853, p. 20.

Boltenia reniformis. ibid.

Boltenia oviformis. -
• dged near Caribou Island

i^ciith. l.abrauni'! during 1860. 1863, pag. 12. iCanadian naturalist and

geologist. Dec. 1863). Der siges kun, at det er et ungt Exemplar, mere

haaret end de to fra Maine.

Kroppen nyreformet, sammentrykt, fasthæftet ved en lang trind

Stflk, i m nederste Ende griber rodformet omkring Stene eller andet.

Den typ. Form. Bolt. eiliata, Modi. Bolt. rubra, Stmps.

Totallængde 225mm - — — 220mm - 190mm -

Kroplængde 95 - 46mm - 27°""- 53 - 34 -

Afstand fra Mund- til

Kloakaabning ... 50 - 27 - 18 - 28 - 23 -

Kappen læderagtig, hos de større Exemplarer i Eeglen fint

rynket og foldet, hos de mindre ofte bedækket med temmelig korte

bøjelige haarlignende Processer (Bolt. eiliata, Møll.). Farvens paa

Spiritusexplr. stedse fra graalighvid til mørkbrunlig; hos de levende

Exemplarer stærk rød (Levinsen).

Mund- og Kloakaabningen 4-lappede; begge ere stillede tem-

melig nær ved hinanden i Kanden af det nyreformet sammentrykte

Dyr; Mundaabningen sidder nærmest Stilken.

Tentaklerne dannede som Træer med en Krone paa en for-

holdsvis svær, noget sammentrykt Stamme; 8—12 i Tallet.

Gjællesæk af samme Længde som Kroppen; 15—16 Folder.

Kygfolden opløst i en Række tynde, traadformede Processer.



Tarmkanal s højre Side; Spiserøret er

kort og snevert; Maven rummelig, noget langstrakt, tyndvægget,

hesat med Kirtelorganer, der især bagtil ere store og lappede, ind-

vendig forsynet med faa, men ret stærke Længdelister; den gaar

jævnt over i den lange Tarm, hvis yderste Del rager tudformet ud

i Kloakrummet. En meget stærk Liste løber gjennem hele Tar-

men og rager frem af Anus som en Knop; Anus tandet.

Genitalia: et langstrakt stærkt lappet Genitalorgan paa hver

Side; det højre størst, beliggende mellem Tarmens op- og ned-

stigende Gren.

Grønland: Sydgronlaud iRinki. KikvrteiNiak iH. P. C. Møller),

'

' V Levinsen), Nord-

gnmlan-1
i Kielsen, Pfaff).

Nordamerika: Maine (Eiise, Packard), Massachusetts (Smiths. Inst.),

New-Foundland (Expos. Paris). Casco Bay (ifl. Verrill, Am. J. Se, a. Arts

1874, pag. 43.)

Cynthia, Savigny.

A. Dorsalfold helrandet. •

a. Gjællesæk med 12 Folder .... C eckinata (L.)

b. Gjællesæk med 14 Folder .... C microcosmus, Sav.

c. Gjællesæk med 17—19 Folder ... C claudicans, Sav.

B. Dorsalfold tandet.

a. Gjællesæk med 12 Folder .... C squamuloga. Alder.

b. Gjællesæk med 14 Folder .... C. scutellata, Heller.

c. Gjællesæk med 16 Folder .... C. papillosa (L.)

C. Istedetfor Dorsalfold en Kække tungeformede Processer.

C. tesselata, Forb.

Anm. Yerrill har i „Bulletin National Museum", No. 15, p. 147,

1879 (citeret af ham selv i „Proceed. U. St. National Museum", p. 197,

1879) foreslaaet Slægtnavnet Cynthia forandret til Halocynthia,

idet han gjør opmærksom paa, at J. C. Fabricius allerede i 1808

har brugt Betegm len Maade. Verrills Halo-

cynthia omfatter Cynthia- >» >///• /./-slægten i det Omfang, hvori de

ere tagne i den foreligge



Synonymi og Literatur.

Ascidia echinata, Linn. Syst. nat, XII. ed. Holmiæ 1767, tom I, pars II,

p. 1087. — O. F. Muller, Zool. Dan. Prodr. Hafniæ 1776, p. 224, no. 2722. —
<>. Fabricius. Faun. (ri-r.nl. Hatb. et Lipsiæ 1780, p. 331, no. 3. — Bruguiére,

Ku.:y.-1. MrtluHl. iliist. nat. d. Vers), Paris 1789, tom. VI. p. 147. — Rathke

i Zool. Dan. IV, p. 10, tab. CXXX, fig. 1, 1806. — Lamarek, hist. nat. d.

anim. sans vort., tom. III, Paris 1816. p. 123. — Thompson, On the moU.

of Ireland (Ann. of Nat. Hist., vol. V, Lond. 1840. pag. 94); - H. P. C.

Møller, Index Mollusc. GronL, p. 22, 1842. — M. Sars, Beretn. om en zool.

Kejse i Lofoten og Finmarken (Nyt Mag. f. Xaturv. 6. Bd., p. 157).

Cijnthin ecliiiKihi . Stimes- .n. Synopsis of the marine invertehrata of

Grand Manan. p. -JO. 1-53. i Smiths. Contrib. to Knowledge, vol. VI, 1854.—
M. Sars, i ChrFt. Vid. Selsk. t. 1858, Christ. 1859, p. 64. - Alder, On the

Brit. Tunicata (Ann. a. Mag. X. H., II, 1863
, p. 162). — Packard, On the

recent hivert. Fauna of Labrador (Mern. Bost. Suc. vol. I. p. II. 1867, p. 277.

— Gwyn Jeffreys, Dredging among the Shetland Isles (Eep. Brit, Aaa t

Advanc. of Se. £ 1868 p. 303,1. - Gould, Report on the Invert. of Massaeh. II

ed. 1870, p. 18, pi. XXIII, fig. 326. — Vorrill, Brief Contrib. to Zool. (Am.

Journ. of Se. a. Arts. vol. I, Febr. 1871. p. 96). - Khlers. i Sitzungsber. d.

phys.-med. Soeietåt zu Erlangen 1873, p. 7 (en Meddelelse „zur Kenntniss d.

I' na^ n \ u-a i-Scndja D rem ei h dsaml« de af Heuglin. Af Ascidier

omtales kun Cynthia echinata (O.F.M.i. Cmlhin yr.nmm (Zool. Dan.)?

Finmarken, og en sammemit \ - i U \IH<h;nunmro*enm S irs? Finmarken).

— Kupffer, Tunicata, i Jahresber. d. Comm. z. wissensch. U. d. deutsch.

Meere in Kiel f. d. J. 1872, 1873, Kiel 1875, p.221. — Mac Intosli. Marine

Fauna af S t. Andrews 1875, p. 52, giver et Billede (Træsnit) af dette Dyr.

nii.'n si^vr iovrmt Intet om det.

Kroppen fasthæftet med en større eller mindre Flade, halvkugle-

formet. Diameter (maalt efter store Explr. fra Spitsbergen) 4 cm.

Kappen temmelig tyk, bruskagtig, bedækket med vorteformede

Processer, der hver for sig i Spidsen ere forsynede med 3—5 straale-

Igaænde Pigge. Farven rødlig.

Mund- og Kloakaabningen 4-lappede paa korte Siphoner, langt

fjernede fra hinanden.

Tentaklerne sammensatte, med træagtigt forgrenede Sideskud,

: med »i Folder paa liv dorsale

Grjællesækfolder meget høje. berøre hinande i i Midtlinien. Gjælle-

\::\:- [,, -r - ,/...; ..,.,. :.
. „



Rygfolden helrandet.

Tarmkanalen ligger under Gjællesækken, fladt paa den plane

Fasthæftningsflade, dannende en stærkt krummet Slynge. Ingen Liste

i Tarmen.

Genitalia: et lappet Genitalorgan paa hver Side, hvoraf det

paa venstre er trukket langt ned, saa at det ligger omsluttet af

Tarmslyngen.

Findesteder.

Danmark: Store Belt, Nordkanten af EMintgruiulen Winther), Romso
(ifl. Kupffer), Samsø (Liitken), Seirø Bugt (Winther).

i i ..-Mii.il" litl. M. Sars).

Storbrittanien : Cromarty (Steenstrup), paa Fhall. ment uJa: Irland,

Strangford (ifl. Thompson); SnetlanUvrih'. r, --in l-\. .ill. Dredg. Rep. 1868).

Færoerne: (Muller).

Island: (Wihistedt, Steenstrup).

Grønland: (Møller, Bang, Olrik, Zimmer).

Nordamerika: Eastport og Grand Manan 10—120 Fv. (ifl. Verrill);

Labrador (ifl. Packardi: Xew F.>undland lExpus. Paris.), paa Phall mentulu:

Cynthia microcosmus, Sav.

Savigny, Hist nat. <1. Anim. sans vert. II. I, p. 144, pi. II, tig. 1 og
pi. VI, fig. 2. Denne Art kløves af Heller i flere under Slægtsnavnet

Microcosmus. Efter mit Skjøn er det unødvendigt, i hvert Tilfælde fore-

løbig, at beholde denne Slægt, der saa overmaade <,'odt lader sig indrangere

under Cynthia; naar jeu un.-lt.tu* i Hellers ,Jlicr<Koxmus claudicans", der

er en særdeles vel differentieret Art, og som det forekommer mig ikke har

noget særdeles med selve C, fortjene c

som Heller opfører, nærmere Undersøgelse.

3. Cynthia claudicans, Sav.

i claudicans, Savigny, anim. sans vert. 2 part.
, p. 90 og 150,

-2. - Thompson, On the Moll. af livlaml (Ann. of nat. hist.

95). — Kupffer, Tunicata, i Jahresbericht etc p. 216.

177, p. 8, tab. H, fig. 7-

3 Ise (efter Kupffer).

tessig ellipsoi'deformet.



4im)

Kappen læderagtig, besat med korte, krummede Processer, der oftest

tildels skjules af incrusterede Sandkorn.

Mund- og Kloakaabningen 4-lappede.

Tentaklerne fjerformede, 14—16 i Tallet.

,

' :

- . - Vntal \aii<n.i. . uton S paa don ene og 9 paa

den anden Side eller henholdsvis 9 og 10: ofte fandt Kupffer paa begge

Sider enten 8 eller 9.

Rygfolden helm udel iSa\ -ii> og Heller).

Tarmkai! --tig paa Maven og den nærmest denne

liggende Del af Mellemtarmen ; Anus helrandet (Sav.).

Genitalia: dobbelte, -Mai r, - i

1 n

Findesteder.

Brittiske Øer: X. 0. f. Cromer i \

Irlands Nordkyst paa Østers (ifl. Thompson).

Frankrigs Kyst (ifl. Savigny).

Middelhavet (ifl. Heller).

4. Cynthia squatnulosa, Alder.

Synonymi og Literatur.

p. 161). — Heller. Untersueh.

Kroppen ægformet eller halvkugleformet , fasthæftet med bred Basis.

Kappen tyk; Overflad firmede Plader, forsynede

med koncentriske Einge.

Mund- og Kloakaabningen 4-lappede; temmelig langt imellem begge;

Tentaklerne fjerformet grenede; af forskjellig Størrelse, 24—30 i Tallet,

Gjællesækken med 6 Folder paa hver Side.

strækker sig gjennem hele Kroppen.

Rygfolden meget lav, forsynet i Randen med t

Processer.

Tarmkanalen: Svælget ligger. tæt under Loftet paa Gjælle

Bagvæg. Spiserøret temmelig langt, tragtformet; fortsætter sig over i en

. hvis Vægge ere forsynede med meget store, stærkt lappede

Kirtelorganer (Lever). Ingen Liste i Tarmen. Anus helrandet.
'

-.: :

••-: - • ._ '

1 -.-;
.

!._
.



Findested er.

ttam-i

Lulev .Uwyii Jelire;» itl. Ald

: Adriatiske Hav : Triest og Li >sina (itl.

Hellei • skjælner som ovenfor a:

reløbijJ at slaa clem sammen til én Art.

Cynthia scuteltata, Heller.

Kappen læderagtig, temmelig tynd; Overfladen afdelt i mer eller

ndre regelmæssige Sn ta>kj<d<i 1 men gulagti^ Il i 1- iuu hvid

Mund- og Kloaka paa kegleformede

T.utakl.Tne grenede, 20 i Tallet.

Gjællesækken med 7 Folder paa liver Side.

Ryu'fi.Hrii i Eanden besat mod lange, tynde Processer.

Tarmkanalen: Maven lille med lappot Lever paa Overfladen; Anus

•gt indskaaret i Eanden.

Grenitalia: 2 syn f Ikirtler, en paa hver Side.

Findesteder.

Adriatiske Hav (ifl. Heller).

Frankrig, Kyst tin. Heller, sendt ham af Giard).

6. Cynthia papillosa (L.)



— Packard, Invert. of Labr. (Mc»m. Bo8t. SL X. H , I, p. 277, 1867.) - (Jould,

In vort. i.f Massach., 2 ed., by P- 17, pi. XXIII. -- WlTill. Brief

L'untri!.. \n ZuiJoiry ete. (Americ. Journ. [, Febr. 1871, p. 97).

Ciiuthiii papillosa, Heller , Tinters. Sk .1. Tunic. d. A«Ir. u. Mittelm.

III Abth., ^

tYien 1877, p. 9, ta*. II.

Beskrivelse.

Kroppen valseformet til pæreformet, stundom fasthæftet med

bred, stundom med lille Basis; underl le 8—9 cm.

Kappi d maa koniske,

-le, brunlige Processer paa lysere Grund. Farven i levende

Mund- og Kloakaabningen stillede nær red hinanden

melig stærkt fremspringende Siphoner. Mundaabningen tydelig 4-

lappet; Kloakaabningen i Reglen som en Tværspalte, stærkt haaret

i Randen ; ved nærmere Eftersyn vise de 2 krydsende Indskjæringer

sig ogsaa.

Tentaklerne fjerformede, 20—30 i Tallet, hveranden kort,

hveranden lang.

Gjællesækken med 8 mod Svælget konvergerende Folder paa
'

Rygfolden meget lav, i Randen besat med en Række traad-

formede, tætstillede Processer, der løbe ned paa venstre Side af

Svælget.

Tarmkanalen ligger paa venstre Side af Gjællesækken ; Svælget

er tolæbet; den venstre Læbe er tynd og dækker hen over den

højre, der er tynd og noget nedtrykt. Maven temmelig stor; ind-

vendig forsynet med Længdefolder; udvendig besat med lappede

Kirtelorganer (Lever). Ingen Liste i Tarmen. Anus svagt tandet

med et Indsnit paa hver Side, saaledes at der fremkommer en

forreste og bageste Læbe,

Genitalia: En slyngeformet krummet Genitalkirtel paa hver

Side ; den venstre i Tarmslyngen.

Findesteder.
Grenland: Fi.-b-n.v^t iM.R.i. »Indium And«T„-n>. Iuktut tHauv-

' ._ .

l

:: i' . V.
'



i« i: i

Nordamerika: (.raml Manaii i Smiths. Instit.i. .Maine (Packard), New
FouudlandiExpu- i\ui- Massaelmsett-, r,;t\ litl.Wrrill Labrador (Packard,

ifl. Verrill), i Xærh. af Caribou (Packard), Casco Bay (ifl. Verrill, Am!
J. of Se. a, Arts 1874, p. 43).

Spitsbergen : Belsound (H. Krøyer).

Island: (Kapt. Meyer, Møller).

Norge: (H. Krøyer), Bergen fifl. Ratbke); „tem. alm. ved Tromsø paa
10—20 Favnes Dybde, paa de røde Nulliporer, sjældnere i Havøsund, hvor

jeg fandt *en mælkehvid Vurmtef :;!. M. Sars Kejsn : ..meget alm. i Laminarie-

bæltet, især paa Nulliporer, ved Lofoten og hele Finmarken; den gaar

sydlig til Bergen, hvor den dog er yderst sjælden, men naar ikke til de

brittiske Øer" (ifl. M. Sars, Christ. Vid. Selsk. f. 1858, Christ. 1850, p. 65).

Middelhavet: iM. Z. il, : meget hyppig ifl. Heller).

7. Cynthia tesselata, Forb.

Cynthia tesselata, E. Forbes, Forbes and Hanley, Brit. Moll. I. 1853,

Cynthia hricata, Kupfler, Tunicata, i Jahresbericht etc. 1875, p. 222.

Kroppen fladl ød en særdeles bred Basis-,

noget saddelformet fordybet mellem de toAabninger. Længde lVs ""*

Kappen læderagtig; paa den fri Overflade forsynet med talrige

3-, 6- eller 8-kantede Plader, Farven brunrød, mørkere paa Midten

af hver Plade.

Mund- og Kloakaabningen hver med 4 trekantede Plader, der

bøje deres Spids pyramideformet mod hinanden.

Tentaklerne: 12 lange alternere uregelmæssigt med særdeles

korte; de korte Tentakler ere udelte eller gaffelformet spaltede; de

lange regelmæssigt fjerede.

Gjællesækken strækker sig gjennem hele Kroppens Længde.

Paa højre Side 4, paa venstre Side 3 Folder (ifl. Kupffer) eller 4

Folder paa hver Side (hos de af mig undersøgte Exemplarer).

Eygfolden repræsenteret ved en Kække tungeformede Processer

som hos Ciona; de strække sig hen til ^weL-vt. Idive længere bagtil

og bøje sig over mod venstre Side.

Tarmkanalen ligger forstørstedelen umiddelbart ovenpaa Kappens

Easthæftningsfiade under Gjællesækken. Endetarmen løber op paa



4 lu

Gjællesækkens \-
i -•!. ligger langt nærmere ved

Munden end ved Kloakaabningen.

Genitalia : Paa højre Side af Basis en lappet, langstrakt Geni-

talkirtel (Ovarie), en lignende, halv saa lang, ligeledes lappet, paa

venstre Side. Som Testikler skulle nogle af Endokarperne fungere.

De Brittiske Øer-. Lulevortb. (J. Alder),

i Stene (ifl. Forbes).

Styela, Savigny.

4 Folder i Gjællesækken paa hver Side.

*) Folderne i Gjællesækken convergere ikke mod Svælget,

men mod Gjællesækkens Bagvæg.

1) Tarmkanalen stærkt S-højet: Krimi',

i

1 . -i: . tætlk'in 1 :

Maven stor og stærkt afsat mod Tarmen. Anus 12

—

14-fliget St. aggregatet (O. F. M.)

2) Tarmkanalen danner et svagt antydet, meget aabent S;

Maven lille og gaar ganske jævnt over i Tarmen.

a) Anus 15—16-fliget St. rustka (L.)

b) Anus helrandet, tolæbet ; Banden ombøjet. Sti

**) Folderne i Gjællesækken convergere mod Svælget.

*) Dyret frit St comata (Alder.)

!'.
•'

" '—i : ». , ...
' •- :

Kun 1 tydelig Fold i Gjællesækken . . St grossularia (v. Ben.)

1. Styela aggregata (O. F. M.)

1. IV. p. 11. Tal

», fig- 2.

itetc.1875, p.21*

Kroppen opret, stump keg

bred Basis. Længde 2—3 cm.



Kappen, som med Alderen bliver uigennemsigtig og rynket,

.»!:-] ,;rve, sejg, hos unge Individer glat og gjennern-

si-ti-: stundom er den næsten helt bedækket af andre Ascidier.

Mund- og Kloakaabningen 4-lappede, siddende paa temmelig

lange Siphoner; Mundsipbonen længst og fremadbøjet.

Tentaklerne ugrenede, 24 lange og ligesaa mange smaa, altemere

med hinanden.

Gjællesækken med 4 Folder paa hver Side. Folderne kon-

vergere ikke mod Sælget, men mod Gjællesækkens Bagvæg. Selve

Gjæll sækken har den hos Slægten almindelige Bygning: Længde-

ribberne i 1 rkere Tværribber danne rekt

Felter, der halveres af svagere Tværribber; som oftest gaa disse

broformet hen over Gjællespalterne uden at afbryde disse, stundom

dele de den enkelte Gjællespalte i 2 Halvdele; undertiden mangler

den svagere Tværribbe helt.

Kygfolden helrandet, noget kruset, løber ned paa Svælgets

venstre Side, taber sig i en Pude.

Tarmkanalen ligger under og tilvenstre for Gjællesækken.

:. fir-

kantet. Anus med 12—14 stumpe Tænder.

Genitalia: 1—2 Ovarier; som Testikler fungere en Del af de

talrige Endokarper.

Danmark: Øresund (Lutk. >,. W illum- n>. Sr .iv DAt. mAhai Fyen og

Vro.son U mtii. n. \mI sp, o
, 24 I\ lit! k ij 1 • F.ik i

j
il:

3
4 Mil af

Land, 8V« Fv.. Stenbd. (Mariboe), ~ stand Steen-

strup o- Liitkoui. Middelfart Sund iLiitken. F.rf.i. Sydostli-e Kattegat

AYintheh. paa Fladstrands østers iHorringi. X. V. fer R.dsuæs. 28 Fv.

(ifl. Kupffer).

Anm. M. Sars anfører denne Art (Forh. i Christ. Tidensk.

Selsk. for 1858. Christ. 1859, pag. 64) som almindelig ved

Lofoten og Finmarken paa 20—40 Favnes Dyb
;
jeg formaaer endnu

idt vi her have med vor danske St. aggregatet

at gjøre.



Asculin rmtiva, Linné. Syst. nat. XII ed. , 1767, tom. I. pars II. j.. 1087.

- O. F. Muller, Podromus, 1776. p. 224. no. 2720. — O. Fabricius, Fauna

ronl. 1780, p. 330, no. 316. - Lamarek, Hist. nat. des anim. s. vert.

m. III, Paria 1816, p. 123. - Bru-un . i ru , s, 1. m , tliod. Hist. nat. des

ers. tom. I, 1789, p. 140. - H. P. C. Møller, Index Moll. Gronl. 1842,

22. - Thompson, On the Moll. of Ireland (Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 94).

M su. li tn m .ii i II i. i I t m ._ Finmarken i Nu May

r Naturv. 6. Ed. p. 157).

Cynthi« nisticu. Alder. Catal. i.f tlie Moll. of Northumberland and

:. 1848, p. 197). — Forbes and H ni % Iiut M- 11 1, 1853,'p. 39. — M.

ars i Forh. i Cbrist.' Vid. Selsk. for 1858, Christ. 1859, p. 64. — Liitken,

"ogle Bemærkn. om enlige Søpunge (Nat. For. Vid. Medd. 1860, p. 206.)

1875 d. Komm. i. wiss. 1 rnters. d. deutscb. Meere in Kiel). — Heller,

t,, Pycnogon. u. Tun 1. k. k. ost-ung. Nordp•ol-Exp. (Denks

ien. Ae. d. .-naturw. Cl. Bd . 35, 1878, p. 43, Tal

6g.
-

). — Leche . Otversiy de afSvenska IIxpedit. til Xmvajn Sn

id. Hafs-Molluskc•r. I87i\ p.9(Kgl.Sve

Vet. Akad." Han 11. XVI, ]

„.I.jhiuot
;;• j,

,

[ard, On the re<,ent In

. H. I, part H, 1867, '). - Gonld. 1

by Binney. Bost. 1870.

,,,oith <. rntersiu-h. iibev d. T iniié. •!. Adriat

.Min elm. 111. Al
, P- 14,

V..i-i-ill. Brief Contrib. to Zool.

uee a. Arts, vol. I, I'ebr. 18'
11, p. 93).

Be skrivelse.

Kroppen ,

Tml
i til kijgleformet, faste ie med bred Bi

Kappen t aren uigjennem rigtig og rynket; s

Mund- og Kloakaabningen 4-lappede, siddende paa korte, fir-

kantede Siphoner. Mmidsiphonen terminal; Kloaksiphonen rykket

Tentaklerne ugrenede, 25—30, lange; derimellem sidde alterne-



Gjællesækken strækker sig gjennem hele Kroppens LaMiirdf.

krummet; 4 Folder paa hver Side; disse konvergere ikke mod

Svælget, men mod eg. Gjællcgitret bygget som

hos St. aggregatet.

Kygfolden helrandet, uribbet, løber ned paa Svælgets venstre Side.

Tarmkanalen ligger nedenunder og tilvenstre for Gjællesækken;

Maven langstrakt og snever; Endetarmen løber op paa Gjællesækkens

venstre Side; Anus forsynet med 15—16 stumpe Tænder. Fra

Pylorus til hen imod Anus løber en Liste i Tarmen.

Genitalia: et Ovarium paa hver Side; Testes dannes af flere

i Nærheden af hvert Ovarium liggende Endokarper.

Findesteder.

Danmark: Samsø (Lutken), St. Belt ved Kallundborg (Lund), Nyborg
(Hørringi, Middelfart Sund lH.tkon). Strib (H. P. C. Moller, Forf.), -Hellebæk

iLutk.n h.no IJuyt (U Wmrli.il Fi* .l-nk-h i »n (Sihmidt).

Slesvig og Holsten: Aissund (ifl. Kupffer), Flensborg Fjord (ifl. Kupffer),

Indl. til Travemunde (ifl. Lenz).

De Brittiske Øer: Irland (ifl. Thompson).

Norge: Tromsø (Krøyer): alm. i Hnvo.-und. hyppig ved Bergen paa

Østers (ifl. M. Sars).

Færøerne f (Muller, Steenstrup).

Island: Eeiki

Grønland: Godthaab (H. P. C. Møller), Julianehaab (H. P. C. MøUer),

Egedesminde (Zimmer, Olrik). Godhavn (Brockdorff, Olrik), Omenak
(Fleischer).

Spitsbergen: Belsound (H. Krøyer).

Nou-aja Semlja: Matotscdikin scharr, 5—15 Fv. (ifl. Leche, op. cit.)

Nordamerika: Labrador (Packard), New Foundland (Expos. Paris).

Anm. Paa det herværende Museum findes 2 Explr. fra

Hastings, sendte af Ahb-r under Navm.'t ..(',/nthin mammillarisVdlV';

de ere daarligt K •'.-.- ix . i« - I

.

. >.i.i Bestemmelsen er mig noget

vanskelig ; dog tror jeg kun at have Styela rustica for mig, maaske

er det en Varietet med forholdsvis tyk og stærkt rynket Kappe.

3. Styela lineata, (Beck.).



og ved Basis. Langs ned ad den cylinderformede Krop løbe — i

Reglen 7 — temmelig brede, noget afrundede Lister, der ere af en

lysere Farve end den øvrige Overflade.

Mund- og Kloakaabningen 4-lappede, paa korte Siphoner.

ingen omtrent terminal, Mundaabningen er rykket lidt

Tentaklerne ugrenede.

Gjællesækken med 4 Folder paa bver Side. Første Gjællefold

med c. 8 Længderibber er den mest a Fold med

kun 2 Længderibber rager derimod kun meget lidt frem; tredje

Fold bar 4 Længderibber og fjerde Fold 3 Længderibber. Folderne

konvergere ikke mod Svælget, men mod Gjællesækkens Bagvæg

ligesom hos de foregaaende Arter.

Rygfolden belrandet, uribbet, noget bugtet.

Tarmkanalen: Svælget ligger paa Gjællesækkens Rygside, med

en fremspringende Læbe paa højre og venstre Side. Spiserøret

snevert, brat afsat mod en ret rummelig Mave, der er forsynet med

stærke Længdelister. En Liste løber i Tarmen til hen imod Anus.

Selve Anus uden Flige i Randen, tolæbet, en Læbe fortil og en

bagtil. Randen ombøjet.

Genitalia: En tydelig Genitalkirtel ned ad den højre Side.

Spitsbergen: Belsound l Krøyer).

4. Styela comata (Alder).

Synonymi og Literatur.

?Ascidia conehilega, M. Sars, Beretn. om en Rejse i Lofoten og Fin-

mark. n. I. c
i>.

157: han siirer om dette Dyr, at dens Aabninger ere 4-

straalede, og omtaler det nedenfor anførte Forhold, at Kappen lukkes 3palte-

formigt sammen om Siphonerne.

Cynthia comata, Alder, i Ann. a. Mag. nat. Hist. 3. Ser. II, p. 163, 1863.

Cynthia ampulla, Forbes a. Hanley, Brit. Moll. I, p. 40.

Cynthia comata, Kupffer, Tunicata, i Jahresber. etc. 1875, p. 217.

Beskrivelse (efter Kupffer).

Kroppen fri, mer eller mindre kugleformet; minder i Udseende

om en Mthjula. Længde 2 cm.
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Kappen tynd, sejg, beklædt med talrige, lange Hæftetraade,

der oftest fæste Sand og deslige paa sig.

Mund- og Kloakaabningen 4-lappede paa korte Siphoner, der

kunne trækkes helt tilbage; den omgivende Del af Kappen kan

lukkes spalteformigt sammen om Siphoneme.

Tentaklerne ugrenede, 60 i Tallet eller derover.

Gjællesækken nedad krummet, strækker sig gjennem bele

Kroppens Længde; 4 Folder paa hver Side. Længderibberne

staa paa Kant. Tværribberne ere af 3 forskjellige Tykkelser.

De stærkeste danne i Forening med Længderibbeme kvadratiske

Felter, der halveres af Tværribberne af anden Grad ; der dannes saa-

ledes mindre, rektangulære Felter, hvis Længdeaser staa paatværs

af Gjællesækkens Længdeaxe. I disse rektangulære Felter ligge

Gjællespalterne. Tværs over dem løbe Tværribberne af tredje

Grad ligesom broformet hen.

Kygfolden helrandet, noget kruset, løber ned paa venstre Side

af Svælget.

Tarmkanalen ligger tilvenstre for Gjællesækken. Spiserøret

kort, firkantet.. Maven cylindrisk; indvendig forsynet med longi-

tudinelle Lister; uden Kirtelvedhæng. En Liste i Tarmen løber

lige hen i den fligede Anus og rager frem her som en Knop.

Genitalia: Som Genitalkirtel fungere de talrige Endokarper.

Findesteder.
_

Danmark: V. for Hanstholm, 93 Fv. (ifl. Kupffer).

England: KØ. f. Yarmouth, 12 Fv. (ifl. Kupffer).

Anm. Dersom den ovenfor anførte Formodning er rigtig, kan der

endnu føjes til: Norge.

5. Styela pomaria (Sav.).

Cynthia tuberom, Macgillivrnv, I fi-r.-ry ..f r

Aberdeen. Lond. 1843, p. 311. (Fra J. Alder f<

Explr. fra Stark med Paategning „C. pomaria,

Cullercoats med Paategning „C. coriacea, Aid.'



Ise ingen Forskjel paa disse 5 Explr. og maa erklære 'i':'
i

'

!

.

for at være St. pomaria.)

Cynthia pomaria, Kupffer, Tunicata, i Jahresber. d. Comission etc.

1875, p. 216.

Pohfcarpa varians, Heller, Untersueh. iiber tL Tonic d. Adriat. nnd

, III. Abth. 1877, p. 19. (Heller anser Savignys og Kupffers

diinnere Haut").

Kroppen valseformet, kegleformet eller sammentrykt, fastsid-

dende med bred Basis. Store Explr. opnaa ifl. Kupffer følgende

Dimensioner: Længde 4 cm., Højde 3 cm. og Tykkelse 2 cm.

Kappen sejg, uigjennemsigtig , brun, rynket, ofte incrusteret

med Sand eller desl.

Mund- og Kloakaabningen 4-lappede, paa korte Sipboner, der

ere langt fjernede fra binanden.

Tentaklerne ugrenede, tætstillede, 50—60 i Tallet.

Gjællesækken strækker sig gjennem bele Kroppens Længde;

bøjet; 4 Folder paa byer Side. Folderne convergere mod Svælget.

Kygfolden helrandet, kruset, bøjet tilbøjre, naar ned til Svælget.

Tarmkanalen ligger tilvenstre; Maven lille, indvendig forsynet

Længdelister; en lille kegleformet, kirtelagtig Udbugtning

bageste Del. En Liste løber gjennem Tarmen og rager

' Anus, der er stumptandet og i sit nederste bageste Parti

en dyb Indskjæring.

Genitalia: Ovarier og Testikler dannes samlede i de talrige

Endokarper.

Findesteder.
Danmark: V. for Hanstholm. {M Fv. (id. Knpffrr).

Norge: Hardangerfjord (v. Maltean).

Færøerne: (Feilberg og Muller).

England Stark (J. Alder), Cullercoats (J. Alder), Skotske Kyst, 50 Fv.

(ifl. Kupffer), i Nærh. af Kullerbanken, 15 Fv. (ifl. Kupffer), N. 0. f. Yar-

mouth, 12 Fv. (ifl. Kupffer).

Frankrig : (ifl. Savigny).

6. Styela grossularia (v. Ben.).

Synonymi og Literatur.

yog. etc, desAscid.
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Noithhumb. and Durham iTransact. of the Tyneside Nat. F. C. vol. I,

•t H, 1848, p. 97). - Forbes a. Hanley, Brit. Moll. I, 1853, p. 40. -
tkeii: Nuyle Bern. om enlige Hopmige iXat. For. Vid. Medd. 1860 p .208).

Alder, On the Brit. Tunic. (Ann. a. Mag. N. H. 1863, p. 165). - Dredging
ong the Slietland Dies (Rop. Br. Aas. f. Adv. of Se. 1868, p. 303). -
piler. Tunieata. i .lahresherieht ete. Kiel 1875. p. 220. - Mac Intosh,

line Fauna uf St, Andrews 1875, p.55. — Lenz, Die wirbell. Thiere d.

ivemiinder Buclit, I. pag. 24 (Anhang I. z. d. Jahresb. 1874. 1875 d.

Cynthia glomerata, Alder, On the Brit. Tunieata. 1863. 1. c. p. 166.

Polycarpa glomerata, Heller, Unt, ii. d. Tunic. DI. Abth. 1877, p. 23.

CyniMa gutta, Stimps. i Proc. Bost. S. N. H. 1852, p. 231.

Kroppen kugleformet, flad ellipso'ideformet eller kegleformet;

stundom fasthæftet med bred Basis, stundom med en meget lille

Fasthæftningsflade. Længde 1—IV2 cm.

Kappen tynd, sejg, i Eeglen glat, ofte gjennemsigtig, teglrød.

Mund- og Kloakaabningen 4-1, n ;>< !>•. mIDi !• paa korte, næsten

lig retractile Siphoner. Kloaksiphonen omtrent central.

Tentaklerne ugrenede, trekantede, 50 og derover, afvexlende

lange og korte.

Gjællesækken uden egentlige Folder; kun paa højre Side rykke

Længderibberne foroven noget tættere sammen og danne ligesom et

Slags Tilløb til Dannelsen af en Fold. Gjællegitret er ofte temme-

lig uregelmæssigt, idet Længderibberne enten dele sig eller pludse-

lig høre op; ligeledes kunne Træn i "g o. s. v.

Længderibberne danne iøvrigt i Forening med de stærkere Tværribber

rektangulære Felter, der halveres af de svagere Tværribber.

Rygfolden helrandet, uribbet , løber ned og taber sig i en

.
pudeformet Opsvulmning paa Svælgets venstre Side.

Tarmkanalen ligger paa venstre Side af Gjællesækken. Svælget

med en læbeformet Opsvulmning paa højre og venstre Side. En

svag Liste i Tarmen. Anus helrandet.

Genitalia: Paa højn- sid-- uf Gj.-Hle.sækkeii ligger en langstrakt,

uparret Genitalkirtel, der i sin Axedei fungerer sum Ovarie, i sine

!

'• i>ke Dele som Testikel.



Danmark: Øresund, Gilleleie (Lyngby), Hellebæk (Lorentzen, Lutken),

paa Telegraftovet i Øresund (Liitken), St. Belt, mellem Fyen og Vresen (G.

Winther), Nyborg- ,
:

-

borg Sund (Steenstrup ug Liitken), Lille Belt, Middelfart Sund (Liitken),

Strib (Møller, Fort".). Kattegat, Hofmausgave (Steenstrup, Liitken), Aarhus

(Møller, Lassen), Veile Fj. og Asvig (G. Winther), N. f. Staurhoved (Hørring),

Hjelm (Hørring), Samsø (Liitken,. V, I Anholt, 10—12 Fv. (v. d. Eecke),

Frederikshavn (Schmidt), Aalbæk og Klitlund (Schmidt), Lodshusene ved

Mariager Fj. (Forf.), Læsø Rende (Hørring), Limfjorden (Liitken, Collin).

Nordtyskland: Indløb til Travemunde (ifl. Lenz).

Belgien: lin. van Beneden).

Brittiske Øer: Li g ad, meget kim. ifl. Forbes og Hanley), Skotland,

Cromarty (Steenstrup), Shetlandsøerne alm. (ifl. Dredg. Eep. 1868).

Færøerne: (Muller).

Island: Reikiavik (Grøndal).

Grønland: Sukkertoppen (Holbøll).

a: Belsound (H. Krøyer).

Pelonaia corrugata, Forb.

Synonymi og Literatur.

Pelonaia corrugata, Forb. a. Hanley, Brit.MoU. I, p. 43, pi. E, fig. 4,

p. 42—46 (Pelonaia glabra, der omtales sammesteds, er utvivlsomt kun

et Synonym til P. corrugata). — Alder, Catal. of MoH
Durham. (Transact. Tyneside Nat. F, Club. vol. I, part n, 1848, p. 195).

(ingen Beskr.) — Dredging among the Shetland Isles (Hep. Br.Ass. Ådr.

af Se. 1868, p. 302) (ingen Beskr., kun nævnt). — Mac Intosh., Marine

Fauna of St. Andrews, 1875, p. 56, pi. n, fig. 10. — Kupffer, Tunicata, i

Jahresbericht etc. 1875, p. 227, Taf. IV, fig. 7. — Leche, OfVersigt ofrer

ile iit svensk, K\|..'.i'l!. til! Nuwaja Semlja och Jenissei 1875 ooh 1^76

insamlade Hafs-Mollusker, 1878, p. 9. (Kgl. Svenska Vet, Ak. Handl KVI

Nr. 2).

Pelonaia villosa. M. Sars, Christ. Vid. Selsk. f. 1858. Christ. 1859,

p. 66. (Der siges blot, at den staar nærved P. corrugata, Forb., men at

dens nederste tykkere Halvdel, med Undtagelse af den tilrundede nøgne

Ende, er besat med talrige fine Trevl,;. In bedækker

sig med Dynd og Sandpartikler). — Sars, Om arktiske Dyreformer i Chri-

stianiafj. (Forh. i Vid. Selsk. Aar 1865. Christ. 1866, p. 198). — Liitken,

Nogle Bernærkn. om de ved de danske Kyster iagttagne Arter af enlige

Søpunge (Naturh. Foren. vid. Medd. 1860, p. 208).

Pelonaia arenifera Stimps.? Packard, Observ. Glacial Phen. Labr.

& Haine 1867, p. 277. — Packard, Animals dredged near Cai

(South. Labrador) during 1860, p. 12. fra 15 Fv.



Kroppen lang, cylindrisk, ofte næsten kølleformet,

i Sand og Dynd. Længde .10—11 cm.

Kappen tynd, men læderagtig og sejg, fint rynket, i

med Sand ; fra den tykke Ende af Kroppen udgaa mer eller mindre

tætstillede Hæftetraade.

Mund- og Kloakaabning 4-lappede, sidde tæt ved hinanden

paa den spidsere Kropende; temmelig lange, næsten fuldstændig

retraktile Siphoner.

Tentaklerne ugrenede, korte, trekantede, 20—30 i Tallet.

Gjællesækken uden Tolder, indtager 2
/3 af Kroppens Længde.

Tværribberne afvexle temmelig regelmæssig , stærkere og svagere

med hinanden. Længderibberne og de stærkere Tværribber danne

smaa kvadratiske Felter. Mellem to og to af de stærke Tvær-

ribber ligger en enkelt Kække af de ovale eller nyreformede

Gjællespalter ; tværs over disse løber en af de svage Tværribber.

Ingen Papiller.

Rygfolden uribbet, helrandet.

Tarmkanalen ligger for Størstedelen bag Gjællesækken i Krop-

pens kølleformede Parti. Oesophagus udgaar fra Midtlinien af

Gjællesækkens Kygside, løber et Stykke bagtil og falder sammen

med den fremadliggende Mave under en spids Vinkel. Tarmen

beskriver det sædvanlige S; Endetarmen løber derefter ud i Kloa-

krummet og strækker sig halvvejs op mod dettes Aabning. Anus

tandet; ingen Liste i Tarmen.

Genitalia ligge symetrisk paa hver Side af Gjællesækken.

Findesteder.

Holland: Mell. Borckam og Helgoland. 20 Fv. lin. Kupffer).

De Brittiske Øer: Balta (ifl. Dredg. Eep. 1868); Bass-Rock, 24 Fv.

(ifl. Kupffer), St. Andrews (ifl. Macintosh, Cullnv,,ats. fra Fiskerbaado liti.

AI Ler i . Skotlands Kyst i mudderfyldte Skaller fra dybt Vand. Berwiek.

Rothesay Bay (ifl. Forbes a. Hanley).

Xnr-e: Fra Va<l,o -g Tronic til Borgen, sja-ld. paa 10- 100 Fv. (ifl.

Sars), Arendal (ifl. Kupffer).

Færoerne: (Feilberg).

Island: Ofjord i nærmere Loc. i Johnsen).



Grønland: Jacobsbavn (Pfaff), Clausbavn af Hvidfiskemave

Egedesminde (Levinsen).

Sibirien: Besimannaja Bay, 6—10 Fv. (ifl. Lecbe op. cit).

Glandula, Stimpson.

Glandula mollis, Stimpson.

Stimpaon, i Proceed. Bost. S. N. H. Nov. 1852, p. 230.

Kroppen fri, aflang kugleformet, mer eller mindre sammen-

trykt, bedækket med Sandkorn. Totallængde 1 cm.

Kappen tynd og tildels gjennemsigtig.

Mund- og Kloakaabningen 4-lappede.

Tentaklerne ugrenede; ca. 20; omtrent ens lange.

Gjællesækken med 4 Folder paa hver Side. Første Fold med

6 tætstillede Længderibber, anden med 4 fra hinanden fjernede do.,

tredie med 7 tætstillede do. og fjerde med 5 do. (iøvrigt ingen

andre Længderibber). Hveranden af Tværribberne er bred og be-

grænser Gjællespaltesystemerne ; hveranden Tværribbe er ganske

'

smal og lober tværs lien over Gjællespalterne. Disse ere store

og danne ellipseformede Grupper omkring Centra, der ligge i den

Længdeaxe, der kan tænkes nedlagt i hver Fold. Ingen Papiller.

Kygfolden helrandet, uribbet.

Tarmkanalen '\.-.i
\
m nmstre Side; dot korte Spiserør gaar

snart over i en rummelig Mave, der atter paa sin Side jævnt fort-

sætter sig i den øvrige Tarm. Endetarmen noget indknebet hen-

imod Anus; denne fliget.

Genitalia dannes af 5 Længdesnore paa højre og 3 paa venstre

Side af Gjællesækken.

\ rd-iiu rik.i .pfui.v foruden fil. molUs , Stinips.,

af denne Slægt: GI. fibrosa, Stimps. i „Proceed.



isr,2. p. 230, og GI. aremcola, Verrill i „Am. Journ.

Arts"
, ni, 1872, p. 288 ; begge trænge imidlertid til

Molffula, Forbes.

Gjællesæk med 5 Folder paa hver Side (Pera).

8—12 store, grenede Tentakler M.chrystaU'ma (H.P. C. Møller).

Gjællesæk med 6 Folder paa hver Side.

a. Gjællefolderne med 3 Længderibber.

*) Eygfold glat M. ampulloides (v. Ben.).

**) Rygfold tandet M. tubifera (Ørsted).

b. Gjællefolderne med 4—5 Længderibber M, impttra, Heller.

Gjællesæk med 7 Folder paa hver Side.

a. 6—8 Tentakler M. psammodes, mihi.

b. 9—11 Tentakler M. grbnlandica, mihi.

c. 12—18 Tentakler.

*) Eygfold glat AI. nana, Kupffer.

**) Eygfold tandet M. occulta, Kupffer.

d. 20—25 Tentakler M. appendiculata, Heller.

1. Molgula chrystallina (H. P. C. Møller).

Synonymi og Literatur.

Clavellina crystaUin«, H. P. ("'. MohVr. Index M..11. Gronl. 1842, p. 22.

Pera pellueida, Stimpson, Proceed. Bost. S. N. H. Nov. 1852, p. 232.

Peru cnjsttilluui Vorrill R<-< . iiri - t. > t J M< dluscan Fauna of

»- England (Am. Jnuru. S,-, u. Arts vol. HL 1872. p. 290. tab. VIII. tig.H).

Kroppen pæreformet, trukket ud i en kort, tilspidset Stilk,

hvormed Dyret er fasthæftet. 2—2Va cm. lang.

Kappen temmelig tyk; stundom næsten vandklar. Undertiden

er Overfladen forsynet med forholdsvis faa, men store Papiller.

Mundaabningen 6-lappet, Kloakaabningen 4-lappet.

Tentaklerne grenede, kostformede, 8 store, derimellem ganske
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Gjællesækken med 5 Folder paa hver Side; liver Fold med

3 tætstillede Længderibber. Folderne convergere ikke mod Svælget,

men mod Gjællesækkens Bagvæg.

Kygfolden helrandet, kruset, højest i sit bageste Parti, løber

ned paa Svælgets venstre Side og synes at tabe sig mod den øverste

venstre Gjællefold.

Tarmkanalen: et meget kort Spiserør fører ind i en rummelig,

noget paatværs liggende, med Længdelister forsynet Mave ; Ann- tæt-

liggende med ombøjet, hel Rand.

Genitalia: En langstrakt Genitalkirtel paa hver Side.

Island: Berufjord, 12 Fv. (Caroc).

Grønland: Sukkertoppen (Holbøll), nden nærmere

C. Møller, Olrik).

Nordamerika: Murray Bay (ifl. Verrill).

2. Molgula ampulloides (v. Ben.).

Ascidia ampulloides, van Beneden, Sur les As< Ldics simpl'-s iM ni. ur

l'acad. de Belgique. tome XX, p. 59, pi. I og H).

Molgula ampulloides, Kupffer, Tunicata, i Jahresber. d. Commiss. z.

wissensch. Untersuch. d. deutsch. M. in Kiel fur die Jahre 1872, 1873.

Kiel 1875, p. 223. — Lacaze-Duthiers, Åscidies simples des cotes de France

(Areh. de zool. exp. et gén. Vol. VI, 1877, p. 598, pi. 22.

Kroppen langagtig, tøndeformet, fastsiddende med en lille

Flade eller fri. Totallængde 2—3 cm.

Kappen tyk, bruskagtig, incrusteret med Sand.

Mundaabningen 6-lappet, Kloakaabningen 4-lappet, paa korte

Siphoner; Kloaksiphonen længst.

Tentaklerne 12—15 i Tallet, grenede.

Gjællesækken med 6 flade Folder paa hver Side, stærkt krum-

met, strækker sig gjennem hele Kroppens Længde. Folderne hvei

med 3 flade Længderibber. I Forbindelse med Tværribberne danne

de rektangulære Felter. Gjællespalterne ere ordnede concentrisk

omkring Centra, der ligge i Foldernes Længdeaxe.
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Rygfolden dobbelt; den til højre Side liggende stærkest.

Tarmkanalen ligger paa venstre Side og danner det sædran-

lige S; Svælget har sin Plads i Ryggens Midtiinie; Maven er lille;

ingen Liste i Tarmen.

Genitalia dobbelte; den venstre Genitalkirtel ligger ovenover

Tarmens tilbageløbende' Gren.

Findesteder.

Danmark: Lille Belt, Middelfart Sund (Lutken).

Belgien: (ifl. van Beneden).

Stoibi ttanien: N. 0. f. Yarmouth, 12 Fv. Sand (ifl. Kupffer).

(ironiand: Egedesminde (Olrik).

3. Molgula tubifera (Ørsted).

Ascidia tubifera, Ørsted, De Regionibus marinis. Hauniæ 1844, p. 70.

Molgula maori nkata, op. eit. p. 224, Taf. V,

fig. 12. — Lenz, Die wirbell. Thiere d. Travemunder Bucbt I, p. 24 (An-

hang I z. d. Jahresber. 1874. 1875 d. Kommiss. o. s. v.).

t Molgula triphonoli*. M. Sars. i Clirist. Vid. Selsk. f. 1858. Christ. 1859,

p. 65 (der siges kun her, at den staar nærved M. prodncta, Stimps., men
udmærker sig ved sine ulige Siphoner; den branchiale meget kort, den

anale af Kroppens Længde).

Kroppen kugleformet, d i eller fasthæftet

til andre Gjenstande. Totallængde 2—3 cm.

Kappen tynd, forsynet med Hæftetraade, ved Hjælp af hvilke

Dyret ofte bedækker sig med Zøstørø-Stumper eller desl.

Mnndaabningen 6-lappet, Kloakaabningen 4-lappet; begge sid-

dende paa særdeles lange, ikke fuldstændig retraktile Siphoner.

Tentaklerne 12—15, buskformet grenede; Grenene modsatte.

Gjællesækken krummet, med 6 Folder paa hver Side, 3 liste-

formede Længderibber paa hver Fold. I Forbindelse med de lige-

ledes paa Kant stillede Tværribber danne de næsten kvadratiske

Felter; Gjællespalterne ere ordnede concentrisk omkring Centra, der

ligge i Foldernes Længdeaxe.

Rygfolden uribbet, tandet.
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ligger paa venstre Side; Svælget i den bageste

Ende afEyglmien: Haven glat udvendig: indvendig svagt og uregel-

mæssigt foldet; med 2—3 store Blindsække, der ere forsynede med

grønlige Kirtelvedhæng. Liste i Tarmen. Anus helrandet.

Genitalia: En Genitalkirtel paa liver Side; den venstre i

Tarmslyngen.

: Olvm

rat. A , il i ]
rd _ \.-\i_ <. W i 1 . d i _ Havia) iFi-rf.!

ordtyskland: Trawemiinde, Indløb til samme (ir!. Leiiz).

»rbrittanien: CuU.-ivuats (•). Alder, 1 Expl. under Navn „Molgula

' Kroppen cllLpwoidisk, avagt sammentrykt, fri. Længde 2—3 cm.

Kappen meget tynd, gjenne ed talrige Skaldyr-

levninger.

Mundaabningen ij-la]
; t. Elnakaalaringen 4-lappet, paa korte Siphoner.

Tentaklerne fjerformede, c. 10 i Tallet. (Hellers har 12-18).

Gjællesækken har 6 Folder paa hver Side, hver med 5—6 Længde-

ribber: de papilformede Processer paa Gjællespalternes Eande, som Heller

omtaler og tegner, finder jeg ikke her.

Eygfolden helrandet. uribbet, lober ned paa Svælgets venstre Side.

Tarmkanalen ligger bagved og naa venstre Side af Gjællesækken;

Maven langstrakt.

Genitalia: En -r, v. kirtel paa hver Side;

den venstre har sit Leje i Tarmslyngen.

Findested.

Anni. Jeg troer, at det ved direkte

laxer og den norske Eorm vil

• -. - .' •
.
_' -.,;!.

foreslaa Benævn-lvu M<>i,/„h> Korn-i t'..r



Kroppen ellipsoi'deforrnet , fri. Længde 2 cm.

Kappen temmelig tyk, vandklar, sædvanlig aldeles bedækket

Sand og Dynd, der holdes fast ved Hjælp af meget fine

Mundaabning 1 1 ingen 4-lappet; stillede paa

temmelig korte, tæt ved hinanden siddende Siphoner ; Kloaksiphonen

sidder midt paa Dyrets Overside.

Tentaklerne grenede, 6—8 i Tallet.

Gjællesækken med 7 Folder paa hver Side; disse Folder kon-

vergere mod Gjællesækkens Bagvæg.

Kygfolden helrandet , dobbelt ; den tilvenstre liggende den

stærkeste, begynder ganske lavt i sit forreste Parti, løber — alt

imens den stadig højner sig — ned paa Svælgets venstre Sule; her

er den forsynet med et Par stumpe Flige i Randen.

Tarmkanalen danner et meget langstrakt S.

Geniialia: en rlad. oval Kirtel paa hver Side; den tilvenstre

ligger ovenover Tarmens tilbageløbende Del.

Findested.

Danmark: Læsø Kende, 12-13 Fv. „Sand og døde Skaller" (Hørring,

Collin).

6. Molgula gronlandica, mihi.

Kroppen mer eller mindre kugleformet, noget sammentrykt.

t—5 cm.

Kappen temmelig tyk. _, hornagtig, ofte

bedækket med Bryozoer eller sligt. „Grundfarven er oprindelig

klar hvid med et rødligt Skjær, men bliver i Spiritus grønlig"

(Levinsen).

Mundaalmingen ('»-hip;,,
.

pet, paa temme-

. ..t ile Siphoner.



Tentaklerne grenede, 9—11 i Tallet,

"
-

Ejgfolden helrandet, noget kruset, løber ned paa venstre Side

vælget.

Tarmkanalen ligger paa venstre Side ; Anus tolæbet, helrandet.

Genitalia dannes for de større Exeraplarers Vedkommende af

tort lappet Organ paa hver Side.

Kupffer. Tunicata. i Jahresbericht etc. Kiel 1875, p. 225.

Kupffer. Bor. d. Exped. zur pbys., chem u. biolog. Untersuch. der

Ostsee im Jahre 1871, p. 136.

Beskrivelse.

Kroppen kugleformet, i Keglen fastsiddende. Totali. 1—2 cm.

Kappen t ;«
*

: _
•

Mundaabningon 6-lappe1

.

-lappet, begge paa

korte, tæt ved hinanden siddende Siphoner.

Tentaklerne grenede, 12—14 i Tallet,

Gjællesækken med 7 Folder paa hver Side; Gjællespalterne

ere ordnede koncentrisk omkring visse i Gjællesækkens Folder lig-

gende Centra.

Ejgfolden helrandet.

Tarmkanalen ligger bagved og paa venstre Side af Gjælle-

sækken. Maven glat, ligger bagved Gjællesækken.

Genitalia: En Genitalkirtel paa hver Side.

Findesteder.



Kupffer, Tunicata, i Jahresbericht etc. Kiel 1875, p 224.

Beskrivelse.

Kroppen ellipsoideformet, noget sammentrykt, fri. Totall. 3 cm.

Kappen tynd, men sejg, forsynet med enkelte eller grenede

Hæftetraade, ved Hjælp af hvilke Dyret bedækker sig med Sand og

Skalstumper.

Mundaabningen 6-lappet, Kloakaabningen 4-lappet, siddende

paa korte, aldeles retraktile Siphoner.

Tentaklerne grenede, 24 i Tallet, 12 store og 12 smaa.

Gjællesækken: 7 Folder paa hver Side, 4—6 tætstillede Længde-

ribber paa hver Fold. Gjællespalterne som hos de øvrig

ordnede koncentrisk omkring Centra i Foldernes Længdeaxe; hvert

af disae Gjællesystemer danner en kegleformet Fordybning i Gjælle-

sækkens Folder.

Rygfolden uregelmæssig tandet.

Tarmkanalen: Svælget ligger i den bageste Ende af Gjælle-

sækkens Rygside ; Maven snever, ikke synderlig videre end Tarmen,

medenafcylindriskeRørsammensat, grønKirtel. Ingen Liste i Tarmen.

Genitalia: En Genitalkirtel paa hver Side, den venstre ovenover

Tarmens tilbageløbende Del.

Grauland: Godthaab (H. P. C. Møller), Sukkertoppen (Holbøll).

9. Molgula appendiculata, Heller.

Heller, Untersuch.

Wien 1871, p. 29, tab. TH, fig. 1-7.

Ctenicella appendiculata, Lacaze-Duthiers, 1. c. p. 633, pi. 25—26.

Beskrivelse (efter Heller, op. cit.).

Kroppen kogle- eller ægformet, hyppig noget sammentrykt, fritliggende

i Dynd eller festhæffa



Kappen tyk, sej

Hjælp af hvilke Dyrt

lig af Farve.

Jlundaabaingen 6 -lappet, Kloakaabningen 4 -lappet, paa temmelig

rør, der ikke ere aldeles n paa Midten;

Mundsiphoneu r _
~

Tentaklerne grenede, 20—25 i Tallet,

< ed 7 Folder paa hver Side. Længde-

og Tværribberne danne regelmæssige, rektangulære Felter. Gj;v!!

Rygfolden lav, i Kanden, især længere bagtil, besat med tynde, svagt

ide Processer; løber ned paa venstre Side af Svælget til Begyn-

delsen at den første Gjælle3reksfold.

Tarmkanalen: Svælget er rykket temmelig langt fortil paa Gjælle-

sækkensR\
t
".-i'l N - i ^r kmt YL - m *. '

. laklvt ,t t lappet

Kirtelorgan (Lever).

Genitalia : en Genitalkirtel paa hver Side.

Findesteder.

JEugyra, Alder i- Hancock.

Eugyra glutinans (H. P. C. Møller).

Kroppen kugleformet, stundom noget sammentrykt; ofte be-

bedækket med Sand; frit i Sandet. Længde 1—lVs cm.

Kappen tynd, ret gjennnemsigtig, sejg; ved Hjælp af Hæfte-

traade bindes Sandkornene til Kroppen.
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Mund- og Kloakaabningea som hos Molgula, den første med

6, den sidste med 4 Lapper.

Tentaklerne grenede, store, 8—12 i Tallet.

Gjællesækken uden Folder, med 6— 7 stærke Længderibber

paa hver Side. Tværribberne ere flade. Felterne gjennembrydes

af koncentrisk ordnede Gjællespalter; hvert Felt rager kegleformet

ud i Perithoracalrummet.

Rygfolden dobbelt; den tilhøjre liggende er den højeste.

Tarmkanalen ligger bagved og tilvenstre for Gjællesækken;

Maven har Længdelister; iøvrigt uden Kirtelvedhæng. Tugen Liste

i Tarmen.

Genitalia: et enkelt Genitalorgan ligger paa venstre Side i

Tarmslvngen.

Findesteder.

Danmark: Hellebæk iLiitkeu, J. Collin).

Norge: Aren. lal. S~2(j Fv. liil. Kupffer).

Holland: Ter Schelling, 20 Fv. (ifl. Kupffer), Borkum, 21 Fv. (ifl. Kupffer).

Brittiske Øer: Cullercoats < .!. Aller). — Alm. paa Kullergrundene mellem

Whalsey og Feltar, 0. f. Balta; St. Magnus Bay (ifl. Dredg. Eep. 1868).

Frankrig: Koscoff (ifl. Lacaze-Duthiers).

Færøerne: ( Muller ).

Grønland: Sukkertoppen, 40—50 Fv. (Holbøll), Julianehaab (H. P. C.

Møller), Markat, Karmæt (H. P. C. Møller).

Sibiriens Nordky-t: Cap (irel^ni. *— K> Fv. iitf. Leclie op. cit.).

Chelyosoma, Broderip & Sowerby.

Chelyosoma macleayanum, Brod. & Sow.

Broderip a. Sowerbv. /..»-l.-b al .lournal Xr. 17. London 1829, p. 46.

Tab. IH, fig. 4-6. - H. P. C. Møller, Index Moll. Gronl. 1842, p. 21. -
Eschricht, Anat. Beskriv, af ChelyosA.ma Maeleayanum (Vid. Selsk. naturv.

og matli. Afh. IX i.
- W'airn.'r, i Pr.,toe. d. V \ er.amml. Russ. Xaturfor-

scher (Z.w. Z. XXVIII, p. 385, 1877). (Her nævnes blot Slægten uden at

der angives noget om. at der foreligger en ti\ Art.) — M. Sars. i Christ.

Vid. Selsk. f. 1858. Christ. 1859, p. 60 (kun nævnt, lugen Beskrivel,,...

Kroppen fladtrykt, af Form som en aflang ruml .F>ke: fa>tha U> .

bred Basis til Stene eller andre Gjenstande. Længde 2—3 cm.



Kappen paa den opadvendende Flade afdelt i kantede Plader,

rødbrunlig af Farve.

Mund- og Kloakaabningen 6-lappede; de ligge som to Brænd-

punkter i den opadvendende elliptiske Flade. 6 trekantede Plader

støde pyramideformet sammen omkring hver Aaabning. (Smlgn.

Cynthia tesselata, Forb.).

Tentaklerne ugrenede, traadformede, " mange.

Gjællesækken uden Folder, med stærke Længderibber, hvorpaa

kegleformede Papiller. Gjællespalterne ordnede i Spiral- i de enkelte

smaa Felter; Bugfuren (Endostylen) løber langs Æskens venstre Side.

Rygfolden repræsenteres af en Eække tungeformede Papiller, der

løbe langs Æskens højre Laagrand, noget indenfor denne.

Tarmkanalen ligger under Gjællesækken paa Æskens Basis;

Svælget i den ene Ende; Spiserøret er krummet, tragtformet. Maven

er lille, ellipsoideformet . >!\nrpt ;if- it siavel mod Spiserøret, som

mod den øvrige Tarm. Langs Mavens Underside ses udenpaa tre

tætstillede Længdestriber; spredt over hele Mavens Overflade ses

knudeformede Kirtelorganer.

Genitalia overspinde netformet den stærkest krummede Del af

Tarmen, der løber op foran Maven.

Sukkertoppen 50—60 Fv., G
;;,,]!,.,„.,. EuM.'nuuvI.' uH. H ['

( Moll.-r og Levinsen).

1 _ Si! i
<> i Vi landet 1 ( i^tri At >

i Hvide li

Anm. En Art ved Navn Ch. .-
:. or omtalt

i „Proceed. of the Arner. Association for the Adv. of Se", 1873,

p. 363 (i Verrill, Expl. of Casco Bay), ligeledes i „Arner. Jour. of

Se. a. Arts", 1874, p. 43 (i Yerrills Udtog af de samme Resultater,

som ere omtalte i „Proc. of the Am. Am." eta), men der er ikke

nogen Beskrivelse eller Afbildning ;it tinde; det maa da følgelig

henstaa uafgjort, om vi her have med en fr

. I at gjørp eller ej.



Corella, Alder & Hancock.

Corella parallelogrammet (O. P. M.)

Synonymi og Literatur.

Ascidia parallelogrammet, O. F. Muller, Zool. Dan. Podr. Hafniæ 1776,

p. 226, no. 2737. — O. F. Midler, Zoologia Danica, vol. D. Hafniæ 1788,

p. 11, tab.XLLX. — Thompson, On the Moll. ol Ireland (Ann. of X. H. V.

1840, p.94). — Forbes and Hanley, British MoUusca I. London 1853, p.34.

— M. Sar3, Beretn. om en zoolog. Bejse i Lofoten og Finmarken, p. 156.

(Nyt Mag. for Naturv. 6. Bd.). — M.Sars. i Forh. i Christ. Vid. Selsk. for

1858. Christ. 1859, p. 64. — Lutken, Nogle Bemærkn. om de ved de danske

Kyster iagttagne Arter af enlige Søpunge (Ascidue siiiqrfices) Nat. Foren.

Vid. Medd. 1860. - Alder, On the British Tunicata (Ann. and Mag. of

Nat. Hist.Vol. II 1863 p. 157). — Dredging among the Shetland lsles (Bop.

Brit. Assoc. f. Adv. of Se. 1868, p. 302). — Kupffor, Tunicata, i Jahres-

Kroppen sammentrykt, noget højere end lang, paralellopipe-

disk, fasthæftet med Bugsiden, stundom fri. Længde 2—3 cm.

Høide 4—5 cm.

Kappen temmelig tyk, gjennemsigtig, næsten hel glat.

Mund- og Kloakaabningen omgivne af Kingmuskier; iøvrigt er

Dyrets Muskulatur svag og næsten kun udviklet paa venstre Side

(i Modsætning til Slægten Phallusio, der har Muskulaturen udviklet

paa højre Side). Mundaabningen 7—8-lappet. Kloakaabningen f>-

lappet Analsiphonen hos det levende Dyr meget længere end

Mundsiphonen.

Tentaklerne ugrenede. trekantede, ea. 30 i Talle#

Gjællesækken uden Folder, strækker sig gjeun-m hele Kroppen;

Længde- og Tværribber danne i F<uvninir kvadratiske Felter. Længde-

ribberne svæve tilsyneladende frit over Felterne; men overalt hvor

Længderibberne krydse Tværribberne, kommunicere de med hinanden

ved Hjælp af lange Forbindelsesstrænge. Gjællespalterne ere bue-

formet eller vinkelformet bøiede og ordnede koncentrisk omkring

Midtpunktet af Feltet.

Kygfolden flad, paa begge Sider indfattet af lange Papiller.



tarmen rager frit ml i Kloakrummet. Anus fliget. Ingen Liste i

Tarmen.

Genitalia beklæde Maven og Tarmens forreste Parti.

Findesteder.

Danmark: Øresund, Hellebæk (Lutken, Andersen, Bergb og Forf.),

Gilleleie (Horring), Kattegat. 8. f. Hals. 2—3 Fv. (v. d. Eecke), Samsø

(Llitken).

Norge: Laurvig (i. F. Muller), Glæsvær, 10—50 Fv. (Pommerania),

Arondal, 10-20 Fv. (Pommerania). „Ved Ure i Lofoten smaa Exemplarer

paa Laminarier: nordligere har je*r aldrig truffet den" (ifl. M. Sars).

Storbrittanien: Hebriderne og Sbetland, Skotlands Kyst, Irske Kanal,

Irland. Smmgidrd lifl. Tlmmpsoii!. Sle-tland. ..sjæld., kun 5 Explr.. 10 Mile

0. f. Balta" (ifl. Dredg. Eep. 1868).

Ciona, Savigny.

A. Eygfolden repræsenteret af en Bække Papiller, der ved Basis

ere forbundne med hinanden ved en Længdeliste. 100 Tentakler

og derover G.fasckularis (Hane).

B. Ovennævnte Længdeliste mangler; 40—50 Tentakler.

a. Grønlig Testa, Længdemuskler hvidlige C. intestinalis (L.).

b. Brunlig Testa, Eødt Pigment . . C. canina (O. F. M.).

Anm. Disse 3 Arter opføres her for Fuldstændighedens

Skyld, hvad Ciona canina ug inkshnalis angaar, da er det mig

al opdage nogen Artsforskellighed imellem dem. Kupffer

angiver, at*an har gjenfundet Hancocks C. fasticularis i Aissund

og andre Steder
; jeg har forgjæves søgt efter denne Form i Lille

Belt, i Farvandet mellem Fyn og Langeland øg

Ciona canina (O. F. M.).

Synonymi og Literatur.

Asicidia emdnn. O.K. Midler. Zool. Dan. tab. 55, fig. 5-6 (herefter

eopieret i Encycl Mt-th pi Ol h_ 1-3 — Forb md Hanl Brit Mr.ll

I, p.Sl, 1853. — Lenz, die vii finere d Id m ud Bueht. I, p. 24

Anhang I. /.. >l Jahresk 1*71. 1^75 d. Konimiss. >. s. v.i.

Phtdbma c<nu„... SavL-ny. Me„i. an. sans vert. II. p. 171.



Ciuna caninu, Kupffer. Timicata, i Jahrcsbericht otc. Kiel 1875,

pag. 206.

Ascidia intesthmlis. Linn.-. Syst. N'at. 12 od. 1767, tom. I. pars II. —
Cuv., Mém. du Mus. II, pi. 2, fig. 4—7. — Macgillivray, Moll. Aberdeen,

p. 813. - Forb. a, Hanl., Brit Moll. I. 1 «:»:?. p. .11. - M. Sars, Beretn.

om en zool. Eejse i Lofoten og Finmarken (Nyt Mag. f. Natunr. 6. Bd., p.

156). — Dredging among the Sketland Isles (Eep. Brit. Ass. f. Adv. of

Se. 1868, p. 302).

Phallusia intestinalis, Sav., Mém. an. sans vert. II, p. 169, pi.

1. — Thompson, On the Moll. of Ireland (Ann. of Nat. Hist. V, 18

)5). - Uljanin, i enAfh. paa Eussisk. Moskov 1872 (in. Zool. Kec).

,
Fleming, Brit. An. p. 468. — Kupffer, Tunicat

. Kiel 1875, p. 207.

Kroppen høj, valseformet, svagt sammentrykt, fasthæftet med

den nederste Del af Bugfiaden.

Kappen hos yngre Dyr fuldstændig gjennemsigtig, hos de store

Individer undertiden brunlig, uigennemsigtig, tyk. Længde 10—15cm.

Mundaabningen 7— 8-lappet, Kloakaabningen 6-lappet; begge

sidde paa lange, næsten helt retraktile Siphoner.

Tentaklerne ugrenede, 40—50 i Tallet.

Gjællesækken indtager omtrent den øverste 2
/a af den cylinder-

formede Krop. Stærke og svage Tværribber afvexle med hinanden;

de stærke Tværribber danne i Forbindelse med Lffingderibberne

kvab tisk. 1'. '!•
i : tværs over disse løbe de svage Tværribber: der

dannes saaledes rectangulære Smaafelter. Paa Krydsningspnnkterne

mellem Længde- og Tværribberne sidde Papiller. I Baggrnnden

af Gjællesækken ligge to symmetrisk stillede, halvmaaneformede

Aabninger.

Tarmkanalen ligger nedenunder og tilvcnstre for Gjællesækken:

_, Tii.lr .i!!i -t ud i Kloakrummet: Anus helrandet.

og Mellemtann. Testes overtrække Maven og en Del af Tarmens



Findesteder.

Danmark: Øresund. Gilleleie (Lyngbyo. E.Warming), Hellebæk (Lutken),

Helsin-ør (P. Heiberg), Hveen (Friis), Vedbæk (Mariboel. Taarbæk

(J. Koeh), Issefjord (A. Smidt), Guldborg Sund (Liitken, Boje), udfor

liandh/imiLutk-n!. Fai ' rWViuthen. Farvandet

mellem Fyn og Langeland :G. Winther, Forf.), Sydfynske Øgaard (G.

Winther). Svendborg .Sund ( Liitken i. St. Belt, Nyborg (Hørring), meUem
Fyn ug Vresen (G. Winter). Lille Belt. Middelfart Sund (Liitken), Strib

'. Hofmansgave (Steenstrup og Liitken), Aarhus

t uradsen II Ini J i- i
^ i. - . k i'* _ • G. V t 1

1 S. f. Samsø

Aalborg (Juel), Vesterhavet

Nordtys i

'.

(ifl. Lenz).

N';-•>: < I

•

- ind (E. v. Benzon),- „ikke

lige til HavMund" (ifl. M. Sars).

Storbrittani.il ørkonoern. Irsk, Kyst iStranglbrdi. Shetland, West
Voe, Whalsey Skerries og Lerwick (ifl. Dredg. Eep. 1868).

Færøerne: (Midler).

Grønland: (H.P. C. Møller).

Sorte Hav: (ifl. Fljanin,.

Phallusia, Savigny.

A. Bygfolden ribbet paa begge Sider . . . Ph. mentula (O. F. M.).

B. Eygfolden ribbet paa venstre Side.

a. Eygfoldens Eand tandet . . . . Ph. prunum (O. F. M.).

b. Bygfolden helrandet.

a. Ingen større Aabninger paa Gjællesækken foruden

Gjællespalterne.

*) Tungeformede Processer paa højre Side af

Svælget Ph. aspersa (O. F. M.).

**) Ingen tungeformede Processer paa højre Side

af Svælget,

1. En secundær Bygfold mellem Svælget

og den egenlige Bygfold

Ph. venosa (O. F. M.).

2. Ingen saadan secundær Eygfold

Ph. virginea (O. F. M.).



yi- -> isrande, glatrandede Hjiller

i Gjællesækken paa hver Side af Svælget

Ph. conchilega (O. P. M.).

y. Gjællesækken ufo] Side af Svælget

Ph. patula (O. F. IL).

1. Phallusia mentula (O. F. Maller).

Synonymi og Literatur.

Ascidia mentula, O. F. M. . Zool. Dan. Tab. 8, fig. 1—4. - O. Fabricius,

Fauna Uriinl. 1780, p. 331. — Forbes a, Hanley, Brit. M...1J. I. 1853. p. 32.

pi. C, fig. 1. — M. Sars, Bcretn. om en zool. Reise i Lofoten og Finmarken
p. 36 iXyt Mag. f. Naturvid. 6. Bd.). — Heller, Untersuch. iib. d. Tnuie.

d. Adriat. u. Mittelinoeres 1, Wien 1874. p. 2. Paf. I. fiir. 1—2.

p. 32. — Sav., Mém. anim. sans vort. II, I, 1816', p. 167, pi. X. fig. 2.

1'haUnsiu wcntuhi, Kup*T. Iiuii.-ata. i Jakresbericht etc. Kiel 1875,

p. 209.

Beskrivelse.

Kroppen fastsiddende med den nederste Del af venstre Side,

noget høiere end lang, sammentrykt. Høide 15— 16 cm., Længde

10—15 cm.

Kappen tyk, bruskagtig, skjør, gjennemskinnende, oftest be-

dækket af Bryozoer o. lign. ; Farven fra grønlig hvid til brunlig.

Mundaabningen tenn takningen

sidder betydelig lavere end Munden, ligesom denne siddende ; begge

Aabninger dreiede mer eller mindre om paa høire Side.

Tentaklerne ugrenede, 25—30 i Tallet,

Gjællesækken strækker sig gjennem hele Dyret og rager ganske

lidt udover Maven; som hos de øvrige Phallusier findes ingen Folder

i Gjællesækken; Længde- og Tværribber danne i Forening et regel-

mæssigt Netværk; i hvert Felt ligge 2—6 Gjællespalter, alle med

indbyrdes parallele Længdeaxer; paa Længderibberne sidde kegle-

formede Papiller. Paa Gjællesækkens høire Side findes i Nærheden

af Svælget, tæt ved Eygfolden, en større Aabning (Kupffer). Fimre-

gruben hesteskoformet; den em Gren baiet in 1 ad i Spidsen.

Eygfolden ribbet paa begge Sider; Kanden fliget; løber ned

paa Svælgets venstre Side.



, Tarmkanalen ligger paa venstre Side af Gjællesækken. Tilhøire

begrænses Svælget af en Række tungeformede Papiller. Anus hel-

randet, ikke ombøiet.

Genitalia omgive Tarmkanalens midterste Parti og forgrene

sig ligeledes paa den stærkt udviklede Nyre. Æggelederen ud-

munder i Nærheden af Anus og er omtrent af samme Vidde;

Aabningen for Sædlederen er snever.

Fv., paa stenet Bund med Fucusvegetation (ifl.Kupfferi. ..I ulmv M^-u-d« i ,u

Klippegrund, 20-30 Fv., lige til Havøsund ; sidder ofte sammen i Klynger

• (ifl. M. Sars, Eeise iLof. etc), „Forekommer

i stor Mængde overalt ved Finmarken paa stenet Grund i Lan

og Corallinernes Bælte" (ifl. M. Sars, i Forh. i Vid. Solsk. 1. 1858, p. 64).

Brittiske Øer: Belfest Bay, Roundstom Ba\ i ..i M} Galway v i Stene

(ifl. Forb. og Hanl.l. CW Bay (ill. Thoinps.. i Ann. X. H. 1844, p. 435),

Man. Sii^tland. Orkmn. Ost- ,.» V.-stky.t at Skotland
(
iH. Fi.rb. a. Henl.),

Cromarty (Steenstrup), Hebriderne (Alder).

Island: Sk.i^tr.md. tin 1\. (Steincke).

Grønland: Ki-k-.-n.-.-.-s.-t 41. P. C. Molion. Sukkertoppen, 50 Fv. (Holbøll),

Egedesminde, 30—50 Fv., paa Sten og Ler (Olrik, Levinsen), Unianak

(Collin), Upernivik, paa Skalgrus, 80—90 Fv. (Olrik).

Nordamerika: Xew FoiuuUand (Expos. Paris).

prunum (O. F. Muller).

Zool. Dan. vol. 1, p. 42, ta

L u. Mittelm. II Abth. Wien

i Jahresbericht etc. Kiel 1875,

35 i Tallet,

ud »ver Maven: Gjællegitret i



437

hos Ph. mentula
; Papillerne ere dog forholdsvis noget mindre.

Ingen støn-e Aabninger paa Gjællesækken foruden de sædvanlige

Gjællespalter.

Eygfolden ribbet paa venstre Side; Randen tandet.

Tarmkanalen: en temmelig tyk Pude paa høire Side af Svælget;

Maven har Længdefolder; ingen Liste i Tarmen; Anus kiedsnmd,

Genitalia overspinde som hos de fleste Phallusier netformigt

den midterste Del af Tarmen.

Danmark: V. f. Hansthnliin'n. N. t. Jylland, 49 IV., sjælden paa Sand
11 V.'^'tation iiH. Kupffer).

Norge: Sølsvig ved Borgen, 10 Fv., sjælden (ifl. Kupffer).

aspersa (O. F. MUk-i i.

Dan. tab. 65, fig. 2, vol. I. p. 33.

As l ;,i;,i j,>^tnh^t, Aldir. Ann. a. Mag. X. H. 3 Ser. H, 1863, p. 154.

FhaJlnsia pxttulosa, KuplVer. Tunii.-ata, i Jahresbericht etc. Kiel 1875,

Kroppen oftest noget høiere end lang. sammentrykt, fasthæftet

med et større eller mindre Parti af venstre Side. Længde 4 cm.

Høide 3 cm.

Kappen tildels gjennemsigtig, noget mælkefarvet, mer eller

mindre bedækket med korte Papiller.

Mund- og Kloakaabningen paa korte Siphoner; den førstnævnte

terminal, dreiet lidt tilhøire; den sidstnævnte er ikke rykket saa

stærkt om paa høire Side som hos de fleste andre Phallusier.

Tentaklerne ugrenede, ca. 50 i Tallet.

« Gjællesækken rager ikke ud over Maven; forsynet med Papiller

paa de Steder, hvor Længde- og Tværribberne krydse hinanden.

Foruden de sædvanlige Gjællespalter findes ingen særlige Huller i

i. Fimregruben hesteskoformet.
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Bygfolden helrandet, ribbet paa venstre Side
;
paa høire Side i

Nærheden af Svælget er den forsynet med kegleformede Pupiller.

Tarmkanalen ligger paa venstre Side. Svælget begrænses paa

venstre Side af Rygfolden, paa høire Side af en Eække lange

tungeformede Papiller som bos Ph. mentula. Maven sammentrykt,

indvendig forsynet med Længdefolder. Anus helrandet, uden til-

bagebøiet Rand.

Genitalia overtrække netformig den midterste Del af Tarmen.

Findesteder.

Danmark: Øresund,

(Ct. Winther) , Frederiksl

bugten (Schmidt).

Norge: Glæsvær, 50 Fv.
,
paa stenet Bund (ifl. Kupffer), Arendal, 20

Fv.. ],aa stenet Bund (ifl. Kupffer).

England: Plymouth (Alder), Yarrnouth, 12 Fv., paa Saudi

Vegetation (ifl. Kupffer).

A-scidia venosa. O. F. M., Zool. Dan. — Thompson, On the Moll. of

Ireland (Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 94). — Forb. a. HanL, Brit MølL I.

1853, p. 31. — Hancock, On the Physiol. a, Auat. of the Tuuie

Pr.. c. Zool. IX p. 306).

Kroppen red forneden, noget afsmalnende opad

mod Mundaabningen. Høide 6—7 cm. Længde 3 em. Tykk 1' %—2 cm.

Kappen brusket, gjennemaigtig, svagt mælkefarvet, i ethvert Tilfælde

. mplarer.

Mundaabningen terminal, Kloakaabningen lateral; bogge siddende.

Tentaklerne ugrenede, 20-30 i Tallet.

GjæHesa .: lem hele Kroppens Høide, rager endog

ii.irrt udover Maven. Fimreorganet sidder meget langt fortil.

Rygfolden helrandet, ribbet paa venstre Side. Høire Side er som hos

de fleste andre Phallusier glat, ret ud for Svælget besat med korte Papiller,

og her findes en secundær, ganske lav, men med-
løber paa høire Side af den egentlige Rygfold, langs denne helt ned til

Ende af Endostylen og tal æd denne.

Tarmkanalen ligger paa venstre Side; Anus helrandet.

Grønitalii Del af Tarmkanalen.



Norge: Bergen (Koren).

De Brittiske Øer: Strangford, BeM '. Kul oj bugten (ifl. Thompson),

Hebriderne (ifl. Forb. a. Hanl.i. Shetland (Alder).

5. Phallusia mrginea (O. F. Muller).

Synonymi og Literatur.

Ascidia rirginea, O.F.M., Prodrom. 1776, p. 225, No. 2732. — Zool.

Dan. vol. H. 1788, p. 12. tab. 49. fig. 4. — Mao Gillivray, Moll. Aberdeen,

p. 312. — Forb. a. Hanley, Brit. MoU. I, 1853, p. 33, pi. C, fig. 2.

Ascidia sordida, Aid. & Hane, Alder, i Transact. of Tyneside Nat.

F. Cl. vol. I, part II, 1848, p. 199. — Mac Iutosh, Marine Fauna of St.

Andreas. 1875, p. 55. pi. !>, lig. 1—2.

Phallusia virtjimo. K ;.il. r. Tunirata. i Jabresbericbt etc. Kiel 1875,

Kroppen elli] eftet med et større

eller mindre Parti af den venstre Side. Høide 6—8 cm. Længde 3 cm.

Kappen gjennemsigtig, især paa yngre Exemplarer; temmelig

tynd og skjør. Selve den indre Krop smuk rød.

Mund- og Ifloakaabningen paa korte Siphoner: den første

terminal; den sidste er rykket halwcis ned mod Basis og noget

om paa høire Side; begge dækkede med smaa Vorter.

Tentaklerne: ugrenede, ca. 56 og derover.

Gjællesækken naaer ikke ud over Maven; ingen Papiller paa

Længderibberne; kun hist og her knopformige Processer. Ingen

støn-e Aabning i Gjællesækken foruden de sædvanlige Gjællespalter.

Rygfolden hel randet, ribbet paa venstre Side.

Tarmkanalen ligger paa venstre Side. Svælget med en Læbe

paa høire og venstre Side; Anus med en flad Læbe for og bag,

helra ndet, noget ombøiet.

Genitalia overtrække netfonnig Tarmens høire Side.

Findesteder.

Danmark: Agger (Øaterboel), Struer (Smith), vestlige Del af Lim-

tjurdc-n i Lutken), V. f. Hanstholm, 49 Fy., paa Sandbund uden Vegetation,

hyppig. X. f. Jylland, i Slik (ifl. Kupffen.

Norge: Staværn. paa Sten (il!. O. F. Midler).



Slesvig og Holsten: X'.V— X. f. Sild, 15 Fv., fint, paa graat Sand

med Muslingeskaller, uden Vegetation (in. Kupffer).

Holland: I Xa'tdied.-n at IJurkum lo'\. lu Fv.. hyppig paa Sand og

> i .. itir.l Skaller uden Vegetation (ifl. Kupffer).

De Brittiske Øer: 55° 40' NB. 4° 50' VL. (Andrea. Cullercoats i Alder.

. a, Bane"); Man, 20 Fv.,

paa døde Skaller (ifl. Forb. og HanL); Hebriderne. Shotland (ifl. Forb. og

Hanl.); Aberdeen, hyppig paa dybt Vand (ifl. Mae Grillivray); Skotske Kyst,

i

'-

:-iU Fv.. Bass-Eock, 24 Fv., hyppig paa graat, slikagt. Sand, i Nærheden at

.
i''

:

. V ...-,;_!.

uden Vegetation. X.O. f. Yarmouth. HJ Fv.. paa en \)\\mA at s !:

Vegetation (ifl. Kupffer).

6. Phallusia conckilega (O. F. Muller).

Synonymi og Literatur.

Ascidia concliilega, O. F. M. , Prodrom. 1776, p. 225, No. 2727. — Zool.

Dan. vol. I, 1788, p.42, tab. 34, fig.4—6 [ikke H. P. C. Møller, Index MoU.

Gronl.1842, p.22]; ? Forb. a. Hanl., Brit. MoU. I, 1853, p.35 [ikke M. Sars,

Beretn. om en zool. Eeise i Lofoten og Finmarken, 1, c. p. 157].

riuiUiisi,! i. ,, il :•!•. k:
i

]> r i -to, Kiel 1875,

p. 212.

Beskrivelse (efter Kupffer).

Kroppen aflang >ami ut t tast.dildende. L. 4 cm. Br. 2—2,5 cm.

Tykk. 1 cm.

Kappen tynd, seig, bedækket med smaa Ste

Inderlegemet er brunligt eller grønligt.

Mund- og Kloakaabningen paa korte Siphoner; den førstnævnte t-T-

minal, begge i Midtlinien.

Tentaklerne ugrenede, 50 og derover.

(ijællesækkon i-ager noget ud over Maven. Længderibberne bære paa

Sammenstødspunkterne med Tværribberne lange Papiller: derimellem sidde

kortere. T\end. - miuotrid. i-diggende kredsrunde Aabninger af 1 mm.
Diameter findes i (rjadiesa-kken. hver paa sin Side foran Svælget.

Eygfolden helrandet, ribbet paa venstre Side: henimod ri

Eand og paa hele høire Side bedækket med smaa koniske Papiller. [øvrigt

samme Forløb som hos de andre Phallusier.

i • — .

-

i !
' -dd- at bælget: disse Papiller ero Forlængelser af Tværribber

' '' llesa x i Maven lun La-ngd. ist i Lu Liste i Tarmen; Anus med
to ombøiede Læber.

(ienitalia overtrække d<'t midt .-: -. i-.u;.--

Xorge: Arendal. i -2k> i'w. h\ olen Vege-



7. Phallusia patula (O. V. Mullen.

Kroppen liøiere end lang, sammentrykt, fasthæftet med et større

eller mindre Parti af venstre Side. Høide 29 mm.; Br. 19 mm.;

Tykt. 10 mm.; Afstand imellem Aabningerne 10 mm.

Kappen gjennenisigtig, tynd, skjor: den fri Overflade fint

rynket; enkelte I ssear, især paa den forreste

Halvdel. Inderkroppen stærkt rød.

Mund- og Kloakaabningen paa korte, stumpt kegleformede

Siphoner; Mundaabningen ligger næsten i Midtlinien, hvorimod

Kloakaabningen er rykket langt om paa høire Side og ligger næsten

lodret under Mundaabningen.

Tentaklerne ugrenede, 18—20 i Tallet.

Gjællesækken : Ingen Papiller paa Længderibberne; paa Gjælle-

sækkens høire sid- ; heden af Svælget

afbrudte, saa at de Forbindelsesstrænge, som Tværribberne sende i

Veiret, ende som Papiller. Fimregruben hesteskoformet.

Kygfolden heh ni * »« r | , . listre Side, bliver bredere bagtil.

Tarmkanalen ligger paa venstre Side. Svælget med en Læbe

paa høire og vens! ler paa høire Side. En Liste

i Tarmen. Anus med ombøiet hel Kand.

Genitalia overtrække netformiLV hoire side af det mellemste

Parti af Tarmen.
Pindesteder.

Xorge: Arendal, 8—12 Fv. , stenet Bund med lue., ideer. Glæsvær. 50

Fv., paa Sand (ifl. Kupffer).

Island: Skagestrand (Steincke).

Granland: ud i
li.iuu r> I., ditet-amriv. -e Kielseu).



ig opføres her en Repræsentant for den mærkelige Gruppe

rne, som benævnes Appendicularier, nemlig:

Oikoplettrtf Jln helium, (J. Muller).

labéllum, Joh. Muller, Berichte iiber einige at

formen d. Nordsee (Archiv flir Anat. u. Physiol. 1846, p. 106, Tab. VI,

fig. li: I-'ortsetz. <1. Berichts iibor eiuiuv { . ri mm 1. Xordsee (Ibid.

1847, p. 158).

Appentlici lu-I« r-h. '!.<„,. Huxhy. nWrv. upon the anat. a. physiol.

of Salpa and Pyrosoma together with remarks upon Doliolum and Appni-

.UrnUiria . PMlu^ph. Transaet. part II f. 1851).

Danmark: Lille Belt (Stud. mag. R. S. Berg og Fort), Fan-andet mell.

Fyn og Langeland (Forf.).

De Brittiske Øer: Helgoland (ifl. J. Muller), England (ifl. Huxley),

Shetlandsøerne (ifl. Bep. Dredg. among the Shetland Lsles 1868).

Anm. ( er saavidt mig bekjendt ikke før

truffet i de danske Farvande. I Løbet af August Maaned 1879

var den almindelig i Lille Belt og i Farvandet mellem Fyn og

Langeland; jeg fik adskillige Exemplarer, der endnu sad i Hertens'

saakaldte „Hus". (Se Tab. II til Fols Afhandling „Etudes sur les

Appendiculaires" i „Mern. de la Soc. d. Phys. et d'hist, nat. de

Geneve." Tome 21. Geneve 1872.) De vare meget sensible og døde

som oftest allerede efter 2—3 Timers Forløb, skjønt de strax bleve

tagne med en Pipette og sat over i et Glas med frisk Tand. Kun

en enkelt Gang lykkedes det mig at holde nogle Exemplarer levende

Natten over. De svømmede med megen Livlighed og holdt sig

hammerformigt adstrakte; Halen i vandret Stilling, noget krummet;

Kroppen lodret med Genitalregionen nedad og Munden opad. Deres
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Bevægelser vare aftrådte "ir tumlende, stundom hvirvlede de afsted

med stærk Fart, til andre Tider forholdt de sig ganske stille

og sank da langsomt ned mod Bunden. Kun hos de enkelte

Exemplarer, der sad i det saakaldte „Hus", saaes Halen i en

temmelig jævn bølgende Bevægelse. Naar Døden nærmede sig,

brast Chordaen og Halen krummede sig hjælpeløst sammen: Be-

vægelserne bleve mattere og mattere; det sidste Livstegn var den

meget intensive Finnebevægelse i Munden og den forreste Del af

Tarmkanalen.



Forgreningen og Bladstillingen

hos Slægten Nelumbo.
1

)

Docent, Dr. Eug. Warming.

(Hertil Tav. TUL)

I sit Værk „Blfithendiagramme", Bd.II, S. 178 beskriver Eichler

Forgreningen og Bladstillingen hos Slægten Nelumbo paa følgende

Maade, i det han dog udelukkende støtter sig paa Casparys Teg-

ninger og Angivelser.

Hovedaxen er ubegrænset. Hos den udvoxede Plante er den

.,ein horizontales , im Grunde des Wassers in oder auf dem Boden

is und an den Knoten wurzelndes Rhizom, an welchem

hiernach pine Ober- und eine Unterseite zu unterscheiden sind. An

diesem Stamme wechseln nun stets 2 kurze, nur 5—15 Mm. lange

Internodien mit einem sehr langen ab, das eine Ausdehnung von

1 Meter und dariiber erreichen kann; die Blattorgane stehen somit

immer zu dreien dicht beisammen, die successiven Gruppen — wir

wollen sie Triaden nennen — aber weit von eiuander entfernt."

(Dette og for største Delen ogsaa det i det følgende [

kunne ses af omstaaende Træsnit, hvis Betegnelser ere de samme

som Eichlers; se ogsaa Tav. VIII, Fig. 11 og 12.) „Jede Triade

besteht aus 2 NiederbJattern und 1 Laubblatt, die sammtlich in

des Stammes, d. i. nach oben und unten fallen. Das

erste Niederblatt n gehort der Unterseite an, ist stengulv

') Meddelt i Modet den Ode April 1880.



liegt anfangs ganz in der Kichtung- der Axe und hiillt die End-

knospe ein. wird aber sodann von diescr beim An.streiben am

Grunde durchbohrt und riehtet sich senkrecht auf." (Ikke frem-

stillet paa mit Træsnit.) „Das zweite und dritte Blatt der Triade

fallen beide auf die Oberseite, sind also einander super-

ponirt; das erstc derselbcn, «', ist ebeufalN fin Xi.-d-rld.-itt.

langer als das vorausgeheude, aber nur halbumfassend" (Tav. VIII.

Fig. 11, 12), „das zweite jedocb, l, stellt ein auf langem Stiele

fiber das Wasser emporgehobenes , concav-schildformiges Laubblatt

dur, das mit einer stengelumfassenden 2-kieliegen Axillar- oder

-ip<d .--i. MTM-lu'ii M. Es fulgt nun da-

. . dann wifdev t-ine LSlal

scbaffenheit, wie eben beschrieben

unten, den beiden folgcnden. »' und /. wiedei nacb oben, und so

geht die Sache ins Unbegrenzte fort."

„Die Bliithen erscbeinen, sobald sie iiberbanpt auftreten, ein-

zeln in der Acbsel des zweiten Niederblatts der Triaden" (III, fl, i

Axelen af n' paa Træsnittet), „und werden von diesem sammt dem

Stiele des benachbarten Laubblatts anfangs scheidig umbiillt. Sie

sind lauggo.stiolt, olme Vm-blatter; ibr erstes Periantbblatt falit

dem Tragblatt gegeniiber (median nach hinten), das zweite wieder

iiber dasselbe" (se Fig.; derpaa følge Blomstens øvrige Blade).

„Ging die Bliitbe aus der Acbsel des obern Niederblatts n'

hervor, so bringt da.s Miporpnuirre Laubldutt / einen Bereicherungs-
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(r paa mine Figurer). „Derselbe befindet sich

m der Stipel st seines Tragblatts und der Axe ; an

Grunde befinden >iu 2 JN'iederldiitter o und 6, beide der

miungsaxe zugek< iirt - . ii i - ]• n rt, das untere, a,

2kielig und 2spitzig, das nhere. b. langer mul lspitzig; dann

r

'-'
., hierauf eine Blåttertriade von

der bekannten Beschaffenheit , uncl damit ist denn das Verbalten,

wie am Hauptstamme, eingeleitet , der Bereicberungszweig wåchst

nun in der gleichen Art wie diemi fort und biingt aus seinen

Blattachseln Bliithen hervor und ileue Bereicherungszweige, wieder-

um von dersolbm U.-M-liattVnheit •

rtie am Hauptspross."

Dernæst omtalen hveiled-. det Retningsforhold af Berignings-

_:'•-! . : ommer, naar de blive i den Stil-

oprindelig givne, ændres ved Drejninger, saa at ogsaa Berigmngs-

grenenes n-Blade komme til at ligge paa Undersiden, men n' og l

paa Oversid ti, og leres Ligln 1 i.i. > ilovt laxon Mimi fuldkommen.

„Ton dieser Drehung .... abstrabirt, sind in dem YVuéhse

von Xrhtn.ho, wie uir lim \ "tstehend, ausschliesslich auf Casparys

brietliche, von scbenen Abbildungen begleitete Mittheilungen bin

zwei.Punkte von Interesse: die

Superposition des zweiten und dritten Blatts jeder Triade und die

Superpositi rror a und b an den Ben

zweigen. i.
"

'

und wird z. B. auch bei Calla, Rhaphidophora pertusa, TofcUUa,

Cok-hicum und SU:,t<>taplirv.n> ijlabru,,, beoltaelitet; ducb sind dies

sammtiieh monocotyledoiiischc Pflanzen, bei Dicotylen vviisste ich

S rengel, und



;

mod det spirende Frø. Efter dette Lavblad følger det 1ste Løvblad.

Tydning af denne Ejendommelighed", som forekommer m\u .len n«>r-

slagning af et Blad, og jeg finder en Støtte for denne Mening deri,

at der bos nogle Gramineer if. Ex. Triticum rulgare og Arena (se

MalpighisTegiiiiig.-n. Ifonleitw h?.r<istidtn>,i
r
Lolnnn tnnuleutnm, Ah>-

uw.rittw, Siijui jitnce« o. a.) virkelig tinde,, er lille Skæl i Alternation

med Kimbladet og liggende mellem dette og Lavbladet. Dette Skæl,

der ogsaa er v. i ; ,r'. og .-om endog er afbildet.

om end ikke nærmere omtalt ,! Mai _!i. u'r<..a tor over 200 Aar
siden, kaldtes af Kiehanl ..epibla-te". af Mirbel ..lobule", og blev af

petit cotvlédon-. Dette Legeme har f irskjellig Form hos do tbrskjelligo

Arter; hos nogle er det et lille Skæl 11 1 i 1 1 d 1 fere,

halvmaaneformet Valk, hos andre saa lille, at det mvppe er synliirt.

Man har ogsaa >
l (herhen nær-
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mit dem zweil att der Triaden vor-

liegt. ist geradezu einzig in seiner Art, Ob es m-"\-li--li i-t.

dafiir eine Erkiarung zu geben. welehe mit den gowohnlichen Ee-

geln der Bi I dit bleiben."

Jeg bar i det fon tendi kftrykt Eichlers Ord angaaende

denne Sag for saa meget korten.' at kunne udtale min egen Meniim

I. „HoTedaxen", d. e. det ældre Rhizom. I Eichlers \ d. e. Casparys i

: der intet urigtigt; se

Tnesnittet. 10m en Iagttagelse synes ikke at være gjort, in-inli-

den. at der i Axlen af 2det Lavblad, n' , findes en ganske lille

Knop (I og II paa Træsnittet), naar der da ingen Blomst sidder

der (se III, fl). Men en Tydning, hvorved disse mærkelige og

•
• som del sj aes ..< aesta tende" v-

paa en meget simpel og rekommer det mig, at

der kan gives.

Botanikere, der have skrevet gode Ting derom. Alene <

optage disse Un .-embryogenetisk

Side; et gjennemført Studie af alle monokotyledone Kim, især af de,

der ingen Fioh\ide kar, vil \a 10 at -tor Interesse med Hensyn til

Monokotyledenenies Systematik og deres Slægtskab mod Kiyptogamerne.

Kryptogam-Kim>ii endnu rindes hos visse Monokotyledoner.

I'eime mærkelige Stilling af kimldadet og Lavbladet lige over

hinanden har ogsaa ført til den Theori. at „Scutellum" ikke skulde

være noget Kimblad, men f. Ex. en Roddannelse (hypoblaste, Richard)

eller et eget Organ, „Camode", som hverken er Stængel eller Blad

(Cassini) ; de nyere embryogenetiske Undersøgelser lade dog ingen Tvivl

tilbage i denne Henseende.

Mærkeligt nok synes den Anskuelse, at det nævnte første om-
skedende, men pladelo.-e Blad. der af Tyskerne ofte kaldes „Keini-

1 itt-el id -kuli \ m. Kimbl let- Sked 11 it holde sig endnu

man skulde tro. at den vel bekjendte Sag. at der kan ligge et langt

Stamgel-tykk m 11. m i tt Hn, -Kimbl let ir nok til it fjærn

denne Tanke. Han-tein betegner ogsaa Epiblastns som hørende med
til ..Keimblatt- : • higet uklar.



Hvert af de sanimenkjædede Skud afgiver tre Intemodier til

1) det 1ste Internodium bærer Løvbladet, l, med dets

tilhørende Stipel; dette Internodium er ganske kort. Løvblade!

vender op ad; det >n>tt<-r Bermnui-sslniddet r paa Figurerne.

2) Det 2 det Internodium er det forlængede, undertiden

meterlange og knoldformig fortykkede, fra hvis opsvulmede Ende

alle Bødder bryde frem (Træsnittet og Tav. VIII, Pig. 11, 12). Dette

[nternodiiun bærer Lavbladet n, som er helt omfattende, i Alter-

aa&on med / vender ned ad, og som støtter en Knop, Hoved-

knoppen, der \oxer ud til det ki tme, I\b i en i r-., 1

,

Skud.

3) Det 3die Internodium er meget kort; det bærer Lav-

bladet n' , der i Alternation med n vender opad, og det støtter

ingen Axelknop; dette Blad er kun halvt omfattende, men naar

det ikke omfatter selve Khizomaxen, paa hvilken det synes at staa,

er det, fordi det selvfølgelig ikke kan omfatte den kraftige Axel-

knop, der hører til det neden for staaende Lavblad n, og som fort-

sætter dets Moderaxes Væxtretning.

4) Derefter standser den relative Hovedaxe i sin Udvikling,

saa fremt Planten er i et rent Ernærings- eller Hvilestadium, og

der frembringes endnu kun ét eller maaske et Par skælformede

Blade af højst ubetydelig Størrelse og med højst ubetydelige Inter-

imdier. Denne fejlslagne Ase er den lille Knop, der synes at være

Axelknop for n', og som findes paa Træsnittet mærket I og II

ilige .»ven for «') — Er Planten i Blomstrings-Stadiet, afslutter

Axen ikke sin Udvikling saa tidlig, men frembringer, ligeledes

med Fortsættelse af Alternationen, to Bægerblade (se Træsnittet,
fi,

med andre

Id optræde.

Bladstillingen er saaledes en ganske regelmæssig 1
2 Stilling;

der er kun. det ejendommelige, at det nederste Blad paa hver

er et Løvblad, og de efterfølgende Lavblade, hvmpaa



• ' . fifen dette er dog ikke uden Analogi; hos

f. Ex. Anemone nemorosa or sædvanlig ei Lovblad Skuddets lste

Blad, og alle følgende Blade indtil Blomsterstænglens Løvblade ere

Lavblade. (Om Vitis se nedenfor).

Grunden til, at alle Blade paa Rhizomet komme til at ligge

i kun 2 Planer, er den, at det lste Blad paa hver af de

bladede, til hvilke Nelumbiaceerne jo efter deres Kim m. m. henføres,

men det findes dog f. Ex. i Aristolochia-Slægteii og hos Asarum,

og er saa meget desto almindeligere hos de Enkimbladede. Der

bør dog særlig fremhæves en Tokimbladet, som viser samme Blad-

stilling, nemlig Vitis og beslægtede. Efter den St. Hilaireske. vist

nok rigtige Theori, ere Lang-Skuddene hos disse Planter Sympodier,

og de lste Blade paa alle sammenkjædede Skud vende ind ad mod

- - :,. ii > xXt !> ! i. N ..is l'iti.- til

Trods for de andre Ligheder med denne alligevel intet Steds synes

at have to paa hinanden følgende Blade staaende lige over hinanden,

er G run. Len den, at kun det Blad, der er Moderblad for den Sym-

podiet dannende Gren, og i det højeste et Blad til, der staar

neden for dette, findes staaende paa den sympodiale Axe, medens

derimod det næste, ovenfor staaende Blad paa den til Side kastede

Hovedaxe er fjærnet fra Sympodiet og staar ude paa Slyngtraaden.

Men hos Nelumbo bliver ogsaa det Blad paa Ilovedaxen, n' , del-

følger efter n, Moderbladet for den Sympodiet dannende Gren. staaende

tæt ved Sympodiet og tilsyneladende paa det. Dette maa bidrøn

fra en svag Sammenvoxning mellem Hovedaxen og Grenen.
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Det følger af det foregaaende , at de Skud, der afgive Dele

podiedannende Gren, der er Axelknop for Blad n, har det samme

Bladtal og de samme Bladformer samt de samme Længdeforhold

af Internodierne, som dens Moderaxe. Dette maa særlig frem-

hæves, fordi Berig vn? forgrene sig,

efter Caspary skulde begynde med en derfra forskjellig Bygning.

Det af Eichler som saa enestaaende fremhævede Stilliugsforhold

hos Nelumbo viser sig altsaa at være noget meget simpelt og na-

turligt; l staar over )>', fordi den or sin Axes 1ste Blad, der vender

iud ad mod Moderaxen, som forefindes i rudimentær Tilstand

II. ierigoiugs->k:!iidi-: -szweig", r), paa

Figurerne mærket r, udspringer altsaa fra Axelen af Løvbladet, l,

og omfattes først af dettes Axelblad, st (Tav. VIII, Fig. 11, 12).

Bladene paa 1; uimm- . ' ere følgende:

1) Det første Blad, a paa Fig., vender efter Caspary ind ud

mod Moderaxen og staar langt nede ved Grenens Grund, hvilket

altsammen ogsaa stemmer med min Opfattelse; dog er jeg ikke

ganske vis paa, at det har nøjagtig den Form, som Caspary an-

giver (mit Materiale stammer næsten alene fra Vintertiden, da

Planten var i Hvile <>- all,. Blade vare i Knoptilstand). Derimod

kan jeg aldeles ikke finde Casparys Lavblad b, der ogsaa skal være

stillet ved Grunden; paa intet af de Længdesnit gjennem unge

Knopper, som jeg har undersøgt, har jeg kunnet finde det, og

skjønt jeg ikke kan -_. at mit Materiale har været saa rigeligt,

som jeg havde ønsket, har jeg dog analyseret et ikke ringe Antal

Stængelspidser med deres Blade og Knopper, af hvilke nogle findes

afbildede paa Tavle VIII. Denne mærkelige Uoverensstemmelse

mellem Caspary og mig véd jeg aldeles ikke at forklare, og jeg

kan kun anbefale denne Sag til fornyet Undersøgelse, ligesom jeg

ogsaa selv, naar nyt BCateriale Btau til min Disposition, vil tage

Sagen op igjen. Har Caspary taget fejl, hvad jeg maa tro, falder



2) Grenens 2det Blad er ved et kui-t tut. , .lium fjærnet

fra lel tste; jeg har kaldt det n lige som Eichler, fordi det aaben-

liart svarer til 2det Blad paa Ehizomskuddene. Det vender, da

del staar i Skifte med a, ud ad mod Støttebladet /.

er den Stillinu. som Caspary tildeler det.

3) Grenens 3die Blad. n', staar i Alternation med n. og kommer

saaledes til at staa lodret over a. Det har et meget kort lim r-

4) Efter Frembringelsen al endnu et højst ubetydeligt skæi-

blad stand- sit Arbejde, og den hele Gren-

spids optræder ganske som paa de ældre Khizomer som en yderst

lille Vorte. Grenen forholder sig fra nu af ganske som Hovedaxen.

Sammenligne vi na Hovedskuddene. der

danne Sympodinm, finde si en hildst.emliu 0\tien>-t lumeKe. i

undtages det ene Punkt, at disse Berigningsskud skulde have et

Lavblad, b, mere paa deres allernederste Del. Lavbladet a stem-

mer nemlig fuldstændig med Løvbladet l deri, at det som dette er

,•''-
det forlængede Stængel- i.. i,:<imeine, /('til di--.-.-.

n' , og derpaa indtræder ganske den samme Sympodiedaunelse som

hos disse. Det eneste, hvorved Berigningsgrenene afvige fra Hoved-

skuddene , er, at deres absolut nederste Blad (a) er et Lavblad,

medens de nederste Blade paa hine ere Løvblade.

Det taler nu i høj Grad for en Fejltagelse fra Casparys Side

med Hensyn til det angivne Blad b, at der er en saa gjennemgaaende

Lighed mellem alle Skuddene i alle andre Henseender: ra

au der paa dette ene Punkt skulde være en Afvigelse og det en

saa væsenlig.

Efter Løvbladet l med dets Berigningsgren følger altsaa Lav-

hi -d-t -. mi 1 d-t- iv Si:Il< !,. lf, vedskud, som fortsætter >•

Paa Grund af dette Skuds Mægtighed i Forhold til den kort derefter

• og til Siden kastede Hovedaxe. forekom det mig
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rimeligt, at der i d. "..m-ke muc Kimjij.,.] kunde findes interessan

Forhold, som navnlig kunde sammenstilles med Forholdene li

Vitis, og en Undersøgelse, foretagen ved Længdesnit gjennem Kno

perne, bekræftede dette. En Eække af saadanne Længdesnit

fremstillet paa Tav. VIII; der mangler nogle Mellemstadier, s,

Figurerne ville vise. at den Forskydning af Hovedaxen ud 1

Siden, der findex SI forefindes i Anlægget, i de alle

Monopodier, saaledes som Casj-arv .- Ki.-lil-r antage, vikle vi ha

et nyt ene staaende Forhold at optegne, nemlig Forekomsten

terminale Løvldn le: dei kjondes terminale florale Blade, is:

kommer mig, at man ikke kan andet end at betegne Blad l f. E

i Fig. 1 eller Fig. 2, 5, 8 o. s. v. som terminalt i Forhold til d

neden for liggende Axepartis og hele Skuddets Retning, om det ei

staar lidt ud til Siden t-i Midtlinien, der læu'n'es gjennem Stængeh

udgaaende fra Figurernes Grund.

En nøje Betragtning af Figurerne vil bekræfte det sag

I alle Figurer er d- 1 val-t d. -amme Betegnelser som paa Tn

snittet og hos Eichler: l er Løvbladet, st dets Axelblad, n 1ste La

blad, n' 2det Lavblad, >i- odie Lavblad paa en Axe. /• Bericning

grenen i Axelen af Z, a dets nederste Blad; Iv, liv o. s. v. b

tegnes Væxtpunkter af Iste, Ilden o. s. v. Orden.



ertpnnkt er i II r. Del

Del 1 1 1 t ff t

rent er beligge

mon her sos tj

odentlig vil b

ult Huvedaxen

idelig mellem j

end den i Fig.

selknoppen loller Bladets Median).

-an>ke at lig-e i .amme Plan som d

uffet af Sluttet. Denne Gren er i:



Sammenstiller man Pdvi] lingsl inei,.<

Rækkefølgen omtrent blive følgende (naar / tilføjes.

ningsgrenen, ellers menes Spidsen af det hele Ekizom

Moderaxen for det Skud, paa hvilket det sidder, ikk

Pig. 3, 9r, 8, 4, 6, 9, 7, i hvilke denne Hm o

al Blad ir er an

af Døtreaxen ere , naar l fradrages, en mere eller i

fremtrædende Hvælving. I Fig. 9 og 7 er Berigning

Blad tydelig anlagt.

Derefter føres vi atter til Fig. 2. Det viser sig

desværre mangler en Del Mellemtrin; dog kan Udi

i det mellemliggende næppe være tvivlsom.

. H<;
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