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Videnskabelige Meddelelser

den naturhistoriske Forening i Kjobenhavn.

Andet Aarti.

1863. Udgivne af Selskabets Bestyrelse. Nl\ 1—4.

Pugillus plantarum imprimis hispanic

XXXIII. Globulariaceæ.

Globularia Ali/pum L. (Hisp. Corona de fraile).

In rupibus promontorii Charidemi (Cabo de Gata)! Menorca

(Pourr. !).

G. nana Lam., G. cordifolia 0, nana Gren. & Godr., (Lge. exs.

Nr. 332).

In rupibus calcareis ad Encinillas (prov. Burgos)!

G. nudicaulis L.

In rupibus calcareis regionis raontanæ supra pagum Encinil-

las, 18 Oct. c. fr.I

G. tenella Lge. n. sp., truncus suffruticosus, brevissirae emersus

subnodosus; caules a basi adscendente stricti, graciles,

5-8-polIicares, parce foliati, apice longo spatio nudi; folia

radicalia ovali- v. elliptico- spalhulata, glaucescentia, suble-

pidoto-incana, apice integerrima, obtusa, retusa v. acutiuscula,

raro brevissime tridentata, dentibus subæquilongis ; folia

caulina elliptica v. lanceolata, mucronata; capitula exacte

globosa, minuta (fere Pisi magnitudine) anthoclinium coni-



cum
;

paleæ lanceolatæ, acuminatæ, a medio ad basin

glabræ, supeme ciliatæ, calyce paulo longiores ; calycis tubus

obconicus, dense villosus et intus ad faucera densissime

barbalus, dentes subæquilongi, erecti, tubo breviores, longe

ciliali ; corolla ulterius observanda.

In collibus calcareis loco dicto Escaledieu Galliæ inter

Lannemezan el Bagneres de Bigorre, 15 Sept. c. fr.

!

s. Tam habitu singulari quam characteribus multis a specie-

bus affinibus bene distincta videtur. Differt enim a G. vu(gari<

cui proxime accedit, trunco magis lignoso, caulibus gracilibus,

apice nudis, foliis minoribus et pallidioribus, capitulis minutis

(iis G. vulgaris 3-i-plo minoribus), anthoclinio conico, calyce

vix ad medium (nec ultra medium) diviso etc. G. spinosa Lam.

ciliatis, calyce bilabiato, caule robustiore, foliis apice mucro-

natis v. 3-5-7-dentatis, capitulis multoties majoribus etc.

spinosa Lam. a- minor Willk.

18 Oct. c. fr.I

JXXIV.

Vitex Agnus castus L. (Risp. Sauzgatillo).

Arroyo de Gibralfaro pr. Malaga. 18 Jan. c. fr.

!

Verhchfi o/Jicinalis L.

Per Cantabriara et Galleciam frequens; Villafranca del Vierzo;

Sierra Guadarrama! S. Pablo de Montes pr. Toledo (Pourr.),

Murcia, Almeria

!

— /S, prostrala Gren. et Godr.

Ad oppidultim Valenza Lusitaniæ borealis!

V. supina L.

In collibus calcareis ad Encinillas; in ambulacris ad Villa-

franca del Vierzo; Escorial!

Lippia nodiflora (C. Bauh.) Rich. var. repens Schauer; Zapania

repens Bertol.



Barcelona (Pourr.!), ad rias pr. Murciam urt

la Algayda pr. Almeria, Nov.-Dec. c. fl. et

XXXV. Labiatæ

/. Ocymoideæ.

Stoechas L. (Hisp. Cantueso).

In montibus Marianis ad la Carolina, 10 Mai

var. (L. procumbens Pourr. mscr. in herb.I)

Mahon, Cabo de S. Vicente (Pourr.!)

In rupibus ad Tuv <i ill< < i i
•. VilhlY.iiuM ;!<•! Vier/o: Escorial,

Cordoba!

„ /?, pallens! bracteæ spicara terrainantes multo angustiores,

lineari-lanceolatæ, pallide carneæ, bracteæ inferiores pallide

stramineæ venis saturatioribus (nec violaceæ).

In fruticetis supra Escorial, 15 Jun. c. fl. et fr.! (Forsan

eadem est forraa, quæ nomine y. maderensis sine descrip-

tione indicatur a cel. Bentham (DC. prodr. XII, 144)

lanquam intermedia inter L. pedunculatam et L. viridem Ait.).

In argillosis ad flumen Almanzora inter Pulpi et Vera,

5 Dec. c. fl.! Mahon (Pourr.!).

L. lanala Boiss. (Hisp. Huagazo).

Sierra de Alfacar fl. granat., 27 Apr. (nondum florens)!

L. latifolia Vill., L. Spica DC. (Hisp. Espliego).

In collibus calcareis supra Encinillas, 19 Oct. c. fl. et fr.

!

L. multiftda L. (Hisp. Aihucemilla).

Murcia, Almeria, Cabo de Gata, Nov.-Dec. c. fl.! Gibraltar,

S. Boque (Pourr.)!

2. Menthoideæ.

Preslia cervina (L.) Fresen., (Gallec. Poeixos).

In Gallecia ad Orense (Pourr.J et Tuy! Castell. Benavente



(Pourr. !), Guadarrama, Escorial! ad ripas fl. Guadiana

(herb. Schousb.!)

Mentha Pulegium L. (Hisp. Poleo).

In Gallecia frequens; in Cantabria hine inde (S. Sebastian,

Bilbao, Santander); Encinillas , Burgos, Villafranca del

Vierzo, Sierra Guadarrama! S. Pablo de Montes (Pourr.!);

Murcia!

M. aquatica L.

S. Sebastian, Bilbao, Santander, Burgos; in Gallecia ad Cobas,

Doninos, el Burgo! Olot Catalauniæ, Mahon (Pourr.)!

Almeria!

M. rotianh'fulin L. (His[i. Mentastro, Maestranza).

In Gallecia et Cantabria frequens; Villafranca del Vierzo,

Valladolid, Burgos, Aranjuez! S. Pablo de Montes (Pourr.!);

la Carolina, Jaen, Cordoba; Murcia, Almeria!

M. silvestris L. (Hisp. Yerba buena silvestre).

Encinillas, Burgos, Guadarrama! S. Pablo de Montes, Jaca

Aragoniæ (Pourr.!).

„ var incana (M. incana Sm.? M. mollissima Borckh.?) folia

lanceolata, argute serrata , supra incano-, infra niveo-

In locis humidis ad la Baneza (Leon) 10 Jul. c. fl.!

Lycopus europæus L.

In Cantabria et Gallecia passim frequens; Burgos, Valladolid,

Aranjuez; Murcia!

„ var elatior (L. exaltatus herb. Pourr., non L.), 2-3-pedalis,

s, folia basi profundius pinnatifida, verticillastri

Orense Galleciæ (Pourr.!); Villa de Palos (Vierzo)!

»s. Characlerem distinctivum „stolonibus nullis" a pluribus

autoribus (v. c. Bcnth. in DC. prodr., Guss. Syn. ctc.) pro

F>. enropæo aliatona non ronstantem inveni; in speciminibus

Octobri mense lectis stolones evidentes,

i, adsunt, quod et pluries in exemplaribus



Danicis observavi. Opinio de stolonum absentia totali

observationes æslate, nec sero aul

reliquæ piantæ vegetatione abso

Origanum vulgare L. (Hisp. Oregano).

Bilbao, Santander, Encinillas, Oct. c. fl.!

O. virens Hffg. et Lk.

In Gallecia passim (Pontevedra, Santiago, Lugo, Constanlin,

Becerrea elc.) nec non in districto „el Vierzo" (Caruccdo,

Cubillos, Villafranca); Encinillas, Jul.-Aug. c. fl.I Badajoz

Extremaduræ (hh. Schousb.!)

O. balearicwn Pourr. herb. ! Qvoad habitum præcedenti baud dis-

simile, an forte cura O. majorico Cambess. idenlii nm >-it.

ulterius inquirendum.

In insulis Balearicis passim (Pourr.!)

Th/jmus capUatus (L.) Hffg. et Lk. (Hisp. Tomillo andaluz).

Cordoba, Sevilla!

/ EfcmM L. (Boiss. voy. p. 494 «).

In locis apricis silvarum ad Cintra Lusitaniæ, 16 Aug. 1798

(Schousb.)!

In Gallecia ad Orense, Lugo (Pourr.!) Em nnll.is. Yillaimn\i

del Vierzo alibique in collibus campisque siccis prov.

Legion., Castell. vet. et mont. Carpctan. frequens; Puerto

Lapiche (la Mancha); la Carolina, Cordoba I ad ripas fl.

Guadiana (Schousb.!).

Th. tomentosus Willd. (Th. marifolius herb. Pourr.!)

In pinclis solo arenoso ad Chiclana fl. gadil.

!

Th. capitellatus Hflg. et Lk. fl. Porlug. tab. 12.

In prov. Alentejo Lusitaniæ (herb. Schousb.!).

Th. algarbiensis Lge. (Th. albicans Coss. in Bourgeau exs. 1852,

Nr. 1982, non Hffg. et Lk. (Th. algarviensis, vulgaris folio,



capitulo rotundiore herb. Vaill. ex Juss. in herb. Vahll),

frutex ramosissimus quoad habitum externum, floribus excep-

tis, formas Th. vulgaris referens, sed capitulis globosis,

bracteis amplis imbricatis etc. ab hujus tribu valde recedens

et curn Th. albicanti et capitellato associandus. Optime vero

a Th. albicante Hffg. et Lk. 1. c. tab. 11, ad quem retulit

cel. Cosson, distinctus videtur; nam secundum figuram et

descriptionem (1. c. p. 124) hic differt a nostro foliis sub-

sessilibus, oblongis, planiusculis, margine parum reflexo,

capitulis plus duplo minoribus, pedunculis nudis plerumque

repetito-trichotomis, subpaniculatim dispositis. Th. capitellatus

Hffg. et Lk. 1. c. tab. 12 differt a nostro foliis lineari-

oblongis, breviter petiolatis, capitulis adhuc minoribus (Pisi

fere magnitudine), calycis labio superiore in dentes triangu-

lares diviso. Th. Wehvitschii Boiss. (diagn. pi. orient II,

4, 9) denique differt (ex descr. 1. c; specimina non vidi)

foliis ellipticis, ulrinque attenualis, breviter petiolatis, superne

glabris, ramis in 2-6 ramulos oppositos capitulo terminatos

divisis, calycis labio superiore in dentes triangulares diviso.

Ab hisce omnibus igitur nostra species dignoscefida foliis

distincte petiolatis (petiolo fere laminæ longitudine), ovatis,

obtusiusculis , margine valde revolutis , supra parce, subtus

dense subniveo-tomentosis; capitulis in ramorum apice soli-

tariis, (ramis ad capitulum usque foliatis), 10-12mm longis,

10-iomm latis, bracteis inferioribus amplis, coloratis, rhombeo-

ovatis, obtuse acuminatis; calycis labio superiore vix ad

tertiam partern in dentes subulalos diviso; corolla calyce

Lagos Algarbiæ (Bourg. I. c). Specimina lusitanica sine

loci specialis indicatione vidi in herb. Vahliano!

Thymus hirtus Willd.

In collibus gypsaceis ad Valladolid, 1 Jul. c. fU

Th. Zijgis L., Boiss. voy. Suppl. p. 748! Th. sparsiflorus herb.

Pourr. ! Barr. ic. 777 (Hisp. Tomilio salsero v. aceytunero).



Monte Torozo, Valladolid; inter Escorial et Guadarrama

frequens; Cerro Fuendelapena pr. Jaen!

Th. silvestris Hffg. et Lk. ». c. tab. 16, Th. Zygis Brot. (e specim.

in Serra de Arrabida a Welwitsch lectis , 1851 Nr. 274),

non L.

Sierra de Gador (Hanseler in hb. Schousb.!).

Obs. Frutcx gracilis, erectiusculus, adscendens v. diffusus, ver-

ticillastris in capitulum brevem congestis, foliis lineari-subu-

latis, inter Th. vulgarem et Th. Zygidem L., ut videtur, col-

locandus et sec. descriptionem el specimina a celeb. Boissier

accepta Th. serpylloidi Bory quoque valde affinis est, sed cum

Th. angustifoiio Pers. (Th. Serpyllo L.) minime conjungi potest.

Th. vulyaris L. (Hisp. Tomillo).

Encinillas; Jaen, Puerto de la inquisicion inter Jaen et

Granada, Guejar (Sierra Nevada), Apr.-Mai c. fl.!

Th. hyemalis Lge. mscr., Th. sparsiflorus /S, hyemalis herb.

Pourr.! Thymum angusto brevique folio Barr. ic 780!

Fruticulus ericoideus, \-i pedalis, erectus , inde a basi

ramosus, ramis ramulisque nodosis, flexuosis, ramulis juniori-

bus cano-tomentosis: internodia approximata: folia brevissima

(3-4mm . longa), lineari-lanceolata, margine valde revoluta,

basi subconnata, ciliata, ceterum minute puberula v. glabrius-

cula, glandulis fuscis adspersa, in axillis omnibus fasciculos

densifolios foventia; verticillastri in capitulum subrotundum

densiflorum, rarius basi interruptum congesti; folia floralia

elliptica, hirsuta, ceterum caulinis similia : calyx purpuras.ens.

parce villosus, gl<- is, bdfti Éqoalis, ad

medium usque bilabiatus, labii superioris dentes ovati,

subduplo longior.

In collibus asperis campisque glareosis llispaniæ orientalis:

in regno Valent. (Barrel.); Fuensanta pr. Murciam urbem,

Nov. c. fl.! et alibi c. Murciam, Febr. c. fl. (Guirao!),



pr. flura. Aimanzora inter Pulpi et Vera! Carthago nova

(Gaudich. in herb. mus. Paris.)! Cabo de Gata, Dec. c. fl.!

Obs. Descriptio Barrelieri 1. c. optime convenit cura planta

supra descripta, et figura ejusdem, quamvis maxime rudis,

non obstat. A Th. vulgari, cui proxime accedit, differt ramis

crassioribus, junioribus incanis , foliis duplo brevioribfll

magisque approximatis, basi eiliatis, fasciculis axillaribus

dense imbricatis , corolla purpurea magis exserta etc Cum

Th. Zygide, quocum conjunxerat in herb. suo d. Pourret,

minime associari potesl. Polius cum varietatibus y et å, Th.

hirti (Boiss. voy. p. 488) comparanda esset nostra planta, sed

ab hisce optime distinguitur floribus pedunculatis, corolla

purpurea, foliorura indumento diverso, foliis floralibus ellip-

licis, caulinis subsimilibus (nec ovatis flores superantibus).

Th. Chamædrys Fr. «., Th. glabratus Hffg. et Lk. 1. c. tab. 15.

In montibus Galleciæ orientalis; Villafranca del Vierzo!

, /?, veslUus (Th. lanuginosus Schk.)

In Pyrcnæis ad Bagnéres de Luchon; Valence Gall. austr.

Th. Serpyllum (L.) Fr., Th. variabilis Hffg. et Lk. (Hisp. Serpol,

Saraarilla).

Tuy et Orense Galleciæ (Pourr.!). Castell. vet. ad Burgos

et Encinillas; Cantabr, in arenosis ad Santander et S.

Sebastian!

Th. bracteatus Lge. sched. in pi. exsicc. (Cutand. fl. Matr. p. 538).

In pinetis regionis montanæ, montium Carpetanorum prope

el Puerto de Guadarrama, 24 Jun. c. fl.!

Obs. Quoad modum vegetationis, folia etc. Th. Serpyllo exacte

nomine designata olim distribui; attamen ulterior observatio

partium floralium ad nomen provisorium conservandum mihi

suasit. Differt enim præcipue a variis formis Th. Serpylli L.

(Fr.) bracleis rhombeo-ovatis, inferioribus flores superantibus,



pallide viridibus (in Th. Serpyllo vero bracteæ foliis caulinis

conformes, lineari- v. ovali- obovatæ, obtusissimæ, floribus

breviores, coloratæ v. foliis concolorcs); præterea calyce duplo

majore, ultra medium, fere ad § partern bilabiato, labii supe-

-subulatis (nec brevibus, lanceolalo-

intcr Th. Serpyllum et Th. granatensem Boiss. voy. t. 140,

quorum ultimus differt a nostro bracteis majoribus et latioribus,

coloratis, undique longe ciliatis, calyce minus profunde diviso,

dentibus longius ciliatis, corolla multo longiore etc. Forsan

ad speciera nostram pertinet synonymon Th. nervosus Gay,

mihi incognitus ; descriptio Th. zygioidis Griseb. quoque

cum nostra planta convenit, sed speciraina hujus in Lycia

lecta (Bourg. Nr. 293) prorsus aliena sunt, et polius inter

Th. Serpyllum (angustifol. Pers.) et Th. striatum Vahl intcr-

media esse videntur.

Tkymtu cæspiticius Hffg. et Lk. I. c. tab. 18!

In Galleciæ regione littorali et subraontana hine inde: San-

tiago de Compdstela in monte Viso, Pontevedra, Vigo,

Aug. c. 0.1

Obs. Hæc species certissime non, ut opinatur cel. Bentham

(DC. prodr. XII, 201) cum Th. angustifolio Pers. (Serpyllo L.)

conjungenda, sed optime distincta caulibus magis lignosis

procumbentibus, ramis longe prostratis flagelliformibus, apice

alternis dense imbricato-fasciculatis,undc anno sequente oriunlur

basi longissime ciliatis, angustissime spathulato-linearibus, nervo

medio valido, secun<iaiii>> \i\ conspiruis, iit H« »r<-s«rn ! ia l.i\a

(floribus in axillis biaeteanim solitariis); calycis labio snpcriore

brevissime et fere obsolete tridenlato. Ni fallor, hue perlinct

specimen s. n. Th. hispanici in herb. Tournef. asservatum.



4. Melisseæ.

Satureja monlana L. (Hisp. Hisopillo).

Balaguer, Montserrat (Pourr. !)

5. obovata Lag. (Hisp. Azedreya, Tomillo real).

Micromeria græca (L.) Bth. 0, tatifolia Boiss., Satureja mucro-

nata Pourr. herb.! (Hisp. Colicosa).

Cerro Zumbalejo pr. Jaen, Cordoba, Puerto de Sta. Maria!

Gibraltar (Pourr.!).

M. marifolia (Cav.) Benth.

Col de Balaguer, „las coslas de Garrat" (herb. Pourr. !).

Caiaminlha graveolens (M. B.) Benth.

Lobajos (Castell. vet.); Aranjuez; Cerro Fuendelapena pr.

Jaen; Puerto de la inquisicion inter Jaen el Granada!

C, Acinos (L.) Benth. (Hisp. Albahaca menor).

In collibus calcareis ad Carucedo (distr. Vierzo); Bilbao!

C. alpina (L.) Benth.

Circa oppidum Santander frequens, tara ad littora arenosa

Oceani quam in collibus calcareis, Encinillas; Piedrafita

Galleciæ; Puerto de Navacerrada (mont. Carpetan.)!

„ /?, erectal (C. patavina Host?), elatior, caules fere pedales,

erecti, folia ovato-elliptica, glabriuscula

!

In silvis montanis ad Escorial, 15 Jun. c. fl.!

Obs. Descriptio C. patavinæ Host (fl. Austr. II, 133) nullos

characteres offerre videtur, quibus a C. alpina separari potest

C. officinalis Moench (non Benth.), C silvatica Brorafield (Hisp.

Aneola).

Inter frutices ad Bilbao et Santander, Oct. c. fl. et fr.!

C. menthæfolia Host, C. offlcinalis Benth., C. adscendens Jord.

Bilbao cum præcedenle, ab eodem optime distincta

!

„ * pauciflora Lge., a formå typiea recedens foliis minutis

(6-10mm . longis, 5-9mm . latis) , late rhombeo- v. suborbicu-

lari-ovatis, leviter et adpresse serratis, cyrais subsessilibus
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v. brevissime pedunculatis, 2-3-floris, folio florali subæqui-

longis v. longioribus.

In rupibus, præcipue maritimis, Galleciæ hine inde, v. c.

la Grana pr. Ferrol, Betanzos, la Coruna, Tuy, Aug.-

Sept. c. fl. et fir.J

Obs. Forsan nova species, habitu C. Nepetæ, characteribus

ab utraque vero cyrais paucifloris, subsessilibus diversa.

Ejusdem formæ speciraen adest in herbario Vahliano s. n.

Melissa sp., in Madera lectura (Rathke).

C. Nepeta (L.) Hffg. et. Lk. (Bisp, Nebeda).

Montserrat, Gibraltar (Pourr.I).

Ctmopodwh vulgare L. (Hisp. Albahaca silvestre) Bilbao! Mont-

serrat, S. Pablo de Montes (Pourr.I).

„ /?, gracile Lge. , caulis adscendens v. diffusus, a basi inde

ramosissimus, gracilior et humilior (5-10") quara formå typica,

folia minora, subintegerrima, floralia verticillastris parum v.

vix longiora, verticillastri laxiores, sæpe pauciflori, dentes

calycini longiores et angustiores, corolla minor, tubo vix

In ericetis, collibus apricis et umbrosis : la Grana pr. Ferrol

;

in distr. Vierzo ad Carucedo et Villafranca, Manzanal

(Leon); Pinar de Guadarrarna!

Obs. Quamvis hæc formå quoad habitum valde dissimilis e«t

formæ typicæ, characteres tamen, quibus ab hac distintruei « i ur

.

satis graves non inveni, quare ulteriori examini dijudicandum

relinquo, utrum specifice separanda sit an cum typo formis

intermediis conjungenda. Specimina huic formæ sirnillmii el

non nisi foliis latioribus, basi subcordatis dislincta, nominc

CUnopodii ægypliaci in herbario Vahliano asservantur.

MtOssa xfj'irinalis L. (Hisp. Torongil, hoja de limon).

Ad pagum Seijo Galleciæ borealis; Villafranca del Vierzo!

S. Pablo de Montes (Pourr.)!



Horminum pyrenaicum L.

In collibus calcareis regionis montaaæ ad Enciniilas (prov.

Burgos)!

5. Monardeæ.

Ziziphora hispanica L.

In collibus gypsaceis ad Cienpozuelos et Aranjuez, Mai c. fl.l

Rosmarinus officinalis L. (Hisp. Romero).

In Hispania raeridionali frequentissime, rarius in Gallecia

(la Coruna) et Cantabria (Bilbao)!

R. laxiflorus de Noe in herb. Mus. Paris, (specimina ad Cartha-

ginem novam lecta), ranii graciliores, racemi longiusculi,

laxiflori; bracteæ ovatæ, acuminatæ; pedicelli calyce longiores

v. subæquilongi, calyx atrocoeruleus, glabriusculus (nec

pulverulento-puberulus).

In fruticelis (raonte bajo) raontium Marianorum pr. Cordoba,

18 Mart. c. fl.!

Salvia officinalis L. (Hisp. Salvia real).

S. Pablo de los Montes (Pourr.!)

S. lavandulæfolia Vahl Enura. p. 222 et herb.! S. hispanorum

Lag. (Hisp. Salvia flna).

La Mancha, Murcia (Pourr. 1). Forraam verticillis approxima-

tis, foliis angustissimis in Boetica, loco non indicato, legit

beat. Schousboe!

>. viridis L. «, corolla rosea.

Alcala de Guadayra (Boutelou!) in collibus glarcosis circa

Granalam urbem frequens!

r /?, violacea Berith.

Cerro Fuendelapena pr. Jaen ; Granada circa Alhambra!

S. Ælftiopis L. (Hisp. Oropesa).

In ruderatis ad pagum Guadarrama, Jun. c. Q.I

S. inamoena Vahl! S. Barrelieri Ettl., Sclarea raaxima boetica

annua ilore dilute coeruleo Tourn., Barr. ic. 186.

Ad margines agrorum Boeticæ hine inde (herb. Schousb.!)

in Castella nova inter Almagro et Almadovar (Barr.)



Obs. Tam descriptio Vahliana optima, quam specimina Schous-

boei omnino cum figura et descriptione Barrelieri I. c. con-

veniunt, quare verosimiliter cum S. Barrelieri Ettl., a cel.

Benth. inter species dubias rejecta, conjungi debet. Nomen

Vahlii , etsi recentius, prætuli, quia variis speciebus nomen

S. Barrelieri impositum est.

S. argentea L., S. saccata herb. Pourr.

!

Prope tabernam „Venta de las infantas" inter Bailen et Jaen

et circa urbem Jaen! Ossuna (Schousb. ! formå foliis

minoribus, ellipticis).

S. bullata Vahl Enum. 1, p. 265; S. boetica Boiss. voy. p. 483.

In collibus campisque ad Medina Sidonia,Jun. 1798 (Schousb.)!

Obs. Salvia sclareoides Brot. , huic affinis, secundum specimen

originale Broteri in herb. Hornem. asservatum differre videtur

foliis sinuato-lobatis, utrinque tomenlosis, peliolis dense lanatis,

corolla majore coerulea. Nomen Vahlianum non ad S. scla-

reoidem Brot. (ut putarunt cell. Boiss. 1. c. p. 484 et Benth.

in DC. prodr. XII, 293), sed ad S. boeticam pertinere, docet

descriptio Vahlii 1. c.

S. pratensis L.

In collibus calcareis ad Encinillas! Scala Dei (Pourr.!).

S. verbenaca L. (Boiss. voy. p. 484) a, vulgaris, foliis radicali-

bus basi cordatis, sinuato-lobatis v. subpinnatifidis (Flisp.

La Coruna; Villafranca del Vierzo; Bailen, Mai-Jul. c. fl.

!

/?, oblongifolia Benth., S. oblongata Vahl, foliis radicalibus

basi rolundatis v. in petiolum attenualis (non cordatis),

crenato-dii, uicisis).

Casa del Campo fl. Matrit., Jun. c. fl.!

Y-, præcox, S. præcox Savi, S. verbenaca «, vernalis Boiss.

voy. p. 484 (descr. opt.). S. verbenaca herb. Vahl (Tnneti

lecta)! S. polymorpha Hffg. et Lk. 1. c. t. 19 (excl. varr.

3 et 4); S. clandestina L. ex Ten. et Benth, Barr. ic. 220 1



u

In Hispania mediterranea, foimis roliquis, ut videtur, frequen-

tior: La Albayda pr. Cordoba, S. Juan de Aznalfarache

pr. Sevilla, S. Fernando pr. Cadiz, Puerto de Sta. Maria

eta, Jan.-Mart. c. fl.I

Obs. Inter S. verbenacam et S. clandestinam L. (S. horminoidem

Pourr.), gregera synonymorum innumerara ut taceam ,
Iimites

certas invenire nequeo; formis enim intermediis omnino confluere

videntur, et characteres, v. c. e raagnitudine v. colore rorollæ,

formå et dispositione foliorunr, nuculis etc, quas cell. Grenier

et Godron aliique autores ad specierum distinctionem com-

probandam attulerunt , summopere variabiles mihi visæ sunt.

Ideo cel. Boissierum secutus sum, qui in opere citato diversas

formas a variis autoribus separatas conjunxit. Formå y,

florendi tempore præcoci, foliis profundius incisis, verticillas-

tris congestis , dense glanduloso-villosis , corolla majore, sæpe

carnea, maxime quidem memorabilis videtur, sed baud constans.

Salvia controversa Ten. Syll. p. 18; S. clandestina Sibth. <fc Sm.

fl. græc. tab. 24 ex Ten. et Benth.

Encinillas (prov. Burgos); Guejar (Sierra Nevada), Monte-

agudo et pi. loc. eirca Murciam urbem ; in cactetis pr. Al-

meria f (Fl. vere).

Obs. Ab omnibus formis præcedentis hæc bene distincta videtur

caule graciliore, magis ramoso, et præcipue foliis angustiori-

bus, ambitu lanceolatis, profunde pinnatifidis v. pinnatixH:U>-

segmentis remotis obtusissimis, crenatis, margine sæpe revo-

lutis, rugosissimis, pagina inferiore dense et brevissime cano-

puberulis, ad costas utrinque pilis longioribus vestitis. Inter

prioris var. y et S. lanigeram Poir. (Bal. pi. d'Alg. 1853 Nr.

831) hæc exacte intcrmedia videtur.

6. ftepeteæ.

Nepeta Cataria L. (Hisp. Albahaca, yerba gater;

Burgos! S.- Pablo de Montes (Pourr.!).



JNepela Ajmleji Ucria.

In carapo arido Boeticæ raro (loco speciali non indicato,

Schousb., Jun. 1798)!

N. hispanica Boiss. et Reut. (diagn. pi. orient. 11, 4, p. 26).

Aranjuez (herb. Schousb. s. n. N. angustifoliæ)!

Glechoma hederaceum L. (Hisp. Yedra terrestre).

In Gallecia hine inde (Seijo, Puentedeume, el Burgo), Villela

(Vierzo)! S. Pablo de Montes (Pourr. !).

7. Stachydeæ.

Brunella hyssopifolia (C. Bauh.) Lam.

In collibus argiliosis ad Encinillas, 18 Oct. e. fl. et fr.!

H. grandi/lora (Jacq.) Moench.

Ad pagum Doncos Galleciæ; Villafranca del Vierzo; Cuesla

del Escudo (prov. Santander)!

„ /? pyrcnaica Godr. et Gren.

Puerto de Manzanal (prov. Leon), Cuesta Descarga Cantabriæ!

/.'. mUgarii (L.) Moench (Hisp. Brunela
,
yerba de las heridas).

In Cantabria et Gallecia frequens; Villafranca del Vierzo,

Burgos! S. Pablo de Montes (Pourr. 1).

B. alba (Pall.) (er, integrifolia et /?, laciniata).

In Gallecia (Pourr.!); Villafranca del Vierzo! Benavente

(Pourr. I); in pratis ad Guadarrama et Escorial! S. Pablo

de Montes (Pourr.!).

C d oh ni lusitanica L.

In collibus gypsaceis ad Valladolid! S. Roque (Pourr.!).

Sculellaria alpina L.

Vallée d'Eynes (Pourr.!).

S. galericulata L. (Hisp. Tercianaria).

Santander; Villafranca del Vierzo!

In Gallecia frequens; Villafranca del Vierzo, Cubillos (Leon);

Bilbaol



Melittis Melissophyllum L.

Orense (Pourr. !), in fruticetis solo calcareo ad Encinillas;

in silvis raontanis pr. Escorial! S. Pablo de Monles

S. Pablo de Montes (Pourr.!).

In Cantabria et Gallecia passim; Villafranca del Vierzo ! S.

Pablo de Montes (Pourr.!).

/,. jruijiureum L.

Granada!

L. amplexicaule L.

Per totam Hispaniam passim, et, ut videtur, æqualiter

„ /S. elandeslinum Rchb.

In agris ad Escorial; Arroyo de Guadalmedina pr. Malaga!

Galeopsis angustifolia Ehrh.

In agris ad Encinillas, Oct c. fl.!

G. ochroleuca Lam.

Monsein (Pourr.!).

G. Tetrahit L.

In Gallecia inter Santiago et la Coruna, Piedrafita! S. Pablo

de Montes (Pourr!).

Betonica ofjicinalis L. (Hisp. Betonica).

San Sebastian, Bilbao, Santander, Encinillas; ad pagum Val-

domar Galleciæ; Carucedo (Vierzo)! S. Pablo de Montes

(Pourr. !).

Obs. Formå verticillastris inter se valde remotis (B. divnlsa

Ten.?) cum formå vulgari passim occurrit, ab hac ceterum

Stachys armnsis L.

Bilbao, Santander, Encinillas; la Coruna, Cobas , Santiago,

Lugo; Villafranca del Vierzo; Cordoba, Sevilla, Chiclana;

Granada, Almeria!



S. hirta L.

In ruderatis ad S. Sebastian! Cuenca (Pourr.!).

S. recta L. var. latifolia.

In collibus calcareis inter frulices ad Santander et Encinillas,

Oct. c. fl. et fr.I

S. circinnata V Herit.

Cerro Zumbalejo pr, Jaen, 5 Mai c. fl.l

S. silvatica L.

Santander; ad pagos la Vega (Leon) et Nogales (Gallec.}!

S. alpina L.

Castello de Noceda Galleeiæ, 23 Jul. c. fl. !

S. heraclea All.

In collibus calcareis ad Encinillas, Oct. c. fr.

!

Phlomis Ltjchnitis L. (Hisp. Mechera, Candilera).

Monte Torozo pr. Valladolid; Cienpozuelos, Aranjuez! Medellin

Extremaduræ (Schousb.!); la Carolina, Jaen; Murcia!

Ph. purpurea L. (Hisp. Matagallos).

Cerro Zumbalejo pr. Jaen; Cordoba, Carmona, Sevilla!

Ph. Herba vend L. (Hisp. Aguavientos).

Burgos, Valladolid, Medina del Rioseco et pi. loc. Castellæ

Sideritis montana L. ; S. elegans herb. Pourr.!

In collibus glareosis ad Granada loco „Silla del Moro«

dicto!

S. romana L.

Barcelona; Aranjuez, Murcia (Pourr.!) Silla del Moro pr.

Granada! inter Ecija et Marcbena (Schousb.!).

S. leucantha Cav.

In montibus ad Puerto de la mala muger (prov. Murcia) el

ad ripas fl, Seguræ pr. Murciam urbcm!

S. incana L. ; S. lavandulacea herb. Pourr.

!

In Catalaunia ad Taragona, Cambrils, S. Carlos; la Mancha

(Pourr.!).



s.
;

M'i/./i.s- Benth.

In Hispania australi (loco non indicato, herb. Schousb.I).

S. hyitopifolia s, angustifolia Willk. Hot. Zeit. 1859, p. 2S3

(S. lurida J. Gay), formå verticillastris in spicam 1-1 !-pidli-

carem dense congestis.

In montibus calcareis supra Encinillas, 18 Oct. c. fl. et fr.!

S. lasiantha Pers,; S. pbleoides Lge. in sched. pi. cxsicc. olim).

Barranco de Caballar pr. Almeria, Dec. c. fl. et fr.!

S. scordioides /?, Cavanillesii Willk. 1. c. p. 285; S. suffruticosa

var. Tournef. inst. p. 192, herb. Pourr.!

In incultis montis Segarræ frequens (Pourr. !).

„ Yi pusillal Humilis, caules 2-3-pollicares e trunco crasso

lignoso plurimi: folia minima, late et obtuse cuneato-obovata,

profunde crenata, sæpe crispata, dense glutinoso-tomentosa;

verticillastri remoti, dense incano-villosi ; folia floralia latissime

reniformia, vix spinosa , floribus multo breviora. (Forsan

S. crispata Willd., cf. Willk. 1. c. p. 285).

In rupibus ad Almeria specimen unicum Dec. c. fl. inveni,

maxime memorabile quidem, sed forsan potius status

abnormis, florendi tempore serotino ortus quam varietas

Monistrol, Benavente (Pourr.!) Monte Torozo pr. Valladolid;

0, tomentosa Willk.

In collibus gypsaceis ad Cienpozuelos fl. Matrit., 31 Mai c. fl. I

boetica Lge. n. sp., truncus crassus, lignosus; caules herbacci,

erecti v. adscendentes, 6-8- pollicares, tomenlosi, dense

foliati; folia lanceolata, obtusa, fere a basi ad apicem adpressc

serrato-crenata
, inferiora longe netiolata : verticillastri c 3,

?iora, basi grosse spinoso-dentata , apice

evalo- et reticulato-venosa
; calyx florendi



nis, fauce d«

barbatus, laciniæ tubo æquilongæ, erectæ, spinoso-subul;

istis videri licet) ochrold

In campis aridis ad Mcdina Sidonia raro, Jim. 1 7ilS (Sehousb.
'

).

Obs. Inter species, quas hucusque descriptas vidi, sola S. yran-

diflora Salzm. cum nostra comparari potest. Hujus specimina

nunquam vidi, sed e descriptione (Benth. in DC. prodr. XII,

441) differre videtur caule 1-H-pedali, laxe lanato (in nostra

planta dense lanato-tomentoso) , foliis floralibus basi (vix)

subspinoso- denticulatis (in nostra longe et grosse spinoso-

dentata), calycis dentibus lanceolatis, breviter spinulosis (nec

longe subulato-spinosis) p. p. Ulterior observatio et cura

speciminibus authenticis S. grandilloræ comparatio docebit,

an nihilominus planta bie descripta potius formå illius quam

|iro|ni;i species sit.

Ballota hirsuta Benth. (Hisp. Marrubio).

Jaen, Granada, Murcia, Almeria etc. in Hisp. australi frequens!

/?. foetida Lam. (Hisp. Marrubio negro, Ortiga niuorta).

San Sebastian, Encinillas, Burgos; Betanzos, Logo; Villa-

franca del Vierzo ! S. Pablo de Montes (Pourr.!).

„ /?, alba (B. alba L.).

La Coruiia et el Burgo Galleciæ!

Mumthiiim cnhjnr*'. L. fili-|.. Marrubio).

LaCoruna; Villafranca del Vierzo, Encinillas, Burgos, Valla-

dolid; Jaen. C,<>nloli;i. St'\il!;i, Granada, Murcia!

M. Alysson L. (Hisp. Yerba de la rabia).

Barcelona; Valencia (Pourr.!); la Cueva pr. Murcia!

Inter Cullar et Vera (Pourr.!).

Ajurja pyramidalis L.

In Gallecia ad Lugo et Castello de Noccda ! S. Pablo de

Montes (Pourr.!).



A. reptans L. (Hisp. Bugula).

Olot (Pourr.'); Bilbao, Santander; Puentedeume Gnlleciæ!

A. Chamæpittjs L. (Hisp. Pinillo oloroso).

Encinillas; Carucedo (Vierzo)! Toledo, Palma (Pourr.!).

A ha L. (Hisp. Pinilio almizclado).

Murcia! S. Roque (Pourr.!); Venta de S. Antonio Boet.

(Schousb.!).

Teucrium fruticans L. (Hisp. Olivilla).

In montibus Marianis ad Cordoba et la Carolina!

7. Pseutlochamæpitys L. (Hisp. Yerba de la cruz);

In collibus calcareis ad Aranjuez; Jaen, la Carolina! Ulrera

(Schousb.!) Chiclana; ad pagum Algecares pr. Murcia!

r. Botry* i-

Montserrat, Monistrol (Pourr. !).

T. resupinatum Desf.

Encinillas! in campis Boeticæ raro (Schousb.!), S. Roque

CPourr.I).

T. spinosum L.

In Boeticæ campis (Schousb.!).

T. scordioides Schreb.

Burgos, Casa de Campo H. Matrit.

!

Obs. Planta matritensis a botanicis Hispanicis (Colm., Cutand.)

nomine T. Scordii L, enumeralur, sed specimina a me lecta

optime cum descriptione T. scordioidis conveniunt, et a T.

Scordio Europæ borealis recedunt foliis brevioribus, basi

subcordata amplectentibus , obtuse crenatis , dense incano-

villosis, caule firmiore magisque erecto etc.

T. Scorodonia L.

In Cantabria (Cuesta Descarga, Santander) el Gallecia hine

inde (Fcrrol, Santiago, Coruna, Tuy); Villafranca del

Vierzo, la Torre (Leon)! S. Pablo de Montes (Pourr.!).

T. Marnm L. (Hisp. Maro verdadero).

In Hispania auslrali (Schousb.); Mahon (herb. Pourr. s. n.

T. subspinosum el T. balearicum?).



T. Chamædrys L. (Hisp. Encinilla, Germandrina).

In rupibus calcareis regionis montanæ ad Encinillas: in

carapis aridis ad Monte Torozo pr. Valladolid!

T. iitlrii atum Lge. n. sp., suffrutescens , ramosissimum, rami e

trunco crasso lignoso tortuosi, fragiles, divaricati valdeque

intncati. pilis patulis cano-strigosi; folia rainuta, crassiu^ciila,

dense cano-birtula. ovalia v. obovato-elliptica, pagina supe-

riore impresso-, inferiore elevato - oervosa , profunde orenala,

formia; inflorescentia pauci- et laxiflora, floribus in axil-

lis solitariis; calyx nutans, pedunculo longior, tubo campa-

nulato basi subgibboso, dentibus subæqualibus ovato-lanceo-

latis ; corollæ roseæ tubus subexsertus ; nuculæ ovales, valde

tuberculato- v. reticulato-rugosæ, facie ventrali sparse glandu-

losæ, discus insertionis ovalis , totius nuculæ dimidia longi-

tudine, intra marginem incrassatum depressus, medio elevatus.

In rupibus maritimis montium Sierra de Gador pr. Almeria,

Dec. c. fl. et fr.!

Obs. Species ad sectionem Chamædryos pertinciis, T. fmyili

Boiss. et T. ramosissimo Desf. proxime affinis est, sed prior

horum differt a nostro caulibus adpresse cæspitosis. foliis

longius petiolatis (petiol

rotundalis, acute denta

floris, in spicam oblongo- cylindricam dispositis; posterior

vero ramis filiformibus , foliis candidis, superne pallidiorilMis.

floribus subsessilibus, calyce tenui, elongato, candido, corolla

violacea abunde distinctus est. Quoad habitum externum quoque

simile videtur T. Salviastrum Hffg. et Lk. I. c. tab. 2 (T.

lusitanicum Lam., non Hffg. et Lk.), sed hæc species ad

sectionem Scorodoniæ pertinere dicitur et calycis dente supe-

riore reliquis latiore etc. a nostra recedit.

In montibus Sierra de Gador pr. Almeria cum præcedente,
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T. buxifolium Schreb. (nomen valde improprium), T. saxatile

Cav., Polium chamædryoides herb. Pourr.!

Cuenca, Sagunl, Carlagena (Pourr.!) Murcia, Almeria!

1. ijraiKttcnse Boiss. & Reut.

Guejar (Sierra Nevada), Sierra de Alfacar fl. granat!

7. -

t

> /) cmiicum L.

San Sebastian, Santander, Encinillas!

T. fumilum L. ; T. rosmarinifolium herb. Pourr. } Barr. ic. 1092!

(species a T. montano optime distineta).

In collibus gypsaceis ad Aranjuez! Orihuela (Pourr.!).

T. verticiltatum Cav.; Barr. ic. 1090!

Alicante (Pourr.!) inter oppida Elde et Monforte Valentiæ

(Barr.); Beniajan pr. Murciam urbem!

T. Polhim L. (Hisp. Poleo montano, Zamarrilla).

Aragonia (Pourr.!), Burgos; Granada, Almeria!

„ 0, cajritatum (T, capitatum L,, T, valentinum Schreb., T.

Polium £, angustifolium Benlh., T. lusitanicum Hffg. et Uh

1. c t. 3; T. stocchadifolium herb. Pourr.),

In collibu.s aspms calotn-is ad Kncinillas ; Aionte Torozo

pr. Valladolid; Aranjuez! la Mancha (Pourr.!), ad ripas

fluminis Guadiana, Mérida (Schousb,!).

T. gnaphalodes Vabl Symb. (herb. Pourr,! T. Polium d, gnapha-

iodes Benth., Polium montanum gnaphalodes etc. Barr.

ic. 1083!).

Aranjuez (Pourr.!), la Mancha ad Puerto Lapiche; Albolote

pr, Granada!

Obs. Hæc planta caulibus j.ivvir i!is ..iinusissimis, rarnis adscen-

dentibus, flexuosis (nec rigidia) foliisque densissime lanato-

tomentosis, capilni ;>• .!un, ulaiis ,
a pari

»upretoo foliorum remotis), calathia Filaginucn quarundarn

haud male referentibus , a formis variis T. Polii ita recedit,

ut vix cum iisdem conjungi debeat.

T. lanigerum Lag., Willk. pug. p. 142; T. Funkianuni WiHfc

Iber. Halbins, p. 134 (?)



In promontorio Charidemo (Cabo de Gata) Dec. defl« et cam

fr. pæne delapsis!

Obs. Ob statum imperfectum speciminum dijudicarc non amloo,

an ad aliana speciem forte perline i n f speeimina a me lecta,

habitu prorsus si ngu i n i disfiiichi. ioliis < onlerlissimis
,

pro-

funde crenatis, supra bullato-rugosis, subtus rcliculato-\enosis.

cano-tomentosis, calycibus dense niveo-lanatis ; ceterum haud

male cum descriptione I. c. conveniunt.

XXXVI. Asperifoliæ.

/. Cerintheæ.

Cerinthe major L. (Bisp. Ceriflor).

In agris ad Cordoba et Sevilla passim; ad oppidulum S.

Fernando in insula Leontina!

Echium italicum L., E. pyramidaturn DC. prodr.

Castell. vet. ad Burgos et Lobajos; Cienpozuelos fl. Matrit.

!

E, vulgare L. (Hisp. Viborera).

Portugalete; Villafranca del Vierzo; Puerto de Guadarrama,

Casa de Campo, Aranjuez!

Obs. Variat hæc species quoad magniludinem coloremque corollæ,

longitudinem staminum etc., et formå in Hispama et Gallia

mediterranea proveniens insuper a formå typica Europæ borealis

recedit staturå humiliore et gracilioiv. ramis inaais erectis, quo

inflorescenlia minus distinete p\ rarnidalis evadit. Attaincn

hæc formå australis modo varietas, nee species dislincta

appellari debet.

E. pustulatum Sibth.

Ad pagum Alboiote fl. granat, et in collibus glareosis circa

Granatam urbem frequens!

„ var.? (E. tuberculatum Hffg. et Lk,?) inter E. pustulatum et

E. vulgare intermedia formå, a priori dishncta Ioliis latioii-

bus, tuberculis minoribus sed crebrioribus, corolla mullo
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minore et pallidiore, genitalibus longe exsertis: a postenon

vero dignoscitur inflorescentia laxa, a spicis remolis, erectis,

demum elongatis sparsifloris composita (nec dense paniculato-

pyramidali) tubo corollæ exserto et habitu denique oranmo

In locis humidiusculis ad Villafranca del Vierzo; Casa de

Campo fl. Matrit.!

E. maritimum Willd. (Hine E. pustulato, illinc E. plantagineo

accedens, sed ab utroque, ut videtur, diversum).

In cactetis ad Murcia et Almeria, Nov.—Dec. c. fl. et, fr,

E. planlaijineum L. (Hisp. Viborera).

Lugo! Orense (Pourr.lj; Madrid; Bailen, Jaen, Granada!

E. rosulaivm Lge, ind* sem. hort. haun. 1854 p. 22, char. emend.

Perenne; folia radicalia in rosulam centralem collecta, lance-

olata, in petiolum angustata, caulina et floralia elliptica;

caules infra rosulam centralem a radiee ampla egredientes

longissimi, diffusi v. adscendentes , fere a basi inde ramo-

sissimi; calycis laeiniæ valde inæquales (interior minor,

exterior reliquis duplo latior); corolla subregularis, extra

calycem longa exserta; stylus a basi ad apicem hispidus;

nuculæ leviter tesselato- v. reticulato-rugosæ. (Reliqua ut in

In Gallecia, præcipue in regione maritima passim frequens

(Cobas, la Coruna, Carral, Lugo etc.)!

Obs. Species optime videtur distincta! Solum E.
|

Boiss. (diagn. pi. or. I, 11, p. 92, Boiss. & Reut. pug. P-

79) huic videtur affine fobis radicalibus rosulatis, caulibus

numerosis adscendentibus corollåque subregulari, sed reliqui

caulina acutissima, spiculæ breves subseorpioideæ, in spicam

longam tenuem non interruplam approximatæ,calyx infra medium

(nec fere ad basin) usque 5-partilus , corolla parva calyci

æquilonga, stamina glabra subæquilonga, stylus a basi ad infra

medium hirtulus) speciem a nostra diversissimam indicant.



Nonnea nigricans DC.

Cordoba, Sevilla, S. Fernando pr, Cadiz , Granada, Malaga!

N. alba DC, N. ventricosa (Sibtb.) Griseb.

Aranjuez; Cuesta de la inquisicion (prov. Jaen)!

A. micrantha Hoiss. «. raeruLea ; N. Bourgæi Coss.

Cienpozuelos fl. Matrit. ; Sacroraonte pr. Granada!

Borrago officinalis L. (Hisp. Borraja).

Bilbao, Santander; Ferrol, Coruna: Cordoba. Sevilla, Chiclana,

Granada!

S/jmphytum tuberosum L. (Hisp. Consuelda menor).

In silvis montanis ad Escorial! S. Pablo de Montes (Pourr.!)

Car/jolopha sempervirens (L.) Fisch. & Trautv.

In locis humidis Galleciæ ad Santiago et Lugo; Buitelan,

Villa de Palos (Vierzo), Villafranca del Vierzo: Venta de

Cercedilla, Guadarraraa!

Anchusa granatensis Boiss.

Ad pagum Albolote pr. Granada, Apr. c. fl.!

A. undulata L.

La Coruna; Puerto de Guadarrama, Cienpozuelos; Puerto

Lapiche (la Mancha); la Carolina, Sierra Elvira fl. granat.!

In carapis pr. Madrid; in montibus Marianis ad Valdehuertas!

ilalica L. (Hisp. Buglosa).

Carucedo (Vierzo); Valladolid; in Hispania cenlrali et meridi-

Piedrabta Galleciæ; Ruitelan, Villafranca del V

Guadarrama! S. Pablo de Montes (Pourr.!).

(prov. Jaen), 4 Mai c. fl.I



iilho^ni wum apulum (L.) Vahl.

Valladolid; Aranjuez; Bailen, la Carolina, Granada!

L. arvense L.

Aragonia (Pourr. \) , Burgos, Valladolid; Jaen , Granada,

Cordoba, Sevilla, Puerto de Sta. Maria!

L. merauatmn Guss. (Boiss. voy. p. 427), var.? multicaule,

humile (2-3" 1.), caulibus lateralibus prostratis; folia caulina

obovato-lanceolata; corolla calyce duplo longior.

Inter frutices regionis montanæ superioris raontis Sierra de

Alfacar Q. granat., 27 Apr. c. fl.

!

Obs. Specimina rnea a formis quæ vidi L. incrassati genuini

aliquanlurn receduut et curn descriplione L. mimini Mons

magis conveniunt, sed ob statum juvenilem tute determinari

non possunt.

L. officinale L. (Hisp. Granos de amor, Mijo del Sol).

Bilbao, Santander, Encinillas!!

L. frostratum Lois., L. Chamæcistus herb. Pourr.! (Hisp. Verba

de las 7 sangrias).

Per totam Galleciam frequentissimum ; Villafranca del Vierzo,

Puerto de Manianal; Santander!

L. fruticosum L.

Encinillas, Valladolid; Aranjuez; Cuesta de la inquiskioi

(prov. Jaen), Sierra de Alfacar!

Pulmonaria tuberosa Schrank, P. angustifolia M. 'Æ K. (non L.).

Bilbao, Santander, Encinillas!

Alkanna linctoria (L.) Tausch. (Hisp. Anguina, Algamula real,

Palomilla de tintes).

In collibus gypsaceis ad Aranjuez, Barranco Bermejo pr.

Nuria (Pourr.!).

M, paluslris With.

Pontevedra, Tuy, Lugo; Villafranca del Vk

S. Pablo de Montes (Pourr.!).



M. repens Don.

Ad fontes prope pagum Doninos Galleciæ, 18 Sept. c fl.

Obs. Formå hispidissima, pedirellis valdc clongatis, nutantibu

ceterum speciminibus Anglicis el Gallicis, quæ vidi, optin

respondens et ab omnibus M. palustris formis diversissim

M. lingulata Lehm.

Inter Sobrado de Aguiar et Lugo Galleciæ; Guadarram

M. sicula Guss.

In pratis humidis ad Guadarrama et Escorial cum præc

dente, et ab eodem bene distincta, 16 Jun. c. fl. et fi

M. unensis Roth.

Escorial, Guadarrama! Chamartin (herb. hort Matr.)!

collina Hoffm., M. hispida Schldl.

Escorial; Jaen, Puerto de la inquisicion, Granada, Cordoba!

verskolar Ebrb.

Cerro Cuelgamuros supra Escorial, Guadarrama! S. Pablo

de Montes (Pourr.!); la Carolina; la Albayda pr. Cordoba l

Xavacerrada, Cerro Cuelgamuros pr. Es

6. Cynoglosseæ.

Asperugo procumbens L.

Montserrat (Pourr. !) Sevilla (herb. hort.

Jichinospermum Loppula (L.) Lehm.

Valladolid, Aranjuez ! Montserrat (herb. li

Barcelona (Pourr.!).

»

C. duiuh-stinum Desf.

Bailen, Sevilla, Puerto de Sta. Maria!



C. piclum Ait,

Ad pagum Piedrafita Galleciæ; Encinillas, Villafranca del

Vierzo; Sierra Guadarraraa; la Carolina, Jaen, Sevilla!

*f. Lorei/i Jord.!

Aranjuez, 21 Mai c. fl. et fr. jun.!

Obs. Forsan varietas præcedentis v. C. Dioscoridis Vill., etsi

habitum ab utroquesatis diversum præbet. Folia multo angustiora

(lineari-lanceolata), cauli adpressa magisque incana quam in

C. picto; flores quoque minores totaque planta gracilior.

Fructus maturos non vidi. Specimina mea exacte cum speci-

mine a cel. Jordan misso conveniunt, descriptionem vero

comparare non licuit.

C. officinale L.

Orense (Pourr.l).

Omphalodes linifolia (L.) Moench.

Toledo (Pourr.!), la Carolina, Bailen, Jaen, Cordoba, Sevilla,

Sierra Elvira!

O. lusitanica (Tournef., Lam.) Pourr. herb.! O. nitida Hffg. el

Lk U tab. 25 (optime!).

Ad rivulos et fontes Galleciæ hine inde (Ferrol , Santiago,

Vigo, Lugo, Doncos) et in regno Legionensi ad el Castro,

Jul. Aug, c. fl. et fr.!

Heliotropium europæum L. (Hisp. Yerba verruguera).

La Coruna; Villafranca del Vierzo, Burgos, Valladolid! S.

Pablo de Montes (Pourr.!); Murcia!

XXXYI1. CoBToiTulaceæ

Catystegia Soldanella (L.) R. Br. (Hisp. Berza marina).

Ad littora Cantabriæ et Galleciæ passim : S. Sebastian, Por-

tugalete, Santander; Doninos, Puenledeume, la Coruna,

Pontevedra, Vigo!



C. sepium (L.) R. Br. (Hisp. Correguela mayor).

Ad Santander et pi. loc. Cantabriæ; in Galleciæ regione

littorali frequentissima I Mahon (Pourr.!)

Convolvulus Cantabrica L.

f, suffruficosus Desf.

In rupibus (Barranco de Caballar) pr. Almeria, 21 Dec. c.

fl. et fr.I

C. lineatus L.

Medina del Rioseco, Valladolid; Cienpozuelos

!

C. tricolor L. (Hisp. Campanilla, Maravilla).

Cerro negro fl. Matrit. (Pourr.!).

„ (S, meonanthus Choisy.

Cuesta de la inquisicion (prov. Jaen) 4 Mai c. fl.I

(\ nndulatm Cav., C. evolvuloides Desf., Pourr. herb.

!

Cerro negro (Pourr,!) Cuesta de la inquisicion cura præcedente!

C. siculus l.

Barranco de Caballar pr. Almeria, 21 Dec. c. fl.!

C. arvensis L. (Hisp. Correguela, Enredadera).

In Cantabria et Gallecia hine inde; Villafranca del Vierzo,

Burgos, Valladolid; Sevilla, Murcia, Almeria!

., ^, linearifolius Choisy (formå insignis
!)

In agris ad la Coruna, 10 Aug c. fl.!

C. althæoides L.

Montserrat (Pourr.!); Bailen, Jaen, Cordoba, Sevilla, Cadiz;

Murcia, Almeria!

C saxatilis Vahl.

Scala Dei (Pourr.!), Murcia!

Ad liltora promontorii Charidemi (Cabo de Gata)!

XXXY11I. Cuscuteæ.

Cmtuln iiiropæa L.

Ad sepes pr. las Medolas (Vierzo), 19 Jul. c. fl.!



C. alba Presl.

Valladolid (in Rapistro rugoso, Papav. Rhoeade etc); Cerro

Zurabalejo pr. Jaen (in Thyrno, Leguminosis etc,)!

XXXIX. Solanaceæ.

Hyosajamus niger L. (Hisp. Beleno).

S. Sebastian; EnciniUas, Villafranca del Vierzo; Guadarrama,

Aranjuez! S. Pablo de Montes (Pourr. !)

H. albus L. (Hisp. Beleno blanco).

La Coruna; Madrid! Aranjuez, Mahon (Pour.!), Jaen,

Sevilla, Cadiz!

Dalura Stramonium L. (Hisp. Estramonio, higuera loca).

S.Sebastian et Balmaseda Cantabriæ; la Coruna, Vigo, Tuy;

Albacete, Murcia!

D. ferox L. (Hisp. Cardo cuco).

Guadarrama ; Murcia

!

I'lu/snli* pcnivi'inu K. (Hisp. Capuli).

In ruderatis ad S. Sebastian subspontanea, olim introducta!

Withania frutescens (L.) Pauq. (Hisp. Paternoslrera).

Alcala de Guadayra; Alraeria, Cabo de Gata

!

W. somnifera (L.) Dun. (Hisp. Orobale).

Murcia, Almeria! Menorca (Pourr.!).

Atropa Belladonna L. (Hisp. Belladonna, Belladama).

Montserrat, S. Pablo de Montes (Pourr.!).

MaixIxKjora vcrnalis Bertol.

Cordoba, la Ilalica pr. Sevilla, Mart c. flj

Obs. M. officinarum L. (Hisp. Berengenilla), quam circa Malaga

copiose crescentem mense Januaiii tim lilnam legi, a nostra

differt foliis duplo minoribus et latioribus, nec non tempore

florendi diverso ; reliquos characteres comparare non licuit,

cum in altera flores, in altera fructus mihi ad comparationem
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deerant. Distributio harum 2 specierum in Hispania ulterius

observanda!

Solarium bonariense L. (Hisp. Yerba de Sta Maria).

Cultum et subspontaneum in Hispania australi hine inde

(Sevilla, Cadiz, Mnrcia)!

S. Dulcamara L. (Flisp. Dulcaraara).

In Cantabria et Gallecia hine inde; Villafranca del Vierzo,

Burgos, Encinillas, la Baneza (Leon)! S. Pablo de Montes

(Pourr. 1); Sevilla!

5. nigrum L. (Hisp. Yerba mora).

In Cantabria et Gallecia passim; Villafranca del Vierzo,

In ruderatis ad S, Sebastian!

S. villosum Lam.

Orense; Mahon (Pourr.!); Murcia, Almeria, Sevilla!

.S. h tun ile Bernh.

S. Sebastian; Puerto de Sta. Maria!

elato 3-5-pcdali, ligncscente
,

glahro. angulis \ix alato, foliis

glaberrimis, oblique ovalis v. ovato - lanceolatis
,

pedunculis

gracilibus 3-5-floris, floribus parvulis , corolla alba, extus

hirta, laciniis acuminatis, dorso apiceque violaceo-tinctis,

baccis (nigris) nutantibus, S. nigri duplo minoribus.

Ad sepes et vias circa la Coruiia et Pontevedra Galleciæ

(forsan ex peregrinis terrisolim advectum), Aug.-Oct. c. fl.etfr.

!

Obs. Valde dubium mihi quidem videtur, an planta a me lecta

9 floris, corolla alba) baud bone in noslr.iiii qirnii.it: politis

forsan ad aliam speciem e tribu Morellarum pertinet et

quidem, ob locos natales ejosdem (circa porlus marinos, com-

mercio transatlantico deditos) facile alienæ originis; sed inter

innumeram gregem specierum inter se valde affinium nullam



descriptam inveni, ad quara specimina a me lecta tute referi

potui, nec specierum numerum amplius augere mini persuadei

Lipium intriratum Boiss. (Hisp. Cambron).

In provinciæ Almeriensis locis raontanis, arenosis maritimi

immo salinis abundans, Dec. c. fl. et fr.!

L. mediterraneum (breviflorum) a, glabrum Dun. (Hisp.Cambroners

Barcelona (Pourr.!): Madrid; Cordoba, Sevilla, Cadiz!

B (longiflorum) £, leucocladum Dun.

Ad ripas fluvii Guadalmedina pr. Malaga, Jan. c. fl.!

L. vulgare Dun., L. barbarum L. ex p. (Hisp. Cambronera).

Madrid, ad vias, 1 Jun. c. 11.!

XL. Personatæ.

/. Verbasceæ.

Verbascum virgatum With.; V. blattarioides Lam.

Bilbao, Santander; in Gallecia frequens; Villafranca del

Vierzo; Guadarrama, Casa de Campo fl. Matrit.!

V. Lychniiis L.

Bilbao, Santander, Encinillas!

V. Hænseleri Boiss.

Escorial; la Mancha ad Puerto Lapiche!

V. sinuatum L.

Bilbao; Burgos! Aranjuez (Pourr. !); Cordoba, Sevilla, Al-

meria! Mahon (Pourr. f).

V. pulverulentmn Vill. (V. farinosum herb. Pourr.!).

Orense (Pourr.!), Villafranca del Vierzo, Encinillas; Gua-

V, Thapsus L. (Hisp. Gordolobo).

S. Sebastian, Encinillas, Doninos, la Coruna, Santiago, Lugo;

Monte Torozo pr. Valladolid!

decurrentia, acuminata (acumine longo curvato); spica densi-



longiores supra medium glabræ.

In campis aridis inter Guadarrama et Cercedillas in monti-

bus Carpetanis, 21 Jun. c. fl.!

tione V. macruri (Ten. Syll. p. 106; Guss. Syn. 1, p. 262)

et cum speciminibus ejusdem in Sicilia lectis (Schouw), nisi

quod in his spica multo longior. A V. Thapso abunde differt

tomento foliorum spicæque albo, floribus omnibus sessilibus,

corolla majore, staminibus longioribus basi albolanatis (nec totis

glabris).

Celsia betonicæfolia Desf. (?)

Circa Gades (hb. Schousb.!)

Obs. In speciminibus Schousboeanis flores tam male conservatæ

sunt, ut ad determinationen! non sufficiant, quare cum dubio

ad C. belonicæfoliam retuli, etsi ceterum cum hujus descriptione

optime convenit (specimina authentica non vidi). Differt a

C. laciniata Poir. foliis inferioribus basi pinnatisectis
,

pagina

superiore glabris, inferiore ad nervos hirtulis (nec pubescen-

tibus), caule glabro, pedunculis longioribus, bracteis pedun-

culi dimidii longitudine; a C. cretica L. fil. (incl. C. sinuata

Cav., C. Cavanillesii Kze.) caule simplicissimo, pedunculis

8—10'" (nec 2—3'") longis, calyce subregulari, laciniis

integerrimis, capsula globosa nec ovata).

S. Scrophularieæ.

Scrophularia jwregrina L.

Afahon (Pourr. !).

S. Scorodonia L.

Santander; Villafranca del Vierzo; in Gallecia frequens

(Orense (Pourr.), Lugo, Santiago, Coruna, Ferrol etc.)!

S, sambucifolia L.; S. mellifera Ait.

Cordoba, S. Juan de Aznalfarache pr. Sevilla, Carmona,

Mart. c. fl.I S. Roque (Pourr.!).
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„ (j, parviflora nob. (Scrophulariæ sp. herb. Schousb.!), a formå

vulgari, cui quoad folia simillima est, differt cymis longe

pedunculatis, foliis floralibus majoribus, corolla duplo minore,

viridula. Forsan species distincta.

In locis elevatis aridis ad Brozas Extremaduræ, 4 Apr. 1793

(Schousb.!).

S. aariculata L. a, pubescens.

Lugo; Villafranca del Vierzo! juxta fluvium prope la Rena

Extremaduræ (Schousb.!); la Carolina, Granada, Sevilla!

„ {j, glabrata Lge. , folia glabra, magis grosse dentata , caulina

lyrato-pinnatisecta, segmenlis lateralibus 2-3-jugis; stamino-

dium obovatum, nec late orbiculatum (Formå ad S. lævijatam

Vahl accedens).

Ad rivulos prope urbem Jaen, 5 Mai c. fl.!

\. I!alhi<ii Hornem.

In locis humidis hine inde per Cantabriam (Bilbao, Enci-

nillas) et (ialb-ciam (Doninos, Betanzos, Santiago de Com-

postela)!

Obs. Varial, ut præcedens, foliis glabris et pubescentibus, sed

in illa formå pubescens, in hac (S. Balbisii) formå glabra

videlur typica.

S, canina L.

In Cantabria (Bilbao, Encinillas) et Gallecia passim (Orense

(Pourr.!), Lugo
f

Sobrado); Villa de Palos (Vierzo)! S.

Pablo de Montes; Mahon (Pourr.!).

„ /?, pinnatifida (S. pinrwililiila Brot.), foliis intermediis pinnati-

fidis v. profunde serratis, superioribus subintegerrimis.

Inter frutices ad Torre de las 7 esquinas in montibus

Marianis pr. Cordoba, 25 Mart. c. fl.!

Obs. In rupibus ad pagum la Cueva pr. Murciam urbem præterea

formam insignem, 19 Not. fructiferam legi, foliis crassiusculis

pinnatilobis, lobis obtusis, ramis inflorescentiæ brevissimis a

S. canina distincUm; Bpecimina autem manca, floribus desti-

ertam non permittunt, forsan ad S.



caninam var bocticam Boiss. v. ad S. crithmifoliam ejusdem

(vov. p. 447) pertinet, etsi cum hisce non exacte convenire

S. frutescens L.

In arenosis marilimis ad Cobas et Vigo Galleciæ; Puerto de

Sta. Maria!

Obs. Hæc species ab omnibus formis præcedentis optime di-

stincta et præter characteres in operibus vulgo indicatos habi-

tumque valde alienum capsulå majore, depresso globoså (nec ut

in S. canina ovato-globosa) differre videtur.

Anarrhinum bellidifolium (L.) Desf.

Santiago, Pontevedra, Vigo; Villafranca del Vierzo, Benavente,

Escorial! Toledo, S. Pablo de Montes (Pourr.); la Carolina,

Yaldehuertas in montibus Marianis!

A. duriminium (Brot.) Chav.; A. hirsutum Hffg. et Lt. tab. 33;

In rupibus, inter saxa et ad sepes Galleciæ passim: la

Coruna, Sierra Meirama, Pico Sagro pr. Santiago, Tuy, Lugo!

Obs. In descriptione cel. Benthami (DC. prodr. X, 289) folia

radicalia minus recte inciso-dentata descripta sunt, eadem

enim semper superficialiter dentato-crenata, nec unquam incisa

inveni; corolla quoque non albido-sulfurea est, sed alba striis

lilacinis notata. Folia floralia variant elliptico - lanceolata,

acuminata, floribus vix longiora et late ovata, brevissime

mucronata, flores longe superantia.

In Gallecia hine inde (la Coruna, Santiago, Lugo etc); Villa-

franca del Vierzo; Bilbao; Aranjuez; Cordoba; Murcia,

Almeria!

0, parviflorum (cf. DC. prodr. X, 592 add.), elatius quam

formå vulgaris (!' v. amplius longum), inde a basi ramosissi-

mum, caulis foliaque (siccata nigra); ad inflorescentiam

usque glaberrima, calyx basi et capsula pilis patulis articulatis

dense pilosa, rachis inflorescentiæ laciniæque calycis glandu-



loso-hirta, corolla parvula, calycis Jaciniis subæquilonga v.

longior. Toto habitu valde recedens a formå typica.

In collibus schistosis ad la Carolina, 10 Mai c. fl. et fr.!

A. molle L. (Barr. ic. 598), optime distinctum a specie subse-

quente caulibus decumbentibus, fragillimis, brevissime albo-

tomentosis (nec glandulosis), foliis obovato- v. ovato- subor-

bicularibus etc. Flores non vidi.

In rupibus prope oppidum Almeria!

;t. glutinosum Boiss. & Reut.

Guejar (Sierra Nevada); ad pagum Viznar fl. granat., Apr. c. fl.!

Obs. Hæc species admodum variabilis videtur, et suspicor, A-

rupestrem Boiss. & Reut. pug. p. 82 vix nisi formam ejusdem

A. hispanicum C hav.

Cerro Mazota pr. Escorial; Cerro Zumbalejo pr. Jaen, Mai-

Jun. c. fl.!

Obs. Specimina carpetana magis robusta pedicellos babent calyce

bracteåque longiores, in speciminibus autem ad Jaen lectis

flores subsessiles, bracteæ pedicello multo longiores sunl.

Differentiam specificam a præcedente ceterum simillimo vide

apud Boiss. et Reut. pug. 1. c.

A. majus L. (Hisp. Becerra).

In sepibus et muris oppiduli Villafranca Cantabriæ; in

montibus Marianis ad Trasierra pr. Cordoba, Sevilla!

A. meonanthum Hffg. et Lk. I. c. tab. 51.

In rupibus ad Puente de Cruzul Gaileciæ, 23 Jul. c. fl.!

Obs. Species hæc distinctissima certe cel. Benth. ignota fuit

quando eam (DC. prodr. X, 292) cum A. sempervirente

Lapeyr. conjunxit. Differt enim ab hoc caule elatiore, sube-

recto, superne glanduloso- villoso, foliis lanceolatis aculis,

pedicellis brevissimis, calycis Jaciniis lineari-lanceolatis, villo-

sis, corollæ ochroleucae tubo longiore etc. Specimen unicum,

quod possideo, in itinere obiter abreptum, figuræ et descrip-

iioni in opere citato optime respondet.



4- ambiguum Lge. n. sp. (A. hispanicum 0, ochroleucum Coss.

not. p. 42?), a basi ad apicera villosissimum, superne sub-

glandulosum; caules simpliciusculi; folia ovato- v. ovali-

elliptica, obtusiuscula; flores breviter pedicellati; calycis

laciniæ lanceolatæ, acutæ; corolla mediocris, ocbroleuca, palato

parum prorainulo lobis lobii inferioris vix longiore, gibbere

brevi, extra calycem brevissime exserto.

Cerro Mazota supra Escorial, 15 Jun. c. 0.1

Obs. Differt hæc species ab A. meonantho staturå robustiore

magisque elevatå, indumento dense villoso, foliis multo majo-

ribus ae Iatioribus, corollå plus duplo majore; ab A. latifolio

DC, quoad habitura simillimo, distinguitur laciniis calycinis

lanceolatis, aculis (nec rotundato-ovalibus, obtusis), corollå

prominulis. A. hispanicum Chav. denique a nostro magis differt

caule valde ramoso, foliis minoribus, angustioribus et crassi-

oribus, racemo elongato, interrupto, laciniis calycinis abbreviatis

obtussissimis, corolla rosea, palato fauceque villis flavis dense

Linaria cymbalaria (L.) Mill.

In Pyrenæis Catalauniæ CPourr.I).

L. lanigera (L.) Desf.

Malriti, ad vias! in arvis prov. Alentejo Lusitaniæ (Schousb.)!

L. sjmria (L.) Mill.

Portugalete, Enciniilas; la Coruna, Santiago! Ribas (Pourr.lJ;

Murcia! Gibraltar (Pourr.!).

/.. Elatine (L.) Desf.

Bilbao; Carucedo (Vierzo)! Mahon (Pourr.!).

„ ft,
dentata (L. crenifolia hort. Matr.) foliis ovatis obtusis,

brevissime apiculatis, grosse dentatis v. sinuato-repandis.

Ad sepes prope oppidum Santander!

L. cirrhosa (L.) Willd.

S. Roque (Pourr. Q.

L. commutala Bernh., Rchb. ic. pi. crit. IX, t. 815; Lloyd 11.



d'Ouest p. 320! L. caulirrhiza Delil. hort. Monsp. 1842;

L. græca Gren. et Godr. fl. Fr. II, p. 575 (non Bory <fe

Chaub.).

Circa Olyssiponem (Merckel in herb. Hornem!); ad sepes

prope Santander, Oct. c. fl. et fr.! (Eandem plantam

ad Biarritz Galliæ occident, quoque legi).

bs. Hæc species, bene a cel. Lloyd I. c. descripta, a variis

autoribus infauste cum L. græca (Bory et Chaub. exped.

Mor. p. 39 t. 22) commixta fuit, quæ ullima , bene monenle

cel. Bentham (DC. prodr. X, 269) inter L. Elatinem et L.

cirrhosam collocanda, a nostra abunde differt caulibus non

radicantibus, e radice annua egredientibus, foliis multo mino-

ribus, lanceolato-hastatis, pedunculis folia mullo superantibus,

capillaceis, cirrhescentibus, corollå omnino flavå, calcare demum

recto. L. commutata potius L. spuriæ affinis est, a qua autem

differt caulibus ad nodos radicantibus, indeque perennantibus,

ralycis laciniis lanceolatis, acuminatis (nec cordato - ovatis,

acutis), colore denique corollæ diverso. A L. Elatine adhuc

magis differt foliis (siccitate nigrescentibus) brevissime peti-

olatis, ovatis, obtusis v. acuminulatis, basi utrinque 2-3-den-

talis v. hastatis, pedunculis brevioribus, folium subæquantibus

eove brevioribus; corollæ labio superiore violaceo, inferiore

albido v. pallide luteo, calcare valde recurvo. Capsula sub-

duplo minor quam in L. Elatine et L. spuria, seminumque

testa non, ut in illis, reticulato-alveolata, sed granulato-tuber-

culata ut in L. græca, cujus semina tamen duplo minora et

tuberculis magis prominentibus prædita videntur. Specimina

L. commutatæ quæ possideo (nomine L. græcæ communicata)

ex insulis Canariensibus (Bolle, de la Perraudiere) ex Africa

boreali ad Oran (Bove) et e Gallia mediterranea, ubi ad

Aiguesmortes eam legi, exacte cum planta ad littora Oceani

lecta conveniunt.

minor (L.) Desf.

In agris ad Encinillas ! S. Pablo de Montes, Aragonia (Pourr. !)•
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L. rubrifolia Rob. <k Cast.

Jaen, Sierra Elvira fl. granat.!

L. crassifolia (Cav.) Kze., L. origanifolia /?, grandiflora Benth. in

DC. prodr.

•Murta, Valdigna Valenciæ (Pourr.!) Fuensanta pr. Murciara

Obs. Species videlur constans et bene distineta, inter L. ori-

ganifoliam et L. flexuosam Desf. interraedia.

L. origanifolia (L.) DC, (excl. var. 0).

Encinillas, Puenle de Cruzul Galleciæ!

„ [1, glabrala Lge., tota planta, inflorescentiå exceptå, glaberrima,

folia læte viridia, siccata nigricanlia; corolla major, pulchre

coerulea, calcar Iaciniis calycinis longius.

Pena Castillo pr. Santander, in solo calcareo, 13 Oct. c.

fl. et fr.!

L. serpyllifolia Lge. n. sp., Annua, multicaulis, caules adscen-

dentes v. erecti , 2-4" longi , a basi ad apicem glanduloso-

villosi v. inferne pubescenles ; folia rainora quam in L.

calycis laciniæ dense glaodatøso-vUløSJB et insuper pilis albis

longe ciliato-barbatæ, capsulå maturå vix longiores; corolla

in L. origanifolia, costis lævibus (nec tubcrculato-undulalis

)

percursa. Reliqua præcedentis.

In campis arenosis ad Encinillas (Oct.), in collibus gypsaceis

ad Valladolid, 1 Jul. c. fl. et fr.

!

Obs. Inter L. origanifoliam et L. rubrifoliam videtur exacte inler-

media. DiflVrl ab illa radice annua reliquisque characleribus

iiiiin 1,1-vibus, nec muricalis. (Cu

.in hb. Mus. Paris.).



L. villosa (L.) DC.

Cerro Zumbalejo pr. Jaen , in muris arcis Alhambræ fre-

quentissima! Alcala de Guadayra (Boutelou!) Gibraltar

CPourr.O.

„ /?, pusilla Boiss. voy. p. 450.

In muris Alhambræ cum formå lypica; in rupibus ad pagum

Guejar (Sierra Nevada).

Obs. Formå hæe insignis, a typo recedens foliis minoribus,

dense approximatis,suborbicularibus, rarius ovalibusv. rhombeo-

ovatis, ut tota planta villosissimis (non glanduligeris), ramis

longe diffusis, ramuiosis, corolla minore et calcare graciliore,

forsan specifice separanda erit et tune forte L. nummularia

appellanda. Habitus valde peculiaris , hine L. crassifoliæ,

illine L. tenellæ (Cav.) accedens, et insuper odore peculiari

L. villosæ destiluta est. Attamen ex observationibus cel,

Boissieri in L. villosam typicam formis inlermediis transire

videtur. L. villosa var. granatensis Wilik. Pug. p. 112, cujus

specimina non vidi, secundum descriptionem forsari talis formå

intermedia erit, a nostra autem valde distincta et magis ad

formam vulgarem, in ejusdem arcis Alhambræ muris abutidan-

tissime crescentem, accedens.

L. simplex (Willd.) DC.

Valladolid; Granada!

L. arvensis (L.) Desf.

Cum priori et sequente ad Granada frequens!

L. micrantha CCav.) Spr.

Araojuex! Toledo, Pedralba (Pourr.f), Jaen, Granada!

L. iriornithophora (L.) Willd. (Gallec. Gallos).

fn Gallecia frequens; in dislr. el Vierzo ad el Castro el las

Medolas; Puerto de Navacerrada! S. Pablo de Montes

| Pourr. !).

L. verticillata Boiss. voy., L. polygonifolia Benth. in DC. prodr.,

non Spr.

In rupibus ad pagum Canales (Sierra Nevada), Ib' Apr. c. fl .1



L. lilacina Lge. ind. sera. hort. haun. 1854 p. 21.

In fissuris rupiura circa urbera Jaen, imprirais in monte de

Castillo frequens, 5 Mai c. fl. et fr.

!

Obs. Differentias principales hujus speciei, meo judicio optime

distinctæ, inter L. vertkillatam Boiss. et L. anticariam ejusdem

autoris collocandæ I. c. proposui; affinis quoque videtur L.

marginatæ (Lam.) Desf. , sed hæc differt foliis crassioribus,

glabris, plerisqne sparsis, calcare longiore, reetiusculo p. p.

Species nostra ceterum variat foliis lanceolatis v. linearibus,

omnibus verticillatis (4-6 in quovis verticillo) v. superioribus

sparsis, internodiis dense approximatis v. inferioribus remotis,

spica capitata v. deflorata elongata etc. Qvoad reb'quas charac-

turå iteratå in horto nostro botanico constantem sese præbuit.

L. melanantha Boiss. & Reut.

Escorial ; Cerro Zumbalejo pr. Jaen; Cuesta de la inquisi-

cion inter Jaen et Granada; Sierra Elvira fl. granat.!

Sierra del Agua (Hanseler in herb. Agardh!).

fulvam, atrofuscam et cinerascentem striis saturalioribus invcni.

L. cmia (Lag.) DC.

In Castella vetere ad Parador de Villanuble et Valladolid,

Jul. c. fl.!

L. supina (L.) Desf.

Burgos; Puente de Cruzul Galleciæ!

L. manlima (Poir.) DC; L. supina y, maritima Duby; L. mulli-

caulis herb. hort. Matrit., non Mill.

Ad littora Galleciæ et Cantabriæ frequpntissima

!

lusitanicæ v. L. mm to magis vero, saltem

quoad habitum, a L. supina vera aliena. Caules valdc elon-

gati, procumbentes; folia homomalla, sæpius verticillala, variant

linearia, sæpe -|— |" longa, et obovato-elliptica, interdum

brevissima (2—3" I., fere iis L. thymifoliæ similia); color



corollæ admodum variabilis: (sæpius pallide et diiute glauces-

centem v. livido - violaceam, intense luteam vero, ut in L.

supina, nunquam vidi); capsula major quam in L. supina.

Quaraobrem aut a L, supina separari aut cum hac et pluri-

bus speciebus affinibusin unam speciem conjungi debere censeo.

L. Hænseleri Boiss. <fc Reut.

Sierra Elvira, Silla del Moro pr. Granada, Apr. c. fl.!

typica conveniens, et a L. nevadensi Boiss., (quam a L.

supina discernere nequeo) distincta foliis plorisquf vc-rticilla-

tis, pedunculis longo spatio midis, pedicellis elongatis, calcare

corollå longiore. Ceterum character e disco seminum lævi

v. tuberculato minime constans est, ut jam pro L. trisli

observavit cel. Boiss., pro L. supina et glaciali cel. Cosson

et pro L. lilacina ipse annotavi; in his enim omnibus utraque

formå seminum promiscue occurrit.

In collibus calcareis ad Encinillas, 18 Oct. c. Q. et fr.!

L. Munbyana Boiss. et Reut.-, L. parvula L. Duf. mscr. in herb.

Mus. Paris.!

In arenosis isthmi Gaditani, in pinetis solo arenoso pr. Chi-

clana, Febr. c. fl.

!

L. glauca (L.) S pr.

In collibus gypsaceis ad Aranjuez! Cerro negro (Pourr. !).

L. amelhyslea (Lam.) Hffg. et Lk. I. c. t. 47; (Linaria sp. nov?

Coss. in Campo fl. granat, exs. Nr. 78!).

Benavente! Caceres et pi. loc. Extremaduræ (Schousb. !); >a

Carolina, Cordoba, Granada! xMalaga (Hans. in herb. Agardh.)!

n /S, albiflora Boiss. voy. ; Anlirrhinum polygonifolium Poir. e

Gibraltaria ( Brouss. in herb. Webb!).

In collibus gypsaceis ad Aranjuez!

t, y-i flaviflora nob.; Antirrhin. muHipunclalum Brot., Welw.

exs. 1851, Nr. 256 et 274, a L. amethjstea typica vix oisi

corollis flavis discernenda.

Alcantara et Cintra Lusitaniæ (Schousb.!).



L. alpina (L.) DC.

Nuria, Badariol (Pourr. !).

L. diffusa HfTg. et Lk. 1. c. tab. 49.

In montibus Marianis pr. Cordoba, Mai c. fl. (F. Amor 1

).

Obs. Affinis L. multicauli MilL, et forsan ab hac non removenda.

Specirnen meum differt a descriptione L. mullkaulis (bilis

glanduloso-puberulis, racemo pauci-et laxifloro, calcare corollå

longiore. Colorem Qorum in L. multicauli indicatum non in-

venio, in nostra videtur corolla coerulea v. lilacina, palato

L. Tournefortii (Poir.) Lge. ind sera. hort. haun. 1859 p. 28.

«, inquinans Lge.

Villafranca del Vierzo, Valcabado de Pararao (Leon); Cerro

Mazota supra Escorial! Segovia, S. Pablo de Montes

(Pourr.!).

„ /?, glabrescens Lge. I. c., L. Perezii I. Gay; L. saxatilis Bourg.

exs. 1854 n. 2291.

Fn Gallecia frequens (Pontevedra, Lugo, Santiago elc )

!

„ /, minor Lge. i. c, L. saxatilis Willk. exs. 1850 Nr. 459.

Villafranca del Vierzo; Olmedo (Caslell. vet.)!

la Lag.; L. ramosissima Boiss. , L. Boissieri Walp.

Fuente Castellana pr. Madrid, 25 Mai c. 11.!

„ /S, glutinosa Lge., L. glutinosa Bffg. et Lk. I. c. t. 39?

fn collibus gypsaceis ad Valladolid, 1 Jul. c. fl.!

/.. tlelpkmioides J. Gay; L. orchioides herb. Pourr.!, L. elegans

herb. hort. xMatrit., Anlirrhinurn elegans Cav. in herb. Labilt.

In Gallecia hine inde: Orense (Pourr.!). Lugo, Santiago;

Villafranca del Vierzo; in montibus Carpetanis passim:

Puerto de Guadarrama, Navacerrada, Escorial! S.Pablo de

Montes (Pourr.!).

Obs. Beat. Pourret in herbario ad L. orchioidem suam, quæ

exacte cum nostra convenit, ut synonymon citat L. pumilam

lusitanicam palato carentem Tourn. inst. Hue forsan quoque

pertinet L. sapphirina HfTg. et Lk. I. c. tab 42, quæ tamen



differt stigmate emarginato-bifido (nec subintegro), seminibus

cylindricis (non angulatis).

L. spartea (L.) Hffg. et Lk. !. c. tab. 36.

In Gallecia ad Pontevedra et inter Vigo et Tuy; Escorial;

la Carolina! S. Roque (Pourr. !).

„ l, ramosissima Benth., L. meonantha Hffg. et Lk. I. c. tab. 38.

In agris ad Encinillas (prov. Burgos) 18 Oet. c. Q. et fr.I

„ y, præeox; L. præcox Hffg. et Lk. ]. c. tab. 37, gracilis,

scapus subsimplex, surculi steriles copiosi.

In montibus Marianis inter la Albayda et Torre de las 7

esquinas, Mart. c. fl.l

/,. Salzmanni Boiss. var. flava; Antirrhinum tenue Viv. fl. Iib.

tab. 21?

In campis ad Yaldehuertas in montibus Marianis, 25 Mart c. fl.i

Formam floribus violaceis (ad quarn verosimiliter pertinet

L. linogrisea Hffg. et Lk.) ipse non legi.

L. hirta (L.) Moench.

Alcala de Henares (Pourr.!), Puerto Lapiche in la Mancha:

Cordoba, Granada! Carmona, Valencia (Pourr.!).

L. Cavanillesii Chav. , L. antirrhinoides Coss. , Antirrhinum tri-

phyllum Cav. (non L.).

Coba alta de Sta. Ana (herb. hort. Matr.)!

Digitalis parvi/lora Jacq.

In regione subalpina montis la Tesla supra Encinillas, 18

Oct. c. fl. et fr.I

D. Thapsi L.

In montibus T u (MLtnis frequens ! Puyg mayor , Mahon

(Pourr.!).

D. purpurea L. (Hisp. Dedalera, Caizones de zorra).

Cuesta Descarga Cantabriæ; Villafranca del Vierzo; in Gal-

lecia passim: Castello de Noceda , la Coruna, Santiago,

Vigo, Porrino!



„ /S, tomcntosa, D. tomentosa Hffg. et Lk. I. c. tab. 29.

In montibus Legionensibus ad Prado del Rey et pi. loc.

Jul. c. fl.!

Obs. Foliis lanceolatis, inferne dense niveo-toraentosis insignis

formå, sed vix specifice separanda.

D. minor Lindl. monogr. Digit. tab. 6 (var. /?_).

Speciraen in valle de S. Francisco (mont. Marian, pr. Cor-

doba) leclumcoramunicavitamic. Fern.Amor, quod cum figura

citata optime convenit foliis radicalibus lanceolatis, dense

tomentosis, tempore florendi vegetis, caule subaphyllo,

brevissimo (4— 5" longo), floribus iis D. purpureæ mino-

ribus etc, neque nisi laciniis calycinis ovalibus, obtusis

(non lanceolalis, acutis) a figura citata differt. D. minor

a, Lindl. 1. c. tab. o, ab hac var. /S, valde diversa

videtur et aliquid monstrosi præ se fert.

D. obscura L. (Hisp. Yerba crujida, Crujija fina).

Valencia, S. Carlos (Pourr.!), Almeria; Guejar (Sierra Ne-

vada)! Granada, Ronda (Cabr. in herb. Agardh!).

Erinus alpinus L. a, tijpicus, glaber v. pubescens, surculi steriles

subelongati; folia spathulata, obtuse serrata ; caules florigeri

elongati, flexuosi, racemus laxiflorus; pedicelli calyce longiores.

Nuria, Montserrat (Pourr.)! Enrinillas; el Castro (Leon)!

/S, glabratus Lge. glaberrimus (axis inflorescentiæ pedicellique

elongati; folia rainuta, obovato-Ianceolata, profunde et argute

serrata, caules florigeri subfiliformes ; racemus brevior et

minus densiflorus quam in a; pedicelli calyce breviores.

Tota planta siccatione nigrescit.

In rupibus calcareis montis Peiia Caslillo pr. Santander,

Oct. c. fl. et fr.!

/ villosus Lge. (E. hispanicus Pers. Syn. II. p. 147, sec. descrip-

tionem valde incompletam), tola planta pilis articulalis dense

villosa et canescens (siccata haud nigrescens); surculi steri-

les brevissimi, foliis rosulatis dense congestis terminati; folia



obovata, leviter crenata, caulina spathulata

subserrata; caules florigeri breves et firmi, adscendentes v.

erecti; racemus densiflorus, spicæformis
;

pedicelli calyce

multo breviores; corolla minor.

In collibus calcareis regionis montanæ superioris supra

Encinillas, 18 Oct. c. Q. et fr.

!

Obs. Formæ (i et y •>
a formå speciei typica admodum diversa?

sunt, ita ut easdem specifice distinctas facile crederem , sed

quos supra exhibui, notas graviores (v. c. in seminum struc-

tura) hucusque non inveni, quare ad interim non nisi rariefa-

tum nomine eas proposui.

Veronica hederæfolia L.

La Carolina, Cordoba, Cadiz, Granada; Murcia!

V. cymbalaria Badarr.

In monlibus Marianis ad Valdehuertas et Lagar del Cano pr.

Cordoba; Granada!

V. agrestis L.

San Sebastian, Bilbao, Santander; Ferrol, Doninos Galleciæ,

Sevilla, Chiclana!

V. polita Fr. (V. didyma Ten.).

Bilbao, Encinillas; el Burgo Galleciæ; Cordoba, Sevilla!

Malaga (Håns. in herb. Agardh !)

V. digitata Vahl.

In agris solo calcareo ad Valladolid, 1 Jul. c, fr.

!

V. triphyilos L.

Orense (Pourr.!) Escorial!

V. prcecox All.

Buen Retiro fl. Malrit. (Pourr.!) inter segetes ad Guejar

(Sierra Nevada)!

V. verna L.

Orense (Pourr.!) in regione monlana et subalpina montiutn

Carpelanorum frequens! S. Pablo de Montes (Pourr.)!



Santander; Ferrol ; Villafranca del Vierzo; Escorial! Aran-

juez, S. Pablo de Montes (Pourr.)! Cordoba, Sevilla,

Chiclana, Granada!

V. serpyllifolia L.

Lugo; las Medolas (Vierzo): Ribas, Aranjuez (Pourr.!)

„ /J, tenella (All.) Gren. & Godr.

In ruderatis ad la Grafia pr. Ferrol et Santiago de Compo-

stela; Santander!

V.apennina Tausch Syll. pi. nov. p. 247 (DC prodr., X, 596)?

V. repens Coss. in Bourg. exsicc. 1851, Nr. 1392 (vix DC.)

Puerto de Navacerrada ad fontes in regione subalpina supra

tabernam Venta de Cercedillas , 21 Jun. c. fl. et fr. f

Specimina prorsus similia in Pyrenæis Galliæ legi ad

regionem alpinam montis Medasolles.

Obs. Plantam hispanicam primo novam speciem esse suspicatus

sum, cui V. radicantis nomen attribui, sed rum descriptio,

quamvis brevis, V. apenninæ 1. c. haud male cum nostra convenit,

plantam raeam ad hane retuli, etsi baud sine dubio, cum ejusdem

specimina nunquam vidi. Affinis est V. serpyllifoliæ et V.repenti,

a priore vero differt caulibus prostratis, valde radicantibus,

puberulis, apice glanduloso-pilosis, foliis puberulis, racemo

laxo, pedicellis bracteå fulcrante longioribus, corolla majore,

læte coerulea (cor. V. saxatili-> Mih>imili). c;ipsula majore,

obcordata, profunde et acute (nec leviter et obtuse) emargi-

nata, stjlo longiore terminata. V. repens Lois. (species in

prodr. Candolleano omissa) differt a nostra caulibus laterali-

bus (nec ccntrali solo) florigeris, racemo brevi paucifloro,

stylo capsulå triplo (in nostra vix duplo) longiore, corolla

rosea etc, ae insuper (ex speciminibus Corsicis, quæ com-

paravi) planta gracilior videtur quam V. serpyllifolia, dum

nostra e contrario robustior et procerior est.

V. officinalis L. (Hisp. Té de Europa).

Hine inde per Cantabriam (Bilbao, Cuesta Descarga, San-
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tander) et Galleciam (Piedrafila, Valdomar, Sierra Mei-

rama); Puerto de Manzanal, Guadarrama

!

V. Chamædrys L.

In Canlabria (S. Sebastian, Bilbao, Santander) et Gallecia

passim (Seijo, Ferrol, Betanzos! Orense, Pourr. !) el

Castro (Leon)!

V. Anagallis L. (Hisp. Veronica como berros).

La Coruna! Orense (Pourr.!); Yillafranca del Vierzo, Enci-

nillas. Burgos; la Carolina, Cordoba, Jaen, Granada!

V. anagalloides Guss.

In stagnis exsiccalis ad Escorial, Guadarrama! Trujillo

Extremaduræ (Schousb.!).

V. lieccabunga L.

Bilbao, Santander, Encinillas, Burgos, Villafranca del Vierzo;

in Gallecia passim!

V. scutellata L.

Jn Gallecia (hcrb. Pourr.!)

In dumetis humidis ad Bilbao! Olot, Nuria (Pourr.!)

V. Teucrium L.

Orense (Pcmrr.!) j n arenosis maritimis ad Santander!

V. austriaca y, bipinnalifida Koch. (V. hispanica berb. Pourr.)

Las Surnias (Pourr.!)

Gratiola officinalis L., formå foliis angustioribus (G. linifolia Hffg-

et Lk.), quæ vero specifice vix differt.

In Gallecia ad Orense (Pourr.!) et Tuy! Cubillos (Leon)!

Limosella aquatica L.

Astorga (Pourr.!).

Sibthorpia europæa L.

Cucsla Descarga Cantabriæ; in Gallecia frequens (Doninos,

Santiago, Pontevedra, Vigo, Lugo, Constantin etc.)! S.

Pablo de Montes, Hermesende (Pourr.!).



3. Rhinanthaceæ

Pediridari* silvatica L.

In Gallecia ad Tuy (Pourr.) et Vallina de Doncos! Puerto

de Manzanal; in regione subalpin'a montium Carpetano-

Puerto de Manzanal (Leon), 10 Jul. c. fr. matur, et foliis jam

emarcidis, quare non dijudicari potest, an ad formani typi-

cam, an ad formam /S (P. asparagoidem Lapeyr.) pertineat.

Melampyrum pratense L.

Vallina de Doncos Galleciæ; les Medolas (Vierzo), Encinil-

las! S. Pablo de Montes (Pourr.!).

Rhinanthus major Ehrh.

Jaca, Olol; S. Pablo de Montes (Pourr.!)

R minor Ehrh.

Inter Sobrado de Aguiar et Lugo Galleciæ; Villafranca del

Vierzo, in nnm!iliiis Lr^innrnsibus et Carpetanis!

Eaphrasia parvijlora Fr. (E. officinalis y, parviflora Soy.-Will.)

In pralis ad Guadarrama, 18 Jun. c. fl.

E. nemorom 0, intermedia Soy. Wili.

In ericetis ad Santander, Oct. c. fl. et fr.

!

/: salisburgensis Funk (E. nemorosa d alpina Gren. el Godr.

)

In regione subalpina montis la Tesla supra Encinillas , 18

Oct. c. fr.!

Trixago apula Stev. (Hisp. Gallocresta).

Olmedo (Castell. vet.) ; Guadarrama! Las Hermilas pr. Cor-

doba (Amor!)

Eufragia htifolia (L.) Griseb.

La Coruna; Cerro Cuelgamuros pr. Escorial; Cerro Fuen-

delapena et monte Gaslillo pr. lien!

E. viscosa (L.) Benlh.

Jn Gallecia hine inde: Orense (Pourr.!), Cobas, el Burgo,

Lugo, Sobrado; Villafranca del Vierzo, la Baneza!



Odontites tenuifolia (Pers.) Don.; Euphrasia scoparia herb. Pourr.

!

(Gallec. „Balea").

Villafranca del Vierzo, in ericetis!

O. longiflora (Vahl) Webb.

Orense (Pourr.!); Encinillas!

O. viscosa (L.) Rchb. (Hisp. Escobas).

In collibus calcareis reg. mont. sup., loco dicto las bayadales

supra Encinillas, 18 Oct. c. fl. et fr.!

O* verna Rchb. (O. littoralis Fr.; O. rubra Gren. & Godr. ex p.,

non Pers.), caule subsimplici, foliis crassiusculis, floribus

saturate rubris, tempore florendi præcociore a sequente

recedens.

Monte Salgeiro Galleciæ, 3 Aug. c. fr.

!

O. rubra Pers. (j, divergens (O. divergens Jord.) O. serotina

/?, Gren. et Godr.

In agris ad Encinillas, 18 Oct. c. fr.!

longo) spatio nudi, spica densiGora, flores minores quam m

formå vulgari, a qua insuper recedit staturå totius plantæ

altissimå (2' et ultra). Ulterius observanda!

Ad ripas fluminis Man/anares pr. Madrid, 25 Oct. c. fr.!

)S. Species a cel. Willkomm inter Colmenar viejo et Chozas

lecta et sub nomine O serotinæ distributa valde di ffert a prio-

ris formis colore plantæ exsiccatæ aterrimo, foliis angustioribus,

antberis vix barbatis. Speciraen simile in monte Pisano

Italiæ lectum a cel. Savi sub eodem nomine accepi, et forsan

hæc planta, inter O. rubram et O. purpuream Don., ul videtur,

intermedia , erit genuina O. serotina Lam., quæ a plerisque

aulorilms < uni O. rubra Pers. commixta est.

XLI

Phelipæa coerulea (Vill.) C. A. Mey,

La Albayda pr. Cordoba (F. An
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Ph. lavandulacea (Rchb.) F. Schultz.

In monle Zumbalejo pr. Jaen, in Meliantherao glutinoso

parasitica, 6 Mai c. fl.

!

Ph. Muteli 0, nana (Noé) Reut.

In montibus Marianis pr. Ja Carolina, Mai c. fl.

!

Orobanche cruenta Bertol.

Ponlevedra Galleciæ, in Helianthemo alyssoide parasitica, 23

Aug. c. fl.!

O. reticulata Wallr. (ex specira. Reut. in hb. mus. Paris.)

Pinos de Jenil pr. Granada (in . . .?) 16 Apr. c. fl.

!

O. Rapum Thuill.

Ad pagum Sobrado de Aguiar Galleciæ, in Erica cinerea

parasitica, 23 Jul. c. fl.!

O. densiflora Salzm.

Madrid, Jaen, Mai c. fl.!

O. Hederæ Du by.

Bilbao, Santander, in Hedera parasitica!

O, loricata Rchb. (O. Artemisiæ Vauch.)

Cerro Zumbalejo pr. Jaen (in ...?). In Gallia legi ad

Toulon supra radices Tragopog. australis Jord.

In Trifoliis parasitica ad pagum Cobas Galleciæ, 15 Sepl. c. fl.F

O. minor /S, procerior Rchb. ic. crit. VII, 830, O. barbata Coss.

in Bourg. exs. 1853, Nr. 2011 (vix Poir.j

Valladolid, Cerro Zumbalejo pr. Jaen! Murcia (Guirao!)

neque ad O. barbatam Poir., ad quam cel. Cosson specimina

Bourgæana ad Faro Lusitaniæ lecta retulit, ob stamina in

medio tubi inserta etc, pertinere potest. Pianta robusta, 1— \!,-

pedalis; scapus pubescens, squamis crebris lanceolatis acumi-

natis muintus: spira amjila (1— ti" I.J, densiflora; sepala

inæqualiter bifida, laciniis longe subulato - acuminatis , c.

5-nervia, tubo corollæ leviter curvato longiora v. subæquilonga ;

color corollæ pallidus, stamina supra medium v. in medio
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tubi inserta, basi pubescentia, ceterum glabra; stylus glaber.

Affinis O. Picridi et O. loricatæ, sed ab utraque mihi videtur

differre. Cum O. castellana Reut., mihi ignota, comparanda!

O. cernua Loefl.

Aranjuez, Cienpozuelos, Mai c. fl.

!

Ceralocalyx fimbriata Lge. n. sp.
,

pedalis v. ultra; spica laxi-

llora, angusta vaideque elongata, caule dimidio longior;

bracteæ ellipticæ v. lanceolatæ, acuminatæ, basi a

c. 9-nerviæ, margine irregulariter fimbriato • denticulatæ v.

laceræ, glanduloso-ciliatæ; laciniæ calycinæ 2 longiores 3-

nerviæ, glanduloso-ciliatæ, tubus corollæ subæqualis (nec supra

medium ventricoso-ampliatum constrictus); reliqua ut in C
macrolepide Coss.

Ad pagum Senes inter Granada et Guejar unicum specimen

legi, 16 Apr. c. fl.!

Obs. Planta a me observata el quoad habitum et quoad cha-

raeteres supra indicatos tantum differt a descriptione accura-

tissima C. macrolepidis Coss. (ann. se. nat. III, 9, 146), ut

vix cum eadem identica esse possit. Magis forsan accedit ad

C. Reuieri nob. (Orobanche gamosepala Reut.), quæ tamen

distinguitur filamentis supra basin (nec ad medium) tubi

insertis, stigmale profunde bilobo (nec subhemisphærico vix

emarginato), bracteis ovatis, corollå dimidiå brevioribus (in

nostra corollå vix | brevioribus). Valde doleo, plantam, ad

XLII. Lentibularieæ.

VhvjHkula vulgaris L. (Hisp. Grasilla).

Cuesta del Escudo pr. Santander!

P. lusitanica L.

In humidis Galleciæ hine inde, v. c. ad Lugo, Porino

Jul.— Aug. c. fl. et fr.!
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Utricularia vuUjaris L.

In aquis stagnantibus Galleciæ ad Cobas , Doniiios! et e

Burgo (?)

Obs. Inquircnda quoque in Gallecia U. neglecta Lehm. Specimei

ad el Burgo leclum ad bane speciem accedere videtur, sei

nimis mancum tute deterrainari non potest.

id Lugo, Ju

Samolus Valerandi L. (Hisp. Pamplina de agua).

Bilbao, Santander, Encinillas; Doninos , Cobas, Pontevedra,

Vigo; Aranjuez; Murcia, Almeria, Granada, Sevilla!

Glaux marilima L.

Ad littora Oceani baud frequens: Portugalete, el Hueto pr.

Santander; el Burgo Galleciæ!

Coris monspetiensis L.

Vigurria pr. Pamplona (Née), Encinillas, Monte Torozo pr.

Valladolid! Aranjuez (Pourr. .'), Jaen, Granada!

C. hispanica Lge. n. sp. , raraosa; rami suberecti , inflorescentiå

spicatå terminati sub eademque iterato-ramosi; folia cras-

siora et superne laliora quara prioris; spica elongata (o-S

centiraetr. longa), cylindrica; tubus calycis subcoriaceus,

turbinatus, glaber (in C. monspeliensi tenuiter membranaceus,

carapanulatus, puberulus) , limbi laciniæ exteriores 2-3

inæquilongæ, brevissimæ, tubo pluries breviores, sæpe sub-

nullæ, ti ^-10 scfaccæ, subspinescentes,

tubo subæquilongæ v. parum breviores), laciniæ interiores

triangulares, obtusiusculæ, puberulo-ciliatæ, raaculå nigra

raagnå, laciniam fere totam occupante notatæ; corollæ tubus

brevior, subæquilatus, medio vix conslrictus, limbus parum

irregularis, laciniæ leviter emarginalæ, fere æquilongæ (nec

profunde emarginatæ, anteriores multo breviores). Color



corollæ junioris albidus, adultæ pallide roseus; semina oblonga,

nigra, granulato-papillosa.

In solo argilloso juxta flumen Rio de Aguas inter Vera et

Cabo de Gata, 7 Dec. c. fli. et fr.!

Obs. Variis characteribus indicatis, v. c. inflorescentia, colore

et formå corollæ et præcipue structura calycis a specie præ-

cedente optime distincta videtur et cum illa minime a.vsrx •i;m<l;i.

Doleo quod non nisi specimen unicum possideo, quod
,

pro

varietate solum C. monspeliensis sumtum, iter faciens obiter

Primula officinalis Jacq.

Escorial! S. Pablo de Montes (Pourr.!).

Primula elatior Jacq. (Hisp. Primavera).

Bilbao!

/'. grandiflora Lam. (Hisp. Primavera).

Doninos et Seijo in Gallecia; Bilbao! S. Pablo de Montes

(Pourr.); Fuente de Avellanos pr. Granada!

P. farinosa L.

S. Pablo de Montes (Pourr.)!

Androsace villosa L.

In regione subalpina montis la Tesla supra Encinillas, 19

Oct. c. fr.!

A. maæima L. (Hisp. Cantarillos).

Inter segetes ad Burgos, in collibus calcareis ad Valladolid

;

Sierra Elvira et Sierra de Alfacar fl. Granat!

Lysimachia Ephemerum L.

Monislrol, Aragonia (Pourr.)!

Monistrol, Villafranca (Pourr.); Bilbao; Lugo; Guadarrama!

L. nemorum l.

Bilbao! S. Pablo de Montes (Pourr.)!

Asterolinon stellatum Hffg. et Lk.

Villafranca del Vierzo ; Sierra Guadarrama ; la Carolina, Cor-

doba, Vcnta la Portugesa inter Carmona et Ecija, Granada!



Centuncutus minimus L.

In graminosis huraidis ad Cobas et Ferrol Galleciæ!

„ /?, simplex (Hornem.).

In pratis ad Guadarrama, Jun. c. fl.!

Anagallis tenella L.

In locis huroidis Galleciæ frequentissiraa; in Cantabria pas-

sim: Santander, Encinillas, Bilbao, S. Sebastian!

.4. parvijlora Hffg. et Lk. fl. Port. tab. 64!

In agris ad la Coruna, 11 Aug. c. fl. et fr.

!

Anagallis arvensis L. «, phoenicea (Hisp. Murajes).

In agris Cantabriæ et Galleciæ frequens; Encinillas, Burgos,

Villafranca del Vierzo! S. Pablo de Montes (Pourr.); la

Carolina, Jaen, Granada; Murcia!

„ /?, coerulea (A. coerulea Schreb.)

Bilbao; Casa de Campo pr. Madrid; Venta de las infantas

pr. Bailen, Sevilla, Cadiz

!

„ y-) latifolia-, A. latifolia L ? (vix specifice distincta).

Silla del Moro pr. Granada; Vega de Guadalhorce pr.

Malaga!

A. Monelli (Clus.) Duby in DC. prodr., linifolia; A. linifolia L.

Encinillas, Benavente, Monte Torozo! S. Pablo do Uontes

(Pourr.); Puerto de Sla. Maria!

Obs. Inter A. Monelli et A.linifoliam L., quales eas descripsit

cel. Duby in DC. prodr., differentias constantes invenire

nequeo; figuræ citatæ ad A. Monelli 1. c. (Barr. ic. -581,

Moris. sect. V, 26, f. 3; Bot. Mag. tab. 319) omnino in

nostram plantam quadrant, quæ tamen ob folia angustissima

etc. certe vera A. linifolia Linnæi esse debet, dum alia formå,

in Serra de Cintra Lusitaniæ iecta (Wclw. 1851 Nr. 294),

foliisque latioribus recedens, forte ad A. Monelli referenda

erit («, latifolia). Sed foliorum latitudo minime constans, et

corollæ magnitudo quoque variabilis videtur, ita ut hæ duæ

species in unam verosimi



XL1V. Ericineæ.

Erica lusitanica Rudolphi.

In fruticetis ad Bilbao, 25 Oct. c flor. jun.!

Encinillas; Villafranca et las Medolas (Vicrzo); Santiago de

Compostela; Puerto de Manzanal; Pinar de Guadarrama!

S. Pablo de Montes (Pourr.); in montibus Mananis frequens!

E. scoparia L. (Hisp. Brezo de escobas).

Las Hermitas pr. Cordoba!

E. Tetralix L.

In Gallecia ad Sobrado de Aguiar, Lugo et inter Porrino et

Tuy! Orense; S. Pablo de Montes (Pourr.); Burguete

(Née).

„ /S, glanduhsa Lge.
?

tota piarita, imprimis superne, dense

incano-birsutissima
,

pilis plurirais glanduligeris ideoque

typica).

Puerto de Manzanal (Leon), 10 Jul. c. fl.!

E. ciliaris L.

In Gallecia hine inde: Orense (Pourr.), Porrino, Santiago

de Compostela, Cobas, Betanzos, Lugo, Valdoraar; in

Cantabria ad Santander et Bilbao!

E. vagans L.

Oropesa, Balaguer (Pourr.) ; Sierra de Engana (Castell. vct.)

;

in Cantabria passim: San Sebastian (Pourr.), Bilbao, San-

tander, Encinillas; rarius in Gallecia: Valdomar, inter

Sobrado de Aguiar et Lugo!

Cuesta del Escudo (prov. Santander)!

Obs, Ilæc species boreali-occidentalis a pluribus auloribus cum

E. muttiflora L., floræ Mediterraneæ orientalis incola, coramutata

est, quare indicationes de his duabus speciebus in flora
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hispanica dubiæ et distributio earura geographica in peninsula

iberica ulterius inquirenda. Cel. Willk. (Sert. p. 99) E. multi-

floram in collibus Cantabriæ copiose crescentem indicat (cf. pi.

exs. Nr. 401) sed hæc indicatio ad E. vagantem spectat, dum

E. vagans ejusdem (I. c. p. 100, pi. exs. Nr. 522) e regno

Valentino est genuina E. mulliflora L,

E. cinerea L. (Gallec. Carascina).

In Gallecia frequentissima; Villafranca del Vierzo, Manzanal:

in Cantabria ad Encinillas, Bilbao, S.Sebastian! Meridiem

versus rarescit.

„ & albifloral

In Gallecia cum formå vulgari, v. c. la Coruna, Sierra Mei-

rama, Santiago de Compostela!

E. umbellata L.

Tuy (Pourr.), Lugo, Santiago de Compostela; Villafranca del

Vierzo, Puerto de Manzanal!

„ /?, anandra Lge. , a formå typica recedens corolla majore,

cylindrico - urceolata (nec globoso - campanulata) , antheris

castralis.

Puerto de Manzanal, inter formam typicam, 10 Jul. c. fl.!

Catluna vulgaris (L.) Salisb. (Hisp. Brezo, Quirola).

In Hispania boreali hine inde frequens! S. Pablo de Montes

(Pourr.); Chiclana!

„ /?, pubescens Koch!

Puerto de Manzanal!

Ihihdcriii i>o/ifolja (Jiiss.) Don.

Per totam Cantabriam et Galleciam frequentissima! .

Aretostaphytos Uva ursi (L.) Spr. (Hisp. (iayuba; Gallec. Agallua).

Encinillas; Pinar do Guadarrama; Sierra de Alfacar!

Arbutué Unedo (L.) Hisp. Madrono).

Bilbao, Santander, l'i.' mii! in; Villairanca del Vierzo! Orense,



S. Pablo de Montes (Pourr,), in montibus Marianis

Cordoba! Mahon (Pourr.)!

XLV. Vacciniaceæ.

Vaccinium Myrtillus L. (Hisp. Arandano, Mirtilo).

Piedrafila Galleciæ! el Castro (Leon); Burguete (Née),

Pablo de Montes (Pourr.)!



Ornithologiske Smaanotitser til Landets Fauna

I Naturhistorisk Tidsskrift, 3die R. 2det Bd., har Hr. J. C. H.

Fischer meddeelt en Række Iagttagelser over Vendsyssels Fugle,

hvortil han fremdeles har knyttet en Deel Bemærkninger om ad-

skillige, navnlig sjeldnere, danske Fugles Forekomst i andre Dele

af Landet. Forfatteren har samlet sine Erfaringer i et længere

Tidsrum, og, naar man seer bort fra, at der er et Par Slægter,

som han forbigaaer her, men forbeholder sig at yttre sig om

ved en anden Leilighed, tor man vist antage, at hans Afhand-

ling forresten giver et ret fuldstændigt Begreb om Vendsys-

sels Fuglefauna, om end nogle Arter, navnlig blandt de sjeld-

nere eller blot tilfældige, ere undgaaede ham.

For at bidrage Mit til at gjore den ved Hr. Fischers Arbeide

vundne Indsigt fuldstændigere, skal jeg her anfore de iovrigt ikke

mange Tillæg, som jeg kan foie til det, og som jeg skylder for-

skjellige Velyndere, der velvillig have indsendt Fugle fra denne

Egn af Jylland til det Kongelige Naturhistoriske Musæum, og

deriblandt navnlig lir. Adjunct A. G. Juel i Aalborg.

/. Pandion halicetus (Lin.).

Om jeg endog ligesaa lidt som Hr. Fischer kjender noget

bestemt Exempel paa, at Flodornen har ynglet i Vendsyssel, kan
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jeg ialfald anfore et saadant fra en nærliggende Deel af Jylland

nemlig fra Thyland. [ et Brev fra nuværende Professor Steen-

strup til min afdode Fader fra Aaret 1834 dat. Hillerslev Præ-

stegaard d. 20 Juni, finder jeg nemlig bemærket, at han den

12te Juni der i Nærheden havde faaet en Flodorn, skudt paa

Reden, som var bygget inde mellem Rorene ved Bredden af en

lille Soe. At Ornen i dette Tilfælde havde anlagt sin Rede paa

et sligt Sted kan maaskee have været en Folge af Egnens Man-

gel paa Skov; men det synes dog, at den undertiden vælger

lignende Redepladse, selv hvor der er Skov nok lige i Nærheden;

idetmindste finder jeg blandt min Faders efterladte Papirer den

Notits, at endnu levende Archivarius Winther havde meddeell

ham at have fundet denne Fugls Rede ved vore Ferskvandssoer,

og navnlig paa to Steder ved Fuursoen, dybt inde mellem Sivene

og Rorene langs Breden, opbygget som en Tue, paa hvis Top

den egentlige Rede befandt sig.

S. Buteo lagopus (Briinn.).

Skjondt Hr. Fischer ikke har truffet denne Fugl i Vendsys-

sel, er den dog neppe særdeles sjelden der. Hr. Juel bar il.j 01
'

tilsendt det Kongelige Musæum et levende Exeraplar, en Hun,

som den 25de November f. A. var blevet fanget i Sindal-Kirke, og

tillige meddeelt mig, at hans Svoger, min Ungdomsven, practi-

serende Læge Fr. Hornemann i Hjorring flere Gange i Aarenes

Lob saavel om Foraaret som om Efteraaret har havt Exemplarer,

der vare skudte ved Herregaarden Norre Elkjær i Hornsherred.

Den Fugl, som Musæet modtog fra Hr. Juel, var, som han alle-

rede selv havde bemærket, blind paa begge Oinene, skjondt

det ikke var til at see paa disse; det syntes end ikke at v»»**

paa den, om man kom ind til den i et morkt Værelse med

et tændt Lys. Det er vanskeligl at forstaae, hvorledes Fuglen

i denne Tilstand skulde have formaael at skaffe sig sin Fode,

og dog var den langtfra at være udmagret, saa at det ikke lod

til, at den havde lidt Mangel; man maa derfor formode, at
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den maa være bleven blind ganske kort Tid forend den fangedes.

Den er udstoppet og opstillet i Musæet.

En Hun af denne Falk blev den 5te Oct. f. A. skudt i Om-

egnen af Aalborg og skjænket af Hr. Juel til Musæet, i hvilket

den lindes udstoppet; da den saaledes er skudt ialfald lige paa

Grændsen af den Deel af Jylland, hvorom Talen er, turde deri

ligge tilstrækkelig Grund til at anfore den her.

4. Strix flammea Lin.

Hr. Fischer mener, at denne Art, „som en i det Hele s\d-

liurre l'uul". \i>[iink „ikke forekommer i Vendsyssel": imidleiliil

viser den sig dog der og, som det lader til, slet ikke sjeldent.

Saaledes fik Musæet ifjor (1862) fra praktiserende Læge Fr.

Hornemann en Slorugle (en $), som i Slutningen af November var

fange! hunde i Laden paa Herregaarden Linderumgaard i Venne-

bjerg-Herred og havde været bemærket der i flere Dage, forend

den fangedes. Nogle Uger tidligere havde allerede Hr. Juel

indsendt et Excmplar (ligeledes en <J). der var fanget ved Aal-

borg den 29de September, og i et medfdlgende Brev meddeelle

der fra Omegnen. Det synes fremdeles, at det ogsaa tidligere

har forholdt sig paa samme Maade; thi 1 det omtalte Brev fra

Professor Sleenstrup til min Fader fra Aaret 1834, finder jeg

Sloruglen anfort blandt de Fugle, som han i det nævnte Aar,

ikke i Vendsyssel, saa dog i Naboelandet Thy, og ifdlge Hr.

Professorens mundtlige Meddelelse til mig var Fuglen dræbt

meget tvivlsomt, om Hr. Fischer har Ret i at antage Sloruglen

for en Fugl, hvis Udbredning her i Landet for ikke længe siden

har været anderledes end nu, og som i de senere Aar ud-

breder sig stedse længere Nord paa.

-3. f:r-jli>:i'-ii- rul'friila (Lin.).

1 Slutningen af forrige Aar skjænkede Hr, Juel Musæet en



Rodkjelk, som den 24de November var floiet ind ad et Vindue i

Aalborg, og havde tillige den Godhed paa given Foranledning at

underrette mig om, at han i de senere Aar temmelig ofte havde

bemærket denne Fugl der i Egnen endnu langt ud paa Vinteren;

det synes derfor, at det ligesaavel er Tilfældet i den nordligste

Deel af Jylland som i sydligere Dele af Landet, at endeel Indi-

vider forblive der Vinteren over, skjcindt Hr. Fischer ikke har

iagttaget det.

6. Oriolus galbula Lin.

En ung Han af denne smukke, og her i Landet meget

sjeldne Fugl blev den 11 Mai d. A. iagttaget i Haven til Hoved-

gaarden Asdal i Vennebjerg-Herred. Den var særdeles snu og

opmærksom, men endelig lykkedes det dog Eieren, Hr. Proprie-

tær Jensens Son at skyde den ned fra et Træ, hvor den sad

med en Oldenborre i Næbbet, og Hr. Jensen skjænkede den til

Musæet, i hvis Samling den nu findes opstillet. Medens Piro-

lens Forekomst saa langt Nord paa vistnok maa ansees for aldeles

tilfældig, synes det, at om end kun et enkelt Par i de sidste

Aar regelmæssig har viist sig i Omegnen af Ribe, og begyndt

at bygge Rede; ifjor blev Reden forstyrret, men iaar, da Parret

havde bygget i Stiftamtmandens Have, lykkedes det at frede

baade om den og om Fuglene. Foruden det ved Asdal skudte

Exemplar er der ifolge en velvillig Meddelelse fra Hr. ApoCheker

Benzon i Lobet af Sommeren endnu skudt et til i Nftrre-JjHanwj

nemlig i Egnen af Ringkjobing, hvilket befinder sig udstoppet i

hans Eie.

7. Fringitla chloris Lin.

Da denne Art hidtil kun er iagttaget i den ostlige Deel af

Vendsyssel og vistnok ogsaa kun sjeldent og tilfældigt viser sig

i den vestlige Deel eller i Thy, fortjener det at anfores, at Mu-

sæet af Hr. Proprietær Roulund til Aagaard i Vester-Han-Herred

har erholdt et Exemplar (en gammel Han) til Foræring, som

blev fundet liggende dod i hans Have i de forsle Dage af Marts

dette Aar.



8. Geeinus xiridis (Lin.)-

En smuk gammel Han-Gronspætle blev den 15de Aug. 1861

skudt i den Kongelige Planlage ved Skagen af Hr. Fuldmægtig

A. Hoffmeyer og foræret til det Kongelige Musæum, hvor den

findes udstoppet; det er imidlertid det eneste Exemplar, jeg

veed at være skudt i denne Deel af Landet, og Fuglen kan der

vel neppe betragtes som andet end en sjelden Gjæst.

9. Turtur aurilus Ray.

En ung Han af denne hos os temmelig sjeldne Due blev

en af de allerforste Dage af November d. A. skudt paa Lin-

derumgaard tæt ved Gaarden selv og af practiserende Læge

Fr. Hornemann skjænket til Musæet, hvor den nu er opstil-

let. Det er, saavidt mig bekjendt, det forste Exempel paa, at

Turtelduen er truffet saa langt Nord paa i Jylland; men hvad

der i dette Tilfælde fortjener Opmærksomhed er ikke blot, at

Fuglen overhovedet har viist sig ved Linderumgaard, men Ogsaa,

at den har viist sig der saa seent paa Aaret; thi det angives,

at den i Reglen trækker et Par JVlaaneder tidligere boit selv fra

Slesvig og Holsteen. Musæet har imidlertid, faa Dage efter at

have faaet dette ved Linderumgaard skudte Exemplar, fra Hr.

Godseier Estrup modtaget en Turteldue, en gammel meget morkt-

farvet Hun
,

som var blevet skudt den 4de November ved harft

Eiendom Skaffogaard i Sonderhald-Herred, og da del endelig

hesidder et tredie jydsk Exemplar (ligesom det vendsysselske

en ganske ung Fugl og efter Giverens Opgivelse en $), som del

skylder Ur. Godseier Mourier-Petersen, og som er skudt paa

hans Gods Holbekgaard ligeledes mogei seent paa Aaret, nem-

lig den 22de October, synes det næsten, at denne Duc bliver her

betydelig længere ud paa Efteraaret, end det hidtil antoges at

være Tilfældet.

10. Syrrhaptes paradoxus (Pall.).

Som hekjendt har denne mærkværdige, fremmede Gjæsl i

Slutningen af Sommeren og i Efteraaret viist sig flokkeviis paa

i' 1 1-, Kjell i -c Steder ii '» ni lo i Liimljunlen ti;i Ves I er - 1 Lui- Herred af lige



op til Skagen og bar - Jes nu den saimme Ret til .:.1 op-

tages blandt Vendsyssels [•'ugl i lil OV(srhovedet Iit a nfdres

som dansk.

il. Ciconia nigra 1Im.

Hr. Fischer har allerede gjort opm,orU;om paa, at denne

Art ialfald tildeels bliver her længere ud pm Efteraaret d den

hvide Stork og na Villig J!,nfor t, at h har iagttaget de. i ved

Liimfjordens Kystei- endi .U i Midter. af September, Jeg ;
seer

mig istand til at anfore et Exempel paa en endnu længere For-

bliven, idet Musæet den 5te October d. A. modtog fra Hr. A.

Juel en ung sort Stork, som var skudt ikke langt fra Aalborg

et Par Dage iforveien. Da man kun kjender ganske enkelte

Exempler paa, at den sorte Stork er bleven skudt paa Sjælland,

kan det maaskee fortjene endnu at anfiires, at det Kongelige Mu-

sæum i Lobet af Sommeren har faaet en ung Han, skudt ved

Kongelunden paa Amager den 19de Juni.

12. Sula bassana Lin.

En gammel udfarvet Hun blev den 7de October dette Aar

af Hr. Fr. Hornemann funden liggende dod ikke langt fra Kande-

stederne paa Veien fra Hjorring til Skagen og skjænket til Mu-

fældig af Stormen forslaaes til vore Kyster end frivillig besoger

dem; imidlertid siger Nilsson, at den tidligere, da SiliJeiUkeriel

var ret i Flor, aarligen indfandt sig i Bohus-Lehns Skjærgaard

en Maanedstid for Juul og opholdt sig der til Slutningen é

Marts*); fremdeles saae Faber paa sin .Nedreise fra Island i 1821

skal forekomme temmelig hyppigt ved Amrom***). Der synes

derfor at være Anledning til fremdeles at have Opmærksomheden

fæstet paa Havsulens Forekomst langs vore Kyster; i ethvert
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Tilfælde kan den neppe kaldes sjelden langs Vestkysten af Jyl-

baade det Kongelige og Universitets-Musæet i Lobet af faa Aar

gjentagne Gange erholdt Havsuler tilsendt saavel i den gamle

som i den eenaarige Fugls Dragt fra Omegnen af Ribe og fra

Ringkjobing, i det Hele 6 Fxemplarer.

13. Colymbus arcticus Lin.

Hr. Juel tilsendte i April d. A. Musæet et desværre ubruge-

ligt Skind af denne bos os sjeldne Lom, som han kort iforveien

havde kjobt af en Mand, der havde faaet Fuglen ved Hals. Da

Fuglen som sagt er temmelig sjelden i Danmark, skal jeg endnu

bemærke, at Musæet iaar har erholdt den ogsaa fra Amager,

hvor en smuk Han i Overgangsdragt blev skudt d. 9de Januar.

II.

Jeg skal benytte Ledigheden til her endnu at sige et Par

Ord om nogle faa danske Fugle, om hvis Forekomst her i Lan-

/. Upupa epopg Lin.

Fugl modtog Musæet i de forsle Dage af Mai 1862 fra Ring-

kjobing: desværre var det ved Ankomsten allerede saa bedærvet,

at det ikke kunde udstoppes. 1 Henhold til de forud meddeelte

Notitser om Vendsyssels Fugle, kan det maaskee fortjene at

nævnes, at Olavius anfdrer den skudt ved Skagen 1784, „da den

strenge Vinter havde Ende"*).

2. Otocorys alpestris (Lin.).

1 de 13 Aar. som ere foriobne, siden denne Lærke fiirstc

Gang blev iagttaget hos os og indlemmet i vor Fauna af Or.

Kjærbiilling, er der, saavidt jeg veed, ikke blevel syndet li- Mere

bekjendt om dens Forekomst her i Landet; jeg skal derfor her

*) Oekonomisk-physisk Reskrhelse o\ei >cli;i^n- hm!. .-lad ou So»n.



anfore, at Mnsæet allerede i 1855 fra Hr. Baron Rosenorn-Lehn

land paa Laaland. I Begyndelsen af dette Aar har det fremdeles

ved Hr. Forststuderende Lund modtaget 3 Exemplarer, som vare

skudte i December f. A. ved Kallundborg; jeg har fremdeles seet

endnu tvende andre sammesteds skudte Exemplarer, og af Hr.

Lund faaet den interessante l)pl\suiu<:, at der sidste Vinter i De-

cember og Januar Maaneder ialt var skudt 16 Stykker ved den

i!\sn i'snte By, og at Fuglen i de sidste tre eller fire Aar regel-

mæssigt har indfundet sig der hver Vinter.

3. Ods tetrax Lin.

Det er nu mere end 40 Aar siden, at Boie meddeeite at

have seet en i Nærheden af Kolding dræbt Hun af den lille

Trappe*), og i hele denne lange Aarrække har man, saavidt mig

bekjendt, ikke hurt Noget til, at denne I'ugl igjen skulde være bleven

bemærket i Jylland: ja, selv om man lager den (isrige Deel af

Kongeriget med i Betragtning, synes det, at den i bele Mellem-

Moen i Januar 1850. Det har derfor en ikke ringe Interesse,

at Hr. Toldcontrolleur Bulow i Ringkjobing, hvem det Kongelige

Naturhistoriske Musæum allerede iforveien skyldte mangen en

værdifuld Fugl, idag har indsendt til del en Hun af denne

Trappe, som han havde faaet der fra Egnen iforgaars (den 25de

Novbr. d. A.). Den havde Maven aldeles fuldproppet med de

tykke Blade af Cakile maritima. Formavcn var overalt besat med

tætstillede store Kjertelaabninger; Maven var kun lidet musku-

los; Tarmkanalen havde en Længde af henved 30 Tommer; de

overordentlig store Blindtarme vare 13 til 14 Tommer lange.

4. Cygnus liewickii Varr.

Da Dr. Kjærbolling optog denne Art i sit Værk „Danmarks

Fugle", havde han ikke selv truffet den her i Landet, men kun

hos senere afdode ApotheUr Merhlonburg i Flensborg seet et



der paa Fjorden skudt. (i<Ni<ip jn-l l-A<-mplar, og af Gaaseskytter

Pund. Han anforer den derfor ogsaa kun som en „enkelt-

viis 4' her i Landet forekommende Fugl, og endog i hele det

ovrige Europa betragtes Cygnus Bewickii selv af meget erfarne

og kyndige Ornithologer endnu i den allernyeste Tid mere

som en tilfældig end som en regelmæssigt forekommende Art*).

De Erfaringer, jeg har havt Ledighed til at gjore, vise imid-

lertid, at Forholdet er anderledes. Allerede i Foraaret 1857

modtog Musæet gjennem Hr. Professor Steenstrup fra Hr. Kam-

merherre Greve S. Schulin, dengang Amtmand i Ringkjobing, en

at Byen, og fra den Tid af har jeg derpaa ved Hr. Biilows vel-

villige og kraftige Understotlelse aarlig erholdt den (saavel i den

unge som den gamle Fugls Dragt) fra Riiiukj/ibiug-Fjord og dens

Bredder, og saalrdes l'aaet den lul. ista-mliiie Vished for, at den ind-

finder sig der ikke blot af og til. men fuldkommen regelmæs-

Danmark, hvor man med Sikkerhed kan regne paa at træffe den

den ogsaa forekommer sine Steder ved Liimfjorden, om jeg end

ning, som Hr. Biilow har faaet af Gaaseskytterne, skal den ankomme

noget senere om Efteraaret end den almindelige store Sangsvane;

men stor kan Forskjellen mellem begges Ankomst imidlertid ikke



være; thi et af de Exemplarer, jeg har modtaget, er skudt allerede

den 25de Octoher; de ovrige ere skudte i den forste Halvdeel al

December, fremdeles i Marts og i Begyndelsen af April, indtil den

12te, hvilken Dag er den yderste Termin ud paa Foraaret, paa hvil-

ken jeg veed, al disse Pibsvaner endnu have opholdt sig ved

Ringkjobing-Fjord. Om de ogsaa opholde sig der i Maanederne

Januar og Februar har jeg ingen bestemt Erfaring for, men

det er rimeligt« at de ikke ganske forlade Egnen, men kun.

naar Fjorden fryser til, soge ud til Soes, og saaledes ikW

i den Tid falde i Hænderne paa Jægerne i de langs Fjor-

dens Ostbred liggende Bonderbycr, hvorfra jeg har faaet mine

Exemplarer: Velling, Stavning, Strandby og Rindom. Om Pib-

svanerne endog ere mindre talrige ved Ringkjobing-Fjord end

Sangsvanerne, vilde man dog feile meget, hvis man antog dem

for sjeldne; jeg har i et Aar, da det var mig magtpaaliggende

at faae tiere Stykker, i Lobet af een Maaned (Marts) faaet 6

tilsendt, og det uagtet jeg havde betinget mig kun at modtage

saadanne Exemplarer, som ikke vare blevne tilsmudsede ved

Skudet. Endeel af de tilsendte Exemplarer bleve veiede, og det

har derved viist sig, at ikke et eneste veiede over 11 Pund, at

en enkelt Hun endog kun veiede lidt over 8 Pund, og at den sæd-

vanlige Vægt var omtrent 10 Pund eller lidt derover. Sædvanlig

skydes de, men et Par Stykker af dem, jeg har faaet, vare fan-
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Bidrag til Kundskab om Echiniderne.

(Meddeelt den 1 3de og 26de Novbr. 1863.)

Forsle Afsnit.

Om Vestindiens Echinider.

Det har længe været min Hensigt at meddele en Oversigt over

Vestindiens Echinider efter det i vore Museer opbevarede rige

M;tl<-i itl<' i Lighed med dem, jeg tidligere har givet over det

samme Origes Ophiurer og Asterider; jeg havde gjort Begaing p*f

at kunne indskrænke mig væsenligen til en blot Navnefortegnelse,

eftersom der ikke blandt det foreliggende Materiale forefindes nogen

egenlig ny Art: men jo mere jeg trængte ind i Æmnet, desto klarere

blev det mig, at Kundskaben om Echiniderne, hvor meget der end

navnligen ved Agassiz's og Desors bercimte Værker*) er gjort

for at opklare disse Dyr i systematisk Henseende, ikke — tvertimod

hvad man vistnok i Almindelighed er lilhiiiolig til at antage —
staaer synderlig hoiere end f. Ex. Kundskaben om Asteri-

derne eller Ophiuriderne, i Henseende til virkeligt Kjendskafa

') Agassiz Monographies d'Frliinodermrs \ i vants et fossiles. IN3*. Ag. Des.

C. R.; Des. Syn. (Forklaring af disse og andre i det fok-en, !e an-

vendte Forkortninger



til Arternes Særkjender og Begrændsning; der er end ikke

ret mange Arter af Echinider, om hvilke man kan sige, at

Videnskaben i denne Henseende er nogenlunde færdig med dem.

Bedre staaer det sig vistnok med Kjendskabet til Slægterne,

som forholdsviis ikke lader meget tilbage at onske, takket være

Agassiz's, Desors, Grays*) og Peters's**) Arbeider. Med

Kjendskabet lil Arterne forholder det sig imidlertid noget for-

skjelligt i de forskjellige Grupper. For en Deel sf de lavere

eller saakaldte irregulære Echinider har man et ypperligt

lerne og Galeriterne og navnligen i de dette Arbeide ledsagende

fortrinlige Afbildninger; vistnok have disse Forfattere været

tilbuielige til al opstille altfor mange Arter, men dette svækker

dog ikke synderlig deres Arbeides store Nytte, eftersom man

altid af Afbildningerne kan udfinde, hvad der har været Typus

for deres Arter. Grays Katalog over de irregulære Echinider

i British Museum kan have sine Mangler, men er dog en

særdeles vigtig Veileder ved Bestemmelsen af denne Dyre-

gruppe: det har den Fortjeneste at have reduceret nogle af

Agassiz's og Desors altfor talrige Arter, det indeholder ad-

skillig« ikke andetstedsfra bekjendte Arter, som for storste Delen

ere oplyste ved gode Afbildninger, og endelig er en heel Række

af gode Slægter (navnlig af Spatangernes Gruppe) forst opstillet

her. I de regulære, typiske Echiniders Gruppe er man

derimod i Reglen henviist til den tarvelige Underretning om

Arterne, som man kan soge i „Catalogue Raisonné" eller i de

ældre Arbeider af B la in vill e***) og Lamarckf); og jeg be-

tvivler meget, at nogen vil kunne bestemme f. Ex. Amblypneustes-,

Echinometra- eller //eferocenfms-Arterne med Sikkerhed, naar

han ikke har Andet at holde sig til end de nævnte Forfattere og



ikke tillige har Adgang til deres Original-Exemplarer. Dog maa

det her ikke glemmes, at Valenciennes i Atlasset til Du Petit-

Thouars's „Voyage de la Venus" har leveret en Række for-

træffelige Afbildninger af 16 Arter af Sydhavs-Echinider; det maa

hoiligen beklages, at denne Forfatterens Virksomhed som Echino-

log ikke i en eller anden Form er bleven fortsat; vor Kundskab

om Echiniderne vilde da staae paa en ganske anderledes sikker

Grundvold. — Vanskeligheden ved at bestemme Echiniderne ligger

imidlertid ikke alene deri, at der kun af de færreste Arter gives

tilfredsstillende Afbildninger og Beskrivelser. Det er end ikke

let at komme til Kundskab om, hvor mange Arter der virkelig

kjendes. Kan det end ikke nægtes, at at Dhrr. Forfattere til

„Catalogue Raisonné" — et Arbeide, som altid vil staae som

det, der ligesom med eet Tag hævede Kundskaben om denne

Dyregruppe mange Trin i Veiret - have kunnet byde over et

stort Materiale i flere af Europas storre Museer, at deres store

Navn og dybe Fortrolighed med Æmnet synes at garantere Rig-

tigheden af deres Resultater, selv hvor man ikke kan kontrollere

dem, — saa er det paa den anden Side vist, at der, hvor man

kan kontrollere deres Resultater, nemlig i de i „Monographies

d'Echinodermes vivants et fossiles" gjennemarbeidede Familier

og i Behandlingen af de nordiske Arter*), vise de en afgjort Til—

boielighed til at opstille for mange Arter. Der er allsaa ikke

alene den store Vanskelighed forbunden med Studiet af Echini-

derne, at man ofte ikke har noget Middel til at komme til sik-

ker Kundskab om, hvad der skal forstaaes ved de oftnævnte Hoved-

forfatteres Arter, men ogsaa at man ikke ubetinget tor stole

-heden af deres Resultater. Det maa derfor fra Echi-

nologiens Standpunkt meget beklages, at Omstændighederne for-

hindrede Fuldforeisen af den for „Monographierne" lagte Plan.

I Betragtning af denne Tingenes nærværende Tilstand vil

*) Der opfores saaledes foruden E. drobachiensis baade en E. neglectus og en

E. Dubmii, foruden E. miliaris en E. Korenii, foruden E. esculentus en

E. acutus; nordiske Zoologer kjende Intet til disse Arter.
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det ikke synes besynderligt, at jeg ledsager Optællingen af de

vestindiske Arter med de nødvendigste Oplysninger, for at mine

Efterfolgere paa dette Terrain ikke skulle være i Tvivl om, hvilke

Former jeg har havt for mig. Da det desuden ved Hjælp af de

store Suiter, hvori de fleste af disse Arter ere repræsenterede

i vore Museer, har viisl sig, at Variationen indenfor Arten, deels

efter Alderen, deels uafhængigt af denne, er ikke saa lidt storre

end man i Reglen har antaget, ville nogle Bemærkninger der-

om ikke være overflodige. Forend jeg skrider til at nævne og

nærmere omtale de enkelte Arter, vil det imidlertid være rigligt

at efterslaae de Forfattere, der tidligere have behandlet denne

Deel af den vestindiske Fauna, og see hvad Udbytte de maaskee

ville kunne give os.

Browne(p. 393) kjender 7 Arter fra Jamaica; den Omtale han

skjænker dem, er yderlig tarvelig, men jeg troer dog, at man kan

erkjende dem, og navnligen Nr. 1 som Psilechinus variegalus,

Nr. 2 som Tr/)>ni-nsfi s vcntrirosus (muligen ogsaa omvendt), Nr. 3

Diadema Antillarum jun., Nr. 4 Brissus columbaris, Nr. 5

Meoma ventricosa, Nr. 6 Clypeaster rosaceus, Nr. 7 ('hi^mstir

prostratus. — Sloane(p. 267) har kun 6 Arter; hans Beskrivelser

ere noget udforligere og ledsagede af Afbildninger, der i det hele

ikke ere daarlige for deres Tid; om dem tor man derfor udtale

sig med noget storre Sikkerhed ; Nr. 1 er Psilechinus variegalus,

Nr. 2 Diadema AntUlarum, Nr. o k'-liitwmttrn (nointer?, Nr. 4

Cidaris metularia, Nr. 5 Brissus columbaris, Nr. 6 Clypeaster

1. Clypeaster rosaceus Desm. (Encycl. pi. 131 f. 2 og 141 f-

7-8, Seba t. 3 pi. 2 f. 2-3).

2. Scutella sexforis Lmk. {Mellita hexapora Ag. Encycl. pi.

149 f. 1-2).

3. Scutella Lesueurii {Laganum LesueuriiAgJ. — Skjondt denne

Art ogsaa angives som vestindisk i Ag. Des. C. R., er det

dog vel bekjendt, at den har hjemme i Ostindien, og jeg
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antager derfor, at en Forvexling har fundet Sted, maaskee

med Clypeaster prostratus.

4. Echinometra lucunter Lmk. (Desm. p. 260, Ene. pi. 13

i

f. 3-1, Klein. pi. 2 f. D, E, G, H?)

5. Echinometra lobata Blv. (Seba t. 3 pi. 11 f. a. b, Desm.

p. 262). Om herved skal forstaaes den Art, som jeg i det

folgende benævner E. Michelini, eller om Forf. har deelt

den ah: ) i to, er

6. Echinus ventricosus Lmk. n. 2. (Encycl. pi. 132 f. 2. 3,

Desm. p. 286. — E. Blainvillei Desm. — E. excavatus

Blv. — E. variegatus var. 2 Lmk). Man skulde heraf troe,

at Forfatteren havde sammenblandet Psilechinus variegatus og

Tripneustes ventricosus, hvad dog ikke synes troligt; jeg

formoder derfor, at ved en Skrive- eller Sætterfeil er, hvad

der skulde gjælde to Arter, flydt sammen til een.

7. Diadema Turcarum Desm. p. 308. (Cidaris diadema Lmk.

Encycl. pi. 133 f. 10 C. D.) (Diadema Antillarum nob.)

8. Cidarites metularia Lmk. (Seba Mus. 3 t. 13 f. 11. Desm.

p. 324.)

9. Echinoneus semilunaris Desm. (Encycl. t. 153 f. 21, 22.)

10. Nucleolites Rickardi Desm. (Cassidulus caraibæorum Lmk.

Encycl. pi. 113 f. 8-10). Opfores dog kun som fossil

(tertiær fra Guadeloupe).

li. Spatangus columbaris Lmk. (Desm. P- 384, Encycl. t. 158

pi. 9-10). (Brissus columbaris nob.)

12. Spatangus maculosus Blv. (Desm. p. 382). Upaatvivlelig

13. Spatangus ventricosus Lk. (Encycl. pi. 158 f. 7-8). (Meoma

ventricosa nob.)

Af de Forfattere, som have behandlet de tilgrændsende syd-

lige Fristaters Echinider, opregner Say kun folgende, som

vedkomme os her:

1. Echinus lucunter Linn. „Florida Keys". (Echinometra lucunter).
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2. Erfiiuus carieyatus Leske. „Florida-Keysa . (
/'

wrieyatus).

3. Cidarites diadema Lin. (Encycl. raéthod. pi. 133 f. 10 C. D)

„Florida-Keys K fDiadema Anlillaram').

4. Sculella pentaphora Gmel. {Melitta pentapora Gm.) „Al-

mindelig ved vor Kyst, ofte i stor Mængde. Iblandt mange

Tusinde var der ingen af S. hexapora, som endnu ikke er

funden ved vor Kyst."

5. Clypeaster rosaceus vel sp. aff. „Florida-Keys« (Say havde ikke

selv seet den).

6. Spalangus atropos Lmk. (Encycl. méthod.) Charleston

(Moera atropos).

Kavenel kjender kun folgende levende Arter fra Syd-

Carolina:

J. Echinocidaris punctutata (Lmk.).

2. Clypeaster prostratus Rav. QScutella gibbosa Rav.)

3. Mellita quinquefora (Lam.) QM. pentapora Gm.)

4. Schizaster atropos (Lam.) (Moera atropos.}

Som brasilianske opregner Hupé (Casteln.) folgende:

/. Evhinu* fllaincillri Dcsiu. (.*: l'silcchimis variegatus nob.)

21 E. aciculatus n. sp. (?)

3. Echinocidaris pustulosa Lmk. (?)

t! J/tic .nhr nob.)

5! Laganum tatissimum (Lmk.) (?)

6'. Echinoglycus frondosus v. Phels.v

7. E. ValenciennesiiAg. I .

\o: Encope emarginata (Leske).
8. E. oblongus Ag.

(

9. E. subclausus Ag. )

10. Plagionotus pectoralis (Lmk.)

De af disse Arter, som af en eller anden Grund ere mig

mistænkelige, har jeg mærket med et ?, de 3 af Cas te I n a u selv

lijembragte med et !

Fra den Deel af den amerikanske Kyst, som her beskjæftiger

os, og hvorunder jeg foruden Antillerne indbefatter Florida



. tnisa,i\i(|[ jeg kjender der

kjender jeg kun 18 Arter,

tagelse, nemlig Muiilmia

A. Eehinida regularia.

a. Cidarider:

1. Cidaris metularia Lmk.

3. Echinometra lucunter (Lin.).

4. Echinometra iVichelini Des.

5. Psilechinus variegatus (Lmk.).

6. Tripneustes ventricosus (Lmk.).

7. Echinocidaris punctulata (Lmk.'

B. Eehinida irregularia.

Clypeastrider:

S. Ctypeaster rosaceus (Lin.)

9. Ciypeaster prostratus (Kav.).

10. Mellita pentapora (Gm.).

//. Mellita hexapora (Gm.).

12. Encope emarginata (Leske.).

13. Moulinia cassidulina (Desm.).

Spatangoider:

14. lir issus columbaris (Lmk.).

15. Meoma ventricosa (Lmk.).

16. Plagionotus pectoralis (Lmk.).

17. Moera atropos (Lmk.).

Cassidulider:

18. Echino

Ganske vist finder man foruden disse opregnet i

»tiske Værker (Ag. Des. C. R. ; Duj. Hupé) endi
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1

Mængde Arter, som beboende denne zoologiske Provinds; men

Bælte (Echinus granulatus*), dernæst dem, der kun lejendes i fossil

Tilstand fra de yngste Kalktufdannelser i Vestindien (Chjpeaster

parvus, Echinoneus orbicularis og Cassidulus guadeloupensis) ; frem-

deles dem, der aabenbart kun ere komne ind i Fortegnelsen ved

en reen Feiltagelse**), og endelig dem, som jeg troer at kunne

opregnede 19 Arter***) — saa bliver der folgende 12 Arter

tilbage, som opfores fra Amerikas tropiske Ostkyst, men om

hvilke jeg ikke er i Stand til at oplyse Noget, da de ere mig

aldeles ubekjendte derfra, men om hvilke der ogsaa endnu kun

foreligger meget utilstrækkelige Oplysninger:

/. Cidaris annulata Gr. (Z. P. 55.) „Vestindien".

2. Echinocidaris Dufresnii Blv. „Cumana (Antilles)" Ag. Des.

C. R. Ifolge Blv. Ours. p. 77 snarest fra Newfoundland?

3. E. puslutosa (Lmck.). „Brasilien" (Ag. Des. C. R.) „Peru"

Lamk. hist. (See det folgende.)

4. E. grandinosa Val. „Carthagéne (Amérique)", men tillige fra

Peru (Ag. Des. C. R.). En af Delene synes dog kun at

kunne være rigtigt.

5. Heliocidaris variolaris (Lmk.). Denne ostindiske Art opfores i

Ag. Des. C. R. fra „Vera Cruz", hvilket er temmelig usand-

6. Heliocidaris mexicana Ag. Vera Cruz. (Ag. Des. C. R.)

(See i det folgende.)

7. Echinus Gaimardi Blv. Ifolge Blv. Ours. p. 86 hjembragt

nobrissus recem, Laganum elongatum, Podophora pedjfrm u<j Mclibo

(Marit tribtdoutø, Diademet Turcarum, Echinus excavatus, Encope i

'••'-.< -



fra Rio Janeiro med Quoy og Gairaard, men ifolge Ag.

Des. C. R. identisk med E miliaris.

8. Psammechinus aciculatus Hupé. Rrasilien (Duj. Hupé; Hupé

.9. Echinomelra acufera Blv. Denne Art, som i Blv. Ours.

p. 94 udlrykkelig siges at hidrore fra de samme Have som

E. Mathæi, altsaa fra Isle de France eller i al Fald fra

del indiske Ocean, angives i Ag. Des. C R. fra Mexico

(Vera-Cruz), Martinique og Trinidad. See i det folgende

under E. Michelini.

10. Laganum Lesueurii Ag. „Guadeloupe (Plée.), Portorico?«

(Ag. Des. C. R.) Det vilde være hoist paafaldende, om denne

ostindiske Art skulde forekomme i Vestindien; en Forvexling

med Clypeaster prostratus Rav. (som rigtignok er forbleven For-

fatterne ubekjendt), tor dog neppe antages.

//. Laganum latissimum Lmck. (Hupé Casteln,: see ovenfor).

i2. leodia Richardsonii Gr. (Z. P. 55, Cat. p. 19) „Vest-

indien (Richardson)". Det eneste lille Exemplar, som

har foreligget Gray, har været „rather deformed; the

right side various, with the perforations of that side

nearly obliterated". Forresten sees af Beskrivelsen, at det

er en Form, som kommer nær ved Encope og Melitta, men

det har ikke villet gaae op for mig, hvori det charakteri-

stiske for den egenlig skulde bestaae.

Lades disse 12 Arter ude af Betragtning som mere eller

mindre usikkre, vil man finde, at den zoologiske Provinds, som

her beskjæftiger os, har 5 for den eiendommelige Slægter : Mel-

litu, Psilechinus (?), Plagionotus, Moulinia og Cassidulw, de 3

»idstfievQte Slægter ere kun kjendte hver i en Art, Mellita i lo.*)

Slægterne Moera og Encope forekomme paa begge Sider af det



amerikanske Fastland, Echinocidaris tillige i Middelhavet. Fælles

med det ostindiske Ocean (i videste Betydning) ere: Cidaris, Did-

dema, Echinometra, Tripneustes, Clypeaster, Brissus, Meoma og

Echinoneus; af disse forekomme Cidaris og Brissus tillige i

Middelhavet, Cidaris som bekjendt ogsaa i de nord-europæiske

Have. Af de ovrige nulevende Echinide-Slægter mangle fol-

gende*): Goniocidaris (Ind. Ocean og Sydhavet), Astropyga og

Eckmothrix (indiske Ocean) , Centrostephanus (Middelhavet),

CeræophoriiS) Mespilia, Microcyphus, Salmacis, Term.

og Boletia (Ind. Ocean), Amblypneustes og Holopneustes (Syd-

havet), Toxopneustes (nordlige Have, Middelhavet og Sydhavet),

Spha-rin-luiuis (Middelhavet og Ind. Ocean?), Echinus (Sydspidsen

af Afrika og Amerika, europæiske Have m.m.), Loæechinus (Amerikas

Vestkyst), Anthocidaris (Ind. Ocean og Sydhavet), IL

(Ind. Ocean og Amerikas Vestkyst), Heterocenlrus og Colobocen-

Irus (Ind. Ocean og Sydhavet), Laganum (Ind. Ocean), Arach-

noides (ligeledes), Vendrasier (Nord-Amerikas Vestkyst), Echina-

rachnius (Nord-Amerikas og Nord-Asiens (?) Ostkyst, Stille Hav?),

Chætodiscus (Japan), Lobophora (Ind. Ocean), Rotula (Afrikas

Kyster, Ind. Ocean), Echinocyamus (Europæiske Have), Fibularia

(Ind. Ocean), JSucleolites og Mortonia Gr. (Sydhavet), Echb

(Ind. Ocean og Senegal), Spatangus (Europ. Have), Hemipatagus

(Ind. Ocean), Eupatagus og Desoria Gr. (Nyholland), Lovenia (Ind.

Ocean), Echinocardium (nordl. Atlanterhav med Middelhavet,

ostind. Ocean og Sydhavel), Breynia (Ind. Ocean), Brissopsis

(europ. Have), Agassizia (Stille Hav), Schizaster (Europ. Have

og Ind. Ocean), Tripylus og Abatus (Araerikas Sydspidse), Atrapus

(China), Kleinia og Leskia (Ind. Ocean).

Jeg maa endnu tilfoie, at jeg ikke kjender een eneste Art,

for hvis Forekomst baade i det vestindiske og ostindiske Ocean

jeg i de herværende Samlinger har fundet noget Beviis, og jeg

'; Adskillige ;tf de til Grund for d. -'„, Our-nt

over Echinideslægterne liggende Kjendsgjerninger afhandles forst i flere

folgende Bi tolderne.



betvivler derfor meget, at det er Tilfældet med nogen, skjondt

det har været angivet om adskillige {^Diadema „Turcarum^ , Ci-

daris metularia og tribuloides, Echinoneus cyclostomns, Echinomn-

tni linidttcr. L'it/'ittuiii Lrsui-ui" idaris vario-

laris og fl. andre). Adskillige af de levende vestindiske Arter

angives tillige som forekommende fossilt eller subfossilt i de

yngste (pliocene eller postpliocene) Dannelser i Vestindien og

Syd-Carolina, hvilket vil findes angivet i det folgende under de

enkelte Arter tilligemed disses nærværende geographisTse Udbred-

ning; for saa vidt det kan have Interesse at vide, hvor langt de

nuværende vestindiske Echinideslægter gaae tilbage i Jordens

Udviklingshistorie, kan endnu den Bemærkning finde Plads, at

de eneste vestindiske Slægter, som gaae længere tilbage end til

den tertiære Tid, ere Cidaris og Cassidulus samt muligvis Diadema.

1. Cidaris metularia (Lmk.).

I:<!i,h,(.> mariniis nu-di, c m;i^tiihi;luii,s, rotundus, elatus, aculeis

longioribus, crassioribus, asperis, oblusis, subrubris dona-

Cidarites metularia Lmk. hist. („St. Domingo"); Duch.

Cidaris tribuloidcs Ag. Des. C. R. (p. p.) „Cuba" ; ? C metularia

Ag. Des. C. R. „Golfe du Mexique?".

Afbildninger: Sloane t.214 f. 4—7; E. M. t. 136 f. 4—5. ?

Cuvier R. A. t. 12 f. 1-3.?

Ud bredning: Museets Exeraplarer ere fra Florida, de danske

Antiller, fiahia og Rio Janeiro. Af andre Forfattere

anfores den fra Cuba og St. Domingo.

Den Usikkerhed, som der er over de fleste vestindiske

Echiniders Artsbestemmelse, træder os strax iraode ved denne

Art. Man kan omtrent ligegodt forsvare at kalde den C. tribu-

loides og metularia, og hvis man forkastede begge Navne som

usikkre og gav den et nyt, vilde man ogsaa være i sin gode

Ret — men paa samme Maade kunde man forkaste næsten alle



SO

de Navne, hvorunder Arterne i det folgende ville blive opforte!

Det forekommer mig derfor rigtigere at see al udfinde, hvilket Navn

der med storst Sandsynlighed kan antages forst at være brugt

om Arten og da at beholde det, selv om det Raisonnement, hvor-

ved man kommer til dette Resultat, ikke er aldeles sikkert. Man

gjor den sædvanlige Slutning: den og den Art (f. Ex. Forfatternes

Erhinua variegatus) maa dog rimeligviis være en af de alminde-

lige tropisk-araerikanske Arter; det er jo rigtignok tænkeligt, at

der gives flere nærstaaende Arter, som let kunne forvexles, og

det er fremdeles muligt, at Tilfældet har spillet Lamarck eller

Blainville den ene, og mig den anden af disse i Hænderne,

men saalænge Erfaringen ikke bar overbeviist mig om, at der findes

to saadanne Arter i Vestindien, fastholder jeg den Flypothese, at

min er den samme som deres, skjondt jeg rigtignok ikke kan

bevise det, thi vedkommende Forfatteres Beskrivelser klare ikke

Sagen, og deres Originalexemplarer har jeg ikke seet. Del er

een af de mange Leiligheder, hvor man er nodt til at tage til

Takke med en Hypothese („et approximativt eller provisorisk

Resultat"), naar man ikke kan faae fuld Vished, og stolte sig

lil hiin istedenfor til denne, ikke fordi man har en særdeles

. w eller usikkre Slut-

ningsrækker, men fordi man er nodt til at benytte dem saa-

danne som de nu kunne blive, eftersom det ikke for Tiden er

muligt at skaffe dem bedre. At forkaste alt det gamle i det

forfængelige Haab, at den Basis for Kundskaben om Arterne,

som man nu kunde præstere, vilde blive respekteret som den

eneste givne og alt det ældre henlagt som dodt, vilde være en

Miskjendelse af Videnskabens Udviklingslove, hvortil kun den

kan hengive sig, der ikke kjender dens Historie og overvurderer

sin egen Betydning for den. Ved at folge en saadan Fremgangs-

maade og opstille som nyt, hvad man ikke med absolut Sikkerhed

kan henfore til det beskrevne, vilde Videnskaben snart blive

endnu langt mere overfyldt med blot nominale Arter end den



Raadsporger man Litteraturen, vil man faae til Svar, at saa-

vel Cidaris metularia som C. tribuloides forekomme baade i Vest-

indien og i det indiske Ocean; ved at raadsporge Naturen bliver

derimod det Svar, som idetmindste jeg har faaet, det, al derlner

Sted forekommer een saadan Art
;

hvilke to Former vel ere hinanden

meget lige, men dog kunne skjelnes. Men hvilken af dem skal

man da nu for Fremtiden kalde C* metularia og hvilken tti

De Figurer af Seba, Rumph, Leske og Knorr, som Lmk.

tyde med Sikkerhed; men da Lmks C. tribuloides angives

udelukkende fra det indiske Ocean, C. metularia tillige fra St.

Domingo, synes det rigtigst — thi nogen Vilkaarlighed er her

diske det andet af disse Navne, uanseet hvordan andre Forfattere

Det storste foreliggende Exemplar af C. metularia nob. har en

HSide af 33""", etTvermaal af 47mm og Pigge afhoist 45mm Længde,

altsaa ikke længere end Skallens Tvennaal: derimod tinder man

ofte Piggene længere hos yngre Exemplarer, f. Ex. Hoiden 11,

Tvermaalet 19 og Piggene 31mm lange. Ilos udvoxne Exempla-

rer tælles indtil 9 Pigge i samme lodrette Række, hos yngre

kun 5. De ovre Storknuder i samme lodrette Række ere ad-

skilte ved en enkelt horizontal Kornrække; paa den nedre Deel

af Skallen derimod mangler denne, og Storknuderne stode med

deres Baser umiddelbart op til hinanden. Det kornede Bælle,

som adskiller de to Rækker af Storknuder paa hvert Inlerana-

bulakralfell, er temmelig bredt og man tæller der indtil 8 Korn

i en Tverrække, aftagende i Udvikling fra dem, der umiddelbart

omgive Knudernes Basis, indtil den zigzagboiede Midtlinie. Paa

'nu lindes 4. tydelige og vel udviklede Kornrækkcr,

2 storre (primære) ydre og 2 mindre (sekundære) indre. Piggene

ere næsten cylindriske eller cylindro-koniske med 12—18 Rækker

af ophoiede Korn, som mod Spidsen antage Form af skarpe frem-

springende Linier og omkring selve Spidsen danne en mere eller



mindre tydelig Krands; paa enkelte Exemplarer ere Piggene paa-

faldende korte og plumpe, kblleformige, tykkere i Enden end ved

Grunden, men tykkest paa Midten. De kortere Pigge, som om-

give Munden ere noget sammentrykte, men ikke egenlig flade.

Hvor Farven er bevaret, ere Piggene tegnede med morkere og

lysere (brunlige eller rodlige) Ringe ligesom hos C. tribuloides

(Lmk.) (Rode-Havs-Formen). Af Toppladerne ere de 5 storre

n!erne)uregelmæssigt fleerkantede (nærmest skjævt fiirkan-

tede) og udelukke de 5 trekantede Ocularplader næsten eller ganske

fra Analaabningen, som udfyldes af c. 3 Kredse af Smaaplader,

alle ligesom Toppladerne stærkt besatte med Korn og Papiller.

Sporges der om bestemte Forskjelligheder mellem disse i

deres hele Habitus saa lige Arter, da kan dertil svares: 1) hos

ligestore (unge) Exemplarer er det kornede Bælte paa Interambula-

kralfelterne kjendelig bredere hos C. tribuloides; 2) de bladfor-

mige Papiller eller Smaapigge, som beklæde Skallens kornede

Bælter, ere meget storre (baade længere og bredere) og grovere

hos C. metularia end hos tribuloides og vise hos denne sidste

en Tendens til at tilspidses, hos hiin til at blive bredere mod

Enden; 3) de sekundære Ambulakralpapiller ere hos C. tribuloides

aldeles rudimentære og de tilsvarende Smaakorn derfor mindre

lydelige, hvorimod de hos C. metularia altid ere fuldkommen

tydelige. 4) Den lettest opfattelige Forskjel er dog den, at Top-

pladerne hos C. tribuloides gjore Indtrykket af at være nogne*),

hos C. metularia derimod ere tæt beklædte med Papiller paa

lignende Maade som Mundhuden eller Interambulakralfelterne. Ved

nærmere Eftersyn vil man dog finde, at Toppladerne hos den

forstnævntc Art ikke ere aldeles nogne, men at de dem tyndt

beklædende Gryn og Papiller ere saa fine, al de let undgaae

N]hm : 1•muren, hvorimod den vestindiske med sin skjæhl.rki.' r.-i> i

vilde kunne opfattes saaledes, at den almindelige Uekknliiiiii. ;,,<•<



Opmærksomheden, med Undtagelse af dem, der t

inderste Analplader og paa selve de 10 Topplader:

Hvis Figuren i Cuvier R. A. forestiller en af disse

lyder den urigtigen en dobbelt Kornrække mellem d

knuder og en flirdobbelt Række af sekundære Sma;

altfor brede Ambulakralbælter. Ogsaa i A§. Des. C

der C. tribuloides 6 Rækker Smaakorn paa Ambul

hvilket ikke findes hos nogen af de to foreliggende

jeg har kaldt tribuloides og metularia. Maaski

Figur — der iovrigt skal være efter et af Lmks. In

tribuloides — derfor en tredie Art, og det er saaled*

ligt, at den ægte C. tribuloides Lmk. er forbleven

ubekjendt.

2. Diadema Åutillarum Phil.

Echinus (3) minor rotundus, aculeis longissimis variegalis. The

small round Sea-Egg with long variegated prickles. B r o w n e

p. 394.

Echinus (2) marinus major, rotundus, elatus, aculeis graciliori-

bus asperis, longioribus. niyiir.-mtilnis donatus. The great

longprickled Sea-Egg. Sloane p. 267.

Cidarites diadema Say p. 225 („Florida-Keys").

Diadema Turcarum Ag. Des. C. R. p. p. („AntiUes") ; Duch.

Cidaris (Diadema) Antillarum Phil. A. N. 45.

Afbildninger: Sloanet.243; Leske t.37 f. 1 og2 (efter Kno rr

t. Dlll f. 1—2) og t. 36 f. 1? (EM. pi. 133 fig. 10) ; B v.

Aet. t. 20 f. 6 (cop. i Cuvier R. A. t. 12 f. 3)?

Udbredning: Museets Exemplarer ere fra de danske An-

tiller, Havanna og Florida. Jeg har seet cl Exemplar,

der opgaves at være fra Surinam. Sloane og Br.owne

Ogsaa i denne Slægt er den vestindiske og den ostindiske

Form blevne forvexlede af Forfatterne, uagtet de maae antages

at være forskjellige; Navnet Diadema Turcarum gjor man beds



i at lade falde og benævne den vestindiske Form med det den

af Philippi givne Navn, medens den ostindiske, forudsat at der

kun gives een*), kan benævnes Diadema Savignyi. Al Kangel

paa tilstrækkeligt Materiale af denne sidste Art kan jeg imidler-

tid ikke bestemt angive, ved hvilke Kjendemærker disse to Arter

lade sig adskille, dog vil jeg bemærke, at paa den ostindiske Art

findes der altid en lys (guul) Plet paa hvert af de 5 ncigne og

forresten sorte Interambulakralfeller, hvortil jeg ikke finder noget

Spor hos den vestindiske Art.

Da denne endnu kun er ufuldstændig kjendt — Philippi

beskriver kun den yngre Form — vil en kort Beskrivelse ikke

være overflodig.

Udvoxne Exemplerer have en Hoide af 43mm og et Tver-

maal af 80mm
;

yngre ere forholdsviis endnu mere nedtrykte,

Hoiden er her ikke Halvdelen af Tvermaalet. Paa Skallens

ovre Deel findes der fem opsvulmede Partier, som afvexle med

5 temmelig skarpt indtrykte eller fordybede Partier, hvilke

sidste ligge ud for Genitalpladerne. Midt ned ad hvert Inter-

ambulakralfell er der saaledes et fordybet, ncigent Parti, som ned-

adtil bliver bredere og fladere og deler sig gaffelformigt i to mere

eller mindre tydelige, ligeledes ncigne Striber, som kunne for-

folges et kort Stykke ned paa hver Side mellem de to ydre Ræk-

ker af Interambulakralknuder. Toppladerne ligge alle i en og

samme Kreds; Genitalpladerne ere forholdsviis slore, mangekan-

tede, men dog med Tilnærmelse til Triangeiformen, og kile sig ind

mellem Interambulakralpladerne; Genitalpladerne ere store, Ocu-

larpladerne meget smaa. Analhuden synes at være nogen med

Undtagelse af en Ring af smalle Smaaplader nærmest ved Top-

pladerne; Anus er stor. Mundaabningen**J er temmelig stor

med 10 temmelig dybe, men tillige vide Indsnit; de derved

orstaaer jeg altid Skallens nedre peristomale Aab-

ig dens ovre periproktale Aabning, der dækkes af

ives af Toppladerne (Genital- og Ocularpladerne).



fremkommende Læber ere afvexlende bredere og lige afskaarne

med et Hak i Midten (svarende til Ambulacra) og smallere uden

et saadant (swuvnde lil Jntci aml>ul.tr ralia). Mundhuden er tæt

dækket med smalle, taglagte Smaaskjæl, mellem hvilke Mundfod-

dernes 10 runde Skjolde udmærke sig ved deres Slorrelse. Fod-

gangene ere kun svagt bugtede; ved nærmere Eftersyn viser det sig,

at 3 og 3 Par hore sammen ligesom hos de oligoporc Eohiner.

Paa Skallens Underside udvide de sig i Breden og danne 3 (paa

meget unge Exemplarer kun 2) Rækker af tæt sammenpakkede

Fodpar, i hvis Anordning man dog uden Vanskelighed erkjender

de her rigtignok næsten horizontalt stillede Sæt af 3 og 3 Par.

Paa udvoxne Exemplarer finder man paa hver af de bredere In-

terambulakralplader 3 anseelige Knuder ved Siden af hinanden,

altsaa 6 i hvert Felt, foruden nogle mindre, som deels ere

stroede uregelmæssigt mellem hine, deels danne en temmelig vel

udpræget Række nærmest ved Fodgangene. Af hine 3 Storknu-

der er den yderste den storste, den inderste den mindste; paa

den ovre Deel af Skallen findes kun den yderste af disse, ja

paa de 3 allerøverste smaa Interambulakralplader mangler end-

ogsaa den. Ambulakralknuderne ere saa store som de mindste

af hine i 3 Rækker ordnede Interambulakralknuder og danne

to tætte alternerende Rækker, som forlænge sig noget nærmere

op mod Toppladernc end Interambulakralknuderne ; naar man i

den tilstodende Række af disse tæller 16, tæller man 30 i hver

Række af hine, altsaa næsten det dobbelte Antal. Hos yngre

Exemplarer aftager Knudernes Antal betydeligt, og de, der ogsaa

hos de ældre ere de storste, have her en endnu storre Over-

vægt; foruden den Række af store Knuder, som stoder nærmest

op til Fodgangene, findes der nemlig kun en lille Gruppe af

megd mindre Knuder paa den nedre, peripheriske og basale Deel

af Interambulakralfelterne. Jo mindre Knuderne ere, desto

mindre tydelige ere ogsaa den for Diadema-Gvuppen charakteri-

stiske Pore og de smaa Korn om deres Basis. Piggene ere

overordenlig lange — hos yngre Exempl. mindst 3 Gange saa



lange som Skallens storste Tvermaal — tynde, hule, glasagt

skjore, udstyrede med en Mængde korte afbrudte Ribber, c

ende med en fremspringende Spids, hvilke Spidser danne en i tæ

Spiraler snoet Tornrække om den hele Pig. Hos yngre Exei

piarer have Piggene smukke, vexlcnde, morterode og lyse Fan

ringe, men hos heelt udvoxne ere de sorte ligesom den b

Skallen overtrækkende Hud.

lucanter (Linn.).

? Echinus (3) marinus minor rotundus elatus aculeis gracilio-

ribus, asperis, longioribus, nigricantibus donatus. S lo ane

p. 267.*)

Echinus lucunter Linn. S. N. X. (p. p.)

Echinus lucunter Lmck. hist. (p. p.), Blv. Ours. ; %E. lobata Blv. Ours.

? Echinometra lucunter Ag. Des. C. R. (p. p.) („Antillerne, Tri-

nidad, Cuba").

Echinus lucunter Say 1. c. („Florida-Kcys").

? Heliocidaris mexicana Ag. Des. C. R. („Vera Cruz").

Heliocidaris Castelnaudi Hupé Castcln. p. 97. (Brasilien).

Afbildninger: Seba t. X f. 18?, t. XI f. il aogb?; Klein

t. 3 f. C D?, t. 4 f. C D og E F?, t. 5 f. a-c?, t. 30

f. A B?; Breyn. t. I f. 6—7?; S loane t. 244 f. 1-3?

;

Knorr t. DI f. 8; Hupé Casteln. t. I f. 1 (alle temmelig

maadelige).

Udb redning: Museets Exemplarer ere fra Florida (Aspinwall

ogTortugas), d e dan ske A n ti 1 1 er, Havanna, Gonaives

og Puerto-Cabello.

Blandt den store Masse Individer af Echinometra-Slæglen,

der Tid efler anden have ophobet sig i vore Museer, er der

kun to Arter fra Vestindien; at skjelne disse er ikke van-

skeligt, men derimod er det mindre let at sige, hvilke Navpe

*) Efter Beskrivelsen snarest den unge Diadema; efter Figuren snarest E.



de skulle bære. Jeg kalder den hyppigste af dem E. lucun-

ter (Linn.), deels fordi Erfaringen har overbeviist mig om, at

den har været saa hyppig i de ældre Samlinger, at det er

usandsynligt, at den ikke, og snarere end nogen anden Art,

skulde være kommet Linné for Oie, deels fordi den af Linné

citerede Sebaske Figur (t. XI f. 11) synes at kunne være

netop denne Art. Den Lamaivkske E. lucunter er rimeligviis et

Complex af flere Arter, hvori den almindelige \ estindiske Form dog

ikke har manglet; blandt de Arter, som Blainville klovede ud

heraf, vilde den, han kaldte E. lucunter, stemme ret vel med

den foreliggende Art, hvis han ikke satte Antallet af Poreparrene

i Buerne for lavt (5, sjeldent 6); ogsaa hans Beskmelse g| E.

lobata passer ret godt; kun fatter man ikke, hvad det skal sige,

at Piggene kaldes „ovales". Imidlertid opfores denne sidste Art af

Ag. Des. C. R. fra Rode Hav og Gorea. Om E. lucunter Ag. Des.

C. A. kan, endog blot for en Deel, fores herhen, er derimod

meget uvist, da der kun tillægges den 4 eller 5 Porepar; om

det er de samme Forfatteres E. acufera, er det ligeledes umiriigl

at vide, men den Blainvilleske E. acufera er det sikkert ikke, thi

denne var fra det indiske Ocean og havde kun 4 Porepar i

hver Bue. Kort sagt Forvirringen synes at være saa stor som

muligt, og jeg kan kun bidrage mit til at hæve den ved at omtale

de to vestindiske Former noget nærmere, saa at det kan blive

klart, hulke Former det er, jeg har bestemt som E. lucunter og

E. Michelinl

Formen varierer hos E. lucunter (mihi) fra det meget

langstrakt aflange til det næsten kredsrunde; dog er en lang-

Ivers det almindeligste. Fodgangene gjore Indtrykket af at

være meget brede, hvilket fornemmelig hidrorer derfra, at de

mellem Porebuerne indstroede Smaaknuder ere overordentlig smaa

og kun lidet ioinefaldende. Porebuerne ere lange, stærkt krum-

mede, med 6—7 Porepar, hvilket Tal kun allernærmest ved

Toppen og Munden bringes ned til 4 eller 5; undertiden er



Buen brudt, navnlig naar den tæller 7 Porepar. Selv paa de aller-

yngste Exemplarer af 1h" Tvermaal finder man ialfald 6 Par

Porer paa den ovre Deel af Skålen, forresten rigtignok kun o.

I hvert Interarabulakralfelt er der i Reglen kun to ret ioine-

faldende Rækker af store Knuder, c. 15— 17 i hver; for-

mlen <l<m lindes der rigtignok, hvor Skallen er videst i Omfang,

1 (sjelden2) Rækker af mindre Knuder nærmest ved Fodgangene

og 1 eller 2 midt paa Interambulakralfelterne, men de træde i

Reglen aldeles tilbage ved Siden af hine to Hovcdrækker. Paa

åmbulakralfell rne findes dei to tætte Rftkker af primære Knuder,

som vel ere betydelig mindre end de primære Interainbulakral*"

knuder, men dog noget storre end de sekundære; det er især

paa Skallens ovre Deel, nærmest ved Toppladerne, at de pri-

mære Ambulakralknuder træde stærkt tilhage i Sammenligning

med de primære Interambulakralknuder. Paa ganske unge Exem-

plarer træde de sekundære Knuder endnu mere tilbage i Forhold

til de primære Ambulakral- og Interambulakralknuder. Jeg maa

dog hertil foie, at denne de primære Interambulakralknuders

Overvægt synes at forsvinde hos meget store Exemplarer; Museet

besidder flere saadanne, hvor de sekundære Knuderækker ere

mere udviklede og Forskjellen mellem dem og de primære der-

for meget lidt ioinefaldende eller saa godt som ingen, og skjondt

disse Exemplarer ogsaa besidde den Ejendommelighed, at Skal-

orernes frie Deel (hvor den er bevaret) er smallere end hos de

typiske E. lucunter, vil det dog være umuligt i dem at erkjende

andet end en storre fuldt udvoxet Form af E. lucunter. Skal-

orernes Form er iovrigt ret betegnende for denne Art; de ere

nemlig meget hoie og i Reglen tillige brede, med takket Rand

og rage hoit op i Skallens indre Hulhed; deres frie Deel (Over-

bygningen) er betydelig hoiere end Aahningen i deres Basaldeel.

(Hos yngre Exemplarer fattes dog denne charakteristiske Udvik-

ling af Skalurernes ovre Deel.*) Toppladerne ere tæt besatte



med Pigge og Knuder, et Forhold, der g/or det let at skjelne

mellem meget unge Exemplarer af denne og den folgende Art.

Af Oiepladerne vil i det mindste een i Reglen stode umid-

delbart op til Analaabningen. Piggene ere i Almindelighed

stærke, korte og tykke, ikke længere end Skallens Radius, af

sortagtig violet, morkebrun eller chokoladebrun Farve; dog fore-

kommer der ogsaa en Form med temmelig lange, tynde og lyse

Pigge, hvis Længde omtrent er lig med Skallens korte Tvermaal.

Udmaalinger af nogle Exemplarer:

Storste Tvermaal .... 71mn>; 66"""; 53mm ; 36mm .

Mindste — .... 67-; 53-; 42—; 32-.

Hoide 45—; 38—; 33—; 21—.

Længste Pigge 24—; 34—.

Den af Gi rar d (B. S. 50) beskrevne E. nigrina fra Guinea gj<

kjender jeg i en Form, der vel kommer E. lucunter meget ni

men er mere kredsrund, har en stor Mundaabning, stærk

udviklede ovre Ambulakralknuder o. s. v. Foruden disse 2 Ar

besidder Museet endnu storre Suiter af en Art, som jeg antager

for E. oblonga Blv. og for at være fra det indiske Ocean.

Porernes Antal er her snart 5, snart 4 (det sidste selv hos

meget store Exemplarer), ofte saaledes, at et Excmplar

4 er Reglen, hist og her har 5, eller omvendt; Skal

have en i Sammenligning med E. lucunter paafaldende

og lav Form med svag „Overbygning"; Knuderne ere talrige,

tælstillede, de sekundære og primære Inlerambulakralknuder og

de primære Ambukralknuder næsten ligestore, saa at den hele

Knudebesætning gjor et meget eensartet Indtryk. Jeg omtaler

denne Form her, fordi det ikke forekommer mig usandsynligt,

denne Art kunde være Hovedindholdet af E. lucunter Ag. D<

C. R. („espece renflée, tres tuberculeuse, par consequent couvei

de piquants tres serrés. Quatre ou cinq paires de pores s

charakterer; i alle Tilfælde lade de sig kun anvende paa fuldkommen



quées"), forsaavidt nemlig som denne Art angives fra det indiske

Heliocidaris-V'ormer, som man har angivet fra Amerikas tropiske

Ostkyst, fordi jeg troer, at det lildeels er Echinometra-Former,

som have ligget til Grund for dem. I Ag. Des. C. R. angives to

-/>•- Arter fra Vera Cruz, nemlig H. variolaris og H.

mexicana Ag., og dertil har Hupé senere foiet H. Caslelnaudi

fra Brasilien. Med Hensyn til den forresten ostindiske H.

curioliiris l ur man vistnok forudsætte en Forvexling enten af Arten

eller af Lokaliteten. Om H. mexicana hedder det blandt andet:

8cette espice forme le passage aux Echinometres", men de Op-

lysninger, som ellers gives om den, ere yderlig tarvelige. Det

kan nu ikke nægtes, at der er en habituel Lighed mellem en

Echinomelra og en Heliocidaris, som ved en flygtig Betragtning,

navnlig af det med sine stærke sorte Pigge endnu beklædte

Dyr, hvor man hverken kan opfatte Formen skarpt eller er-

kjende Enkelthederne i Skallens Skulptur o. s. v., kan skuffe

diet, hvorfor jo ogsaa H. variolaris af Blv. Ours. blev beskrevet

som en Echinomelra; ja Des or siger jo ligefrem, at Helioci-

daris er en kredsrund Echinomelra, denne omvendt en oval

Heliocidaris. Var det da ikke tænkeligt, at Forfatterne til Ag.

Des. C. R. vare blevne skuffede af en saadan Lighed og havde

opfort en næsten kredsrund Echinomelra som en //</

i vore paa vestindiske Echinider saa rige Samlinger ledte efter

en virkelig Heliocidaris fra Vestindien: l'.n mminiiigeu om en

da jeg i en lille Notits af Caillaud (p. 17) fandt H. mexicana

nævnet .som en ved St. Domingos Kyster levende Art. — Der-

næst havde mine Studier af Heliocidaris-S\ægtcn lært mig, at Ag.

Des. €. R. i denne Slægt have sammenstillet i det mindste 3

irom mere i det folgende); hvor-

for da ikke ogsaa en fjerde? Jeg skulde dog ikke vovet at ud-
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tale en saadan Formodning ligeoverfor vor Tids forste Echino-

loger, dersom ikke Hupés H. Castelnaudi havde bestyrket mig

deri ; thi i denne Form , der kun skal afvige fra H. mexicana

i Forhold, der i det mindste kunne være af underordnet Betyd-

ning, („par sa forme plus bombée, plus manifestement pentagonale

et surtout par ses tubercules moins dcveloppés : ses épinea sont

également moins longues et moins fortes"), kan jeg kun erkjende

den ovenfor omtalte store, næsten runde Form af E. lucunter

med stærkere udviklede sekundære Knuder end hos den almin-

delige mere aflange Form. Vel er det ikke i Beskrivelsen om-

talt, at den ikke er kredsrund, men efter Tegningen er den det

ikke, og det er lidet rimeligt, at Tegneren skulde have feilet i

den ne Retning. Der foreligger, som anfort, Former af E. lucunter,

som nærme sig ligesaa meget til den kredsrunde Form, og mellem

dem og Afbildningerne af H. Castelnaudi har jeg ikke formaaet at

udfinde nogen Forskjel. De toxopneu^lc Ibliui iihnnlcr (f. Ex. H.

homalosloma), med hvilke (og ikke med H. variolaris) E. Castel-

naudi stemmer i Porernes Anordning i regelmæssige, simple Buer,

udmærke sig ligeoverfor Toæopneustes og Echinometra ved stærkere

SkaliDdsail omkring Munden og ved en bladagtig Udvidelse i

Breden af Fodgangene paa Undersiden; i begge Henseender for-

holder //. Castelnaudi sig aldeles som en Echinometra. Helioci-

daris Caslelnauii r ahs.ta sikkert en Echinometra og, hvis jeg ikke

feiler, netop E. lucunter; kan del da ikke være tilladt at antage

elini Desor (nob.).

? Echinometra Michelini Ag. Des. C. R. („Yucalan").

?? Echinometra acufera Ag. Des. C. R. („Martinique, Vera Cruz,

Udbredning: Museet besidder Exemplarer fra de danske

Des or s Yttringer om hans E. Michelini: „Voisine de \

7

E.

lobata (formodenlig en Form, der har megen Lighed med E.



lucunter nob.), mais a tubercules beaucoup plus développés, sur-

tout sur les aires ambulacraires; cinq paires de pores arquées;

deux rangées de tubercules principaux dans les aires interambu-

lacraires", synes, skjondt de ikke sige meget, at kunne pege hen

paa den foreliggende Art. Det er iovrigl ogsaa muligt, at denne

svarer til E. acufera Ag. Des. C. R., men dette Navn vil den

talfald ikke kunne beholde.

Mandaabniogen er lidt storre end hos ligestore Exemplarer af

E. lucunter, Toppladerne forholdsviis meget storre og fladere, Oie-

pladerne mldstændigere udelukkede fra Analaabningen , ligesom

Genitalpladerne glatte, kun udrustede med en eller allerhoist 2

eller 3 Knuder; Analskjællene ere færre og storre end hos E.

lucunter. Der er 5 Porepar i hver Bue, hvilken er mindre stærkt

krummet end hos E. lucunter. 1 hver af de 2 primære Rækker

af Interambulakralknuder er der indtil 10 Knuder, af primære

Ambulakralknuder indtil 12; disse sidste ere — naar undtages

Skallens overste Deel, nærmest ved Toppladerne — ikke meget

mindre end de primære Interambulakralknuder; derimod ere de

sekundære Knuder, som paa Inteiamlmiakiallellenic ordne sig i

3 Rækker, en Deel mindre. Skalbunden er her langt mere

hos E. lucunter, hvor disse Dannelser er pakkede saa tæt som

muligt. Folgen deraf er, at E. Michelini med Hensyn til sit

Udstyr med Pigge gjiir et mere fattigt Indtryk; Piggene ere

lange og smækkre, de længste som Skallens længste Tver-

maal. Den Hud, som overtrækker Skallen og Piggenes Basis er

Spids. Skalorerne ere forholdsviis lave, navnlig er den over

deres Aabning liggende Deel meget lav og lidt udviklet.

Udmaaling af 2 Exemplarer:

Længste Tvermaal. . . 3t>
niM

; 30,nm
.

Korteste — ... 31—; 25—.



o. Psilechinus yariegatus (Leske).

? Echinus (1) major, rotundus, testa elegantissime radiata, acu-

leis brevissimis. The largcr round Sea-Egg with short

prickles. Browne 1. c.

Echinus (1) marinus major elatus rotundus, aculeis gracilibus

subviridibus, glabris. Sloane 1. c.

Erhinui variegatus Lmk. hist. („St. Domingo"); Blv. Ours.

Echinus excavalus Blv. Ours. (E. Blainvillei Dcsmoul.).

Echinus (Pi itus („Yucatan, Golfe du Mexique«)

og excavatus („Brasilien, Martinique") Ag. Des. C. R.

Echinus variegatus Say („Florida-Keys").

Afbildning: Klein t. X f. B, C; Gualtieri t. 107 f. F;

Seba t. 10 f- 13 aogb?

Udbredning: Foruden en Række Exemplarer fra de danske

Antiller besidder Museet et ungt Exemplar fra Bahia

sanitet udvoxet fra Rio Ja n e iro*); de ovenanforte Forfattere

angive den desuden fra Florida, Jamaica, St. Domingo,

Martinique og Yucatan, forudsat, at E. variegatus og

excavatus Blv. ikke ere forskjellige. Det foreliggende betyde-

lige vestindiske og brasilianske Materiale udgjor ganske vist

kun een Art.

Skallen er tynd, Formen i Beglen nedtrykt, undertiden dog

mere toppet, men Variationen er i denne Elenseende indenfor

snevrere Grændser end hos mange andre Echinider; Piggene

smækkre, men ikke lange, skjondt af noget variabel Længde,

tyndt stillede. Indsnittene omkring Munden ere noget svagere

end hos Tripneustes venlricosus, men omtrent som hos ligestore

Exemplarer af Sphæriechinus granularis , Mundaabningen er lille,

som hos Tripneustes ventricosus omtrent. Kun 2 af de 5 Oie-

pladei stude op til Analaabningen. Oiepladerne ere adstyrede

Genitalpladerne med 1—3 storre

i. tab. 1 f. 2 er saa ufuldstændigt be-

lhorende Form eller ikke.



Knuder. Farven af Skallen er gron • med afvexlende morke og

lyse (hvidlige) Bælter og hvide Knuder; Piggene gronne

eller deels gronne, deels hvide, hos unge Exemplarer ofte rod-

lige eller violette, især i Spidsen, ja selv hos enkelte voxne træffer

man alle Piggene smukt rode. Paa Skallens ovre Deel findes

der egenlig kun 10 Rækker af storre Knuder paa Interambula-

kralfelterne (1 paa hver Interambulakralplade i Nærheden af

Fodgangene) og 10 af noget mindre paa Ambulakralfelterne.

De mindre Knuder, som findes foruden dem, falde i Reglen kun

lidet i Oinene og ordne sig kun tildeels i regelmæssige Rækker.

Folgen heraf er, at der fremkommer midt nedad hvert af de

brede Skalfelter et tildeels eller aldeles nogent, for Knuder og

Pigge frit Parti, og midt nedad hvert af de smalle Skalfelter et

smallere Bælte af samme Beskaffenhed. Skjondt altid tilstede

hos udvoxne Individer ere disse Bælter dog hos forskjellige

Exemplarer mere eller mindre tydelige; deres Udvikling stater

selvfolgelig i omvendt Forhold til Knudernes. Nedad mod Skal-

lens Underside, som er fuldkommen tæt besat med regelmæssigt

ordnede Knuder af næbten eens Siorrdse (naar de mellem dem

anbragte (ine Smaagryn ikke medtages), tiltager imidlertid Knude-

rækkernes Antal, saa at man i Skallens Omkreds tæller 6 Knuder

i een Tverrække paa hver af de brede og 2 eller 3 paa hver af de

smalle Skalplader. Skalorerne ere spinkle med stor Aabning,

smækkre Stotter og kun lidet udviklet Overbygning.

Ved sin hele Habitus , som navnlig betinges af Skalfel-

ternes partielle Nogenhed, og ved sine forholdsviis dybe, skarpe

og tydelige Indsnit af Skallen omkring Munden, er E. variegatus

saa forskjellig fra de typiske Psammechiner, med hvilke den har

Mundhudens, la'tli' I;. lilt'a.'lles, al der vist-

nok bor dannes en egen Slægt eller Underslået (
Psitrrhiiiu**) niihi)

for den. Til denne horer maaskee ogsaa E. semituberculatus Val.

fra Galapagos-Oerne („espece voisine de VE. variegatus"). Vel er

*) Af ^»Åos, nogen, paa Gnu Nogenhed.



det mig meget tvivlsomt, om Echinus og Psammechinus kunne holdes

adskilte, da jeg ikke kan tillægge Mundhudens Skjæl nogen stor

Betydning (hvorom mere i det folgende); men selv om de atter

forenes, troer jeg at Psilechinus har storre Udsigt til at bestaae

end Psammechinus, uagtet det skal indrommes, at de for den

charakteristiske Forhold hos meget smaa Individer (o: 10mm i

Tvermaal) kunne være mindre tydelige, saa at der ikke bliver

nogen meget stor Afstand mellem dem og visse typiske Psamme-

chiner f. Ex. den i det folgende beskrevne E. verruculatus. De

dybe Indsnit*) ere dog ialfald lige saa god en Charakteer for Psile-

chinus som for Sphæriechinus, og vil man beholde den sidstnævnte

Slægt, hvad jeg finder rigtigt, er der lige saa god Grund til at

opstille den forstnævnte som en egen Slægt.

6. Tripneustes feutricosus (Lmck.).

Echinus (2) major, subrotundus sol obscure angulatus, aculeis

brevissimis. The larger roundish Sea-Egg with five blunt

Echinus ccntricosus Lmck. hist.; Blv. Ours. („St. Domingo").

Trijmcu.stvs ccntricosus Ag. Des. C. R. („Martinique, Yucatan").

Heliechinus Gouldii Girard B. S. 50. („Florida, Key West").**)

Afbildning; Klein t. I og t. II f. F?; Seba t. XI f. 4.

Udbredning: Museet har Exemplarer fra Florida og de

danske Antiller. Af forskjellige Forfattere angives den fra

St. Domingo, Martinique og Yucatan. Jeg har des-

uden seet Exemplarer, som angaves at være fra Surinam.

Samlingerne vistnok ikke sjeldne Art, uagtet jo rigtignok gode

af disse dybere lii.Nmt /.. cv '- - K i»kohi8 (Boletla).

t man derfor uden Fare 1
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Beskrivelser og Afbildninger af den endnu savnes. Jeg skal

indskrænke mig til at bemærke, at naar man har en Suite af

store Exemplarer for sig, Onder man, at den varierer betydeligt;

nogle ere temmelig stærkt nedtrykte, andre tvertimod meget

h6ie, nogle aldeles runde, andre tydeligt femkantede; eet er paa

en Gang nedtrykt og tilspidset, kegledannet; undertiden ere

Fodgangene indtrykte (fordybede) paa Bugsiden. En Stribe midt

nedad hvert Felt er i Reglen temmelig fri for Knuder. Mund-

huden er tyndt bestroet med smaa Kalkplader, som kun nær-

mest omkring den egenlige Mundaabning blive saa tætte, at de

dække Huden. Unge Exemplarer ere ofte smukt lyserode eller

violette med lysere Fodgange.

Paa de ostindiske Tripneustes-Årter har jeg ikke saameget

Rede, at jeg tor angive, hvori den vestindiske Art er forskjellig

fra den af de ostindiske, som kommer den nærmest. En osLin-

disk Art (T. pentagonus Ag?) som Museet besidder fra Zanzibar,

Nikobar og Amboina, afviger saameget ved sin tynde Skal, der

kun er tyndt bestroet med meget mindre Knuder og Pigge, og ved

sine smallere Ambulacra, hvis midterste Porerække kun er meget

lidt uregelmæssig, at det er saare let at skjelne imellem dem;

men det er muligt, at der gives andre Arter, som komme den

Art nærmere, men som ere forblevne mig ubekjendte.*)

Det er noget vildledende, naar Slægten i Ag. Des. C. R. og

Des. Syn. beskrives som havende en „bouche médiocrement en-

herværende Samlinger

ille vise sig ikke at til-

irierer mindre i Form

i denne Retning beroer

i Ag. Des. C. R. netop 1

iiii!i.-ki- Arl, deels er det ingenlunde ual-

Idninger af Echiner ikke henfores til de

Værker (see f. Ex. i det folgende under
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taillée"; Indsnittene maae snarere kaldes dybe end middelmaa-

dige, især hos udvoxne Exemplarer, om end mindre dybe end

hos Iioktia. Det er ligeledes urigtigt, naar det hedder i Des.

Syn. (p. 132), at „der er i det mindste 6 Porepar for hver Am-

hulakralplade"; hos yngre Exemplarer af T. ventricosus saavel-

der kun er 3 Porepar for hver Ambulakralplade, og er det end

noget vanskeligere at komme til den samme Erkjendelse hos

gamle Exemplarer af T. ventricosus, saa hidrorer dette fra, at

man kun fra Indersiden af Skallen seer samtlige de smalle Am-

boiakralplader, af hvilke en Deel ikke ere fuldstændigt udviklede,

men kile sig ud, inden de naae hen til den Som, som forbinder

de to Rækker af Ambuiakralplader. Tripneustes horer saaledes

ikke til de polypore, men til de ol igo po re Echiner, og del

samme gjælder om Boletia. Heller ikke indseer jeg, hvorledes

det kan tjene til at skjelne mellem Boletia og Tripneustes, at der

hos den ftirstnævnte findes en lodret Række af Smaaknuder mel-

lem den inderste Porerække og de to andre. T. ventricosus har

nemlig to meget tydelige Knudcrækker nedad Fodgangene mellem

Porerækkerne, og den omhandlede Knuderække er i Sammenlig-

ning dermed netop temmelig utydelig hos Boletia. „Bredt" kan

man egenlig heller ikke kalde Porebæltet hos Boletia, og det

synes endelig at være urigtigt, naar „Orerne" hos denne Art be-

skrives som adskilte i Toppen.*)

7. Echinocidaris punctulata (Lmck.).

Echinm punctulatus Lmck. hist.

Echinocidaris punctulata Ag. Des. C. R. („Antillerne, Syd-



Afbildninger: Klein t. XI f. D?; Seba I. X f. 10 a, b;

Knorr t. DI f. 9.

Udbredning: Med Sikkerhed er Arten kun kjendt fra Syd-

Carolina, hvorfra Museet har Exemplarer; om den ogsaa

forekommer i det egenlige Vestindien er sikkert meget uvist.

En meget lignende Art afbildes i Holmes P. F. t. 2 fig. 5,

men omtales ikke i Texten.

Det storste foreliggende Exemplar har et Tvermaal af 40mm
5

en Hoide af 26mm . Formen er kredsrund, hos yngre ofte noget

nedtrykt. Fodgangene ere kun meget lidt buglede, smalle,

dannede ligesom af en fortlobende Dobbeltrade af store Porer,

af hvilke der omtrent kommer 5 Par paa hver lnterambulakral-

plade, men 3, saavidt jeg har kunnet erkjende det, paa hver

Ambulakralplade; paa Undersiden af Skallen, hvor Fodgangene

nærmest Munden udvide sig betydeligt og Fodporerne tilsyne-

ladende danne fleerdobbelte Rækker, er det ialfald kjendeligt nok,

at Poreparrene ere stillede 3 og 3 i Rækker, som i Begyndelsen

ere vertikale, men mod Mundaabningen mere og mere nærme

sig til den horizontalc Stilling. Ambulakralfelterne ere meget

smalle, i Skallens Omkreds kun Va saa brede som Interambula-

kralfelterne; der findes her en dobbelt Række af Knuder, — i

Skallens ovre Halvdeel mangler dog den ene Række — som af-

tage i Storrelse saavel mod Munden som mod Toppladerne.

Disse ere alle glatte, uden Knuder, Genitalpladcrne store, Okular-

pladerne smaa og aldeles lukkede ude fra Analaabningen, dersom

sædvanligt dækkes af 4 trekantede Plader. Interambulakralpla-

derne ere store (omtrent 16 i hver Række), fiint punkterede

med ophoiede Punkter ligesom Toppladerne; de overste ere

stillede horizontalt, men jo mere de nærme sij,r Skallens storste

Omkreds, desto mere stille de sig skraat mod hinanden og desto

lavere blive de. Det storste Antal Knuder i Skallens Omkreds

er fire paa hver Plade, altsaa 8 ialt i hvert Interambulakralfeit

(hos yngre nalurligviis færre), hvilke ere ligestore (undertiden med

Undtagelse af en af de midterste, som er mindre) og kun lidet

storre end Ambulakralknuderne ; opadtil aftage de imidlertid i



Antal og Storrelse, saa al de 3 overste Plader paa hver Side

endog kun have en lille Knude hver, som er stillet tæt hen-

imod Fodgangene; Der er derfor et temmelig hredt nogen

t

Bælte midt nedad hvert Interambulakralfclt. Nærmest om-

kring Knuderne udvikles de ophoiede Punkter til Smaagryn.

Mundaabningen er som sædvanlig hos denne Slægt meget stor,

Randen stærkt bugtet, dannet af 5 noget fremspringende,

men i Midten indskaarne Ambulakrallæber og 10 noget til-

bagetrædende Interambulakrallæber, fra hvis Vige der forlæn-

ger sig et bladagtigt Indtryk af de saakaldte „Gjæller" op langs

med Fodgangene. Skalorerne ere som sædvanlig smaa og ufuld-

komment udviklede, dannede af to i den ovre Ende udvidede,

snart sammenslodende, snart adskilte, men aldrig sammenvoxne

Stotter. De uverste Interambulakralpigge ere meget korte, kun

2"1™ lange, men de tiltage meget rask i Længde, saa at f. Ex. den

5te allerede er 15mm ; men selv de længste Pigge i Skallens Om-

rids naae ikke dennes Tvermaal i Længde. Disse sidste have en

smækker Sylform, men enkelte blive allerede noget sammentrykte i

Spidsen, og der er saaledes alle Overgange til Undersidens

kortere, bredere, i Enden tresidede, fladtrykte, ribbede og ligesom

ferniserede, forresten fiint stribede Pigge, som i Nærheden af

Munden stedse blive kortere, men tillige mindre charakteristisk

uddannede. Ambulakralfelternes Pigge holde sig kortere læn-

gere nedad mod Skallens storste Omkreds end Interambulakral-

iclig pludseligt samme Form og

Farve er rodagtig; den tiltager

i Styrke mod Spidsen.

Ifolge Lama reks Beskrivelse er del neppe tvivlsomt, at han

har havt yngre Exemplarer af denne Art for sig, skjondt han

henlægger den til det „indiske Ocean". De andre i Lmck.

hist. og Blv. Ours. beskrevne Eehinocidaris-ArlcT (E. stellata,

Dufresnii, loculata, æquituberculata og pustulosa) ere derimod

endnu kun meget ufuldstændigt kjendte. Med Hensyn til E.

pustulosa bemærker Lamarck, at Klein t. XI f. A B C rime-



ligviis ogsaa hore til denne Art, men at fig. D (den eneste

h.ui ligefrem citerer til E. pustulosa) dog bedst gjengiver det Individ,

som han har for Oie. Om denne samme Figur, som af Blai n vi Ile

citeres baade til E. pustulosa og til E. loculata, men som jeg antager

forestiller E. punctulata, bemærkes det imidlertid to Sider foran, at

den maaskee horer til denne sidste Art. Man synes heraf at kunne

formode, at Lam ar eks E. / tut> lulata •«. fitslulosa kun ere samme

Art; og hvis den omtalte Figur endelig af Blai nv il le med Rette er

bleven henfort til E. loculata , vilde denne Art faae samme

Skjæbne. Og nu E. Dufrcsnii, fra „Terre Neuve?« ifolge Blv.

Ours., fra „Cumana (Antilles)« ifolge Ag. Des. C. R., er den

virkelig forskjellig? — Kleins Fig. A-C, der som anfort af

Lamarck citeres til E. pustulosa, forestille efter min Mening den

middelhavske E. æquituberculata Blv., og det samme gjælder,

skulde jeg troe, om den som E. pustulosus i Blv. Aet. t. 20 f. 2

(copieret i Cuvicr R. An. t. 13 f. 3) givne Figur. Der er altsaa

endnu en betydelig Uvished med Hensyn til adskillige af denne

Slægts Arter; de opstillede Arters antal ril rimeligviis blive re-

duceret en Deel; fra Atlanterhavet og dets Bugter kjender jeg

kun to: E. æquituberculata i Middelhavet og formodenlii: lilli.- 1

'

ved Syd-Europas Atlanterhavskyster, og E. punctulata ved de

sydlige Fristaters, og jeg er meest tilboielig til at troe, at der

i Virkeligheden ikke kjendes flere end disse to Arter derfra.

8. Clypeaster rosaceus (Lin.).

Echinus (6), major sub-compressus, testa areolata et stellata

The larger moderately compressed Sea-Egg. Browne I. c.

Echinus marinus (6), major, compressus, albidus, aculeis mino

ribus, brevibus, et quiiKpic radiis. supina parte, folioruc

rosæ instar donatus. Sloane 1. c.

Echinus rosaceus Lin. (p. p.) S.N.X p. 665, M. L. U. p. 713-*
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Erhiims retintUitus Lin. (p. p.) S. N. X. p, 666.

Clypeasier rosaceus Lmck. hist. (p.p.), Blv. Zooph. (p.p.)? Des-

moul., Ag. Des. C. R., Michel. Clyp. etc.

Echinanthus rosaceus Gr. Catal.

Afbildninger: Sloane t. 242 f. 7-10; Klein t. 17 f. A og

18 f. B (E. M. t. 144 f. 7-8); Seba t. XI f. 2 (Original-

Exemplaret i Universitets-Museet i Kjobenhavn) og t. XV
f. 13— 14; Knorrt. DI f. 12; Blv. Aet. t. 21 f. a, b; Cuvier

R. A. t. 16 f. 1; Duj. Hupé t. 10 f. 1—8; Michel.

Clyp. t. 13.

Forekomst: Museets Exemplarer ere fra de danske Antiller

og Florida. Den angives desuden fra Cuba, Jamaica,

Guadeloupe og Martinique samt som fossil fra de disse

Oer omgivende Koraldannelser.

Clypeaster rosaceus staaer i det hele noget isoleret i Slæg-

ten og er lel kjendelig blandt de andre nulevende Arter ved

sin tykke, ops\ulm<-<lr. I<>i ho[<Ls\ iis Iioh . ikke plade- eller kage-

formigt nedtrykte, underneden meget hule Skal, ved den fem-

kantede Mund, der omtrent gjentager Skallens Omrids, men i

Mellemting mellem det ovale og det trekantede, smallere fortil

end bagtil og lidt længere end den er bred, ligger meget tæt

hos unge Exemplarer altid tæt op til Madreporpladen, hos ældre

derimod snart der, snart langt derfra og folgelig langt udenfor



en Linie, som vilde forbinde de inderste Fodporer. Ambula-

kralbladene ere meget brede; deres stiirste Brede ligger omtrent

i deres yderste Fjerdedeel og indeholdes næsten to Gange i deres

Længde, naar Breden maales mellem to ydre Porerækker; deres

Længde forholder sig til Skallens Radius omtrent = 1 : 1, 4 eller

1, 3. Indadtil afsmalnes de stærkt, udadtil ere de altid meer

eller mindre aabne, og hos fuldvoxne Excmplarer er det herved frem-

kommende Gab altid meget stort; Breden af det riflede Pai li er —
alt efter Dyrets Storrelse — 1

r, eller Vo af det mellemliggende, som

er temmelig tyndt bestroet med slorre Knuder, ligesom det ogsaa er

udmærkende for denne Art, at der paa hver af de Porefurerne adskil-

lende smalle Lister kun findes hoist 5 slorre Knuder, anbragte tem-

melig langt fra hinanden, mellem hvilke Smaagrynene derfor komme

godt til Udvikling. I Formen finder man en stor Variation, selv

iios ul\ >\t,r i \, mplaier ; medens enkelte udmærke sig ved deres

Fladhed, udmærke andre sig ved deres smalle, langstrakte, hoil

hvælvede, fortil spidse Form. Ungerne ere fladere, mere ned-

trykte, Ambulakralbladene kortere og bredere, saa at deres Længde

bliver omtrent lig med den halve Radius og deres storsle Brede

ligger nærmere ved Midten o. s. v. Folgende Ud maa Unger af

6 Exemplarer ville oplyse disse Variationer:

Det forreste Skallens til-

Længde. Brede. Iluiile. Amluilakralldad. varende Radius.

170mi". 140ram
, 60mm

,
65mm

,
91""".

140-, 113—, 50-, 62-, 81—.

9. Clypeaster prostratus Ravenel.

Brown e 1. c.

Scutelia yibbosa Råven. Phil. Pr. 1845 p. 253.



io:$

Clypeaster prostratus Råven. Echin.

Chjpeaster ambigenus (Lmck.) Michel. Clyp. p. 113.

Afbildning: Michel. Clyp. U XV f. 1, a— f.

Skjondt denne Art er beskrevet og omtalt flere Gange,

maa den dog være sjelden i Samlingerne, eftersom den ikke

nævnes af nogen systematisk Forfatter, hverken i Ag. Des. C. R.

eller i Gr. Catal., men forst i Michelins Monographie. Museet

besidder imidlertid <( F\<'inplar fra Florida, som det har

erholdt gjennem „Smithsonian Institution8 ; det er desværre

monstrost, forsaavidt som det ene af de forreste parrede Ambu-

stede, hvilke tilligemed den mellemliggende Madreporplade ere

forskudte til den modsatte Side; det er derfor vel muligt, at det

ogsaa i andre Henseender ikke forholder sig ganske normalt,

men jeg vil dog levere en kort Beskrivelse af det, da det er en

Det er en stor tykskallet, temmelig flad Cli/peastcr med tyk,

afrundet Rand, med noget aflangt Omrids og med svagt ind-

buede Sider. Hoiden indeholdes 43
,a Gange i Breden og 52/s

Gange i Længden. Undersiden er saa godt som aldeles plan,

naar undtages den lille, lidt fordybede runde Mund og de 5

mod Randen udstraalendc Ambulakralfurer, der indad mod Mun-

den sænke sig dybere, udad mod Randen stedse blive utyde-

ligere. Den runde, af kanlede og kornede, borstebærende Smaa-

plader udfyldte Analaabning ligger beelt nede paa Bugfladen,

6 n"n
fra Randen. Rygsiden er temmelig flad, navnlig i sin peri-

pheriske Deel indtil der, hvor Ambulakralbladene begynde; thi de

og de mellemliggende Dele af Inlerambulakralfelterne hæve sig

saa meget i Vciret, at der dannes ligesom en femdcelt Pukkel

midt paa Rygfladen. Selve Ambulakralbladene afvige i Formen

fra dem hos C. rosaceus; medens de hos denne er meget bredere

udadtil end indadtil, saa at deres stiirste Brede falder ikke langt

fra deres ydre Endepunkt, ere de her omtrent lige brede og

'»ge spidse i begge Ender, og deres storste Brede vil om-



trent falde midt imellem begge. Heller ikke naae de saa

langt ud mod Randen som hos C. rosaceus , men optage kun

mellem Halvdelen og Tredjedelen af Radiens Længde; i Spidsen

gabe de mere eller mindre. Hvert Mellemrum mellem to

Porestriber er dækket med en tæt Række af 9-10 Knuder,

mellem hvilke Smaagrynene næsten ikke komme til Udvikling.

De storre Knuder sidde i det hele' betydeligt tættere paa Ryg-

Exemplarels Maalforhold : Længde 170mm , Brede 140mm og

Hoide c. 30mm : hos Michelins Exemplar var disse Tal 110.

90 og 30; det var altsaa ikke saa lidt hoiere.

Michelin har nemlig i sin smukke Mniini:i aj.liie afbildet og be-

liggende, under \a\n al ( ''y/- n^h , ,/„././,,, nus (Lmck.). Det skulde

ufuldstændigt bekjendt af Lamarcks Beskrivelse, der kan passe

Klein og en hos Seba (t. XV f. 13— 14), som efter min Mening

Ret? Har Michelin undersogt Original-Exemplaret til S.

) Al .-n )i,ue.Hl, G.uml id.-ntMi.-.-rrr Ih <. Syn. p. ->.».> Chr n,*." ,• * '<"

'

- / .m.c . ,l.t lolumle. 1>

Fremsangsmaade.
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af Michelin heskrevne og afbildede Form. I saa Fald hviler

Benforelsen vistnok paa en temmelig usikker Grund. Jeg har

derfor ikke troet at burde benytte det Lam a rck-Mic heli n ske

Navn, men foretrukket det sikkrere Råven elske. Til Miche-

lins Beskrivelse skal jeg endnu foie den Bemærkning, at der

findes langt flere end 4—5 (nemlig 9— 10) Knuder paa de smalle

Baand, som adskille Fodfurerne, og at Anus er mere kredsrund

end „en ellipse transverse". Efter denne Forfatter beboer Arten

„les mérs des Antilles et les cotes orientales de l'Amérique méri-

dionale", og findes tillige i Guadeloupes „formations modernes

et madréporiques" samt som eocen(l) ved Jacksonborough i

Georgien, forudsat at Scutella Jonesii Forb. er denne Art, hvad

dog, hvis den virkelig er eocen, synes meget lidet rimeligt.

Råven el — som senere ombyttede det Artsnavn, han op-

rindeligt havde givet den, da han betragtede den som en Scu-

tella, med et andet, maaski t . h iHie lon-kum ham mere [»as-

sende for den, opfattet som en Cli/peaster, eller fordi Risso alle-

rede i 1826 havde givet en fossil Art Navn af C gibboms, —
angiver, at den forekommer paa dybt Vand udfor Syd-Carolinas

Kyst, hvor den blev taget i Skraben paa 14 Favnes Dybde ud

for Charleston; han tilfoier, at den rimeligviis er hyppig nok,

skjondt kun faa Exemplarer bleve bragte hjem. Brown es

„Sea-Kake" kan vistnok uden Fare henfores hertil, og dette er

forsaavidt af Vigtighed, som vi herved faae endnu et Batum for

dens Forekomst i Vestindien, nemlig ved Jamaica. Naar jeg

tillige henregner den til vor vestindiske Fauna, er det paa Grund

af en af Hr. Riise indsendt lille flad Clypeaster fra St. Thomas

(22inm lang, l?«"» bred og c. 5mm hoi), som jeg ikke kan ansee

for Andet end Ungen af denne Art. Formen er unegtelig lidt

el fortil og!<.l>kjel g, forsaavidt som den er mere br

mere u trukken i Bagenden; ogsaa er den

over de hele. Farven er guulgronlig med

Pladern 1 Betragtning af den Variation,

Clypeas riderne findes indenfor Arten, og
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Forandringer, som alle Arter af Echinidernes Gruppe undergaae med

Alderen, (hulei jcu i . hed \ cd al. bestemme

den som Ungen af C. prostratus (Rav.)- — Skulde det være saa-

ilaiine unge eller halvvoxne Exemplarer, der have givet Anled-

ning til, at Latjanum Lesueurii er bleven opfort blandt Vestin-

diens Eehinider? Dens Habitus som ung er unægtelig Laga-

nerncs temmelig lig. Og hvorledes forholder det sig med

Layanum lutissimum ,
som ifolge Lamarck er fra det indiske

Ocean, men iftilge H up é hjembragt af C as te I n a u fra Brasilien ?*)

med i stilles L. Lesueur

/.. Prronu oa L.»rl,;n,}a
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10. Mellita pentapora QGm.).

i perforatus Leske.

Echinus pentapoms Gm.

Clypeaster pentaporus Lmck. syst. ; Scutella quinquefora Emck. hist.

Scutella pentnpora Blv. Zooph.

Scutella pentaphora Sav.

Melitta quinquefora Råven. Echin.

Melitta k<ludinata og M. quinquefora Ag. Mon. Se; Ag. Des. C. R.

Mellila testudinea Gr. Cat.

iquefora^ testudinata, longifissa, nummularia (Val.) og

ampla (Holm.) Michel. R. M. 58 p. 359-363.

Melitta testudinata Des. Syn. p. 237.

Afbildninger: Klein t. 21 f. C, D (E. M. t. 149 f. 3-4);

Seba t. 15 f. 9—10; Gualt. t. 110 f. E; Knorr t. Dl

f. 16; Ag. Mon. Scut. t. 4a f. 7—10, t. 3 f. 1—10; Mi-

chel. R.M. 58 t.8 f. 1—2 og t. 9 f. 1; Duj. Hupé t. 9 f. 6.

Udbredning: Museets Exemplarer ere fra Charleston, Flo-

rida, Texas, Portoricoog Brasilie n (M arui m). I andre

?r constant, at Rumphi

akralbladc cre aabne i Spidst;n; de er netop lukked

r Desor med L. depressum J^g. identificerer Clyj>easti

Clypeaxler-Xvl, som i Michel.

idre godt [t. 110 fig. D, copieri

VI. t. 144 f. 5-6]; denne Art ga;ler altsaa ikke heelt og h
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Skrifter angives den fra Cuba og Vera-Cruz. D

anforer den som fossil (postpliocen) fra Syd-Carolin;

hvis postpliocene Dannelser der imidlertid ogsaa beskriv

M. ampla Holm., som jeg dog anseer for identisk me

De to Arter, som Agassiz i sin Tid opstillede, forenedes

atter af Gray og Desor; Mi c h el i n opforer dem dog igjen begge

og opstiller desuden to Arter med ubekjeodt Lokalitet,

nummularia (den sidste er dog allerede antydet i Ag. Des. C. R.).

Jeg kan, efter at have sammenlignet hvad der foreligger om disse

med Museets Suiter af den meget variable M- pentapora, ikke ansee

dem for at være andet end to — i visse Maader noget extreme —
Former af de mange, hvorunder M. pentapora træder op. Det

vilde være en let Sag at klove denne i en heel Række ligesaa beret-

tigede Arter. M. pentapora varierer nemlig 1) i Henseende til om

Skallen er tynd og flad eller mere tyk og hoi; 2) i Henseende til

Formen: nogle ere lige lange og brede, andre betydelig mere brede

end lange; nogle have deres storste Rrede fortil, andre bagtil;

hos nogle er Bagranden lige afskaaren, hos andre tvertimod frem-

springende; 3) i Henseende til Storreisen af „lunulæ", hvis Længde

varierer fra */4 til tya Radius for de parredes, og fra Va til 'a af

Radius for den uparredes („lunula interambulacralis") Vedkom-

mende; en Linie, der foi der af „lunulæ postcro-

laterales", kan snart overskjære „lunul.i intrramlMilanalis" paa Mid-

ten, snart falde næsten heelt bagved denne. Den noget buede Form

af Ambulacra postero-lateralia, som udmærker M. lomjifissa, kan

ogsaa findes hos Former med et andet Omrids og andre Dimen-

sioner af „lunula'-; og den s\ agere Forgrening at ' Amlmlakralfurerne,

som begge Michelins Arter udvise, er rimeligviis en Folge af, at

enkelte af de finere Grene ved Slid eller af andre Grunde have været

mindre tydelige. At Exemplarerne have været slidte. liemgaaer

ogsaa af Beskrivelsen af Striberne i Ambulakrene, der aldrig hos

nogen ægte Clypeastride kunne blive ufuldstændige uden netop ved

Slid. Museets storste Exemplar (fra Florida) er c. 100mra lang 1



og bredt; det stemmer saa godt med Michelins Figur og Be-

skrivelse af M. ampla, at. denne formeentlig ligeledes maa ind-

drages som synonym med M. pentapora (Gm.).

il. Mellita hexapora (Gm.).

Echinodiscus sexies perforatus Leske.

Echinus hexaporus Gmel.

bcdlla exf is Lmck. hist., Desmoul.

Scutella hexapora Blv. Zooph.

Mellita hexapora, similis og lobala Ag. Mon. Se.; Michel. R. M.

1858 p. 363-64.

Mellita hexapora og lobata Ag. Des. C. R.

Mellita hexapora Gr. Cat.; Des. Syn.

Afbildninger: Leske t. 50 f. 3—4; Seba t. 15 f. 7—8 (E. M.

t. 149 f. 1—2); Knorr t. DI f. 17; Ag. Mon. Se. t. 4 a

f. 11, 13, t. 4 f. 1-7; Guer. Icon. t. 3 f. 4; Cuvier

R. A. pi. 15 f. 1, 1 a; Duj. Hupé t. 10 f. 11—12.

Udbredning; Museets Exemplarer ere fra S t. Vincent og S t.

Thomas; af andre Forfattere angives den fra Martinique,

deloupe. Jeg har sect et Exemplar, som angaves at være

fra Surinam. For dens Forekomst ved Brasilien og de

sydlige Fristaster haves derimod endnu ingen Vished. Des.

Ved Siden af M, hexapora opstillede Ag. 'Mon. Se. en M.

»Wtttør, som dog allerede blev inddraget i Ag. Des. C. R. som

ganske

hans og
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Agassiz's Exemplarer ere forvandlede til aabne Indsnit.*) Conse-

qvensen heraf synes at være, at ogsaa denne Form maa inddrages.

Gray (Z.P.51) beskriver fremdeles en Art med 6 »lunulæ« fra

det Rode Hav under Navn af M. erythræa; den skulde afvige fra M.

Iiexapora ved mindre stærkt grenede Ambulakralfurer samt ved

bredere Bælter af storre Korn paa Undersiden af Skallen; den for-

bigaaes imidlertid ganske i Gr. Cat., og man kan desværre ikke

see, om denne Forbigaaelse er forsætlig eller tilfældig. I Holmes

P. F. beskrives og afbildes en pliocen Art, M. caroliniana Rav., fra

Syd-Carolina, der ligeledes bar 6 „lunulæ", men disse ere meget

smaa i Forhold til Dyrets Storrelse ; ogsaa Formen er forskjellig fra

M. hexaporrt. og jeg vover derfor ikke at inddrage denne Form,

som jeg ikke selv har havt Leilighed til at see.

De Variationer, som M. hexapora viser, angaae deols for-

men, idet Længden kan være lidt storre end Breden, eller om-

vendt; deels Længden af „luniilæ«, der hos udvoxne Exemplarer

vel altid have Form af lange, snevre Spalter, men af hvilke dog

navnlig den bageste uparrede Spalte varierer meget i Længde,

„lunulæ postero-laterales", snart vil ramme Midten af „lunula inter-

ambulacralis, snart nærved dens forreste Ende. Jo yngre Exempla-

rerne ere, desto kortere ere samtlige „lunulæ", og desto mere antage

de en oval Form. Imidlertid synes de ikke, som i Slægten En-

cope, at dannes ved en loakiænj ii . . .. fra de mindste Fxem-

plarer (7
mm

i Tvermaal) have et storre, ovalt Hul i det bagre

Interambulakralfelt, og 5 ganske smaa runde, blot som fi'ie

Knappenaalsstik, men alle i en forholdsviis god Afstand fra Skivens

Rand. De »torate Exemplarer have et Tvermaal af i»5
mm

.
Hos

vandiet til et Udsnit ligesom hos Ag. Mon. Se. t. 4 a f. 13.

Om Uholdbarheden af de to her inddragne Arier (#

stmili* og lobata) kan der for den, der har forsogt al bestemme
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en storre Suite, neppe være nogen Tvivl, og jeg maa i denne

Henseende ganske slutte mig til Gray. Lades denne Forfatters

I/. rn/i!ii >f'i iiili- il i!: 'r.i'jlnitiii. smn usikker, silde J/<</7//Yi-SI,v-t<Mi

allsaa i nærværende Jordperiode være reduceret til to Arter, som

begge beboe de varmere Dele af Amerikas atlantiske Kyst.

12. Eucope emarginata (Leske).

Echinus emarginatus Leske *), Gmelin.

E. quater perforatus Leske; E. tetraporus Gmelin.

Scutella emarginatu I.mcL hisf.. Hiv. Zooph., Desmoul.

Scutella quadrifora Lmck. hist. ; S. tetrapora Hiv. Zooph.

Scutella quinqueloba Esch. Z. A. p. 18.

Eilroj'r (Uliailjuilltju ' ohluil'lU. Michciiiu.

micropora, grandis?, cyclopora?, perspectiva? Ag. Mon. Se.

p. 47-59; Ag. Des. C. IL; Duj. Hupé.

Erhino'jhjcux fro>iilo.--us. qran<l.is'? n- n/ctoporus
1

? (ir. Cat.

Encope quinqueloba Grube.

? Encope Agassizii Mich. R. M. 51 p. 90.

Afbildninger: Leske t. 50 (E. M. t. 150 f. 1—2): Seba

t. 15 f. 5—6 (E. M. t. 148); Blv. t. 18 f. 4 ? Ag. Mon. Se.

t.5, 6(?), 6 a f.9-10, t. 7, 8, 9, 10, 10 a f. 4—8, 10 b?;

Esch'. t.20 f. 1 a-c; Michel. R. M. 51 t. 2 f. i.-?

Udbredning: Museets Exemplarer ere fra Florida, Bahia og
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Rio Janeiro, forsaavidt deres Hjem er hekjendt. Arten

angives desuden fra Martinique, Nicaragua og Yucatan.

Agassiz opstillede i sit oftere nævnte Værk over Scutel-

lerne en heel Række £ncope-Arter ; naar vi see bort fra de

to, som angaves at være fra Amerikas Vestkyst, (tir man vistnok

med temmelig Sandsynlighed antage, at alle de andre, skjondt

tirres Lokalitet tildeels var 1 1 k j ondt, tildcels angaves anderledes

(Philippinerne), vare fra Amerikas Ostkyst. Ved nu at sammen-

ligne de fortræffelige Figurer, som ledsage hiint Værk, ville vistnok

de fleste, forud indtagen som man i Reglen er for Forestillingen

niderne — en Stabilitet, som imidlertid aldeles ikke finder Sted,

hvorom en storre Suite af en hvilkensomhelst Art snart vil

overbevise En — i det bele skjænke Agassiz's Kh'ivning af

Formerne sit Bifald. Allerede i Ag. Des. C. R. ytlres dog den

Formening, at 1 al disse Arter (einiinjiiKita. <uhclau«a, micro-

pora og perspetlica! muiig\iis faldt sammen til een, og i Gr.

Cat. forenedes dermed endvidere Valenciennesii, oblonga og Mi-

cluiinL hvori jog ikke kan andet end give Forfatteren Ret ; rnenj'^

troer da ikke, at man skal betænke sig synderlig paa ligeledes

at inddrage E. grandis og ctjdopora Ag. saavelsom E. Ajnssi-n

Mich. Det vil neppe være lettere at trække Grændsen mellem

disse tre Arter og E. emarginata (sensu lat.) end mellem dennes

forskjellige Varieteter; jeg kan imidlertid ikke herom udtale mig

med Bestemtbed, da Repræsentanter for hine 3 Former mangle i

Samlingen. Om de andre skal jeg derimod udtale mig lidt nærmere.

Tage vi forst for os en Række af Individer, hvis Storrelse

varierer mellem 90 og 130mm Længde, og som ved deres ovcr-

ecnsstrrumende Udseende alle vise sig uhixlsomt at hore sam-

men, (de to, for hvilke Lokaliteten kjendes, e re fra Rio Janeiro),

saa viser det sig ved nærmere Sammenligning, at nogle erc lidt

bredere, andre lidt smallere, nogle bredest fortil, andre bredest

delmaadig Storrelse, varierer den dog ogsaa noget i Længde; men



allermeest variere dog de ud for Ambulakrene liggende Indsnit;

medens disse hos alle vel ere temmelig vide indadtil, ere de hos

nogle aldeles aabne, hos andre fuldkommen lukkede (med Undta-

gelse af det forreste uparrede), medens andre i denne Flenseende

frembyde alle Overgange (f. Ex. det forreste Par lukkede, de to

bageste aabne, eller fire aabne, et lukket o. s.v.); hvor Indsnittene

saaledes ere forvandlede til „lunulæ", er der dog i Reglen tydelige

Spor til en oprindelig Adskillelse, eller omvendt, hvor Indsnittet

Graden af denne Sammenvoxning er temmelig uafhængig af Stor-

reisen, mindre Exemplarer kunne have dem sammenvoxne, storre

aabne, og omvendt. Disse Former ville nusvare til E. mm ginata

og E. subdausa Ag., i det mindste nogenlunde; thi to Individer,

som ere aldeles eens, finder man vanskelig. Men herfra er atter

Overgangen let, f. Ex. gjennem E. quinqueloha (Esch.), paa den

ene Side til E Valenciennesii — en stor Form med vidt aabne

Indsnit og meget stor „lunula interambulacralis", — som igjen slaaer

saa nær ved E. grandis, at jeg ikke indseer nogen Mulighed i

at holde dem ude fra hinanden, og E. grandis synes igjen at

fore os over til E. Agassizii Mich.; paa den anden Side ledes

tændigt lukkede „lur

lunula interambulacralis" (E. micropora Ag.); E. oblonga er den

amme Form med stor „lunula interambulacralis" ; disse tage igjen

ied sig E. cyclopora og penpectiva, for hvilke jeg dog ikke kjender

Exemplarer fra Florida med kort og snever „lunula interam-

ulacralis" og snevre (ikke indadtil udvidede) „incisuræ ambula-

rales", der ikke vis<> r;ogen sa-rdeh-s Tilbuiclighed til at lukke sig.

aaledes synes de ved forste Oiekast saa forskjellige Former at

>rbindes ved Overgange, uden at det synes muligt at gjore

oldt nogetsteds, og man kommer til den Anskuelse, at man

ar med uvæsentlige Forraforskjelligheder, ikke med virkelige

rier at gjore.



De Former, som jeg selv har havt Lejlighed til at under-

nata, subclausa, Valenciennesii, oblonga, micropora og Michelini.

I Betragtningen af disse Former som Varieteter af een Art kan jeg

deels (for de tres Vedkommende) stotte mig til Ag. Des. C. B.,

deels til Grays skarpe og ypperlige Blik; den sidstnævnte For-

fatter henforer dem nemlig alle til een Art. Med Hensyn (il de

andre ovennævnte Former (E. giandis, cyclopora, perspecliva og

Ajnssi'.i ) kan jog derimod kun for den enes Vedkommende (E. per-

syecliro) Mi'iiie mi- h! den loistnævnte Autoritet, men hverken for

dens eller de andres Vedkimimeiidf li) egen Fndrrsngelsc, og det er

derfor kun den tilsyneladende Umulighed af nogetsteds at kunne

drage en nogenlunde skarp Grændse, som hevæger mig til at udtale

mig med Mistro om deres Berettigelse til at optræde som Arter.

Om man vil kunne paapege lokale Varieteter indenfor den saa-

ledes udvidede E. emarginata, eller om alle disse Former egent-

lig kun ere at betragte som individuelle Udviklinger indenfor

der udfordres en meget stor Suite Exemplarer; de foreliggende

Bahia til E. oblonga, fra Florida til E. MicheUiti, men de ere

for faa lil at man af dem tor udlede noget bestemt Resultat i denne

Henseende. Af de fra Amerikas Vestkyst beskrevne Arter formaaer

jeg vel ikke at adskille E. telrapora Ag. fra den paa Ostsiden fore-

kommende Form; men hvis den virkelig er fra Galapagos-Oerne, vil

den jo vistnok ved nærmere Sammenligning vise sig forskjellig fra

E. emarginata (s, lat.),- derimod er E. Stokesii en god og vel adskilt

Art, til hvilken jeg i det folgende Afsnit skal komme tilbage.

drage saa mange af disse Former, er Undersøgelsen af de yngre

Alderstilstande af denne Slægl; Kapitain Andrea har nemlig

fra Bahia hjembragt, foruden et udvoxet Exemplar (82mm langt)

af Varieteten oblonga, to unge Exemplarer, af hvilke det storre

haren Længde og Brede af c. 3/"""; dets „lunula interambuUcraiis*
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er temmelig lille, oval og ligger lige langt fra Munden og Bagran-

den; de 5 Indsnit ere alle kun lidet dybe, videst udadtil; det

forreste er det mindst dybe, de to bageste de storste, men Af-

standen fra dem til Ambulakrene er altid ligesaa stor som disses

Længde, medens senere, naar Indsnittene ere trængt dybere ind

i Skallen, Afstanden er ringe eller ingen. Hos det mindre (I8mm

langt og bredt) ere de tre forreste Indsnit næsten forsvundne, de

to bageste ikke dybere end det forreste hos den storre Unge.

Man synes heraf at kunne slutte, at Indsnittene („lunulæ ambu-

lacrales«) ikke dannes som hos Melliterne af Huller, der gjen-

nembryde Skallen og eflerhaanden gribe mere og mere om sig,

men at den oprindeligt heelrandede Skal*) efterhaanden faaer 5
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Indsnit (forst det bageste Par, sidst det forreste uparrede), som

n forlænge sig dybere og dybere ind og i mange Til-

fælde have en Tendens til omsider at lukke sig, hvorved de for-

vandles til Huller eller „lunulæ".*) Det vil nu ogsaa indsees, at

denne Udvikling kan gaac hurtigere eller langsommere og .standse

paa meget forskjellige Punkter, og at derved maa kunne frem-

komme en heel Mængde Former, svarende til de ovenfor opreg-

nede Varieteter. Selv en saa afvigende Form som E. Agassizii

er i visse Maader kun en i sin Udvikling standset Encope-Unge

og fores lettere tilbage til Slægtens eller Ariens fælles Ungdoms-

form — thi som saadan troer jeg at kunne betragte hiint oven-

for afridsede yngste Stadium — end f. Ex. E. oblonga.

Anm. Jeg skylder endnu en Forklaring over, hvorfor jeg

ikke med Gr. Cat. (Z. P. 51) benævner den her omhandlede Art

m v. Phels. Da van Phelsums Bog er fra

1774, vilde han have Prioriteten for Le ske, hvis virkelig et saa-

sum har ganske vist opstillet en heel Række Afdelinger (Genera

dem har han kun givet hollandske Navne (f. Ex. „Egel-

schyven", „Egel-schuitjes", „Egel-Koeken« o. s. v.) ; de eneste

ere Echinocyamas og Echinoneus. fordi han saa at sige leiligheds-

viis gjengiver sit „Egel-schuilje" og „Egel-boon" paa denne

Alaadc. Hvorfra komme da de mange latinske Navne, som Gray

og Agassiz (Nomencl. Z.) tillægge van Phelsum, og hvilke den

forste af disse Forfattere i mange Tilfælde hævder Prioriteten,

f. Ex. Erhinorhodum, Evhhuujh/cus o. s. v.? Fra den Oversættelse,

som Le ske til sine Læseres Bekvemmeligheds Sk vid, som han
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peb nifnkkelig siger i Indledningen til sin Bog, i Foii

har meddeelt af v. Phelsums hollandske populære Benævnelser

!

men derpaa Ian selvfolgelig ingen zoologisk Prioritet begrundes.

Dette har man imidlertid overseet eller ikke forstaaet, maaskec

fordi man ikke har havt Leilighed til at benytte selve v. Phel-

sums Bog. — Man kan overhovedet ikke i Henseende til Be-

(og det naturligviis kun, hvor han har rigtigt dannede Arts-

navne) og Linné, i Henseende til Slægterne til Le ske og

Breynius; d'Orbigny (B. M.) har ganske Bet i, at det

havde været heldigt om Lamarck havde holdt sig til de Navne,

han allerede forefandt hos disse Forfattere, og kaldt sin Clypea-

ster Echinantkus, sin Sculella Echinodiscus, sin Galerite.-: ErhJ-

noconus o. s. v. Men derfor med Gray at omdobe hvad man

o. s, v., dertil er der ikke den fjernesle Grund. Derimod er det

rigtigt, at man (Des. Syn/J har ombyttet Amphidetus med Echi-

Grays Anvendelse af dette Navn [or

ældre (Gr. A. P.) end Agassiz's Amphidetus;

fra eller til. I det hele synes Desor (Syn.) mig at have lost de

fleste af disse Vanskeligheder paa en heldig Maade ved at benytte

de gamle Breynske og LcsLoLc \avnc vod Siden af <!< L.im.in ksk<\

hvor der ved en Klovning af Slægterne kunde blive Brug for begge

Dele, saa at de kunde komme til Anvendelse, vistnok i en snev-

rere Betydning end den oprindelige, men dog ikke udenfor det

oprindelige Begreb. Derimod har det ikke været Echinologerne klart,

at man hverken i Henseende til Slægternes eller Arternes Navne
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eller Arter i Linneisk Forstand (hoist et Tillob dertil), men i al

Fald ikke har Linneiske Slægts- eller Artsnavn e. Echinus placenta

Linn. er derved bleven en Arachnoides , istedenfor at den

skulde hedde Echinarachnius placenta; thi den er Typen for

Le sk es Slægt Echinarachnius, og de Arter (parma o. s. v.), som

nu benævnes Echiriarachnier, vare dengang aldeles ubekjendte.

Nu vil del have sin Vanskelighed at rette denne Feil, men man

skal derfor skrive Arachnoides Ag. (ikke Kl.) og Echinarachnius

Ag. (ikke Leske) o. s. v.

13. loulinia cassidulina (Dcsmoul.).

Scutella cassidulina Desmoul.

Moulinia cassidulina Ag. Mon. Se; Ag. Des. C. R. ; Gr. Cat. etc.

afbildninger: Ag. Mon. Se. t. 22 f. 2-6; Des. Syn. t. 27

f. 14—16.

Jdbredning: Hidtil kun kjendt fra Martinique.

Museet besidder desværre ikke denne interessante Form, og

eg seer mig derfor ikke i Stand til at meddele noget om den.

)en synes kun at være kjendt gjennem de Rangske Exempla-

ik eet. Det er iovrigt en Form, som det i fiere Henseender var

nskeligt at under kaste et tonnet Studium.

11. Brissus columbaris (Lmck.).

Echinus (4) minor, oblongus, tuberculatus et stellalus, rad

stellæ inæqualibus. The small oblong Sea-Egg. Browr

Echinus {ry) noslras Spatagus Pet. etc. Sloanc

Spatanyus colutnharis Lmck. hist. („de l'ocean Amcricain").

Spatanyus columbaris og S. maculosus Duch.

Brissus columbaris Ag. Des. C. R. ; Gr. Cat.

Afbildninger: Sloane t. 242 f. 3—5; Seba t. 10 f. 19 (E.

t. 158 f. 9—10); Gr. Cat. t. 6 f. 3 a, b.



119

Udbredning: Ret hyppig ved de danske Antiller: angives

dernæst fra Cuba og Guadeloupe, fra sidstnævnte Sted

Jeg har fornemmelig kunnet sammenligne denne Art med

den indiske B. carinatus.*) Ved Ryggens stærkere Hvæl-

ving, som ogsaa har tilfolge, at Rygpolen rykker noget mere

fortil, og ved en Tilnærmelse til en Kjoldannelse bagtil midt ud

ad „Interambulacrale impar" faae de fuldkomment udvoxne Exem-

plarer af B. columbaris en storre Lighed med B. carinatut end

der findes mellem Unger af hiin og store Exemplarer af denne.

De ville dog kunne skjelnes derved, at B. columbaris altid er

lige afskaaren bagtil — ikke tilspidset — , hvorved Bagfladen

bliver aldeles lodret eller dog nærmer sig stærkt dertil, me-

dens den hos B. carinatus danner en stump Vinkel med Bug-

fladen. Analfeltet er ogsaa hos B. columbaris mindre bredt i

Forhold til sin Længde. Vanskeligere synes det at være at an-

give bestemte Forskelligheder mellem B. columbaris og B. Scillæ**)

(fra Middelhavet), af hvilken sidste jeg heller ikke har havt et til-

strækkeligt Materiale til Sammenligning. — Ambulakrene ere mere

lige hos unge, mere buede hos ældre Exemplarer af B. colum-

baris. Der findes her 3— 4 Analporer — i temmelig Afstand

hver Side. Hos store Exemplarer tæller jeg 21 og 30, hos

meget smaa 19 og 22 Porepar i respektive forste og andet Am-

bulakralpar. Af Farve er den ofte plettet, hvilken Tegning

Rand. Et af de storste Exemplarer har en Hoide fortil af

46mm , bagtil af 45mm , en Længde af 90mm og en Brede af 70""".

Scillæ, li. , /„vw,, al /;. nn.uuh,, h. o, W,„ .Inke A«. I»e,. C. !!.



Brissus rentricosus Ag. Des. C. R. ; Gr. Cat.

/Irissus panis Grube.

Afbildning: Grube t. III f. 5 og 6.

Udbredning: Museet har faaet den nogle Gange fra de danske

Antiller, hvor Hr. Riise har fisket den paa et Par Favnes

Dybde ved S t. Croix, samt fra Kysten af Honduras

(ved Kapt. Andersen). Desuden angives den fra Si. Do-

Der kan, selv efter det lidet, som Lmck. og Ag. Des. C. R.

var, og altsaa ikke deri havde noget Fingerpeg paa B. ventrico-

sus, deels af, at ingen af de af Lmck. og Ag. Des. C. R. citerede

Figurer \irkelig synes al forestille denne Art.**) Sammenlignes

nu denne med typiske Brissus-Årler (B. columbaris, Scillæ, cari-

natus), vil den sees at afvige fra disse i saa væsentlige Forhold, al

den ikke kan beholde Plads i 2?rmus-SIægten. Formen er mindre

langstrakt, kortere og bredere, mere opsvulmet eller oppustet.
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Rygpolen (Toppen) ligger, om ikte lige langt fra For- og Bag-

enden, saa dog betydelig ii;rnii<-n- \ c i .Milieu end lins lirixsus;

her ligger den endnu i Legemets forste Fjerdedeel, hos Sjtatan-

det forreste Par Ambulacra ikke i samme lige Tverlinie, men

danner en stump Vinkel, og det bageste Par forlænger sig langt

bulakrets Længde kun er omtrent Halvdelen af Radius, medens

den her er mellem 2
/3 og

n
,4. Endelig er Subanalbaandet (fasciola

oventil aabent, det begrændser ikke et lukket Rum

som hos Brissus, men holder pludselig op i Linie med Midten

af Analalaabningens Hoide.*)

Alle disse Forhold gjenfindes hos den af Gr. Cat. op-

stillede Slægt Meoma, hvis Typ er den t, 5 f. 2 afbildede M.

i Australien, og hvortil Gray ganske sikkert havde

lii:n!Virt llrissus cad ricosus, hvis han havde kjendt den**). Det

uoi.knie Ambulacra dorsalia ol- uraha en

f hinanden. I Aml>. imj.ar ant. lindes

op. 1 Amb. ant. paria lindes der 9 Par

et og 6 Par, der sætte Uisse 2 Partier

og af hvilke det overste lig-'er ta-t ude

\mb. post. er der 41 Par i Dorsalpartiet i

11. , MMH InUHHlMI P.ktoi 'l'-ll-t |.<W.|<
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vilde være nødvendigt at sammenligne umiddelbart disse to hin-

anden i Ost og Vest repræsenterende Arter forat udfinde, hvori

dens Skjelnemærker bestaae. Naar det om Meoma grandis

hedder, at den mangler alle Porer i det uparrede forreste Am-

bulacrum, da antager jeg, al det dermed forholder sig som

hos M. ventricosa, at nemlig Porerne ere tilstede som Gru-

ber, selv om disse maaskee ikke ere gjennembrudte; jeg seer

ikke, at der i denne Henseende er nogen væsentlig Forskjel mel-

lem Meoma og Brissus, eller at Meoma i denne Henseende for-

16. Plagionotus pectoralis (Lmck,).

Spatangus pectoralis Lmck. hist.

Brissus (Plagionotus) pectoralis Ag. Des. C. R.

Plagionotus pectoralis og P. Desorii Gr. Cat.

Afbildning: Seba t. 14 f. 5—6 (E. M. t. 159 f. 2— 3) ; Ag.

Des. C. R. t. 16 f. 15.

Udbrcdning: Museets Exemplarer ere fra de danske An-

tiller, hvor de diide Skaller ikke sjelden drive op paa Kyslen.

Hr. Riise har dog ogsaa fundet den levende paa et Par

Favne Vand. Af Andre angives den fra Mexiko og Bahia.

Da Arten er let kjendelig ved de citerede Afbildninger og

ikke er udsat for at forvexles med nogen anden bekjendt Form,

har klovet den i to Arter, troer jeg er uden Grund. I det oftere

citerede Værk over Syd-Carolinas pliocene Skaldyr beskrives Frag-

menter af to til denne Slægt formentligen horende Arter (P.

Holmesii og Ravenellianus, p. 9—11, t. 3 f. 2 og 3).



17. loera atropos (Lmck.).

Spatangus alropos Lmck. hist.; Say.

Schizaster atropos Ag. Des. C. R; Gr. Cat.; Rav. Ech.

Schizastcr lacliesis Girard R. S. 50 p. 368.

Moera atropos og M. lachesis Michel. R. M. 55 p. 245—48.

Moera lachesis Des. Syn. p. 394.

? Sekixaster cubensis d'Orb. Ag. Des. C. R. (Periaster cubensis,

d'Orb., Duj. Hupé) (den yngre Form?).

Afbildninger: Knorr t. DIII f. 3 (E. M. t. 155 f. 9—11);

Ag. Des. C. R. t. 16 f. 10; Des. Syn. t. 43 f. 3.

Udbredning: Museets Exemplarer ere fra de danske An-

tiller, Syd-Carolina og Texas. Som fossil (postpliocen)

opfores den fra Syd-Carolina.

Lamarcks Spatangus atropos angaves at være fra de „euro-

pæiske Have«, og navnlig fra Kanalen ; at dette var en Feiitagelse,

derom kan der nu neppe være nogen Tvivl, da ingen anden

Forfatter og navnlig ingen faunistisk Forfatter kjender en saadan

Form fra de europæiske Have. Say, Råven el, Ag. Des. C.

R. opfore alle Arten under det samme Navn fra Syd-Carolina,

hvorimod Girard opstillede den ved Texas forekommende Form

som Sch. lachesis, idet han gik ud fra, at S. atropos i Ltmk. ) ikke

var nogen i de samme Have forekommende Form („the origin of

Lamarcks S. atropos is unknown"), og maaskee blot kjendte

denne efter Afbildninger og Reskrivelser. Jeg har havt for mig et

temmelig stort Materiale fra Vestindien, Syd-Carolina (sendt fra

Museerne i Washington og Cambridge under Navn af S. lachesis Gir.)

og Texas og kan i alt dette kun erkjende een Art, den samme, som

Girard har beskrevet, og som er afbildet paa de ovennævnte

Steder. Michelin har imidlertid beholdt disse to Arter som

distinkte, har havt dem begge for sig og angiver nogle For-

hold, hvori de skulde afvige fra hinanden; men naar det deriblandt

anfores, at Sbmmene mellem Pladerne saavelsom de saakaldte

„fasciolæ" ere tydeligere hos den ene end hos den anden af



disse to Arter, kan jeg dog ik

dt lt Vrlscharakteer. E

foreliggende Exemplarer ligesom Figuren i E. M. ere mere lang-

strakte, mere ægdannede, end Agassiz's og Desors Figurer

antyde det. Imidlertid har jeg ikke formaaet at erkjen.de mere

end een itfoero-Art fra Amerikas Ostkyst og har derfor an-

seet det for rigtigst her at forene M. atropos og M. lachesis

Michel. R. M. 55 tillægger denne Slægt 4 Genitalporer, da er

dette neppe rigtigt; jeg finder 2 (ligesom Desor), som Undta-

gelse 3.

Schizaster cubensis er kun meget lidt kjendt, men det, der

siges om den, kunde give Anledning til den Formodning, at det

kun var en yngre Form af M. atropos. De dybere Ambulacra

og det fra Midten af det forreste Aæbolakralpai udspringende

„Sidebaand" (fasciola lateralis) ere netop Afoera-Charakterer; hvor

dette jjBaand" findes, u Upi in^i det nemlig ellers altid fra den

Vinkel, som det „pcripetale" Baand danner ved Enden af det

forreste Ambulakralpar, og ikke fra Midten af den Deel af Baan-

det, som lober h.u,'M-.| Anilml.ikralbladet.

18. Echinoiteus srmilunaris Lmck.

Echinus ovalis Linn. M. T. p. 114—15?

Lchinoiu-us ryrtostomns og E. minor Leske?

Echinoneus cyclostomus?, (jibbosus?, semilunaris (.,!'<

(iutcrilcx fhinonea Dcsmoul. (n. p.)



Echinoneus elerjans, confo)

bildninger: Linn. M. T. t. (i I. 2?; Scba t. 10 f. 7, t. 15

i. 90, 38, 84, 87?J Breyn. i. 2 f. 5-6?; E. M. t. 153

f. li»—80, 2i—»t; Leik« U87 f.4og 5ogt.49 f-8—9?;

Gal., reduceres atter i Ag. Des. C. R. til 3, nemlig E. cycloslo-

mus, minor og serialis, hvortil kom den subfossile C. orbicularis*)

fra Cuba („tres grande espece a pen pres eimilaire") : de lo nyt

Former (E. crassus og ventricosus) angives kun fra det indiske

Ocean og Sydhavet og angaae os derfor ikke her. Der skulde

altsaa efter de ovennævnte Forfattere (Ag. Des. C. K.. (Ir. Cai.
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nogen Artscharakteer. Det storste foreliggende sikkert vestin-

diske Exemplar maaler 30mm i Længden, 24mra
i Breden og

14mm i Hoiden. — Paa Grund af den Usikkerhed, som hviler over

denne Slægts Arter, kunde den ovenfor anforle Synonymie for

storste DeJen kun gives med Tvivl. Jeg har foretrukket Navnet E.

ikke engang hviler paa en riglig Kjendsgjerning (jeg har i det

mindste aldrig seet Mundaabningen „h al vmaan eform ig" som

hos Leske t. 49 f. 8— 9), fordi det er det ældste, der med Sik-

kerhed vides at have en vestindisk Form til Typ. Det er

desuden i og for sig ligesaa godt som „cycloslomus", der ogsaa

giver en urigtig Forestilling om Mundens Form. Mod at adop-

tere det Linneiske Navn taler, at man ikke har Vished for at

det oprindelig er givet til en vestindisk Form.

Cassidulm caribæarum Lmck. Syst. p. 319. („Communiqué par

Richard"); Gr. Cat.

Cassidulus auslralis Lmck. hist. (p. p.) („Spanishtown, Richard;

sammenblandet med Sydhavs-Arten); Blv. Zooph.; Ag. Des.

C. R.

Nucleolites Richardt Desmoul. p. 200 („Antilles"); Duch.

Afbildning: Encycl. Meth. t. 143 f. 8-10/)

Id bredning: Museets Excmplarer ere fra S t. Thomas og

Vieques, dernæst er den bekjendt fra Jamaica, og itølge

Duch. fra Guadeloupes yngste Dannelser.

vendigt at skjænke den en kort Omtale. Formen er aflang,

bredere bagtil end fortil, afrundet fot og bag; ll.i.l.
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lidt fordybet efter Midten: fra Toppen, der ligger foran Midten,

Sænkningen ikke forend den hvælvede Rygflade afbrydes brat af

den store, paa tvers stillede Analaabning, der er næsten doppelt

saa bred som hoi, oventil begrændset af en lidt fremspringende

Bue, nedentil af to underen skarp Vinkel sammenstodende Linier.

Munden ligger ogsaa foran Midten; det er en bred Femkant med

afrundede Hjorner, omgiven af en noget ophoiet Valk, der ved

nærmere Eftersyn viser sig at være deelt i o kornede Partier,

som bære de over Munden fremstrakte og denne beskyttende

Borster. I Bunden af denne Mundaabning findes den lille runde

Mund midt i en nogen (?) tynd Hud. Fra de o [Ijdrner af

Skallens Mundaabning udspringe 5 Ambulakralblade („phyllodes"

Des.), dannede af 5— 6 Porepar (foruden nogle finere inden i

rammens Skraaning anbragt Par for Mundiodderne); disse „Amb.

oralia" ere ikke saa skarpt begrændsede, som de sædvanligen afbil-

des hos Arter af denne Slægt, men kunne forfolges paa hele Un-

dersiden som enkelte spredte Porer i Ambulakralfelterne. Der

er 4 Genitalporer. Ambulaera dorsalia ere som sædvanligt i

denne Familie smalle, opadtil afrundede, nedadtil aabne og dan-

nede af 4 Porerækker, hvis Porer ikke ere forbundne ved Furer.

Poreparrenes Antal er i de forskjellige Fodgange, der kunne be-

tegnes som A 1, A 2 og A 3 folgende : A 1 : 21, A 2 :
17

/2o, A 3 : »tø.

Rygsiden er eensformig beklædt med smaa Gryn, omgivne af en

Ringfure og bærende fine Borster, som mod Spidsen blive fladere

og bredere. Paa Undersiden blive Knuderne og de dem om-

givemle Gruber betydelig storre, men forsvinde paa hele det

brede Midlbælte, hvor Skallen er uregelmæssig grubet og kun

udstyret med enkelte meget smaa Borster. Analaabningen dæk-

kes af temmelig st<>re. kantede. Ix'irstebærende Plader. Rygsideii

er ofte prydet med violette Pletter.

Udmaaling: Længde 22mm , Brede 17mm , Hoide 9mm .

Saaledes som Charaktererne for Cassidulus og Rhym
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angives og fremstilles i Des. Syn. p. 287—88, t. 34 f. 5—12,

er det ikke let at henfore den nulevende vestindiske Art til nogen

af dem. Hos Rhyncl •<• er Munden mere central, Skallens

fremspring over Analaabuingen stærkere end hos den vestindiske

Art og det nogne Bælte midt nedad Bugfladen mangler; deri-

mod stemmer Analaabningens Form mere med denne Slægt end

med Cassidulia la{)/<-r,i„cr<\ hvor den er rundagtig og ikke trans-

versal. Til i Des, Syn. ogsaa C. guadelou-

ln'nsifi I)uch., uagtet han selv udtaler den Formodning, at den

falder sammen med Cassidulus caribæarum, hvilket er saa meget

mere rimeligt, som Duch. i sit lille Skrift om Vestindiens

Straaldyr, der er senere end hans Afhandling i Bullet. soc. geol.

de France (1847), nævner Nucleolites Richardt som fossil fra

Guadeloupe uden at omtale en C. yuadeloupensis.

Andet Afsnit.

Echinider fra Amerikas og uavnligeii fra Central-

Amerikas Vestkyst.

Den nærmeste Anledning til de efterfolgende Bemærkningei

iar den lille Suite af Echinider (3 Arter) givet, som Prof. 6r-

ted har hjembragt fra Central-Amerikas Vestkyst. Naar de og

t Par andre nye Arter fra Panama foies til de tidligere be-

jendte , kjendes folgende Arter fra hele Amerikas Vestkyst,

if de med en Stjerne betegnede Arter besidder Museet Exem-

Cidaris Thouarsii Val. Galapagos, Californien. (Ag. Des. C. RJ

C. Danæ Ag. Californien. (Ag. Des. C. R.)

„Sydamerika". (Duj. Hupé.)
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Echinometra sp*) Panama (meddeelt af Hr. Riise).

Colobocentrus pediferus Ag. Valparaiso (Ag. Des. C. R.)

Echinocidaris stellata Blv. Galapagos. (Ag. Des. C. R.)

" E. longispina n. sp. Puntarenas, Panama.

' E. purpurascens Val. Coquimbo, Paita. (Ag. Des. C. R.)

E. spahtiigera Val. Coquimbo. (Ag. Des. C. R.)

E. grandinosa Ag. Peru. (Ag. Des. C. R.)

E. Schythei Phil. Chili. (Phil. A. N.)

Echinus semitufrerculatus Val. Galapagos. (Ag. Des. C. R.)

E. magellanicus Phil. Magelhaes-Strædet. (Phil. A. N.)

Toxopneustes chlorocentrus (Brandt.) Sitka. (Brandt Prodr.

;

Stimps. B. S.)

T. gibbosus (Val.). Galapagos. (Ag. Des. C. R.)

1

Loxechinus porosus (Val ). Chili, Callao. (Ag. Des. C. R.)

L. purpuralus (Stimps.) Californien. (Stimps. B. S.)

Heliocidaris
y
,variolarisu (?) Californien. (Ag. Des. C. R.)

//. evythogramma (Val.) Chili. (Ag. Des. C. R.)

H. homalostoma (Val.) Galapagos. (Ag. Des. C R.)

Temnopleurus botryoides Ag. Galapagos. (Ag. Des. C. R.)

Amblt/pneustes pallidus Ag. Galapagos. (Ag. Des. C. R.)

A. formosus Val. Galapagos. (Duj. Hupé.)

Clypeaster Riisei n. sp. Panama.

Encope telrapora Ag. Galapagos. (Ag. Des. C. R.)

E.^oblonga" Ag. (?) Californien. (Ag. Des. C. R.)

E. Stokesii Ag. Galapagos, Guyaquil, Puntarenas. (Ag.

Des. C. R., Gr. Cat.)

Dendraster excentrir.us (Esch.) Fra Unalaschka til Monterey i

Californien. (Esch. Z. A., Ag. Des. C. R., Stimps. B. S.)

Spatangoider:

Agassizia scrobiculata Val. Peru. (Ag. Des. C. R.)

-4. ovulum n. sp. Boccones (Central-America).

") En Art, der staaer meget nær ved E. lucunter; beskrives ikke, da

Materialet er ufuldstændigt.



Mocnt r/o//<o .Miehel. Mazallan. (Michel. R. M.)

Tripi/lus excavatus (Phil.). Amerikas Sydspidse. (Phil.

T. Philippii Gray. „Syd-Amerika«. (Gr. Cat.)

Abatus cavernosus (Phil.). Amerikas Sydspidse. (Phil.

A. australis (Phil.). Amerikas Sydspidse. (Phil. A. N

.1. diitnrvlicus Gr. Syd-Polarhavet. „Perhaps these th

only one species" Gr. Cat. p. 57.

1. Echinocidaris longispina Ltk. n. sp.

? Echinus stellatus Bh. Ours. (Echinocidaris steltata Ag. Des. C. R.)

E. punctulatæ affinis; minor, ambulacris fere rectis, pororum

parihus scutella ambulacralia ter, interambulacralia quater numero

superantibus ; verrucis ambulacralibus superioribus minulis. ni

inferioribus majoribus vero biseriatis, interambulaei .ililnis suMus

et in peripheria tes læ magnis, qadterseriatis, in summa testa

(scutellis superioribus 4 vel 5) vero biserialis: spini.s gracilihns

longissimis, longioribus diametrum testæ quarta parle superanfi-

bus, inferioribus anguste spaihulatis ul in E, punctulata. Color

testæ ex albo et roseo variegatus.

De foreliggende Exemplarer ere omtrent ligestore, af c.

30mm Tvermaal, og tilstede derfor kun en Sammenligning med

mindre Excmplarei at /.. punctulata; nogle af de Forhold, hvori

de vise sig forskjellige fra den voxne E. punctulata, forandre sig

nemlig hos denne Art med Alderen. Formen er kredsrund eller

lidt kantet, den ovre Deel af Interambulakralfelterne ofte noget

indtrykt. Fodgangene ere næsten lige ligesom hos E. }
>

Fodporernes Antal er 3 Gange saa stort som Ambulakralpladernes,

c. 4 Gange saa stort som Interambulakralpladernes (11—12). Ara-

u-krno cir i Skallens <>\ re Deel noget mindre end hos

E. punctulata, men derfor ogsaa ordnede tydeligt i en dobbelt

Rad. Af de store, ved Grunden næsten sammenstodende, men dog

af enkelte forholdsviis tydeligere Smaakorn omgivne Interambula-

kralknuder er der hos intet af de foreliggende Exemplarer mere
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end 2 paa hver Plade, paa de 4 eller 5 overste kun 1. Skallens

Underside er — ligesom hos yngre Exemplarer af E. punclulata

— mere flad, mindre opsvulmet mellem Fodgangene, Mundaab-

ningens Rand mindre bugtet end hos den udviklede Form af den

vestindiske Art. Piggene ere længere end hos E. punctulata, men

forresten af samme Form. i\aar Skallen befries fra sit sorlagtige

Overtræk, er den smukt tegnet eller tavlet af morkt Rosenrodt og

Hvidt eller Lyserodt; paa hver Interamhulakralplade — især midt

nedad Felternes ovre Deel — findes der nemlig en stor, skarpt

begrændset rod Plet, og af den samme Farve findes der andre

Steder paa Skallen meer eller mindre tydelige Pletter og Striber,

f. Ex. langs nedad Fodgangene.

Foruden fra Real ej o har Museet denne Art fra Panama
(ml Smithsonian Institution). Da E. stellata Blv. angives fra

Galapagos-Oerne, og disses Fauna har meget tilfælles med Cen-

U'al-Ann irikas Vestkysts, kan der opkastes det Sporgsmaal, om

det ikke er denne Art. Men da efter Blv. Ours. p. 76 de 4

Rækker af Interambulakralknuder skulle være tilstede „dans toute

lY'tmdue des anambulacraires", og noget lignende antydes af

Ag. Des. C. R. („de tres gros tuberculcs comme dans l'espéce

précedente, mais qui persistent davantage a la face supérieure"),

har jeg ikke troet at kunne henfore den hertil. Vistnok er det

li ; i-t lmiHu!. af /•;. loi\'ji>n>iaa med Alderen kan undergaae lig-

nende Forandringer som E. punctulata, og del var saaledes tænkeligt,

at E. longispina kun var den yngre Form af E. stellata ; men man

maatte da tillige forudsætte, at de nævnte Forfattere kun havde

havt saadanne fuldt udvoxne Exemplarer a( E. stellata for sig og

paa den anden Side kun unge Exemplarer af E. punctulata, hvil-

ke! altsammen vistnok ikke er umuligt, men dog ikke uden videre tor

forudsættes. Indtil E. stellata bliver bedre kjendt, troer jeg, at man

bor holde disse Former ude fra hinanden, og jeg har derfor

ikke turdet bestemme den foreliggende Form som E. stellata Blv.,

med hvor megen Ulyst jeg end opstiller den som ny uden at

have fuldkommen Vished for, at den virkelig er det.



2. Clypeaster Riisei Llk. n. sp.

CI. maximus, dcpressus, pianus, lenuicrustatus, medio paron

elatus, pelalis ambula< r.ililiu.s latissimis pianis, radios testæ

dimidie æquantibus. anu miiui .:.: iii ublongo, granulis dorsi

dcnsissime colloralis. niinut issimis.

Museet skylder Hr. Riise et Exemplar, fra Panama, af

denne nye Clypeastride ; den er flad, tyndskallet, temmelig

skarpkantet, Omridset noget aflangt og temmelig stærkt indbugtet

i Mellemrummene mellem Ambulakrene. Mod „Toppen" hæver

Rygfladen sig noget, men ikke meget, og de flade Ambulatoral-

blade ligge kun ubetydelig hoiere end Mellemrummene mellem

dem; de ere meget brede udadtil, forresten af lignende Form

som hos C.rosaceus, men mere jevnt brede over det hele, mindre

afsmalnende indadtil; Gabet i deres Spidse er af forskjellig

Slorrelse, men dog hos det foreliggende Exemplar i det hele

lille, navnlig i Sammenligning med C. rosaceus. Udenfor dette

Gab findes endnu enkelte spredte Porepar. Ambulakralbladencs

Længde overskrider kun lidet Halvdelen af Radiens (Forholdet

er som 43: 81 eller som 41: 76). Rreden af deres stribede

Sidcpnrti or omtrent */a af det ni« i!e l$,rlle>.

Analanbningcn er langagtig (dens l.engsle Tu-rmaal liggende i

Dyrets Axe) og ligger omm indenfor Randen; Mundens Form

abekjendt. Granulationen paa Rygsiden er langt mere tæt og

fiin end hos Cl. rosaceus, ja endog end hos Cl. prostratus Rav.;

der er som oftest kun 1 eller hoist 2 Rækker af Gryn mellem

hvert Par af de fordybede Ringe, som omgive Borsternes Lcd-

foining med Skallen. Mellem de Striber, som forbinde Fod-

porerne, vil man kunne tælle indtil 15 Smaaknuder i t**

Række, saa at de finere Gryn næsten ikke komme til l'd\ik-



3. Encope Stokesii Ag.

Encope Stokesii Ag. Mon. Se; Ag. Des. C. R.

Echinoglycus Stokesii Gr. Cat.

Afbildning: Ag. Mon. Se. t. Via f. 1—8.

har Prof. Orsted paa sin Reise i Central-Amerika, fra Punt-

a re nas, hjembragt en storre Suite afExemplarer; efter disse at

domme skulde det ikke synes, at Arten opnaaede nogen betyde-

lig Slorrelse
; det storste Exemplar er 58mm bredt og 55mm

langt. Heller ikke vise de nogen synderlig Variation. De yngre

ere næsten kredsrunde^ de storre mere lige afskaarne bagtil,

Indsnittene i Skallen hos hine noget mere aabne, hos disse be-

tydelig dybere og mere lukkede; dog er del meget sjeldeol 8(1

et Indsnit lukkes aldeles, saa at det forvandles til et Hul. For-

men er altid flad, Randen skarp, Breden altid lidt storre

l.wnj

lille, ligger tæt ved Ilanden og naaer aldrig hen til en Linie,

som tænkes at forbinde de bageste Sideindsnit. Anus ligger

gjerne lidt nærmere ved Munden end ved Bagranden.*) Den

torred« Skals Farve er gronagtig, dog kan den ogsaa undertiden

være violet. Det mærkeligste ved Arten — som ikke omtales i

Ag. Mon. Se., skjondt det er ganske rigtigt udtrykt paa Figuren,

— er at Mund og Top altid ligge ikke saa lidt bagved

Midten, et Forhold, som jo gjenfindes hos en anden Scutellin fra

AmeriL'i.s Vc<tk\sl
( DcDilvnsfcr v.rcentricus)^ men rigtignok i en langt

hoiere Grad end her.**) Af denne Excentricitet er igjen Folgen,

15 vi: n i nu fr;i de ;r^to Kncnper kunde man suire et Motiv

Sondring af denne Art; men jeg troer dog ikke, at de
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at de bageste Ambulakralblade ere de korteste, medens de hos

E. emarginata ere de længste, hvilket Fortrin her tilfalder det

forreste uparrede Ambulacrura. Selv hos de storste forelig-

gende Exemplarer er der en storre Afstand mellem Ambulakralbla-

dene og Indsnittene*) end hos udvoxne Exemplarer af E. emargi-

nata, men ligesom hos denne aftager denne Afstand med Al-

deren. I dette Mellemrum findes gjerne nogle spredte Ambu-

lakralporer.

Foruden fra Pu n la re n a s er denne Art kjendt fra Guya-

quil (Ag. Mon. Se, Gr. Cat.) og fra Galapagos CAg. Mon. Se).

Denne sidste Forekomst i Forbindelse med den store Variation,

ledning til det Sporgsmaal, om E. tetrapora Ag. Mon. Se. (p. 146

t. Xa f. 1—3), som ligeledes skulde være fra Galapagos, er en

anden Art, eller om E. Sto/iesii ikke skulde være den yngre Form

af denne? Dette er der dog neppe Grund til at antage. Afbildnin-

gen af E. tetrapora viserikke den for E. Slokesii betegnende Excen-

tricitet, som det vilde være lidet rimeligt kun skulde findes hos

den yngre Form, (hosden unge E- emarginata er noget saadant jo

heller ikke Tilfældet), og intet af de foreliggende Exemplarer viser

nogen positiv Tilnærmelse til den Agassizske E. tetrapora. Snarere

kunde det maaskee endnu trænge til Bekræftelse, om Lokaliteten

for E. tetrapora er angivet rigtigt.

1. Agassizia ovulum Ltk. n. sp.

Af den endnu kun lidet kjendte Slægt Agassizia Val. I

ited hjembragt 3 Exemplarer — hvoriblandt dog kun

r liggende Ambulakralplader ere derfor heller ikke

ntrængte, men temmelig brede, navnlig hos uigre

-i ii Slægt Leodia

; derfor ikke ret kan fæste Lid.
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skadiget — fra Boccones i Central-Amerika, hvor de ere tagne

paa 30 Fods Dybde.

Formen er en ikke ganske regelmæssig (o: lidt kantet), op-

pustet Ægform, Skallen meget tynd. Rygpolen med de 4 Geni-

talporer og Oieporerne ligger midt paa Skallen, lige langt fra

For- og Bagenden. Ambulacrum impar anterius er kun meget

svagt fordybet; der synes at være c. 16 Porepar, men for storste

Delen ere de meget ulydelige. De 4 parrede Ambulacra ere

ligeledes kun meget lidt fordybede, ligge næsten i Flugt med

Skallens hvælvede Rygflade; de Vinkler, som de 5 Ambulacra

danne med hinanden ved deres Udspring, ere omtrent ligestore.

Ambulacra posteriora ere korte, bladformige, udadtil bredere end

i Nærheden af Rygpolen, dannede hvert af 14 Porepar; Amb. ante-

riora paria ere mere end dobbelt saa lange, smallere og af mere

ligelig Brede i deres hele Længde, naar undtages deres aller-

inderste Deel, som lober spidst til ind mod Rygpolen; de be-

slaae kun af 2 Porerækker, 22 Porer i hver. Det synes

at være den forreste Dobbeltrække, som fattes ; i det mindste sees

der langs med Ambulakrets forreste Rand en Række fine

Gruber, som jeg antager for at være det sidste Spor af den for-

svundne Porerække. „Fasciola peripetala" lober tæt bagom Amb.

posteriora, derpaa langs med Amb. anter. paria, men i nogen Af-

stand fra dem, og fortsætter sit Lob i samme Retning, saa at

dens forreste Deel kommer til at ligge noget nede paa Skallens

Bugside. Der, hvor den dreier om Hjornet af Amb. anteriora

paria, afgiver den en „fasciola laleralis«, som forst lober temmelig

"orizontalt paa Grændsen af selve den hvælvede Ryg, men der-

efter hOier ned under Analaabningen, holdende sig i temmelig

stor Afstand fra denne. Denne Aabning er oval paa tvers, betydelig

mere bred end hoi og ligger i den ovre Deel af Bagfladen, som vel

er lodret, men dog lober i Et med de andre Flader, hvilke

overhovedet paa el saa afrundet, oppustet Legeme som dette

Dyrs Skal ikke kunne skjelnes skarpt fra hinanden. De fodbæ-

rende, glatte Bælter paa Bugsiden ere ikke meget brede, det
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kornede Pektoralfelt derfor temmelig stort. Kornbeklædningen er

fim og temmelig eensartet; de storste Smaaknuder findes paa

Bugsiden og i Nærheden af den uparrede Fodgang.

Udmaaling af 2 Exemplarer:

Iloide .... 16mm
,

13mm .

Brede 21—, 15—.

Længde .... 23—, 17^-

.

Af levende Agassizier kjendes for Tiden to : A. scrobiculata Val.

fra Peru (Venus t 1 f. 2) og A. subrotunda Gr. Cat. (t. 3 f. 2)

skrevne Art. Imidlertid synes den geographiskc Afstand at være

Borgen for den sidstnævnte Arts Selvstændighed ; dog cv hen cd at

bemærke, at Lokaliteten _ Australia" ikke er sikker, og da Giveren,

Kapt. Bel c her, jo netop har besogt Central-Amerikas Vestkyst,

var det vel ikke umuligt, at A. subrotunda ogsaa var herfra, i

hvilket Tilfælde den rimeligviis vil falde sammen med A. ovulum.

Imidlertid synes Grays Afbildning at antyde et Udstyr med

storre Vorter paa Skallens forreste Deel end A. ovulum kan

ved Rygpolen nærmest liggende Dele af Interambulacralia, som

fattes hos .4. ovulum. — Af fossile Arter afbildes en pliocen

(.4. porifera) i Råven. Echin. og Holm. P. F., og i det forsf-

nævnte Skrill endnu en miocen Art, A. rimulata. begge fra Syd-

Carolina.

Anm. Den i Gr. Cat. opstillede Kleinia luzonica afviger —
efter Undersøgelsen af et Exemplar fra Sumatra — fornemmelig

fra /;,/>xoi-/v-Ha -len, som den kommer nærmest, ved at det for-

reste Par af de flade, korte og omtrent lige lange Ambulacra er

parallelt lige bagud og kun ere btiiede udad til Siden med deres

bageste Deel. Som Folgc deraf ere de sidstnævnte Ambulacra

endnu ufuldstændigere udviklede end hos Brissopsis ; i den

indre Dobbellrække finder jeg kun ti Par vel udviklede Porer,

nemlig de 6 sidste, de ovrige ere rudimentære; i de forreste
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Ambulacra er dette Tal 10 i forste og 16 i anden Række*

Det er noget vildledende, naar det i Gr. Cat. hedder: „rentre

of back wilh rather large perforated tubercles"; Knuderne ere

nemlig der ikke storre end mange andre Steder paa Skallen.

Heller ikke seer jeg noget til det „subccntrale" Baand, som

skulde dele Analfeltet tvers over i to Stykker. Delte Felt er en

Deel storre og ligger mere nede paa Bugfladen end bof Brit*

suj<si,< iijiijna ng indeholder 1 Analporcr paa hver Side.*)

Om (iilaris (uliaria Li

Des. C. R., ja hvad mere er, Lama re ks Beskrivelse pass<

saa ganske paa og udtrykker saa vel det meest eiendommelige ve

G. geranioides Ag. Des., at jeg er meget lilboielig til at antage,

denne Form er identisk med C. tubaria Lrack. og altsaa bor bcnæi



nes Goniocidaris tubaria (Lmck.). Jeg dommer i denne Henseende

efter et foreliggende Exemplar fra Nyholland, som ganske stem-

mer baade med La m a rck s Beskrivelse af C, tubaria og med Af-

bildningen af Goniocidaris geranioides i Ag. Des. C. R., 1. 15 f. 1

og Des. Syn. t. 1 f. 4. Dette vilde nu i og for sig ikke være

saa urimeligt, hvis man turde antage, at Lama rck s C. tubaria

og C. geranioides vare identiske. Det vilde jo rigtignok isaafald

være noget paafaldende, at Lamarck hos denne sidste hverken

omtaler de ovre Pigges eiendommelige Skaal- eller Trompetform

eller de charakterisliske Fordybninger mellem Skalpladerne, men

det kunde dog tale for denne Formodning, at den af Lamarck

citerede Figur hos Seba (t. 23 f. 8) (E. Itf. t. 136 f. 1) i Pig-

genes Form, der er temmelig forskjellig fra de sædvanlige Cida-

riders, har nogel, der minder om C. tubaria; jog liir idetmindste

ikke benægte, at denne Art ved en mindre heldig Fremstilling

kunde komme til at see ud som i den citerede Afbildning, der

jo af Ag. Des. C. R. uden Betænkning identificeres med deres

G. geranioides. Men hvorledes skal man hermed kunne forlige,

at C, tubaria hos de samme Forfattere nplnres i fx/ans-Slægten

og kun omtales som en „espece rcmarquable par ses piquants tres

épineux, tachés de blanc et de rose"? Det er naturligvis ikke

muligt at lose denne Gaade uden at have Adgang til Original-

Exemplarerne; men at Lamarcks Cidarts tubaria efter hans egne

Ord er en Goniocidaris. derom kan der aldeles ikke være Tvivl,

og derpaa har jeg troet at burde henlede Opmærksomheden for

at de andre herhen horende Sporgsmaal kunde finde deres Af-

gjorelse ved dem, som er i Stand til at raadsporge Kilderne i

denne Sag.

Losning af Gaaden.



horende Arter.

Efter at Slægten Echinus (Lin.) — saaledes som denne

endnu træder os imode i Lrack*. hist. og Blv. Ours., svarende

til hvad man nu vilde kalde Echinernes Familie — ved Grays,

Desmoulins, Agassiz's og Desors Arbeider var bleven

indskrænket i sit Omraade ved Udsondringen af en heel

Mængde Former, der frembod saadanne Ejendommeligheder,

at der derpaa kunde begrundes særegne Slægter, blev der dog

tilbage under dette Navn et uforholdsmæssigt stort Antal Arter,

som det ikke var lykkedes paa denne Maade at sondre generisk.

De fordeeltes imidlertid af Ag. Des. C. R. i 6 Sektioner eller

„types", hvis Charaklerer i Reglen toges af Porernes Antal i hver

af de Rækker eller Buer, hvori de ere ordnede, af Mundhudens

nogne eller skjællede Beskaffenhed o. s. v. Kun to af disse Sek-

tioner tildeles der særegne Navne, nemlig den anden ( Toxofn$U$té$)^

som tidligere i Ag. Prodr. var opstillet som egen Slægt, og den

fjerde (Psammechinun). Senere har Des. Syn. deels ophoiel disse

Sektioner til Slægter, deels yderligere klovet dem. „Premier

Type" er bleven Slægterne Echinus Des. og Stomechinus Des. (fossil),

„Deuxieme Type" Sphæriechinus Des. og Toxopneustes Ag., „Troi-

siéme Type« Loxechinus Des., „Quatrieme Type" Ptammechintu

Ag., „Sixieme Type" Hypechinus og Stirechinus (fossile) ; Arterne

af „Cinquiéme Type" henfores af Duj. Hupé til Ptammechutus.

Jeg vil her see bort fra de fossile Slægter og blot beskjæftige

mig med dem, der have levende Repræsentanter. Naaralle andre

Slægter af Echinernes Familie fordeles i 2 Grupper eller Rækker

(de poiypore og de oligopore), eftersom de have kun 3 eller et

hbiere Tal af Porepar i hver primær Ambulakralplade, saa byder

Conscqvensen aabenbart ogsaa at sondre generisk paa den ene Side

de Echini (Ag. Des. C. R.), som have Poreparrene ordnede

3 og 3 i korte Skraarækker, paa den anden Side dem, som

have 1 eller flere anbragte i en kortere eller længere, ofte
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brudt og undertiden næs

en Inddeling i ægte Echini (s. str.) og „Toxopneuster" allerede

være given. Men blandt hine skjelner Des. Syn. igjen mellem

Echinus og Psammecltinus, hvis Forskjellighed dog lildeels kun er

(f. Ex. E miliaris og parviluberculatus), som skulle mangle hos

Echinus (s. str.) med Undtagelse af de 10 Kalkplader, som slotte de

store Mundfodder. Forskjellen i denne Henseende er ganske vist

meget stor, naar man f. E\. sammenligner E. l-'lcuiiinjii f'orb., med

ganske migen Mumlliud, ug E. miliuris. hvor den er fuldstændigt

dækket af Kalkskjæl næsten som hos en Cidaris, skjondt ingen-

lunde med den Cidariderne udmærkende regelmæssige Anordning.

allerede hos den nordiske E. esculentus L. er der ikke saa faa

Skjæl i Mundhuden, og der findes ikke flere hos Psammechinui

norvegicus; hos -den lille Ps. mayellanicus (Phil.) er Mundhuden

ligesaa nogen som hos E. Flcmiixju; allerede hos Ps. subangulosus er

der færre af disse Mundskjæl end hos Ps. miliaris. — Blandt de

opstillede Arter af Echinus og Ptammechinus er der iovrigt adskil-

lige, som vistnok uden Skad- kunne inddrages, saasom £. acutus,

hvorunder man synes at have forstaaet en vis Form, deels af E.

esculentus, deels af E. melo; endvidere Psammechinus pukhellus og

rfaoratn* dia Middelhavet), som vel neppe ere forskjellige fra

Ps. parvituberculntus (Blv.); og endelig Ps. pustulatus („des mérs

du Nord et des cotes d'Irlande«) og Ps. Koreni („mers du Nord"),

neppe forskjellige (hvis Lokaliteten er riglig angivet) fra Ps.

miliaris (Forb.).*) — £. variegatus er ved sin Habitus, sine dyber«

Peristomal-lndsnit og sine deelviis niigrie Interambulakralfelter lil-

Dii! Huj,., p.

inddrages K
ikke. Duj. !



itnekkelig \<l adskilt, navnlig fra Psammechin

grunde Opstillingen at' en egen Slægt (_l'silirhin

muligi'ii <>::saa K. xvnutnhvirubiius bliver at henf

Stimfw.B.S.f

sin Habitus — i hvilken Henseende

især spille en Rolle — ved de d;
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end 3 Porepar i hver Bue og mangler de dybe Peristomalind-

snit*), som Typ for Sphæriechinus og derimod at henfore E.

brevispinosus og dennes Varieteter (albidusj cequiluberculatus og gra-

nularis) til Slægten Toxopneusles. Hvad Des or har meent med

sin SjifurriechinuS) fremgaaer tydelig nok deels af Slægtsdiagnosen,

deels af, at den fossile S. Marii udtrykkelig siges at være „voisin

du S. brevispinosus de la Méditerrannée". Imidlertid kan man

ikke afgrændse disse to Slægter ved Poreparrenes Antal; thi

Sph. brevispinosus har ofte 5, ikke sjelden 6 eller endog 7,

medens man kan træffe Individer af Toxopnctistes lividus. hvor 4

er det gjennemgaaende Tal. Det er heller ikke noiagtigf,

at Mundhuden hos Sphæriechmu* ikke skulde have andre haarde

Dannelser end de 10 Skjolde for Mundfodderne ; thi der lindes

foruden dem en Deel spredte Smaaskjæl omtrent som hos E.

• indum endnu tættere?

fremdeles vilde det være rigtigere at betegne Piggene som korte

end som „middelmaadige", og endelig er det vildledende, at

Sphæriechinerne siges at beboe „Europas kolde og middelvarm«

Have"; thi i de kolde findes de ikke. Eet Kjendemærke kan

endnu udhæves, nemlig at medens hos E. esculentu* (»g llcmhujii

alle 5 Ocularplader ere udelukkede fra Analaabningcn, er delle

hos Sphæriechinus kun Tilfældet med de 3, nemlig med en paa

hver Side af Madreporpladen og med den nærmesle til hoire fra

bagtil; de 2 andre derimod kile sig ind mellem Genitalpladerne

og bidrage saaledes til at danne Analaabningens Rand.**) Sær-

deles variabel er hos denne Form Porernes Antal og Anordning,
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hvorom jeg har kunnet overtyde mig ved at undersoge en Suite

af henved 30 Exemplarer af S. granularis (Lmck.). Nogle have

gjennemgaaende 4 Par i hver Bue. som da ikke er meget krum,

gaaende 5, og Buen er da stærkere krummet; nogle have som

Regel 4, men hist og her 5, atter andre lige hyppigt 4 og o,

eller som Regel 5, men hist og her 4 eller 6j man kan endog

finde alle Tal fra 4 til 7 hos samme Individ; nalurligviis cre de

oversle og nederste Porehuer, hvor Antallet hos alle toxopneustc

Echiner synker under det normale, her ikke medregnede. Det

storre Antal af Porer vil man dog kun finde hos slorre Exem-

plarer, og hvor det findes, ere Buerne tillige ofte uregelmæssige,

enlen blot knækkede (afbrudte), eller Porerne ere stillede saa

uregelmæssigt ud og ind, at det hele danner et tæt Bælte af

Huller, hvori den regelmæssige Bue kun med Vanskelighed lader

sig forfolge. Ogsaa i Skallens Form, i Piggenes plumpere eller

smækkrere Beskaffenhed, i deres Farve (violet, hvid, bruun) finder

man nogen Variation. Jeg maa derfor bestemt vedkjende mig den

Anskuelse, at der kun findes een Art af denne Slægt ved Eu-

ropas Kyster, nemlig den af Valentin afbildede E. brevispinow

Risso [E subglobiformis, esculentus og æquituberculatus Blv. Ours.

samt E. granularis (Lmk.)*); det sidste Navn bor beholdes som

en videnskabelig Begrundelse, anseer jeg det heller ikke for

fornodent at udvikle dette nærmere, men henviser til de nævnte

Kilder og fremfor Alt til at sammenholde disse med Naturen.

Af ægte Toæopneustes-Arler blive altsaa folgende tilbage 1) den

middelhavske J. Uvidus Lmck. (fra hvilken T concavus Ag. Des.

c - R. vel neppe er forskjellig), 2) den nordiske T. drObachiensis

(Miilf.) [identisk med E neylectus Forbes, om end maaskee ikke med



Dubenii Ag. Des. C. R., („mers du Nord«). I Rettelserne til Ag.

Des. C. R. er E. Dubenii rettet til E. granulalus Say og Lokali-

Expedition (Gaimard) besogte, uden for saa vidt den maatte falde

sammen med i. drohurbii j» .</.<, hvorom mere i det folgende. |
Frem-

deles 3) T. Delalandi Val. og tubcrculatus Lmk. (hvis disse ellers

ere forskjellige?) begge fra Nyholland; T, complanotus bdrer vel

ogsaa til „species dubiæ". 4) T. yibbosus Val. fra Cialapagos horer

vel herhen, da den 'er „voisin de l'JB. lividus par les details de

son test"; paa Grund af sine 4 Porepar hensættes den imidlertid

af Duj. Hupé til Sphæriechinus. En T.méianés antydes af Michel.

Mail!, p. 5, men efter Beskrivelsen („de nombreux luberculcs petits

et égaux, peristome large, entailles larges, profondes et lamelleu-

ses", 4 Porepar o. s. v.) er jeg mere tilbiiielig til at antage den

for en Sphæriechinus. Derimod maa maaskee tilfoies o) T.chloro-

centrus (Brandt Prodr.) (Nord-Amerikas Vestkyst), som endnu ikke

synes at være bleven saa noic sammenlignet med T drnbtnhifnsis.

at man tor stryge den aldeles, og 6) T. gran uldlus Goiild Inv.

(Maine, Mascachusetts). — Da der har været opkastet Tvivl, om

/. tii idits paa den ene Side og 7'. granulattu paa den anden

ere forskjellige fra 7. dt',biirln,u<is iMnll.). skal |.-- u-nale im-r

noget nærmere herom. Hvad de to forste Arter angaaer, da har

Sars Mh. Litt. p. 57 allerede droftet deres Forskelligheder; han

kommer til det Resultat, at de vistnok staae hinanden saa nær,

at man kunde fristes til betragte dem som to „klimatiske Varie-

teter« af den samme Art, men at det dog er to distinkte Arter.

Sammenligningen af en meget stor Suite af T. lividus fra Mid-

delhavet og af T. drobachiensis fra det nordlige Europas Kyster

(Island, Norge, Færo, Danmark, men med Udelukkelse af den

gronlandske Form, om hvilken mere siden) gav folgende Resultat )!



T. drobachiemis (MOU.)

Formen i Keglen me

nedtrykt; hos d<t ifftrstc fol

det mellem Tvcrmaalet og II

des .som 2fo: 1; hos ane

styrede med Knuder og Pigge.



T. drobachiensis (Miill.) T. lividui

stor og den over dem liggende er ikke meget 1

Bue meget svag, da den kun ningens Hoide.

altid mere end halv saa brede smallere, som Sars allerede

som Intcrambulakralfelterne. har anmærket. Foruden de

Paa hine findes der foruden to primære Hækker af Ambula-

ganske fine Gryn 4 Ræk- kralknuder findes der her kun

ker af Knuder, to storre Smaaknuder af tredie Rang.

(primære) ydre og to mindre

fsekninhi're) indre; det er i

Reglen forst hos mindre Exera-

plarer af l
1 4" i Tvermaal, at De primære Knuder paa

de to Rækker af sekundære begge Felter ere iovrigt

Knuder reduceres til een i mindre ioine faldende,

Zigzag boiet Række. Paa de fordi de sekundære Interambu-

bredere Skalfeller findes der lakralknudcr forholdsviis ere

to Rækker af store primære storre end hos T. drobachi-

Knuder og indtil 10 Rækker ensis.

al sekundøre Knuder af for-

skjellig Slorrelse.*)

I. lividus gjor i det hele Indtrykkel af at være langt tæt-

tere besat med Knuder og at have gjennemgaaende storre Knuder

end T. drdbachiensis, hvilket er Folgen af den forstnævntc Arts

langt kraftigere Bevæbning med længere, stærkere og mere tæt-

siddende Pigge. Hos ligestore Exemplarer af begge vil man

tælle 20 Intcrambulakralknuder i samme Række hos 7". lividus.

kun 15 hos T. drobachiensis.

firste af manfie foreliggende Exemplai

Rækker mindre ioinefaldende, fordi

til Udvikling.



T. drdbachiemis (Miill.) J. lividus (Lmk.)

5—6 Porepar, dannende Porernes Antal begynder

Buer med en ikke moset stærk foroven med 4, gaaer saa med

Krumning; hos store Exempla- nogen Vaklen over i 5 og af-

rev er (J Keglen med 5 nærmest tager igjen nærmest ved Mun-

ved begge Poler. den til 4 eller 3.*)

Farven violet, hruunlig eller Farven smudsiggron. sjel-

groo; Piggene oftest grønlige, den violet, Piggene i Regi« tn rio-

undertiden rodlige eller næsten lette, undertiden mSrkegrSnne,

hvide. bruunlige eller ganske lyse.

Det er en Selvfolge, at <len, der vil prove, hvorvidt de her

ligestore Exemplarcr og ikke være indskrænket til altfor faa,

thi Oiet opfatter her, som ved andre Echinider, vanskelig det

'liiiikii ristiske paa en enkelt Repræsentant for hver Art. Jeg

er overbeviist om, at Toxopneustes lividus og drdbachiensis ere

ligesaavel adskilte som overhovedet lo nærstaaende £c/jmu*-Arter

kunne være det.

landske Sohorre som E. drobachiensis , fordi jeg ikke formaaede

at skjclne den fra denne ved noget pnsiti\i &jend.em«rke,

har jeg dog altid selv havt nogen Mistanke til Rigtigheden

af denne Bestemmelse og onsket at faae Lejlighed til at prove

den paa ny. Imidlertid er Resultatet af en fornyet Undersdgelse

dog blevet væsentlig det gamle. Formen er hos den gron-

landske ofte hoiere (Forholdet mellem Hoiden og Tvermaalet

varierer f. Ex. hos 3 Individer mellem i, 8: 1 og 1, 6: 1),

enten nærmende sig til det kuglerunde eller noget toppet; Skal-

ærerne kunne være en Deel massivere, men ere forresten af den

sædvanlige Form. Selv hos de slorste foreliggende gn'iiil.smiske
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to rigtig tydelige Rækker, saaledes som det efter min Erfarin

altid er Tilfældet hos ret store, ofte ogsaa hos unge Exent

Række, som Reglen er hos unge Exemplarcr af den typiske j

drobachiensis; jeg vilde have ansect dette for en ret god Ch<

ere ægte T. drobachiensis, havde viist det samme. Alle dis;

Korhold have saaledes en ubcslemf, s\ a-vende f.haraklccr, ogjcgk.i

derfor i det hoiestc opfatte „JE. saxatilis Fait r." (non Linn.) som c

Erfaring er dette Resultat kun tildeels rigtigt. Der forckomm

nemlig, saavel ved Maine som ved Massachusetts, 2 Arte

maaskee levende mellem hinanden og formodenlig sammenblai

med lidt hred

Rækker. Jeg har ialt undersogt 9 Exemplarcr af disse to



3. Om Amblypneustes og Bolopnenstes og Grændsen
mellem disse Slægter.

Slægten AmbtypntutUi ei red Bin hoic, oppustede Ba

er og sine korte og tynde,

opsvulmede Pigge ... 9, f.

«.*) Den lyn.lr Skal.
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Ledighed til at undei'snue. smu's ikke at være ti. porosissimus å

men en ubeskreven Art; imidlertid er det vist, at det baade

en Holopneust og tillige, som jeg strax skal soge at vise,

undring at see, at Holopncmles i Ag. Des. C. R. ikke eng;

dem i to forskjellige Grupper af de typiske Kchiiirr. m

blt/pneustcs blandt de oligopore, //olo/incustes med Trip

liolelia blandt de polypore Eeliiner. I) es or gjiir tie

efter Poreparrenes Stilling har skjelnet mellem „pores t

bi-unigeminés": der findes egentlig kun 2 Tilfælde: ei

holder bver Ambulakralplade 3 Par Fodporer — aldrig

eller den indeholder 4 eller flere (indtil 12 Par). Dei

deler han Eehinerne i oligopore med 3 Porepar i

bulakralplade, og polyporc med 4 eller flere. Denne

denne Slægt er saa ufuldkomment kjendte og tillige saa vanske-

lige at diagnosticere, at jeg ikke med Sikkerhed tor paastaae, at

jeg ialfald for Tiden ikke, af Hensyn til det ringe Antal Exem-

to Grupper, saaledes at hos den ene erkjender man, mere eller

mindre bestemt, at Poreparrene foruden at danne 3 Længde-



rækker (som det udhæves i Slægtscharakteren), tillige, som hos

de typiske oligopore Echiner, danne korte Skraarækker,

hver paa 3 Par; hos den anden derimod kan man ikke saa

let erkjende disse Skraa- eller Tverrækker, men kun en Ord-

ning i 3 Længderækker, hvoraf den midterste ofte er noget

uregelmæssig. Til den forste Gruppe hore 3 Arter, som jeg

har bestemt som A. ovum Lmk., griseus Blv. og formosus Val.,

(hvilken sidste dog allerede danner Overgangen til den næste

Gruppe), til den sidste de 3 formeentlig nye Arter. Men tillige

vil man finde, at den angivne Forskjel har sin Grund i, at Pore-

Hternc hos den sidste Gruppe ere blevne meget bredere, hvor-

ved Porerne spredes over et storre Stykke og deres normale

Ordning forstyrres. Forholdet mellem Breden af Ambulakral-

og Interambulakralfelteme, maalte hvor Skallen har storst Om-
fang, er hos A. ovum og griseus*) respektive = 7: 10 og =
U: 16, hos de 3 Arter af anden Gruppe derimod = 10: 11 eller

15: 16, eller de ere endog fuldkommen ligebrede. 1 Forbindelse

hermed vil man finde, at Antallet af Ambulakralplader er tiltaget,

saavel absolut, som rehtiU : ruedcus Antallet af Interambulakral-

pladerne hos de 4 Arter, hvor jeg kunde tælle dem med nogen-

lunde Noiagtighed, kun steeg fra 34 til 40 i hver Række, steeg

Antallet af Fodpladerne samtidig med folgende Tal : 46, 60, 72,

93, Forholdstallet altsaa fra 1, 4: 1 gjennem 1, 7: 1 (i forste

Gruppe) til 2: 1 og 2, 3:1 (i anden Gruppe). Med andre

Ord: Ambulakralpladerne blive fra Art til Art talrigere og der-

for lavere, og maae, for at faae Plads til deres 3 Par Fodpo-

ser, udvide sig i Breden. saa at de tilsidsl have selvsamme

Brede som Interambulakralpladernc. Endnu ere de Ambly-

pneuster efter Definitionen; men kun et lille Skridt endnu, lad

Ambulakralpladerne blive endnu talrigere, og som Folge deraf

li "igc i samme Forhold lavere og bredere, og vi have en
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Holopneust, hvor Forholdet mellem Breden af de porebærende

og de porefrie Felter f. Ex. er = 4: 3, og hvor der for hver

Interambulakralplade er 3 eller 4 Ambulakralplader, som dog —
hvad allerede er Tilfældet hos de nærmest beslægtede Ambly-

pneuster, men her i hoicre Grad — tildeels ikke komme fuldstæn-

digt til Udvikling og derfor ikke al! Jlcltcts hele

Brede, hvorfor der ogsaa i deltes knudebærende Deel synes at være

færre af dem end i den porebærende. Derved fremkommer en

lignende Ordning af Porerne som hos Tripneusles, skjondt endnu

mere uregelmæssig, nemlig en temmelig tæt Række paa hver Side

og mellem dem et bredt, kun tyndt og aldeles uregelmæssigt med

Porer overstroet Bælte; men det vil sees, at der fra delte Forhold

til Amblypneusternes ikke er noget overmaade stort Spring. Del

vilde derfor maaskee være det rigtigste at inddrage Slægten Ho-

lopneustes og reducere den til et Subgenus af AmblypneusUt.

Habitus, Skallens lille Mundaabning, de eiendommelige Pigge,

der ikke findes hos nogen anden Slægt, alt dette er fælles for

begge Slægter, og de pmiUloi rui^r Gruber i Sommene mellem

Skalpladerne er ligesaa utydelige hos mange Amblypneuster.

Ialfald maae disse to Slægter faae deres Plads umiddelbart ved

Siden af hinanden og tilsammen danne en lille Gruppe: Am-

blypneuslidce.

4. Om den systematiske Gruppering

eller Underslægter (Anthocidaris og

og en ny o lig op or Echinometra-A r t (E. Arbacia).

Med Hensyn iil Sporgsiuaalet <>m den systematiske Sammen-

stilling af Slægterne i de typiske Echiners Gruppe have forskjel-

lige Anskuelser gjort sig gjældende. Kan jeg end ikke fuld-

støndigt besvare det, vil jeg dog forsoge at bringe Besvarel-

sen et Skridt nærmere. Et kort Overblik over dets Hi-

storie vil her være nodvendig og tillige medfore den Fordeel,
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at vi ikke oversee, hvad der i de ældre Forsog maatte være ned-

lagt af rigtige Anskuelser, men som muligviis ikke for Tiden maatte

være komne til fortjent Gyldighed.

Hos Leske og Breynius udgjore de typiske regulære

Echiner endnu kun een Slægt, Cidaris Leske = Echinomelra Breyn.

Dog havde allerede van Phelsum (p. 27—29) opstillet to

Grupper: „Zee-Egel", de kredsrunde, og „Egel-Moed er«, de

ovale eller elliptiske Former. Endnu 1801 har Lamarck (Syst.)

kun eet genus: Echinus. men 1816 har han (Hist.) fra dette ud-

sondret Slægten Cidaris. som inddeles i to Grupper: „les Turbans"

og „les Diademes", medens Echinerne ligeledes deles i lo Grup-

per: de kredsrunde og de ovale. 1825 gav J. E. Gray (A. P.)

en Inddeling af Echiniderne i Slægter, hvori den her omhandlede

Gruppe betegnes som den typiske Afdeling af Echiniderne og ind-

deles i to Familier og 5 Slægter, nemlig Cidaridæ {Cidaris, Dia-

dema. Aslrojryrja) og E runde, E /;i<u,;tt!><i.

de langagtige). Denne Sondring mellem Echinus og Echinometra

beholdt Blainville (Zooph., Aet.), som saaledes (1830) fik tre

Slægter: Echinomelra, Echinus og Cidaris. 1835 modificerede

Gray (Z. P. 35) imidlertid sin tidligere Opstilling: Echiniderne

(s. str.) inddeles nu i 3 Slægter (naar vi forbigaae den fossile

Salenia): Arbacia (svarende til Blainville s forste Sektion af

Echinus'), Echinus og Echinometra, men Grændsen mellem de to

sidstnævnte Slægter drages nu heelt anderledes. Echinus indeholder

nu de Arter, hvor Poreparrene ere trigeminate („tesseræ ambulacra-

•es tripliciter biporosæ"), og inddeles igjen efter Amhulakraliel-

ternes storre eller mindre Brede, og om Mundaabningen paa Skallen

er kun lidet eller dybt indskaaren; Echinometra omfatter derimod

alle de Former, hvor Porerne danne Buer paa 5 eller flere Par („tes-

ier« aroboJacrales quinquariam vel u Itra biporosæ"), hvorun-

der der da indbefattes baade runde og aflange Former („corpus

Sæ Pc oblongum"), — en Inddeling, som rober et for sin Tid

ualmindelig heldigt Blik for Formernes indbyrdes Slægtskab. Det
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dette lille Arbeide, — rigtignok kun i stor Korthed og, det skal

indrommes, paa en ufuldstændig Maade — , antydede Vei.

JS36 havde Agassiz (Prodr.) endnu kun een Familie: v Ci-

darides" med de 6 Slægter: Cidaris, Diademet, Astropyga, Echi-

nomelra (kun ovale Former), Arbacia og Eckinus. Desmou-

lins (1835) indskrænker sig til 5: Echinometra, Echinus. Echi-

nocidaris (Arbacia Gr.), Viadema (hvorunder Astropyga) og

Cidarites. 1841 opstillede Agassiz (Préface) imidlertid en

Række af Slægter: Temnopleurus. Plewcdiinus (senere inddragen),

Micfoci/;:!tus Snlmacis, Tripneustes. Am' (//ptteustes, Toxopneustes

og Stomopneustes.*) I det af samme Forfatter i Forening med De-

sor udgivne „Catalogue Raisonné" (1847) inddeles „Cidaridernes

Familie" i 3 Grupper: 1) de egenlige Cidariders (Cidaris og Go-

niocidaris)-, 2) Echinernes [Astropyga, Diadema
:

Eeliinorithins,

Mespilia, Micror/fp/ni*. Sulimicis, Temnopleurus (hvorunder Pleure-

chinus nu inddrages). Amhh/pneustes, Botetia, Tripneustes, Hob-

pneutU*, Echinus (hvorunder I or \liå (Stomo-

pneustes); 3) Echinomelrernes: Echinometra, Acrocladia, Podo-

phora. — 1 Desors „Synopsis" (1855) modificeres denne Ind-

deling lidt; naar vi (ligesom ovenfor) udelade de fossile Former,

bliver Schemaet folgende:

Cidaris (med Leiocidaris) og Gontocidaru

n des Oligopores: 3 Porepar

Ambulakralplade.**)

.S« c i<j min . . 1 strop t/ya

.

) 1 Indledningen til Desors ^

Forhold begaaet to Feil, som

nea Antal sættes

denfor til Ambulakralpladei



2de type: TemnopUmra^ Sahnoax ( Melibosia). Mespiiia. Mkro-

cyphus, Amblypneustes.

3iéme type : Echinus, Psammechinus, Echinocidaris.

B. Division des Polypores: Mere end 3 Porepar

i hver Ambulakralplade.

ler type: Tripneustes, Boletia, Holopneusles.

2de type: SpltfC-riechitnts. To.rojnieu.<te,-\ Ht'tiocidur'm, Loxechinus.

3iéme type; Echinometra, Acrocladia og Podoplwra.*)

Omtrent samtidigt med Desors Arbeide udkom der to

Skrifter, som hver paa sin Vis modificerede Echinidernes Syste-

matik, deels nemlig en ypperlig Afhandling af Prof. Peters

(Moz.), som viiste, at i>«'a^ema-Formerne (Diadema, Echittod'iri.r,

ixlrojjijfj.i .tr /',.,,„>,,,r,.„ 1
| hor danne en egen Gruppe, lige

berettiget med Cidaridernes og de ægte Echiners, deels en lille

Artikel af Gray (Z. P. 55), hvori han opstiller folgende Schema :

Echinida acrocystos:

1. Tuhercula perforata etc.

1 Fam.; Cidaridæ i('idari.< og (ioniocidaris).

2 Fam.: Diademæ (Astropyipi, (inrrUia**). Diadema).

2. Tuhercula imperforata.

3 Fam.: Arbuciadæ (Arbacia og Agarites o: Echinocidaris).

4 Fam.: //// •'.,. Ilnklta. Hipponoi(Tripneu-

stes), Holopneustes).

5 Fam.: Echinidæ (»with 2 or 3 close series of double pores,

placed in threes").

A. With angular pores at the junction of the piates.

Mespilia, Mirroojphus Salmaris. Tcmnopleurus.
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B. Wilhout any pores at the angles of the pla

Echinus, Psammecltinus, Heliocidaris.

6 Fam. : Echinomctradæ („Amb. pores in gronps of

forming an arched series round the ambulacra!

k. Body circular.

Strongylocentrotus. *)

B. Body oblong.

Echinometra, Holocentronotus (skal være Hcterocentrotus

Det maa nu for det fdrste ansees for afgjort, at uagtet Dia-

rfema-Gruppen vistnok staaer de ægte Echiner nærmere end Ci-

dariderne, danner den dog en af begge uafhængig, særlig Gruppe.

Dernæst maa jeg i det hele tiltræde den af Desor og Gray

paa forskjellig Maade benyttede Tanke, at de ovrige Echiner

lade sig sondre i to Grupper: de med trigeminate og de med

multigeminate (over 3 Par) A mbu lakralporcr, og navn-

lig at Eehinometrerne ikke danne en afsluttet Gruppe, men

slutte sig sammen med de andre toxopncuste (polypore) Echiner

;

men deels er, efter min Anskuelse, Grændsen mellem disse to

Afdelinger trukket mindre rigtigt, deels nærer jeg nogen Tvivl,

om den lader sig trække saa skarpt. Jeg skal fremsætte mine

Grunde for disse to Meninger.

Siden Joh. Mullers Undersogelser „Ueher den Bau der

Echinodermen" er det bekjcndt, at der til hvert Par Fodporer

(eller bedre: til hver Ambulakralfod) svarer een lille Ambulakral-

plade, men at disse sekundære Ambulakralplader hos alle

typiske Echinider — med Undtagelse af Cidariderne, hvor de for-

blive isolerede og hvor de derhos er ligestore og danne desmalle,

lineære, bugtede Ambulacra, som udmærke denne Gruppe, — slutte

<i hruger dette Navn aalinibarf sum -wionun mcA Toropnet

ti randt (prmlr.j synes <lt I inii.l I« rt i.i at omfatte alle Ech

•ag af Heterocentrus og Colobocentrus. Der er derfor inger

give dette Navn Fortrin for Toxopneustes.



sig sammen ogtildcels voxe sammen, i forskjelligt Antal, lil pri-

mære Ambulakralplader*), af hvilke hvert enkelt sekundær Ele-

ment udgjor snart en mindre, snart en storre Brokdeel. Hos en

heel Række af Slægter er det nu altid tre sekundære Plader, som

paa denne Maade slutte sig sammen, og man tillægger derfor disse

Former trigeminate Porer, a: der er 3 Porepar i hver (primær eller

sammensat) Ambulakralplade. I en saadan Plade ere nu disse

3 Porepar ordnede i en Trekant saaledes .
* * omtrent, og

Ordningen af Porerne i Ambulakrel bliver som Folge heraf denne:

.'.'.. saaledes at Porerne danne korte Skraarækker,

* .* hver paa 3 Par, men liliigc saaledes, at det overste

T~T Par i hver Række tilhorer en anden (hoiere liggende)

?_L plade end de t0 an d re .*a) Saaledes er Ordningen

ganske simpelt hos Echinus, Psammerlmnts. /V/.-r/i/nns, Mespilia,

Salmacis, Temnopleurus og nogle Amblypneustes-Arter (see p. lot).

Anla-e Porerækkerne en lodret eller næsten lodret Stilling, bliver

Folgen deraf, at de danne en fortlobende eller kun lidet bugtet

Linie, hvori man mindre let erkjender den trigeminate Ordning,

som hos D/>, tUata, æquituberculata og

ioivji^nna. cfler Afbildningen at domme ogsaa hos E. sp>ilu(iuern

(\énus pi. 5 f. 2)***). Nærmer Porerækkernes Stilling sig deri-

mod til den horizontale, saa synes Porerne mere at danne 3 lod-

rette Dobbeltrækker, hvori Oiet omtrent lige let opfatter de næsten

horizontale Rækker af 3 og 3 Par, der hore lil samme Plade, og

de lidt skraae Rækker, som svare til Skraarækkerne i det sædvanligere

Tilfælde. Rlive Ambulakralpladerne tillige meget lave, meget brede,



uregelmæssig, mere eller mindre spredt, i Midten. Disse Forhold

vise sig i alle Overgange hos Bolelia, Amblypneustes. /

og Holopneusles , men man vil let see, at det er den samme

Ordning af Porerne, som ligger til Grund hos dem alle (see

p. 152). Hos Microcyphus cre Porerne ogsaa trigeminale, men

ordnede paa en lidt anden Maade, saaledes at de danne to Ræk-

ker, en indre og en ydre, hiin med dohbelt saa mange Porer

som denne. Ved at betragte de overste Ambulakralplader seer

man imidlerlid, at en ubetydelig Forskydeise af det overste Pore-

par i hver Ambulakralplade i Retningen indad mod Ambulakral-

feltets Axe ene er Skyld deri. Alle disse Slægter ere altsaa

oligopore, orthopneuste eller trigeminate Echiner.

Hos de fleste andre Echiner er det derimod 4 eller flere

(indtil 12) Smaaplader, som danne en sammensat (primær) Am-

bulakralplade, og Porerne danne derfor her Buer, i hvilke imid-

lertid det overste Par ligeledes altid tilhorer en anden Plade

end de andre og netop den, hvortil den nærmeste Porebue over

den igjen horer, naturligviis alter med Undtagelse af det overste

Par o. s. v. I Reglen er disse Buer meget smukt og regelmæs-

sigt uddannede, f. Ex. hos Echinometra, Toxopncustes, Sphærie-

chinus, Loxeeh'uui*. ..IfeliuciJaris" homalostoma o. s. v. Porernes

Antal er undertiden temmelig konstant indenfor Arten (naar und-

tages de alleroversle og underste Buer, hvor det gjerne er mindre

og ofte synker ned til 2 eller 3) eller underkastet en temmelig

langsom Stigen fra Polerne mod Skallens storste Omkreds; det

er ofte storre hos de udvoxne end hos Ungerne, det vil sige : naar

Tallet er underkastet Variation hos en Art, træffer man altid

de lave Tal hos Ungerne, de hoie kun (men ikke altid) hos de

udvoxne (hvoraf jeg slutter, at Dannelsen af nye Fodder, Smaa-

plader o. s. v. hos de toxopneuste Echiner ikke altid er indskræn-

ket til det ved Toppen nærmeste Partie) ; det ligger endelig hos de

forskjellige Slægter indenfor forskjellige Grændser. Naar Porernes

Antal er meget stort, er det ikke sjeldent, at Bækken brydes eller

at nogle skydes udenfor Bækken, som derved bliver uregelmæssig,
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dobbelt eller fleerdobbelt. Dette er saaledes underliden Tilfældet

hos Echinometra lucunter og hos Sp ts f cfr. p. 88

og 143), og det er den konstante Ordning hos Colobocenlrus og

Beterocentrus. Naar, som hos di.sse Stegte]

y/i«. Fodgangene udvides Mad furuii^l paa Indersiden af

Skallen derved at Ambulakralpladcrne og Porerækkerne pakkes tæt

paa hinanden, og danne et bredt Bælte med mange Porerækker,

vise Porerne dog ikke nogen Tendens til at ordne sig i IreRæk-

visse oligopore Former, f. Ex. Diadema, de ovennævnte Ecliinoridai i-s-

Arter og Heliocitiurin rarioliris), men danne ligesaa mange Læng-

derækker som der er Porepar i den enkelte Tverrække (Bue). Naar

Porerne altsaa hos en eller anden Echinform hverken synes at

være ordnede i een enkelt lodret Række eller i korte Skraarækker

eller i regelmæssige Buer, men uregelmæssigt i flere Rækker („å

pores multiples"), da kan der til Grund for denne Ordning ligge

enten en trigeminat eller en polygeminat Stilling af de enkelte

Porepar.*)

Der er imidlertid nogle Former, som volde Vanskelighed.

Krht'nociilarix pioirOilafu. tuwjifpixtHi o- trtfniltiiivrnduta ere, som

anfort, tydeligt nok oligopore (trigeminale), om end Porerne i Am-

bulakrenes ovre Deel kun danne en fortidbende, svagt bugtet Linie.

Men hos E. purpurascens Val. (niger Ag. Des. C. R.) er det til-

svarende Tal i Reglen 4, kun i Skallens overste Deel 3, i den

nedre ofte 5 eller 6; den er altsaa polygeminat; og dog vil det

ikke kunne lade sig gjore at stille disse Arter i forskjellige

Slægter, end sige i forskjellige Grupper. Fra Systemets Standpunkt
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saa afvigende Echinform, at den maa danne en Gruppe for sig

og saaledes ikke kommer ind under Inddelingen i orlhopneusle og

toxopneuste Echiner. Men en anden Vanskelighed volder en for

mig liggende Echinometra-Art QE. Arbacia mini), der har trige-

mina te Porer. Der foreligger af den to smaa Exemplarer, begge

uden Pigge og Munddele, men endnu havende deres Topplader,

det ene tillige Analskjællene, som frembyde den Mærkelighed, at

de ere 4 ligesom hos Echinocidaria.*) Eormen er meget aflang.**)

De 5 Genitalplader ere store og udelukke aldeles de smaa

Ocularplader fra Analaabningen ; alle Toppladerne ere fuldkommen

glatte, uden Knuder. Mundaabningcn er meget stor (
4
/7 af

Skallens Diameter) med 10 ikke dybe, men brede, tydelige Ind-

snit; Ambulakrallæberne ere lidt bredere end de mellemliggende.

Der er 2 Rækker meget store Interambulakralknuder, 7—8 i

hver, de nærmeste ved Munden og den overste mindst; foruden

dem er der i Skallens videsle Deel 3 svagt udviklede Rækker

af fine Smaagryn. Af Amhulakralknuder er der ligeledes to Ræk-

de, der skulde svare til de overste af disse, ere dog smaa eller

mangle. Porerne ere trige m i n a te og danne foroven en enkelt

og lige, længere nede en bugtet Linie, bestaaende af Buer paa tre

Par. Det storste Exemplar er 2Ymm langt, 9mm hoit, 17mm bredt.

Desværre vides ikke, hvorfra det er. Hos noget mindre Exem-

plarer af E. Michelini og E. lucunter tælle Porebuerne allerede o

Par; jeg seer derfor ingen Grund til at antage, at den fore-

liggende Form med Alderen skulde faae et storre Antal. Her

have vi altsaa en ægte Echinometra, der er oligopor.

I Af denne Omstændighed har jeg laant Artsnavnet {Arbacia Gr. =» 1

e Skallen i to symmetrisk byggede Hal

i denne Æchinometra- Form er aflang
) forreste venstre (see Afbildningei
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En tredie Vanskelighed har Slægten Heliocidaris beredt

mig. 1 Des. Syn. skildres Porernes Ordning saaledes: „Po-

rerne ere oventil ordnede i mere eller mindre regelmæssige

Buer, medens de paa Undersiden danne 3 distinkte og paral-

lele Rækker, som i Omkredsen af Perislomet optage hele Am-

hulakralfeltel."*) Herved har han vistnok nærmest havt H. vario-

laris for Oie; her finder man nemlig, hos store Exemplarer, paa

Skallens 5vfe Deel ti med Porer tæt besatte, brede, noget bugtede,

Porebælter, hvis Porer dog hele Veien vise en kjendelig Ord-

ning i 3 Rækker ligesom paa Undersiden af Skallen; dog und-

tages den alleroverste Deel, hvor der kun er 2 Rækker. Ganske

andre Forhold træde os derimod imode hos Heliocidaris homalostoma

Val. Her er Porernes Anordning paa lide Skallens ovre Deel ganske

som hos en Toxopneustes
1
nemlig i regelmæssige Buer paa 8—

9

Porepar; paa Skallens Underside udvide Fodgangene sig derimod

bladformigt, Ambulakralknuderne blive smaa, selve Ambulakral-

pladerne lave, medens Porebuerne rette sig ud og indtage en mere

og mere horizontal Stilling, jo nærmere de komme til Munden,

og samtidig Porernes Antal i de enkelte Skraarækker synker ned

til 6, 5 o. s. v. Man vil hos denne Art forgjæves soge den An-

ordning af Fodporerne i 3 Dobbeltrækker, som tilskrives Helioci-

daris. H. homalostoma er dog ikke just saameget en kredsrund

Echinometra (som Des. Syn. udtrykker sig om Slægten i Almin-

delighed), skjondt det lader sig vistnok sige med storre Ret

Henseende Toxopneustes, f. Ex. den nyhollandskii T. tuberculalus.

hvor Fodgangene allerede ere lidt bredere pi>a Undersiden af

Skallen end hos andre Toxopneustes-Arler, feirdi Pigknuderne

vige mere tilside for dem; lad os tænke os en lidt stærkere Ud-

vikling af denne Tendens, noget dybere Indsnit af Skallens peri-

stomale Rand — og Overgangen mellem disse Former er til-

') 1 Ag. Des. C. R. hedder det: -Porerne talrige, uregielmæssigt fordeelte

langs med Arnbiilakrene uinllauen paa rnderfladen.

parallele Rækker, der optage hele Amb
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stede. Jeg foreslaaer at oprette for denne Art en egen Slægt

eller Underslægt: Anthocidaris. som vil danne Overgangen mel-

lem Erhinomrlni og Toropneustes. — At en saadan Tilnærmelse

virkelig finder Sted, turde blive end tydeligere af en anden

formeentlig ubeskreven Art og Slægt: Ellipsechinus macrosto-

E. niyrina) og navnlig ogsaa en noget langagtig Form, men

tillige besidder de s tur re Skalindsnil, de bredere Ambulakral-

læber og, i fuldeste Maal, de bladagtigt udviklede Ambulacra

paa Undersiden af Skallen, som udmærke Anthocidaris. Det er

næsten vilkaarligt, hvor man her vil trække Grændsen ; seet

ovenfra er den en Echinometra, seet nedenfra er den, naar man

seer bort fra den ikke aldeles kredsrunde Form, en Anthocidaris,

ligesom Anthocidaris. betragtet ovenfra, ikke er til at skjelne fra

Toxopneusks. Vilde man see bort fra Peristomets Form, som er

væsentligt den samme bos Antho . saavclsom

fra Fodgangenes charakteristiske Udvidelse paa Undersiden at

Skallen, som disse to Former have tilfælles med Colobacentrui

og f/eterocentrus ; vilde man betragte disse Forhold som væ-

rende af underordnet liclwlniug og derimod tillægge den kreds-

runde eller aflange Form afgjorende Vægt, maatte Anthocidaris

henfores til Toj-opntuxlrs. Ellipsrrhiims- fil Ei himniwtra. Forend

man kan forene dem med disse to Slægter maatte det dog være

paaviist, at der i Henseende til Indsnittenes Dybde og Fodgan-

genes Udvidelse paa Undersiden findes Overgange mellem Toæo-

l'fie>t.<h:< og \nii« .-../..i, I ,/ )., hituts on Echinometra. Nogle

Tilnærmelser er der maaskee. Allerede ',,/. id<n t* m/throyramma

(Venus t. 7 f. 1) nærmer sig, synes det, i Henseende lil Fodgange-

nes svagere Udvidelse paa Undersiden noget mere til 7 o.ro/w»<'»«/<'.<

end A. homalottoma. og vi have seet, at T. tuberculatus allerede i

denne Henseende viser en svag Tilnærmelse ij| A„lhoridai is. Hos

de mig bekjendte /:(7>//iom<7/-«-Formcr har jeg derimod ikke fore-

fundet nogen Tendens i denne Retning. — Af de andre som Ilelio-

•i-ievne former svnes //. vhlui vtica al være en ægU'
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Heliocidaris, H. margaritacea derimod ganske simpelt en Echinus

s. str. ; H. meæicana horer rimeligviis ind under Slægten Ectiino-

melra (see p. 91), og H. paucituberculata Blv. formodes af Ag.

Des. C. R. kun at være Ungen af H. variolaris.

Den saaledes reducerede Slægt Heliocidaris maa imidlertid,

hvis Inddelingen i polypore og oligopore Echiner fremdeles skal

staae ved Magt, faae sin Plads langt fra Anthocidaris og de andre

toxopneuste Eehinslægter. Jeg har for mig (foruden mange

udvoxne Exemplarer) et Exemplar af //. variolaris af Middel-

størrelse (62mm i Tvcrmaal), og jeg har her ikke havt Van-

skelighed ved at overbevise mig om, at Porerne cre ordnede,

ikke i Buer, men 3 og 3 Par i korte Skraarækker; kun ganske

undtagelsesviis kan der et enkelt Sted være 4 isledenfor 3 i

Nærheden af Toppen. Paa endnu yngre Exemplarer er dette

ikke mindre tydeligt, men her indtage de tillige en Stilling, der

mere nærmer sig til den lodrette, og det hele Ambulacrum frem-

byder her ikke 3 Dobbeltrækker, men en lignende Ordning

som hos Echinus (s. str.), skjondt noget mindre regelmæssig. At

hver primær Ambulakralpladc, har kun sin Grund i, at en stor

Deel af de primære (tredobbelte) Ambulakralplader slet ikke

komme til Udvikling og navnligt ikke komme til at udvikle

Ambulakralknuder. Vi forstaae nu Grunden til, at Porerne hos

BeUoeidarit have denne Tendens til (ligesom hos Tripneusles og

Amblypneustes) at ordne sig netop i 3 Rækker, som hverken frem-

træder eller kan fremtræde hos Colobocentrus og Hclerocentrus, i

Nærheden af hvilke man hidtil har stillet den ; og vi maae aner-

kjende Grays gode Blik, som allerede for længe siden lærte ham

at stille Heliocidaris i sin Familie „Ec/j/mV/æ" (jfr. p. 155) i Nær-

heden af Echinus og Psammechinus-

Fra denne Side vilde der saaledes ikke være nogen Hin-

dring for at opretholde Inddelingen i oligopore (orthopneuste) og

polypore (toxopneuste) Echiner, naar kun Grændsen trækkes

rigtig og navnlig Holopneustes, Boletia, Tripneustes og Helioci-
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daris (variolaris) overfores fra den sidste til den fbrstnævnte

Gruppe. Derimod er Slægten Echinocidaris og den ovenfor be-

skrevne Echinometra Arbacia for mig endnu væsentlige [lindringer

for en skarp Gjennemlorelse af denne Inddeling, der iovrigt

synes paa en naturlig Maade at gruppere Formerne. — En nær-

forsogt, smig. p. 155) forekommer mig ikke mindre vanskelig;

man skjonner nok, at Echinocidaris (med Ceræophorus?*) dan-

ner een, Ambli/pneustes (med Holopneusles) en anden, de skulp-

Sondring i Smaagrupper synes for Tiden umulig.***) Naar der

skal være Tale om at stille disse Snwwiiiiuppei i .Nærheden af be-

stemte Slægter, forekommer Mespilia mig al slutte sig nærmest til

nometra, hvorved det dog ikke er min Mening, at Tilslutningen

rans", grupperende sig frit omkring de mindre afvigende Echiners

formrige Gruppe, hvis Midtpunkt dannes af Echinus s. str. og

/ o,r<>l>iiCitstes Ag.

Slægten eller Underslægten Anlhocidaris mihi vil kunne cha-
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Echini circulares, dense et fortiter tuberculati, toxopneusti,

inferiori testæ dilatatis, petaloideis, poris multiscriatis, orificio in —

feriori testæ mediocri, decies inciso, incisuris distinclissimis, haud

vero profuudis. Differt a Toxopneuste formå peristoraatis et am-

Typus: E. homalostoma Valenc. (Venus pi. ti l 2.)

Accedit: E. trphrogramma Valenc. (ib. pi. 7 f. 1.)

Ogsaa af den anden ovenfor omtalte ny Slægt eller Under-

slægt vil det være niidvendigt at meddele en Charakteristik.

Ellipsechinus mini. (Subgenus Echinomelræ'S).

Echini parutn elliptici, baud plane circulares, dense et for-

titer tuberculati, toxopneusti, poris in singula serie curvata c. 8,

ambulacris in pagina inferiori testæ dilatatis, petaloideis, poris multi-

seriatis, oriGcio inferiori testæ magno, decies inciso, incisuris la-

tissimis. Differt ab Echinometris (typicis), quibuscum ceterum

E. macrostomus mihi. Habitus som hos en Echinometra.

kring denne noget storre, end det pleier at være Tilfældet hos

Echinometrene. Ambulakrallæberne 3 Gange saa brede som inler-

ambulakrallæberiie; disse lige afskaarne, hine indskaarne i Mid-

ten. Skalorerne lave, men stærke, næsten uden Overbygning.

Inlerambulakralknuderne i 6 tætte Rækker, de 2 primære ikke

meget storre end de andre hvor Skallen er storst i Omfang, hvori-

mod de i Skallens ovre Deel ere saa godt som de eneste, da de

educerede til Smaagryn: der 17—18 i hver Række

kun to Rækker, da de t(

e Plads for de stærkt udvidede Ae

Iknuder er der c. 21 i hver Række; i Skallens slorsle Om

de saa store som de sekundære JnterambulakTalknuder, i

e Deel derimod betydelig storre end de tilsvarende af

sekundær Knuderække kiler sig ind mellem de primære A
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lakrallcnuder og selve Ambulakrene, men forsvinder paa Undersiden

for at give Plads for disse, af hvilken Grund ogsaa de primære

Ambulakralknuder her hurtigt svinde ind til en meget ringe Stor-

relse. Gjennemsnitslallet for Porerne i hver Bue er 8, hvilket

Tal dog synker betydeligt nærmest ved Toppen og Munden (fra 7 til

3 og 2). Gaaer man ud fra, at den lange Axe er Skallens Læng-

deaxe, vil Madreporpladen være den bageste hoire Genitalplade.

Toppladerne indtage kun en forholdsviis ringe Plads. De længste

Pigge er c.
3
/4 af Tvermaalet. Deres Farve er violet, hvilket ogsaa

er Skallens Grundfarve. Hoide 32""", Brede 66 mi
", Længde 70'"'",

længste Pigge 57 l,im
. Mundaabningens Tvermaal 28 og 27mn\

Hvorfra Exemplaret er, kan ikke oplyses. Jeg er imidlertid

ikke utilboielig til at troc, at denne Art saavelsom den tidligere

omtalte Echinometra Arbacia kunde være fra Guinea, hvis Echi-

nider ere saagodt som ubekjendte, og fra hvis tidligere danske

Kolonier vore ældre Samlinger jo have adskilligt; men dette er

kun en Formodning.

Ved de samme Træk, hvorved EUipsechinus afviger fra de

typiske Echinometra, knytter den sig paa den ene Side til Antho-

et&rtf, paa den anden til Colobocentrus og danner saaledes et

Bindeled mellem disse Slægter, hvorved Echinometra-Gruppen

knyttes ganske noie til de ovrige toxopneuste Echincr. Det

maa forbeholdes Fremtiden at afgjore, om disse to Slægter, Mb
0|i.sii!liiiu er i f.i.niseq\ en> mod de Principer der nu folges i

Echinologien, kunne holde sig, eller om de ville blive at forene

den ene med Echinometra, den anden med Toxopneustes. Bestemte

Overgange kjender jeg imidlertid, som alt ovenfor anfort, ikke.

I de herværende ældre Samlinger fandtes der en De*

ixemplarer af en lille Echinus, der ikke kan henfores til noge

Systemet opfort Art; de ere uden Lokalitetsangivelse samt mangl
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Piggene og Mundhuden, og jeg skulde derfor ladet dem uomtalte

og overladt Fremtiden Artens Indforelse i Systemet, hvis jeg ikke

i denne hllc Form havde troet at gjenkjende med Sikkerhed en

af Savigny*) afhildet Form, som uden Tvivl er fra det rode Hav.

Vel ere de Figurer, til hvilke jeg her sigter, mindre fuldkomne

end de af denne udmærkede Naturforsker puhlicerede Figurer

ellers pleie at være, naar det ikke er meget smaa Gjenstande,

som fremstilles, men de udtrykke dog netop det for denne

Art meest betegnende, og jeg har derfor ikke kunnet nære nogen

Tvivl om^ at det er denne, de forestille; at de foreliggende

Exemplarer stamme fra Forskåls Reise, kan vistnok ikke bevi-

ses, men er dog en Mulighed, som jeg ikke vil lade uomtalt.

Echinus minutus, parvituberculatus, orificio basali magno,

distinctc inciso, tuberculis miliaribus in areis ambulacralibus

4-seriatis, in interambulacralibus 8— 10-seriatis, areis poriferis

mterjacentes lalitudine æquantibus.

Formen er kredsrund, meer eller mindre nedtrykt; Mund-

aabningen stor med 10 meget tydelige og i Forhold til Dyrets

vinge Storrelsc temmelig dybe Indsnit, forbundne ved de lige af-

skaarnc Inlerambuiakrallæber og adskilte ved de næsten dobbelt

saa brede, i Midten lidt indbuede Ambulakrallæber. Skalorerne

kraftige, vel udviklede, men kun dannede af de to i Spidsen

sammenvoxne Slutter "uden (.herbygning). Ambulakr al felterne

»ver 1 tætle Knuderækker, medens Interambulacralia bære 8—10.

• hver Række findes der c. 20 Interambulakralknuder hos de

itdrste Exemplarer. Denne lille Soborre gjor derfor Indtrykket af

at være saa tæt som muligt besat med smaa Knuder, af hvilke dø

20 primære Rækker kun falde lidet i Oinene, meest hos de

mindre. Paa det eneste Exemplar, hvor Toppladerne ere be-

varede, simler kun een af Ocularpladcrne op til Analaabningen.

') -Saviyn. Euypt. t. 7 )'. 2. Audouin bestemte den som E. paliuhu I. mk..

der er en Amblypneustes. F. 2 5 og 2 3 fremstille den kun lidt slorre

end de storste foreliggende Exemplarer.



Nogle Exemplarer vise en smuk broget Tegning af hvidt og gront,

saaledes al det gronne deels folger Ambulakrene, deels danner 1,

2 cller3Tverbaand paa hvert af de 10 hvide Felter. Udmaaling

20"'-

Mundens Tvermaal . . 11—; 10

—

Skjdndt Mundhuden ikke er bevaret og der altsaa ikke

vides noget om dennes Beskaffenhed (Savigny s Figur giver heller

ingen Oplysning derom), er det dog aabenhart til Psammechi-

nerne at denne Art horer, og det er med de andre Arter af

denne Slægt eller Underslægt at den maa sammenlignes. Hos

E. parvituberculatus Blv. (fra Middelhavet) af samme Storrelse

er Mundaabningen mindre, dens Indsnit utydeligere, Ambulakral-

felterne smallere, Knuderne af mere forskjcllig Storrelse og

stillede mere tyndt, det af Toppladerne (hvori samtlige Oiepla-

der ere udelukkede fra Analaabningen) dannede Parti stærkere

udviklet, mere fremspringende (ophoiet), stærkere besat med

Knuder o. s. v. Ved de fleste af disse Forhold adskilles den

ogsaa fra den nordiske E. miliaris (virens D. K.), dog er Api-

kalpartiet her mere fladt og nedtrykt. Smaa Exemplarer af E.

tubangnlotus — Sammenligningen bor saavidt muligt altid anstil-

les mellem ligestore Exemplarer — have kun to tydelige knude-

rækker i hvert af de 10 Felter, og Indsnittene i Mundrammen ere

ganske forsvundne. Meest ligner den maaskee spæde Exemplai er < !

i'stlcrimius variegatus, hos hvilke Indsnitlene ikke ere tydeligere, og

hos Inilke en lignende Fars elunielnm lindes, men her findes kun

20 knnderækker, de ovrige ere Smaagryn af næsten forsvindende

ti. Encope macrophon

Scutella macrophora Råven.

Encope mucrophora Råven. )



Allerede den Omstændighed, at denne Art i Des. Syn., hvis

Forfatter selvfolgelig ikke kan have seet noget Exemplar af den,

henfores, om end tvivlende, til Mellita hexapora, vilde være en

tilstrækkelig Grund til at dvæle et Oieblik ved den. Den er

nemlig ikke alene, som et Blik paa den citerede Afbildning strax

viser, forskjellig som Art fra Mellita hexapora, men kan end ikke

henfores til Mellita-Slægten. At den af de nævnte amerikanske

Forfattere henfores til AVn-oyjc-Slægten. et ialt'ald m« _r .-l rigtigere:

der kjendcs i Virkeligheden ingen nulevende Echinideslægt, som

den kommer nærmere, og især har den megen Lighed med

saadanne unge, endnu ikke fuldt udviklede Individer af Encope

'nutfjinnta. som ere beskrevne i det foregaaende (p. 115), eller

med visse Former af denne polymorphe Art, der ligesom blive

st.iai'ixle pan et tidligt Udviklingstrin, f. Ex. Encope Ayassizii

Mieh. Naar Mac Ready (Holm. P. F.) imidlertid skriver:

„denne fossile Form ligner meget noie et levende Exemplar i

vor Uesiddolse Ira Kablnruien. som kommer meget nær til. hvis

don ikke falder sammen mod, E. tjrandis Ag., en Art, der an-

tages at være fra Antillerne", og, efterat have anfdrl nogle For-

skelligheder i Henseende til Bagranden, Indsnittenes Form o. s. v.

Mltoier: „det er. antage vi. del fdrsle Fxempel paa, at Encope-

Slægten vides utvivlsomt at forekomme som fossil", saa troer

jeg dog, at man gaaer for vidt ved saa ubetinget at identificere

denne Form med Encope-S)ægten. og finder netop i den sidst

Art bur udsondres al Encope-$\ægten, hvor nær den end korn-

For den, der kun sammenligner Ravenellia macrophora -

.^»m jeg l'oreslaaer at kalde den — med fuldt udviklede typiske

Kxomplarer af Encope emarginata f. Ex., ville Forskellighederne

vistnok være store nok til, at han uden videre vil gaae ind paa

<it sondre dem generisk. Lidt anderledes stiller det sig, naar

man sammenligner den med unge Exemplarer af omtrent samme

Stbrrelse, hvor Udsnittene endnu kun ere rudimentære; da er
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Uligheden unægtelig mindre. Ihvorvel dette kun til en vis Grad

bor komme i Betragtning, eftersom Slægtscharaktererne jo bor

tages af Dyrets endelige Form og ikke af dets tidligere forbi-

gaaende Alderstilstande, saa vilde det dog maaskee neppe vinde

Bifald at opstille Ravenellien som egen Slægt, hvis denne Form,

der maa antages at foreligge i fuldfærdig Skikkelse, ganske

svarede til hine yngre uudviklede Encope-Former, saaledes som

f. Ex. Axolotlen svarer til Salamanderlarven paa et vist Udvik-

lingstrin. Men dette er heller ikke Tilfældet. Ligheden be-

staaer væsentlig deri, at Indsnittene kun ere lidet dybe og meget

aabne, og at de i deres Udvikling folge den samme Lov som

hos Encoperne. Det forreste uparrede Indsnit er nemlig en

neppe mærkelig Indbugtning; de to forreste Sideindsnit ere endnu

kun Indbugtninger, hvis Vinkel betydeligt overstiger en ret; de

to bageste ere derimod storre og dybere, men Vinklen er endnu c.

60° [paa Afbildningen 1. c. f. 3, som forestiller et dobbelt saa

stort Individ som det storste foreliggende, er den dog allerede

lidt mindre]. J folge den citerede Afbildning er dernæst Genital-

porernes Antal 5 ligesom hos de ægte Encoper (i Modsætning til

Melliterne). De vigtigste Forskjell i gh ed er ere folgendc: Formen

er mere aflang, betydeligt mere lang end bred (Længden synes

iovrigt at tiltage i Forhold, til Breden indtil en vis Alder); det er

dernæst en meget tykskallet og hoirandet Form, hvorimod alle

Encoper af samme Storrelse have en tynd Skal og skarpe Bande,

selv om de i denne Henseende forandre sig med Alderert. Frem-

deles er det Hul, der gjennembryder det bageste Interambulakralfelt

(„lunula interambulacralis"), meget stort, ikke alene mange Gange

storre end hos unge Encoper af samme Storrelse, men ogsaa for-

holdsviis storre end hos fuldt udviklede Individer ;il de Varieteter

af E.emarginata, hvor det er storst; det er i Forhold til Skallen

baade meget langt og meget bredt og omgivet med en ophoiet

Valk, hvorved Dyrets Profil hos udvoxne Exempiarer bliver betydelig

hoiere bagtil end fortil. Dette Hul sarieror iovrigt noget i Hen-

seende til Form og Storrelse, er snart mere aflangt, snart mere
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rnndagtigt, og synes — efter de foreliggende 4Exemplarer og den

citerede Afbildning at domme — at blive fnrlmld*\ ii.s >lonv iu<<\

Alderen. Folgen af denne „Lunulaens" betydelige Storrelse er, at

„Toppen" (Madreporpladen o. s. v.) skydes temmelig langt fortil

(stærkest, synes det, hos de storste Exemplarer), og deraf igjen,

at ilet uparrede Ambnlakralblad er lidt kortere end de forreste

Sideblade*), som igjen kun ere næsten halv saa lange som de

bageste Sideblade, samt at disse sidste spærres meget vidt ud

stærkere jo sto'rre Exemplaret er — ud af deres Vei fra

Kadreporpladen til henimod de bageste Sideindsnit**); endelig

al Anus kommer til at ligge i selve „Lunulaens" Forrand.***) Ogsaa

er Formen af Ambulakralbladene endeel forskjellig; de ere heelt

aabne i Spidsen og vise slet ingen Tendens til Lukning, hvilket

man derimod altid vil finde i det mindste til en vis Grad at

være Tilfældet hos Encoperne. Deres midterste porefri Bælte

er næsten lige bredt i sin hele Længde, hos Encope derimod af

meget vexlende Brede. Ambuiakralliniernes Forgrening paa Un-

dersiden synes endelig at være mindre stærk end hos Encoperne,

dog er dette maaskee kun tilsyneladende Tilfældet, fordi de

smaa Grene ere udvidskede hos den forstenede Form.

I Betragtning af disse Forhold kan jeg ikke andet end i

Ravenellien erkjende en uddod tertiær Slægtstypus, forskjellig fra

Encope, om end — hvad der ikke er uden Interesse — slut-

tende sig nærmest til denne Slægts Ungdomsformer. Der kunde

stnrhullede Former af E. ema,

i hUii-ambubrra!*'. omtrent s«.
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sporges, om den ikke kunde gaae ind i Monophora Ag. (tidligere

et Subgenus af Lobopkora), ligeledes en tertiær Scutellin med en

enkelt uparret „Lunula", anbragt ligesom her i det bagre Inter-

amhulakralfelt; efter den korte Beskrivelse i Des. Syn. seer jeg

imidlertid ingen Grund til at antage den for synonym med Ra-

venellia.

Ravenellia, genus Encopis vicinum: testa crassa, pblonga,

plana, postice gibbosa : lunula interambulacrali maxima, incisuris

ambulacralibus rudimentariis; apice teslæ et ore excenlricis. ante

medium, ambulacris angustis, haud plane petaloideis, apice omnino

apertis, anteriore brevissimo, posterioribus duplæ longitudinis,

valde divaricatis, fortiter arcuatis, in adultis fere genuflexis; ano

in margine anteriori lunulæ interambulacralis; lineis ambulacra-

libus paginæ inferioris parum ramosis.

7. Chætodiscus scutella n. gen. & n. sp.

Chætodiscus n. gen. Clypeastridum, disco orbiculari-penta-

gono, deprcsso, piano, apice et ore centralibus, incisuris lunu-

lisque nullis, ano marginali, petalis ambulacralibus latis, fere

clausis, poris sparsis taraen ad marginem fere continuatis, lineis

ab Echinarachnio præcipue ramificatione linearum ambulacralium, '

sparsis.

fores til nogen af dem, men kunde snarere optages i Scutella-

Slægten, af hvilken hidtil ingen levende Art var kjendt, men kun

(ifolge Desor) miocene Former. Exemplaret, der modtoges

opbevaret i Spiritus, var ifolge Sælgerens (Ur. Sal min i Ham-

borg) Udsagn fra Japan.
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Formen er flad, uden at Skallen derfor er tynd eller Ran-

den videre skarp, lidt fordybet mellem Rygbladene, afrundet-

femkantet, saaledes at Omridset endog er ganske svagt lappet eller

bolget, og at Bagranden ikke dannes af en tilnærmelsesvis ret

Linie, men af to i en stump Vinkel paa c. 130° sammenstodende

Linier, hvilket ogsaa undertiden, skjondt sjeldnere, kan være Til-

fældet hos E. parma og derfor maaskee heller ikke er charakte-

ristisk for den foreliggende Art. Madreporpladen og Munden

have en fuldkommen central Beliggenhed. Ambulakralbladene

ere brede, indbyrdes lige lange (deres Længde er c.
3
/s af Ra-

dius), lidt mere lukkede, end det pleier at være Tilfældet hos E.

parma; deres riflede Sidedele (d. v. s. det af Fodporerne og de

disse forbindende Tverfurer optagne Bælte) ere hver for sig lige-

så* brede som det kornede Midtbælte, medens de hos E. parma

ere meget smallere end dette ; ligesom hos den nævnte Art fortsæt-

tes de af nogle spredte Porepar, der divergere ud imod Skallens

Rand. Der er 4 Genitalporer; den lille Analaabning ligger i

selve Skallens Rand. Forsaavidt er Alt endnu væsentlig som hos

*ii /' Iiintirachnius. men vendes den om og betragtes fra Bugfla-

den, da vil man see, at Ambulacralfureme forholde sig ganske

anderledes. Medens nemlig hos F.chinarachnierne Hovedfuren

•ober i lige Linie til Randen, men i en Afstand fra denne, som

omtrent er lig med 1
/3 af dens hele Længde, afgiver to under en

spids Vinkel udgaaende lige Sidegrene, der undertiden atter

kunne afgive hver en lille Green tæt ved Randen*), saa dele de

sig her allerede i en Afstand fra Munden, som er lig med ty« af

Radius, gaffe Iformigt i to under en spids Vinkel divergerende,

noget bugtede Grene, som atter forgrene sig dichotomisk en

dier to Gange i Nærhnleii ,it Banden. Dette Forhold minder —
Mandt de nulevende heelrandede Seutelliner — nærmest om Den-

dragter excentrkus , dog med den Forskjel , at Forgreningen hos



kiglil <>mi Ifirtil. meil det lupre lu

s|»ririgi.Mi<lc (.,subrostros en arriero |>,



I deres fortræffelige Monographie af Skandinaviens Echinoderrner

(p. 280 t. 10 f. 47—49) beskreve v. Dube n og Ko ren under Navn

il Hristiix ffiiijili.^ ••!! Spa!. ui^ irn'd pcrijHM'al og lateral Fasciola, med

Toppen liggende Jangt bagved Midten, med 2 Par bladformige

Ambulacra, af hvilke dog det bageste er saa kort, at deres

Lmck. hist. og I31v. Seul. angive den al være hjembragt ved Peron og

Lesueur) som dens Hjem; men Troen derpaa blev betwlelig rokket, da

Forbes (Br. Stavf. p. 17Sj meddelte, al den lavede ved SheUands-

6erne, hvor Prof. Jameson skulde have taget det af Forbes be-



t;<>

ængde indeholdes flere Gange i det forreste Pars, og med det

ure, — altsaa umiskjendeligen en Art af den senere i Ag. Des.

. R. opstillede eller dog ialfald nærmere begrundede Slægt

chizaster. Skjondt Afbildningen kun synes at vise 3 Genital-

porer, tillægge de den dog i Beskrivelsen det sædvanlige Antal

u,,,,^,;;. „i hu

adene hos E. Rui

forekom Echinai n hnj<

Newfoundland), hvorfra hai

parma), decls FvvrnplanT

sin E. Bumph
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4, hvilket Sars (Echin. p. 96) senere har berigtiget derhen,

der aldrig findes mere end 3. De ovennævnte Forfattere

Mærke ogsaa meget rigtigt, at „Brisstis fragilis« vil blive

sondre generisk fra B. lyrifer, og at den Art, hvormed den

nærmest beslægtet, er B. canaliferus — netop den middel-

'ske Art, som kan betragtes som Typ for Slægten Schi-

t'ii<> tlade. In dimod K. inin.ta er n •

•c skalraml. Uagtet saalcdcs de fleste Forlailrir \"ul
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zasler, saaledes som denne nu opfattes.*) Da Agassiz og

Res or faa Aar efter udgave deres „Catalogue Raisonné", fik

derfor ogsaa „[irissus frinjHi*" mii Plads i denne Slægt, om end

maaskee noget længere fra S. canaliferus end den burde; Schi-

zasterne fordeeltes nemlig i to Grupper efter den uparrede Am-

bulakralgrubes sliirre eller mindre Dybde, i hvilken Henseende

der dog ikke er nogen betydelig Forskjel mellem de 3 Arter,

som jeg har kunnet undersoge, nemlig S. fragilis, canaliferus**)

og gibberulus (fra det rode Hav). Den samme Plads beholdt

den hoinordiske Art hos Gray (Cat.), hvorimod den af Duj.

Hupé — som heri folge d'O r bi gny***) — tilligemed S.

gibberulus og S. cubensis J
{) overflyttedes til Slægten P-eriaster.

Men denne Slægt omfatter forresten kun fossile Arter fy) med

kort, hoi, rundagtig Skal, med mid ts ti II e t Top og med

de parrede Ambulacra af ikke meget forskjellig

Længde. Det er derfor med fuld Ret, at Des or (Syn. p. 382)

har dadlet denne Henforelsc og hævdet, at „[irissus fragilis« er

en ægte Schimster.

Denne Henforelse er imidlertid ogsaa bleven bestridt fra en

anden Side. Prof. Sars har (Echiri. p. 96 og Mh. Litt. p. 62)

derimod nærmest baseret paa Sp. atropos (Moera Mieh.)

") Jfr. Sars Mli. Litt. p. 118.

"*) Pal. Pr. p. 270.
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udtalt, at denne Art „urigtigen af Agassiz og Desor er hen-

fort til Slægten Schizaster", og at den „maa henregnes til den

af Philipp i (A. N. 45) opstillede Slægt Tripylus, som udmær-

ker sig ved 3 Genitalporer, idet den forreste hoire Porus, som

er tilstede hos Spatanyus, mangler«; han tilfoier, at hos Schi-

zaster findes kun 2 Gcnitalporer, hvilket stottes paa Underso-

gelsen af den middelhavske Art, men, som det siden skal vises,

ikke holder aldeles Stik, ialfald ingenlunde for hele Slægten.

Imidlertid har Sars ikke overseet, at „Tripylus fragilis", som

han altsaa kalder den, afviger fra alle de af Philippi og

senere af Troschel beskrevne Arter af Tripylus derved, at

den dorsale Pol ligger bagved Midten af Skallens Længde, og

at den deri ligner Slægten Schizaster. Fremdeles udtaler han,

at „Schizaster canaliferus synes i Middelhavet at repræsentere

vor nordiske Brissus fragilis«. En saadan „Repræsentation"

synes imidlertid at forudsætte, at de paagjældende Arier hore

til samme Slægt; hvorledes kunne de ellers repræsentere

hinanden? Er „Z?r. fragilis
a virkelig en Tripylus, saa re-

præsenterer den jo nærmest det indo-pacifiske Riges andre

Tripylus-Xvter i Nordhavet, og ikke Schizaster-S\æ%len ; repræ-

senterer den derimod virkelig denne, vil delte jo med andre

Ord sige, at den er en Art af denne Slægt. Jeg kan derfor

ikke andet end finde en vis Modsigelse i Prof. Sar s's Udtalelser

om dette Punkt. Dette Sporgsmaal er imidlertid ikke saa al-

deles uvigtigt, som det maaskee kunde synes. Et Blik paa For-

tegnelsen over Middelhavets Echinider*) vil nemlig vise, at

naar man seer bort fra 4 Arter, som kunne betragtes som

filli'lrt-inlt' ii,.i,i>Lc dier subtropiske Slægler (nemlig Sphæriechi-

nus, Echinocidaris, Brissus og Cenlrostephanus), ere de middel-

havske Arter enten identiske med de nordeuropæiske (hvad dog

kun synes at være Tilfældet med 2 eller 3), eller de staae dem
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sentere dem. Saaledes er Forholdet f. Ex. mellem Cidaris pa-

pillata paa den ene Side og C. hystrix og affinis (Stokesii) paa

den anden, hvilke 3 Arier tilhore en egen Typ indenfor Ciddtié*

Slægten, som, mig vifl r disse tre europæiske

Arter; Echinus esrulentus og E. melo ,- Toxopneustes dr'ihai lunt-n

og T. lividus; Echinus mitiaris (virens) og E. parviluberculaiw

: Sputan'/us purpitrru* <>» ,S". meridionalif ; Echinocar-

sum*). — medens J • pwillui



endog antages at være fælles for begge Have. Ogsaa Brissopsis-

Typen er fælles, thi den af alle senere Forfattere forbigaaede

firitmu.t jntU'Otalu.s Philippi ( 1. c. p. 347) er ganske sikkert

en BrissopsiS) ja Beskrivelsen forekommer mig endog ganske

at passe paa B. lyrifer , uden at jeg dog vil paastaae, at

mig i det hele at være en almindelig Lov, som neppe vil lide

irre m.l hu, E. .



mange Undtagelser, at fratages det pelagiske og det subtropiske

Element i Al id d ri li avet (del sidste repnes en teret f. Ex. af Lam brus,

Squil I a, Cala p pa, Ophio derma o. s. v.), vil man finde, at dets

Havdyr for en stdrreDeel repræsentere Nordhavets Arter, for

en mindre Deel endog ere de samme som disse. Ligeoverfor

denne gjennemgaaende Lighed mellem de to Faunaer og lige-

overfor de videregaaende Slutninger, som ialfald en Darwiiiiam i

gyldig Sag, om denne Lighed styrkes ved, at ogsaa Sckizaslcr-

Slægten slutter sig til dem, der ere repræsenterede begge Steder,

eller den tvertimod svækkes ved, at denne Slægt kun optræder

i Middelhavet og mangler i Nordhavet, medens en typisk Syd-

havsform, Tripylus, træder op ved det nordlige Norge og Fin-

marken, men mangler, saa vidt hidtil vides, i alle mellemliggende

Have, navnlig ogsaa i Middelhavet. For at afgjore dette Sporgs-

1845, paa en Tid da Echinidernes Systematik endnu ikke

havde gjort sit store Skridt fremad, opstillede Philip pi sin

Slægt eller Underslægt Tripylus paa tre Arter fra den allersyd-

ligste Deel af Sydamerika, som besad det fælles Kjendemærke,

istedenfor 4 Genitalporer kun at have 3, idet den forreste hoire

manglede; han uddrog deraf den vistnok meget rigtige Slutning,

at den tilsvarende Æggestok rimeligviis ogsaa manglede, og han

ansaae det for „ubestrideligt", at denne af „et i
physiolnuisk

Henseende meget vigtigt Organ" tagne Charakteer var tilstrække-



lig til at begrund«-- < >j>> f i i I i n u'on ;il en egen l miet afdeling f>: Slægt),

hvilken Anskuelse i det givne Tilfælde vilde kunne finde en

yderligere Bestyrkelse deri, at de tre beskrevne Arter have megen

indbyrdes Formlighed; de ere alle korte, hoie, rundagtige For-

mer med midtstillet Top og med bladformige, fordybede Ambu-

lacra, af hvilke det forreste Par ikke ere meget længere end det

bageste. Imidlertid vise de tre Philippiske Arter den Forskjel, at

den ene har et „Sidebaand" (fasciola lateralis), hvorimod de lo

senere Tid, og vistnok med god Grund, lægger Vægt paa i Spa-

tangernes Systematik; thi dette fra det peripetale Baand i

Nærheden af de forreste Ambulacra udgaaende Baand, som lober

nedenom Analpartiet og altid udelukker Tilstedeværelsen af et

eget „Subanalbaand", er charakteristisk for Schizaster-Gru\>\><>\\.

ligesom det indvendige (entopetale) Baand for Echinocardium-

Gruppen (Echinocardium , Brei/nia. Lovenia). Ag. Des. C. R.

kunde derfor ikke respektere den Philippiske Slægt Triptjlus, og

de bemærke i den Anledning, at Genitalporernes Antal ikke

engang kan bruges til at skjelnc mellem Arterne, idet f. Ex

»Schizaster lacunosus" (hvilken Art de herved tænke paa, er ikke

klarl) snart har 3, snart 4, snart kun 2 Porer. I Anbringelsen

af de Philippiske Arter vare de imidlertid ikke heldige; 7. caver-

nosus og australis stilledes til Brissopsis, uagtet de efter P h i I i p p i s

Fremstilling mangle det for denne charakterisliske lukkede (ring-

formige) Subanalbaand ; og T. excavatus stilledes til Agassizia,

hvilket ligeledes har viist sig at være et Misgreb.*) 1851 beskrev

Troschel (A. N. 51) en fjerde Art, T. grandis Tr., fra China;

med de 3 Porer forbandt deri en lignende Form og Beskaffenhed

af Ambulakrene, ihvorvel disse maaskee ligge noget mindre dybt;

i Henseende til „Baandef stillede den sig saa at sige midt



schel nu ti! det Resultat, at Philippis Slægt vilde være at

beholde, men at dele i tre Underslægter: Hamaxitus med et fuld-

stændigt Sidebaand, Atrapus med et ufuldstændigt Baand under

Anus, og Abatus uden Spor til samme. Kort efter opstillede

endelig Gray (Cat.) uden at kjende Troschets Afhandling to

Slægter, Tripylus og l'aorina. der svare til de Tiosehelske

Subgenera, saaledes at Tripylus (med J. excavatus til Typ)

svarer til Hamaxitus^ og Faorina (T. cavernosus og australis)

nærmest til Abatus, men dog formodentlig tillige omfatter Atrapus.

Jeg antager nemlig, at Faorina chinensis Gr. er identisk med

Atrapus grandis Trosch. (den eneste af de her omhandlede Arter,

som jeg kjender af Autopsi), og at Gray har overseet del fine

og f. Ex. paa et slidt Exemplar vistnok temmelig utydelige Sub-

analbaand. Den Troschel-Philippiske Slægt Tripylus bliver altsaa at

dele i tre Slægter: Tripylus (Phil.) Gr. (= Hamaxitus Ti.). Atrapus

Trosch. og AbatusTr., medens Faorina Gr. ganer ind som synonym

med de to sidstnævnte. Alligevel kunde det maaskee forsvares med

lade dem blive staaende sammen i een og samme lille Sla-gts-

gruppe; thi de vise jo foruden den særlige Overensstemmelse i

Undertrykkelsen af en bestemt Genitalaabning en temmelig gjen-

nemgaaende Lighed i de fleste andre Bygningsforhold med Und-

tagelse af Sidebaandets Udvikling; og dettes Betydning for Sysle-

matiken var det jo muligt, at man havde overdrevet, skjondt u'u-

lignok J. Mullers smukke Undersøgelser (Bau d. E. p. 27 etc.)

over Forholdet mellem Fasciolernes Lob og Ambulakralfodder-

Slægt eller Gruppe alle andre Spatanger, som maatU'

i særlige (".barakteer (.'5 Genitalporer), uanseet om de

es f. Ex, drage „/Irissus frayilis* ind deri, begaaer
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man efter min Mening et temmelig grovt Brud paa Naturen;

thi i alle sine andre Forhold slutter denne sig noie til Sekt-

2as/er-Slægtens typiske Art, og ved at optage den i sig vilde

IWpy/tM-Slægteri faae et heelt andet Indhold og en Udvidelse,

der ganske strider mod den hele Retning, som Spatangernes Sy-

stematik i den senere Tid har taget; og man vilde paa den

anden Side adskille to overmaade nærbeslægtede og overeens-

underordnet, for ikke at sige tvMsom Belsdning. Jeg linder unæg-

telig 3 Genitalporer hos Sch. fragilis og 2 hos Sch. canalifcrus

ligesom Sars, men Desor angiver og afbilder 3 i en speciel

Analyse af Toppladerne hos den sidstnævnte Art (Des. Syn. t. 43

forkaste; hos den tredie meget nærslaaende Art (S. yibberulus*)

finder jeg, efter Undersogelse af en storre Suite, vel som Regel

4, men som Undtagelse 3, idet den hoire af de to forreste

mindre forer mangler hos to Exemplarer. Maaskee kan man

som nogenlunde almindelig Hegel antage, at de tre nævnte Arter

som oftest kunne skjelnes (foruden ved andre Forhold) ved at

tre Slægter gaaer aldeles ikke an. Jeg kan derfor i »Brissus

l'n>!/ilis-**) ikke see nogen „ Tripi/lus*, men kun en ligesaa god Schi-

tatter som den middelhavske Art og en ægte Repræsentant for

denne, som i det rode Hav end ydermere repræsenteres af S.

gibberulus, i Sydhavet af S. Jukesii Gr. og S. ventricosus Gr.,

ved Amerikas Kyster i fjernere Grad af Moera-Slæglcn (M.

"tropos og M. clolho-). Underslægten Brisasler Gr. Cat. maa



a) i'. |.rri|u't;ila latli-s : Erlnaurardium, Lovenia,(Gualtieria.*

/S) F. peripetala er tilstede: Breynia.

a) ligeledes F. su barialis: Hemipatagui, {^Toxast

Enallaster, haster, Epiaster).

/?) Et lukkel Subanalbaand er tilstet

Schizaster, Tripyluz, Desoria, Moera, {Periuster.

Lintina, Prenaster).

0) F. lateralis fattes:

f) Et Marginalbaand fattes.

sopsis, h'leinia {Toæobrissus). Euptt /«;<,'

** Et aabent Subanalbaand findes: Meoma, Atrapus.

*** Subanalbaandet mangler ganske: Abatus, Leskia-,

(Macropneustes, Hemiaster).



Fjerde Afsnit.

Udsigt over Echinidernes systematiske Inddeling

og geologiske Historie.

Det maa være mig tilladt at slutte disse echinologiske

Notitser med et kort Overblik over denne DyreordeOS Systematik

og geologiske Historie. Dens Systematik er — som vi lildeeis

have havt Ledighed til at erfare i det foregaaende — uagtet alle

de Forbedringer, som den i den senere Tid har modtaget,

endnu ikke saa sikker, selv om man kun vilde holde sig til

dens store Træk, at det kan ansees for overflodigt endnu en

Gang at dro'fle dens Hovedsynspunkter; og forst med den som

Basis kan der være Tale om en Dyregruppes eller Ordens

geologiske Historie*). Da alt herhenhorende er afhandlet saa ud-

forligt i Indledningen til Desors „Synopsis", kan jeg ini. !:.:'.
i

i det bele indskrænke mig til at antyde, hvilke af de mere eller

»lindre at\ ikende Anskuelser med Henswi til familiernes Antal

og Begrændsning, som have gjort sig gjældende, der forekomme

mig at nærme sig meest til det rette.

De nyere F.chinologer (Gray, Desor, Grås, Wr igh t o. s. v.)

erc enige om at dele Echiniderne i to store afdelinger: de

regulære og de irregulære, hvis Hovedforskjel er den, al

Analaahningen hos hine er omgiven af Oeular- og Genital-

pladerne, som folgelig danne en Ring om den, medens den hos



r dens Plads saa vaklende, at denne indenfor liver enkeli

Familie) af de irregulære Echinider varierer betydeligt;

flere af disse Familier, hvor den gjennemldber den hele

fra at være subapical til at være suboral, og nær-

Arier (f. Ex. af Slægterne Laganum og Clypeaster) vist

ne Henseende conslanle Forskelligheder. Noget andel

m paalideligt Kjendemærke for, om man har med en

s „endocycliske" eller „exocycliskc" Beliggenhed.

kunde derfor være Tvivl underkastet, om denne ene

p har den Vigtighed, som man saMhanliucn lilla'g^'i

de regulære Echinider end nogen anden Familie af di

Toppladcrnes Forhold, indseer jeg lige saa lidt

(Syn. p. 164), hvorledes man skal kunne være sikker

har en irregulær Echinide for sig, saameget m<



Ordning af Fodporerne paa Skallens Underside som den, der er

den gjennemgaaende hos de oligopore Echiner. Opdagelsen af

Kjæber eller Tænder hos flere Slægter af denne Familie

i navnlig hos Pygaster og Galerites) har ogsaa bidraget til at

knytte Galerit- Gruppen nærmere til de regulære Echinider,

sUj'mmI t disse Dannelser jo ogsaa findes hos Clypeaslriderne

blandt de irregulære, og skjondt man endnu slet ikke veed,

om Galcrilernes Bideredskaber have havt videre Lighed med

Beninernes. Hertil kan man maaskee for det tredie foie, at

i det mindste en Deel af de til Galeriterne henforte Slægter kan

formodes at have havt saakaldte „branchiæ orales". Tilstede-

værelsen af disse Organer er nemlig ellers overalt i Echinidernes

Orden knyttet til Indsnittene i Mundrammen; hvor disse findes, de

være nok saa svage, findes ogsaa „Gjællerne", nemlig hos alle

nulevende Echiner og Diademer: hvor de aldeles mangle, savnes

b'irndc Ciihiii^vr ny n i egul;ere Echinider ; det synes derfor rime-

Indsmts Tilstedeværelse, at forudsætte „Gjæller" hos alle de

Slægter af Galerit-Gruppen , hvor Mundrammen er mere eller

mindre dybt indskaaren, navnlig hos Pygaster, fJolectypus og

Ditceidea; derimod bortfalder denne Grund til at formode deres

dog med Bestemthed tor paastaae. at .Gjællerne" her have manglet.

- Paa den anden Side have vi i S a 1 e n i er n e en Gruppe af typiske

Echinider med fiicnsynlig Tilboielighed lil at skyde Analaabningen

ud af den af 'Koppladerne dannede Kreds: denne Aalmings Belig-

genhed er ikke længere luldkumrnen rcuti-, il. .Midten indtages al

Pygaster charakteristiske Beliggenhed tæt op til og

men dog udenfor det af Toppladerne dannede Parti.
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Skjondt man vistnok endnu kan opretholde Inddelingen

i h'rliiniiin rojtduria s. enilort/clint og E. il rctjiiditiu s. v.iocijrltci,

— thi virkelige Overgangsformer mellem disse to Suliordiin-s

kjcudes ikke, efterat J. Haimes Milnia har viist sig at heroe paa

<n Misforslaaelse -og kun at være en Acrosalenia*) — synes der

altsaa dog at være saa betydelige Tilnærmelser fra begge Sider,

at det kan være uvist, hvor megen Vægt man skal lægge paa

denne Forskjellighed. Ialfald bor man ikke, naar man vd

have et sandt Indlnk al Kchinidernrs jordhistoriske l 'il\ iklinu.

blive staaende ved denne Inddeling og blot sporge: hvorledes har

hver af disse to Grupper forholdt sig i Tidernes Lob? Sporgs-

maalet maa ogsaa gjælde de mindre Underafdelinger af begge

Subordines, i hvilken Menseende man derfor maa soge at bringe

Systemet til den stdrst mulige Klarhed og Rigtighed; jo mindre

man kan stole paa, at den primære Inddeling har nogen stor

Betydning, desto mere Vægt maa man lægge paa den sekun-

dære, Familierne, til hvilke man maaskee kan blive riodt til

olilhiske Dannelser med en hoist mærkelig Gruppe, de tavleile

(tmellatOEchinidprd'erischoecbinidæ), som vel i liere vigtige Træk

sluttede sig nærmest til de nuværende regulære Echinider og be-

.') eller 7) Ta

en Ænd
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stoit Spring mellem en Arcftatocr/m <'.- elN-r Melonites og en

Cidaris eller Echinus, som mellem disse sidste og en Galerites

eller Pygatter, og Systemet bor saavidt muligt give et adæquat

Udtryk derfor; men man vil vel vanskeligt kunne komme det

nærmere end ved at inddele Echiniderne i tre Underordener

:

Echtnida tessellata , (ypica og irregularia. Af den forste,

hvoraf Desor opregner en Snees Arter fra alle palæolithiske

Dannelser ligefra den siluriske til den permske, og hvoraf

Hall senere har beskrevet adskillige Arter fra Nordamerika,

kjender man allerede baade Former med to og med flere

(indtil 8) Rækker af Ambulacralplader i hvert Felt og alle Grader

i Udviklingen fra den tælte Kornbeklædning hos Melonites. der

forudsætter en Beklædning med fine Haar, til den fuldkommen

Cwtøm-agtige Uddannelse af Knuderne og Piggene*). Tilhæn-

gerne af Theorien om „s yn t h etisk e" Typer (d. v. ældre Dyre-

former, der i sig forene Ejendommeligheder, som i en yngre

Periode ikke optræde hos samme Dyreform, men hos forskjellige

Typer) ville maaskee i disse Forskjelligheder i Piggenes og Knu-

dernes Uddannelse see ligesom Spirerne til eller Forloberne for

de Forskjelligheder af samme Art, som senere optraadte i Echi-

nidernes Orden og som tildeels eharakteriserc de to store Grup-

per
, hvori alle yngre (sekundære, tertiære og nulevende)

Echinider dele sig.

Den anden Hovedafdeling, de typiske Echinider, vil

altsaa omfatte Desors Cidarider og Salenier. De fiirstnævnte

»g „Ualistellés". disse sidste igjen i „Oligoporcs" og „Polyporcs".

'li'-Mile Inddeling lader sig gjennemlnre med Skarphed, samt at Dia-

'/iw/-Gnippeii (S. p. 1').'}) hor udskilles som en egen Familie. Vi

og Salenierne. Det synes, at alle hidtil beskrevne fossile Former

') Jfr.Roemer Melon., Hall Jowa p. 697 t. 26, Muller Eifel p. 238 t. 3 og 4.



saavidt jeg har kunnet erfare, ingen Overgangsformer imellem

dem. Rigtignok er der mellem de allerældste Echiner nogle,

som i tnbttuel Henseende nærme sig til Cidariderne, f. Ex.

Hemicidaris, men Piggenes Beskaffenhed, de dybe Indsnit i Mund-

rammen, som godtgjore, at de have havt „Gjæller", o. s. v., vise,

at det dog er typiske Echiner, ikke Cidarider. Der er lige-

ledes adskillige uddode Former (Pseudodiadema, Phymosoma o.fl.a.),

forskjellige fra Diademernes, gjiir tiet meget usandsynligt, at de

have noget med denne Gruppe al gjore, og indtil det modsatte be-

vises, maa det derfor være tilladt at antage, at disse Slægter ogsaa i

Tændernes Beskaffenhed**), som i dette Tilfælde vistnok vil

derner. — Lige overfor den store Omskiftelighed, som de fleste

Cidarid ernes Optræden ligefra Muslingkalken til vore Hage. —

Diademerne tilhore derimod fortrinsviis den nuværende Periode;
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frembyde nogen nærmere Lighed med nogen levende Form (Ifemici

daris, Pscudodiadema, Cottaldia o. s.v.), og som altsaa repræsenter

heelt uddode Typer indenfor Familien *). — Med nogle faa Und

tageiser {Cidaris
1

Diadema? , Echinus) gaaer ingen nulevcnd

Slægt af den hele Underorden tilbage til Kridtet, ja der e

endog kun 4 af Nutidens talrige Slægter (Cidaris, Salmacis

Echinus**) og Tripneustes)
:
som angives fra miocene eller eocem

Den tredie Subordo; ile irregulære Echiiiider, klover sig

5 Familier: Galeritcr, Cas s i d ul i d e r, Spatanger, Dys-

at man kan opstille, heller ikke troer jeg, at nogen a

disse Familier lader sig underafdele i mindre Gruppei

(Trihus)
, som have Betydning i palæontologisk Henseende,

Tages den hele Underorden som en Heclhed, viser det sig.

bage til Juraperioden; 5 gaae derimod tilbage til Kridtet, (CW-
dulu$, ISucteolites, Echinolampas , Echinoeyamus og Fibularia)-f),
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14 til de eocene og miocene Dannelser. Den hele Subordo er

dernæst nyere paa Jordens Overflade end den foregaaende ; fra

Triaspcrioden kjendes ingen herhenhorende Form og fra den

ældste Afdeling af Juraperioden (Lias) kun een {CtUyrites prior);

af de fem Familier savnes de lo endnu i Juraformationen, og den ene

af disse optræder forst i de yngste Kridtdannelser. Da den

ældste bekjendte Form borer til Ztysasfør-Famiiien, skulde allsaa

denne, som i det mindste i eet vigtigt Punkt er den meest

afvigende af dem alle, være ældre end Galeriterne, uagtet disse

i Bygning staae de typiske Echinider nærmest; men Opdagelsen

af en eneste Galeritform i Liasdannelsen kan jo hæve det una-

turlige, som der kunde synes at være i den Maade, hvorpaa

Formerne træde op for eller efter hinanden.

Den af disse fem Familier, som det er vanskeligst at be-

grændse, er Galeriterne; de to Hovedkjendemærker, som an-

fores, ere i) Tilstedeværelsen af Kjæber eller Tæn-

der; og 2) at Fodgangene ere „simple", ikke „blad-

form ige". Hvad det forste Forbold angaaer, da er det egent-

lig kun paaviist hos to Slægter, medens man bos andre bar sluttet

sig dertil af den Form, som Steenkjernerne frembyde nærmest om-

kring Munden ; hvor man derimod hverken har paaviist noget saa-

dant eller af Mundens Form kan slutte sig til Tilstedeværelsen af

„Mundgjæller", der har man kun Fodgangenes Form at gaae

efter. Folgen heraf er, al man til Galerilerne har henfort Slægten

Echinaneus, der er aldeles tandlos; ligeledes den fossile Slægt

Pyrtna, som kun ved Analaabningens Beliggenhed er forskjellig

fra Echinoneus ; begge disse Slægter hore efter min Mening til

Cassidulidernes Familie, og de ville maaskee drage flere med

sig*); men det maa indrommes, at det da ikke vil være muligt al

/:,/,;„
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udpege noget constant Kjendemærke mellem Galeritcrne og

Cl.-issiduIWJerne; rilstedeværelsen eller Mangelen af Tænder og

Kjæber er vistnok det afgjorende, men selv hvor disse have været

Former
; og det er da ofte næsten umuligt at afgjore,

om de have manglet oprindelig eller ikke. — For at op-

negative Omstændighed, at den (som det fra flere Sider

er udhævet) er tandlos, men ogsaa en positiv Charakteer:

den skjæve Mund, som jo træder op hos ikke faa Cassidu-

hder f. Ex. Arter af Caratomu.?, Botriopygus og Trematopi/gus,

men ikke i nogen af de andre Familier; imod det taler, antager

man, Fodgangenes Beskaffenhed, der unægtelig hos de fleste

C&ssidulider er noget forskjellig. Vi nodes herved til at

undersoge, hvad der egenlig skal forstaaes ved „simple" og

»bladformige (petaloide)" Ambulacra, og hvilken systematisk Be-

ty*«i«g man kan tillægge disse Forhold.

Desors Definition er ikke aldeles tilfredsstillende. Den lyder

zones poriferes conservent la méme disposition du sommet

a la bouche«. Denne Deel af Definitionen passer ret godt paa alle

regulære Echinider samt paa Galeriterne, Dysasterne og Echnwneus.

forsaavidt den ikke nærmere bestemmer, hvad der skal forstaaes

ved „den samme Ordning"; taget efter Ordene er denne jo

°fte temmelig forskjellig paa Ryg- og Bugsiden f. Ex. hos Gale-

'"'-. Erhinofiilarts . Cololiocentrus o. a. Men vil man supplere

definitionen saaledes, at der ved „den samme Ordning" stal

^rstaaes, at Porerne bestandig optræde parviis, og at Pore-

Parrene f«i|gc tæt paa hinanden uden Afbrydelse og uden Mel-

,U ' Tilfælde, som den er bestemt til at omfatte. Vanskeligere
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des zones periferes sont reliés par un sillon." Paa den her

omtalte T ver fure, som saa ofte forbinder de to sammenhorende

Porer hos Spatanger, Cassidulider og Scuteller, ligger der sikkert

ikke megen Vægt; den mangler hos mange Former (f.E\. Echino-

cyamus) og synes især at optræde, naar de to Porer rykke et

Stykke ud fra hinanden. Alen heller ikke den bestemte Be-

grændsning er constant; der er mange Former, hvor det er

overmaade vanskeligt at sige, hvor Ambulacret egentlig horer op

(f. Ex. Ananchytes, Micraster, Holaster). Hos Brissus og Meoma

f. Ex. er Fodgangenes Bladform udpræget nok; men den blad-

formige Deel fortsættes ganske tydeligt af spredte Sugefodder med

enkelte Fodporer lige til Munden; Afbrydelsen er altsaa mere

tilsyneladende end virkelig (smlgn p. 121). Hos Echinolampas

ovatus seer man paa Skallens 1 udside Rækker af Gruber, som

forbinde de petaloide „Ambulacra dorsalia" med „A. oralia"; hos

en stor (ubeskreven?) kapsk Ec/itiiulu>ni><is lorldlgcr man let en

Række af fine enkelte (o: ikke dobbelte) Porer fra det Punkt

tæt ved Skallens Rand, hvor de store Dobbeltporer hore op,

indtil henimod Munden, hvor de ordne sig i tredobbelt Række til

de saakaldle „phyllodia"; nærmest ved Skallens Rand staae disse

Smaaporer endnu meget la'l. men elterhaanden fjerne de sig

mere fra hinanden. En fuldstændig Afbrydelse af Ambulakret

finder maaskee egentlig kun Sted hos Clypeastridemc , hvor

Undersidens „Porefelter" og „Porcfascirer" ;:

;
ere uden al Sammen-

hæng med Rygsidens bladformige Fodgange. Imidlertid er der

eet Forhold, som uden Tvivl bor oplages i Definitionen, og hvor-

ved denne vil vinde betydeligt i Skarphed, nemlig om Porerne

simple, naar de i hele Feltets Længde bestaae af Dob-

beltporer, som fdlge umiddelbart efter hinanden; de

ere bladformige, naar dette kun er Tilfældet med en

ige II,



som enkelte Porer *); dog kunne de igjen nærmest omkring

Alunden rykke tættere sammen og fordobble sig (som hos mange

Cassidulider). Efter denne skærpede Definition faae rigtignok d
r

e

tiest e Cassidulider bladformige Fodgange, men der gives dog

utvivlsomme Cassidulider, hos hvilke heller ikke denne Definition

slaaer til. Jeg vil ikke beraabe mig paa, at paa mangfoldige af

d' Or bi gnys Afbildninger af Pygurer , Pygauler , Caralomer,

Trematopyger , Clupeopyger , Catopyger, Oolopyger, Echino-

hrisser o. s. v. **) fremstilles Porerne som dobbelte i hele

Ambulakrets Længde og som folgende lige saa tæt efter hin-

anden, ogsaa paa Undersiden, som f. Ex. hos Dyasterne; thi

man vil kunne indvende imod mig, at Afbildningerne maaskee

ikke ere korrekte i dette Punkt; heller ikke vil jeg beraabe mig

paa Desors Figurer af Conoclypus anachoreta , Aml

apkeles og P ' **), da jeg ikke har havt Lettigbed

til at forvisse mig om deres Noiagtighed ved at sammenligne

dem med Naturen. Derimod skal jeg henvise til Cb/pcus ring-

ere Fornier af Su-el'oil.ler E-heteropodes, exobrai

1 den paa ruiL'aiiirejifs Beskaffenhed baserede Syr

P. IT. t. 915, 917, 933-35, 937-

972, 974—75, 977-78.
Des. Syn. t. 30 f. 8 og 11, t. 33



porerne, trods den i Ambulakrenes Rygdeel saa smukt ud-

trykte Bladform, baade ere dobbelte og folge meget tæt efter

hinanden i hele den Bugsiden tilhorende Deel af Ambulakret.

—

Jeg formaaer heraf kun at uddrage det Resultat, at det 1) ikke

er muligt at drage nogen fuldkommen skarp Grændse mellem

„simple" og „bladforniige" Fodgange**), og 2) at der ikke er

tilstrækkelig Grund til paa Grund af Fodgangenes Beskaffenhed at

udelukke Echinoneus (med Pyrina og muligen andre Former)

fra den Familie, med hvilken de forresten vise nært Slægtskab.

Der er endnu een Slægt, som jeg mener bor optages blandt

Cassiduliderne, nemlig den tertiære Lenita putellaris , som af

Agassiz og Desor henfores til Clypeastriderne. De Forhold,

som herved især komme i Betragtning, ere: 1) Mundens

kredsrunde Form; denne gjenfindes rigtignok hos mange

Sculelliner, men hos Cassiduliderne varierer dens Form saa-

meget fra det pentagonale til det skjævt pyriforme, at der ikke

i dens Rundhed kan være Grund til at nægte den Plads i denne

Familie. 2) Dens centrale Beliggenhed lige langt fra For-

og Bagenden; herom gjælder det samme; det er Reglen hos

Clypeastriderne, men Gnder ogsaa Sted hos flere Cassidulider

f. Ex. hos Rynchopijgus. 3) Manglen af en Roset af Fod

-

porer omkring Munden er ligeledes en for Scutellinerne og

mange Cassidulider fælles Charakteer **•). Intet af disse For-

hold kan altsaa afgjore Sporgsmaalet. Mod at opfatte Lenita'en

ogsaa Desor har havt Vanskelighed fed i Praxis at gjennemfore

i Definition, seermrm flere Steder; del indrommes saaledes, atAnancby-

ernes Fodgange kun ere ufuldkomment bladformige, og det samme



som en Clypeastride taler: 4) deels Manglen af „Ambula-

krallinier« paa Undersiden, deels ojManglen af Kjæber eller

Tænder; rnan har i det mindste ikke paaviist nogen af Delene.

For at henfore den til denne Familie taler derimod maaskee, at

6) man paa sonderbrudte Individer kan linde i Nærheden af

Skallens Omkreds, hvor dens Gulv og Loft stode sammen, nogle

indre Lameller, altsaa et Spor til Skillevægge*); men disse

Dannelser mangle jo aldeles hos Fibularia , medens de paa den

anden Side optræde i Galeritfamilien (Holectt/pus), og i dem kan

man allsaa ikke see nogen exklusiv Charakteer for Clypeastriderne.

Al af-juiende Betydning bliver derfor, mener jeg, 7) Under-

sidens Skulptur: i Midten et nogent grubet Bælle, paa Si-

derne store Vorter, omgivne af dybe Ringfurer, aldeles som hos

Cassidulus, medens ingen Scutellin kan fremvise noget lignende**).

Jeg antager derfor, at denne Form var rigtigere anbragt, da den

blev opfort i Systemet som en Cassidulus eller Nucleolites, end

nu, da den figurerer blandt Scutellerne.

Af disse Sammenligninger mellem Cassidulider og andre

irregulære Echinider vil man modtage det Indtryk, at denne

store Familie paa en Maade er Ccntralgruppen blandt de irre-

gulære Echinider; med nogle Former synes den at stode op til Gale-

riterne, med andre til Scutellerne, atter med andre til Spatangerne.

At Desors Inddeling af denne Familie i „Tribu des Echinanthes"

og „Tribu des Caratomes" efter „Mundbladenes" Udvikling eller

Manglen af disse, ikke kan gjennemfores med Skarphed, derom

er det ikke vanskeligt at overbevise sig af selve Desors Værk.

Ligesom i andre Grupper, hvor det overveiende Antal Former ere

fossile, ere Slægterne vanskelige at afgrændse og opfatles meget

forskjelligt af Forfatterne — vistnok ikke saameget, fordi Forlidens

yiu.jjke ri-tid:

jpéastrides«.
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Slægter vare mindre skarpt adskilte end Nutidens, som fordi Charak-

lererne ere vanskeligere at opfatte paa de forstenede Objekter.

Flere Slægter have havt en usædvanlig lang Levetid, f. Ex. fra

Kridtet til den nuværende Jordperiode ( Cassidulus , Nucleolites,

Echinolampas)) og Familien bliver derfor sig selv mere lig i de

forskjellige Jordperioder. Den begynder samtidig med Salenierne

og Galeriterne i Juraformationen (Etage Bajocien), spiller en stor

Rolle i denne saavelsom i Kridtet og i de tertiære Dannelser,

men synker i Nutiden ned til et forholdsviis meget lavt Minimum.

— Gal er it- Gruppe n er indskrænket til Jura- og Kridt-

perioden; dens ældste Art træder op i Etage Bajocien, dens

yngste i Skrivekridtet.

Dy saster- Gruppen er ligeledes særdeles betegnende for

Kridtet og Jura-Perioden, da den begynder med det ældste Led af

denne og doer ud med det yngste Led af hiint. Den for denne Gruppe

charakteristiske Spaltning af Toppartiet og Sondring af Skallen i

et „Bivium" og el „Trivium", er noget saa ejendommeligt, at det

ganske maa billiges, at man har opstillet den som en egen Fa-

milie. Uagtet det dadles stærkt, at man har villet finde el

nærmere Slægtskab mellem Dysasterne og Spatangerne *), maa jeg

dog vedkjende mig den Anskuelse, at denne Familie er den,

med hvilke de have nærmest Slægtskab.

Spatangernes Familie inddeles som bekjendt almindeligt i

de egentlige Spalangers og Ananchyternes Gruppe, hvilken Ind-

deling imidlertid faaer et noget forskjelligt Udfald, eftersom man

gaaer ud fra det ene eller det andet af de opstillede Kjende-

(Syn. p. 210) Muri<l«-ns Form ir li Kesaa bilabial hos Metaporhinua

Syn. t. 36 f. 12) som hos Tomaster (t. 40). Storre Forskjel er «ler ^

i Fodgangenes bygning, navnlig paa Undersiden, men den er ofte
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mærker. Benytter man saaledes Toppladernes Forhold (,,appareil

apicial compacl" og „allonge"*), udelukker man Stenonia,

den var andet end en monslros Ananchyt. Manglen af .,Fasciolæu

kan heller ikke benyttes til at afgrændse disse to Grupper; det

samme gjælder om Formen af Fodgangene, som hos Micraster

og Toxaster ikke ere mere ,,bladformige" end hos fliwq

Jeg troer derfor, at man ikke kan erkjende mere end een naturlig

Gruppe i den hele Familie, som rigtignok træder op med et for-

Bkjelligl Tidspræg ; den viser sig forst i Kridtets underste Etage

(Holaster, Toxaster)\ af de nulevende Slægter er der ingen, som

gaaer tilbage til Kridtet; derimod optraadte 9 af dem allerede

i den eocene og miocene Tid **).

De Naturforskere, som i den Rækkefolge, hvori Dyreformerne

komme frem efter hinanden i Jordens Udviklingshistorie, altid

ville see et bestemt Fremskridt mod hoiere Former, maae erklære

og Ocularpladenie danne en Kied- udenom dem igjen , eller disse

Plader r\kke paa Linie med hinanden Dg 2 af Ocularpladenie kile sig

ind mellem de to Par Genitalplader. Denne Forskjel i Toppladernes

Stilling har Des or paaviist baade i Galent- og i Dysaster-Gmppen

og benyttet den i Systematiken. At Ananchytenies lineære Top-

parti ikke kan betragtes som en Begyndelse til dets Spaltning hos

Dysasterne, seer man bedst deraf, at ogsaa indenfor denne sidste Gruppe

kan den samme Forskjel træde op (Des. Syn. t 36 f. 1 a og 7 a).

) Spatangus, Hemipatagus, JSupatagus, Breynia, Brisms, .

eller Clypeaster i
#
og for sig skulde være en hoie

form end en Echinus, Modema ?\Wx Cklaris, og jeg indseer ikke, hvad der

skulde kunne siges til Fordeel derfor. Bedre vil man vel kunne gaae

ind paa, at see en lavere Typus i de palæozoiske Echinider, dog kun

i Kraft af den Theori, at en '
< hitektoniske Ele-



Familie blandt Echinidorne: thi det or don, som optræder sidst.

Med Undtagelse af nogle faa Echinocyamus- og Fibularia- Arter,

som skulle optræde i Mastrichterkalken , tilhorer nemlig denne

Familie udelukkende den tertiære og nuværende Periode. Endnu

i den eocene Periode er den — i det mindste i Europa — kun

repræsenteret af nogle Smaaformer (Echinocyamus, Runa, Scutel-

lina, Sismondiaj; i den miocene optræder den allerede fyldigere

med flere Scutella- og Amphiope-Arter samt med store, hoit

hvælvede Ctypeaster-Former , men forst i den pliocene og nu-

værende. Jordperiode udfolder den sin hele Formrigdom. Af de

5 Familier, hvori vi have inddeelt de irregulære Echinider, synes

den at være den, som udmærker sig ved de fleste Ejendomme-

ligheder i Bygning f. Ex. en særegen Kjæbebevæbning, fuldkom-

men afbrudte Fodgange, en central Madreporplade, der ikke er

sammenvoxen med nogen af Genitalpladerne o. s. v. I mindre

Grupper synes den ikke at klove sig naturligt; man har imidler-

tid opstillet saadanne, i hvilken Henseende jeg henviser til ved-

kommende Forfattere *).

Den vedfoiede graphiske Fremstilling giver paa een Gang et

Overblik over Systemet og over Familiernes geologiske Fordeling.

menter er et Kjendetegn paa et lavere Standpun

Concentration paa et hoiere. Kun forsaavidt vil n

Orden, opfattet som en Heelhed, kunne paavise

sig paapege indenior flere af Fam
for Echin

Vedkommende. — Ih, MM dt Darwi
delse og Succession i noge nsiudi- wll

derom tor jeg ikke end

at Echiniderne er

far, hvis d

geologisk Vei; men d.-rtii vilde M,ll

Des. Syn lun tre : Lauaner, ScutellerogClypeastre; Joh.Mii 11 er (Baud.fc

to, nemlig: .Clypeastrider med Porefelter« (Clypeaster, Laganum, Åre

l'urei'asner« {liotula,MeUlta,£ncope, Lobophora,&utdla,Echmarachni
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Det vil deraf sees, at Kridtformationen er den formrigeste

Periode; thi i den ere alle Familier repræsenterede med Und-

tagelse af de udelukkende palæolilhiske Former. Den tilhorer nemlig

en Overgangstid: Salenierne og Dysasterne existere endnu, men

Spatangerne, Diademerne og (mod Slutningen af Perioden) Clype-

astriderne ere allerede traadte op. Den skarpeste Grændse i

nos som i saamange andre Dyregruppers Historie er

den, som adskiller de palæolithiske og de yngre Former.
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Chironectes arcticus Dub. & Kor.

er ingen selvstændig eller nordisk Art.

I Prof. S. Nilssons „Skandinavisk Fauna" fjerde Delen, Fi-

skarna, 1855, S. 245—59, træder Havpaddernes eller Armfin-

nernes Familie (Pedunculali Cuv.) op med fire Arter, medens

vi i Havet om Danmarks Kyster kun kjende een Art af Familien,

den almindelige Havpadde eller Bred flaben, LophmfM-

catorius Linn. De tre andre Arter ere Lophius eurypterus Dub.

«fc Kor., lialruriitis huivalis Nils*, oj, (hifotuctt* arcticus Dub. &

Kor.: alle tre skulle være ukjendte udenfor Norden og selv der have

de hidtil kun været iagttagne i yderst enkelte Exemplarer; thi den

forsle Art var dengang (som nu?) kjendt i tre Individer, Arterne

af de to sidstnævnte Slægter, kun i eet eneste Exemplar hver.

Allerede dette Forhold maatte lade formode, at de, idet-

mindste Arterne af de ikke-nordiske Slægter, maatte staae i et

noget andet Forhold til Faunaen, end Slægten Lophius og navn-

lig end Lophius piscatorius. der ingensteds synes at mangle ved

vore og Skandinaviens Kyster og overalt ved disse, om end det

ene Aar hist det andet Aar her, driver op eller fanges paa

Fiskernes Kroge. Saavel Forholdet imellem Arterne indbyrdes,

som disses Forhold til Faunaen, synes dog at ville stille sig

noget anderledes end man oprindelig havde kunnet formode.

Dr. G &ilther har saaledes i Marlsheftet af Annals of Natural

History for 1861, veiledet af nogle af Dr. Kuppel ved Messina

erholdte smaa Lophius-Individer, gjort det i en ikke ringe Grad

sandsynligt, at L. eurypterus er den hidtil ubekjendte Unge af

L. piscatorius. Om Batrachus boreaiis Ni Is s. er en egen og



selvstændig Art, og om Individet, hvorpaa Arien er grundet, i

Virkeligheden er fanget ved de skandinaviske Kyster, er der

yttret svagere eller stærkere Tvivl fra flere Sider; man sammen-

ligne Prof. Kroyer i Danmarks Fiske I. S. 476—77 og Musee-

Jnlendant Malm i Beretningen om Naturforskermodet i Stockholm

1863. Derimod har ingen Stemme, saavidt jeg veed
,

yttret

noget om den for nordisk ansete Form af Slægten Chironectes,

Ch. arcticus, skjondt der om dennes Ret til at være selvstændig

Art kan reises mere end Tvivl. Falder dens Artsret imidlertid

bort, saa falder, efter min Opfattelse, ogsaa en væsentlig Del af

Formens Betydning for den nordiske Fauna bort.

Denne lille Paddefisk er det, der her skal være Gjenstand

for en kort Meddelelse.

Professor Nilsson havde desværre ikke selv serl Fisken.

da det eneste Individ der var fanget*) af den ved de skandi-

naviske Kyster, nemlig ved Vardoehuus 1826, opbevares i det

Bergenske Museum; hans Beskrivelse er derfor, som han selv

yttrer, kun en Forkortelse af den meget fuldstændige og særdeles

udforlige, som Artens Opstillere, de Hrr. Duben og Ko ren,

have givet i det Kgl. Sv. Vetcnskaps-Akademiens Handlingar

for Ar 1844 S. 72—80, oplyst med tvende Figurer PI. 3 fig. 4

og o, den forste forestillende hele Fisken i naturlig Storrelse,

den sidste et Stykke af Huden med dens Vedhæi

Forstorrelse. Hans Artsmærke S. 257:

yjhelt stat, med glest strodda hudflihar, som art

valsformiga, i toppen kamlika, med roten omgijn

hylsa och tn/kta till kroppen"



„C h. ar c ti cxis ; Icevin u cutaneis raris,

sparsis. ca : ,n<((is et corpore

arcte adpressis, apiee pinnatis."

Men idet Professor Nilsson saaledes i Alt stottede sig til

sine Forgængeres Arbeider og deres Figurer (Tab. 3 fig. -logo),

er han bleven vildledet ved dem og reproducerer, skjondt næsten

10 Aar efter disse, en besynderlig Fejltagelse eller Feiltydning,

hvori de næwite • 1
>
^ (

i

^ < .Naturforskere med Hensyn til denne Fisk

unægtelig have gjort sig skyldige, rimeligvis fordi de kun have

havt eet eneste Exemplar for sig og ikke have villet opskjære

nogen Del af dettes Hud, men sandsynligvis dog ogsaa ,
fordi

de ikke af Autopsie kjendte den Slægt af Snyltedyr, som, ved at

bore sig saa dybt ind i Kroppen af Fiskeri og kun at lade en

Del af Snylternes egen Krop udenfor dennes Hud, her har frem-

kaldt Vildfarelsen.

Som det af de ovenfor gjengivne Diagnoser vil sees, er det

nemlig Hudvedhæng af en egen Form, der skulle udfj

Ejendommelige for denne noi diske Art, og hvorved den just som

Art skulde paa en ioinefaldende Maade udmærke sig fra den

ligeledes glatte, mellem Atlanterhavets Tangmasser levende Chir.

pictus. Men disse kuriose Huddannelser, der saa vel og saa

Q beskrives*) at være af en Pennefjærs Form, og som



en Fjer at have baade en Spole og en Fane, den forste trind,

den sidste dannet af tynde
?

parvis saralede, og paa begge Sider

af Spolens Spidse stillede Fryndsetraade, hvis Bygning i Fasthed

ligbed fremdeles sammenlignes med Finnestraalerne, og

sorn endeligen ikke angives som umiddelbare Forlængelser al

Huden, men derimod at være omklædte ved Roden af lange Hud-

skeder, som strække sig hoit op paa dem, ere nemlig ikke

andet end — de fremtrædende fjerformede Bagkroppe

meget karakteristisk Snyltekrebs netop for Cliir. piclus Cuv.

At disse Hudvedhæng ere tiltrykle (ad pres si) til Kroppens Si-

der, er ogsaa disse Snylteres sædvanlige Stilling, og ligesom

Mangelen paa al Orden eller Regelmæssighed i disse Legemers

Fordeling paa Fiskekroppen antyder, at de vanskeligen kunne være

denne Fordeling om de Pladser, hvorpaa disse Snyltere i Reglen

forekomme paa Atlanterhavets Paddefisk. Skulde der kunne

være nogen Tvivl tilbage om disse Legemers sande Natur, da

vil den af sig selv falde bort, naar man betragter den specielle

Figur (f. 5), der fremstiller et Hudstykke med en Gruppe af

disse Vedhæng, i tredobbelt Forstdrrelse, og som her gjengives.

Det skulde være besynderligt, om

ikke andre Naturforskere ligesaavel

som jeg, havde opfattet den nylig ci-

terede Figur som fremstillende er

Gruppe af yngre og ældre Pennellei

paa Huden; men derfor behovede dt

rigtignok ikke at være blevne opmærk-

somme paa den Omstændighed, at det er
|

Vedhæng at netop Arten er bleven opstillet o

i den skandinaviske Fauna.

Af samtlige Udtryk i den latinske Diagn

ganska stora flikar, en meJlan strupen och bi

vid roten af ryggfenan«. Anf. St. S. 78—79.
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„Læ\ i s si mus" tilbage, idet alle de andre maae omsættes med

det for Individet Tilfældige „speoiminilius pliiribus. sparsis Pen-

nellæ sagittæ Linn. obsitus" og af den svenske kun „helt .sliit
u

,

men begge Udtryk antyde kun en med Chir. pictus og flere

fælleds Egenskab og ikke nogen særegen; vanskeligen skal man

ogsaa i den udforlige Beskrivelse eller i Piguren finde Nogetsom-

helst, der kunde antyde en Artsforskjel fra Atlanterhavets almin-

delige Form, hvad jo ogsaa, naar undtages hine Hudprydclser,

Artens Opstillere synes at indromme.

Naar saaledes denne ved Vardoehuus indfangede Chironectes

ikke med nogensomhelst Sandsynlighed vil kunne betragtes som

forskjellig fra Sargassotangens sædvanlige Art af samme Slægt,

vil der for Oieblikket ikke være nogen Grund til at formode, at

den nordlige eller, speciellere, den nordiske Del af Atlanterhavet

skulde være repræsenteret ved nogen særlig Art af Chiroiw-tis.

saaledes som det valgte Artsnavn arcticus tidligere maatle antyde.

Individets eller, hvis de vare to, Individernes tilfældige Fore-

komst saa hoit imod Nord vil finde en fyldestgjorende Forkla-

ring i den Tilfældighed, hvormed saa mangen Gang Grenene af

Golfslrommen fore Gjenstande fra de lavere Bredegrader op til

de hoiere, til Norges og Finmarkens Kyster, ja efter S tromm en-s

Omboining imod Vest tilsidst over til de nordlige Kysler af Is-

land. I drivende Duske af Tang eller med Drivliæ, overvoxne

med Alger og Zoophyter o. s. v., ville de uden Vanskelighed

kunne fores saa langt udenfor deres Hjem. Denne Forklarings-

maade have de Hrr. Dub en og Koren, og ligesaa Prof. Nils son,

efter min Mening aldeles rigtigen anvendt paa denne lille Vardoe-

Fisk, medens de betragtede den som en selvstændig og mere

nordlig Form; den forekommer mig at være i fuld Maade anven-

delig paa den, ogsaa naar man betragter den som tilhorciidc

Sargasso-Havets sædvanlige Art. Selv det, at Fisken var i rigeligt

Maal befængt med de Parasiter, der hjemsoge den i
Sargassohavet,

vilde jeg ikke være ulilboielig til at betragte som en Slags Be-

kræftelse paa Rigtigheden af den anforte Forklaring.



Videnskabelige Meddelelser

fra

den naturhistoriske Forening i Kjobenhavn.

Andet Aarti.

03. r to ./s,..- ,;„,„,,,,,, Nr. 13-14.

Om den kirgisiske Steppehones (Syrrhaptes

paradoxus) Forekomst her i Landet i

indeværende Aar.

Da Steppdionen. S//rrliaptcs paradoxus, i Sommeren 1859 for

f'irste Gang hle\ iagttaget baade her i Landet og i England og

Holland*], syntes det kun at have været en temmelig lille Klok,

s'»m havde forvildet sig saa langt bort fra dens fjerne Hjem

• det ostlige Hoiasien. laar har denne mærkelige Fugl atter

indfundet sig baade hos os og i alle de omliggende Lande : men

•Iffine Gang er det ikke nogle faa Stykker, som saaledes have

gjæslet Vesteuropa; Sleppehonsene ere iaar komne i hundrede-

bele Sommeren igjenncm indtil langt ud paa Efteraaret.

'•'Il eller liill Beretninger nm dette paalaldende Phænomen. Man

horer saaledes, at smaa Flokke i Begyndelsen af Sommeren ere
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blevne iagttagne, og enkelte Individer dræbte i Ungarn, i Måhren

og Bohmen, i Ost- og Vest-Preussen, i Schlesien og paa flere

Steder i Mellemlydskland. Fremdeles har man faaet flere

Stykker paa forskjellige Punkter af Frankrig ligefra Lille af

heelt ned til Bayonne*); ifolge privat Meddelelse har Fug-

lei d dere viist sig i Norge i Nærheden af Christiania og i

Sverig paa Oen Gotland. Ogsaa i Storhritanien og Irland have

Steppehonsene, efter hvad min Ven, den dygtige Ornitholog

Hr. A. Newton, skriftligt har meddcelt mig, indfundet sig i

Mængde i den forste Deel af Sommeren, men synes der at

have været endnu mere efterstræbte end andetsteds, og forstørste-

delen at være blevne bortskudte næslen ligesaa hurtigt, som de

viste sig; idetmindste 75 Stykker II de ltil de f le

Dage af Juli blevne skudte paa forskjellige Steder i Landet fra

Nordpynten af Skotland til Englands Sydkyst, og fra den af

Nordsoen beskyllede Kyst tvers over til Irland, men det over-

vejende Antal rigtignok langs Ostkysten, i Grevskaberne Norfolk

og Suffolk. Enkelte Stykker synes dog at have undgaaet åen

forste hidsige Forfølgelse; ialfald er der atter i Slutningen af

August skudt nogle faa og selv i September endnu een Steppe-

hone i England. I stor Mængde ere Steppehonsene iaar end-

videre komne til den frisiske 6 Borkum, hvor de have slaaet

sig til Bo hele Sommeren, og hvor de, trods alle Efterstræbelser.

endnu ud paa Efteraaret have været at finde i anseelige Flokke**).

Endelig foreligger der Beretninger om deres Forekomst paa 6erne

Helgoland og Norderney, ved Pinneberg i Holsteen, paa Rugen og

i Forpommern, men de sidste 4 Steder dog, som det lader, l'isi

seent ud paa Efteraaret ved den Tid, da disse fremmede Gjæsler

forstørstedelen stode i Begreb med alter at forlade os***)-

.
Der er imidlertid neppe noget Sted, Borkum end ikke und-
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tagen, hvor Steppchonsene iaar have indfundet sig talrigere, op-

holdt sig længere, og, om jeg maa bruge Udtrykket, folt sig

mere hjemme end i vort eget Land, og det har her været muligt

at indsamle saadanne Oplysninger om disse besynderlige Fugle,

hvortil der ikke andetsteds har va-iet Ledighed, og som bidrage

til at oplyse visse Sider af deres endnu ikke tilfuldc kjendte

Levemaade. Det har naturligviis sin Interesse at faae samlet,

hvad der saaledes er bragt i Erfaring om Steppehonsenes Op-

træden hos os, og jeg skal derfor her meddele, hvad der ad

forsJtjellige Veie er kommet til min Kundskab derom. Selv

har jeg imidlertid ikke havt Ledighed til at besoge noget af de

Stedt i, hvor de have opholdt sig; det er derfor for en stor

Deel Andres Iagttagelser, jeg stotter mig til. Jeg skal i det

Folgende stadigt nævne mine Hjemmelsmænd og holde mig

saa nær til deres egne Ord som muligt; at min Beretning skulde

udiomme Æmnet , tor jeg imidlertid langtfra troe; jeg tvivler

tverlimod ikke paa, at Andre ville kunne foie Adskilligt til den,

og jeg haaber, at det maa skee*).

Det tidligste man iaar har mærket Noget til Sleppelhinsene

her i Landet, synes at have været i den sidste Trediedei I al

Mai Maaned, altsaa ved samme Tid, som de ogsaa begyndte at

vi.se sig i Ost- og Mellemtydskland**) ; de bleve omtrent sam-

Wlgt trufne paa meget forskjellige Punkter af Landet og have

fra det Oiehlik af været iagttagne mangfoldige Steder omkring i

Danmark, ikke blot Sommeren igjennem, men langt ud paa Efter-

aaret, ja til ind i Vinteren. Det er imidlertid langfra^ at de

overalt have viist sig i lige Mængde og opholdt sig lige længe; den

jjdske Ilalvoe, og der fornemmelig atter Vestkysten i dens hele

Uditrekoing ned tål Lideren, har været deres rette Tilholdssted,



medens blandt vore Oer ikkun Sjælland og Laaland

besogte af dem, og de selv der kun have været

nogle faa Tilfælde. For at begynde med disse bl<

24de Mai hos en Vildthandler her i Byen af en

Samler, Hr. Meubelhandler Johansen, kjiibt en Steppehone

(en 5), som efter Sælgerens Sigende var bleven bragt ham fra

Byen Greve, en Miils Vei fra Roskilde, og som efter Udseendet

at domme maatte have været skudt et Par Dage forud, allsaa

den 21de eller 22de; om den var skudt ud af en Flok, eller

om der ikkun havde viist sig denne ene Fugl, er ikke blevet

oplyst. Omtrent i de samme Dage blev der dernæst ved Nysted

paa Sydkysten af Laaland skudt et Par, hvoraf Hannen, saa-

vidt jeg veed, opbevares udstoppet i en Samling der paa Oen,

medens Hunnen kom til Kjobenhavn. Efter disse tvende enkelt-

staaende Tilfælde tidligt paa Sommeren vides Sleppehonsene ikke

igjen at være blevne bemærkede paa nogen af vore Oer liirend

langt ud paa Efteraaret, da der pludseligt i Skippinge Herred paa

Sjælland viste sig en Flok paa henved en Snees Stykker, af hvilke

een Fugl blev skudt ved Faurbo-Kro den 28de October *). Hvad

(lerne angaaer synes det derfor, som om disse fremmede C.jæster

kun ere trukne hen over dem i Forsommeren paa deres Vei

fra Ost eller Sydost, men neppe nogetsteds der have opholdt sig

Sommeren over, idet den Flok, som lod sig tilsyne saa seent ud

paa Efteraaret ved Faurbo, vel snarest maa antages ved den Tid

at være kommen tilflyvende fra det Sted, hvor den havde tilbragt

Sommeren. Anderledes har Forholdet været i Jylland og Sles-

vig. Steppehunsene have der paa flere Steder i Klitegnene langs
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Vesterhavet og de tilgnendsende Ly nyheder opholdt sig flere

Maaneder i Rad uden al lade sig forstyrre, naudigen have de i

Mængde taget Ophold i Egnen omkring Ringkjobingfjord, og

deres Ophold der er blevet al en saamegen stiirre Behdning.

som det har givet det Kyl. Mus/rums lleeraarige Velynder, Hr.

Toldeontrnlleur Riilow, Lejlighed at skaffe vigtigere Oplysninger

om disse fremmede Gjæster, end det turde være lykkedes at til-

veiebringe paa noget af de andre Steder, hvor de iaar have

viist sig.

Den forste Gang, Steppehonsene saaes i den omtalte Egn.

var den 21de Mai, da der ved Byen Ringkjobing paa en Byg-

ager viste sig en lille Flok paa 14 til 16 Stykker, af hvilken del

lykkedes lo Jægere at udpille 4 Fugle, hvoriblandt een kun

vtftgeakjgdes og blev sendt levende til Hr. Kjærbolling i Kjo-

benhawi, medens af de ihjelsiudte Fugle de tvende efter For-

lydende sendtes til Hr. Stiftsphysicus Kjær i Ribe, og den tredie

gik til Kjobenhavn, men blev odelagt underveis. Omtrent ved

samme Tid, formodentlig mellem den 20de og den 25de Mai,

blev ifolge Hr. Apolheker Benzons velvillige Meddelelse en

mindre Flok paa ikkun 5 Stykker seet ved Byen Vittorp i Ou-

trup Sogn sydenfor Ringkjobingfjord. Det var ogsaa der paa en

Bygmark at Fuglene bleve trufne, og en Gaardeier i den nys-

nævnte Landsby skjod et Par af dem (en $ og en $), som han

selv udstoppede og beholdt. I Slutningen af Mai fik Hr. Biilow

rnderretning om, at der fremdeles oysaa opholdt sig Steppehons

mellem Klitterne paa den Landstrimmel, som skiller Ringkjobing-

fjord Ira Havet, idet en Person fra den lille By Rindom tæt ved

Nymindegab og der seet en Flok af disse Fugle. Ledet af den

s retning om

mærkværdige Fugle og

jerregaard boende Jæger



ved Navn Niels Peter Hansen med Anmodning at forsoge

paa at skyde nogle. Denne, som indtil da ikke havde lagt

Mærke til, at der var Steppehons mellem Klitterne, begav sig

derud den 6te Juni og traf ogsaa meget snart en Flok paa hen-

ved 30 Stykker, af hvilke han nedlagde 4, viiigeskjod 3 og fan-

gede 4 levende paa en Maade, som vi i det Folgende nærmere

skulle omlale. Hele sit Jagtudbytte, de 4 dode og de 7 levende

Fugle (5 <J, 6 $) sendte han dernæst med et Skib fra Ny-

mindegab til Ringkjobing, hvor Hr. Biilow havde den Godhed

strax at afsende en Han og en Hun af de skudte Fugle til

Musæet og tillige at tilbyde det alle de levende mod en Erstat-

ning til Jægeren, et Tilbud, som selvfølgelig med Taknemlighed

modtoges, hvorefter de 7 levende Fugle ankom hertil i god Be-

hold den 20de Juni. 1 de nærmeste Dage efter denne heldige

Fangst blev der, efter hvad Jægeren under et senere Besog i

- fortalte Ur. Biilow, i Nærheden af Bjerregaard

endnu skudt en o til 6 Stykker, af hvilke dog ingen bleve op-

bevarede, og fra den Tid af bleve Steppehons dernæst jævnlig

iagttagne og af og til skudte mellem Kiilterne hele Sommeren

igjciinrm; de opholdt sig om Dagen hyppigt paa Agrene, men toge

deres Tilflugt til Klitterne, saasnart de bleve efterstræbte. Forst

svundne, men desværre kan Tidspunktet, da de sidst bleve fceetø,

ikke noiagtigt angives. Endnu mindre haves der Iagttagelser om

Varigheden af deres Ophold fra de andre Steder i Ringkjobing-Egnen,

hvor der i Sommerens Lob har været seet Steppehons, og ihl.indl

hvilke jeg endnu kan anfore Ulvborg i Nærheden af Nissumfjord,

hvor der i Juni Maaned blev skudt en Stcppehiine, fremdeles Brei-

ninggaard, beliggende inde i Meden 2V.» Miil ost for RingkjoDinjX,

hvor der den 14de Juni blev skudt 4 Stykker, og endelig det

rigtignok fjernere Bramminge-Sogn, et Par Miil Nord for Ribe,
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hons i Mængde. Steppehonsene liave imidlertid ikke hlot i andre

Henseender Im\I ligesom el andel Hjem mellem Klitterne vesten-

for Ringkjobingfjorden, de have ngsaa \ uglet der, maaskee

endog to Gange. De forste Æg bleve fundne kort efter at Fug-

lene vare ankomne. Tilligemed de den 6te Juni fanged, Fugte

sendte Hr. Biilow nemlig ogsaa 4 endnu med deres Indhold

forsynede Æg, hvoraf de tre vare tagne i Reden af Jægeren, der

havde .skaffet ham Fuglene, hvorimod det fjerde, som i Modsæt-

ning til de andre var hvidt, ved Fuglenes Ankomst til Kiimkjo-

hing fandtes liggende i Kassen, hvori de vare indspærrede, og

saaledes var blevet lagt underveis af en af Honerne, men noget

fortidligt, inden Skallen endnu var bleven farvet. Jfolge de Op-

lysninger, som min ærede Correspondenl paa min Anmodning

indhentede og meddeelte mig i et Brev af 2den Juli, havde Jæ-

geren, der skaffede baade Fuglene og Ægene, fundet to Reder,

og en Nabo af ham en tredie i den mod Havet vendende Deel

af Klitterne ved Bjerregaard, og paa de to af disse Reder ?are

netop to Par af de indsendte Fugle fangede i Snarer, forst Ho-

nerne og noget derefter ogsaa Hanerne. To af Rederne vare

Fordybning i Sandet, hvori der var lidt tort Marehalm, og inde-

holdt tre Æg, blev funden i storre Afstand midt oppe paa en

Sandklit. Af de i Rederne tagne Æg befandtes de tvende ved

Udpuslningen at være aldeles friske, men i det tredie havde

Foetus netop begyndt at danne sig; de tre Æg hidrore derfor

vistnok fra forskjellige Reder, og af Alt, hvad der overhovedet

tiden, dengang de fandtes (den 6te Juni), netop var begyndt

eller skulde begynde. Foruden de ovenfor omtalte Reder, blev

der i Lobet af Juni Maaned fremdeles fundet endnu nogle flere

af andre Folk der i Egnen, alle under lignende Forhold som de



forste, i Klitterne ud imod Havet; men yderligere Oplysninger

ere ikke derved komne tilstede; ikke een at dem blev skannet

og iagttaget, ja der synes end ikke at være blevet opbevaret

saameget som et eneste af de deri fundne Æg, og omendskjondt

der er Grund til at antage, at der er blevet Reder tilbage, som

ere undgaaede al Eftersogen, og skjondt Jægeren, hvem de her

meddeelte Iagttagelser skyldes, oftere streifede om i Klitterne

og saae Steppehons (saaledes den 28de Juni to og Dagen der-

paa atter een Steppehone), lykkedes det ham dog ikke at skaffe

nonen Kylling eller ung Fugl. Der gik nu nogen Tid uden at

Hi. Bulow havde Leilighed til at bekymre sig videre om Steppe-

honsene i Klitterne, men i Slutningen af Juli blev han ved en ny

og indtrængende Anmodning om at skaffe nogle Fugle og, hvis

muligt, nogle Æg, foranlediget til atter at lade Klitterne gjennem-

soge af den samme Person, som han tidligere havde henvendt

sig til, og han havde derpaa den Godhed i et Brev dateret den

23de September at underrette mig om det i hoi Grad interessante

l'dfald af Eftersøgningen, Jægeren begav sig den 27de Juli ud

mellem Klitterne og traf efter længere Sogen omsider heelt nede

ved Nymindegab en Flok paa 12 til 14 Stykker, hvoraf han

skjod to; Reder lykkedes det ham imidlertid ikke at finde der,

og han begav sig derfor atter nordpaa, hvor han endelig Sg«

ud for Bjerregaard ved de alleryderste Klitter ved Havet jog en

Steppebdne op fra Reden, som var anbragt mellem nogle Stene

i Sandet uden mindste Udfodring og indeholdt tre Æg. Efter

at have mærket sig Stedet, begav Jægeren sig hjem med det

Forsæt næste Dag at sætte Snarer ved den og saaledes sikkre

sig ikke blot Ægene men ogsaa Fuglene. Den folgendc Dag

satte han fiirst ganske lidligt om Morgenen en Snare ved Reden

lerfl Tid

todte pa

bur.

)gle S

n anden Side

iorn tilb;ige h 1 Red«»n, var Hiincn

Timer d erpaa sad o£ ii II men

der imidlertid til hans Overra-
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skeise var kommen en Kylling frem af et af Ægene. Han fog

nu de gamle Fugle, Kyllingen og de lo tiloversblevne Æg (hw.r.il

det ene havde en Revne) og gik hjem til sit Huus; her lagde

lian Kyllingen og Ægene i en Æske med Uld, og der kom strax

en Kylling til frem; det trcdic Æg var raadent. KyUhvgénte

lerede kun en Dag, og det raadne Æg blev odelagt af Muus.

Ved disse Erfaringer fra de jydske Klitler (hvis Paalidelig-

hed jeg ingen Grund har til at tvivle om), blive de tidligere Be-

retninger om Syrrhaptes'ens Ynglen deels bekræftede, deels be-

rigtigede og udvidede; det fremgaaer jo nemlig af dem ikke

blot, at Steppehonen (hvad man allerede forud vidste) er en mo-

nogam Fugl*), men tillige, at Hannen hjælper Hunnen ved

Rugningen, og at Ægenes normale Tal er 3**) ligesom

l"»s de beslægtede Sandhons QPterocles)***). Mere tvivlsomt

kan det være, hvorledes den Omstændighed skal forklares, al

der allerede den 6te Juni fandtes Æg, som Fuglene lige skulde

til at ruge eller vel endog just havde begyndt al ligge paa, og

« «!<•' dernæst igjen den 28de Juli fandtes Æg, af hvilke Kyl-

hvilke Ungerne bleve udklækkede i de allersidste Dage af Juli,
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ikke kunne have været lagte i Begyndelsen af Juni, behover man

selvfolgelig ikke at spilde noget Ord paa ; men Spor^smaalel er.

om Steppehonsene i Sommerens Lob have lagt 2 Gange Æg hos

os og opklækket 2 Kuld Unger, eller om Yngletiden uafbrudt har

vedvaret fulde to Maaneder, saaledes at nogle Honer have

lagt Æg noget tidligere, andre noget senere. See vi i den An-

ledning hen til, hvad der foreligger om disse Fugles Ynglen i

deres egentlige Hjem, saa veed man af Raddes paa daglige

Iagttagelser grundede Skildring*), at Syrrhaptes paradoxus er

en af de allerfdrste Trækfugle, som om Foraaret indfinder sig i

det Russiske Daurien, og at den allerede da er parret. I den

forste Tid efter dens Ankomst (i Slutningen af Marts) kan Tem-

peraturen om Natten endnu synke endog til -— 12°; selv langt

ind i April holder Veirliget sig endnu stedse raat og koldt;

Nattefrost er ganske almindelig, og Soerne og Floderne have

endnu deres lisdække, men ikke desto mindre begynder Steppe-

horten at ruge omtrent i Midten af denne Maaned. Den 12te Mai

trafRadde allerede dens Unger, ikkun 14 Dage senere (den 2tfde

Mai) havde den efter hans Iagttagelser for anden Gang Æg samtidigt

med, at de sidste Trækfugle ankom, og henimod Midten af Juw

var ikke blot det andet Kuld Unger udklækket, men Fuglen synes

endog, ialfald det Aar, da Radde iagttog den, ved den Tid atter al

være dragen bort fra sine Ynglepladser i Hoisteppen omkring Tarei-

Soerue. Sammenligner man nu de her i Landet gjorte Erfaringer

med denne Skildring, seer man, at orn end den Tid, der er hen-

gaaet fra den Dag, da de forste Æg bleve fundne i de jydske

Klitter, indtil den, da et Kuld Unger ved Udgangen af Juli netop

det kan synes m^get tvivlsomt, om den ogsaa virkelig kan for-

slaae til Udklækning af 2 Kuld, og om den rette Forklaring ikke

Ha. Ide, <; [Serichte nl.er Heisen im Suden von Ost-Sildrien ctc St.

Peterburg 1861. s 373 og liere Steder indtil S. 417. Hadde l»enjt-

ler i alle sine Tidsangivelser den russiske Tidsregning jeS har oven-

for for Beqvemmeligheds Skyld forandret dem til ny SU«.
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snarere er deru al nogle Steppehoner have lagt Æg noget ti. IIi^m,«.

andre noget senere, saa er den dog paa ethvert Tilfælde ikke kor-

tere end det Tidsrum, som ogsaa ifdlge Raddes Iagttagelser er

nok for disse Fugle til Opklækningen af to Kuld Unger, og det

under tildeels ugunstigere Temperaturforhold. Men skjund! man

derfor (forudsat at Raddes Iagttagelser ere rigtige) vel nok tor

antage, at Steppehonsene iaar virkelig have udruget to Kuld Unger i

Klitterne ved Nymindegab, saa have disse Fugle paa ethvert Til-

fælde hos os ruget til en ganske anden Tid end i Daurien, idet

deres første Ynglen her i Landet er indtruffen noget senere end

selv deres sidste i deres Fædreland. Der paatrænger sig altsaa

endnu det Sporgsmaal, om den usædvanlige Reise, som disse fugle

iaar have foretaget, maaskee skulde have foranlediget en Udsæt-

telse af den sa.'d\aiilii;i Parringstid, eller om de snarere allerede

havde udklækket et Kuld Unger, inden de viste sig i Europa,

og om de maaskee, skjfindtRadde ikke har iagttaget det, aarligt

yngle tre Gange, ligesom Pterocleserne idetmindste tildecis

gjore. Imod det sidste Alternativ (som e( | ers vi | dc forekomme

mig det rimeligste) synes den Omstændighed at tale, at talfald

een lille Flok iaar viste sig i Europa (ved Briinn i Mabn-n)

allerede den 6te Mai, altsaa saa tidligt, at man har ondt ved

at troe paa en forudgaaeude Ynglen andetsteds. Noget afgjo-

rende Svar kan man imidlertid neppe give allerede nu, der

bliver med Hensyn til dette Punkt Tvivl tilbage, som ikke

^m bises uden gjennem fortsatte Iagttagelser. Steppehdnsenes

Æg er i den allernyeste Tid blevet smukt afbildet og beskre-

det. I det Hele taget ligner Æget (som det da ogsaa var at

I The Proceed. of the scientific meetings or the Zook^ira! Son.-ty

London f. the year 1862. t. XXXIX, p. 397.

,i Mad de 1. c.
p" 415.
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vente) overordentlig meget Sandhonens Æg i Form og til-

deels i Farve. Den samme til det Cylindriske sig nærmende

Form, som er saa charaklciistisk for dennes Æg udmærker

ogsaa Steppehbnens, dog er den ikke stedse lige stærkt ud-

præget; Ægenes Storrelse varierer noget; hos det stdrste af

de 4 foreliggende Æg er den længste Diameter netop 45""", den

korteste 3fW m
: hos det mindste ere disse tvende Maal 42

og 27V"1

; det storsle Æg vciede, friskt, noiagtigt 5 Qvintin.

Ægenes Grundfarve er, nu efter at de ere udhlæste, mat leerguul:

da de vare friske, var en svag gronagtig Indblanding i Farven netop

synlig, men en levende sogron Farve, saaledes som det af Newton

friskt undersogte Æg frembod, havde mine Æg ikke. Paa den

leergule Bund findes der to Systemer af uregelmæssige, storre

og mindre, morke Pletter, nogle dybere liggende, blegere, tildeels

noget udviskede af graabruun Farve, andre tildeels dækkende de

forrige, morkere og af mere reen bruuri Farve; begge Slags

dog er der ikke noget blandt de foreliggende Æg, der har saa

faa morke Pletter, som det Newton har afbildet. So* <W

iremgaacr ;.f denne Beskrivelse ligner Steppehonens Æg navnlig

Ægel af Pterodes alchata ; kun have de morke Pletter ikke

fuldt saa dyb en Tone og samle sig ikke saameget ved den ene

Ende, som Tilfældet er paa det eneste Æg af det. sidstnævnte

Fugl, der staaer til min Raadighed. Flvad Beskaffenheden af

Skallens Overflade („Kornet") angaaer, da er der en saa godt som

fuldstændig Lighed mellem begge Fugles Æg. Æggeblommen har

seæg. Det fjerde, af den ene Hone under Transporten til Bing-

kjobing for tidligt lagte Æg er, som sagt, hvidt, men dog iM»

meget tine og blege, uregelmæssige graaagtigc Streger og Stænk;

lb. lin Is . Iret Kalkmasse kittede fast til det.

Vender man sig fra Ringkjbbing-Egnen til den ovrige Deel
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sig i Mængde nordfor Liimfjorden i Vendsyssel; men de synes

der at have indfundet sig noget senere, eller ere ialfald ikke

blevne bemærkede (idelmindste ikke i storre Flokke) saa tidligt

som i den forst omtalte Egn. Ifolge Meddelelser fra Ur. Pro-

prietær Roulund til Aagaard i Vesterhanherred, som Fir. A.l-

junct Juel har havt den Godhed at indhente, havde store Flokke

af Steppehcins paa 20 til 50 Stykker i de forste Dage i Juli

viist sig paa Gaardens Brakmark og taget Ophold der; de

vare meget vilde og skye, og skjondt der i Begyndelsen

oftere blev gjort Jagt efter dem, lykkedes det dog ikke at

skyde nogen; endnu i Begyndelsen af September saaes de af

"S til, men da kun enkeltviis; hvorpaa der i October atter viste

sig en Deel, som dog forsvandt igjen i Slutningen af Maaneden,

og i et Brev fra sidste Halvdeel af November beretler Hr. Pro-

prietær Roulund, at han ikke har seet nogen Steppehone efter

den 1ste November. Ogsaa paa forskjellige Steder i Omegnen

var der efter Hr. Roulunds Sigende seet Sleppehons: men om

de havde ynglet der i Egnen, og . navnlig i deri nærliggende

Kollerup-Klit, havde han ikke kunnet bringe i Erfaring; imidler-

f,
i Menneske i Klitterne, og at Steppehonsene derfor gjerne kande

have været der og ynglet uden at der var bleven lagt Mærke til

Ifolge Meddelelser i Hjorring-Amtstidende af 15de August og

Aalborg-Stiftstidende af 17de s. M. , som desuden bekræftedes

' c t mig foreviist Privatbrev fra Sæby dat. 10de August, ti.it

fremdeles en Jagtliebhaver fra den sidstnævnte Bye, Hr. IJeu-

tenanl Bauditz, i den forste Uge af Maaneden store Flokke af

Sleppehons, tilsammen vist over 100 Stykker, i Klitlerne i Raa-

h
J l

'
rS Sogn mellem Aalbæk og Skagen. Det lykkedes ham i lo

Skud at nedlægge tre Fugle, hvoraf een (en $) af Hr. Herredsfoged,

J ustit Sraad Gad i Sæby blev indsendt til Universitetets zoologiske

-Vlusæuna. Lokket af Efterretningen herom log et heell Jaglsel-
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skab fra det sydlige Vendsyssel nogle Dage senere op til Skagen,

hvor det imidlertid trods 7 Jægeres forenede Bestræbelser dog

lun tykkedes at skyde 5 Stykker, og det kun derved, at nogle af

Jægerne skjulte sig mellem Klitlerne, medens de andre joge Fuglene

op. Om der senere er bleven skudt endnu flere Steppehons der,

er mig ubekjendt, men ialfald skulle store Flokke endnu længe efter,

langt ind i September, have opholdt sig i Nærheden af Skagen

ifiilge en Meddelelse i Aalborg Stiftstidende af 23de September.

Foruden paa disse to Punkter har man endnu mange andre

Steder i Vendsyssel baade seet og skudt Steppehons; saaledes

er der ifolge en velvillig Meddelelse af Hr. Adjunct Juel i Aal-

borg engang i Augustmaaned skudt en Steppehone paa Ranten

af en Sandgrav ved Gammelvraa. I et Brev dat. 4de Septem-

ber har fremdeles Lægen, Hr. Fr. Hornemann i Hjornng oplyst, at

der i de Dage i Omegnen af Herregaarden Norre Elkjær var

seet en stor Flok, hvoraf en enkelt Fugl var bleven skudt, og i

et senere Brev af 29de s. M. meddeler han endvidere samme

Dags Morgen at have kjobt en Steppehone, som var bleven skudt

ved Bronderup (en Fjerdingvei fra Hjorring) paa en Bygstub, og

som havde Spiseroret og Næbet fuldt af Byg. Der havde kun

været den ene Fugl; den var endnu tildeels i Fældning og saa

skamskudt, at han ikke havde anseet det for Umagen værd at

Dageaf October blev der endvidere ogsaa ved Ingstrup Præstegaard

i Hvctbo-Herred skudt en eenlig Steppehone, og endelig har

Hr. Juel meddeelt mig, at der den 27de Oelober paa Marken

ved Norre-Sundby ligeoverfor Aalborg havde viist sig 2 Stykker,

hvoraf een blev skudt og foreviist for ham, hvorefter den sendtes

til Kjobenhavn for der at sælges. Fra den ostlige Deel af Jyl-

land veed jeg kun et eneste Exempel paa, at man der iaar har

bemærket disse Fugle, idet der i Aalborg-Stiftstidende for lid«'
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altsaa ikke langt fra det Sted, hvor i 1859 den forste Steppe-

hone blev skudt, som vides at være truffet her i Landet.

I Sonderjylland blev den forste Steppehone truffet den 22de

Mai, altsaa Dagen efter at de forste 4 vare blevne skudte ved

Rkgkjflbiog. Ifolge et Brev fra Ur. Adjuncl Ramsing i Ribe,

hvem jeg skylder Fleertallet af de Oplysninger, jeg har modtaget

om Steppehonsenes Forekomst i denne Deel af vort Land, var

den bleven funden dod tæt udenfor Ribe paa Landeveien fra

denne By til Tonder og sandsynligviis var omkommen ved i

Flugten at være tornet mod Telegraphtraaden , en Mande,

hvorpaa, som vi strax skulle see, flere Steppehons ere blevne

<l>'els Btrtx dræbte deels saarede og fangede i Slesvig, ligesom

det ogsaa har været Tilfældet i andre Lande. Den dode Fugl

blev bragt Ur. Ramsing, som atter sendte den til Universitets-

Museet; det var en Hun. Den 9de Juni blev der atter bragt ham

•'i' Sti-ppehiiiie. denne Gang en levende, som ligeledes var floiet

mod Telegraphtraaden paa Tonderveien lidt udenfor Kibe, og

som ved denne Ledighed havde beskadiget den hoire Vinge

temmelig meget; Hr. Ramsing satte den i Buur og sdgte al

holde den ilive, men den blev daglig svagere og dode omsider

efter 6 Dages Forlob, rimeligviis som en Folge af Saaret i Vin-

gen; den blev sendt til Kjobenhavn for der at udstoppes til

Kibe-Skoles Samling, men befandtes ved Ankomsten at være

raaden og ubrugelig til Udstopning; hvad der iovrigt blev gjort

med den, veed jeg ikke. Omtrentlig ved samme Tid blev der

fremdeles ogsaa i Nærheden af Tonder paa samme Maade fanget

et Individ levende, som Hr. practiserende Læge Friis i Tonder

kom i Besiddelse af, men hvis senere Skjæbne er mig ubekjendt.

1 de ovenanforte Tilfælde har der ikke været Leilighed til at er-

fare, om de enkelte Steppehons, der fandtes dode eller saarede

Paa Veien, have været i Selskab med flere eller ikke, men det kan

P« anden Maade godtgjdres, at Fuglen ved den Tid opholdt sig

' betydeligt Antal i Sonderjylland; thi Hr. Ramsing har med-

delt mig, a t en Bonde fra Vester-Vedsted (en halv Miil syd for



Ribe) i de sidste Dage af Juni kom til Ribe med en skudt

Steppehone, som han overlod til Hr. Apolheker Lind der i Byen,

og meddeelte, at han havde skudt den ud af en meget stor Flok,

efter hans Skj.'iii vel et Hundrede Stykker, paa en hoitliggende

Boghvedemark ved hans Hjem. ifolge en Notits i Journal fur

Ornithologie*) synes der endvidere at være seet en Flok Steppe-

hons i denne Sommer paa Oen Sild i Badesaisonen, rigtignok

har den una\nle Hjemmelsmand ikke selv havt nogen af dem i

Hænder eller blot været Fuglene nær, men efter hvad der siges

om deres Bevægelser er det, i Betragtning af de ovrige iaar gjorte

Erfaringer, rimeligt nok, at han ikke har taget Feil. Ogsaa ved

November til Flensburger-Zeitung af ote November, nogen Tid

iloneien blevet fanget en Steppehone levende, som var vingelam

og vel sagtens var bleven det ved at flyve mod Telegraphtraaden,

og endelig har Hr. Adjunct Gronlund i Haderslev i et Brev af

12te Januar 1864 meddeelt Hr. Professor Steenstrup, at der

den 24de October var blevet bragt ham en Steppehone, som var

nok en Fugl, der undslap.

Del er imidlertid ikke blot det egentlige Danmark, som

Mcppelionsene iaar ha\e gjæstet, selv de fjerne Færoer lia\e

været besogte af dem. Ifolge en velvillig Meddelelse af Ur.

Sysselmand H. Muller har han selv faaet tre Exemplarer. Hel

l'orsle var i Mai-Maaned blevet fundet drivende dod paa Soen

nærved Land; de tvende andre, begge <J, "leve skudte i Begyn-

delsen af Juni ved Kaibak, en Miil fra Thorshavn paa Stromocn

;

begge havde Kroen fuld af færoisk Byg, som endnu ikke havde

spiret, og som de maatte have pillet op paa Marken. Endnu

to andre Steppehons bieve samtidigt iagttagne sammesteds: <' e

bleve ikke skudte og forbleve roligt paa Oen, hvor de jævnlig



Blandt de i det Foregaaende anforte Tilfælde er der allerede

nogle, som vise, at Steppehonsene have været trufne her i Lan-

det saa langt ind i Vinteren, at disse fremmede Gjæsler næsten

kunde formodes at have slaaet sig til Ro hos os og at ville

blive her Vinteren over; og jeg kan dertil endnu foie, at der

ifolge en Meddelelse fra Hr. Fr. Hornemann endnu kort for

Juul har været seet Steppehons i det nordligste Vendsyssel, og

at der ifolge et Brev fra Hr. Bulow endnu i Ugen mellem Juul

og Nytaar blev skudt en enkelt Steppehone tæt udenfor Ring-

kjobing. Jeg troer dog, at en slig Formodning vilde være

mindre berettiget; da den sidste Steppehone blev skudt ved

Ringkjobing, havde man allerede forlængst Intet mere seet til

de Flokke, der Sommeren igjennem havde opholdt sig der i

Egnen; det var aabenbart en vildfarende Fugl; Dr. Altum har

tilskrevet mig, at de store Flokke, som opholdt sig paa Borkum,

forsvandt fra den i October Maaned, og endelig er Steppehonen

jo, som vi have hort, en Trækfugl i sit Hjem. Det er derfor

neppe tvivlsomt, at disse Fugle i Efteraaret i October atter

Dokkeviis ere dragne bort fra deres uvante Sommerstationer uden

at det derfor er sagt, at de have fundet V
7eien tilbage til deres

oprindelige Hjem. De Steppehons, som ere blevne iagttagne

hos os saa meget seent, det være sig enkelte Fugle eller Smaa-

Qokke, ere derfor rimeligviis enten ved et eller andet Tilfælde

blevne skilte fra de bortdragende eller have maaskee endog slet

ikke tilbragt Sommeren hos os, men et eller andet Sted i Nabo-

landene, og have efter at være brudte op derfra streifet vildfa-

rende omkring. At der virkelig har fundet et almindeligt

Opbrud Sted i Efteraaret, derfor taler ogsaa den Omstæn-

dighed, at der netop fra den Tid af begyndte at vise sig storre

eller mindre Flokke paa mange Steder i Europa, hvor der slet

ingen Steppehons havde været seet Sommeren igjennem. Naar der

endelig, tiltrods for at der i dette Aar dog sikkerlig rundt om i

Europa er skudt og fanget henved 300 Steppehons (deraf efter hvad

der ovenfor er meddeelt 56 i Danmark), dog endnu seent paa



Efteraaret flere Steder . saaes store Flokke, etsteds endog pac

150 til 200 Stykker, saa turde det være et Tegn paa, at diss<

Fugle virkelig havde ruget paa mange Steder, ikke blot hos os

men ogsaa i andre Lande, skjondt det kun er blevet iagttaget

de enkelte Tilfælde, hvorom der ovenfor er blevet berettet.

Af de i det Foregaaende omtalte 7 Steppehons, hvilke Hr.

Biilow sendte levende til det Kgl. Naturhistoriske Musæum,

vare, som vi allerede have hort, de tre vingeskudte og deriblandt

atter en meget haardere saaret end de tvende andre. Da den

efter henved 14 Dages Forlob dode, viste det sig ved Dissec-

tionen, at ikke blot del hoire Albuebeen var skudt over, men

at ogsaa selve Albueledet var stærkt beskadiget; en Callusdan-

nelse var begyndt, men en stærk Betændelse var tillige udbredt over

hele Underarmen og en Deel af Armen, og der kan ingen Tvivl

være om, at det er Saaret. der har voldt Fuglens Dod. De andre

to maae kun have været svagt trufne; det var ikke synderligt at

see paa dem, at de feilede Noget, og de vare snart ligesaa raske

som Resten. Alle disse 6 Fugle ere endnu ilive og taale Fangen-

skabet meget godt; men, skjondt de daglig see Mennesker, kan

jeg dog ikke sige, at de ere blevne synderligt fortrolige; selv

nu, efter Maaneders Forlob, flyve de forskrækkede i Veiret inde

i deres Buur, naar Nogen hurtigt nærmer sig til dem, og

flagre ængsteligt omkring, naar man gjor Mine til at ville tage

fat paa dem. De blive fodrede med en Blanding af Byg, Bog-

hvede og Kanariefro, hvorhos der af og til fremdeles gives dem

lidt Gront, og de synes at trives fortræffeligt ved denne Kost.

Noget efter at de vare ankomne i Kjobenhavn, begyndte

de at fælde; Fældingcn gik kun langsomt for sig og forst i Be-

gyndelsen af October vare de to lange spidse Fjær i Halen og

den i en lang tynd Spidse udtrukne forste Svingfjær voxede heelt

frem til deres fulde Længde. Nogen synderlig Forskjel mellem

Sommer- og Vinterdragten er der ikke; men mindre Afvigelser
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finder jeg dog ved nu i Hjertet af Vinteren at holde Musæets

levende Steppehons sammen med de udstoppede, i Begyndelsen

af Juni skudte Exemplarer. Allerede Rygsidens lyse Grundfarve

falder om Vinteren noget mere i det Rodliggraa og er derimod

mere graaguul i Sommerdragten; og hvis man endog vilde ind-

vende herimod, at denne Forskjel, som ganske vist ikke er meget

kjendelig, undtagen man holder de to Dragter ved Siden af hin-

anden, kunde skyldes en Forandring i Fjedrenes Farve hos de ud-

stoppede Exemplarer efter Doden, bliver der endnu en anden til-

bage, som ikke kan være fremkommen paa en slig Maade, idet

nemlig den gule Farve udbreder sig længere ned paa Struben

og ned bag Oiet i Sommerdragten end i Vinterdragten, i hvilken

sidste Farven desuden hos Hannen har et stærkt bruunrodt Anslrog,

hos Hunnen derimod er kjendeligt blegere end Tilfældet er om

Sommeren. Det forekommer mig derfor at være lidt for

meget sagt, naar det i Dr. Altums sidste Artikel hedder: „Das

Sommer- und Winterkleid der St/rrhaptes, von der Frische de-

Colorits abgesehen, sind durchaus identisch".*) Næbet er paa

den levende Fugl meget lyst blygraat, noget morkere lige ude i

Spidsen; den iovrigt saa mesterlige Afbildning af Fuglen i andet

Bind af det engelske Tidsskrift „the Ibis« (f. 1860, pi. IV) frem-

stiller Næbet meget for morkt, næsten sort, og er i den Hen-

seende ikke ganske correct; Oielaagene ere lyst graablaae og

danne saaledes en Ring af denne Farve omkring det kulsorte

Oie, i hvilket jeg ikke formaaer at skjelne mellem Iris og Pu-

pille; Fodsaalen har en hvidaglig guul Farve.

og synes derfor endnu langt mere lavbenede, end de irølge Ld-

bets Længde egentlig behovede at være; de trippe temmelig

raskt afsted og gjore aldrig Forsog paa at skrabe i Sandel, som

1 rimlig M.nigde er udbredt over Bunden af deres Buur. Sæd-

vanligt holde de deres Fjær temmelig lost pluskede og Hovedet



Sol

:: Vingerne bære de som oftest hængende nedenfor

Halen, der holdes vandret, men som de undertiden, saavel under

Gangen som i Hvile, lofte i Veiret og udbrede vifteformigt; af

og til holde de imidlertid ogsaa Vingerne ovenover Halen, men

selv da i Reglen ikke sammenlagte over hinanden, men adskilte.

Naar de flyve op, skeer det med en stærk klapprende Lyd.

Begge K.j.'in have en sagte halvt klukkende halvt pibende Stemme,

som de jævnligt lade hore, og mere end denne ene Lyd har jeg

ikke hi'irt dem give fra sig.*)

Steppeliuneus Hccnliygning har allerede et Par Gange været

Gjenstand for Undersogelser. Hr. W. Kitchen Parker har alle-

rede i 1862 havt en i „the Gardens of the Zoological Society"

dod Syrrhaptes til sin Raadighed og i en Afhandling, som hidtil

vel kun foreligger i et just ikke synderligt oplysende Udtog**),

men som vistnok snart vil udkomme fuldstændig, behandlet dens

Osteologie i Forbindelse med Sandhonsenes samt et Par andre

Fugleslægters ; fremdeles har Dr. Altum skeletteret etPar Stykker af de

Steppehoo«, han fik under sine Bestig paa Oen Rorkum, og givet en

s udforlig Skildring af Reenbygningen i de tvende, allerede

of London for 1862,



forhen anforte Opsatser om denne Fug], som han har meddeelt i

Journal fur Ornithologic. Da Steppelnmens Skelet saaledes allerede

er bekjendt, ialfald i sine storrc Træk, skal jeg her paa dette Sted

ikke gaae ind paa nogen udforlig Heskmelse at det, raen ind-

skrænke mig til at berigtige to ikke uvæsentlige Feil, som ere

af dem vedrorer Taaledene, som efter hans Sigende skulle være

tilstede hos Syrrhaptes i det sædvanlige Antal.*) Delte er imid-

lertid ikke Tilfældet ; Ydertaaen har nemlig ikke (som i Reglen hos

Fuglene) 5, men kun 4 Led, altsaa det samme Antal som Mellem-

taaen, og saaledes maatte man ogsaa forud vente at finde Forholdet;

thi det har længe været bekjendt, al netop den samme Afvigelse

fra den almindelige Lov for Ledenes Antal i Tæerne udmærker

Pterocles-b lægten, og det vilde tilvisse være forunderligt, om to

s;n na rstaaendc Slægter som Pterocles og Syrrhaptes ikke fulgtes

ad i dette Punkt. Den anden Feiltagelse er indiaben med Hen-

syn til hvad han angiver om et Par Smaaknogler, som hos Syr-

rl/i/jttcs ligge paa Bagsiden af Ledfoiningcn mellem libia og

tarsus, den ene over den anden. I sin forste Artikel mis-

kjendte Dr. Altum ganske disse to Smaaknoglers Selvstændig-

hed og holdt dem for kun at være en Udvæxt paa Tarsen**); i

sin sidste Artikel er han vel kommet til Erkjendclse af, at den

allerede udvendigt ioinefaldende Fortykkelse af Ledet mellem

Underlaaret og Lobet skyldes to selvstændige Knogler, en slorre

og en fiere Gange mindre, men han angiver nu deres indbyrdes

rigtigt; den lille Knogle ligger nemlig ikke (som han

siger) under, men ovenover den store. Naar dernæst Dr.

Altum i den storre af disse Knogler vil see et Hælbeen , en



calcaneus, da er en slig Tydning neppe heldig, og det ligger ial-

fald nær at sporge, hvorfor isaafald den mindre Knogle ikke ogsaa

skal være en 1 odrodsknogle? Man kan ikke af hans Ord see,

om han mener med denne Sammenligning at fremsætte en ori-

ginal Tydning, eller om del er barn bekjendl, at det „Hælbeen",

han har fundet hos Syrrhaptes, ogsaa optræder hos forskjellige

andre Fugle og der tildeels er blevet kaldet med det samme

Navn; men hvorledes det end forholder sig hermed, saa turde baade

den rigtige og den almindelige Opfatning være den, at denne Knogle

er et stort Senebeen, et os sesamoideum, og at den paa sit Sted

spiller en tilsvarende Rolle til Knæskallens i Knæledet, kun med den

Forskjel, at det i det ene Tilfælde er Boiemuskler, i det andet

Strækkemuskler, hvis Sener fæste sig til eller lobe ned over den

paagjældende Knogle.

Endnu skal jeg her fremhæve, at de selvsamme to Knogler,

hvorom Talen nu har været, ogsaa findes hos Pterocles-S\ægten,

Noget, som jeg troer, at man hidtil ikke har lagt Mærke til ; de for-

holde sig hos Pterocles alchata, baade hvad Form og Storrelse og

Stilling angaaer, noiagtigt som hos Syrrhaptes paradoxus. Frem-

deles besidde Pterocles'erne ogsaa den splintformige Knogle, som

I)r. Altum har fundet hus S,, t r!mpfrs liggende paa Bagsiden af

Tarsus, ved Knoglens nederste Ende, skjult af og fæstet til Tæernes

Boiemusklers stærke Sener. Fodens Knoglebygning er altsaa i Alt

væsentligt den samme hos Syrrhaptes som hos Pterocles; den

hele Forskjel, der kan paavises, indskrænker sig til, at Tarsus

og Tæerne ere betydeligt kortere hos den forste, medens der-

imod Skinnebenene ere ligelange. Denne her beskrevne Byg-

ning af Foden er tillige, som det synes, eiendommelig for

Pteroclidernes lille familie, idet kun een af de tre forskjellige oven-

for omtalte Smaaknogler, nemlig det storre af de to Senebeen

ved Ilælledci, vides at forekomme ogsaa udenfor denne Familie.

Af den ovrigc Deel af Skelettet hos Pterocles-S lægten har

jeg kun kunnet undersogc Craniet; men dette ligner i de fleste

og vigtigste Forhold Syrrhaptes-Cramet saameget, at jeg ikke
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frygter for at sige, at der sikkerlig ogsaa i den Svrige Deel af

Skelettet kun vil vise sit: In'iisi ubetydelige Afsigelser mellem

begge Slægter, hvis der overhovedet findes nogle; og at ikke

blot den væsentligste, men jeg troer man kan sige den eneste

\ .esenllige i'orskjel mellem dem, vistnok er den, der viser sig i

Fodens Ydre.*)

arvede dunede Partie af t'.oiUoiirljedrt



En Berigtigelse

I de Bidrag til Argulus-S\æglens Historie, som Professor Kroyer

har meddeclt i sit Arbcide om Snyltekrebsene i 2det Bind af

Naturhistorisk Tidsskrifts tredie Række, beskriver han en ny

Art, Aryulus Salminei, som han siger at have opdaget paa Gjæl-

lerne af en Salminus fra Minas Geraes i Brasilien*). Denne An-

givelse er imidlertid ikke rigtig. Professoren har ikke selv fun-

det denne Argulus, han har end ikke havt den Fisk, paa hvilken

den er taget, i sin Haand, men har faaet sin ny Snyltekrebs

af mig, som ved min Hjemkomst fra Brasilien i 1856 afgav tre

Exemplarer, et storre og to mindre, til den af Professoren be-

styrede Afdeling af det Kongelige Naturhistoriske Musæum naed

den Oplysning, at de vare tagne paa en i Rio das Velhas fore-

kommende Salminus.

Det at finde en Snyltekrebs er imidlertid en saa ringe For-

tjeneste, at det neppe kan være fristende uretmæssigen at tilegne

sig selv den eller at berove en Anden den. Jeg vil derfor,



skjrindt der i Musæets Fiskcsamling end ikke findes en saadan

Salminus, som den, hvorpaa Professoren vil have „taget" sin

Argulus*), gjerne antage, at han virkelig lever i den Ind-

bildning, at det forholder sig, som han siger, og jeg vilde i

Betragtning af Gjenstandens Ubetydelighed neppe have folt mig

opfordret til nogen Indsigelse, dersom det ene og alene var

en Forvexling af Mit og Dit, hvorom det her dreiede sig; men

det er ikke ganske Tilfældet. Det er nemlig ikke blot unoiag-

tigt, naar Professoren fortæller selv at have fundet denne Argu-

lus; det er fremdeles ogsaa urigtigt, naar det hos ham hedder,

at den er taget paa Gjæl lerne af den ovennævnte Fisk; den

er tvertimod funden udvendigt paa Kroppens Hud. Saaledes

har han ogsaa i sin Tid faaet det opgivet af mig, og Beviset

herfor kan man finde i Musæets Opstillings-Protokol; thi der

har Professoren, da han den 3die Juli 1857 opstillede denne

Argulus i Krebsdyr-Samlingen (dengang under Navn af Argulus

capitatus), indfort den med folgende Bemærkning: v
Argulus capi-

tatus Kr. £, $>, pult. e cute Salminei? Rio das Velhas, Brasilien".

Slutteligen skal jeg endnu oplyse, at den Salminus-Art, paa

hvilken den ny Argulus er funden snyltende, og som Professor

Kroyer af gode Grunde ikke indlader sig paa at bestemme,

er den, som Valenciennes beskriver i Histoire des Poissons



Bryologiske Bidrag.

I det Tillæg lil den danske Flora, som af Pastor M. T. Lange

er meddeelt i den naturhistoriske Forenings Videnskabelige Med-

delelser (1861 p. 1), yttrede Forfatteren det Onske, at Udbyttet

.il Holistiske Undersogelser her i Landet af og til maalte blive

ile. Idet jeg ikke kan andet end være enig med ham

om det Hensigtsmæssige heri, har jeg samlet nedenstaaende Be-

-ii om Mosarter, fundne af mig selv og Andre i Lobet

af de sidste Aar, og udbeder mig .mi Plads lur disse Bidrag i

den naturhistoriske Forenings \ idcnskabidmv Meddelelser.

Pers. (Sph. moltuscum Bruch.)

Sjifi. r;/itil>ifoUn»i <>'A ri'jithon. samle

i (Bang). I stor Mængde i Thorsted-

langstrakt, spredt mell

Ranum pr. Logstor,
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Denne smukke Art, den fineste og blodeste af alle

Sphagna, nærmer sig meget til de spædere Former af Sph.

stumpe Greenblade samt de meget stærkt udadkrummede

Retortceller paa Grenene, hvis Halsaabning er omgivet af

en lyseguul Som ; Sporerne ere svovlgule. Den vil sikkert

findes at være ikke ualmindelig i Halvoens Hedemoser.

Sphagnum rubellum Wils. Hals ved Hofmansgave, blandet med

Sph. cymbifolium, rigidum og lenellum (Hofman Bang). I

Mængde i Lyngby Mose (fr.); i Kjær ved Ranum sjelden

(steril).

Denne nydelige Art, der vistnok ikke er sjelden, men

let forvcxles med smaa Former af Sph. arutifoitum og navn-

lig med dennes Varietet rubellum Schimp., kjendes lettest

ved sin Blodhed, de fjerntsiddende Grene (3 sammen), de

smalt ægformede, hule, ofte noget eensidigt krummede Blade,

der ere stærkt tandede i Spidsen. Dens Farve er lyserod;

fremdeles er den tvebo, medens Sph. urudfotium er eenbo.

Sph. subsecundum N. E. & var. auriculatum. Hals ved Hofmans-

gave i Mængde, meget varierende efter Voxestedets Fugtig-

hedsgrad, danner paa nogle Steder Hovedmassen af Vege-

tationen (Hofman Bang).

Sph. cuspidatum Ehrh. (Lindberg), Sph. la.rifolium C. Miill.

Thorstedlund. — Hellebæk (fr.) (Joh. Lange).

Sph. recurvum P. B.. Sph. ni*pi,iatin« S.-lnmp. og Bryol. dan. Hals

ved Hofmansgave (Hofman Bang); Hellebæk (Joh. Lange).

I min Opfattelse af dennes Artberettigelse ved Siden af

om Torrmosserne, i hulken han skjelner skarpt imellem

vidt han veed, bærer Frugt i Danmark; tverlimod, denne

Sph. teres Ångstr., Sph. squarrosum >-, teres Schimp.
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Denne interessante og fra Sph. sqitarrosum godt adskilte

Art — den er finere, smudsig griiri, Grenene trinde med

tæt taglagte, næsten tiltrykte Blade med meget store Porer

i disses Celler, Perichæliets Blade ere talrige, omvendt æg-

formede, hule, i Spidsen fryndsede — har jeg fundet paa

Bornholm i Hoilyngen, i Lyngby Mose (fr.) i 1856 og 1862,

samt i Egnen ved Logstor (steril).

Sphagnum fimbriatum Wiig. (fr.) Hellebæk (Joh. Lange).

Sph. rigidum Schimp. Hals ved Hofmangave i Mængde og dan-

nende store Tuer (hyppig fr.) (Hofman Bang).

— /S, compactum. Ranum, i Hedeegnen mellem Logstor og

Norlund meget hyppig paa fugtige Steder mellem Lyngen,

ikke sjeldent frugtbærende.

Sph. Miilleri Schimp., Sph~ molluscoides C. Mttli. I Mængde,

hyppig med Frugt er de

Etatsraad E. Hofman Bang paa Hals Odde ved Hofmansgave.

En mere compact og stiv, kortstænglet Form findes paa

Torvjord ved Ranum.

(Med Undtagelse af Sphagnum Ångstromii C. Hartm. og

Sph. Lmdbergii Schimp. besidde vi aitsaa her i Landet alle

europæiske Arter af denne Slægt, ialt 12).

Andreæa Rothii W. & M. Ranum, paa en Steen ved en gammel

Gravhoi 1863 (fr.). Ikke tidligere funden i Danmark.

Conomitrium osmundioides C. Mail. Mellem Ranum og "Vildsted

paa Tuer af Carex.

Amblyodon dealbatus P. B. Almindelig i Torvmoser Syd for

Logstor.

Polytrichum teptemtrionaU Sw. Mærkeligt nok er denne hiiinor-

diske Art med trind Kapsel, tykke, hrHrandede, slumpe

eller i Spidsen noget tandede Blade, der i tor Tilstand

krumme sig lidt eensidigt. funden af Justitsraad Moren P'
|;1

Bakker ved Dronninglund Nord for Aalborg.
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Bryum intermedium Brid. En lille fiin, tueformig eller sporadisk

voxende Form af denne med meget kort Stængel, tæt sam-

lede Blade (ligesom Br. cæspittcium) forekommer hyppig i

Egnen om Ranum paa Jorddiger mellem Græs, paa torvhol-

dig Sandjord, mellem Lyng og i Gruusgrave.

B. turbinatum Sw. I Kilder mellem Helsingor og Hellebæk

(Joh. Lange).

B. uliginosum Br. & Sch. I Torvmoser ved Ranum.

B. albicans Wahlenb. Ranum.

B. crudum Schreb. Sammesteds.

Dicranum palustre Br. <fc Sch. Meget hyppig, men stedse steril,

i Torv- og Hedemoser mellem Logstor og Norlund. I

Lyngby Mose frugtbærende.

D. undulatum Turn. (steril). Paa Hedebakker ved Vildsted pr.

Logstor.

Leptolrichum fleæicaule Hmp. Paa Bakker Nord for Aalborg (Ju-

stitsraad Morch) samt paa Hedejord ved Ranum (altid steril).

L. patlidum Hmp. Paa Jorden i Skove ved Hellebæk (fr.) (Joh.

Bartramia ilhyphylla Brid., som jeg ellers kun har fundet i Skove,

findes hist og her i Egnen om Ranum paa Jorddiger.

Barbula tortuosa W. & M. Paa Hedetorv ved Ranum (steril).

// irhostomum rubellum Rabenh. Overmaade hyppig ved Logstor

paa Torv- og Leerjord.

Zygodon viridissimus Brid. Paa Bogestammer i Skovene ved

Rold. — Hellebæk (Joh. Lange).

Orthotrickwn Lyellii Hook. <fc T. Træstammer paa Livo i Lim-

fjorden, altid uden Frugt. Hofmansgave (fr.) (Hofman Bang).

O. pulcfiellum H.ÆT. Temmelig hyppig i de faa Smaaskove og

Plantager, som findes i Egnen Syd for Logstor ; ogsaa paa

Livo. — Hofmansgave , blandet med O. speciosum (Hofman

Bang).



Oilhuh- ;» < .- julium Sehrad. Ilofmansgave (Hofman Bang).

O. jiillaiidictim Brid. Særdeles hyppig paa Træer, især Hassel,

Eg og Slaaen, paa Livo, blandet med Smaatuer af O. cris-

pum og crispulum.

Grimmia Hartmanni Schimp. Paa Livo, i Frederiksdals Skov

(altid steril).

G. trichophijlla Grev. Banum. — Paa Stene ved Hellebæk (fr.)

("Joh. Lange).

(i. l(iiniiji>i<).<a (.. Mitll. I Hedemoser mellem Logstor og Nor-

lund, altid steril. Hele denne Egn er paa Grund af Man-

gel paa stiirre Bullestene meget fattig paa Grimmia-Arter;

foruden de nævnte har jeg kun iagttaget, og det meget sjel-

dent, G. apocarpa. pulvinutu, heleroslicha og canescens, den

sidste hyppigere, men uden Frugt.

Cryphæa heteromalla Brid. Paa Valnodtræer ved Ilofmansgave

(Hofman Bang).

Lencodon sciuroides Schwgr. (Ir.) Ilolmaiisgaw ("Hofman Bang).

lA-j.ttduimchium filiforme Hiib. Paa et Steengjærde Syd for Soro'

(steril).

Climacium dendroides W. & M. Sporadisk paa Enge ved Ranum,

altid uden Frugt.

Neckera pumila Hedr. Bogestammer i Skovene ved Rold. — Hel-

lebæk (Joh. Lange).

Hypnum undulalum L. Hellebæk (Joh. Lange).

H. silesiacum P. B. I Mængde i Thorstedlund Skov. Meget

hyppig i Skovene ved Hellehæk (Joh. Lange).

H. Muhlmbeckii lir. & Seh. Hellebæk (Joh. Lange).

//. deijam Hook. En Form, der aldeles stemmer med den af

vidensk. Medd. 1861) omhandlede Art, forekommer paa

Hedebakker ved Ranum, paa Siderne af udkastede Græv-
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Hypnum resupinatum Wils. Foruden de af M. Lange angivne Voxe-

steder for denne smukke, men som det synes tvivlsomme

Art, kan jeg nævne Oen Livo, hvor den findes i tætte

Tuer paa Stene og Træstammer (i/, cupressiforme d, com-

pressum Bryol. dan. horer efter S. O. Lindbergs Mening

herhid).

H. arcuatum Lindberg = H. curvifolium ? Bryol. dan.

H. tnolluscum Hedw. Meget hyppig i Lflgstors Omegn i Hede-

moser, ofte i Frugt.

H. vernicosum Lindb. Denne smukke Art, der kjendes fra H.

aduncum ved de i Spidsen stærkt krummede Stængler, hvis

Blade forneden, samt paa de finere Smaagrene, ikke ere

klokrummede, men mere uregelmæssigt eensidige, ved sin

blege Farve samt de hindeformige, brede, lyse og gjennem-

siglige Blade, har jeg fundet i Lyngby Mose. Den er vist-

nok ikke sjelden, da den findes almindelig i Nord- og Syd-

tydskland indtil 45° nordlig Brede.

H. lycopodioides Schw. ligner meget storrc og tætbladede For-

mer af //. fluitam, tildeels ogsaa H. scorpioides. Den ud-

mærker sig ved sin guulglindsende Farve mod Stængelens

og Grenenes Top, forneden er den morkere, næsten sort,

Bladene sidde tæt taglagte , ere æg-lancetformige, aldeles

heelrandede og klokrummede, uden Folder og Striber,

Nerven naaer næsten Spidsen. Den findes rigelig i Vand-

huller i Hedeegnen ved Banum og ned imod Norlund.

Den tidligere af mit: med delle Navn benævnte Art horer

Jiærmere ti) //. re i: o le c //s n- tildeels til //. aduncum.

#• crassinervium Tavl. Bornholm paa Stene i Bagaaen ved

Ronne (1354), tidligere bestemt af C Miiller som //. alln-

cans og B. rutabulum. Stængelen er krybende med korte,

hastigt sammendragne til en kort udslaaendc Spids, noget

tandede; Nerven er meget tyk, gaaer omtrent til Midten
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og oploser sig der i 2 korte Gaffelgrene. Jeg har ikke

fundet den i Frugt.

Bijpnum Stockesii Turn. (fr.) Ranum. I Mængde med Frugt ved

Hofmansgave (Hofman Bang). — Hellebæk (Joh. Lange).

U. rfifleæum Stareke. Hellebæk (Joh. Lange).

H. myosuroides L. (fr.) paa flere Steder ved Hellebæk (Joh.

H. giyanteum Schimp. 1 Torvmoser ved Ranum. Holtenau Nord

for Kiel (Joh. Lange).



Videnskabelige Meddelelser

den naturhistoriske Forening i Kjolienhavn.

1863. Udgivne af Selskabets Bestyrelse. Nl\ 15—16.

Bidrag- til Svampenes Udviklingshistorie.

PhetoiiifvK Sfiohifina \\. S.).

(Hertil Tab. III.)

Denne Svamp voxer kun paa Koglerne af Naaletræer, navnlig af

Rodgranen, og er her altid bunden til bestemte Partier af Kog-

leskjællene, hvilket i Forbindelse med dens Form har tilfolge,

at disse Skjæl faae en saa paafaldende Lighed med Cycadc-

ernes Stovblade. at man ikke kan undre sig over, at der har

været dem, som have meent i denne Svamp at see en Misdan-

nelse af Kogleskjællene*). En nærmere Betragtning vil imidlertid

vise, at de formeentlige Stdvsække udvikles under Overhuden, og

idet de bryde frem. Herved robes Svampe-

hele I'dvikling og Bygning er denne Svamp



men ikke desto min

værende Svamp allerede blev beskrevet i 1803 og siden den

dog hidtil ganske overseel dens Udvikling og derfor urigtig I

fort den til Slimsvampene**), uagtet den, som det vil fremgaa

nedenstaaende Meddelelse, htirer til Slmsvampene.

Hvad denne Snyltesvamp* Forbold lil Vertplanlen inga

da bare Forfatterne, mærkeligt nok, ikke lagl nogen V«gt

Skjit-I , medens de ganske

Deel (f. 50. Allerede d
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iaatte vække Tvivl om deres Slimsvampenatur*), og i denne

vivl bestyrkes man ved Undersogelsen af de tidligere Udvik-

ngstrin**). Saadanne findes paa den overste Deel af det med

porehuse besatte Parti af Kogleskjællerie (f. i), medens Spore-

nden og vise sig som smaa Vabler, inden de bryde igjennem

s tydeligere frem (a'), og tilsidst omgives det kun ved Grunden

Overhuden som af en Ring, (f. 4 b, f. 5 b). Et Længdegjen-

;msnit gjennem et ungt Sporehus, som netop er i Begreb med

bryde gjennem Overhuden (f. 6), viser, at det dannes ganske

ta samme Maade som hos Æeidivm***). De sexkanlede, hele

aorehuset opfyldende Sporer ere ordnede i Længderækker —
inne Sporekjæder — og Hylsteret opstaaer ved en Forening og

tmmenvoxning af de yderste Celler i disse Kjæder, saa at der

ke noget egentligt Peridie, men et Pseudoperidie eller, som

r. Bary foreslaaer at kalde det, et Paraphysehylster. Cellerne i



det pergamentagtige , af et enkelt Cellelag dannede Hylster have

overensstemmende med deres Oprindelse væsentlig samme Form

og Storrelse som Snorerne; de ere ligesom disse besatte med

smaa halvkugleformedc Korn og ere meget stærkt fortykkede.

De secundære Fortykningslag (f. 7—8 b) ere lysere af Farve end

de primære (a) og undertiden sees endnu tertiære Lag (c), saa

at der næsten ikke er Spor tilbage af den indre Hulhed. —
Sporerne danne et graaligl-gull Pulver og have en Længde af

tøtf""; de ere sexkantet-ovalc (f. 9. 10 a), men i Tværsnit fem-

kantet-kredsrunde (f. 10 b). Den ydre Sporehindc (Episporium)

er tæt besat med smaa halvkugleformede Korn og losner sig ved

Tryk let fra den indre (f. 11), navnlig falde Kornene let af;

disse betegnedes tidligere urigtig som sporidiola, idet man antog,

at de havde deres Sæde i Sporernes Lndre*). Ydrehinden er i

begge (?) Ender forsynet med et lille ovalt eller kredsrundt

Spirehul (f. 10 b). Sporens indre Hinde (endosporium) er meget

tyk og af bleggul Farve (f. 12); Indholdet er en graalig Slim

uden Spor til Kjærne. Ved Spiringen fremkommer af det ene

dklar, bugtet

vægge deles i

Undersøgelser
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maade, saa afgiver denne ikke mindre end Sporehusets Dannelse

et sikkert Bevis for, at den foreliggende Svamp horer til Stov-

svampotic Sporehuse! ;ial>ner siu i Almindelighed regelmæssigt

ved et Laag, der bliver siddende fasthæftet ved den ene Side

ligesom ved et Hængsel (f. 4). I denne Tilstand træffes Spore-

husene som oftest paa de Kogler, som henligge paa Jorden, og

de have da antaget en meget morkebrun Farve. — Myceliet var

endog paa de friskeste af rnig undersøgte Kogler i en saa oplost

Tilstand, at jeg ikke seer mig istand til at angive noget nærmere

om dets Beskaffenhed.

Det maa saaledes ansees for godtgjort, at Phelonites*) hen-

horer til Stovsvampene og navnlig til Æcidiaceerne og ikke, si,m

man hidtil har antaget, til Slimsvampene. Den slutter sig nær-

mes! til Æciihn m og Pcridermium , fra hvilke den navnlig adskil-

ler sig ved den laagformige Opspringning af Sporehuset.

Ctadosporium og Macrosporium.

Efterat Mycoiogerne isledetfor at folge den af E. Friis

ema mycologicum indslaaede Vei, vare gaaede netop i dei

satte Retning, efterat man istedetfor at soge den virkelig



opstillede som nyt og selvstændigt, hvad der ved forste Betragt-

ning tog sig saaledes ud, blev Svampesystemet efterhaanden be-

lemret med en Masse slet begrundede Arter og Slægter, hvorved

denne Plantegruppes overordentlige Formrigdom kom til at synes

endnu storre end den i Virkeligheden er*). Imidlertid har Be-

tydningen af de paa Iagttagelser over Udviklingshistorien grundede

Undersogelser, der i den nyere Tid har gjort sin Ret gjældende

i alle Videnskabens Grene, ogsaa — takket være navnlig Tulasne's

Bestræbelser — funden almindelig Anerkjendelse paa Mycologiens

Omraade, og herved har man ikke alene vundet en Indsigt i

Svampenes Natur og Væsen, hvorom man endnu for faa Aar siden

ikke havde nogen Anelse, men Systemet er ogsaa herved kommet

til at hvile paa en sikkrere Grund. Til Undersogelser, der gaae

i denne Retning, horer nedenslaaende, der gaaer ud paa at vise,

at Macrosporium Fr. ikke er nogen selvstændig Slægt, men alene

er grundet paa de kun med vegetative Formeringsorganer (Macro-

conidier) forsynede Individer af Arter, henhorende til Slægten

Cladosporium Lk. , og navnlig vil det omstændelig blive oplyst,

al en af de almindeligste Arter af sidstnævnte Slægt staaer i et

saadant Forhold lil liere Arter Macrosporium.

Denne Qladosporium viser sig om Efteraaret som et smud-

siggront Overtræk paa en stor Mængde Planter. Snart fremtræder

den som smaa runde, sammenflydende Pletter (paa Bladene af

Popler, Eeg o. fl. Træer), snart som spredte Tuer (f. 1), (eller

disse ere ordnede i regelmæssige Rækker (f. 2) ,
folgcnde

Spaltaabningerne), eller den danner storre uregelmæssige Pletter

eller et næsten sammenhængende Overtræk paa Blade og Stæng-

ler, hvilket navnlig finder Sted med Kornsorterne (især med

Hveden
J.

der i varme og fugtige Aaringer ved Indhostningstiden

Ved



nederst paa Straaet med en Farve. Ligeledes er den almindelig

som stbrre eller mindre Pletter paa Træstod eller paa Brænde,

som har henstaaet i nogen Tid udsat for Luften. Under Mikro-

skopet ville i de fleste Tilfælde Tuer af confervelignende smudsig-

gronne Traade udgjore den mest ioinefaldende Deel af denne

Svamp, ng man seer heraf at den horer til en formrig Afdeling

af Skimmelsvampene (Dematiacci Fries, Ilelminthospona' Corda),

hvoraf dog hidtil kun en eneste Art*) er hleven underkastet en

ig l ndersogelse. Myceliet derimod er mindre fremtræ-

dende og er derfor, navnlig forsaavidt det findes i Værtplantens

Celler, ganske blevet overscet. Dette og de forskjelligc Slags

Formeringsorganer skulle gjores til Gjenstand for særlig Be-

tragtning.

Myceliet. Det primære (intramatricale) Mycelium har sit Sæde

i Værtplanten umiddelbart under Overhuden og bestaaer af meget

fine, svagt lysegule, kun ! ...«,—' _':„,"' " lirede, bugtede og uregel-

mæssigt forgrenede Traade, der i Mellemrum af meget vexlende

Sti'irrelsc ved Tværvæggc cre deelte i Led (f. 4 c, c', c"). Grenene

ere ofte forbundne ved Anastomoser, og Celleindholdel er vaiMlkl.nl

og visir i Betelen intet Spor til Kjærncr, Korn el. dl. Det

seeiitiil.eie (extrarnali ieale) Mycelium vover paa Overfladen af

Værtplanten og er i enhver Henseende lorskjelligt Ira det fore-

gaaende. Traadenc ere bredere, meget morkere af Farve, smud-

sig olivcngronne og bestaae al korte, ved Indsiioringer adskille,

ofte paa Midten indknebne, med 1—2 store kjænielignende Lege-

mer forsynede Led (f. 4 d, 31 a')- De danne ligesom en krybende

Bodstok, hvorfra de lodrette Traade som Stængler skyde iveiret.

Forskjellen mellem begge Slags Mycelietraade er især ioinefal-

dende, naar de, som ofte er Tilfældet, forekomme deel« indeni

og deels udenpaa de fra Værtplantens Overhud udgaaende Haar
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(f. 4 b, b'). Under en heldig »clvsi.i

nden) brunligt,

Celle. Million

ringsorgancr. Hos Macrospc



2:,:i

primære Mycelium (f. 41) ganske af samme Beskaffenhed som

hos don nærværende Art, og ligeledes vise det secundære Myce-

liums frie Traade væsentlig samme Forhold (f. 40 a), men istedetfor

at danne en Celleflade ere Cellerne ved Grunden af de lodrette

Traade ofte forenede til et næsten kugleformet, knoldlignende

Cellelegeme, der kan have et Gjennemsnit af 'VW' 1" (f. 40 d).

De fra Myceliet udgaaende Traade (flocei, hyphæ) træde frem

igjennem Spaltaahningerne som smaa Tuer (f. 1,2,4). De ere

altid ugrenede, uregelmæssig (næsten ziLsak-) buglede, ofte for-

synede med smaa knudeformige Udkrængninger (f. 4 i) og ved

Tværvægge deelte i Led, der som oftest have en Længde af

omtrent 3
/ioo

mm
, men undertiden ere meget længere; navnlig har

det overste Led sædvanlig den dobbelte Længde eller endnu mere.

Disse Traade opnaae en Længde af 3
/io

Him og have en Brede af

neppe lnaePm . De vise sig under Microskopet olivengronne med

stærkere eller svagere Indblanding af Brunt, og ere altid lysest

i Spidsen og blive gradvis morkere mod Grunden. Sædvanlig

sees to kugleformede, kjærneligneiide Legemer i hvert navnlig af

de nedre Led, nogle mindre Korn i de hoiere liggende, og i det

iiverste Led — navnlig i den overste Deel af samme — er

Sporer. Af disse Organer er nærværende Svamp forsynet

med to Slags, deels smaa ovale, faacellede Sporer, deels meget

store mangecellede, kolleformedc.

De smaa Sporer dannes ved Atsmiimg i Luden af de

nysbeskrevne Traade*), men de ere meget hurtig affaldende, saa

atdet er meget sjeldcnt, at man træder dem i denne deres oprindelige

Stilling; som ol'le.sl ligge de bise deels imellem Traadene deels paa

<>\ et (Liden af Værtplanten (f. 4 k). De ere i Begyndelsen ægdannede

'•Her omvendt ægdannede, eencellede, meget klare og gjennemsigtige

i lidt nedenfor Spidsen.
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(f.4h,h',f. 5); blive efterhaanden valseformede og afrundede for En-

Tværvæg i to Celler (f. 6—7). Den overste af disse Celler deles

paany, eller begge de oprindelige Celler deles samlidig, saa at

Sporerne berefter enten blive trecellede (f. 10) eller firecellede

(f. 8); sjelden gjentager Delingen sig oftere, og jeg bar aldrig

fundet Sporer, som talte mere end 6 Celler (f. 9). De udvoxne

Sporer ere gulbrune, Vso
1" 1" lange, oftest lidt indsnorede paa

Midten og lidt spidsere i den nederste Ende end i den oversle

(f. 10, 11). Ydrehinden er tæt besat med meget smaa halv-

kugleformede Korn (f. 11). Celleindholdet er sædvanlig klart eller

svagt kornet, sjeldnere er Slimen sondret i hver Celle i flere

srnaa, næsten kugleformede Partier (f. 8). Disse Sporer spirede

i -de tre Tilfælde, jeg har iagttaget Spiringen, kun med een Spire-

traad, som udgik fra Siden lidt nedenfor Spidsen, hvor der

allsaa formodentlig maa være et Spirehul (f. 35—37). Spire*

traaden er forholdsmæssig bred og ganske af samme Beskaffenhed

som det intramatricale Myceliums Traade.

De store mangecelledeSporer udgaae fra det intrama-

Iricilr Mycelium og opstaae ved en Udkrængning af Olli-himlrri

Cf- 19), hvorved der dannes en ægformet, næsten vandklar n<p|»

1
k(io

mm lang Celle (f. 20), som snart ved en Tværvæg deles i to

Celler (f. 21), af hvilke atter den oversle deler sig (f. 22).

Denne Deling af Endecellen gjentager sig, indtil Sporen har op-

naaet en Længde af 3— :?

/ioo
mm og i Regelen bestaaer af 5 eller

6 Celler i en Række (f. 23); derpaa deles den næstoverste Celle

ved en Væg, som staaer lodret (eller noget skjævt) paa Tvær-

væggen (f. 24), og nu folger hurtig i de tre overste Celler, idet

de udvide sig til et Tværgjennemsnit af x ~~ 2
/ioo

,nm
, en Deling i for-

skjellige Retninger; navnlig er denne Deling hyppigst i 2den og

3die Celle fra oven. Paa denne Maade kommer Sporen til at

bestaae af el Cellelegeme, og da der ikke foregaaer nogen Deling

i de 2—3 nederste Celler, saa komme disse herved til al danne

en tyndere, stilkformig Deel i Modsætning til de oversle, og den
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hele Spore bliver kolleformet og har en Længde af 6— 7
/ioo

mm

(f. 25—30). De primære Celler i Sporen vedblive som- Moder-

celler at være tydelig adskilte fra Dottrecellerne , deels ved de

stærkere Indsnoringer mellem dem, deels ved deres meget tykkere

Tværvægge (f. 33—34). Disse Sporer, der i Farve og i Celler-

Mycelium, vexle meget i Form — de kunne snart være ganske

stilklose (f. 30), snart meget langstilkede og smalle, bestaaende

af li — to Celler i een Række, af hvilke kun de 2—3 overste

atter ere deelte (f. 13— 14) — og spire med stor Lethed. Ved

Spiringen fremkomme samtidig fra 5-6 Celler Spiretraade, som

snart forgrene sig og da stemme ganske overeens med det in-

tramaticale Myceliums Traade (f. 32).

De i det Foregaaende som store og smaa Sporer betegnede

Organer har man hidtil opfattet som henhorende til to Slægter,

idet de forskjellige Individer af denne Svamp, eftersom de store

eller de smaa Sporer vare enten alene eller dog forti ins\iis

udviklede, opfortes som Arter af Slægten Macrosporium (M,

concinnum, M. Convallaria o. fl.) eller som Arter af Slægten

Cladosporium (C. epipltt/Uum > C. gracile o. fl.). Jeg skal mi

so^c ,it \i.se — og det er Hovedopgaven for denne Meddeb-lse

— at begge Slags Sporer hore (il samme Svampeart, og al de

slore Sporer ere \eget;iti\e Koi-meriiigsoi-ganer , medens de smaa

Sporer derimod ere Resultatet af en Befrugtning.

At begge Slags Sporer meget almindelig forekomme imellem

hinanden, er allerede forlænge siden bleven iagttaget af E. Fries.

Det hedder saaledes i Systema mycologicum (v. 3 p. 371) i en

Anmærkning til Clailotporiuw Iterbarum: „Jn Convallariæ multi-

B'owb loliis singularis occurrit plantula, nempe Puccinia Conval-

lariæ Schum. Saell. 2. p. 235, quæ plerisque sine dubio novum

genus el mihi ipsi diu pro Sporodesmii specie habita , sed ila
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ut omnes sub Macrosporii genere recipiam", og ligeledes under

Macrosporium Convallaricc : Habitus hujus et duonim sequenlium

potissimum Cladosporii et in hac specie eidem sirailes smit

flocci, ut statum mutatum facile fingas.

"

Cladosporium paa en hidtil ikke tilstrækkelig oplyst Maade er knyttet

til Macrosporium og andre nærstaaende Slægter, hvilket man kan

see af en Anmærkning til Charakteristiken af Sporidesmiacti i

Summa veget. Scand. v. 2 p. 504, hvor det hedder: „Genus

Cladosporium est proteus hujus gregis , radiis ad singula vicina

ulriusque ordinis transiens. Equidem in hoc sporas normaliter

laterales vidi, ut singula species ad diversa genera facile refe-

ratur; in Macrosporium, ut hoc in Stemphylium una cum Hel-

minthosporio fibris disparantibus . facile abit." At fremdeles

ogsaa Corda har iagttaget en lignende Forbindelse mellem disse

Sporer, uden at han dog har lagt videre Vægt herpaa, fremgaaer

af hans Afbildninger (see Cludosporiunt [aset. ulatum, Icon. Fung.

1. t. 216 og Azosma helminthosporoides i Storms Deutschlands

Flora H. 12). Denne meget almindelige Forekomst af begge

Slags Sporer mellem hverandre er imidlertid ikke tilstrækkelig til

at bevise, at de bore til samme Plante ; el fuldgyldigt Bevis her-

iden stor Vanskelighed overl >eris< i Sig, 1 mnbt |
ved de Indi-

rider, som vox<l paa Græssenes 5itraa (f- 4), liges,)in. man ogsaa

ni Be styrkelse herfor kan henvise li! i,.. la, II agels, i af Hoff. „anii.

Denm fortjente Mycolog har virk. icet, at begg« s Slags S porer

horer til samm<Svamp*], men piia Gnand af en uriiglig Opfa Helse

af Pol•holdet m<Hem de smaa og de store S porer har han ikke

kun,,, t drage d en rigtige Slutuin;j af denne Forbil ideise. Naar
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siger: ,,Die Sporen sind braun, meist zweizellig, seltener ein-

/ellig oder mehrzellig — cndlich gehen sic durch allmaiige Stu-

fen in Stemphylinm (.> : .MarroNpoi ium) iibei". saa er denne

Beskrivelse af Sporerne rigtig forsaavidt der, om og paa en noget

hehdig Maade, angives at JVlacrosporiumsporerne horer til Clado-

der Onder en gradvis Overgang Sted mellem de to- eller faa-

cellede Cladosporiumssporer og de mangecellede Macrosporium-

sporer. Denne Angivelse maa vistnok grunde sig paa en For-

vexling af Sporerne med to- eller faacellede Conidier, da begge

disse Organer ofte i deres ydre Form kunne have en paafaldende

Lighed, og mellem de tocellede Conidier og de mangecellede

Macrosporiumssporer finder der ganske vist, som ovenfor \iist,

en gradvis Overgang Sted. Derimod ere de egentlige Clado-

sporinmssporer l.aade i Flindens Bygning, i Indhold og i Spire-

maade saa forskjellige fra de mangecellede Macrosporiumsporer,

at der ikke kan være Tale om nogen gradvis Overgang mellem

dem. Den Slutning, hvortil H. kommer: „In Betrachl dieser

endlosen Polymorphie, sovvie der Fiihigkeit, an jeder Stelle (farb-

lose) Keimfåden zu treiben, halte ich dicsen Pilz fiir eine Gem-

menform eines andcrn" kan derlor ikke gives Medhold. Polymor-

phien er vistnok meget stor, men ikke saa endetås , som H.

mener: den viser en gradvis Overgang mellem Maerosporiums-

den anden af H. angivne Retning. Medens H. derfor kommer

til det Resultat, at Clado*poi ium <>g }larfos[,orium ere Gemmeformer

til en anden (hvilken?) Svamp, saa er Forholdet dette, at en

Deel af Clarfoxporimn ant. (nemlig Conidierne) og Macrosporium

lii de med Befrogtningsorganer Forsynede oprette Traade).
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Den ovenfor paavisle Forbindelse mellem de store og smaa

Sporer finder endelig en Bestyrkelse i et af de Bary hos en Art

af en nærstaaende Slægt*) iagttaget ganske tilsvarende Forhold.

Denne Art har nemlig ligeledes to Slags Sporer, der i deres

Form, Udvikling og Stilling forholde sig ganske paa samme Maade

an tillægge begge Sla

nngsorganei

Resultatet a

•, medens d«

f en Befrugtn

At de store Sporer

sees navnlig| deraf, at de
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meget hurtig og let, og I

(f. 32). Der kan saaledei

De ere i enhver lleioeen.le |..rskj<-lli«e Ir;. <le vegetative Celler,

og i Cellehindms Ihgnini: og Siningen Irembyde de netop de

Forhold, som pleie ,il f^jorc sig gjældende hos de egentlige Sporer.

gere bugtet — og stemmer kun i sin nederste Deel overeeti

med disse, hvad Farve og Ollciridhnldet angaaer. Den ovcrsl

Deel af Kr.decellen l.ar er. »egd tynd Og sandklar Hinde -

mesten som orn alen.- Slimhinden h.r var Mistede — og er fyU

si,,,, ,1. 16—17). I Almindelighed leei en lille Aahning



Disse Celler have en tynd , vandklar Hinde og erc fyldte med

en graaliggnl Slim og med talrige, storre og mindre kugleformede

Legemer. Det kan nu neppe være nogen Tvivl underkastet,

at disse kugleformede Celler ere Cladosporiens mandlige Køns-

organer (Anlheridier), medens den Sporen dannende Endecclle er

aeten*). Jeg har gjentagne Gange seet de af de kugleformede

Celler udtrædende Smaalegemer (Sædlegemer) i Beroring med

det formecnllige Oogonie (f. 17), men man træffer ogsaa disse

Legemer i Mængde omkring de i alle mulige Udviklingsstadier

paa Overfladen af Værtplanten liggende Sporer (f. 4 1), og det

turde herefter ikke være umuligt, at Befrugtningen forst foregaaer,

eflerat Sporerne ere affaldne, hvilket bekræftes derved, at Spo-

talrige Exemplarer af denne Plante, vare affaldne i el meget

tidligt Stadium, kun heslaaende af en meget lille, tyndhindet,

næsten vandklar Celle. Men om ogsaa fremtidige Undersogelser

re Ke

•meringsorgar



•2131

Hvad den »ya tlse ftf den ovenfor beskrevne

Svamp angaaer, antager jeg, at den rigtigst betegnes som Clado-

sporium epipbyllum (Pers.), da de sporebærende Traade forst ere

beskrevne af Persoon under Navn afDcmatium epiphyllum, medens

den som macroconidiodannende nærmest svarer til Septosporium

atrum var. foliicola Corda, men desuden troer jeg til de for-

skjellige Udviklingsstadier at kunne henfore ncdenstaaende Arter

som Synonymer.

Cladoftporium cpt/thi/flmn (Pers.).

Fungus e myceiio extramatricali conidiophorus

:

Cladosporium Iignicolum Corda Ic. Fung. T. 1 t. 3 f. 206.

— entoxylinum Corda 1. c. f. 202.

— epiphyllum Corda I. c. f. 204.

Fungus mere macrocom ^orophorus.

Septosporium atrum var. foliicolum Corda i. c. f. 175.

Macrosporium concinnum Berkl. Ann. and Mag. of nat. hist. V.

6 PI. 12. f. 21.

— tenuissimum (N. ab E.) Nov. aet. natur. cur. IX.

p. 212 t. 5 f. 12.

Uelminthosporium atrichum Corda I. c. f. 189.

— striæforme Corda I. c. f. 188.

— maculans Corda I. c. f. 190.

Fungus mere sporophorus vel simul macroconidiophorus

:

Cladosporium epiphyllum (Pers.) in Rabenhorstii Fung. eur. exsic.

Ed. nov. n, 77.

— graminum Corda I. c. f. 207.

— prot'ii.sum Dcsm. in Habenh. I. c. n. 578.

— gracile Corda in Rabenh. I. c. n. 272.

Uelminthosporium gramineum Rabenh. in Kl. herb. mye. n. 332.

— gracile Wallr. Fl. crypt. II. p. 164.



En ikke uvæsentlig Bestyrkelse for Rigligheden af den i

ovenstaaende Meddelelse paaviste Forbindelse mellem Clado-

sporium og Macrosporium seer jeg mig allerede nu — burtigere

end jeg turde have ventet — istand til her at kunne vedfoie.

Det er nemlig lykkedes mig i de sidste Dage hos en anden Art

af Cladosporium, der har en lige saa stor, om ikke storre, Ud-

trædning end Cladosporium epiphyllum , at kunne overtyde mig

om Tilstedeværelsen baade af Macroconidier og af Antheridier.

Denne Art er Cladosporium herbarum Link. Begge de nævnte

Organer fandtes den 15de Mai hos Exemplarer af denne Svamp,

voxende paa Underfladen af de visne, men endnu paa Grenene

fastsiddende Blade af Cytisus Weldeni. De macroconidiedannende

Smaatuer kjendes fra de sporebærende ved deres morkere Farve.

Macroconidierne ere i Regelen stilklose og firkantet -ovale. De

ere beskrevne som Macrosporium sarcinula Berk. (Annals of nat.

hist. V. 1. 1838 p. 261 t. 8 f. 10 e). Antheridierne ere væsentlig

af samme Beskaffenhed som hos C. epiphyllum. Hertil kan

endnu foies, at jeg ligeledes har fundet Macroconidier hos Mem-

nonium effusum Corda.



Eiplicatio iconuni.

(Tab. Ilt)

—2 et 13 sub leiite visæ, ccteræ sub microscopio auctæ.

Phelomtes strobthna.

Sporangia plurima varie evoluta aras duabus, qua' alis semi-

num teguntur, paginæ interioris sqiiamæ Piccæ excelsæ grega-

rie iiisiilcutia Corjuna semmuin a [antuni restant alis jam

destructis.

Ejusdem squamæ pagina exterior cum bractea. Sporangia ad

partern inferiorem.quæ squamis inferioribus tegitur, rest ri« -lasimt.

Im-iip niuliim areæ anterioris (e squama Vm. \) ma-is aniphli-

catum. Sporangia anteriora (a) adhuc sub epidermide latent,

posteriora (a') per epidermidem ruptam plus minus emergunt.

Sih.raii-ia tn.i aperla, basi rpidennidis resul uo eineta Ib);

antico (a) sporarum pulvere repleto, duobus postieis (a'. a")

in. i Mi.iuni ap.!

i

mii. basi epiderniii

SporaniJi sertio H'ilicalis. .ju,\ |»s« u-i .*] n ri.I i i irninluaiia

ecllulaniin shal«, lonnata et sporanim mcnilia appare

Frustulum membran« pseudoperidii e cellulis octo c

t.ianiila enticularia in tribus tanlum cellulis conspiciu

la juimaria. b, strata secundaria. e, si

Sporarum monile.

pervia conspecta

ul Pg. 11 65(7. amplificata.

?!!"
ilacerato. a episporii pars. ib granula cuticu

Spora episporio desumpto.

sporan.iis sari

evoluti!3 obsita loBgitudinaliter seeta. a sporangium adhu

epidenilide tectum, a' et a" sporangia per epitb

en.erge utia. b epidi-i -
: >uper lirialia

(Tab. IV—V.)

'-.'(i, 40-42 40f
V. auctæ. Fig. 5—11, 15-18, 34—31

650
/i arnplificatæ.

Cladosporium epiphyllum (Fig. 1-39).

Palea cAb-riru- Ti'itiei vulgaris. eui e;espites sparsi sponferi



Fjusdem Fritid ^lunia, imam tunens macToconidilVr inlVstat

Knistuliiin epldermldls e cnlmo Triticl, col fangus integer con

a, epidermis. b, pili pars inferior et b
,
pilus, qui ex epider

myoelii c\t i ariiatrir;il is pilo irrcpentia. e, mycelium pare

matoso-membranaceum c filis coalitis (e' e') compositui

macroconidium longe uedicellatum. g, «', g" floccl

flocci hine inde dilatantur. k, sporæ jam deJapsæ. 1, i

Fig. 5—11. Totam sporarum evolutionis seriem exhibent.

— 12. Frustulum mycelii |>an:!irh>iiiat -iiirmliranucci, utruuii

et ad floccos præbent.

Fli.cn aiiiculus summus sporifer.

Alius arliiiilus nondum sporifer (sporocyti

32. Macroconidium m-i-iniii

33—34. Macroconidia insnlita
i

cellulæ primariæ.

35-37. Sporæ germinantes.

Fragmentulum filt e mycelio



Videnskabelige Meddelelser

den naturhistoriske Fe

1863. im« .r >,>.,„,.„. »o,,,,,., Nr. 17-22.

Fortegnelse over de i Danmark forekommende Land-

og Ferskvandsbloddyr

angivelser, der cre betegnede „Bk.' hidriire fra den ved de lydske

Vifuriut skeres 21de Forsamling i Riel af Dr. Beck, paa Kong

Christian den ottendes Befaling opstillede Samling. Selv har jeg

kun haft Leilighed til at undersoge Kjøbenhavns Omegn, det nord-

tøtlig« Sjælland og en enkelt Gang Moen og Fyen ved Hofmans-

give. Af private Samlinger har jeg især benyttet Hr. Apotheker



266

Da den physiske Beskaffenhed omtrent er den samme overalt, er

det ikke rimeligt, at der vil vise sig nogen væsentlig Forskjellig-

hed i de forskjellige Egne af Landet. Derfra maa dog undtages Lyng-

egnene, der kun ere lidet undersogte, og hvor Helix ericetorum og

candidula kunne ventes. Kalkparlierne udmærke sig kun ved

Exemplarernes ofte betydelige Stfirrelse og Vægt, men neppe ved

egne Arter. Bornholm synes ikke at adskille sig væsentlig fra

det ovrige Danmark, med mindre Forekomsten der af Pupa

avenacea Brug. og Discus ruderatus Stud. skulde bekræfte sig, og

disse Arter ikke senere skulde findes andre Steder. Paa Oen

er der i malakologisk Henseende blevet indsamlet af Prof. Steen-

strup, Prof. Liebmann, Adjunkt Ed. Erslev og Apotheker

Benzon. Med Undtagelse af Sidstnævntes findes de der gjorte

Indsamlinger i Museet. Jeg har derfor kun anfort alle mig bckjendle

Findesteder ved de Arter, der ikke hidtil ere almindelig bekjendle

som indenlandske og navnlig saadanne, der finde deres Nord-

grændse (i det mindste paa vore Længdegrader) i Danmark. Dog

har jeg stadig anfort de nærmeste Findesteder ved Kjobenhavn,

selv ved almindelig udbredte Arter.

Jeg har endvidere benyttet Hr. Cand. mag. Elberlings

Samling af Kalktufforsteninger , der maa antages at hidrore fra

den Tidsalder, da Bestanden af vore Skove endnu ikke bestod

af Bog.

De Arter, til hvis Lobenummer der er foiet een eller flere

Stjerner, ere saadanne, hvis Selvstændighed ikke forekommer mig

fuldkommen sikker.

Da vore Landsnegles Systematik endnu er meget usikker og

kun kan forstaaes i Sammenhæng med de udenlandske Slægters,

har jeg her fulgt den almindelig brugelige Rækkefolge. Dog

troer jeg, at folgende Opstilling efter Kjæbens Beskaffenhed vil

vise sig som den naturligste.



A. vnncfiim org. gen. evternum rontmune.

Oxygnatha. Aulacognatha. Odontognatha.

Maxilla lævis
, acie M. sulcata, acie cre- M. costata, acie dt

Limaces. Arionidæ.

Vitrineæ. Leucozonæ. Xerophilæ.

Zonitidæ. Atæniæ. Ariantidæ.

Pentatæniæ.

Clansilieæ. (fiulimi.)

(Cæcilioides.)

B. Orif. org. gen. externa discreta, in fundo sulci.

Elasmognatha.

M. postice lamina expansa; acie medio producto.

Anm. Af Ågnatha findes Testacella, Daudebardia og Glandh

Europa $trepto.os »•- C>/lfn<h"lln i Troperne.

Ptilmonata Cuv.

Geophila Fér.

Stylommatophora A. Schmidl.

Fam. 1. Limnces.

Gen. I. Limax Lister.

Orificium n.spirationis posticum; abdomen carinatum

Dentes laterales



Fér.

var. 1. „cinereus, clypeo maculis abdomine fasciis longitu-

dinalibus nigris« (Mull. 0.)

var 2. „cinereus, clypeo abdomiueque maculis nigris.

In horto" (Frederiksdalensi?) (MOU. y.)

Frederiksdalskov, hvor den er almindeligere end L. cinereo-

niger. Driverierne ved Rosenborg og det kgl. Museums

Brændekjælder, i Selskab med L. flavus og Ilyaliuia cHIaria.

Et ungt Expl. fra Viborgegnen horer maaske hertil.

1*. Limax unicolor Heynemann.

Differt præserlim a priore pallio immaculato.

Jeg har truffet to halvvoxne Exemplarer under et Tusilago-

Blad bag Frederiksdalslot.

2. Limax cinereo niger Wolf apud Sturm.

minis validissima, acuta. Long. 6—7 unc. Niger.

L. cinereus Mull. var. «. å. s.

var. i. „cinereus immaculatus, clypeo nigrocærulco; abdomen

glaucum" (Miill. «.).

var. 2. „cinereus, ahdomine slriis quinque albidis, infima

abrupta" (Mull. 6.).

var. 3. „cinereus, abdomine rugis albis cinereisque, ae macu-

lis nigris ordine duplici" (Miill. «.)

I alle Bogeskovene; især, naar Duggen falder, som

Tilfældet er med alle Limaces.

var. 5. leucogaster; solea unicolor alba.

Bornholm (A. Berizon).

var. 6. albus, unicolor.

L. albus Paasch. Arch. f. N. G. 1843. p. 85.

Almindingen paa Bornholm (A. Benzon.).

3. Limax flavus L.

Pallium maculis parvis pallidis; lentacula subcærulea.
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L. variegatus Drp. Fer.

Findes i hele den lavere beliggende Deel af Kjobenhavn,

men, som næsten overalt andetsteds, kun i Kjældere.

Roeskilde (?) — Forst funden paa Christianshavn 1814 af

O. Fabricius (ofr. MSS. 8. Hefte p. 61 Nr. 1988.).

Limax tenellus Nilss.

Sesqaipoliicarifl , mollissimus, luteo-virescens, pallio luteo.

Mucus luteus.

Limax succineus p.p. MUH. Hist. Verm. p. 7. Nr. 203?

Limax flavus p. p. „clypeo brevi tumido rugis concentri-

eis instructo" Mull. ib. p. 10. n. 208.

Limax tenellus Nilss. Forb. & Hanl.

var. 1. pallio utrinque fascia obsoletissima, obscura, albo-

marginata.

Limax cinctus Heynem. Cnon Mull.)

Limax serotinus Schrenk. Bull. Mose. 1848 p. 141.

Limax cereus Held.?

I Bogeskove; træffes især om Efteraaret paa Svampe, som

oftest i de af Arion ater gnavede Huller.

Sbg. 2. Limacellus.

Limax ayrestis L.

Sesi|tiip<illi(:aris. Mucus lactcus.

ar. 1. „albidus, atomis nigris sparsis" Miill.

Især i Grofter ved dyrkede Marker.

ar. 2. „fuscus, clypeo punctis, abdomine lineolis nigris.

-

b Miill.

Limax reticulatus Miill. H. V. p. 11. Nr. 207.

Overalt paa dyrkede Steder, især i Haver.

„In horto Rosenburgensi et Fredrirhsdalensi, vulgaris. ; » Mull.

Bornholm (Benzon.).

ar. 3. „supra subrufus, subtus albus," Miill.

Limax succineus. ..hi littoribus apricis Insulæ Amagriæ

medio Octobris, plures reperi longissime ab omni umbra

remotos." Miill. H. V. p. 7. Nr. 203.



Amagerfælled, hvor jeg altid har fundet en Limax, der svarer til

den korte Beskrivelse og det angivne Maal. Om Dagen holder

den sig skjult under den tynde Skorpe paa Kokasserne , mod

Aften derimod sees den krybende ovenpaa og formodentlig der-

fra ud i Græsset. — Var. 2. findes derimod paa de tilstodende

Kaalmarker og i Haverne ved del faste Batteri.

5*. Limax pallidus Schrenk. ?

L. agrestis *. „alhus, clypeo flavescente." Miill. p. 9. Nr. 204. «.

Meget almindelig i Ordrupmose især paa Carduus oleraceus.

5** Limax Heijdeni Heynemann Mal. Blatt. 1863. p. 210.

Long. corp, 10 m. pallii 5 m. differt a sequente muco lacteo

Jeg troer at have taget denne Art ved Kongekilden og ved

Gripsholm ved Målaren, men anseet den for unge Exemplarer

af foregaaende.

6. Limax lævis Miill.

Agilissimus, vix semipollicaris, graciiis, nigrescente-brunneus

nitidissimus; solea pedis pallide brunnea, medio albescens.

Limax brunneus Drp. Forb. & Hanl.

Limax parvulus Norm.

„In Muscis. mense Octobri, haud frequens" (Mull.) Paa vaade

Steder saaledes ved Bredden af Fuurso, Ordrupmose i Novbr.,

Leersoen, som oftest paa Korstængler, Lobende op ad et blom-

strende Ror i Sorgenfriaa henad Aften. (O. M.J. Nyso, ifolge en

Pennetegning i H. P. C. Mollers Dagbog.

Sbg. 3. Lehmannia Heynemann.

Dentes mediani apicibus rapilatis. latcralcs emarginalis.

Ova ovalia.

7. Lima c marginatus Miill.

Tripollicaris cærulescens, aquosus; pallio utrinque stnga

obscura albo-marginata ; carina alba, utrinque fascia obs-

cura marginata.



— arboreus Clark.

— livonicus Schrenk.

— sylvaticus Goldf. non Drp.

„In Fago vulgaris primo Vere & Novembri.u Miill.

Den almindeligste Limax-krl i Bogeskovene, hvor den sees

krybende paa Stammerne, naar Veiret ikke er for tort, selv længe

efter Lovfaldet.

Alle . Exemplarer krybe næsten altid i samme Retning,

hvad der lader formode, at de foretage regelmæsige Vandringer

efter Aarets eller Dognets Tider. De opholde sig især gjerne

ved smaa Vandsamlinger i Hulheder i Træerne, strækkende sig

langs Vandskorpen eller endog liggende med den storste Deel af

Kappen under Vandet. Bornholm (Benzon); Færoerne (Nees);

Island (Stp.).

F.isri.r [lallii, extus linea

digestis, marginatæ; abc

Maglevandsfaldet paa Moens

lam. Z. Ariofitdæ.

Cen. 2. Ari«n Fér.

Lochea Moq. Tand.

Orificium respiralionis antemedianum. P'ovea caudali mucipara.

Pallium granulosum.

„ater, earina dorsi pallide viren

„niger, ora lutescente; subtus i



d. „fusco-castaneus, ora lutescentc, subtus albus." (Miill.)

s. „obscure fuscus, ora strigaque utrinque lutescenle."

Lg. 16-19 1. (Mull.).

sesquipollicaris. Dronninggaards Have. (O. M.).

y.å.s. „in horto Frederiksbergensi, rariores." (Mull.).

£. „Supra cinereus, margine & subtus lotus albus. Tentacula

nigra. Ora corporis lineis variis nigris transversim striata.

Limax cinereus £ Mull. Verra. p. 7.

rj- ut præcedens scd dorso medio nigrescente e punclis atris

Almindelig ved Marienlyst og i Frederiksborg Dyrehave.

(O.M.). Viborgegnen, (Feddersen.).

&. „albus totus." Miill. Limax albus a Mull.

t. „albus margine flavo. Limax" albus £ Miill.

Limax albus L, S. N. XII.

x. „albus margine et cincipite aurantio" Miill. y.

X. „albus tentaculis nigris." L. albus å Miill.

/>—;.. „in nemore & sylvis agri Frederiksdalensis haud infre-

quens." Mull.

I Mullers „Efterretning om Svampe" p. 61, anfores det, at

den hvide Snegl skal være hensat til Frederiksdal omtrent 1663,

og skal være spiselig. — Jeg har selv kun truffet den der enkelte

Gange. Ved Viborg. (Fedd. Til Bloddyrfaunaen, p. 15.)

Pullus: pollicaris, lacteus puin-ti* Milpimi -.-is unde „virescens *.

Limax tenellus Mull. H. V. p. 11. Nr. 210.

„In fossulis nemorum primo vere." Miill.

Ungen findes alt ved Begyndelsen af Vinteren*) fuldt ud-

viklet i Æget og er da omtrent 10mm lang, hvid med gule Prik-

henved 2 Tommers Længde. Den sorte Farve fremtræder forst paa



Hovedet og ved Enden af Bagkroppen. Jeg har aldrig truffet

aldeles sorte Exeraplarer under 20mm .

Bornholm (Benzon); Færoerne (Nees); Island (Stp.).

Sbg. S. Prolepis Moq. Tand.

** Testa membranacea, granulis calcareis sparsis.

9. Arion (Prolepis) fuscus Miill.

,,Supra rufescens, dorso clypci «£• ahdominis macula longitu-

dinalis fusca : utrinque linea nigricans clypei sinuata. Subtus

albus. Tentacula nigra. Lg. 8 lin." Miill. Sesquipollicaris. Mik ns

dorsi flavus, pcdis albus.

Temmelig almindelig i Bogeskove; ved Nymolle i Dyrehaven

fandt jeg ikke faa Expl. krybende paa en Eg. ligesom L. margi-

natus Miill. paa Bogen.

9*. Arion (Prolepis) cinctus Miill.

„Suceini coloris supra absque omni macula. Subtus totus

albus. Clypeus el abdomen dorso striga cinerea cingitur. Long.

2 unc. In nemorosis." Miill. Mueus Qavus.

Limax faseiatus e. £. V- ^''-ss -

Meget almindelig i Bogeskove og Haver f. Ex. Kongenthave,

Frederiksberghave. Færoerne (Sysselm. Miiller), Island (Stp.).

Bornholm (Benzon).

var. 1. „flavus immaculatus. Subtus albus. Tentacula lineaque

inter hæc &. clypeum nigra. Clypeus impiimis flavissimus absque

rugis concentricis. In umbrosis Daniæ et Norvegiæ." (Miill.)

Limax flavus Miill. H. V. p. 10. Nr. 208. pars prima.

Jeg har kun taget den enkelte Gange, i Dyrehaven bag

Bellevue.

Fer.

Limax faseiatus a- /?. y. d. Nilss.

i Haver, Frederiksberg og Rosenborgha
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Lehmann, Heynemann og Malm ansee de her anforte Pro-

lepisibrmer for Arter, der adskille sig ved Formen af Tænderne,

Kappens relative Længde og eftersom Længdebaandene ere af-

brudte eller ikke ved Overgangen paa Kappen. Jeg tor endnu

ikke ansee de givne Forskelligheder for artsgyldige.

Fam. 3. Vitiineæ.

Gen. 3. Vitrina Drp.

imperforata, anfractibus pauci

Pallium margine reflexo incrassato.

10. Vitrina petlucida Miill.

Overalt paa fugtige Steder i Skove og storre

Jungermannia platyphylla sub finem Augusli. in fimo <

Octobri, tfe in virgultis medio Decembris reperi." Miill.

lam. 4. Zonitidæ.

Cen. 4. Hyalinia Agassix 1837. Dip.

Polita Held. Euhyalina Alb. Zonites Moq.

T. polita, umbilicata, labro sim[>lice.

Fovea caudalis obsoleta.

H. cetlaria Miill.

T. aperte umbilicata, paf lide virenti-cornea, subtus alb

Spira planiuscula. Dm. 12 m.

„In cellis vinariis Havniæ, copiose." Miill, Almindelig i I

benhavns Haver og Huse.

var. 1. sylvatica; spira convexior. I Frederiksdalskov.

. H. margaritacea A. Schmidt.

An devialio albina praecedentis.

H. tenella Gm. S. N. p. 3640. Nr. 178?

Enkelte Exemplarer i Mollers og Lassens Samlinger, i

uden Stedsangivelse. Jeg har taget et Exemplar i Fre



i2. B. alliaria Miller.

T. nitidissima, superne planiuscula, olivacea, sutura plana;

iaferne pallidior. Dm. 8 m.

H. alliacea Jeffr. Lin. Trans. XVI. p. 341.

H. fætida Brown. Ulustr.

H. Steenstrupii Morch. Forteg. over Gronlands Bloddyr.

Frederiksdalskov (Lassen, O. M.), Flensborg Kirkegaard

og Astrup ved Skarritssoe (Collin), Viborg (Fedd.), Gjelteskov

(O.M.), Færoerne paa Tage (Sysselm. Muller), Island (Stp).

Dyret har, naar det irriteres, en stærk Loglugt.

i3. H. nitidula Drp.

H. nitida p. p. Miill.

T. effuse-umbilicala fulva, inferne albescens, spira convexa,

Drn. 9m.

Almindelig i Skove, i Kjobenhavns Haver og Fæst-

ningsværker; Bornholm (Benzon).

*3*. H. lucens Pult. T. concolor sine albedine basali.

H. nitidosa var. major Bk. Coll. Rieioens.

Bekkeskov Cimbriæ (Bk.) Viborgegnen (Fedd.).

*3**. II. Helmii Gilbertson in Gray Turt. Man. p. 173, f. 136*.

An II. nitidula, albina?

T. unicolor lactescens.

Et enkelt Exemplar ved Kongekilden (O. M.) og 2 Exp.

i Lassens Samling uden Stedsangivelse.

14. H. pura Alder.

T. rinereo-alba . effuse-umbih'cata , striis incrementi obsole-

tissimis; spira convexa. Dm. 5 m.

H. diaphanella Bk. Coll. Kieloens. (non Krynicki.)

Marienlyst (Moll.), Brondsholms<ial (Stp.), Hald Boge-

skov (Fedd.), Frederiksdal og Charlottenlund (O. M.)

nde insculptis, umbilico lato; spira planiuscula;

adultis fascia (vel varice) flava, cincto. Dm. 4 m
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H. nitidosa Fér.

H. radiatula Alder.

H. pura Malm! ex specim.

Paa samme Steder som den foregaaende Art, men al-

mindeligere. Island (Stp.), Bornholm (Benzon).

var. 2- alba, unicolor.

Sbg. 2. Vitrea Fitz.

Crystallus Lowe.

T. anfractibus numerosioribus angustis.

H. crystaUina Al ti 1 1.

T. candida, umbilico angusto. Dm. 2'jin,

T. H. albella L. Thienemann Mal. Blltt. 1857.

Paa samme Steder som de foregaaende Arter, men mere

udbredt.

Sbg. 3. Petasia B k.

T. trochiformis, imperforata.

H. fulva Miill.

T. brunnea, spira conica. Dm. 2 m.

H. trochiformis Mtg.

var. spira depressa, colore obscuriore.

H. Mortoni Jeffr. Phil. Trans. XVI. p. 333.

Almindelig under Lov i Bogeskovene, med de fore-

gaaende Arter. Paa Bredden af Fuursii.

Gen. 5. Zonitoides Lehmann.

Oxychilus Fitz. p. p.

T. lævis necpolita, striis incrementi prominentibus, labio

T. concolor brunnea, spira sat el

H. lucida Drp. 1805 nec 1801.

H. succinea Stud. Hartm.



især paa vaade Steder, ofte krybei

Pinde, Planter o. s. v. Parken i Botan

Dog findes den ogsaa under Lov

5. Ma'iii.i*

19. D.

1. bru

H. rotundata (f. Nils

Prope Gudhjem

K\ein|«l;n in r'rederiUdal (O. M.

Sbg.2. Delomphalu
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Sbg. 3. Pyramidula Fitz.

22. D. rupestris Drp.

T. trochoidea, anguste-umbilicata, suturis profundis. Dm.3m.

Et enkelt Exemplar i Kalktuf fra Knabberup ved Veile

(Elberling.)

23. D. lamellatus Jeffr.

T. conoideo - globosa, perforata, pulcherrime costulala.

Dm. 2^3 m.

H. scarburgensis Bean. Turt.

Miill. Wiegm. Archiv. 1838. I. p. 208. t. 4 f. 4.

H. seminulum Rm. f. 533.

Vestervellingskov ved Randers under affaldne Bogeblade,

der bleve overrislede med klart Vand (Stp.). Nær Nyborg

i Teglværkskoven paa Rodklint ved Beltet og i Frederiks-

dalskov paa Brinken nær Fuurso (Lassen). Steenstrup

Kroyers Tidsskrift 2. 1838 — 39. p. 541. Viborgegnen

(Fedd.). Moen (Bk.).

Sbg. 4. Acanthinula Bk

T. perforata, turbinata; pcristoma membn

24. D. aculeatus Miill.

T. costis lammellatis, superne seta long£

præditis. Dm. 2V» m.

„In ramusculis faginis aridis." Miill.

Meget hyppigere end den foregaaende

Ordrup Krat, (Danneskjold).

umbilicata , labro reflexo expanso, tnarginibus

nuis. Sagitta recta longa.
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25. V. pulchella MOU.

T. nitida, glabra; anfr. ullimus antice dilalatus, non deflexus

Dm. maj. 3 m. (Pfr.).

Almindelig næsten overalt, ofte sammen med den folgende

26. V. costata Mul).

T. membranaceo-coslulata; anfr. ultimus antice subdcfiexus,

non dilalatus. Dm. 3 m. (Pfr.).

H. pulchella var. « Drp.

„In loco elevato Frederiksdalensi ab aquis remoto.

Dersom det bekræfter sig, at der findes Exemplarer, dei

ere halvt glatte halvt ribbede, vil det være et Beviis paa, al

denne Art kun er var. af foregaaende. Jeg troer at have seel

et saadant Exemplar fra Lolland (Friis).

Fam. 6. Leucozonæ.

T. pellucens fascia mediana albescente. Sagiltis aciculalis.

Gen. 8. Hygromia (Risso).

Sbg: t. Perforatella Schliiter.

Trochiscus Held (non Sowb.) Peiasina Bk. Coll. Kieloens.

latioribus, duobus minoribus angustiurihusque.

H. fulva p. p. Miill.

H. bidentata Gm.

Almindelig paa vaade Steder f. Ex. Ordrupmos

lottenland ved Forsthaven, i de smaa Krat paa >

al Futirso og i Dronninggaardhave. — Ved Odens

Lolland (Melchior).

. 1. alba. Ordrupm«



Dm. 8 m.

H. cobresiana /?. Pfr. Mgr. 1. p. 151.

Et Exemplar i Teglvæiksskoven ved Nyborg i Somme!

1837 uden Dyr og noget afslidt (Lassen). Holsteeu (Dr. Mulle

Sbg. 3. Monacha Pi ti.

Bradybæna Bk. Trichia Bartin.

T. seligera, labro vix reflexo, intus marginato.

39. H. hispida L.

T. setis brevissimis, approximatis. Dm. 8 m.

var. 1. obscura, spira elevata.

Almindelig udbredt, især under Stene,

var. 2. cornea, strigis rufescentibus.

Meget almindelig, især paa Vrtica dioica.

var. 3. unicolor Davescens.

Med den foregaaende Var.

30. H, sericea Drp.?

T. flavescens setis longis apice incurvatis sal remotis. Dm. 8

Animal flavescens.

H. hispida v. Alten. p. 44. t. 3. f. 6.

H. hispida p. p. Miill. Verm. p. 74.

Nogle enkelte Exemplarer i Ordrupmose og i Dyrehav

T. effuse umbilicata , spira planiuscula, labro callo intei

valido. Dm. 10 m.

Temmelig hyppig ved Maglevandsfaldet paa Moen (O.ft'

Faxo 1820 (Bk.), Holsteinborg (Stb.).



:iS. II. strigella Drp.

1. aperte umbilic ata, cin<reo-carnea. Dm. 15 m.

Sagitta amatoria ignola.

lot

il. e—f

ri
iilss. p. 120 (teste Lilljcborg.).

(H. P. C. Moller, Collin);

. M.); Holsteinborg (Stb.);

Py

Bo

rehmskoTted

Id.); M 5«a (Mo

: Odsherred (Buddc Lund);

Bo bu (MfllII.). Mol l<'m Dyrehaven og Fryden-

lun d (Bk.) Bakkf ro« ved Farum CO. MO-

vair. 1. diaphana . H. vi trinou Ziegl. Coll. Kieloens.

va r. 2. fossilis, solida
; ,

glabra .pir. planiusrul, umbilico

1 Kalkluf fra Jylland (Stp.).

Sbg. 4. Hygromici Risso.

T. perforata, obsolete carinata , minutissime granulala;

j ii ri. H. sericea Miill. Vcrm. Nr. 253. Fabr. Danske Vid.

Selsk. Skr. 4 Deel 1793. p. 100 fig. 6. (spm. orig.

Miilleri!)

Langt almindeligere end den foregaaende, især under

issent Lov i Bogeskove. Frederiksdal og bag Bellevue (O.M.);

i Charlottenlund ved Primula elatior ( Bk. ) Moll. MSS.

dellem Christiansholm og Fortunen ved Stakittet (Moll.).

Ved Nyborg (Lassen); Knuthenborg (Melchior); Riisskov ved

larbuus (Lassen): Holsteinborg (Stb.).

Fam. 7. Xerophilæ.

lien. 9. JaeoaU Gray.



J. conspurcata D r p.

T. depressa, anguste-umbilicata, subcarinata, corneo-cinerea,

minutim variegata; peristoma reclum simplex. Dm. 0V9 m.

En halv Snees Exemplarcr paa et Gjerde ved Dyrehave-

skoven mellem Nyborg og Holkenhavn, hvor den fandtes i

Selskab med H. incarnata, H. strigella, Pupa antivertigo og

Clausilia bidens (Lassen.) cfr. Slp. Kroyer N. Tidsskr. 1. c.

Arten forekommer ikke nærmere end i det mellemste Fran-

krig og det sydlige
,
Tydskland. Det er maaskee muligt, at

denne Art vil vise sig nærmere beslægtet med H. sericea

Nr. 30, naar dens Anatomie bliver bedre bekjendt.

Anni. H. costulata Z. (Theba Nilssoniana Bk.) findes paa Oland

og saavidt \nle» inrresicn ikke nærmere end i Polen.

J. candidula Stud.

T. superne planiuscula, albida unicolor vel fasciata; peri-

stoma intus valide labiatum. Dm. 6 m.

II. thymorum Alten? p. 56. t. 5. f. 9?

Holsalia prope Itzehoe in Thymo serpyllo, 1834 (Bk.).

J. conspurcata Den skal være funden ved Christiansfeld (af

Sbg. 2. Jacosta Gray.

T. depressa, umbilico perspectivo; anfr. ultimus eylindricns:

peristoma intus leviter labiatum, tnarginibus ap|»n>\im.i!is.

H. erica Da Costa.

„Denne Art har jeg kun truffet eengang paa en tor sandet

Hoi*) imellem Bistrup og Stavnsholt i Nærheden af Fuur-

soen.« Lassen. MSS. Stp. Kroyer N. Tidsskr. I. 2 B. p. 538.
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In apricis collium inter Fredoriksdal et Birkerod, Sjellandiæ.

Lassen (Bk.). Paa Bakkerne ved Farum (Stp. in Mus.).

Ved Aalborg med Cyclostoma etegans, i afdode Strandgaards

Samling (Fedd.). Ved Ploen (Herrm.).

Anni. Fundi'ii wd Clnisliania al i>r. Poulsen og v. Martens. Den

Lassen beskriver sine Exemplarer saaledes:

„var. a. t. fascia supera (s. tertia) latiore, inferis (s. 4 & o)

in lineis dissolutis.

var. b. t. fascia supera (s. tertia) latiore, infera (quinta)

Dm. 6 1 /"; Hoiden 3— 3'/4', hos et Par Individer

Dm. 5Vo— 6'", Hoiden 21/«—2V- Skallen oventil næsten

Had." Det mindste af de 5 Expl., der findes i Samlingen,

har en misdannet Top. I Mus. C. viii. findes 4 Expl.,

og Prof. Steenstrup angiver at have faaet el Par, saaat

der maa være taget ialt U Expl.

Uen 10. Eulota Hartm.

37. E. fruticum Miill.

T. cornea, sericea, fascia unica supramediarta , umbilieata,

globosa, labro submarginato. Dm. 20 m. Sagitta subu-

Cochlea carduelis Schultze Ncue Hamb. Mag. 1770. VII. p. 39.

0. „lutescens, i.is.i.i pui-pu

Mull. *.

y. „pallide lutea, punctis sparsis aureis. Limi

å. „pallide lutea, macuiis et punctis nigricantib

nigricans.« Mull. /$.

c. „sulphurea, maculis et punctis nigris." Mu
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var. 2. T. (vacua) violascens.

nigris." Miill. 6.

/J. „saturate rubra, punctis maculisque nigris." Miill. »7.

y. „violaceus unicolor. faucibus cærulesccntibus."

var. 3. „fusca, punctis maculisque nigris." Miill. £.

,,In fruticetis, urticas imprimis, Rubos, Senaiulasque

inhabitat; in septo juxta diversorium, vulgo Fortunen, Vivarii

Regii, copiose." (Miill.). I Ordrupmosc i Mængde paa Horene.

Fyen (Lassen). Lcigsliir (Drejer). Marselisborg Sko\ (Lassen).

Bornholm (Liebm. Benz.). Lolland (Friis).

Fam. 8. Ariantidæ.

T. labro reflexo, plcrumque fascia unica supra n

Sagilta leres, basi infundibuliforme, apice lanccolato o

Helicigona Risso non Fer.

Gen. II. Arianta Leach.

A. arbustorum L.

T. obtecte perforata, globulosa , spiraliter slriata

,

stramineis, epidermide hi-ca ; fascia obsrura supram

labro candido. Dm. 20 m.

Bursa sagittæ utrinque cæco fasiformi validissimo.

Bornholm (Benzori). Ilelsingor ? (Moll.j

3. pallida lineis candiilis. Miill. p. 06.

Et Exemplar taget bag „Lygten"



Mr. Jeffreys for H. alpesiris Z. hvorfra den dog af-

viger noget.

var. 6. creticola; ponderosa, gigantea. Dm. 27 m.

Moen, dog sjeldent af den anfbrte Storrelse.

„In horto Frcdrichsdalensi rara, Rosenburgico vulgaris."

Miill. Paa Kjobenhavns Fæstningsværker og tilstodende Haver.

Fyen (Lassen). Knuthenborg (Melchior). Mors (Schade).

Lcerup i Vendsyssel (Jacobsen). Bornholm (Stp. Benzon).

var. 7. H. picea Z.

Ilsand (Std.). Fuur (Bk.).

xs*
. U rudis Miihlf. Rm. f. 78. H. Repellini Charp. Reeve.

T. umbilicata, spira planiuscula. Fagellum brevius. (Schm.)

Ikke meget sjelden under Borreblade i Leersoen bag

„Lygten" (O.M.). Rudersdal (Bk.).

Sbg, 2. Chilotrema Leach.

89. A. lapicida L.

T. aperte umbilicata, lenticularis , acute-carinata . granulat;«,

con.ea, fusco maculata vel strigata; peristoma solulum,

reflexum, album. Dm. 17 m.

var. 1. subfasciata.

— 2. strigis rufis.

— 3. alba.

„In trunco lagirio sylvæ Noneskov supra præcipitia lacus

Fuurso, unicurn exemplar (Miill. )." I stor Mængde paa Boge-

træerne i Frederiksdalskov ved Soen (O.M.). I Charlotten-

lund (Liebenberg), Kr. Tidsk. 1. i. p.410.*), men ikke senere

gjenfunden der. Laveskov ved Sletlen**). Forovrigt fra alle

Landets Skove. Bornholm (Liebm. Erslev. Benzon). Ved

Managerfjord (Fedd.).
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Fam. 9. Pentatæniæ.

Fasciis quinqtie. Sagitta subulato-pyramidalis, aciebus validis

quatuor sub angulo recto dispositis . basi crcnulata.

Gen. 12. Helicogena Risso.

Sbg. 1 Tachea Leach.

T. subglobosa (adulta) impprforala; labro reflexo.

40. H. nemoralis L.

Faux et perisloraa fusca vel nigricantia. Sagilta longa recta

aciebus acutis. Glandulæ mucosæ utrinque cæcis 3 + 2;

canali excrelorio communi brevissimo.

var. 1. carnea. a. unicolor.

b. fasciata.

«. 1.2.3.4.5. p. 0.0.3.S y. 0.0.3.4.5. 6. 0.0.0.4.5.

t. 0.0.3.0.0. fascia fusca albæ innata.

Den almindeligste i Omegnen af Kjobenhavn.

var. 2. lutea. a. unicolor.

a. 1.2.3.4.5. 0. 7T2.3.4.5. y. L2 3.45. 6. 1.2.3.4.5.

e. 1.2^3.45. £. l2i-5. V. lSXs. #. 0.034.5.

*. 00.3.O. x. 0.0.3.4.5. L 0.0.0.4.5. [*. 0.0.0.4.5.

v. 0.0.4.1.0. q. 0.0.3.0.0.

var. 3. hepatica, unicolor.

var. 4. fasais interruptis.

Snedingehave (Slb.).

Dyrehaveskov ved iNyborg (Lassen). Bornholm (Uebm.)

var. 6. creticola; ponderosa, gigantea. Din. 30 m.

Moens Klint.

Et Exemplar fra Danmark givet af Justitsraad Gror«

til Mus. CVIII.

mere foranderlig end ti



Jeg har kun anfort de mærkeligere Afændringer, men der

gives mindst 100, især naar man vil gjore Forskjel paa

Linier og Baand: man kan da betegne Forskjellen med

I. linea, f. fascia, saaledes: 1.1. f. f. f. istedetfor med Tal,

H hortensis Miill.

T. striis incrementi argutis; faux et peristoma candida.

Sagitta euspide lÉvifer innm.i. basi c;t (< i 1 ;i I o. aciclms dilat.i-

tis lale canaliculatis, par mcdianum inæquale.

Glandulæ mucosæ utrinque cæcis 4 geminis, canali excretorio

commtini longo. Flagellum quam præcedentis brevius.

var. 1. flava vel citrina. a. unicolor.

b. fasciata. a . 1.2.3.1.5. 0. 1.2.0.4.5. y £2-3.4.5.

d. 0.3.4X s. l~2.3.47o. C- 1.0.0.0.5.

var. 2. fasciis transparentibus. C. Pfr. 111. t. 3. f. 1.

Ge>e. Helust. t. 30 f. 358.

I Hækken paa gamle Kongevei (Lasstfn).

var. 3. sinistrorsa.

2 Exempl. tagne i Frederiksberg Have af Grev Yoldi.

(ifolge Moll. MSS.)

5. II. bybrida Poiret. Gray Turl. p. 132. f. 130.

In prato submarino ad Charlottenlund (Bk.). 1 Bon-

derhaver paa Amager ( Lassen). Temmelig sporadisk.

«. fasciata. Nyborg (Lassen). Taasinge ; i Mængde

ved Troense (Stp.).

Sbg. 2. Pomatia Lea oh.



H. pomatia L.

cuspide leviter arcuato , aciebus acutiuscu

Lo. /*. 1.2.3.4.5. y. 2.3.4.5.

Fam. 10. Bulimi.

I. ofiiilcrmiilr mcmhranacra, i c\cinnciilis ? aiiglutinatis), la li ro

43. K. obscura Miill.

jun. II. trochulns Miill. Fabr. Danske Vid. Selsk. 4. 1793.

p. 99. i. 5.

Allé og Have. Paa Assistenlskirke«aardons Mimr (Miill.)

Bornholm. (Benzon.)

14. Peru ss

Sbg. Zua

44. F. luhrica Miil



ninor, cylindracea.

& palis putrescentibns fuiiiiidis."

Haver og Skove. Island (Stp.)

Gen. 16. Pupa Drp.

Sbg. i. Torquilla Faure Biguet. apnd Stud.

45. P. avenacea Ur ug.

T. saturate brunnea, apertura 7-8 plicata. l.g 6 m.

Pupa avena Drp.

holm. (Bk.)

Sbg. 2. Lauria Gray.

46. P. umbilicata Drp.

T. nitida, plira angulari obsoleta ; peristoma expansum, albo-

labiatum. Long. 4 m.

P. muscorum var. vel. sp. dist. Bk. Coll. Kiloen«.

Holsteinborg (Stb.).

Sbg. 3. Pupil la Leach.

T. cylindrica, peristornale extus callo albo cincto. Lg. 31 « ni

P. marginata Drp.

,'ijM-i hitiili denliculo obluso.

Pfr.

ker paa lostliggende !

f. Ex. Lammefælled, Sandgrav«

13. f. 29. 30.



Fspenid i Skanne. (Lilljeborg.) Lassen mener af Melchi

t have faaet et Exemplar fra Knuthenborg paa Lolland.

Sbff. o. / ./Am/a i Gi ay.

edentula Di P-

Pupa pygm <ra s ar. Rk, C o! L Kiloens

Almindelig især paa r.ui.Msi dt-li af Bladene afSq ualder-

.len og Bui Paa Elletræ er i Fiurend,jlskov. iSIk)

eltoft. (Grov Iharli ittenlun <1. \'ed F.mrs 5en. (0 .M.)

n. i. R colw eni, Lupplan. i, w »llrnbcrg.

Sbg f tJen JetZ
mb

ji^uiitni h rp.

dente parieltali 1. uurllaril Mia 2. altero minimo : pala-

talibus 2.

P. quinquedentala Hartm.

lindelig udbredt i Skovene. h

»tb.)- Prederiksdal (O.M.).

Hald Bogeskov (Fedd.). Charlottenlund (Bu

/'. uiihrertifjo Drp.

T. dentibus parietalibus 2, coluinellaribus 3, pa

sublamelliformibus.

Verligo septemdentata Fér.

Vertigo palustris Leach. Jefl'r.

Almindeligere end den folgende Art. Bude (Stb.

holmsdal (Stp.). Bornholm (Benz.). Ved Viborg



Sbg. 7. Ver tig o Miill.

T. sinistrorsa.

53. P. pusilla Miill.

T. dentibus 2 parietalibus, 2 coluraellaribus acutis, 2 pala-

Pupa vertigo Drp.

„In truncis putridis, rara" (Miill.). Holsteinborg (Stb.).

Hammermolleskoven (M6II.).

64. P. angustior Jeffr.

T. dentibus 2 parietalibus, 1 columellari obliquo, 1 plicæ-

formi elongato palatali.

Vertigo plicata Miill. Wiegm. Archiv. 1838. 1. p.

210. t. 4. f. 6.

Pupa Venelzii Charp.

Lundehuusmosen (Stp.). Holsteinborg (Stb.).

Fam. 11. Cæciliæ.

Gen. 15. Cæcilioides Fér. pater.

Crenea Riss. Acicula Riss. Cæcilianella Bourgt.

T. fusiforrai-clavata, hyalina, sutura marginata, peristomate

Animal cæcum? Oculi pigraento albo. (?)

55. C. acicula M ii 1 1.

Paa Loget af Lilier i Haven ved Rude (Stb.). Under

Stene ved Bækken bag Jarlsminde (Lassen). I Kalktuf fra

Roeskilde, dog neppe fossil. (Elberl ). I Muldvarpeskud paa

Glacierne og paa en Eng der, hvor Jernbanen skærer Falko-

Fam. 12. Clausilieæ.

Gen. 17. Balea Prideaux.

T. sinistrorsa; apertura lamellis et clausilio destitula.

B. perversa L.



Pupa fragilis Drp.

Især under Barken paa Piil og under Mos paa Gjerder.

Gamle Kalkbrænderivei (Moll.). Frederiksberghave, Lolland

(Friis*). Rude (Slb.).

56**. B. Sarsii Philip pi?

Differt a præeedenle T. mnjore, ventricosiore, colore obscure

brunneo et tuberculo parietali minore.

Bispehaven ved Viborg. (Fedd.)

Gen. 18. Clausilia Drp.

T. sinistrorsa; aperlura lamellifera, clausilio elastico.

Sbg. 1. Marpessa Gray.

T. lævigata; lunella nulla.

57. C. laminata Mtg.

T. glabriuscula, fusco-cornea. Long. 16 m.

Helix bidens Miill. non L.

Den almindeligste indenlandske Art. Især paa ikke altfor

fugtige Steder. Charlottenlund ved Forsthaven. Born-

holm (Benzon).

Sbg. 2, Iphigena Gray.

58. C. parvula Studer.

T. gracilis, lævigata, saturate brunnea. Long. 9 m.

Marselisborg Skov. (2 Expl ) Lassen.

69. C. bidentata (Turbo) S trom.

T. subtiliter striata, brunnea, ad suluram strigillata. Long. iOm.

C. nigricans Pult. Gray.

C. obtusa C. Pfr. Rm.

Meget udbredt. Holsteinborg (Stb.). Charlottenlund. (O.M.).

var. 1. „C. nigricans var. septentrionalis; curta, subtilius

striatula. Long. 81
/«; dm. 2 l

hi m. Ap. 2 m. longa.

1V'> lata.« A. Schmidt die kril. Gruppen &c. p- 48-

f. 115. 206.

C. didyma var. Parr.

Miien (Friis. O.M.), Lolland (Friis fide A. Schmidt),

var. 2. dextrorsa. Nykjobing p. Sj. (Budde Lund.)



60. C. dubia Drp.

T. fusiformi-gracilis , striata, brunnea, crebro strigillata.

Long. 13 m.

C. rugosa C. Pfr.

Bornholm (Liebm.), Moen (O.M.), Danmark (A. Schmidt.

1. c p. 44).

6i. €. pumila Ziegler.

T. clavata, costulato-slriata, strigillata. Long. llVa-

C. lineolata Malm, non Held.

C. rugosa var. pumila Lilljeborg. Ofversigt 1858.

t. 3. f. 2.

Almindelig udbredt, især hyppig imellem Ror. Ordrup-

mose, Lundehuusmosen (O.M.), Holsteinborg (Stb.), Sjælland

og Lolland (A. Schmidt, 1. c. p. 52).

62. C. sejuncta A. Schmidt.

T. præcedenti peraffinis sed major (long. 15 m.), labio in-

ferno obluse pliculoso.

Lolland (Friis fide Parreys).

Sbg. 3. Plicaphora Hartm.

63. C. ventricosa Drp.

T, clavata, costulalo-striata; lamella infera k-formis. Lg. 17m.

Almindelig i Skovene ved Fuurso, især hyppig paa Aske-

træerne i Dronninggaard Have. Moen.

var. 1. gracilis. Lg. 18 m. Moen 1 Expl.

64. C. plicatula Drp.

T. costulato-striata, obscure brunnea; interlamellarium plica-

tulum; lamella infera ramosa. Long. 12 m.

Almindelig udbredt; Frederiksdal, Holsteinb. (Stb.)

Dalsborg (Moll.). Viborg (Fedd.).

Sbg. 4. Alinda H. <fc A. Adams.

6*5. C. biplicata Mtg.

T. costulis remotis; apertura inferne canaliculata. Lg. 17V9 m.



Turbo? Zool. Dan. t. 102. f. 1.2.3.?

C. similis Charp. Rm. C. vivipara Held.

Botanisk Have i Elmehækken (O.M.). Basnæs Have (Stb.)

Sbg. S. Laciniaria Hartm.

66. C. plicata Drp.

T. præcedenti simillima, sed labro intus pliculoso. Lg. 18 m.

Almindelig ved Maglevandsfaldet (O.M.). Paa Boden af

en Busk ved Fuursoen, 2 Expl. (O.M.). Bornbolm (Liebm.).

Fani. 13. Succineæ.

Gen. 19. Succinea Drp.

Sbg. 1. Neritostoma Kl.

67. S. putrig L.

T. oblongo-ovalis, fulva , spira producta acuta; striæ incre-

menti rudes; sutura subito descendens.

Long. 22 m. Long. ap. 14 m.

N Helix succinea Mtill.

Succinea amphibia Drp.

Succinea oblonga Brown III. t. 42. f. 34-35.

Succinea gracilis var. 1. Brown 111. ed.2.t. 14.1.34-35.

T. semiadulta. H. succinea Ch. IX. f. 1248.

Almindelig paa Mosebund, f. Ex. i Ordrupmose.

67*. S. trianfraeta (D.Costa).

T. late ovalis, lævis, cinereo-fulva; spira brevis obtusa, sutura

profunda. Long. 16 m. ; lat. 9 m. Long. aperturæ 11 m-

lat. 6 m.

Succinea amphibia Brown III. t. 42. f. 41—42.

Succinea putris Forb. <fc Hanl. IV. t. f. 5.

Helix putris Sturm. Fauna. I. 1803.?

Succ. Charpentieri Dumont & Mortillet? Revue de

Zool. 1859. p. 496.
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I en Dam ved Ronne; Stampen, Vellingaa (Erslev);

Holsteinborg? (Stb.)

67**. S. gracilis Alder.

T. membranacea, pallide flava , subcylindrica; spira oblusa,

anfractibus convexis. Long. 15 m., lat. 6V2 m.

S. oblonga Leach. mss. Turt. Man 1831. p. 92. f. 74.

S. gracilis Alder Mag. Zool. Bot. 2. p. 106.

S. PfeifTeri Gray Turt. Man. 1840. p. 1T9. f. 74.

Dronninggaards Have (O.M ).

67***. S. albida Hartm.?

acutiusculo rubescente. Apertura brevis. Formå S. are-

nariæ, sed long. 12, lat. 7 m. Long. aperturæ 7 m. lat. 5 m.

Succinea putris Forb. & Hanl. IV. p. 133. t. f. 4.?

Araphibina putris. A. albida Hartm. Neue Alpina I.

1821. p. 247. Fér. t. 11. f. 11.?

Visborg Kronskov r 2 Expl. (Stp.). Om den horer til

denne Afdeling kan forst afgjores med Sikkerhed, naar

Munddelene blive bekjendte.

Sbg. 2. Amphibina (Hartm.) nob.

Maxilla medio dente prominulo obtuso.

Sect. 1. spira brevis.

68. S. Pfeifferi Rm.

Den typiske Form med det meget korte Spir har jeg

ikke seet som dansk.

S. putris, hybrida. Arndt Archiv f. Mecklenb. XI. 1857. p. 126.

var. i. = Amphibulina elongata Hart. Sturm. VIII. pi. 7.

Spira acuminata. Long. testæ 15 m. dm. circ. 7 m.

£. amphibia y. 6. Drp.

S. Pfeifferi Moq. landon.

S. oblonga Drp. Brown IH. ed. 2. p. 35. t. 18. f. 21.

Ved Bredden af Fuurso, især under de opkastede Ror-

stykker. Store Excmplarer ere som altid i denne Slægt



68*. S. intermediet Bean.

T. acuminato-ovalis, flavescens; spira prominens rosea, apice

obtuso; sulura impressa, descendens.

Long. 9. dm. 5 m.; Long. aperturæ 6, dm. 3 m.

S. amphibia d minor Cooper Mag. of N. H. New. Ser. 1838

Septbr. v. 2. p. 476. f. 5. 6.

A. similis Hartm. Neue Alpina 1821. 1. p. 247.?

jun. S. baltica Eichw. Bull. Mose. 1849. t. 22. 2. p. 466. ?

Paa Vandplanterne i den store Dam i Botanisk Have,

hvor jeg har taget den i Parring d. 25 April 1862. I Stads-

gravene og i Rosenborg Slotsgrav. I tort Veir holder den

sig næsten i selve Vandet, ellers sees den paa Sivene og

Rorene.

Sect. 2. spira turrita. Lucena (Oken).

69. S. oblonga Drp.

T. ovato-oblonga , iutescens excrementis (?) agglutinatis;

spira conica, acutiuscula, sutura profunda, anfr. 3-4

convexiusculis, ultimus anfr. spiram paulo superans.

Long. 8; dm. 4 m. Ap. 4Va longa; medio 3 m. lata.

Buccinum peregrum p. p. Mull. H. V. p. 130. n. 324.

Amphibulina oblonga Hartm. Sturm. VIII. t. 8.

Semiadulta anfr. 3.

Amphibulina impura Studer. Hartm. ib. t. 9.

Paa lorre Steder langt fra Vand; jeg har dog taget den

paa en Rumex i Kanten af Kastelsgraven. Det er formodent-

lig denne Art, Muller har taget for en Limnæa (H. V. p. 130)

„Bucinum hoc, uti H. suceinea, vere amphibium est, tempore

enim brumali truncis et ramis Tiliarum ultra cenlum passus

non vidi." Fabricius har i sine zoologiske Samlinger 3 Hefte

Nr. 536 aftegnet denne Art som H. suceinea med folgende

Bemærkning: „1788 fandt jeg et lidet Exemplar siddende

i Frederiksberg Hauge paa Stammen af et Lindetræ, ventelig

blegel af Solen, dog sad den fast saaat Sneglen, da dod,



raaa tilslaaes at have fæstet sig levende. Paa denne vare

Anfracti magis tumidi et teretes , nec tamen facile pro sin-

gulari specie habenda est." Paa Glacieme og i Sandgravene

under Stene, men især i stor Mængde paa Stakittet om Son-

dermarken. (AJ.) Paa Steengjerdet henad Skovshoved (Aloll.).

Under Barken paa Piil ved Helsingor (Forbes). Viborg (Fedd.).

S. arenaria Bouchard.

T. abbreviato-ovata, crassa , anfr. ult.
a
/5 Iongitudinis testæ.

Long 7—8 m.

Til denne Art troer jeg at kunne henfore nogle dode

Exemplarer fra Bierremark paa Lolland (Afoll. Holst) og et

lille Exemplar fra Ugledige ved Præstd.

=. & sp. gronlandicæ aff.

Long. Hm. lat. 7 m. Long. aperturæ 6 m. lal. 4Vs m.

Et enkelt beskadiget Exemplar fra Bierremark, der erin-

drer meget om store Exemplarer af S. grbnlandica og om

S. albida? 6?***.

Fer.

Oculi inler basin lentaculorum. Org. gen. omnino discreta.

Fam. 14. Auriculhiæ.

Geu. 20. €arychium Mail.

Tentacula conica. Maxilla lunaris.

?/. C. minimum MUH.

bus æquidislantibus. Long. 2 m.

Fabr. Danske Vid. Selsk. Skrift. 4 D. 1793. p. 92. fig.

Auricula inflata Hartm.

„In asseribus humidis <fc foliis putrescentibus faginis haud

infrequens" (Miill.) Almindelig udbredt. Frederiksberg Have.

(O.M.). Sorgenfri Have ved Aaen. (Stp.).



Fam. 15. Limiieæ.

Tentacula plana triangulari

(ion. 21. Limnæa Lam.

T. impolita. Margo pallii simplex.

Sbg. 1. Leptolimnea Sws.

Omphiscola Bk. non Raf.

72. L. glabra { Buccinum) Miill.

T. cylindracea, tnrrita , imperforata, brunnea, lineis inere-

menti nigris sparsis Oavo-marginatis; columella et strigis

latis faucium lacleis.

Long. 9m. lat. 3 m. (4*/»lio. long. et ltø lin. lal. Miill.)

L. elongata Drp.

L. leucostomus Poiret.

In pratis humidis, ubi aquæ vere stagnant, rarum. (Miill.

H. V. p. 135. Nr. 328.). Jeg har forst 1862 gjen-

fundet denne Art paa et saadant Sted imellem Græstuer

i Geelskov.

Ved Mullers Udtryk „anfractus aperluræ proximus cingulo

retiformi nigro transparcnti ornatus" maa forstaaes den gjen-

nemskinnende Lungesæk og Nyre.

Sbg. 2. Limnophysa Fitz.

73. L. palustris Miill.

T. imperforata vix rimata, clavata, corneo-fusca, intus strigis

sanguineis sparsis, epidermide olhaceo ; faucibus castaneis.

Anfractus tres ultimi liii— imi: apex acutus.

Long. 43 m. lat. 18 m. Long. ap. 19 m. lat. rirc. 10 m.

Dupuy Moll. de France p. 467. t. 22. f. 6.

Circa Aalburgum (Bk.)

«. decollata, epidermide virescente.

Long. 40 m.; lat. 15. Long. ap. 20 m. lat. 10 m.

Schrot. Flosse, p. 307. t. 7. f. 4.

I en (næsten udfyldt) Dam ved Græse (Stp.).



var. 2. = L. palustris Miill. Drp. C. Pfr.

Long. 27 m. Aperturæ long. 14 m.

Slagnicola communis Leach. JelTr.

var. 3. puraila (vel. jun.?)

Long. 15 m. Apert. 7 m. (Pfr.).

L. fuscus C. Pfr. t. 4. f. 25.

Mors (Stp.). Sydl. Sjælland (Stb.). Esrom So (Lassen

Long. 23 m. lat. 10 m. Long. aperturæ 9 m. lal. 4V2 n

L. reflexa Say Haldera. Limnæadæ of N. Arner t i

Subfossil ved Meilgaard (R.Conradsen); mindre Exemp

fra Aarhuus Molledam (Lassen).

L abbreviato-davata. crassiuscula, albescens, perforata ; spir

Long. 13 m. lat. 6; Apert. long (5, lat. 4 m.

Limnæus minulus Drp

Lymnæa rivulus Brown III.' t. 41. f. 27.

Almindelig udbredt, ofte i Grofter der i længere Ti«

blive udtorrede. L'gledige Mose ved Præsto (M6IL). Esromsii

Kjobenhavn, i Groften bag Commune-Hospilalet.

a. spira gracilis. T. long. 10 m.

H. fossaria Montg. 2. p. 272. t. 16. f. 9.

Holsteinborg (Stb.). Viborg (Fedd.). Island (Stp.).

/S. T. solida; anfr. superne angulali; anfr. alt. medii

canali concava. Long. 7 m.

I det frempiplende Vand under Leerbakker, Vendsyssel (Stp.)

: / , , / -
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— Goupil Moll. de la Sarthe p. 64. t. 2. f. 1. (sed

pallida).

L. minuta Dupuy 1. c. p. 47. t. 25. f. 4.

Under Bogeblade, med Hyalinier, Pupa og Carychium,

ved Brondsholmsdal (Stp.). Hald Bogeskov (Fedd.). Born-

holm (Ersl.). Færoerne (M. Suenson, Sysselmand Muller).

a. columella lactea.

Asmild Have (Fedd.).

Sbg. 3. Limnæa Lara.

Auricula Kl. Vesica Humphr. p. p. Lymnus Mtf.

L. stagnalis L.

T. bipollicaris, solida, flavescens, imperforata, clavata; spira

turrita, columella torta sigmoidea.

a. gracilis; spira subulata apertura longior; anfr. ad

suturam excavati, labro postice angulato.

Long. 50 m. lal. 18 m. Ap. long. 23 m. lat. 10 m.

Melania acuta Perry Born. t. 16. f. 16.

Soroso. (Frimudt). Stadsgraven.

0. Spira conica subulata, aperturæ fere longitudine ; anfr.

arcuati vix angulati.

L. stagnalis typica Bourgt. Rev de. Zool.

Holsteinborg (Stb.) Hoibygaard, Lolland (Moll. Holst).

y. = L.vulgaris Leach. Hartra.

Spira elongato-conica; anfr. superne angulati; apertura

oblonga, quadrangulari-ovalis.

L. stagnalis Drap. t. 2. f. 38. 39.

L. major Jeffr. Lin. Trans. p. 375.

L. turgida Menke Rossm. f. 83. 85.

jun. H. fragilis L.

d. = L. elophila Bourgt.

T. crassa, rudis, spira 3
4 longiludinis aperturæ ; colu-

mella recta nec torta vel reflexa; callositate pro-

ducta ad basin aperturæ.



Long. 47 m. dm. 25 m., ap. long. 27 m. (ex Bourgt.)

Med Sikkerhed kan jeg ikke angive denne Form som

lansk.

= L. lacustris Stud. Charp. t. 2. f. 14.

Spira brevissima, dimidiam longiludinis aperturæ paulo

supcrans; anfr. superne deplanati.

L. Doriana Bourgt.?

Birkerod og Juulsborg (Lassen). Viborg (Fedd.).

i nm. Gottlu 1 Tim stile Trask. (Lindstr.).

= L. elegans Leach. apud. Jeffr. Linn. Trans.

pallide aurantiaco; spira subulato -conica, strigis

variciformibus parcis; sutura alba.

Helix fragilis Montag. 2. p. 369. t. 16. f. 7.

I en Dam i Nærheden af Fortunen (M6II.).

ar. i. = L. roseo-labiata Wolf apud. Sturm.

T. tenuis, brunnea, sæpe extus nigrescens, intus

lactea; spira conica mediocris.

Long. 50 m. lal. 20 m.

L. bicolor Miihlf.

Især i smaa stillestaaende Vande. Grofterne i

Lurulehuusmosen. Mosen i Geelskov. Knudskirkefor-

bjerg (Erslev). Meget udbredt. 2 unge Exemplarer

fra Færoerne (Suenson) i Lassens Samling, men ikke

i Comand. Suensons egen, og heller ikke sendt fra

Sysselmand Muller.

L. borealis Bourgt.

T. amplissima, cornea, spira abbreviato-conica, vix

-.i longiludinis aperturæ. Long. 50 m. lat, 27 m.

L. stagnalis /?. Nordensk. <fc Nylander Fini. Moll.

p. 51. t. 3. f. 41. b.

Med Sikkerhed kan jeg ikke anfore noget Findested

for denne Varietet.



302

Sbg. 3. Radix Mtf.

Gulnaria Leach.

L. auricularia L.

T. calearea, sæpe subhyalina, obtecte perforata; spira promi

nula raucronata; apertura ovali- quadrangularis; columella

torta recta; ventriculus*) angustus
;

paries apcrturalis bre-

vissimus; labrum expansum sæpe reflexum.

Long. 27 m. lat. 21 m.

Hartin. Land u. Siissw. Gast. t. 47. f. 2.

L. aperta Sws. Treat. p. 338. Sow. Man. f. 309.

SUdsgrai en, FrederiksdaUaa, Hofmansgave.

var. t. = L. patula (Turbo) D.Costa p. 95. 1. 5. f. 17.

obtuso; paries aperturalis longa; columella brevis;

ventriculus*) latus.

L. auricularia Drp. t. 2. f. 28. Monlg. 2. 1. 16. f. 2.

Radix auriculatus Mtf. Conch. sysl. 2. p. 267.

L. ovatus acronicus Charp. (non Stud.).

Soholt ved Mariboso (Moll. Holst.).

var. 2. — L. ampla Hartm. I. c. p. 69. t. 17.

T. suhorbicularis , spira vix prominula, apertura late

ovalis postice obtuse angulata ; parias apcrturalis brc-

Long. 20 m. lat. 18 m.

Schrot. Flussc. p. 276. t. 6. f. 4.

Bavelseso (Stb.).

et. pumila; semipollicaris suborbicularis plauulaM,

limo ferrugineo obducla, labro rellexo.

Taget i en Bæk med jernholdigt Vand, der

var. 3. — L canalis Villa Dupuy l. c. p. 482. t. 22. f. 12-

L. Trencalconis (iassics Moll. de l'a-cn. p. 163. t. 2. f. 1-

dim'Klium postic



Structura et colore L. peregræ, formå aperturæ et labri

L. auriculariæ var. 1.

Ved Viborg (Fedd.)-

76*. L ovatus Drp. t. 2. f. 30. 3 i.

T. dura, subpellucida, ovalis; anfr. penultiraus convexus

latus; apex acutus; labrum vix reflexum.

Long. 28 m. ; dm. 20 m. ; long. apert. 20 m. lat. 13 m.

Sjælland (Moll., et enkelt Exemplar).

var. 1. = L.lacustris Leach. Pol. & Mich. Gall. 1. p. 210.

i. 22. f. 11. 12.

T. spira brevissima, apertura ampla.

Long. 11 m. lat. 8 m. Long. apert. 8 m. lat. 5 m.

Amphipeplea glutinosa Lassen.

1 Exemplar fra Fuurso.

var. 2. = L. lagolis Schrank.

columellaris appressus. Long. 18 m.

Bucc. lagotis Schrank. Fn. boica 3. p. 289.

Bucc. subglobosum &c. Schrot. Flussc. p. 318. t. 7. f. 12.

L. acuta Jeffr. Lin. Trans. XVI. 1828- p- 373.

L. macrostoma Say Haldem. t. 12. f. i. quoad formam.

Kanalen i Charlottenlund. Findes i Sondermar-

ken med L. peregra og kan derfor ligesaagodt være

Mullers Typus, da det ikke er anfort i H. V., om

Skallen er perforata eller ikke. Jeg har derfor fulgt

de Qeste senere Forfatteres Opfattelsesmaade.

«. = L. vulgaris C. Pfr.

T. minor, cinerascens. Long. 12 m. lat. 6 m.

T. fulvo-lutea nitidissima. pi'ri>tnm,it;i tfc sulura pierum-

que albidis. Fissura umbilicalis fere obducta.
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Long. 9 m. , lat. &*frn»; ap. 7m,; spira 3 m. (ex

Nilss. p. 66.).

Helix liraosa p. p. Ch. IX. f. 1247.

Helix lutea Montg. 2- p. 380. t. 16. f. 6. (ex figura).

Lutea subpellucida Brown III. t. 46. f. 50. 51.?

Paa Bunden af Kallebodstrand, især paa Ulva, hvor

den lever sammen med Neritina , Bissoa membranaeea,

ulvæ og Hydrobia ventrosa, Cardium og Mytilus. 1 Chri-

stianshavns Fæstningsgrave, især den ydre.

Long. 6 m. lat. 4 m.

Island i varmt Vand ved Laugarvas (Stp.).

Tø**. L. peregra (Buccinum) Mull.

T, corneo - fulvida abbreviato - vel oblongo- ovata
,

perforata,

spira prominente; columella lata reflexa, subtorta ; aper-

lura subovalis patula.

Long. 19 m. lat. 13 m. Long. aperturæ 13 m. lat 9 m.

/?. oblonga.

Long. 20 m. lat. 12 m. Long. aperturæ 14 m. lat. 7 m.

In paludoso ochraceo horti Frcdriksbergensis limo

obductum (Miill. 1. c. p. 130). Diagnosen og Maalene

ere efter to af de meest afvigende Former fra den lille

Kanal ved Grotten i Sondcrmarken, som jeg for-

moder er det Sted Muller har meent*). I det ligeledes

jernholdige Vand foran det norske Huus, har jeg ikke

kunnet finde nogen Limnæa i de senere Aar.

a. Buccinum pellucidum subflavum List. Angl. t. 3. f.

22. Hist. t. 123. f. 22.

«. H. peregra Montg. 2. p 373. t. 16. f. 3.

«. H. aurictilaria Schrot. FIussc. p. 273. t. 6. I 3.**)



0. — L. intermedia Michaud Compl. p. 86. t. 16. f. 17. 18.

Paa Amager i Grofter og Vandpylter. Leersoen. (O.M.)

1 en Dam ved Ronne (Erslev). Vendsyssel (Stp.).

Æro (Riise).

få. monstrum; apertura soluta. Gray Turt. Man. f. 101. c.

Remisen ved Kastrup. (O.M.). Et stort Exeraplar

fra Vendsyssel? (Stp.).

y. paludinoides.

Spira subturrita; anfractus inflati.

Long. 23 m. lat. 14 m.; ap. long. 14 m. lat. 9 m.

L. decidiosa Haldem. 1. c. t. 10. f. 7. fig. hona.

Botanisk Have i en Groft, der ved Hoivande

indeholder Brakvand, men ofte ligger tor. Foruden

Bithinia og Sphærium findes her Mytilus edulis af over

1 Tom. Længde og Cardium edule L. paa */2 Tom

d. minor.

L. ovata Drp. b. fontinaiis Charp. pi. 2. f. 15.

L. peregra Forb. <£ Har.l. t. 123. f. 4.

Vendsyssel (Stp.). Bornholm paa Fucus (Stp.).

e. = L. geisericola Bk. Ind. Island, men ikke i Geiscrne

(Stp ). Ligner meget var. d.

£. T. crassiuscula flava, seriatim malleata j anfr. superne

subangulati.

Long. 20 ro. lat. 11 m.

Stragnæs, Rodby (M. Holst).

Denne Form nærmer sig noget til L. atrata Ch.

9. — L baltica (Helix) L. Nilss.

T. solidula, fere semiglobosa, læte fulva, seri.iliin m.il-

leata; spira prominula, sutura profunda ; columella

alba leviter torta.

Long. 12 m. lat. 8m.; Apert. 10 m. long. 6 m. lat.

Helix limosa*) Ch. IX. f. 1246. (e Svecia).

Spirets Form. Muligviis er det den

i Damhuussoen.

At Belix limosa L. ikke er en Lin



I Havet ved (indland (Lin l
og re

(Nilss.)- Jog trocr at have taget denne I

paa Fucus udfor Dokken, men Expl. er n

tjtj. major tenuis sæpe lineis spiralibus.

Helix limosa Montg. p. 381. t. 16. f. 1.

L. lacustris Brown. III. t. 42. f. 24. 25.

L. lineata Bean. Forh. & Hanl.!

Long. 18 m. lat.

L. peregra Drp.

Svendborg (Lassen).

Cleii. 22. impbipeplc

imperforau subglobosa polita

:

77. A. fjluthwsa (llnrrhuiui) Mul
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„In foliis Nymphææ, imprimis luteæ, haud frequ

(Miill.). Ladegaardsaaen, Damhuussoen, Lyngbyso. 1

ledaramen ved Kongens Molle (Strids Molle) (Moller).

Præsto (Grove).

Fam. 16.

T. sinistrorsa. Tentaeula subulata. Maxillæ laterales lineares?

Gen. 23. Physa Drp.

Enydra Hiibn. Rivicola Filz. Bulinus Miill. 1781 non Adans.

T. ovalis, nitida; spira prominula. Lobus ad basin externam

tentaculorum. Lobi pallii reflexa utrinque 3-7 digitati.

Maxilla triangularis, acie angulatim inflexo. Dens medianus

lobis duabus triangularibus apice lato, serrato; dentes la-

terales cultriformes acie serrato-pectinato. (ex Goldf)

78. Ph. fontinalis L.

T. anguste-ovalis, spira vix prominula; callus parietalis

angustus.

Turbo adversus Da Costa p. 96. t. 5. f. 6-

Bulinus perla Miill. d. Naturf. St. 15. t. i.

Især i Grofter og Damme.

a. spira elevata producta.

Helix bullaoides Donov. t. 168. f. 2.

Bulla fluviatilis Turt. Diet.

Physa fluviatilis Brown III. t. 41. f. 83. 84.

Eveldrup (Drejer).

78*. Ph. bulla Miill.

T. late-ovalis; spira conico-convexa prominens, apice obtuso
;

anfr. ultimus magnus ventricosus ad suturam planulatus,

obtuse-angulatus; callus parietalis latissimus.

Long. 10 m. lat. 6m.; Long. apert. 9 m.

Ph. fontinalis Dupuy p. 451. t. 22. f. 1 a.

Ph. fontinalis var. 1. Gray Turt. t. IX. f. 110?

„In rivo (Frederiksdalensi) lacubus ae fontibus, Julio

Augusto & Septembri frequen



T. nitidissima, spira conica , acuta ; apertura angusta, calio

parietali vix expanso.

Margo pallii simplex non reflexus. Tentacula ad basin inau-

79. A. hypnorum L.

T. fulva, strigis incrementi brunneis sparsis; spira apertu-

Long. 15 m. lat 5m.; Long. apert. 9 m.

Bucc. sinistr. marmoratum Schrot. Flussc. p. 290. t. 6. f. 9-

Helix marmorata Gro. S. N. p. 3665. n. 205.

Ugledige ved Præsto (M6II.). Fiurendal (Stb.).

/?. gracilis, nitidissima, obscure-fulva.

Bucc. sinistr. achatinum Schrot. Flussc. p. 291. t. 6. f. 15?

Helix achatina Gm. S. N. p. 3665. Nr. 206.?

Hoibygaard paa Lolland (Moller-Holsl).

„In aquis fossarum inter putrida folia, ae in fossis cam-

pestribus agri Frederiksdalensis Æalibi haud infrequens." Mull.

i Dyrehaven i en Dam ved Kongekilden, findes meget

store Exemplarer. (Collin).

79*. Ph. Perrissiana Dupuy Cat. 1849. Nr. 226.

T. angusta, spira dimidiam aperturæ vix superans.

Long. 10 m. lat. 4 in. long. apert. 7 m.

Ph. subopaca „Lam." Dupuy I. c. p. 457. t. 21. f. 2. non. t. 25.

Aplexa rivalis Flem. B. A. p. 277. non Mat. <fc Rack.

Et enkelt Exemplar fra Rye Molle (Lassen).

Anm. Planorbis gelatmus Mull. H. V. p. 170. Nr. 355.



efficit Apertura in mucronem acutissimum elongata. Limax
griseus, testa -iia triplo mainr. hine ea condi nequit. Instruitur

pallio geiatinoso, crasso, domunculum fragilissimam maximam

deriksdalensi).

Bulinus gelatinus Miill. der Naturf. 15 St. p. 6.

Jeg formoder, at denne Art er en Unge af P. fontmalis.

Naar Læben afbrydes, springer Stollen frem som en Spids,

saaledes som det beskrives, dog maa det erindres, at det

Exemplar af PI. bulla, der beskrives i „der Naturforscher" ikke

er stort storre, saa at Muller neppe vilde have overseet

Fligene paa Kappens Rande, dersom de fandtes. At det

er Ungen til Aplexa forekommer mig ikke rimeligt. Det

maa dog erindres, at Muller oftere har beskrevet Unger som

egne Arier f. Ex. H. trochulus, H. sericea, Nerita jaculalor.

Beskrivelsen af Planorbis ovatus Schrank. Fn. boica. 3 p. 284.

synes næslen at være en Omarbejdelse af Mullers.

Gon. 24. Planorbis Geoffr.

Ceralites Tournef. 1742. Corelus Adans.

T. sinistrorsa, discoidea, spira planiuscula; umbilicus immer-

sus; apertura obliqua, margine basali produclo. Tenta-

cula subulata ad basin dilatata. Orificia org. int. ad

sinistrum, Maxilla lunaris ; maxillæ laterales lineares flexæ.

Dens medianus parvus bifidus, dentes inlermedii trifidi,

laterales digitati. (ex Goldt). .

PI, corneus (Helix) L.

'. magna flavescente-alba fascia mediana olivaceo-bru

anfr. ult. basi rotundato-angulato oblique depresso;

tura descendens. Juventute seriatim pubescens.



Dm. 35 m. alt. ap. 15 m.

Planorbis purpura Miill.

Almindelig udbredt i Torvegrave og storre Soer.

var. 1. PL Nordenskioldii Bourgt. Rev. Zool. 1859. p. 516.

obliquiore, anfr. teretioribus et angustioribus minus

oblique depressi. Diam. 28 m.

H. cornu arietis Da Costa p. 60. t 4. f. 13. (non L.)

List. Angl. t. 2. f. 26.

PI. corneus Schrot. Flussc. p. 233. t. 5. f. 19.

Pt. corneus Nordensk oeb Nyland. Fini. t. 4. f. 48-

I Grotterne i Lundehuus Mosen (O.M.). Lessaa,

Bornholm (Ersl.). Holsteinborg (Stb.).

var. 2. pumila. Diam. 17 m. Ap. alt. 6 m.

PI. etruscus Ziegl.

Nogle Exemplarer med Levninger af Dyret i Mollers

Samling; men jeg er uvis om de ere indenlandske.

jun. PL similis Miill. H. V. p. 166. Nr. 352 et icon. ined.

Mart. Berl. Mag. 4 B. p. 265. t. 11. f. 64. B.

„Differt a P. purpura (sec. spm. a Martini miss.) umbilico

in superiore pagina minus distincto. Testa P. pur-

puræ apertura imposita non quiescit, hæc vero semper.

In fossis Berolinensibus. [Mart.)" Miill. „Hæc Anno

1769. Seplembri anni insequenlis in paludoso luci SpuiTe-

skiul *) Frederiksdalensis rarissimum hunc Planorbem

reperi, novoque examine hæc addere libet. Color testæ

P. purpuræ in aqua in rufum, hujus in luteum vergit, extra

aquam, dum adhuc madet, striæ longitudinales in hoc,

minus in illo, conspicuæ, qua nota nudus orulus eos distin-

mappa topographic;:
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brana ovata superne parum reDexa, a latere sinistro pro-

pendet. Varietas PI. purpuræ, an vera species nihilominus

ambigo." (Mull.).

Blandt Mullers Tegninger lil H. V. findes to Fremstil-

linger af denne Art; men det vides ikke, om disse ere

efter de af Martini sendte Exemplarer fra Berlin eller efter

de beskrevne. I Fabricii Samling findes 1 eller 2 Exem-

plarer, der skulle hidrore fra Muller.

Sbg. 2. Tropidiscus Stein.

«/. PL carinatus Mull.

T. pallida, pellucida, calcarea, carina marginali media; anfr.

compressi. Diam. 17 m.

a. carina aperturam medio intrans.

$. sutura carinam obtegens.

y. nummularis : testa compressissima foliacea, inæ-

qualiter flexa.

„In lacubus ae fossis frequens" (Mull.) Især i store Soer,

f. Ex. Fuurso, Bavelseso, Soroso. Suusaa.

var. 1. = PI. dubius Faure-Biguet. Sturm. Hart. Bourgt.

T. fuscescens , carina submediana; anfr. nltimoi

aperturam versus dilatatus. Superne facie PI.

umbilicati, inferne P. carinalæ.

H. planorbis (oarinatus M.) Schrot. Flussc. p. 226.

t. 5. f. 13.

H. carinata Mtg. t. 25. f. 1.

H. planata Mat. & Rack. Lin. Trans. VIII. t. 5. f. 14.

H. planatus Turt. Man. f. 92.

PI. lutescens „Lam.« Jeffr. Linn. Trans. I. c. p. 385.

PI. disciformis Jeffr. Supp. ib. p. 521.

PI. carinatus var. 1. Gray Turt. p. 263. f. 92.

Norreaa (Fedd.). Mors (Stp.) og fl. St.



irina filiformi. Diam. 18 m.

Helix planorbis L.

H. limbala Da Costa p. 63. t. 4. f. 10. t. 8. f. 8.

PI. (Gyrorbis) complanatus Moq. non L.

„In paludosis vulgaris; pulli frequentes in conferva rivu-

lari" (Mail.). Almindelig i stillestaaende Vande.

a. t, nitidula, carina expressa filiformi utrinque sulco

impresso.

lun. PI. acronicus „Fér.u Bk. Coll. Kiloens.

PI. rhombea Turt. Man. f. 90?

/?. = PI. submarginatus Jan. Hartm. 1. c. p. 115.

Anfr. utrinque convexis. carina submediana.

PI. albus gyris rotundis globosis. Schrot. Flussc. p.

242. t. 5. f. 28.?

H. furgidus Gm. p. 3641.? Jeffr. Lin. Tr.

PI. marginatus var. 1. Gray Turt. p. 265.?

Mors (Stp.).

y. anfr. aperturam versus tereti; carina evanescens.

Holsteinborg, 2 Exemplarer (Stb.).

str. 2. anfr. ult. descendens; apertura centro adnata.

Hartm. t. 35. f. 3. non absimilis.

Holsteinborg 1 Exeroplar (Stb.).

i str. 3. latere dextro seu umbilicali, turrito.

Nerita contorta Mull. H. V. p. 187. et Icon. ined.

H. contortuplicata Gm. p. 3661. Nr. 144.

PI, marginatus Michaud. Compl. t. 16. f. i i'. 12.

„T. pyramidalis, squalida, opaca, Anfraclus vix 5,

convexi sibi invicem fere perpendiculariter impositi;

quartus & quintus in ipso apice depressi , hine late-

ribus tantum tres numeranlur, & apex truncatus con-
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spicitur. Åpertura circinnata est, ae centrum uti in

antecedente (Viviparus angularis) perforatura. Unicura

tantura exemplar reperi, limace destitutum. Apex in

figura (Argv. t. 8. f. 5. Petiv. t. 18. f. 2) acuta non

satis depressus est. In fossa limosa nemoris raris-

sima.u Miill.

monst. 4. latere sinistro, seu spiræ, turrito; Bnfir«etibofl

vix contiguis. Morch. Journ de Conch 1863. p. 235.

Et Exemplar fra Dammen i Sondermarken. (O.M.).

Sbg. 3. Gyrorbis (Moq. p.p. non Fitz.)

Anfr. angustissimi.

Spirorbis Sws. non Daud. Bathyotn phalus Ad. frat.

83, PL vortex L. Miill.

T. superne plana interdum convexiuscula, inferne plano-

concava; anfr. ult. supra convexiusculus, margine acu-

tangulo, subtus obliquus angulato-teres ; sutura profunda.

Maxilla hippocrepiformis, cruribus rectis filiformibus. (ex. Moq.)

PI. compresstis Mich. Compl. t. 16. f. 6. 8.

In paludosis & plantis aquaticis vulgaris (Miill.)

I Stadsgraven opnaaer den en betydelig Storrelse.

84*. PI. septemgyratus Ziegl. Rm. f. 61.

T. compressa, arctissime spirata, obtuse angulata. Dm. 8 m.

Spirorbis vulgaris Sws. Treat. p. 337. (Drp. t. 2. f. 6. 7.)

vel. seq.?

PI. rotundatus var. y. septemgyratus Moq.

I en Groft ved Veien fra Grondal til Vandlose ved Frederiks-

berg (Moll.). Bolsteinborg (Stb.).

Differt a sequente anfrartibus angustioribus et numero-

superne obsoletissimc rarinalus



tura rotundata sublabiata; margo salfem summus intus

PI spirorbis Miill. Nilss. vix. L.

PI. leucostomus Millet Mich. Compl. t. 16. f. 3—5. Rm. f. 62.

„In paludosis cum P. vortice, at minus vulgaris." Miill.

Især i Skovkjær. Ordrupkrat. Holsteinborg (Stb.).

Island (Stp.).

Anm. t. PI. spirorbis Rm. f. 63. er ikke funden i Danmark.

Anm. 2. Beskrivelsen i Fn. Sv. p. 528. Nr. 2180, gjor det rimeligt, at

Linné beskriver P. albus Miill. -Magnitudo seminis Aneti.

T. alba, pellucida: anl'ractilms i, plana. parum utrinque

concava, vix tamen umbilicata; minime marginala uti se-

quentes.« cfr. Gray Turt.

Sbg. 4. Bathyomphalus Agass. Charp.

Discoidina Stein..

Maxilla circulari-lunaris angustissima.

85. PL contorlus L. Miill.

T. fusca, arctispira, supra infundibuliformis inferne plana

centro impresso; apertura lunari-reniformis; anfr. teretes,

suturis profundis. Dm. 5 m.

T. sæpe setosa (v. Voith).

„In fossis aquosis, in Lemma et Marchantia" (Miill.).

Almindelig i alle, især i mindre slilleslaaende Vande.

Bornholm (Benzon).

Sbg. 5. Gyraulus Agass. Ilartm.

Nautilina Stein Ad. Armiger Hartm.

86. PI. glaber Jeffr. Lin. Trans.

T. albescens, lævis, nitidula; anfr. teretes, latiusculi; apertura

subcircularis. Valvatæ cristatæ non absimilis. Labrum

interdum intus marginatum (Hartm.). Dm. om.

Dentes linguales marginc dentibus fortioribus quam in sequente

'specie, (ex Bate).

PI. lævis Alder. Gray Turt. Man.

PJ. gyrorbis Stud.
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Gyraulus regularis Harlm. p. 97 t. 28.

PI. cupæola Gallenst. Schmidt Mal. Blatt. 1851. p. 181.

Fy c n (Moll.); synes hyppig der.

87. Pi Draparnaudii Shepp.

PI. acronicus et deformis Fér. Ess. p. 106 et 132 Drp.

2. f. 8. 10. (ex Hartm.).

PI. Draparriaudii Shepp.*) Linn. Trans. 14. p. 158. 182

PI. deformis Lam. Deless. Rec. t. 30. f. 2.?

PI. hispidu.s var, deformis Sturm. 7. l. 6-

Pl. Draparnaldi Jeffr. Lin. Trans. I. c. Supp. p. 386.

PI. Crosseanus Bourgt. Rev. Zool. 1863 p. 7. f. 13-16. hen

1 en lille Vandpyt ved Sterrcde (Sth.).

88. PL albus Mull. Forb. & Hanl Hartm. Bourgt.

T. tcnuis allicscciis . liiieis spiralibus hispidis, sæpe carii

mediana membranacea : anfr. ullimus aperturam versi

subite dilatatus; aperlura ul.liqua, expansa, cordato-ovat,

subdeflexa

PI. hispidus Schrot. Flussc. p. 246. Drp. t. 1. f. 15 — 18

H. spirorbis L. verosimiliter.

„In plantis aquaticis ainnis Frederiksdalensis." Mttll. ». 35(

Almindelig i stillestaaende Vande. Bornholm (Benzon).

89 Pi rrista (Naulilus) L S. \. X.

T. cinerascens, Mihhis plana siipra umbiiicata; plir* inert

menti in margincm prominentes, earinam denticulatai



. p. 165. Nr. 351. Drp. t. 2. f. 3.

a. plicæ incrementi reraotæ.

PI. cristatus Drp. p. 44. t. 2. f. 1-3.

0. plicæ incrementi obsoletæ; „glaberrima" Mull. p. 165.

„Quærendus est in gutulis solitariis folio Nymphææ & Pota-

adhærentibus. In rivo Fredriksdalensi." Mull.

Almindelig udbredt især i stillestaaende Vande bedækkede

med Lemna. Botanisk Have. I et Vandhul ved Ruinerne

af Hjortholm ved Fuurso paa Stænglerne af Siv i stor Mængde.

Bornholm (Benzon).

Sbg. 6. Hippeutis Agassiz.

PL complanatus (Helix) L.

„T, subcinerea, subdiaphana, tenui plana, supra (o: sub-

lus) convexa, paruin umbilicata : subtus (o: supra) plana

omnino, sed parum cava versus centrum, margo, qui

anfractus cingit, respicit latus planum s. inferius: (deor-

sum carinata S. N.) apertura ovato-acuminata (semicor-

datata S. N.) est. Parva admodum." L. Fn. Svec ed.

i. p. 374 Nr. 1308, ed. 2. p. 527. Nr. 2177.

Sequenti simillima sed albescens, edentula; carina acutius-

cula; apertura acuminato-cordiformis. Diam. 5 m.

Helix fontana Lightfoot Phil. Trans. t. 76. t. 2. f. 1.

PI. nitidus Flemg. Jeffr. Gray.

PI. lenticularis v. Alten. p. 35. t. 2. f. 4. Stud. Hartm.

In fluviis et paludibus, frequens in Hotlonia (L.). Hol-

steinborg (Stb.). Botanisk Have (O.M.).

Temmelig udbredt. Bornholm (Benzon). Ebeltoft (Grove).

Sbg. 7. Segmentina Flemg.

Hemithalamus Leach. Segmentaria Sws.

nitidissima, faucibus in omne ætate bis lamellis ternis coarc-



1 parietalis, 2 lateralt

„T. politissima, diaphana, fusca vel flavescens, qua vermis

latet nigra; aperlura (obtuse) cordata, in quibusdara al-

bida" (Mali.). Anfr. ultimus maximus supra plano-con-

vexus (nec pianus) subtus arcuato-convexus; carina ob-

tusa. Diam. 3 m.

Nautilus lacustris Lightf. Phil. Trans. t. 26. t. 1. f. 1—7.

Segm. lineata (Walker) FJemg. Ene. Brit. t. 367. f. 8.

PI. clausulatus Fér. Pot. & Mich. Gall. Douai.

„In fossis aquarum haud infrequens" (Miill.).

Almindelig udbredt. Ved Holsteinborg (Stb.), hvor den

lever sammen med den foregaaende Art, hvad der ifolge

Mr. Jeffreys ikke er Tilfældet i England.

Fam. 17. Ancylea

T. patelliformis. Impressiu rnus< u!.ni- fiipp-n repiformis, latere

tubi respiratorii interrupta. Tentacula compressa, sub-

triangularia, basi auriculata. Maxillæ tres. „Ventrieulus

armatus?« (Gray.)

Gen. 25. Ancylus Geoffr.

Ancylastrum Bourgt. Moq.

T. conoidea, apice verlice reflexo submediano ad dextrum

leviter inflato. Orif. org. int. ad sinistrum. Maxilla

superior duplice serie papillarum; maxillæ laterales in-

plice serie (ex Moq.). Dentes linguales 35 in ser. lon-

gitud.; 142-47 in ser. transv. (ex Goldf.).

i. jhiriatilis Miill.



A. simplex Buc'hoz Aldrov. Lotharing. 1771. p. 336. (Moq.)

Patella cornea Poiret.

Paa Stene i storre rindende Vande. In amne ad Usse-

rod (Bk.) I en næsten udtorret Bæk ved Faxo (Bk. Stp.).

Nivaa i det nordlige Sjælland (Bk. Moll.). Lellingeaa (O.M.).

Herlufsholm (Stp.). Strids Molle paa Stene bag Mollehjulet

(Moller). Paa Bornholm i Skiferlagenes Aaleier. Billegravs-

aaen i stor Mængde (Kr.V Vellingaa (Ersl.). Eveldrup

(Drejer). I Aaen ved Vellingeskov og ved Mosberg (Vend-

syssel) 'og i Himmelland i mange steenbundede Smaabække

mellem Rold og Norlund i Omegnen af Nibe (f. Ex. ved

Skjorbæk) og under Broen over Aaen ved Skalborg. Jo

dybere og mindre rindende Bækken var, desto betydeligere

fandtes Individernes Storrelse; cfr. Stp. & Kroyer N. Tidskr.

1. p. 411; 2. p. 433.

var. <z, , A. dop,^rditus Ziegl. Apex marginem postici

ropendens;. Bierremark.

26. 4 er ol oi

Velletia Gray

(Moll.

»s Ml,

Holst.)

. depressa, oblon ga, apice latenili ad
i
sinistrurn. Orif. o«

int. ad dextrum. Mavill.r papilli s confertissimi s. (ex Mo(

Dentes linguales 14—15 in ser. longitud.; 88-90 in s«

tran vei"s. (Goldf•)•

„T. membranacea ovali, mucrone refJexo« L.

Patella oblonga Lightf. Phil. Tr. I. c. p. 16S. t. 2. f.

sub aquis præserlim Straliotis foliis dilectantur." (L.) „

Nymphææ, Potamogetonis & Stratiotis adhæret. In riv

lacubus frequens." (Miill.). Esromso, Fuurso (Moller).

stillestaaende Vande i og ved Kjobenhavn.



Fam. 18. Cyclostomi.

Gen. 27. Cyclostomus Mtf

Pomatias Stud. 1789. Ericia M
T. ovata, turrita; peritrema ovale continui

Operculum calcareum, spirale, nuclco

C elegans Miill.

T. subperforata, extus cinereo-carnea, intus fairida.

var. a. unicolor. b. fasciata. a. 3-fasciata. 0. 0.2.3.

y- 0.0.3. d. Fasciis eris. 'Q. spira

variegata, anfr. tribus primis brunneis.

Især paa Kridt- og Kalkbakker. Ormeo og Kainæs ved

Holsteinborg (Stb.). Ved Bisserup i temmelig stor Mængde

paa de hoie Klitter, der ere bevoxede med Tjornekrat og

skraane ned mod Stranden, Stb. (M61I. Dagb. "/s 41). Ved

Kjoge (?). Stokkebjerg Skov , Odsherred (Budde Lund).

Ved Siden af det begyndte Kalkbrud i Liimsteensbakkeu

nær Gaarden Vutborg i Vixo Sogn, Thy. (Stp. 1834). Paa

Kridtskraaningerne i Dybdal ved Aalborg (Stp. 1837). Klitt-

gaard ved Nibe (Stp.), cfr. Stp. Kroyer N. Tidskr. I. 2 B.

p. 541. Ad Hanstholm, Thy (Bk.). De jydske Exemplarer

ere alle fundne dode.

Cien. 28 Acieula , Bart m. Pfr.

Acmc Hartmi. Gray. Acmea Hartn:i. Pupula Agass.

nitida, cyli,idriea, apice <»btu»o. Operculum hyalininm,

paucispiruni, apice acuto.

. lineata (liulimus) Drp."

cornco-fusrai, lineis longilu dinalibiat impreasia dialanti bus

srulpta. L ong. 3m.; dm, . ris 1 m. (Pir.).

Bei Schonticrg noter Wa idenrin le (Bebo, Mus. Cvi i,\).

sy Iva prope Preelz, 1824 (Bk.). Ifolge en Bemærkn ing

Moller skal den være fund.ru paa Fyen, men Bigtighei len

lestemmelsein er dog ikke ganske tydelig. Exemplarerne fra



det forstnævnte Findested findes neppe mere ; fra de

sees i Kieler Samlingen kun Indtrykkene i Gummien

med de have været fastklæbede „Dania" Bk. Inde:

Fam. 19. Valvatæ.

T. apertura circulari; operculo arctispiro, nucleo centrali.

Animal penna branchiali externa, filamentis dislichia (spira-

libus). Margo pallii postice filamento longo.

Gen. 39. Valrata Mail.

liculata. Dm. 3 m.

Nerita valvata Gm.

Plumas-Neriten. Abildg. Skrifter af N. H. Selsk. 3. 2.

1. 1794. P . 61. t. 6. f. 4.

Gyrorbis planorbis Fitz.

V. spirorbis et planorbis Drp.

V. branchialis Gruithausen Nov. Aet. Leop. 1;->2I X. i i?.

„In paludosis u (Miill.). Meget udbredt i alle stillestaaende

nde. I Stadsgraven især paa de i Vandet udlobende

dtrævler tilsammen med Sphærium corneum.

Sbg. 2. Tropidina H. & A. Adams.

T. brunnea, pellu. ens. slriata; spira prominula, sul

guste umbilica ta
;

pi'i isi.ima simplex. Dm. 1 m.

Sequenli simillim« i sed minuta, umbilico angustiore.

En Snees Exemplarer udsogte blandt et Parti

foregaaende Art, fandtes i Lassens Samling, men ude

mere Stedsangivelse.



98. V.

T. subdiscoidea, cornea, nitidula, umbilico patulo, spira pro-

minula; Hneæ incrementi sat distinctæ, argulæ. Dm. 5 m.

cc. lineis spiralibus elevatis, interstitiis malleatis.

. Verz. 1833 p. 117.? (nomen)

V. depressa Stein! I. c. t. 2. f. 9. non C. Pfr.

Talrig i en Mosegroft paa Sognefogdens Lod i

Rude (Stb.); Soroso (Stp.); Viborgso (Fedd.).

V. depressa Hansen! Ofvers.

Sbg. 3. Cincinna Hubner.

T. turbinoidea umbilico angusto. Operculum parum immer-

sum. Ootheca globosa.

V. piscinalis MUH.
T. rotundata, subglobosa, duriuscula, opaca fusca vel rufa

impura, subtilissime transversim striata. Anfr. 4. rotun-

dati, ample excurrentes. Apertura circinnata. Faux

albida, sive margaritacea. Centrum pervium & quasi

umbilicatum , at nulli anfractus in eo visibiles. Long.

2—3 lin., lat. I 1/«— 2 1
/« «n. ; Mul!. Nr. 358.

„Testas vacuas plures reperi. In piscina*) horti Frederiks-

dalensis frequens nec unquam alibi reperi." (Mull.)

H. fascicularis Gm. v. Alten. t. 8. f. 16 **)

Trochus cristalus Schrot. Flussc. t 6. f. 11.?

Cyclosloma obtusum Drp. Brard.

jun. V. depressa C. Pfr. t. 4. f. 33.

Foran Slottet bag Sneglebakken.



Damhuussoen (Moller). Stadsgraven og SortesS (O.M ).

Viborg (Fedd.).

/ØØ*. V. pusilta 31 ull.

niusculo, sulura profunda; striæ increraenti obsoletæ-

umbilicus perspcctivus cylindricus. Dm. 3V2 m.

Cochlea umbilicata 4 spirarum Schrot. Flussc. p. 259.

N. pusilla (e lacu Ruppinensi) Mull. H.V. p. 71. Nr.357.

V. depressa (Pfr.) Kenyon Gray Turt. p. 98. fig. b.

V. piscinalis Nordensk. och Nyland, t. 4. f. 5. 6.

Damhuussoen (Stp.) o. 11. St., som jeg ikke med Sikkerhed

kan angive. Denne Form nærmer sig meest den folgende,

men adskiller sig fra ligestore Exemplarer af denne ved

den cylindrisk-perspective Navle.

100. V. anliqua Morris 1843.

T. ovato-conoidea, calcarea, solida, anguste perforata; spira

canaliculala; slriæ incrementi argutæ; sæpe spiraliter

lineata. Alt. 6m.; dm. 5 m.

Paludina impura var. d. obtusa Mke. Cat. 1830 p- 41.

V. antiqua Morris Syn. Brit. Foss. p. 466.

Sowb. Mag. of N. H. 1838 p. 547. fig. a. c.

Turbo fontinalis (Pult.) Don. 1801. t. 102.

V. eontorta Mke. Zeitscbr. f. Mal. 1849. P- i*6 -

Stein! 1. c. t. 2. f. 27. (non Mull.).

Almindelig opskyllet paa Stranden af alle storre Soer,

men ikke endnu tagen levende. Fuurso (O.M.)- Arreso

(Stp.). Esromso (Stp.). Viborgso (Fedd.). Bierremark

(Moll. Holst).



Fam. 20 Paludin*.

Gen 30. Viviparus Mtf.

Vivipara Lam. Sowb. sen. Paludina Lam.

T. 3-fasciata, aperlura ovalis. Opcrculum corn

forme-ovale, striis increrc

Pulli: Testa setiatim ciJiata ; margo pallii lobis tribus tri-

angulari-subulatis.

iOl. V. contectus Mi Ilet.

T. perforata, tenuis, anfr. inflatis, suluris profundis, lineis

subtilissimis spiralibus (ad suturam interdum regulariter

Long. 45 m.; long. ap. 20 m.

T. neonala medio angulafa. Iitu-is ciliaiis quinque. Dm. 6 m.

Paludina vivipara Lam. Miill. p. p. non L.

Paludina (Vivipara) crystallina Gray Med. Rep. 1821. p. 239.

V. lacuslris Bk. Amtl. Bericht. 1847. p. 123.

Temmelig udbredt i storre Vande. „H. vivipara er

endog i Danmark saa sjelden, at den ikkun i en Aae i

Lolland er mig forekommet." Muller Anni. til Stroms

Beskr. af Norske Insekter. (Vid.Selsk. 3 D. 1788. p. 113).

I Mullers (mig lilhorende) Exemplar af Hist. Verra. findes

tilskrevet „postac in rivo*) Lolandiæ reperit**) plures et

quidem 2 unc: magnitudine."

In stagnis paludosis et amne ad Hellebæk (Bk. Moll.).

Herfra ere de storste Exemplarer, hvorefter Maalet er taget.

In lacu prope Gilleleje (Bk. 1824). Susaa (J. Topp.).

canal dicto (Bk.). Viborgso (Fedd.). Gudenaa (Bk. Pedd.)



I Randersfjord ligeud for Uggelhusene og Stovringgaardklo-

ster, hvor Vandet, idetmindste med visse Vinde, maa være

brakt. Kroyer N. Tidskr. i. p. 411. Trenefloden (Didrichs.)*)

Long. 32 m. long. apert. 14 m.

Paludina Listeri Forb. & Hanl.

!

«. concolor, efasciala.

Bavelseso (Stb.); Pumpebolleso ved Rodby (M.Holst).

102. V. fasciatus MUH.

T. imperforata, solida , anfr. eonvexis, obsoletissime spirali-

ter striatis. Long. 25 m. Long. ap. 11 m.

T. neonati anfr. rotundati lineis ciliatis numerosis; (Gray.).

II. vivipara L. Forb. & Hanl.

Cyclostoma achatinum Drap.

Paludina (Vivipara) vulgaris Gray Med. Rep. 1821. XII. p. 231-

V. I.innæi Bk. Amtl. Bericht. 1847. p. 123.

jun. H. rufescens Gm. p. 3640. Schrot. Flussc. t. 5. f. 35

H. eompactilis Pult. Pennt. Br. Zool. ed. 4. IV. pi. 85. sup.

H.fragilis Gm. p. 3577. Nr. 72. (Schrot. Einl. P

754. t. 3. f. 16.

E Gudenaa et Ouviis Cimbriæ (Bk.) Hanherred 1 Expl.

(Dr. Poulsen 1836). I Elben og Swentinen er den meget

almindelig.

*) Om Abildgaard
(
Zoi .1. Dan. 3. p. 33.) har b eet denne eller den folgende

, Hol

er almindelig. »Vii

sabulo o degente i,litidiores esse, ir , his t i
hospitem nigrescentein

••) Tviviparar Zool." Dan. 3. t. 101 . f. 5. 6. inaa være en forstorrel

Lacuna 4-fasciata, som Gray (Turt. Man. >) med Grund formoder

illl.M.M ixemplar af Z. D. -Potius

est Nerita fasciata 1tfulleri quæ tig.

:

huic lima; unde auU'in huju=
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Hen. 31. Bithiuia Prideaux. Leacb. G

Bitbynia Risso. Elona Moq.

T. unicolor*), peristoma inlus leviter incrassati

Operculum calcareum
,

piriformi- ovale, strii:

concenlricis, nucleo subcentrali. Penis nudu

Ova in cellulis hexagonis, seriatim digestis, inc

l B. tenlaculata {Helix) L.

T. imperforata (provecta rimata); anfr. plano-c

Nerila jaculator Mull. Nr. 372. p. 185.

Turbo nucleus DCosta t. 5. f. 12.

Paludina impura Drp. var. t. 1. f. 20.

«. rimata spira elongata, acuta, aperturam

Cycl. impurum Drp. t. 1. f. 19.

H. limosa L. Spgl. Mus.

stillestaaende Vande.

§. jun.? „Anfr. 4 convexi, infi

2
/3—2 lin. In paludosis minus frequens." N. sphærica

Mill. p. 171. Nr. 356.

/. gigas. T. late ovata, decollata, rimata, strigis incre-

menti 2—3. Long. 15 m.; lat. 9m.; long. aperturæ

7m. lal. 5m.

Viborgso, 2 Exemplarcr (Fedd.).

J04. B. venlricosa Gray. apud Sbepp.

T. subperforata vel rimata, ovato-turrita; anfr. inflati, ultimus

vix descendens; sutura profunda. Long. interdum 10 m.

Helix limosa Lin.?

Paludina (Bithinia) ventricosa Gray. Med. Hep. 1821 p.

239. nomen.



P. Leachii Shepp. Linn. Trans. 1823. XIV. p. 152.

P. similis Desm. Stein! non Drp.

P. inflata Hansen! Ofvers. 1845. 2. p. 251.

N. globulosa MUH.*) teste Bk. Gray Turt. p. 94.

P. sp. Nilss. p. 120.

Lever sammen med den foregaaende Art, men er mindre

hyppig; saaledes i Stadsgraven (O.M.), Rude (Stb ), Som

(Stp.), Ovesoe ved Tandrup i Thy (Stp.), Viborg (Fedd.)r

Hellebæk (Lassen).

„B. rubens Mke.a v. Frauenfeld, verbatim.

P. Troschelii Paasch. Arch. f. N. G. 1842. p. 300.

B. humili;3 Boubé.

Norreaa ved Viborg (Fedd,

, B. inflata Ziisgl. Cimbria lo ;;•'
I. Mors. Bk. Coll. Kieloens. Aniil. I!« rirhi .p. 123.

lig en Var. a f denne Art, me li K\.'nn.l;i rei er nu

Cen. 32. Hydrobia Hartm.**)

Microna Ziegl.

Operculum paucispirale, nucleo excentrico. Oolheca capsula

solitaria ovalis (ex Malm.).

Subg. 1. Amnicola Gould Æ Haldem.

Lithoglyphus Meg.?

i05. H. similis Drp.

T. rimato-perforata, virescente-einerea, erassiuscula ;
peri-

trema piriformi - ovatum, subsolutum, leviter reflexum;

spira aperturam superans; anfr. convexi juxta suturam

• meget ligner Billut



obsolete angulati. Operculum coriaceura, eastaneum, pro-

funde immersum. Spira $ longior (leste Morelet.*)

Long. om.; lat. 3h<im. Long. aperturæ 2 m.

Cyclostoma simile Drp. p. 34. t. 1. f. 15.

Rissoa anatina Forb. <fc Han!, non Drp.

I Mollers Samling fandtes eet og i Lassens to Exem-

plarer, roen uden nærmere Stedsangivelse.

Sbg. 2. Bythinella (Moq.)

Subulina A. Schmidt, (non Schum).

106. H. Steinii v. Martens.

T. cylindrieo-turrita, perforata, tenuissiraa pellucida, nitidula,

virescente-fulva; peritrema continuum subreflexum, intus

limbo albo; spira aperturam bis superans; anfr. inflati sutu-

ris profundis, lineis spiralibus obsoletissimis remotis

;

mamiilatus.

Long. 3*74 m.; lat. l^m. Long. apert. lVa m.

H. marginata Mich. gracilior, Cycl. breve Drp. multo

Pal. marginata Mich. Comp. p. 98. t. 15. f. 58. simil-

Pal. acuta Stein 1. c. p. 95. t. 3. f. 5. (non Drp.)

Bith. viridis Malm. Gotheborg Samh. Handl. 2" p. 130.

3. p. 128. (non Drp.)

Hyd. Steinii Martens Arch. f. N. G. 1858. p. 183. t. 5. f. 9.

Lyngbyso i Nærheden af Baadebroen paa en Steen i

Vandkanten. (Slp. Vt 47). Et enkelt Exemplar med et

Hul i de to sidste Vindinger, forovrigt temmelig friskt, men

som baade Jeffreys og Malm ansee for II. ventrosa Mtg.

Det stemmer meget nole ovcreens med nogle Exemplarer af

H. viridis fra „Stadsvassen" ved Gotheborg meddeelte af



Perforation', som maa tilskrives dets Slorrclse, men stem-

mer forovrigt med de af Malm angivne Maal. Malm anseer

P. acuta Stein, ifolge Original-Exemplarer fra „Tegelersec",

for identisk med hans B. viridis, men troer det dog muligt,

at denne kan vise sig at være H. ventrosa Mtg. var.

Michauds Afbildning er meget træffende især Indersiden

af Læben, og bedre end v. Martens's, men Michauds*) Orig.

Exemplarer i Mus. Cviii. ere meget mindre, smallere og mere

lignende hans P. Ferussacii.*)

Anm. En IhdmLia i Mus. [niv., der snarest er H. stagnalis Bast,

tagen paaen (Stp.), er af Hr. Schwartz

v. Mohrenstein bestemt som H. crystallina Pfr.?, der er fra

Vestindien.

Sbg. 3. Paludinella (Pfr.).

107. H. stagnalis (Turbo) Baster.

T. subperforata, ovato-turrita , tenuiuscula, flavescenti-cor-

nea opaca; anfr. 6—7 sat convexi ; spira acuta aperturam

fere bis superans; peritrema continuum, callo parietah

(in provectis) incrassato.

Long. 5— 6m.; lat. 2—3 m. Long. ap. l 1^—2 m.

Het Dryvertje or Dryf- horentje Bast. Uitspan. 2.

1765. p. 81 & 105. t. 7. f. 4.

Turbo stagnalis Baster Opusc. subsess. 2. p. 77. i*

7. f. 4.

Helix stagnorum Gm. S. N. p. 3655. Nr. 119.

Helix octona L. S. N. XII. p. 1248. Nr. 698.

Turbo confervalis Modeer Schrot. Neue Litt. 2 B.

1785. p. 189. Nr. 13.

Paludina ballhica Nilss. H. M. p. 91.

) Maaskee er Etiquctten fnilMM, h\ad u-i: ikke kan elter-ee, da klisters

C •Ii\lien-Cabinet , hvor Arten er afbildet efter Original-Exemplarer,

ikki lindes I'iildsliendiit her i Byen.
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Paludina ulvæ? Lyell. Phil. Trans. 1835. t. 2. f. 5.

Helix ventrosa Montg. Jeffr. Malm.

Christianshavns Fæstningsgrav. En tom Skal ved Bred-

den af Viborgso (Fedd. 1. c. p. 25). Er egentlig et Havdyr,

men kan leve i yderst svagt Brakvand, der sjeldent staaer

i Forbindelse med Havet, Rissoa ulvæ Penn. skal derimod

ifolge Jeffreys aldrig findes uden, hvor den kan naaes af

Floden.

et. T. erosa, parva, confervigera , callo parietali crasso sub-

soluto. Long. 2V2 m.

Hygrobia fontinalis (an P. viridis autor var. p. p.) Bk.

Amtl. Bericht 1847. p. 123.

Inter frondes Batrachospermi moniliformis; Blegkilde prope

Aalburgum, Bk.

Anm. 1. Basters (»» Nilssons Art kan ikke henfores til R. ulvæ, da

Baand, der altid findes hos R. ulvæ ved Spidsen af Tentak-

lerne, og Nilsson endog siger »tentaculis pure albis«.

taklerne af H. ventrosa, hvad der maaske beroer paa en For-

vexling med R. ulvæ, som jeg undertiden har truffet uden

Baand paa den ene Tentakel, men denne var da noget kor-

tere og formodentlig afgnavet af en eller anden Parasit.

derved, at naar de leve i samme Glas kryber R. ulvæ paa

Bunden, medens ventrosa gjerne kryber med Foden i Ve i ret

paa Vandfladen, saaledes som alt Haster beskriver det. ,l>
-

oftest træffes

veciæ subpaludosis« passer dog

bruges for H. stagualis lia-'.eri, ml

»L Miss. p. 92 (long. 6 m.) a



Malm for et mindre Exemplar (uden Baand) af Rissoa lal

Mig., og herfor synes Udtrykket »Peristomate patulo« at

T. confervalis er ifolge Schroter fra Polacks Backen

I'psala. Original-Exemplarer fra Modeer findes i Gothet

Rhipidoglossata.

Fam. 2i. Neritacea.

Tentacula subulata ; oculi petiolati.

Gen. 33. Neritina Lam.

Nerita Lister Angl.; Theodoxus Montf.; Elea Ziegl.

T. apertura semicirculans ; columella plana, latissima, mar-

gine vix denticulata; spira brevissima.

Operculum paucispirale calcareum politum , margine flexili

corneo, apophyse laterali semitorta.

Ootheca capsula solitaria ovalis convexa , sæpe in dorso

leslæ aflfixa.

108. N. fiuviatilis L.

T. intus crocea vel lactea , extus violasccnti-atra vel pur-

purascens maculis vel punclis reticulata vel pennata;

sæpe fasciata.

Operculum cærulescenti-flavum, margine externo linea rufa.

var. 1. = Nerita fluvialilis L. Fn. Sv. ed. 2. Nr. 2194. ed. i.

Nr. 4318. Brard. p. 94. t. 7. f. 9 & 12.

T. maxima, long. 11— 12 m. crassa, sæpe erosa.

Neritina lacuslris Hogberg (non L.).

Bavelseso (Stb.).

var. 2. = N. lacustris L. Fn. Sv. ed. 2. Nr. 2196- ed. i-

Nr. 1319.

T. tenuiuscula, pulcherrime variegata. Long. 9 m.

Nerita littoralis 0. L. Fn. Sv. ed. 2. Nr. 2196.



:m

Theodoxus lulelianus Montf. Conch. syst. p. 351.

Ts
T
eritina fontinalis Brard p. 196. t. 7. f. 11. 13.

-,, In rivis ad ostiura lacuum. (Frederiksdal.)" Miill.

Opskyllet paa Stranden af Fuurso. Levende i tomme

Muslingskaller i Udlobet af Frederiksdalsaa (O.M.).

Esromso (Stp.). Bierremark (Moller Holst). Viborg

(Fedd.). Liimkrat, Hanherred, spm. juvenile. (Stp.)

or. T. alenimi, pirtiiris ivnius peopiniis. Long. 10. m.

Ladegaardsaaen ved Nyborg (Lassen),

var. 3. = N. littoralis L. S. N. X. 633. Fri. Sv. ed. 2.

Nr. 2195. excl. /?.

T, subtenuis nigrescens vel fusca subunicolor vel macu-

lis albis variegata.

Cochlea N. marina dicta L. Fn. Sv. ed. 1. Nr. 1320.

(excl. syn. List.).

N. littoralis L. Fn. Sv. ed. 2. Nr. 2195. excl. /?.

AIs Strandbred ved M.iriagorljonl (Sip.). Veilefjord,

specim. majora (Moller). Frederikssund (Stp.) Bornholm (Stp.)

0. _ N. ballhica Bk. Orsted de Regionib. p. 69.

T. parva extus nigra, intus lactea. Long. 5f
/i m.

Neritina bætica Lam. Deless. Rcc. t. 32. f. 8 simillima.

Neritina fluviatilis var. /?. Nilss. p. 90.

Kallebodslrand paa Ulva med de ved L. succinea anforte

Arter. Bisserup Havn (Slb.). Trekroner (Orsted).

ed. 1. I ed. 2 ere de sammendragne til to, men l.imir har glemt at

borttage den Imlir Ait, iia-lct den all \ar inddraget som Var. p.



lik snm 1\vå fnfier p;i livnrdera sidan«. Den brogede

og Findestedet »in littoribus angliæ« foranledigede Lim

at ansee Listers Nerita reticulatus (Angl. 164. t. 2. f. 3. c:

t. 3. f. 13.), som er Littorina obtusata, for den af ham fi

Neritina. Delte har i ej en ioianl. .Ibr t Forb. <fc Hanl. o. fl.

optage dette Navn for Littorina obtusata, der dog nepp«

Acephala.

Fam. 22. Cyclades.

Sphæriidæ.

T. dentibus cardinalibus, duobus in valv. sinistra, unus in

valv. dextra; dentes laterales anlici et postici compressi:

in valv. dextra 2, in sinistra 1.

Cen. 34. Sphæriiim Scopoli.

Cyclas Lam.; Cornea Meg.

T. fere æquilateralis ligamento fere occulto. Anim: siphoni-

* umbones (lesta fotalis) planiusculi.

109. S. corneum (Tellina) L.

cærulea. Long. 12 m. alt 10 m.

Tellina rivalis Miill. H. V. p. 202.

a. T. pallide straminea, unicolor.

T. stagnicola „Leach* Shepp. Linn. Trans. 1823.

XIV. p. 120. 150.

C. citrina Brown III. 1845. p 132. t. 39. f. 37.

C. flavcscens Macgill. Aberdeen, p. 246.

/?. t. parva, glohulosa obscura. Long. 9 m.

,,In amne (Frederiksdalensi), ae fossis silvestribus, aqua

repletis, vulgaris" (Miill.). Overalt, især i stillestaaende

Vande. et. findes i Stadsgraven paa de i Vandet udlo-

bende Rodtrævler.



Sbg. 2. Musculium Link.

Euglesia Leach B. M. p. 291. ex descr.

T. rhomboidea, ligamento fere omnino occulto; umbones

HO. S. lacustre {Tellina) Miill.

„T. rhombea, planiuscula, glabra, umbone acuto, dorso val-

vularum cinereo". Peripheria complanata.

„Long. I 1
2— 6 lin. lat. V/a—4 lin.'

1
Miill.

C. Brochonianum Bourgt „Mgr. p. 20. pi. 3. f. 1—3".

C. lacustris var. 1. Jeffr. p. 11.

„In lacubus & paludosis, minus frequens" (Miill.).

Botanisk Have paa samme Plet, som de ved Limnæa

peregra var. paludinoides omtalte Arter.

HG*. S. calyculatum Drp.

T. abbreviato- rhombea, cinerea, convexa; nates inflatæ;

T. tuberculata v. Alten p. 4. t. 1. f. 1.

C. calyculata Jenyns Mgr. t. 19. f. i.

C. Steinii Schmidt Z. f. Mal. 1850. p. 118.

C. Terveriana Dupuy p. 679. t. 29. f. 9.

Nogle Exemplarer rimeligviis fra Egnen ved Præsto (M6II.)

UG**. S. nyckholtii Normand 1814.

T. lutescenti-alba, inflata, antice producta; umbones obtusi

validi prominentes. Long. 10 m.

C. Creplini Dkr. Z. f. Mal. 1845. p. 20.

Brondsholmsdal (Stp.). Boserup Skov. (Fedd.)

Sbg. 3. Sphæriastrum Bourgt.

Ligamentum externum validum.

Hl. S. rivicota Leach apud Lam.

T. ovalis costulato-sfriata, umbonibus obtusis.

Long. 19V2 m. alt. 14 m.

Cardium nux D.Costa p. 173. p. p. t. 13. f. 2?

En enkelt vel bevaret Skal fra Hanherred (Stp.'s Samling

fra Poulsen). I Elben og dens Bifloder er den meget almindelig.



Gen. 35. Pisidiuni C.Pfr.*)

Cordula Leach.

T. inæquilateralis, postice abbreviala. Sipho solitarius.

112. P. amnicum (TeUina^ Miill.

T. concentrice lirata, flava vel cinerea
,

postice brevissima.

Long, 13 m.

Cyclas obliqua Lam. C. Pfr.

Cyclas palustris Drp. p. 131. t. 10. f. 17. 18.

Sbg. S. Pera Leach.

Galileja Costa.

i/3. P. Henslowianum Shcpp.

T. oblique triangularis, inæquilatera; nåles plica compressa.

Long. 4V2m.; alt. 3 m.

H. Tellina) Sbepp. Lin. Trans. XIV. 1823. p. 149.

C. appendiculata Leach. Turt.

P. aculura Pfr. A. f. N. G. 1841. p. 230-

P. Henslowianum Jenyns t. 21. f. 6—9. Forb. & Hanl.

P. fontinale var. 1. Henslowana JefFr. p. 21.

Et Exemplar fra Nyborg Voldgrav (M611.), ved Borup (Collin),

var. «. = P. supinum Schmidt Z. f. Mal. 1850. p. 119-

P. fontinale Stein.

P. conicum Baudon p. 50. t. 5. f. B.

P. Henslowianum var. Malm. p. 95.

Monographcr: L. Jenyns a Monograph on tlie bi

C\cl;is ui. i l'isidium (Krom tlie Fransactions of tlie C;

lad orli Gi.thcliorg. 1 Gotheborg Y

Essai Monographique sur les P
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i 14. P. ctnereum Alder. Forb. & Hanl.l

striala; valde inæquilatera, postice abrupte-truncata.

Card. casertanura Poli.? 1. p. 65. t. 26. f. 1.

P. australe Phil. 1. p. 39.? ex specim.

P. fontinale Drp. var. 4 cinerea Jeffr. I. c. p. 21.

P. pusillum Malm. 1. c. p. 104. p. p.?

P. planum Pfr. Arch. f. N. G. 1341. p. 230.

«. alta, triangulariSj subæquilateralis. (spm. 1.)

Brondsholmsdal (Stp.), spm. plur. sine loco (Moll.).

« er maaskee snarere var. a af den foregaaende Art med

glat Hvirvel.

115. P. pulchellum Jenyns. I. c. t. 21. f. 1—5.

T. nitida profundius et eleganter striata, oblique i

Sipbo conicus vel tubæformis (ex Jenyns).

C. fontinale Drp. p. 130. 1. 10. f. 8—12.

P. casertanum var. F. Baudon p. 31. t. 3. f. D.

Chama fluvialilis transversim striata subovata Schrot.

FIussc. p. 194. I. 4. f. 7.?

T. pusilla Gm. p. 3231.?

Ugledigeved Præslo (Moll.). Norreaa (Fedd.). Island (Stp.).

116. P. arcæforme xMalm. p. 101.

T. subrhombea, ventricosa, margine ventrali subrecto, antice

et postice obtuse angulato, nitidissima, tenuiter striata;

pellucida; animal desiccalum carneum; nates convexius-

culæ, umbonibus prominulis, validis.

Sipho longus, gracilis, subconicus, truncatus.

Long. 3m. alt. 2*AJ crass. I 5
/«; m. (Malm).

P. pulebellum å Jenyns p. 18. t. 21. f. 4. 5. cfr.

P. Jenynsii Gray Turt. p. 285. & Macgill Aberd. p.

249. cfr.

P. tetragonum Norm. 1854. (teste Jeffr.)



P. Gassiesianum var. P. Normandianum Dup. Baud.

p. 26. t. 2. f. B.?

P. roseum Schollz*), vel P. nitidum var. Jeffr. p. 26.

, Et enkelt Exemplar paa Sprok, formodentlig fra Lade-

gaardsaaen ved Nyborg (Lassen).

. P. nitidum Jenyns p. 16- l. 20. f. 7. 8.

T. orbiculato-ovalis, compressiuscula , tenuis, (iridescens,)

nitidissima, lutescens, margine cinereo rarissime sorde

obtecto; nates convexiusculæ; umbones subdepressiusculi.

Long. 3 m., alt. 2%, cras. l4/5 ra. (Malm. Jeffr.)

Sipho tubæformis, aut margine crenulato- plicato

simplex (Jenyns t. 21. f. 7. Malm. p. 110).

P. duplicatum Pfr. Arch. f. N. G. 1841. p. 230.

Ved Rude sammen med Carychium (Stb.). I

reaa (Fedd.). Island (Stp.).

'. pe.nountum Malm. p. 107.

orbiculato-ovalis, compressiuscula a tenuissime str

sulcisque 1— 5 concentricis prædita, nilidis

margine excepto hitescenti-cinereo, sed sorde ferruginea

minulis. Long. 3% alt. 32
/5 , crass. vix 2V.i m. (Malm.)

i Mr. Jeffreys troer, med nogen T\ivl, at kunne erkjende denne Art pn

Udtrykket -Langlieh- rundlicli« og »Dyrets rosenrode Farve«. Forsi

nævnte Udtryk er temmelig ubestemt, ,,- sidstmevnte passer tilnærme

sesviis paa P. pusillum, som Jeffr. heskri\er saaledes: »Body whitis

with occasionally a faint tinge of yellow or red" A. Schmidt Heili.i-

p. 46.) forener P. roseum netop med P. pusilknn som var. ventricos;

Nogle Exemplarer, som jeg har Grund til at antage ere bestemte :

P. pulchellum t. 21. f. d. Bourgui-nat antager, maaskee med Grund, i

A 1



Kronskoven ved Visborg (Stp.). Norreaa (Fedd.) og

adskillige Exemplarer i Lassens Samling uden Stedsangi-

velse. Island (Stp.).

U9. P. pusillum (Gm.*) Turt. Jenyns. Forb. & Hanl.

T. orbiculafo-ovalis, corapressiuscula , obsolete striata, vix

nitidula, lutescenti-albida ; natibus convexis

parum prominulis, depressiusculis.

Long. 3 4
/5 tn., alt. d\ 6 m.; crass. 2>/4 m. (e:

Cyclas fontinalis Nilss. p. 101. (Malm**) C. Pfr. V.

f. 15-16.

Brondsholmsdal (Stp.), Norreaa, Viborg (Fedd.), Island (Stp.).

var.? P.ferdense Mfirch Cat. Suens. 1857. 43. (nomen).

Temple Prime Lyc. N. II. of N. York 1859. p. 5. Nr. 17.

T. lenticularis, suborbicularis, inæquilateralis, antice prolon-

gata, subangustata, poslice arcuata, obsolete biangulata,

hyalina, intus limbo lacteo; umbones (t. folalis) ovales

nitidissimi parum prominentes sæpe utrinque radio abrupto

limo ferrugineo; composito.

Formå qvalis in P. pusillo, umbones ut in P. nitido.

Long. 41
/* m., alt 4 m.

Paa Færo (Suenson, Sysselmand Muller).

120. P. obtusale C. Pfr.

T. lulescenti-albida, ventricosa, natibus convexis, umbonibus

rotundalis, prominentibus. Dm. 5 m.

*) Er begrundet paa en Pisi

f. 7., som i tolue sine «

chellum (cfr. p. 335. Nr.



C. gibba Leach. Alder.

P pusillum. var. obtusalis Jeffr. p. 24.

Den meest udbredte Art; især under forraadnet Lov i

smaa, ofte udtorrede, Vandpytter i Skovene.

121. P. subtruncatum Malm. p. 92.

ta, nitidula, zona inframediana fusca ple-

rumque ornata, postice brevissima recte truncata.

Long. 3V4 m., alt. 23
/5 m., crass. 2 m. (ex Malm.)

P. Gassiesianum Dupuy 1852 var. alligata. Baudor*

p. 26. t. 2. f. A.

P. pusillum var. alligata. Moq.

P. Gassiesianum (P. tetragonum Norm.) Baud. p, 26.

t. 1. f. F.?

C. obtusalis Nilss. p. 101. verisim. Malm.

Adskillige Exemplarer paa Sprok, formodentlig fra Lade-

gaardsaaen ved Nyborg, som en derpaa siddende stor sort

Neritina lader formode; i Lassens Samling.

Fam. 23. Uniones.

Dens cardinalis valvæ dextræ simplex; valv. sinistræ bipa

titus. Dens lateralis lamelliformis, solitarius in valv. de

tra, duplex in valv. sinistra.

Sbg. 1. Mysca Turt.

Lymnium (Oken.) Moq.

Ligamentum validum.

T. ovata postice acuminata. Dentes cardinales cristati.

122, U. tumidus Retz. Spgl. N. S. S. 3. 1. p. 57.

T. cuneato-piriformis, crassa, viridi-castanea ; umbones plic

Long. 110 m.; alt. 5

. tumidus C. Pfr. II.
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Retzius*) har sandsynligviis faaet sine Exemplarer af

Spengler, der angiver, at Arten findes i Ferskvandssoer om-

kring Kjobenhavn. Ifolge Spenglers Samling er det der>

Form, der findes i Lundehuussoen, hvor den opnaaer en

sjelden Storrelse.

minentes, ferrugineæ, rugis angulalo-undulalis. Long. 90 m.

Mysca solida Turt. Brit. Biv. p. 246. t. 6. f. 2.

Unio tumidus Rm. f. 202.

Ladegaardsaaen ved Nyborg (Lass.). Tanderupso (1830 Bk.)

0. T. olivaceo-flavescens, radiis inconspicuis ; sat compressa,

pro magnitudine tenuis; nates undulatæ. Long. 107 m.

U. tumidus Drouet Etudes sur les Naiades de la France

t. IX. f. 2.

Damhuussoen (Conradsen).

fifl. picta (Bk.); minor læte viridis, radiis obscurioribus;

umbones tuberculis validis. Long. 75 m.

Mya ovata Don. Br. Sh. IV. p. 122.

Unio tumidus Bm. f. 203. f. 773. quoad colorem.

Ladegaardsaaen ved Kjobenhavn. Denne Form er meget

mindre end
fi

og maaskee unge Exemplarer, men jeg har

dog aldrig truffet den storre i denne Aae, hvis ene Gren

kommer fra Damhuussoen.

y. limicola. T. ovali-piriformis, epidermide nigrescente ;
dentes

sæpe morbosi. Long. 85 m.

U. tumidus Rm. f. 214. Nordensk. & Nyland, f. 73.

U. ater Nilss. p. p.?

I Soer med Mudderbund. I ,,Soerne" ved Kjobenhavn.

122*. V. conus SpgU
T. par\a, \imi(i mis; concolor olivaceo-

brunnea; strigæ incrementi continuæ lalæ; dimidium posti-

cum sæpe incrustatione ealcareo crasso. Long. 55 m.
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U. tumidum eodem modo sese håbet ae U. limosus

»d Unionem pictorum.

Muse. fluv. e fluv. Tamesi ad Battersey. Lister, t. 148. f. 2»

U. conus Spgl.! N. S. Skr. 3 B. 1 H. p. 60.*)

U. cytherea Kiister Icon. Moll. et Testac. 1833. II. t. 5. f. 3-

U. tumidus var. (Malchinersee). Rm. f. 454.

U. tumidus jun. C. Pfr. II. t. 7. f. 2.

Bavelsesci (Stb.). Soroso (Stp.). Tjustrupso (Conrads.).

Især i store Soer raed Sandbund.

U. Mulleri var. Rm. f. 739.

U. depressus Don. Br. Sh. III. pi. 101. at major.

Tjustrupso (Conrads.). Bavelseso (Stb.).

aa. compressissima.

U. Mulleri Rm. f. 541.

Denne er af Rm. opstillet paa et enkelt Exemplar fra

Schulensee ved Kiel, der vistnok skylder sin overordentligt

sammentrykkede Form til et tvungent Ophold mellem Stene.

Jeg har seet meget lignende Exemplarer saavel af U. tumi-

dus som af U. conus Spgl., der nærmede sig U. Mulleri

meget i Henseende til Fladheden.

123. U. pictorum L.

T. elongata, humilis, margine dorsali rectiusculo , ventrali

recto medio subretuso, rugæ incrementi dimidii antici

grossæ, dimidii postici obsoletissimæ.

a. maxima. Long. 100 m. Rm. f. 196. f. 587.

I Slusen til Damhuussoen. (O. M.)

/S. minor, humilior, lævigata. Long. 80 m. Rm. f. 71. a. b.

jun. Mya nodulosa Ch. X. p. 343. f. 1680.

U. delphinus Spgl.I N. S. Skr. 3. 1. p. 63.

Ladegaardsaaen (O. M.)



341

y. minor. T. glabrata. Long. 80-90 m.

Haldso, Rosborgso (Fedd.).

<J. U. platyrhyncho. Rm. f. 130 non absimilis.

Haldso (Fedd.).

i. U. Deshayesii Michaud Compl. t. 16 f. 30. Rm. f. 197.

area lamellis confertisssimis, medio obtuse-angulata

abbreviata. Long. 70—75 m.

cfr. Mya ovala Donov. Br. Sh. t. III. f. 89.

cfr. Unio actephilus Bourgt. Rev. Zool. 1863. p. 20.

In piscina ad Brenkilde Fioniæ (Bk.).

Tonderkanal (Forchh.). Tingslevso, Haderslev (Forchh.).

J23*. U. limosus Nilss.

,,T. plerumque brunnea subnitens, striis zoniformibus, subru-

gosis, saturatius fuscis; parte testæ posteriore limo semper

obducta; natibus prominulis , decorticalis ; carina pone

ligamentum obsoleta, angulo deslituta. Long. 75—90m. a

U. pictorura C. Pfr. t. 5. f. 10. Nilss. p. 110. Rm.f. 199.

U. longirostris Ziegl. Rm. f. 738.

Mya ovalis Sol. Port. Cat. p. 134. List. t. 146. f. 122.?

Haldso, Nonboso, Rosborgso (Fedd.). Stavisaa,

Fyen (Jurgensen). Lyngbyso (Stp.). Tiisso (Conrads.

long. 83 m. Stb.). Bavelseso (Conrads.)- Især i Soer

med Sandbund.

«. maxima; rugæ inerementi confertissimæ. Long . 103 m.

U. pictorum R m. f. 409.

Bekkeskov, Sjælland (Bk.).

/S. pumila. Long. 39 m. alt. 18

m

. Nyborg Voldgn v (Mol!.).

Sbg. 2. Potamida Sws.

T. ovalis, ligamenlo
|
srominulo; dens cardinalis pyramidalis.

*24. „17. littoralis Lam.« Rm. f. 340.

T. late ovalis, crassa
,

ponderosa, unicolor obscura ; margo

dorsalis convexus, margo ven li al is rcctus; area c< »mpressa

utrinque suleo distiricio. Long. circ. 70; alt. Um.(ex Rm.).
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Adjunkt Kjellerup har viist mig nogle Exemplarer fra

en Aa i Nærheden af Roding Seminarium, som, saavidt jeg

erindrer, horer hertil. I. v. Schroder (Topographie des Her-

zogthum Schleswigs p. XXII. 116. 1854) anforer, at der

findes Perlemuslinger, men tun af ringe Storrelse, i Taps-

aaen, der loher forbi Christiansfeld, driver Aller-Molle og,

lober ud i Heils So.

„Såchsische Soldaten fanden beim Baden in einem Bache-

bci Aller zwischen Kolding und Hadersleben unzahlige-

Muscheln und in ihnen schone bis wichenkerngrosse Perlen

Tom reinsten Wasser, theils weiss, theils angenehm rolh-

lichgelb. lch sah von solchen Perlen eine Brosche, welche

sich neben orientalischen Perlen sehen lassen durften. lch

besitze aus jenem Bache zwar nur eine einzelne Schale, aber

iiber deren Bestimmung als U. littoralis*) kann kcin Zwei-

fel obwalten. Sie ist grosser, als ich unter meinen 32

franzosichen Vorkommnissen eine besitze. Nur meine Spani-

schen Exemplare aus der Azarbe major bei Murcia sind

noch grosser. Das Perlmutler ist an dieser Schaale bril-

lant rothgelblich.« Rossm. Zeitschr. f. Mal. 1853. p. 92.

K. Mobius (Die echten Perlen. 1858. p. 48) siger: „Die

bayerischen**) Soldaten verkauften, als sie aus Schleswig-

Holstein zuriickkehrten, bei hiesigen Juwelicren ansehnliche

Quanlitaten Perlen, die sie in den dortigen Gewåssern beim

Baden entdeckt und dann eifrig gesucht halten. Kurzlich

håbe ich selbst eine Probe von 70 kleinen Perlen aus

Schh'swig-Ilolstein gesehen, die an ihrem geheimgehaltenerv

Fundorte leichl in grosserer Menge zu sammeln sein solL
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Sie waren alle vollkommen kugelrund, einige heil rosenroth,

die andern weiss und glanzendu. Tb. v. Hessling (Die

Perlmuscheln und ihre Perlen. 1859. p. 193) tilfoicr — at

han forgjeves har sogt Oplysninger herom saavel hos de da

dersteds eommanderende Officerer, som hos Soldaterne.

Da den europæiske Perlemusling (Margarilana margaritifera L.),

der er almindelig i Norge, Sverrig og Sachsen, især i steenbun-

dede Bække, neppe findes i Danmark, er det vistnok paa denne

Art*) at der i 1623 begrundedes det Perlefiskeri i Koldinghuus-Amt,

der omtales saaledes af Slange**):

„Udi Koldinghuus Ampt hafde Bonderne for nogle Aar

fundet et Perle-Fangst udi een Soe, hvilket de formedelst

dend Gevinst, de deraf hafde, holdte længe tausk, men om-

sider blef det dog aabenbaret; saa al Kongen, som det med

Rette og aleene tilkom, sig det tilegnede. Men saasom hånd

merkede, at de Folk som hånd der over satte, ikke alt for

vel vidste, at passe dend rette Tiid at fiske, ey heller kunde

kiende paa Muslerne, naar Perlerne vare vel moodne, sendte

hånd en Indianer did, som forleeden Aar med dend Ostin-

diske Flode af Ove Gjedde var indbragt, og som derpaa

skulle have god Viidenskab. Iland levede der ikke længe,

saasom band forend Aarets Udgang bortdode. Hvorover

dette Fiskerie siden blef forsomt, hvortil og de paafolgende

Tiders Besværligheder maaskee meget haver hiulpet."

Holberg har i sin Danmarks Historie 2. p. 605 og Danmark

og Norges Beskrivelse p. 330., taget Indianeren for „en Gron-

lænder, (der alt 1607 var kommen til Danmark og) som havde

givet tilkjende, at han var vandt lil at fange Perler udi sit

Fæderne-Land". Denne Feil er senere gaaet over i Pontoppi-

Mol.ids. !.,. [,. is. (rorr .h-riin...] il-dg.- OnhHmmrr l

er den sorte Musling fra Koldingfjord.

i Slange: Christian IV. s Historie p. -S90. Aaret 1623.
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dans „Danske Atlas" V. p. 909, Fyhns „Efterretninger om

Kolding" 1848. p. 247., og har givet H. Marryat (A residence

in Jutland &c. 1. p. 61) Anledning til Munterhed.

Geheimearchivets Embedsmænd skylder jeg det danske Perle-

fiskens formodentlig fuldstændige Historie.

Jydske Tegneiser VII. 199. 1 Maj 1623. Kgl. Befaling til

Otte Brahe Pedersen (Lehnsmand paa Koldinghuus) at lade vise

nærværende Indianer det Sted der udi Koldinghuus Lehn, hvor

Perler skulle findes og derefter lade ham fiske der.

Jydske Tegneiser VII. 222. 7 Oktbr. 1623. Kongebrev til Gunde

Lange (Lehnsmand paa Koldinghuus): Eftersom den Indianer,

som skulde fange Perler i hans Lehn, er afgaaet ved Doden, skal

han tilholde de Bonder, som muligen tilforn have brugt samme

Perlefang og kunne vide nogen Besked derom, at continuere

den , og har han siden paa Kongens Vegne for rede Penge at

afhandle dem de Perler, de maatte fange.

125. V. crassus Betz.

T. crassa epidcrmide valida, picea, umbones versus pallidior

intus lactea interdum carnea; sulci incrementi areæ hiantes.

Long. 55—60 m.

Mya rhomboidea Schrot. Flussc. p. 186- t. 2. f. 3?

• U. an n.sp.? Rm. f. 413. U. crassus var. Rm. f. 41L?

U. consentaneus Rm. f. 491. a. simillima.

In piscina prope Rymolle, Cimbr. (Bk. 1830).

a. humilis, interdum umbones versus obsolete viresccns;

Long. 55—70 m.

Odensoaa, især ved Eiby. (N. C. Jiirgcnsen).

/J. T. antiee flava, postice radiis linearibus viridibus sæpc

confertissimis; intus carnea. Long. 56 m. alt. 30 m.

In piscina prope Odense, spm. unicum. (Bk.).

var. 1. — U. batavus Nilss. p. 112.

T. pro magnitudine tenuis, præsertim in dimidio postico,



In piscina parochii Brenkilde, Fioniæ. 1830. (Bk.).

Gen. 36. Anodonta Cuv.

Cardo edentulus.

126. A. cygnea (Mytilus) L.*) Drp. t. 12.

T. ovalis tenuis inflata, Qavescens fasciis viridibus; rugæ

incrementi inæquales; raargo dorsalis rectus; margo ven-

tralis vix arcuatus; area declivis, utrinque sulcis 2—3 et

sæpe radiis viridibus marginata; nates cinerei, umboni-

bus undulatis.

Long. 165 m. alt. 90 m.

A. intermedia C. Pfr. II. t. 5. f. 4. I. t. 6. f. 3.

A. cygnea var. strarainea Scbliiter! Cat. p. 31.

Jægerspriis (Chr. VIII.). Broxo (Stp.). I en Skovmose

ved Holsteinborg (Stb.). Ragnehaveso ved Ringsted, specim.

long. 110 m. (P. Muller).

a. — A. lingua Yoldi (Morch Cat. Yoldi. 2. Nr. 608).

Area radio latissirao convexo circumscripta.

Long. 118 m. alt. 79 m.

Jægerspriis (Chr. VIII.). Kræssmose, Bornholm (Rothe)

(spm. long. 108 m. alt 60) Yoldi.

P- = lirata. T. solidior, ventricosa; rugæ incrementi expressæ

acutæ interstitiis profundis angustis.

Long. 160 m. alt. 80 m.

A. cygnea C. Pfr. t. 6. f. 4.

Lille Kjobelov, Lolland. (Friis). Classenshave (Wrisberg).

*) I Linnés Samling ligger under dv\w Navn en enkelt Skal af A. cel-

ninger maae vistnok med Rette ansees for at fremstille Typus for Arten.



Long. 185 ra. ; alt 100 m.

Ved Sorgenfri (Bk.). Et mindre Exemplar i Museum

Chr. VIII. (Long. 140 m.; alt. 72 m.) med en paaklæbet

Seddel med Lyngbys Haandskrift, der lyder: „Myt. anati-

nus, fra Klaringen ved Soborg Soe. 9 August 1830."

Denne Form stemmer i Henseende til Farven med

den folgende og især med den noget mere bugede, men

meget mindre A. cellensis var. glauca Schluter. Jeg troer

dog den bor henfores til A. cygnea, skjondt Bugranden ikke

paa denne eller nogen af vore indenlandske Former er

saa stærkt udbuet som paa Drouets og Rossmasslers Af-

bildninger. Mytilus stagnalis Gm. (Schrot. Flussc. 1. 1. f. 1-)

har nogen Lighed med denne Form.

ar. 2. Forchhammeri an var. A. cellensis?

T. inflata postice humilior, pro magnitudine tenuis obs-

trale Iævigatu rugæ incrementi marginem

area radiis elevatis utrinque binis circumscripU

Long. 190 m.; alt. 100 m. ad initium; 81

finem ligamenti.

A. cellensis C. Pfr. I. t. 6. f. 1.

I en Dam ved Donse (Forchh.). Hellebæk (Ltk.)

3*. A. cellensis G m.

T. humilis, subveritricosa, obscure olivaceo-viridis ; in

rugarum incrementi excavata; margo ventralis

retusus; area compressa.

Long. 150 m. alt. 70 m.

Mya arenaria Schrot. Flussc. p. 165 t. 2. i

Næsbyhovedso (Jurgensen). Randrup (Fedd.).
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r. 1. = A. cariosa Held. Klister t. 5. f. i.

cariosum; intus olivaceo-aurea. Long. 130 ra. alt. 50 m.

jun. = A. luxata Held. Kiist. p. 9. t. 3. f. 1.

Sydlige Sjælland (Slb.). Randrup, Norreaa, Rindsholm

(Fedd,). Skovrodso i Store Hegn ved Rudersdal (Lassen).

r. 2. = A. sulcata Lam. Ene. Meth. t. 202.

T. planior humilis rugis (vel liris) increraenti regularibus

parte longitudinis sita. Long. liOra. alt. 53 m.

Kanalerne i Frederiksberghave.

var. 3. = A. cellensis Kiist. non Gra.

T. ovalis, rostro lato, area margine dorsali vix arcuato.

utrinque radiis binis marinis circumscripta.

Long. 134 m. alt. 70 m.

A. cellensis Kiister t. 5. f. 2.

Hasle Mose (L. Jacobson) Yoldi. Bornholm (Erslev).

Tondcr (Forchh.).

T. incrassata, ventricosa, sordide olivacea, nåles sæpe

ferruginei; ligamentum validissimum.

Long. 112 m. alt. 60 m.

A. Rossmassleriana Dupuy?

Gjentofteso , Damhuussoen, Bavelseso, paa 4 Alens

Dybde (Conradsen).

T. tenuis, compressa læte viridis, llavescens, area com-

pressissima margine plerumque exaltata convexa;

nates planæ undulat« sæpe ferrugineæ.

Long. 106 m. alt. 50 m.

Mytilus analinus Ch. VIII. f. 763*) Wolf in Sturm

Fn. VI. 1. Fig. bona.

Det .af Chemnitz afbildede Exemplar er fra Målaren meddeelt af Modeer.
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„Soerne" ved Kjnbenlia\ n . Ladegaanisaaen, Leersoen,.

Lundehuussoen. I disse Vande har jeg aldrig fundet den

af samme Storrelse og Tykkelse som «, uagtet den seer ud

som en Unge af den. Den forholder sig altsaa som U. tumi-

dus var. picta til U. tumidus Var. typiea.

'. A. radiata (Mytilus) Miill. H. V. p. 211.

,,T. tenerrima, pellucida, flavieans, radiis plurimis inæquali-

bus viridescentibus, ah umbone ad peripheriam ducti,

des. Valvulæ ante umbones compressæ, margo acutus,

non membranaceus. (In Mus. Moltk. 218.)" Miill.**)

I Moltkes Samling findes to Exemplarer, af hvilke det

mindre (a) (long. 89 m. alt. 51 m.) slemmer noie med Hen-

syn til de beskrevne brede morkegronne Straaler bagtil.

Det slorre Exemplar (/S), der omtrent passer til Slorrelsen

af Ginannis Afbildning t. 3. f. 15., er forholdsviis mere

buget med utydelige, smalle gronne Straaler. (long. 126 m
alt. 67 m.).

t. T. planiuscula, ahbreviata postice radiis Iatis.

A. piscinalis Drouet Nayades. t. 5. f. 1. optime, quoad spm.

minus. Long 96 m. alt. 56 m.

Nogle Exemplarer i Lassens Samling, sandsynligvis Ilt

Fyen, stemme meget noie med Orig. ExpL, naar undtages, at

Tilvæxtstriberne fortil ikke afvige i Tykkelse saa betydeligt fra

den ovrige Skals.

inflata fere subcylindrica; margo ventralis rectus.

Long. 105 m. alt. 55 m.

I det forrige Toelad paa Hofmansgave (O.M.).

Et Exemplar sammestedsfra givet til Fabricius af Spengler, der selv

Spcnglcrs c-t i Kxemplar fra Stockholm stemnier derimod aldeles med
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fi.
= A. paludosa Turt.

T. solida, ventricosa, margo ventralis rectus postice lente

Long. 135 m. alt. 68 m.

mslingen M. cygneus Rathke N. Selsk. Skr. 1797.

Mytilus griseus Schrot. Wiedem. Arch. 1803. 2. p. 53.?

Mytilus dentatus Turt. Diet. 1819. p. 115.

Anod. paludosa Turt. Biv. p. 240. t. 15. f. 6.

Anod. ventricosa C. Pfr. II. t. 3. f. 4. <fc 3.

Anod. subponderosa Dupuy?

Anod. piscinalis Nilss. Rm. f. 281. sed margo ven-

I alle Fæstningsgravene*); jeg har kun en enkelt Gang

i den ydre Grav ved Smedelinien fundet et Exemplar, der

kunde henfores til A. cellensis.

= A. inornata Kiist. Nr. 19. t. 3. f. 6.

T. solida, planiuscula, margine ventrali recto, medio leviter

retuso, postice subite adscendente. Long. 100 m. alt. 53 m.

Albertslund ved Taastrup (Conradsen). I en Mergelgrav

paa Hofmansgave (O.M.).

*. Å. helvetica Bourgt. Rev. Zool. 1863. p. 26. t. 20. f. 1.2.?

A. spuria Yoldi, in litt. Lea Obs. on the genus Unio IL p. 137.

T. subovalis postice humilior, ventricosa, solida, postice

late rostrata; area subcompressa, utrinque canaliculata,

margo ligamentalis adscendens, margo postligamentalis

leviter concavus. Long. 105 m. alt. 60 m.

Inter A ponderosam f. 282. et A. rostratam Kock.

Rm. f. 284 intermedia.

!;',::
">

, Conch. Cabinet have opstillet en egen Art paa Exem-



127**. A. incrassata Shepp.

T. subrhombea postice late rostrata solida; margo venlralis

postice rectus nec ut antice adscendens; ligamentum validis-

simum; vestigium distinctum dentium lateraliura sub liga-

mento. Long. 96 m.; alt. 57 ra.

Mytilus incrassatus Shepp. Lin. Trans. XIII. p. 83.

(ed Chenu p. 270. t. 27. f. 2.).

Dammuslingen M. anatinus Ralhke I. c. t. 8. f. i. 2.

Aaen ved Rindsholm (Fedd.).

Denne og den forcgaaende ere maaskee blot storre

É27***. A. macula Shepp.

T. abbreviato-rhomboidea, plerumque parva.

Ad An. radiatam eodem modo sese habel ae Unio conus

ad U. lumidum.

Vistnok altid i store Soer med Sandbund.

virescens, posticum ferrugineum; area sat compressa,

lineis obscuris binis sat remolis circumscripta; ligamen-

Long. 90 m.; alt. 55—60 m.

Inter A. callosam Held. Kiist. t. 9. f. i. et A. tenelUm

ib. f. 5. intermedia.

A. piscinalis Rm. f. 416. Non absimilis sed maior.

Æro (Riise). Mindre Exeroplarer (long. 80 m. alt. 50 m.)

Nonboso (Fedd.).

var. 2. = A. subluxata Kuster. Nr. 28. L 13. f. 1—3.

T. oblongo-rhombea, convexa, olivacea, ferruginea umbones

versus; rugæ incrementi posticæ hiantes sat remotæ;

area compressa, canali obsoleto circumscripta. Lig«-



Kirnmerslovso ved Ringsted (P. Muller). Gudenaa (Fedd.).

Esromso (Stp.).

r. 3. = A. macula Shepp. (typica).

T. rhorabea, tenuis; area compressa plerumque alta an-

gulata, radiis viridibus. Long. 70-80 m.; alt. 45 m.

Anodonta piscinalis jun. Rm. f. 281 superne ad dext.

a. flavescens radiis obsolctis.

ft.
solida planior subunicolor.

Soroso (Stp.). Esromso (Stp. Lass.). Arreso (Stp.).

Fuurso (O.M.). Ravelseso (Conradsen). Tiisso (id.).

Thystrupso ved Haderslev (Forchh.). Viborgso

(Fedd.).

y. suborbicularis, complanata, unicolor flavescens.

Viborgso (Fedd.).

S. = A. Sondermanni Kiist. t. 13 f. 4.?

T. tenuis, obscure viri'lis n.ilibus l.-i i ngincis; margo

ventralis medio subretusus, postice subite ad-

scendens. Long. 60 m. alt 35 m.

Odense, i Aaen (O. M.).

A. anatina (Mytilus) L.

r. ovata, tenuis, compressiuscula postice alta rostro lato,

antice humilis; area compressa medio angulata, utrinque

radiis viridibus binis subelevatis remotis circumscripta,

margo ligamcntalis rectus, postligamentalis declivis rectus

vel leviler concavus ; margo ventralis ante medium sub-

retusus, utrinque sensim adscendens.

Long. 90 m. alt. ad umb. 41 m. post ligamenlum 50 m.

A. anatina var. Rm. f. 417, sed antice nimis alta.

I stor Mængde i en Mergelgrav paa Hofmansgave*) i



Fyen (O. M.). Tastrumso ved Viborg 3 Expl. Long. 45 m.

(Tedd.). Exemplarerne fra sidstnævnte Sted stemme næsten

ganske overeens med en Contourlegning i min Dagbog efter

Linnés Exemplar i „the Linnean Societys" Samling, de ere dog

noget mere afrundede for og bagtil, medens Linnés Exem-

plar snarere er tilspidset. At Linné maa have haft denne

Form for sig, der kun afviger lidet fra den folgende bliver

sandsynligt ved Udtrykkene i S. N. X. p. 706. „Similis

Myæ pictorum, sed fragilior & cardine distinctissimus."

Et Exemplar i Mollers Samling fra Hofmansgave (long.

52 m. alt. 29 m.), der i Form ganske stemmer med denne,

men i Farve og Glands med A. radiata a. a. inflata, synes-

at skylde sin Form til et tvungent Ophold mellem Stene.

8*. A. Klettii Rm. p. 112.

T. elongato-rhombea, postice paulo altior; solida, unicolor

obscure olivacea natibus pallidioribus obsolete undulatis;

area subcompressa, dorso arcuato, lineis viridibus binis

obsolelissimis circumscripta; ligamento longo valido.

A. compressa p. p. Rm. p. 112.

A. rhomboidea Scbluter! Verz. p. 32.

1 store Soer med Sandbund. Tiisso (Stb.). Soroso (Stp.).

Viborgso (Fedd.).

cc. abbreviata. Long. 46 m. alt. 27 m.

Viborgso (Fedd.).

/?. maior. T\ ovalis convexiuscula, rugæ incrementi expressæ,

margo ventralis convexiusculus.

Long. 84 m. alt 47 m.

An. cygnea var. 6 complanata Gray. Turt. Man. p-

291. c. fig.

Thingslevso ved Haderslev, 2 Exemplarer (Forchh.).

radiata, men hvoraf jeg kun fandt nw.W Uva d.xle Kvmplarer. Toeladet,

hvori A. radiata ««. findes, synes at være dannet af Naturen.
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Jeg har iblandt henved halvhundrede Exemplarer af den

typiske Form og a. aldrig seet noget Exemplar, som nærmede

sig i Storrelse til /?. , der i flere Henseender erindrer om
A. cellensis var. 2.

Fam.. 21. Dreisseneæ.

Gen. 37. »reissena v. Beneden.

Enocephalus Schloth. Miinster in Keferstein Zeitung f. Geol.

1831. X. p. 92. Tichogonia Rossm.

T. triquetra; umbonibus septo transvers'ali interno.

Animal byssiferum, pallio fere clauso; sipho superior

brevissimus simplex, inferior margine reflexo lato

129. D. pohjmorpha Pal l.

lalis varie picla. Long. 29 m. alt. 13 m.

Pinna fluviatilis Sander Valerl. Bemerk. 1782.

Mytilus Wolgæ Ch. XI. f. 2028.!

Tichogonia Chemnitzii Rossm. f. 69.

(Byssus) Tubularia caspia Pall. Reise p. 479. Nr. 88.

Eichwald Fauna Casp.Cauc. 1841. p. 231. t. XL. f. 12. 13.

Peblingesoen ved Kjobenhavn fasthæftet paa Unioner,

Mai 1861. (Warming). (Morch Naturh. Foren. Vid. Medd.

P- 287), 1862 fandtes den i tusindviis paa Stcensætningen

i Vandværkets ostlige Vandbeholder, der da var lagt tor,

dog vare Exemplarer over en halv Tomme sjeldnere. Om-

trent 1813 saae jeg i Ladegaardsaaen et Exemplar, der faldt

ud af Kætseren
,

just som den kom op til Vandfladen.

Senere har jeg sogt den forgjeves. Omtrent 1850 fandt jeg

paa Opmudringsbunken bag Commune-IIospitalet en Unio med

dens Byssus. I Eideren og Kielerkanalen og selv i Salt-

vand i den nærliggende Deel ;il Ustrrsiini ble\ den funden

af A. Muller omtrent 1835. (cfr. Wiegm. Arch. f. N. G.

JV. 1837. p. 343.) Alt noget tidligere har den været kjendt



i Elben. Det antages almindeligt, at den er bleven udbredt

med Tommer, da den kan leve uden Vand i længere Tid.

Eftersom den alt blev funden ved Karlsruhe 1780 og forst

gjenfandtes ved Konigsberg 1824, er det ikke umuligt, at

Grunden, hvorfor den ikke er funden oftere, snarere maa

soges deri, at Studiet af de europæiske Arter netop i dette

Tidsrum var meget forsomt, end deri, at den endnu ikke

For Ferskvandssneglenes og især for Muslingernes Vedkom-

mende er Artsbegrebet yderst usikkert. Medens Landsneglene ofte

frembyde betydelige anatomiske Forskjelligheder, der ni

ofle temmelig smaa Forskjelligheder paa Skallen, mangle saadanne

saavelsom Farvetegning næsten gatiski- 1 » — l.i >k\ .imismolluskerne.

Arterne af Slægterne Viviparus og Bithinia adskilles ved ret tyde-

lige Forskjelligheder paa Tungens Tænder, medens selve Skal-

lerne kun adskilles ved en Gradsforskjel af Vindingernes Con-

vexitet. Hos de ovrige Slægter af Ferskvandssnegle mangler der

endnu Undersøgelser anstillede med den fornodne Omhyggelighed

og i tilstrækkeligt Omfang, saa at det vilde være noget overilet

ubetinget at ansee enhver Skalforskjellighed for blot fremkommen

af Sledsforholdene. Ancylus, Acroloxus, Margaritana og Vivi-

parus-Arterne, der alle kun findes under særegne Stedsforhold,

tale stærkt derimod. Mange ydre Forhold skyldes vistnok reent

chemiske Aarsager; saaledes den hvide Farve paa Skallernes

Indside, som især forekommer paa saadanne Skaller, der ofte blive

udsatte for Luftens Indvirkning eller leve i syrligt Vand. Den

sorte eller brune Overtræk, der ofte danner et tykt Lag, maa tilskri-
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ves Opholdet i jernholdigt Vand, og antyder ialmindelighed, at

Bunden bestaaer af jernholdigt Leer. Da Dyrenes Levemaade

staaer i Forbindelse hermed, bor disse noget tilfældige Forhold

iike udelades af Beskrivelsen.

Vandenes Udstrækning har ligeledes en bestemt Indflydelse

paa Skallens Udseende. I store Soer ere Skallerne saaledes

ialmindelighed kalkagtige hvide uigjennemsigtige, i Grofter og

Damme derimod tynde, brune og gjennnemsigtige. Muslingerne ere

gjerne meget smaa i store Soer, formodentligt fordi Vandet der

er mindre rigt paa Næringsstof, hvorimod de ere storre i Aaer

og allerstorst i Damme. Med Ferskvandssneglene, der selv kunne

opsoge deres Fode, forholder det sig, ligesom med Fiskene, omvendt.

Paa Grund af alle disse Forhold har jeg i det Foregaaende

sogt at opstille de forskjellige Former saaledes, at de kunne op-

fattes baade som Arter og Varieteter efter Enhvers eget Artsbegreb.



Historisk Oversigt

Literaturen til de danske Land- og Ferskvands-Bloddyr.

E. Pontoppidan Danske Atlas. Tom. 1. 1763. p. 660 Æ 662,

anforer 14 Arter med Henviisning til Syst. Nat. ed. X. Limax

ater. L. agrestis. L. maximus. Mytilus anatinus. Turbo perversus.

Helix planorbis. H. complanata. H. cornea. H. cornu-arietis (er

en Ampullaria, maaskee menes hermed den store Form af Pla-

norbis corneus). H. pomatia. H. vivipara. H. nemoralis. H. stag-

nalis. II. fragilis.

O.F.Miiller Efterretning om Svampe. 1763. p. 61. 1- Den

sorte Snegl. L. ater. 2. Den hvide Snegl (Linné har senere kaldt

den L. albus). 3. Den Aske-Plettede Snegl. L. maximus L.

4. Den lille brune Snegl. L. flavus L.?

O.F. Muller. Faunæ Fridrichsdalinæ novicia, quæ anni spalio

in agro Fridrichsdalensi legi (i Flora Fridrichsdalina p. 237. 1767).

Mytilus anatinus. Helix planorbis. H. complanata. H. vortex.

II. cornea. H. nemoralis. H. stagnalis. II. putris. H. auri-

cularia. Nerita Ouviatilis. Patella lacustris.

O.F. Muller. Testaceorum agri Fridrichsdalensis, seu Daniæ,

non marinorum , indigenæ. (I Historia Vermium terrestrium et

fluvialilium. 2. 1774. p. 215.)

199. Li max lams. Glat-Sneglen.

200. — ater. Sort-Sneglen.

201. — albus. Hvid-Sneglen.

202. — cinereus. Graa-Sneglen.

203. — succineus. Rav-Sneglen.

204. — agrestis. Ager-Sneglen.

203. — cinctus. Giord-Sneglen

206. — margmalus. Bog-Sneglen.

207. - reticulatus. Net-Sneglen.*



208. Lima x Davus. Guul-Sneglen. *

20!). — fuscus. Bruun-Sneglen.

210. — tenellus. Spæd-Sneglen. *

215. i crystalina. Glas-Snekken.

!

223. — pellucida. Krystal-Snekken. !

230. — cellaria. Kielder-Snekken. !!

231. _ rotundata. Knap-Snekken. I le.

232. — pulchella. Den lille hvide Snekke

23:5. - costata. Rib-becn-Snekken. !

231. — nitida. Glis-Snekken. D. .'!

210. — lapicida. Den lille Lampe. 1

213. — pomatia. Vold-Snekken. Den stc

- arbustorum. Krat-Snekken.

— fulva. Topas-Snekken. D. Ic.

— sericea. Silke-Snekken.«! !

— incarnata. Nodde-Snekken. !

— fruticum. Buske-Snekken. !!

— l.ispida. Borste-Snekken. D. !

—
1 l 1 Trilde Snekken. *

— aculeata. Pig-Snekken. Ic.

— succinea. Rav-Snekken.

!

— obscura. Bygkorns-Snekken.

!

— lubrica. Glands-Snekken. !

— muscorum. Bimpel-Snekken. !

— bidens. Den glatte Links-Snekke. ' Ic.

— perversa*). Den krusede Links-Snekke. D.

Vertigo pusilla. Sand-Korn-Snekken. !

Carychium minimum .
Soel-Gran-Snekket..! Ic.

Buccinum aurirula. Radiis-Hornet; Ore-Hornet.

— glutinosum. Sliim-Uornet. **) ! Ic.

— peregrum. Vandrings-Hornet. D.



purpura. Purpur-Skiven. Purpur-Snegk

Posthornet.

carina tus. Kiol-Skiven. ! Ic.

vortex. Hvirvel-Skiven. !

umhilicatus. Navle-Skiven.

!

spirorbis. Brikke-Skiven. !

contortus. Tobaksrulle-Skiven. ! Ic.

nitidus. Glands-Skiven. ! D.? Ic.

albus. Den hvide Skive. ! Ic.

imbricatus. Tegel-Skiven. ! Ic.

similis. Ligedan-Skiven. * Ic.

bulla. Boble-Perlen. I

turritus. Taarn-Perlen. !

gelatinus. Sliim-Perlen.

Iiærica. Kugle-Nerilen. ! ?

Ande-Musling.

Maler-Aligen. 1

Skjl.I. skjnudl de forst



raaa drages de 11 med * betegnede Arier, der ere opstillede

paa Varieteter og Unger, hvorimod 5 Arier bleve med Urette

anseete for Var. Muller kjendte saaledes 59 + 5 Arter hvoraf

Mullers Samling, der erhvervedes af O. Fabricius 1788 blev

efter dennes Dod 1823 kjobt af daværende Prinds Christian og

danner nu en egen Samling tilligemed de af Spenglers Samling

beskrevne Exemplarer. Fabricius har beskrevet de Heste af

Mullers Exemplarer i sine Zoologiske Antegnelser*). Det er dog

forst i de senere Bind at Fabricius udtrykkelig autorer, at han

har erholdt dem af „den Mullerske Samling 1788." I de forste

Bind siges der blot „af en kjobenhavnsk Samling" eller „elier en

dod Samler 17^8". At hermed imidlertid maa være meent

-Mullers Samling Iremgaaer af flere Omstændigheder, saaledes

anforer Fabricius f. Ex. at han ved Bucc. acicula fandt en Seddel

med Paaskrift „fra Schroter«, der netop i Hist. Verm. nævnes som

Indsenderen. Fabricius synes strax ved Modtagelsen at have under-

streget med rodt Blæk i sit Exemplar af Hist. Verm. de Arter, han har

modtaget fra Muller, og som han har kunnet gjenkjende. I

Chr. VIII Samling findes disse Exemplarer med paaskrevne Nr.

i rodt Blæk, der deels svare til Auctions-Cataloget**), deels til

Originalcataloget, der ikke mere findes i Museets Værge. De

mindre Stykker, der naturligviis ikke ere mærkede, ere blot be-

tegnede paa Etiquetten „Fra M." Fabricius har efterhaanden

vedlagt senere Fund især fra Svallerup, Tommerup, Drangedal i

Norge og Kirsebærgangen, saa at Mullers Originalstykker ikke

altid kunne udpeges med fuldkommen Sikkerhed. Jeg har i det

foregaaende betegnet de Arter, jeg troer endnu findes i Original-

stykker med ! og dem jeg anseer for utvivlsomme Originaler

med !!. I Museet findes en Samling Afbildninger uden Navne,

der maa have været bestemte til Tavler for Historia Vermium. og

som ovenfor ere anforte som Mull. Icon.

C Schade. Beskrivelse over Oen Mors. Aalborg. 1811.

S. 230 anfores 22 Arter.
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muslingen, i Mors kaldet af Nogle Kjærdocs (Kjærdaase). I

Dueholms Aa, Lægind So etc. 6- Blæresnækken, Bulla fonti-

nalis, i Lægind So. etc. 7. Helix planorbis. 8. complanata.

9. vortex. 10. nitida. 11. alba. 12. hispida. 13. arbustorum.

ikke sjelden. 16. stagnalis. 17. fragilis. 18- palustris. 19. lubrica.

20- limosa. 21. tentaculata. 22. Nerita fluviatilis. I Nykjo-

bing Viig.

Noget af Schades Samling er maaskee gaaet over i Mus. Chr. VIII,

idelmindste forefindes enkelte Etiquctter med „Mors Schade."

F. Faber. Kort Efterretning om en zoologisk Rejse til det

nordligste Jylland i Sommeren 1827. (Tidsskrift for Naturvidensk.

5 Bind 1828. p. 243.)

(22 Maj. I.Garbo -So den nordligste So i Jylland var

Anodonta piscinalis Nilss. almindelig. 1 1 Juni. i Soerne paa Mors

fandtes Lymnæa stagnalis. am irul.u ia. uiluaiis, ininula. IManoi bi-

marginatus og carinatus Pfr.)

H. Beck. Index Molluscorum præsentis ævi Musei Principis

Augustissimi Christiani Frederici 1837 el 1838.

De danske Arter ere her betegnede med Dania, Scandinavia

eller blot Europa. 41 Arter Landsnegle og 29 Ferskvandssnegle

opfores. Da de Heste bleve udtagne i Anledning af neden-

staaende Samlings Dannelse og Eliquetlerne ofte ere forandrede,

er det ikke altid lykkedes at gjenfinde med Sikkerhed de be-

tegnede Arter. For forste Gang opfores som Danske : Bradybæna

strigella, B. rufescens. Petasia fulva (= bidens Ch. J. Helicogena

hybrida. Acicula acicula. Vertigo anguslior Jeffr. (urigtigen Mig.)

fra Godthaab paa Strandveien. Alæa pygmæa. A. anlivertigo.

Clausilia ventricosa Drp. C. plicalula*). C. solida Drp.*) (Turbo

lahiatus Mtg.) Enten maa Localiteten være en Feilskrift eller der

menes C. bidentata, var. dealbala*). C. biplicata Mtg. C. rugosa

Drp. C. pumila Ziegl.*) Succinea Pfeifferi Rm. S. oblonga Drp.

Gulnaria balthica L. Nilss. G. vulgaris C. Pfr. G. ovata Drp. ct.p-Y-å-

G. lagotis Schrank. Planorbis deformis Lam. (= PI. urobilica-

lus jun.) P. disciformis Jeffr. (= P. carinalus var. fra O. Fabr.)

Ilet. P. spirorbis (== P. umbilicatus specimma

fontana. Ancylus fluviatilis.

ata og H. lamellatn anfores slet ikke.

• findes ikke i K



H. Kroyer. Naiurhistorisk Tidsskrift. I. 1837. p. 411-

J. Steenstrup. ibid. II. p. 540. anforer forst danske

Localileter for H. scarburgensis og Cyclostoma elegans Mull. og

efter N. C. N. Lassen ibid. II. p. 434. for II. conspurcata og

II. p. 538. for H. erieetorum.

Kgl. Naturhistoriske Museum 1857. Ved Eierens Dod befandtes

antage, at Alt. hvad der var opklæbet paa Glasplader, var dansk.

Med Samlingen fulgte en Fortegnelse*) over Danmarks Land- og

Ferskvands -Mollusker, der oprindelig var bestemt til ..Natur-

historisk Tidskrift", men kun Heliceerne ere nogenlunde udforte.

H. Beck. Verzeichniss einer Sammlung von Landconchylien

ans den Danischen Staaten in Europa, bestehend aus 2,058 Indi-

eingesandt in Folge Allerhochsten Befehls zar Versammluug

Deutscher Naturforscher und Aerzte in Kiel im Jabr 1816 aus

dem Koniglichcn particularen zoologischen Musiium son II. Beck,

'•er 1846. (Amtlichcr Bericht iilicr die 24. Versammluug Deutscher

Naturforscher und Aerzte in Kiel im September 184b. Kiel 1847.

p. 122-124.)

Denne Fortegnelse er et Uddrag af Original-Fortegnelsen,

der af Kong Christian VIII blev skjænket til Geheimcraad Menke.

Alle med „Bk." i det foregaaende betegnede Stedsangivelser ere

udskrevne af selve Samlingen**).

Fra det anforte Antal maae fradrages mindst 64 Arter nemlig:

10 Arter fra Gronland: Vitrina angelicæ. Helix Fabricii.

Pupa Stcenhuchii (Keilskrift for lloppei) Succinea grdu-



2 Arter: Hygrobia viri.lis fra ..Cm mania-. II. rufeseens Ira ?

7 Arter fra Sverrig. H. Nilssoniana, Clausilia Nr. 2 & 8.

Pupa 4. vertigo 0. Pupa umbilicata. Planorbis x\r. 11.

Viviparus Linnæi.

7 Arter ere urigtigt bestemte: Hel. depilata. H. granulata.

Pupa 7-dentata, Brondshoi. Planorbis spirorbis (= leu-

costomus) PI. Nr. 3. 6. 7. ere forskjellige Stadier af

Artei ere ikke selvsla'inli-e Arier. IIe|i\ li\ i.rida. Clausilia

ungulata Z. Bornholm. Valvata planorbis Drp. Fyen.

og 15 af Anodonta.

Arter ere knuste, saa at jeg ikke kan have nogen Mening

om de ere rigtigt bestemte: Vitrina beryllina C. Pfr. fra

Aalborg. Succinea arenaria Bouch. Bithinia tnflata Z.

Valvata spirorbis Drp.

Arter ere fra Island. Vitrina domestica Strom og Limnæa

geisericola B. legit Faber.

ir fdrate Gang opforcs her som danske:

na beryllina. H. ruderata Stud.*) H. pygmæa. H. cori-

mæa var. og som P. minutissima Hartm. Planorbis n>iiijilann(ii>

i mange Exemplarer er i tina nitida. Hclix

pura er urigtigen bestemt som H. diaphanella Kryn.

Steen st ru p. Undersogelser over Hermaphroditismen &c
1845. p. 59. Pisidium obtusale, P. fontinale, P. obliquum.

Lud v. Thienema nn. Verzeichniss der Conchylien enthal-

Thienemann. 1861. (fol. 8 p. p.)

Heri findes opfort 35 Arter fra Moen og Sjælland, der

maaskee hidrore fra
' H. P. C. Moller, skjondt flere Arter ikke

lindes i hans Samling fra disse Steder.



Fra Moen angives; Bulimus lubricus , obscurus. Clausilia

Uclix albella (sic), arbustorum, cellaria. crislallina. I'uha. bi.spi.la.

glabra! (denne store Hyalinia-Art findes ikke nærmere end i

Sachsen og er derfor meget usikker.) incarnata , nemoralis, et

var. Mfiensis. nitidula. rotundata. Succinea acuta Pfr. (quid?)

ampbibia. Pfeifferi. Vertigo edentula.

Pupa fragilis, Christianso.

Arth. Feddersen. Til Bb'iddyrlaunaen omkring Viborg.

Særskilt Aftryk af Viborg Catbedralskoles Indbydelsesskrift til

Examen i863. Her opfores omtrent 80 Arter, hvoraf 41 ere

Landsnegle. Alle Findesteder betegnede ovenfor med „Fedd."

ligge i Nærheden af Viborg undtagen Boscrupskov ved Roeskilde.

Her opfores for forste Gang som danske:

Hyalinia alliaria. H. pura. Pupa substriata. Pisidinm pul-

chellum, nitidum, pusillum.

C. Elb er lin g. I Vidensk. Meddelelser fra den nalurh.

Forening i Kjobenhavn 1863. p. 339. 14 November 1862. med-

deelte E. Resultaterne af sine Undersøgelser over nogle danske

Kalktuldannelscr i Henseende til deres geognostiske Forhold og

de i dem indeholdte dyriske Levninger. Folgende Arter anlores

som de mærkeli^slc: Fima.v -laber*). FI. ruderata. H. rupestris.

r-l"iisil.a bipli.ala. Achalina acicula**). Planorbis glaber. Helix

arbustorum, H. bispida, Bulimus obscurus.

I nærværende Fortegnelse findes folgende Arter opforte for

ii iila. H. sericea? Jacosta candidula. Arianta

rudis. (Pupa costulala?) P. edentula. (Balea Sarsii?) Clausilia

parvula. C. dubia. C. sejuncta. (vide Succinea sp.). Planorbis gla-

ber. P. Draparnaudii. Valvata minuta. V. antiqua. Hydrobia

similis. H. Steinii. Sphærium Ryckholtii. S. rivicolum. Pisidium

Hensbwianum, cinereum, aicrlnnnr. personatum, .sublruncatum.
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ovenfor anforte flere end folgende: Vitrina angelicæ Bk. Succinea

gronlandica Bk. og en anden Succinea (Sbg. Neritostoma) ligele-

des fra Reikiavik, der neppe kan adskilles fra den foregaaende

uden ved Kjæben.

S te en s trup. Uehersicht der von ihm auf Island gefun-

denen Land- und Siisswasser Mollusken. (Amtlieher Bericht iiber

die 24 Vers. deut. Naturf. <fcc. p. 220.)

Olafsen og Po velsen: Reise igjennem Island. 1772. p. 112.

anforer nogle faa* Arter fra Sodlogsdal. Concha bivalvis paa V"

Tomme er sandsynligviis en Sptiærium, men som ikke senere er

gjenfunden. M n _,n ii mi n ai _ u itifera angives af Bory. St. Vincent

paa en Fejltagelse.

De vigtigste Forkortelser ere.

Ad. = Adams Genera. Ag. = Agassiz. Bk. = Beck. Benz. =
Apotheker Alfred Benzon. Bourgt .

= Bourguigniat. Forsk. Afhand-

linger i Revue de Zoologie, som ogsaa findes særskilte og ofte med

flere Afbildninger, men som jeg ikke har kunnet benytte. Charp. =
<Ii.ii (initier. Ch.= Chemnitz. Deles. = Delessert. Don.= Donovan.

Drp. = Draparnaud. Fab. = O. Fabricius. Fer. = Férussac. Filz.

= Filzinger. Flem. = Fleming. Gm.= Gmelin. Gray. Tart.—

Gray anden Udgave af Turtons Manual. Hartm. = Hartmann. Jeff.

= Jeffreys. Ktist. = Kiister. Lam. = Lamarck. L. == Linné.

Mich. = Michaud. M61I. = B. P. C. Moller. Moq. = Moquio-

Tandon. Montg. = Montagu. Mali. = O. F. Muller. O. M. —
Forfatteren. Nilss. = Nilsson. Pfr. = Lud. Pfeiffer. C. Pfr. =
Carl Pfeiffer, Land- und Siisw. Moll. Phil.= Philippi. Pot- et

Mich. = Potiez et Michaud. Rm. = Rossmassler. Schmidt A. =
Forfatteren til Malacologische Beitrage, Die Geschlechtsorganc

der Stylommatophoren, og flere Afhandlinger i Malacozoologische

Blåtter. o.s.v. Stb. = Steenbuch. (Alle Findesteder med dette

Mørke ligge i Nærheden af Holsteinborg ved Skjelskior. Exem-

plarene findes deels i Kieler-Samlingen, deels i
Universitetets,

og i min egen Samling.) Stp.= Steensirup. Suenson = Commandeur



A. Pulmonata C o

Fam. 6. Leucozonæ.

Hygromia(Perl'orat t jl;i I. i, Ir

alliaria Miller. Fara. 9. Pentatænia

nitidula Drp.
40. Helicogena (Taeheai nem

lucens Pult.

Helmii Gilberts.
42. iPomaUa) pomatta L.

pura Alder.

hammon is Strom. Fam. 10. Bulimi.

(Delornphalusi p\-ni;ni- Drp.

(Pjraui'nJiila) rupestris Drp.

-
1 n el! t Jli



(Alæa) antivertigo Drp.

(Vertigo) pusilla Mali.

— angustior Jeffr.

Fam. 12. Clausil

Clausilia(Marpessa) lai

— bidentata Si

-'Mi!

(Laciniai'iai [ilicata Drp

Fam. 13. Succine«

II. Hygrophila Fér.

Fam. 14. Auriculæ.

Carychium minimum Hall

Fam. 15 Limneæ.

[LimnophysaJpaliistrisMiil

niiliipt'jilrn -hitiim.;,

Fam. 16. Planorbes.

78. Pbysa fontinalis L.

78*. - bulla Mull.

79. ApJexa liypiiorum L.

(Tropiilijcusl carinaf

(Bathyomplialus) contortus L.

(Gyraulus) glaber Jeffr.

— Draparnaudii Shepp.

90. (Hippeutia

Fam. 17. Ancylei
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G. Rhipidoglossata.

Fam. 21. Neritacea.

D. Acephala.

Fam. 22. Cycladæ.

Fam. 23. Unit



To Tillægsbemærkninger til mine „Bidrag til Kundskab

[)r. phil. Chr. LU

1 den ovenfor anforte, i dette Bind af „VidenskahHige MedddflstT"

sidulus caribæarum Lmck. var en Cassidulus eller en Rhynchopygus,

naar man med d'Orbigny og Des or vil sondre mellem to saa-

danne Slægter, idet den nemlig synes at have nogle af de Træk,

som meest antages at udmærke begge disse Slægter. Slægten

.!- ku mig imidlertid kun bekjendt af Desors Be-

skrivelse og af Afbildningen i dennes „Synopsis" samt i d'Orbigny s

„Paléontologie"; af disse syntes det nuhlsomt. ;il .Mundens Stilling

hos Rlajncltop i/gus var central eller dog ialfald subcenlral, medens

den hos den vestindiske Art ligger temmelig langt foran Miilten:

at der hos Rhynchopygus ikke fandtes noget grubet, næslen

nogent Bælte midt ned ad Underfladen, saaledes som hos den

vestindiske Art og hos Cassidulus lapis cancri; samt at der hos de

fossil.; Khynchopyger (/?. Marmini) fandt et stærkere Fremspring

noget svagere Grad besad det for Rhynchopygus meest charak-

triisliskc Tra-k. ix-mlig Analaahningcns Form og mrige Forhold,

men at den i andre Henseender, som man syntes ogsaa at maatte

tillægge en vis Vægt, sluttede sig ganske til de ægte Cassiduli.

Saaledes som Sagen dengang maatte stille sig for mig, maatte



jeg derfor have Tvivl om disse to Slægter virkelig vilde lade sig

holde ude fra hinanden, om ikke den vestindiske Art dannede

et Bindeled mellem dem, eller om der muligviis burde opstilles

en egen Slægt for denne; og Sporgsmaalet blev noget mere

indviklet derved, at en fossil eller subfossil vestindisk Art,

(Cassid. guadeloupensis) , som der var Grunde til at formode at

være identisk med den levende Form, af Desor udenvidere hen-

fortes til Slægten Rhynchopyyus.

Efter at hele min Afhandling var trykt, har jeg imidlertid

faart Ldli«hcd til at undersoge 3 Exemplarer af Rhynch(,r >ri u-

Marmini (fra Fresville ved Valognes) , hvorved Sagen unægtelig

stiller sig noget anderledes. Det fremgaaer heraf, at de Afbild-

ninger, man hidtil har havt af denne Art, ikke have været noiag-

tige. Munden er i Virkeligheden ikke synderlig mere midtstillet

hos Rh. Marmini end hos Cassidulus lapis cancri, men ligger

meget kjendelig foran Midten, og den nogne grubede Stribe midt

ned ad Underfladen er virkelig tilstede , (skjondt Desor for-

sikkrer det Modsatte), om end maaskee noget smallere end hos

den nulevende vestindiske Art. Analaabningens Form er hoved-

sagelig den samme hos dem begge, skjondt Skallen unægtelig

springer en Deel stærkere frem over samme hos den fossile

Art. Cassidulus caribæarum er folgelig en Rhynchopygus Desor

og vilde — hvis der overhoved i Analaabningens Form alene er

lig Grund til en generisk Sondring af de her omhand-

lede Former, hvilket Desor vistnok ikke uden Grund be-

tvivler - være at benævn. Rhytu-lwpyyus caribæarum, naar ikke

den Ulempe var forbunden dermed, at Slægten Cassidulus Lmck.

oprindelig er opstillet nærmest paa denne Art, som folgelig

ikke ved nogen senere Klovning af Slægten burde kunne

miste dette Navn.

Da jeg paa flere Steder i mine „Bidrag til Kundskab om Echini-

derne" har stigt at yde min Skjærv til, at Forholdet mellem de levende

og fossile Slægter kom til at stille sig saa rigtigt som muligt,

hvad jo ved enhver Undersogelse over Forholdet mellem Forti-
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dens og Nutidens Dyreliv er saa vigtigt*), vil det maaskee

findes passende, at jeg benytter denne Leilighed til en Be-

mærkning om Forholdet mellem Codechinus og Amblf/jni «.'<>•

saameget mere som Bcgrændsningen af denne sidste Slægt

ogsaa har været Gjenstand for Droftelse i min Afhandling.

Allerede Desor synes at antyde, at Codechinus kun afviger

fra Ambh/pneustes ved Manglen af Porerne i Hjornerne mel-

lem Skalpladerne; da det nu er udtalt i det Foregaaende,

at disse Porer ikke ere nogen constant Charakteer for Amblyp-

neusterne, ligesaalidt som de ere det for Mespilierne, folger

allerede deraf, at der ikke længere er nogen Grændse mellem

Amblypneustes og Codechinus , med mindre den skulde kunne

soges i andre Forhold. Saalænge jeg ikke kjendte nogen Code-

chin af egen Undersogelse , vilde jeg imidlertid ikke fremsætte

denne Bemærkning, skjondt dens Rigtighed forekom mig temme-

lig indlysende. Senere har jeg imidlertid faaet Leilighed til at

undersoge el velbevaret Exemplar af Codechinus rotundus og vil

nu ikke undlade al udtale den Anskuelse, at Codechinus ikke

alene er en med Amblypneustes overmaade nær beslægtet Form.

der kan betragtes som dennes umiddelbare Repræsentant i For-

:x. ved at idenficere Kleinia og Toxobrismm , mhI at Klan'

ii'llnm Ilnrrnell'm og; Euro^e , mellem ticutella Og Chætodi

skxdc LchlnanK-Lrufsir, Wowlii l'i.rli al Slanten Erltimirafi

Slægten Ferlaster fo

Schkaster og Moera
(
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see en ægte Amhl//pneus(es ; at liiin tilhorer Kridtformationen,

de ovrige Amblypneuster derimod Nutiden, kan naturligviis ikke

komme i Betragtning, men den Mulighed er jo heller ikke ude-

lukket, at Amblypneuster kunne blive opdagede i yngre Lag end det,

(Etage aptien), hvori Codechinus er fundet.

Medens disse Linier ere under Pressen, modtager jeg to, i

al deres Kortfattethed vigtige echinologiske Bidrag af Alex.

Agassiz, betitlede „Synopsis of the Echinoids collected by Dr.

W. Slimpson on the North Pacific Exploring Expedilion under the

command of Captains Ringgold and Rogers" (Af Proceedings of

the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Decbr. 1863)

samt „List of the Echinoderms sent to different Institutions in

exchange for other Specimens, with Annotations« (Af „Bulletin ol

the Museum of comparative Zoology.") Flere af de Resultater,

hvortil jeg var kommet, og som findes fremsatte i mine ovenan-

forte Bidrag, ere allerede antydede i disse 2 kortfattede Over-

sigter; i andre Punkter er der derimod Uovereensstemmelse til-

stede mellem vore Resultater. Til nærmere at gaae ind paa disse

Uoverensstemmelser finder jeg imidlertid her ikke Anledning,

da jeg ikke vilde kunde anfore noget derom, som ikke alt af

mig paa sit Sted er anfort ; heller ikke vil jeg her dvæle ved

den hyppige Klovning af gamle Slægter og Oprettelse af nye,

som udmærker disse lo Arbeider, men kun, for at forebygge en

unodig Forvirring, anfore, at min Chælodiscus srutellu uden Tvivl

<t ..Scaphechmus miralnlis Barnard" hos A. Agassiz, og at

min ny Slægt Psilechinus alt her er antydet under Navnet

Lytechinus.



Efterskrift til min Meddelelse om den kirgisiske

Steppehone

/. Bernhardt.

Efteral de i denne Aargang af Tidskriftet meddeelte Notitser ot

Steppehonsenes Besog her i Landet allerede vare trykte, er de

fra en paalidelig Side blevet mig meddeelt, at der i Sommeren lb(5

Fremdeles har Hr. Læge Fr. Hornemann den lGdeMai d.A. tilskrev«

mig, at han et Par Dage iforveien fra Hr. A. P. M. Gaardboe t

Sondergaardboe havde faaet Efterretning om, at der endnu i f

forste Dage af Februarmaaned har været seet en Flok Steppehoi

i Vester-Tversted Klitter (i Hornsherred); men at Flokken ikl

senere var bleven bemærket der i Egnen, hvorfor Hr. Gaardlx

antog, at den var dragen bort.



Iagttagelse om Stillidsens (Fringilla carduelis

Un.) Forkjærlighed for Grenmarv og Maaden, hvor-

paa den forstaaer at skaffe sig denne.

(Meddelt i Modet d. 4de Marts 1863.)

Den Meddelelse, som jeg gjorde Foreningen d. 4de Mails d. A.

angaaende Stillidsen lod saaledes:

„Man iagttager ofte i Udkanten af Kratte og Skove samt paa enkell-

staaende Træer, naar disse nemlig ikke ere for hoie, at mang-

foldige Grene ere i Spidsen afbrudte og paa en mærkværdig

Maade splintrede og lasede, og at de afbrudte Spidser hænge i

lange Bark- eller Baststrimler ned fra Gren-Enderne, men be-

handlede paa samme Maade, som disse. — Ved forste Oiekast

vilde man snarest formode, at de talrige Beskadigelser vare

fremkomne ved Vindbrud, men den eiendommelige Splintring af de

afbrudte vedhængende Stykker og disses ikke afslidte og afpid-

skede, men aabenbart med et skarpt Redskab behandlede Over-

flade leder dog snart Tanken bort igjen fra saadanne Brud og

Udpidskninger, der kunde skyldes Vinden. — Disse Beskadi-

gelsers Oprindelse har i mange Aar været mig gaadefuld (jeg

har seet dem saavel i Jylland, som i Sjælland, paa Pil, Lind

°g Tjorn, senest bemærkede jeg dem for nogle Aar siden i

Udkanten af Søndermarken og i dennes Omgivelser), men et

Tilfælde har fort mig til Erkjendelse af Ophavsmanden til dem,

eller maaskee rigtigere: lært mig at erkjende een af Ophavs-
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mændene lil dem. Del er nemlig Stillidsen (FringiUa car-

tluelts Linn.), de skyldes eller som de dog for en stor Del maae

tilskrives. Jeg forelægger her en Række af flere eiendommelig

splintrede Lindegrene, hvilke en Stillids har behandlet saaledes

i mit eget Paasyn, og et slorre Antal af disse har det kun været

faa Timers Arbeide for den at tilrede paa denne Maade."

„Siden 1859 og indtil iaar have vi nemlig i eet af vore Værelser

havten Stillid.-, i Bur, c^<- ( i|(^ Uende niamlli-e Vuu\c efter hinan-

den, saa at den senere aflåste den tidligere kort efter dennes Dod :

begge vare ikke samtidigen hos os og liave ikke seet hinandens

Lader, og den sidste var endogsaa indfanget lang Tid efter at

den forsle var kommen i vore Hænder, hvilket jeg for en senere

Bemærknings Skyld strax her lilfoier."

„Begge de nævnte Individer havde i Reglen Frihed til at

flyve flere Timer om Dagen frit omkring i Værelset, og for at

gjore dem det behageligere, blev der i et Vandglas hensat nogle

i Haven afskaame Trægrene af 2-3-1 Fods Længde, som oitesl

Lindegrene, paa hvilke de i disse Timer toge Ophold, og de forte

da, som det syntes, et li^esaa lornoieligl som virksomt Liv. Saa-

snart de nemlig bleve frie, sysselsatte de sig med Grenene,

og deres forste Gjerning var da gjerne, med det spidse, keg-

leformede Næb at kile de storre Grenknoppes Knopskjæl fra

Del af Aaret. da Grenene vare bladbærende, at afbide eller ud-

hugge de spædere Knopanlæg i Bladhjornerne. Forst da begyndte

de i Reglen ved kraltige Hug med Næbspidsen at opridse Barken

paa Grenene, som oftest fra den overste Knop af, ikke sjelden

dog fra een af Bladvinklerne. Aad de end gjerne noget af det

gr&ane saftige Væv mellem Yderbarken og Veddet, saa trængte

de dog hurligen igjennem Splinten og Vedroret ind til Marven,

hvilken de med en ualmindelig Iver og Behændighed satte sig i

Besiddelse af, idet de enten udsplintredc den hele haardere

Vedskede om Marven eller bortkilede den ene Side af den; et-

hvert Parti af Marven, der under disse Manovrer blev lagt blottet,
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eller som de fra oven af kunde hente med det spidse Næb nede

i Marv ro ret, blev med den stdrste Begjærlighed spist. Det var

med en utrolig Lethed hver af disse to Fugle kunde blive Herre

over en liere Tommer lang Marvpille i Grenstykket mellem

tvende Bladvinkler (et Internodium), og naar dette Grenstykke,

-jiiintret og laset hang ned Ira Grenspidsen. var det med en

overordenlig Fyrighed at Arbeidet fortsattes over paa et andet Gren-

stykke (Internodium). Det storste Antal af Grenstykker, jeg har

seet Stillidserne afmarve paa en enkelt Dag under en Frihed af 2-4

Timer, var 7-8, hvorved det er at bemærke, at Grenskaddeoes

Længde og Veddets Modenhed i sidste eller næstsidste Aars Skud

kunde lægge ulige Vanskeligheder iveien for Udsplintringen. Tre,

fire eller flere saadannc splintrede Partier, forbundne ved tynde

Strimler af Barken eller Splinten kunde saaledes hænge ned fra

alle Grenene og gave disse en saa fuldstændig Lighed med de

•iM'imauih' i del Frie iagttagne Beskadigelser, at der ikke kunde

levnes mig ringeste Tvivl om, at de skyldtes een og sammine

,,Da jeg er overbevist om, at mangfoldige Træk i de enkelte

Hyrs og særlig i Fuglenes Levcmaadc og Lader ere afhænde

af Erfaring, Belærelse og indbyrdes Undervisning, og da Stillid-

sen til alle Tider har værd, erkjendt som en meget lærvillig Fugl,

gjentager jeg, hvad jeg ovenfor bemærkede, at de ikke havde

wi'icl samlirliuMMi Ims os og at den ene aldrig har været Vidne

Sil den andens Lader. Saamcget mere maa jeg ansee Gren- og

Mæiur-ln in fui .( \„,,' mi s fidele*, kjærkommen og efterø
-

;-! ^pise

for "alle Stillidser."

Ul denne laglla-ehe knylln ,eg enilmi en anilcn, nv

tvende Stillidsfugle have givet mig Anledning og s<

ligesaameget deres sjælelige Evner som deres phys
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„Naar der nemlig var sat saadanne Grene i Glasset, hvis

langtfra hinanden staaende Sidegrene vare lange og tynde, saa

at den enkelte Sidegren ikke kunde bære Fuglens Vægt, var

det overraskende at see, at Fuglen sad paa et Knippe eller

Bundt af disse boielige Grene, som den sammenholdt i sine

Fodder; disse sloge naturligvis ud til alle Sider og indtoge

igjen deres oprindelige fjernede Stilling, saasnart Fuglen floi

bort fra sin Plads. Naar Fuglen satte sig igjen paa Grenene

alene forat finde Hvile eller Sæde, kunde den under Flugtens

Afslutning og under dens Neddalen paa et eller andet Sted,

samle sig et Knippe af Sidegrene, udgaaende fra forskjellige

Steder af samme Hovedgren eller fra forskjellige Hovedgrene, i saa

stor en Hurtighed, at det ikke var mig muligt med Oiet at forfolge de

enkelte Bevægelser, hvorved den fik et Knippe samlet i sine

Fodder, der var stærkt nok til at bære den. Men ved at sætte

eller holde en Yndiingsspise for den i en saadan Stilling, at

Fuglen ikkun kunde nyde den, hvis den kunde komme i en sid-

dende Stilling i en bestemt kort Afstand fra denne, kunde man,

under dens gjentagne Forsog paa at faae en saadan Stilling paa

disse tynde <»- |„'iicli,m- Siderene, bedre forfolge dens Bevægelser.

Det var mig da baadc en Fornoielse og en Overraskelse at see,

hvorledes Fuglen gjorde et Sving ud i Stuen og nu, idet den

dalede ned eller ind imellem Grenene, hurtigt fattede med Foden

een Gren og med Næbet en anden Gren, som pilsnart forenedes

med den forste i Foden, medens de boielige Grene nedtyngedes

eller ved Retningen af den sluttede Flugt boiedes henimod en

tredie Gren, der lige saa hurtigt blev grebet af Næbet og "om-

klamret li'irst al den ene Fod saa af den anden, og saa fremde-

les ofte en fjerde eller femte Gren til, hvis saamange vare nod-

vendige til at give Fuglen den (inskede Stilling. Var den ved

disse Bestræbelser alligevel ikke kommet Maalet nær nok, af-

hjalp den det paa Stedet paa mange Maader; den hævede

sig noget ved at skyde sig sidelæns længere indad paa Gren-

knippet, eller den sænkede sig ved at skyde sig længere ud
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paa dette, saa at dens Vægt kunde trykke Knippet længere

ned; den strakte sin Hals og Næb saa langt den kunde, for i en

eller anden Retning at faa fat paa en Gren, som den hurtigt

kunde lægge sammen med de andre og saaledes flytte sig noget

i Grenens Retning, medens den maaskee tillige gav Slip |
• a .1

enkelte af de andre i Knippet. Var Maalet ikke naaet endnu,

maatte den paa ny flyve ud, og den forsogte da en anden Art af

Sammenlægning, der kunde fure den nærmere til Maalet. Intet har

overrasket mig mere, end den Hurtighed i Overblikket, Beregning

af de forhaandenværende Forhold og den Sikkerhed i Bevægel-

serne, hvormed Fuglen forstod at manovrere til sin Fordel, hver

Gang Forsuget gjordes med et nyt Sæt af Grene eller Qviste."

,,At dette ogsaa er en sjælelig og legemlig Færdighed, hvoraf

rimeligvis ikke blot Stillidsen, men mange af dens Besl;i'gi«'dc

ere i Besiddelse og hvoraf de dagligdags gjore Brug i

neppe utidgaaet noget opmærksomt Gie, at naar enten en enlig

Fugl eller flere enkeltsiddende Fugle flyve op fra Grenene i Top-

pen af et Træ
;

seer man ofte en Bevægelse i Grenene der langtfra

ikke er indskrænket til det Sted, hvorpaa Fuglen syntes at sidde

og hvorfra den floi op, idet Grenspidser, fjernede derfra i flere

Forekjellige Retninger, sæltes lydeligen i stærke svingende Bevæ-

gelser. Dette kan kun forklares derved, at Fuglen paa samme

Maade, som vore Stillidser, har holdt disse Grene samlede i

sin Fod og pludseligcn givet Slip paa dem, idet den floi bort."



Oversigt

den naturhistoriske Forening
i Aaret 1863.

af Al'l.ililniii-er ledsaget Meddelelse

lige Danske Videnskabernes Selskal

1862, er ilet tilstrækkeligt, idet mar
idsskrift, her at bemærke, at denne





Gruppe, kun- 'opfiske. (Smlng.

Steenstrups og Lutkens f'ailedsarbeide herover i Overs, over

tiet Kgl. Danske Vidensk. Selskabs Forhandlinger i 18«;), S. :)«).

i April. Hr. Professor Orsted meddeelte Iagttagelser over Phelomt^

af den Opfattelse af denne Svamp, som var lde\et gjort gjældende

i et tidligere Mode (see Meddelels. [or I Sol S ;>SG), at Hr. Semi-

narielærei Bostrup \ l:,e\ al 2 id, >..w-mli.i I-i.-J lunde tiUknut

ham, at han allerede for la-nm: siden var kommen til den Er-

senere af tOde Marts 1863 oplæste han de Bemærkninger, som

Hr. Rostrup havde gjort om denne Svamps Forekomst.

Oversiut over Danmarks Land- o- Ferskvaiids-Iflnddvr og gjorde

navnlig Meddelelser om Slægterne Clausilia, Balea, Pupa og

Vertigo (see S. 2G5 og folgende S.).

11 r. Professor Bein

Deretter forelagde lir Professor St'-p,istrup paa Hr. Sei

er Jensens Vegne en Deel bryolngiske Notitser (see S.:

Tiber. Hr. O. Morch meddeelte en Oversigt over de

k forekommende Former af Sncglefamilien JiuiUi!« ;

Bulla obtusa Mc ki»i.euliawi> lShe.1. (M611). Grenaa

Mæn le (Gro\c)

Betusa truncata Mtg. (Bulla retusa Maton & Rack. Langelands



MrciiL'ile af Clio

i, Aalbæk (Kroyer).

f Mytilus.
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Videnskabelige Meddelelser

den naturhistoriske Forening i Kjbbenhavn,

Aarct 1864.

Udgivne af Selskabets Bestyrelse.





Indhold.

En ny vestindisk Sandorm, Arenicola (FteroscolexJ antillensis Ltk.

beskreven af Dr. phil. Okr. Liitl-en

Kritisk Uen,;,-. k.iin^r om iW^.-ll.i;«- S,»t lvum Asterider), med Be

f |

^^' 1 - "I <'"-!' "V Vrt.M al I), phil Chr Liltken

centrVdC',/ ,''.!!",,!
'V,: :

','" V '<"' '

af ./. Reinhardt ....'.
-^Wl^lnpmydsens uf...!!.- tn-e i.- dens MelketamUaM. Af /. Reinhardt

E»oi<l<»netoi„,s ,nit;ile».iH UL. en n\ vestindisk Hummer-Art. beskreven

^'liTiiin-iv I!, m.iikmn-r'r ,'.'(» HHkrf.mdsætiel hos Reinmesælen (7%oea

barbata), al' Pr,, i ./ .*,..„<,„.}, •



Oversigt „fer KobbertaTlrrne.

..., I . ,., n«. 36 Bryonia dioeca, Ftg

ttMM Tfede, Fiu. 19 RfiW rigida, Fig. 50 iSnu« ;>me«, Fie

51 Pmus cembroide*. Fig. 52—55 Cup«*«"« Llndleyana, Fig

56-62 Cupremu Gooveniana.

Fig. 3-23 anatomisko Detailler.

Fig, 1 Pentacrinus Miilleri i naturlig Størrelse, Fig. 2—5 De



Videnskabelige Meddelelser

den naturhistoriske Forening i Kjobciihavn.

Bidrag til Naaleiræernes Morphologi.

Ue nu som en selvstændig Klasse almindelig anerkjendte nogen-

frdede Planter*) have en særegen Betydning derved, at medens

de paa den ene Side slutte sig naturlig som det laveste Trin til

den Stige, der forer fra de (ivrige Blomsterplanters underste Af-

delinger ti! de hoiere, saa danne de paa den anden Side den

Bro, der forer fra Blomsterplanterne til Sporeplanterne. Medens

saaledes Blomsten hos de fuldkomneste Nogenfroede endnu ikke

savner det for de ovrige Blomsterplanter karakteristiske, om

man saa tor sige, ovcrflodige Udstyr — Gnetaceerne have endnu

et ufuldkomment Blomsterdække**) — saa antager den ganske



gradvis, naar man stiger lavere ned (fra Abietineetne til Cupivssi-

neerne og fra disse til Cycadeerne), en saa ufuldkommen Skik-

kelse, mister saa mange af sine væsentlige morphologiske Egen-

heder, at man tilsidst, navnlig for Cycadeernes Vedkommende,

geraader i Tvivl, om disses Forplantningsorganer kunne siges at

svare til Blomstens Begreb. De sidste Tiaars Undersøgelser

have vistnok givet os en langt klarere Indsigt i de Nogenfroedes

Befrugtningsforhold og navnlig paavist Egenheder i Æggets Byg-

ning og i Kimens Dannelse, der i en ganske overordentlig Grad

have bidraget til at kaste Lys over de hoiere Sporeplanters saa

ei ; men der hersker dog endnu

megen Uvished og megen Tvivl i den morpho!ngi>ke T\«liiin,-' ;»i

Blomsten, og det i flere og meget væsentlige Punkter. Delte

gjælder for Hunblomstens Vedkommende ikke blot med Hen-

syn til Kogleskællene og Dækskællene og disses indbyrdes

Forhold; men endog det Sporgsmaal, om Æggene ere nøgne eller

ikke, er endnu meget omtvistet; og hvad Hanblomsterne angaaer,

ere Meningerne ligesaa delte. Der er saaledes navnlig folgende

Sporgsmaal, som det vil være af Vigtighed at faae besvaret paa

en mere fyldestgjorende Maade end hidtil er skeet, og som ikke

alene have Betydning med Hensyn til en rigtig Opfattelse af de

Nugeiiirutdes Milling i Systemet, men til Besvarelsen af hvilke

der ogsaa knytter sig en sikkrere Bestemmelse af Blomstens

Begreb i Almindelighed.

/. Have de Nogenfroede og navnlig Naaletræeme nogne Æg, eller ere

de af R. Brown som Æg tydede Organer— hvad flere Botanikere

i den senere Tid have sogl at gjore gjældende — at betragte

sohi frugtknuder?

3. Btitken !>;, milene hos Abietineerne?

3. Hvilken Betydning have Kogleskællene hos Cupressineerne*

4. Ere de mandlige Forplantningsorganer at betragte som en enkelt

Blomst, eller som en Blomsterstand, eller hore de ikke ind

under nogen af disse Kategorier*



Nærværende Meddelelse indskrænker sig til at levere Bidrag

til Besvarelse af de tre forstnævnte Spiirgsrnaal, idet jeg forbe-

holder mig i en fulgende Meddelelse at forelægge Foreningen

Iagttagelser og Betragtninger over de mandlige Forplantnings-

organer.

De forskjellige Tydninger af Naalctræernes (og navnlig

Abietineernes) Hunblomster, som i de senere Aar ere blevne

gjort gjældende, kunne henfores til lo Klasser.

L Til den forste Klasse af Tydninger henfores de, som tillægge

Abietineerne aabne Frugtblade og nogne Æg.

1. Ifolge R. Brown have Abietineerne en rakleformet Blom-

sterstand, bestaaende af aabne skælagtige Frugtblade, der sidde

i Hjornet af Dækskæl og ere forsynede med to nogne nedad-

vendte Æg*). Denne Opfattelse har funden de fleste Tilhængere

og er i den senere Tid bleven forsvaret af Caspary**); det er

ogsaa den, som ifolge nedenstaaende Iagttagelser maa antages

at være den ene riglige.

2. Schleiden slutter sig forsaavidt til R. Brown, at han

ogsaa mener, at Æggene ere nogne; men gaaende ud fra den

Forudsætning, at enhver Frostol er en Axedannelse, og at et

Blad aldrig kan dannes i Hjornet af et Blad, kommer han i

Overensstemmelse hermed til den Slutning, at R. Browns

Frugtblad er en Frostol , og at hans Dækblad derimod maa be-

ta t on I ugtblad***). Da det imidlertid har vist sig, at det

forste Led i denne Forudsætning ingenlunde holder Stikf), og

at det andet, saaledes som det navnlig vil fremgaae af de lagt-

Selskab i London 1825 [Appeodh

(,u Venn. Srhrift. 4 li. p. 103).

linet structuramorpholouiea. Annal.



tageiser, der nedenfor skulle meddeles, ikke kan bringes i An-

vendelse i det foreliggende Tilfælde, saa falder hermed den

Schleidenske Opfattelse.

//. 77/ den anden klasse af T//tinin</er lieajnris de. s,

Abietineernes Hunblomster en Ægget omsluttende Frugtknude.

3. Ba ilion har troet ved Iagttagelser over Udviklingen af

Naaletræernes Hunblomster*) at finde en Bestyrkelse for Rigtig-

heden af den allerede i 1843 af Mirbel og S pac h kortelig

antydede Opfattelse, ifolge hvilken Browns Frugtblad betragtes

som den fælles Blomsterstilk og Æggene som meget ni

Blomster, bestaaende af en Frugtknude (Æggets Hinde) og et

hindelost Æg (A fto et Kj r ) ). Af det, som Baillon an-

forer til Forsvar for denne Tydning, troe vi navnlig at burde

udhæve folgende Sætninger: „Ce qui porte les organes femelles

de la reproduction dans les Abiétinées, c'est un corps placé ;»

Paiselle dun appendice; c'est done un rameau, une production

est incontcstable quc l'axiome: „loliuin in axilla l'olii est sans

cxeraple dans le regne végétal" se trouve aussi vrai ici que

qu'adresse a M. Schleiden M. Lindley (Veg. Kingd., édit.

2 p. 227). C'est faire une petition de principes que de

Taiselle d'une autre feuille". Car, méme en admettant que les

placentas du Saule sont formes par le bord des feuilles car-

deux pour conslituer l'ovaire, et elles représentent un bourgeon a

ifciiv feuilles auxquelles il faut bien un support commun ou réeeplaele,

de nature axile, si court qu'on la veuille supposer" (I. v. p. 10) •

Livr. 1—2. ISUO.

Spaen Annal .les scicm- nat. 2 »ér. XX p. 259



med Naturen, men hans Tydning af de rigtig iagttagne Forhold

kan neppe kaldes naturlig.

Den saakaldte Gren eller fælles Blomsterstilk (Frugtbladet)

viser sig ganske rigtig fra forst af som en Knude i Bjornel al

Dækbladet, og der kan ikke være nogen Tvivl om, at den

jo i dette sit fdrste Anlæg har Karakteren af en Knop,

men om der af denne Knop skal blive en Blomsterstand

eller en enkelt Blomst, det maa der. senere Udvikling vise.

Skal den blive til en Blomsterstand, dannes der forst Blade

(Dækblade), og i Hjornet af disse opstaae nye Knuder, som

blive til Blomster. Men noget saadant finder ikke Sted her.

Af den hele Knude dannes kun et bladagtigt Legeme, der for-

saavidt gjerne kunde være en bladagtig Gren; men da de Or-

ganer, som snart vise sig paa denne, ifolge den Maade, hvorpaa

de opstaae, i Forbindelse med deres Stilling og Retning ikke

kunne være Blomster, men i enhver Henseende svare til Æggene

hos andre Planter, saa bliver det herved godtgjort, at vi her

Hvis Æggene, som Baillon mener, skulde være Frugtknuder og

som saadanne repræsentere Blomster, da maatte de enten op-

*t-'ae i Hjornet af et Blad eller ved Deling af Væxtspidsen (punc-

lum vegetationis:)*), men ingen af Delene finder Sled her; og

naar fremdeles hertil kommer, at de omtvistede Organer hos de

forskjcllige Afdelinger af de .Vigenf'niede under deres videre Ud-

vikling netop vise de for Æggene karakteristiske Forskjellig-



heder i Retningen — hos Cupressineæ ere de oprette, hos Abic-

tineæ nedadvendte ag hos Podocarpeæ omvendte (?) — noget,

som derimod er uden al Analogi for Frugtknudens Vedkommende,

saa bliver der ikke den ringeste Tvivl tilbage om, at jo den

Brownske Tydning er den rigtige. Om den fra Schlei-

den hentede Grund for Frugtbladets Axenatur og det formentlig

Urigtige i Lindley s Indvending herimod ville vi nedenfor komme

til at yttre os nærmere.

4. Agardh har sogt at gjore en Tydning, gjældende af

Abielineernes Blomster,*) der forsaavidt stemmer væsentlig over-

ens med den nysnævnte, at ifolge den Æggene betragtes som

Frugtknuder eller rettere som Stovveie, men han har desuden for

Æggenes Vedkommende sogt at overfore Decaisnes Tydning

af Loranthaceernes Blomster paa Conifererne, og i Overensstem-

melse hermed opfattes Æggets Kjærne som Axen i Blomsten, og

de secundære Kimsække (corpuscula) antages at svare til Æggene

hos andre Planter („Ut in Berberi , Santalaceis, Euphorbiaceis

Æc, axis vel intra ipsam gemmam floris persistit et demum in

placentara mutatur, ita in Coniferis nucleum sic dictura axem

censeo floris, intra pistil I u m jiersiN-nirm. < ujns in intcriorc partc,

hunc ad finem transmutata, ovula evolvuntur plura simplicissimæ

formæ — nempe ad sacculos embryonales reducta — corpuscula

sic dicta Auctorum, .... Ovula itaque Coniferarum sacculis em-

bryonalibus nudis, me judice, constant". De Grunde, der tale

imod, at de af R. Brown som Æg lydede Organer ere Frugt-

knuder, ere nylig nævnte. Hvad iovrigt Tydningen af Ægget angaaer,

da maa Agardh, eftersom han ikke henviser til egne Iagt-

tagelser, stotte sig til den Analogi, som han antager finder Sted

mellem Conifererne og Loranthaceerne; men da det ifolge Hof-

m eis ter s Undcrsugelser maa ansees for aldeles utvivlsomt, at

Decaisnes Tydning ikke holder Stik**) for de sidstnævnte

*) Theoria systematis plant*™m p. 31 S.



Planters Vedkommende, saa laber Agardhs Slutning herved

sin Relydning. Loranthaceerne have nemlig baade Frugtknude

og Æg (uden Hinde), men det Afvigende hos disse Planter,

som har gjort det saa vanskeligt at forslaae Blomstens Bygning,

naar man kun tager Hensyn til denne i dens udvoxne Tilstand,

beslaaer deri, at meget tidligt voxer det hindelose Æg sammen

med de ligeledes sammenvoxnc Frugtblade; men forresten er

Forholdet væsentlig det samme som hos andre epigyne blom-

ster. Loranthaceerne slutte sig saaledes noie til Santalaceerne,

Slægtskab mellem disse og Conifererne. — Naar Agardh frem-

deles blandt de Grunde, som tale for at betragte Æggene som

ktoweie, anforer Kimmundens afvigende Form („Si ex ipsius

adspectu quid de hac re statuere licerel, tum stigmatica pu-

bescentia circa micropylen ita dictam Laricis observanda, tum lobi

divergentes Abietis potius pistillum quam gemmulam esse,

mihi svaderent."), da maa hertil for det Fors te bemærkes, at

ogsaa hos andre Planter findes en griffelformet Forlængelse af

Æggehindernc i Forbindelse med en stor Kimmund (saaledes f.

Ex. hos Bogen; see Schacht.: Beitriige etc. T. 3 f. 34), og

dernæst, at det er ganske naturligt, al Kimmunden, naar den

under Befrugtningen skal træde istedetfor Arret og Griffelen, og-

saa tildels antager disses Karakter.

5. Pariatore, der i de senere Aar ved forskjellige Lejlig-

heder har udtalt sig om den morpbologislte Tydning af Coni-

ferernes Blomster, slutter sig væsentlig til Ba ilion*). Dog

maa det bemærkes, at han, hvad Abietipeerne angaaer, mener

a ' den fælles Blomsterstilk er sammenvoxen med to bracteolæ,

og at disse igjen ere sammenvouie med Blomsterne, men denne

Opfattelse gjendrives navnlig ved Ba i I lo ns Iagttagelser over

disse Organers Udviklingshistorie og ligeledes ved de Iagttagelser,

som nedenfor skulle meddeles.



Af disse i al Korthed fremsatte indledende Bemærkninger

vil det fremgaae, at alle hidtil foreliggende Iagttagelser og Under-

søgelser over Abietineerne, naar de ikke mislydes, tale til Gunst

for den allerede 1825 af R. Brown givne Forklaring af Hun-

blomsterne. Vi skulle nu meddele Iagttagelser, som I

ville bidrage til at bestyrke denne og tillige tjene til at belyse

den fra en ny Side.

Ved den Udflugt, som ved det sidste skandinaviske Natur-

ni e blev foretaget til Upsala, blev jeg bekjendt med

Picea excelsct) som hvert Aar frembringer misdannede Kogler.

Ved en nærmere Undersogelse viste det sig, at disse Kogler

frembyde et i flere Henseender meget lærerigt Exempel paa en,

som det synes hos denne Varietet constant, tilbageskridende Me-

tamorphose. Alle de foreliggende Exemplarer af denne Misdan-

nelse, som velvillig bleve mig meddelte til Undersogelse af

Hr. Adjunct Th. Fries, stemme væsentlig overens; de tre af

dem, som vise sig mest forskjellige fra hinanden, skulle be-

1. Vi have her for os et Skud (Tab. I f. 1), der i sin nederste

Del har alle den vegetative Grens Karakterer, men gradvis

opad undergaaer en Omdannelse, saa at det i Spidsen

væsentlig stemmer overens med Koglen. Nederst sidde de

brune taglagte Knopskæl, der hos Granen blive siddende

længe efter at Skuddet er brudt igjennem; derpaa folge normale

Blade, som mangle Knopper i deres Hjorner. Forst ovenover

Midten af Skuddet begynde Knopper (f. 2) al vise sig, kun for-

skicllige fra de almindelige Knopper derved, at de ere mindre,

hvorimod de lo yderste Knopskæl (ile saakaldlc Kimpkim-

skæl, c, c') ere forholdsvis meget storre; desuden have de ikke

saa mange indre Knopskæl, og i Reglen findes der ikke nogel

Anlæg til de egentlige Blade. Noget hoiere oppe paa Skuddet

ere Bladene lidt kortere og bredere, og Knopperne have nu

ogsaa antaget en anden Karakter (f. 3). Knopskællene ere



kim tilstede i et ringere Antal (6—8); de ere ikke tæt sammen-

pakkede og taglagte, men sammenhobede, og foroven staae de

ud fra hinanden; desuden ere de længere og spidsere og stemme

(c,c'). Jo nærmere Knopperne sidde op imod Toppen af Skuddet,

desto mere tager Knopskællenes Antal af; snart er der foruden

de to ydre Knopskæl kun tre (f. 4), to (f. 5) eller kun eet

(f. 6) tilbage, og tilsidst mangler ogsaa dette, saa at kun de to

ydre ere tilstede (f. 7). Stottcbladet ( f ) er nu blevet mindre,

saa at det omtrent har samme Storrelse som Knopskællene;

hvorimod disse ere blevne forholdsvis storre og stode tæt sam-

men ved Grunden, men boie sig ud fra hinanden mod Spid-

sen. Ved Grunden af hvert Skæl sidder en lille rund (oval

eller nyreformet), ofte i Midten lidt indhvælvet Knude, der

ganske har Karakteren af et rudimentært Æg. I Toppen af

Skuddet have Stottebladene næsten antaget Karakteren af Dæk-

skjæl, og de to Knopskæl ere sammenvoxne i en storre eller

mindre Del af deres Længde (f. 8), ja tilsidst danne de et i

Spidsen svagt udskaaret Blad, der næsten ikke er forskjelligt fra det

normale Frugtblad uden ved Æggenes rudimentære Tilstand (f. 9).

2. Det andet Exemplar af denne Misdannelse, som her skal

omtales, staaer i sin Form nærmere den normale Kogle; det er

nemlig et kortere Skud, som foroven er bredere og mere kog-

lelignende (f. 10), idet de til Knopskæl omdannede Kogleskæl

her ere storre. De nederste Knopper ere kun 3—4 Mm. lange,

og de to yderste Knopskæl (f. 11—12 c,c') ere spidse, udad-

WWe eller opadreltedc, noget længere end den ovrige Del af

Knoppen (g) og gronlige. Efterhaanden som de indre Knop-

skæls Antal tager af, blive de to ydre bredere (f. 13— 15 c,c')-

De have snart naael Stottebladenes Længde, ere bredere i Spid-

sen, takkede i Randen og have et rodligt Skjær; de rudimentære

Æg ere som oftest tilstede (f. 16—17), men kunne dog ogsaa mangle

( f- 19). I Nærheden af Skuddets Spidse blive de to Knopskæl

gradvis meget storre, idet de tillige voxe mere og mere sammen,
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saa at de tilsidst danne et i Spidsen udskaaret, 8 Mm.

langt Fruglblad (f. 20—22). Stoltebladet har nu mere antaget

Dækbladets Karakter (f. 21), og de rudimentære Æg ere meget

storre; desuden ere disse forsynede med en Vinge og ere i deres

Form kun lidt forskjellige fra normale Æg (f. 22). Undertiden

ere Æggene mindre og bestaae da af en lille Knude, omgiven

af en ringformig Svulst (f. 20); de svare da ganske til de nor-

male Ægs forste Udviklingstrin.

3. Hvad endelig det tredie Exemplar af denne Misdannelse

angaaer, da stemmer det i sin ydre Form ganske overens med

det foregaaende, men en nærmere Undersogelse af de enkelte

Dele viser, at det dog har mere tilfælles med den normale Kogle.

Lidt ovenover Midten af Skuddet have Stottebladene antaget Ka-

rakteren af Dækskæl (f. 23 -25) , og i de kun 3 Mm. lange

Knopper, som sidde i Hjornet af disse, ere i Reglen kun de to

ydre Knopskæl tilstede — i en enkelt Knop fandtes foruden

disse endnu 3 Knopskæl (f. 23) — , der næsten uden Undtagelse

ere forsynede med rudimentære Æg (f. 24—28). Op imod Spid-

sen af Skuddet blive Dækskællene endnu lidt mindre og brune

(f. 29), og Knopskællene voxe efterhaanden mere sammen

(f. 27—28) og blive noget storre (7—8 Mm.). Paa de overste,

af to sammenvoxne Knopskæl dannede Frugtblade ere Æggene

endnu mere normalt udviklede end hos nogen af de foregaaende

Misdannelser (f. 27, 28, 30).

Den tilbageskridende Metamorphnse, som gjor sig gjældende

i de nys beskrevne Misdannelser, bidrager i en ikke ringe Grad

til at belyse Koglens og Kogleskællenes morphologiske Forhold;

Man synes nemlig heraf berettiget til at drage folgende Slutninger

:

1) Koglen opslaaer ved Omdannelse af et Skud, idet Stot-

tebladene blive til Dækskæl og Knopperne til Kogleskæl*).

)
At Koglen svarer (il cl skin! Hier en lang, egentlig Gren

ogsaa ved dens Stilling hos Fyrren. Hos denne sidde Koglern

altid i Enden af Aarsskuddet ligesom de egentlige Grene og a
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2) Koglcskællet opstaaer ligesom en anden Blomst ved Om-

dannelse af en knop; men medens denne Omdannelse i Almin-

delighed gaaer saalcdes for sig, at Knoppens Stængeldel kom-

mer til at danne Frugthuiiden , der bærer flere sammentrængte

Kredse af Blade (Bægerets, Kronens o. s. v.), saa gaaer her

under Omdannelsen ille En ippena Dele tabt med Undtagelse af

de to yderste Knopskæl, som voxe sammen og danne et aabent

Frugtblad. Den Udskjæring i Spidsen, som er saa karakteristisk lur

de normale Frugtblade hos Abietineerne, maa derfor betragtes som

en Antydning af, at de egentlig repræsentere to sammenvoxne Blade.

3) At Kogleskællene hos Abietineerne ere aabne Frugtblade

med nogne Æg fremgaaer deraf, at de under den tilbageskridende

Metamorphose, eller naar de misdannes, stemme fuldkommen

overens med misdannede Frugtblade af andre Planter (f. Ex. af

Pæonia Moutan).

4) Endelig synes man af den ovenfor beskrevne Misdannelse

berettiget til at drage den Slutning — og det er navnlig dette

Forhold, som maa tillægges en mere almindelig morphologisk

Interesse — at et' Blad kan repræsentere en hel Knop og som

saadan sidde i Hjornet af et andet Blad. Den Sætning, hvor-

paa Schleiden og efter ham Baillon lægge saa megen Vægt

(folium in axilla folii et eet.) for at bevise, at Kogleskællet ikke

kan være et Frugtblad, og som vistnok ellers har almindelig

Gyldighed, kan ikke bringes i Anvendelse i det foreliggende Til-

fælde og overhovedet ikke, naar Bladet tilhorer en secundær Axe

(som altsaa har en til Forsvinden grændsende ringe Udvikling*).

'
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Rigligheden af ovenstaaende Slutninger bestyrkes ved

en Misdannelse af Lærken, som ingenlunde er sjelden og for

længesiden har været kjendt*), men som forst i den senere Tid

er bleven nærmere undersogt og rigtig tydel**). Denne Mis-

dannelse er en Gjennemvoxning af Koglen og gaaer paa en Maade

i den modsatte Retning af den nysbeskrevne Misdannelse hos

Granen, men forer dog til samme Resultat. Medens hos Granen

Kn-|, n iinien gjor sig gjældende i Spidsen af Misdannelsen og

Grennaturen ved Grunden, saa finder hos Lærken det omvendte

V "QT

Den misdannede Lærkekogle er bredest ved Grunden ng lu-r

næsten normalt udviklet ; den bliver gradvis meget smallere op imod

Spidsen og gaaer lilsidst over i en 3—4 Tommer lang, almin-

'") A. Bratui: liwli\ mIiiuiu <ler IMlanzc p. 05, ogCaspary: De AS.ii't iimruin
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delig bladbærende Gren. I Almindelighed er Overgangen fra

Koglcskællene til Knopperne brat, men undertiden er den metfe

gradvis, og der viser sig da et lignende Forhold mellem Kogle-

skællene og Knopperne som det, vi have lært at kjende hos

Granen. Istedetfor del næsten normale Kogleskæl, saaledes som

hoiere oppe et dybt k)3ret Kogleskæl, med rudimentære Æg
(b), dernæst to meget mindre, kun ved Grunden sammenvoxne

Skæl (c, d), og endelig vise disse to Skæl sig som Knopkim-

skæl, horende til en Knop (e), der adskiller sig fra den nor-

male Knop derved, at disse Skæl ere forholdsvis meget storre.

Ogsaa hos Picea alba har jeg iagttaget en Gjennemvoxning,

men her finder ikke den gradvise Overgang fra Kogleskællene

til Knopperne Sted. Koglen er aldeles normalt udviklet, naar

man undtager, at den kun har Va af sin

tl S- 2 - sædvanlige Længde (Træs n. 2) og at

Kogleaxen er forlænget i en kort Gren,

som bærer faa Blade og i Enden en

Knop. Kogleskællene ere forsynede

med spiredygtige Fn'ie. Hvis Ende-

knoppen det folgende Aar var voxet

ud til en Gren — hvilket vistnok vilde

bleven siddende paa Træet — , saa vilde

man her have et Exempel paa en ved

Misdannelse fremkaldt Gjennemvoxning,

ganske svarende til den som regel-

mæssig finder Sted hos Cycas.

De Slutninger, hvortil Misdannelser fure , kunne imid-

lertid ikke tillades nogen afgjurende Betydning, uden forsaa-

v'dt de staae i Samklang med den paa Iagttagelser over

vedkommende Organs normale Udvikling grundede Opfattelse.

Al delte nu finder Sted i del foreliggende Tilfælde, vil sees af

de Resultater, hvortil Iagttagelser over

l'u;:„ <



Udviklingen af Koglen hos Pinus montana var Pumilio have fort.

Midt i Mai er Koglen endnu indesluttet i Knoppen; den er

da ikke mere end omtrent een Linie lang og bestaaer af de for-

ste meget rudimentære Anlæg til Dækskæl og Kogleskæl. Et

Længdesnit gjennem den overste Del afKoglen (Tab. n f. 35) viser,

at Dækskællene anlægges forst som en lille Knude (b) ved Grunden

af Væxtspidsen (p ,
punctum vegetationis). Allerede i Hjornet

af det næstyngste Dækblad (b") er der fremkommet en lille Knude

(c), der kun i Form er lidt forskjellig fra Dækbladet. Denne

Knude er det forste Anlæg til Frugtbladet eller Kogleskjællet.

I et noget senere Stadium, naar Koglen er i Begreb med at

bryde frem gjennem de omsluttende Knopskæl, have Dækskællcne

og Kogleskællene meget forskjellig Form (f. 37), og man har nu

Leilighed til at iagttage begge disse Organer paa forskjellige 11-

riklingstfw, eftersom de sidde hoiere eller lavere paa Kogle-

axen. I den nederste Del. af Koglen have Dækskællene og

Kogleskællene omtrent samme Storrelse (f. 38); de forste (b)

ere næsten halvkredsformede, uregelmæssig lakkede i Randen,

tynde og hindeagtige; de sidste ere trekantet -nyreformede, ende

foroven i en kegleformet Spids (a) og vise forneden til hver

Side del forste Anlæg til et Æg (o). Dette bestaaer af en halv-

kugleformet Kjærne, omgivet af den som en kredsformet, utyde-

lig tolappet Fold fremtrædende Æggehinde. Paa de noget hoiere

stillede, mere udviklede Frugtblade (f. 39), rager den kegle-

formede Spids langt op over Dækbladet, og Æggehinden skjuler

nu ganske Kjærnen og er voxet ud i to arlignende Forlængelser,

som danne Kimmunden. Midt paa Koglen ere Fruglbladene for-

synede med en meget lang, næsten valseformet, hoit op over Dæk-

skællene ragende Spids, og de nedadvendte Ægs Kimmundforlæn-

gelser ere meget storre (f. 40). — Fyrrekoglen opnaaer som bckjendt,

naar den kort efter sin Fremtræden af Knoppen er bleven be-

frugtet, meget hurtig den Storrelse (som en lille Nod), som den

uforandret beholder til det folgende Foraar. Den er oval og

bestaaer af rodlige eller violette, tæt sammensluttende, tornede
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Kogleskæl (f. 41). Disse have imidlertid undergaaet en Om-

dannelse, ganske svarende til den, som finder Sted med de skjold-

dannede Kogleskæl (Dækskæl)
;
hos visse Cupressineer, og saa-

ledes navnlig hos Chamo .// -,in.- I.n,r>uniana\ hulket man let vil

o\erbcvise sig om ved at sammenligne et Kogleskæl paa et til-

svarende Udviklingstrin af denne Cupres (f. 32— 34) med et

Kogleskæl af Pinus montana (f. 42—44). Hos begge er Kog-

skællets fra forst af anlagte Spids (a) bleven loftet iveiret ved en

senere dannet stilkformet Del (st) , og hos begge er denne i

Spidsen skjoldformig udvidet (s). Kogleskællet sondrer sig saa-

ledes i tre Dele: den tornformige, tilbageboiede Spids, det ru-

dedannede, med en ophoiet Tværkjol forsynede Skjold og den

bladagtig sammentrykte Stilk. Dækskællet er allerede nu for-

holdsvis meget lille. Naar Befrugtningen endelig er bleven fuld-

fort, idet Stovrorene efter mange Maaneders Forlob ere trængte

ned til de secundære Kimsække (corpuscula), voxer Koglen i

Liibet af Sommeren ud til sin fulde Storrelse. Utldére&gér min

da Kogleskællet om Efteraaret, vil man finde, at det bar under-

gaaet folgende Forandringer: Skjoldet er bleven betydelig foroget

i Storrelse og har faaet en ganske anden Form og Stilling; uden

omkring den i det foregaaende Aar dannede Del (f. 46 s), der

er bleven uforandret, er der kommet et nyt, pyramideformet Parti

(s'), og dette ny Skjold slaaer ikke som det tidligere næsten

lodret paa Stilken (f. 43—44), men det er bleven skudt tilbage,

saa at den oprindelige Spids (46 a) ikke længere er den uver-

ste Del af Kogleskællet, men denne dannes af det overste Parti

af det nye Skjold (a'> Den til Stilken svarende Del af Kogle-

skællet er bleven betydelig udvidet og forlænget; del hele Kogle-

skæl er bleven træagtigt og ligeledes Dækskællet (b), med hvilket

det forneden er sammenvoxet.

Ovenslaaende Iagttagelse af Kogleskællenes Udvikling hos

Pinus montana synes at lede til folgende Slutninger med Bensyn

til disse Organers morphologiske Forhold:



1) Kogleskællet opstaacr i Hjornet af Dækbladet som en

Knop, ganske paa samme Maade som enhver .inden Blomster-

knop. Sammenlignes saaledes det forste Anlæg til en Blomster-

knop i Hjornet af et ganske ungt Dækblad af Bnjonia dioeca

(f. 36) med det tilsvarende Udviklingstrin af Dækbladet og Kog-

leskjællet af Pinus monlana (f. 35 b", c'), ville vi finde den storsle

Overensstemmelse i den ydre Form af disse Organer hos begge

Planter. Den ovenfor fremsatte, paa Misdannelser grundede Op-

fattelse af Kogleskællet, at det repræsenterer en hel Knop, he-

styrkes altsaa ved Udviklingshistorien.

2) De af B. Brown som Æg tydede Organer stemme i

deres forste Anlæg og i deres videre Udvikling væsentlig overens

med Æggene hos Blomsterplanterne i Almindelighed.

3) Kogleskællets ejendommelige Form hos Fyrren kan ikke

riglig forstaaes uden ved at tage Hensyn til den med den lang-

somme Befrugtning i noie Forbindelse slaaendc fleraarige, ved

en lang Hvileperiode afbrudte og derpaa fornyede Væxt. Kog-

lens Udvikling falder i tre Perioder, og den Kogle, hvis Froe

spredtes i dette Foraar (186-1), blev allerede anlagt 1S61. I

den forste Periode (1S61) hviler Koglen endnu i Knoppen, og

Kogleskællets langt over Dækbladet ragende kegle- eller valse-

formede Spids, der senere danner Tornen, udgjor den domine-

rende Del (f. 37). Denne Periode kan derfor betragtes som

Knop- eller Tornperioden. I den anden Periode (1862) dannes

Bulen, og Kogleskællet svarer da i sin Form til det ikke fuld-

stændig udviklede, skjolddannede Kogleskæl hos Cupresserne

(f. 41). Det er i denne Periode at Stovroret befinder sig paa

sin Vandring fra Kimmunden til Kimsækken , og den kan derfor

betegnes som Befrugtningens eller (med Hensyn til Kogleskællets

Form) som Bulens Periode. I den tredie Penode (1863) dannes

Skjoldet og Froct modnes. Denne Periode, som forst sluttes

det folgende Foraar (1864), naar Froenc spredes, kan betegnes

som Modningens eller som Skjoldets Periode. Man kan saa-

ledes let paavise, hvilken Del af Skjoldet der er dannet i hver



treaarige Gren kan adskille de tre Aarsskud fra hinanden — et For-

hold, hvori Kogleskællet hos Fyrren væsentlig adskiller sig fra

Frugtbladene ikke alene hos de hoiere Blomsterplanter, men og-

saa hos de andre Xaaletræer. Kogleskællet forholder sig for-

resten i sin V'æxt væsentlig som Bladene i Almindelighed, idet

Spidsen dannes forst og tidligst horer op med at voxe, medens

Væxten længst fortsætter sig ved Grunden. Den ved ovenstaaende

Betragtning af Kogleskællets Udviklingshistorie erhvervede klarere

Indsigt i den de forskjellige Dele af Skjoldet — Tornen, Bulen

og det udenom Bulen liggende Parti (Skjoldet i indskrænket For-

stand) — tilkommende Betydning er ikke uden Indflydelse paa

Opfattelsen af den systematiske Va-nli. sum | ( <">r tillægges den hos

de talrige Fyrrearter fremtrædende Forskjel i Formen af disse

Skællets Dele. Til Belysning heraf skal jeg — for ikke at

fores for langt bort fra den egentlige Gjenstand for denne Af-

handling — her indskrænke mig til folgende Bemærkninger.

Man har hidtil heulVirl alle F\ i rearterne (il een Slægt, og ved

Inddelingen af denne Slægt i Seclioner har man fortrinsvis — ja

nogle Forfattere endog udelukkende*) — taget Hensyn til Bla-

denes Antal paa Dværggrenene. Der er dog to Sectioner, nemlig

Strubus og Cembra, som saulvaulig adskilles fra de andre ved

Karakterer hentede fra Skjoldet, der hos disse betegnes som py-

ramideformet, hos hine som halvt - pyramideformet; men Ud-

viklingshistorien viser, at denne Forskjel i Skjoldets Form bor

tillægges langt storre Betydning i systematisk Henseende, end

man hidtil har antaget. Herom kan man overbevise sig ved

at anstille en Sammenligning mellem Udviklingen af Kogleskæl-

lene hos Pinus montana og Pinus Slrobus. Naar Koglen

hos sidstnævnte Fyrreart nylig er brudt frem af Knoppen

har den en Længde af 8—10 Mm. og sidder paa en lang
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du yngsd- Koglcskæl (Træsn. 3 b. b') med de tilsvarende Udvik-

lingstrin af Kogleskællene hos Pinus montana (f. 39), da sees de

at adskille sig fra hinanden ved de forslnævnte Skæls Mangel af den

kegleformedl Spids, der senere danner Tornen; de cre nyreformede

iesk.rl ,,aa delte Udviklingstrin af Koglen (Kg 3 c, c') — sva-

iM.dr 10

boiede. Efter Befrugtningen antager Koglen den Storrelsc (c.

16 Mm.), som den beholder til næste Foraar. Kogleskællene

ere nu 3 Mm. lange, femkantet-runde og flade (Træsn. 3d, d");

Bulen fremtræder ikke, saaledes som hos p. montana (f. 43—44),



19

som et skjolddannet Parti, der staaer lodret paa den stilkformede

Del; men Kogleskællet er i dette overste, ubedækkede Parti

— svarende til Bulen — næsten ikke forskjelligt fra det neder-

ste uden ved Farven. I Lobet af den folgende Sommer voxcr

Koglen ud til sin fulde Storrelse , og Kogleskællet (Træsn.

3 e) er da væsentlig forskjelligt fra det udvoxne Kogle-

skæl af P. monlana derved, at medens hos dette den oprindelige

Spids (f. 46 a) er bleven skudt tilbage og erstattet af en senere

anlagt Del af Skjoldet (f. 46 s'), hvis Spids (a y

) danner hele

Kogleskællets Spids, saa vedbliver hos hint den oprindelige an-

lagte Spids ogsaa senere at være det. Medens derfor Kogle-

skællet hos P. montana og alle andre Fyrrearter med et pyra-

mideformet Skjold maa betragtes som et ufuldstændig skjold-

dannet Blad svarende til Kogleskællet hos mange Cupressineer

(t. Ex. Frenela, Fig. 9), saa er det derimod hos P. Sirobus og

alle Fyrrearter med el saakaldet halvt pyramideformet Skjold af

samme Natur som hos Actinostrobus blandt Cypresserne. —
Det kan saaledes neppe være nogen Tvivl underkastet, at man,

naar man ikke vil gjore Brud paa de Begler, som ellers folges

ved Begrændsningen af Slægterne i Naaletræernes Familie, bor

udsondre af Slægten Pinus Sectionerne Strobus og Cembra som

en egen Slægt*). — Medens Formen af det hele Skjold afgiver

gode Karakterer for Slægterne, saa kunne Bulen og Tornen —
der, som vi ovenfor have seet, udtrykke Kogleskællets Form paa

dets tidligere Udviklingstrin — med Held lægges til Grund for

Inddelingen i Sectioner. Hos en meget artrig Gruppe — der

tildels falder sammen med den efter Bladenes Antal som Pin-

aster betegnede Section — er Bulen kun meget lidt hævet iveiret,

"ad eller indhvælvet, og da enten fortil forsynet meden lille Torn

[oder svups titstra'kkcliR adskilt som en

fra Strobus. For Rigtigheden af deune Sondring i tre S

ilesndcii .Ids, at der i den saaledes snævrere begrændsede

lindes Sectioner, som ere analoge til Strobus og Cembr

geographiske Udbredning.
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(hos Eupinaster, f. 47)', eller denne Torn mangler og erstattes

af en kun lidt fremtrædende Tværkjol (hos Pinea, f. 50). En

mindre Section ( Pseudocembra ) udmærker sig ved en sam-

mentrykt- kegleformet, afstumpet og tilbageboiet Bule. . Hele Skjol-

det staaer'her lodret paa den med store Frohuler forsynede og

dertil stærkt hvælvede Stilk (f. 51). Endelig er der en anden

stor Gruppe, som har en kegleformet, gradvis i Et med Tornen

lobende Bule, et Forhold, som igjen kan være underkastel for-

. bland) hvHke ber navnlig skulle udhæ-

ves folgende to; enten er Bulen lav og forsynet med en lang

tynd Torn (f. 49), eller den er hoi og afdelt i tre Terrasser

(f. 48), der hidrbre fra en periodisk Standsning i Væxten*).

Er man kommen paa det Rene med Hensyn til den mor-

phologiske Tydning af Kogleskællene og Æggene hos Abietineerne,

saa kan man alene ved den umid I ting eller ad

Analogiens Vei i flere Henseender gjbre temmelig sikkre Slut-

ninger med Hensyn til de tilsvarende Organer hos den anden

store Afdeling af Naaletræerne, Cujd cs.-iiuiinr. Sammenligner

man saaledes Hunraklen af en Cypres (f. 52), der viser sig som den

noget udvidede Ende af <en lille Gren, hvis Blade i Form og

Farve kun ere lidt forskjellige fra de egentlige Blade og dertil

lidt tættere sammentrængte, med Hunraklen af en Fyr (Træsn. 3

S. 18 og f. 37 og 41), saa vil man see, at medens det hos denne

er let at paavise en gradvis Overgang fra de skælagtige (pri-

mære) Blade paa Grenen til Dækbladene, er en lignende For-

bindelse mollem de primære Blade paa Cypresgrenen (f. 56 og

52 f.) og Rakleskællenc (b) ioinefaldende, og man er derfor

berettiget fil at slutte, al Cupressineemes Rakleskæl svare til

Dækskællene hos Fyrren og de andre Abietineer. Da. fremdeles

Æggene, uagtet de baade i deres Form og Stilling (paa Blom-



sterstandens Axe) ere meget forskjellige fra Abietineernes Æg,

dog opstaae ganske paa samme Maadc som disse, nemlig som

en vorteformet Knude omsluttet af en kredsformet Fold, og væ-

sentlig have samme Bygning (f. 53-55), saa kan der-ikke være

nogen Tvivl om, at vi ogsaa her have nogne Æg (og ikke Frugt-

knuder). Men Raklen antager under sin Omdannelse til Kogle

en ganske anden Beskaffenhed, idet haade Rakleskællenes Form

og Æggenes Stilling væsentlig forandres, saa at Analogien med

forskjellige Meninger blandt Botanikerne, om den Maadc hvorpaa

Koglen hos Cupressineerne bor tvdes. Der er saaledes navnlig tre

Tydninger, som man i de senere Aar har sogt at gjore gjældende

l). Nogle (navnlig Mohl*]) betragte Koglen som dannet af

Frugtblade, opstaaede ved en Metamorphose af Slængelens pri-

mære Blade.

2) Andre (navnlig A. Brauji**], Ptrlilore***J) mene, at

3) Og atter Andre (navnlig Schachtf]) betragte Kogle-

skællene som Dækskæl, der forst i cl senere Stadium voxc s;im-

men med de oprindelig hjornestilledc
,

paa Blomsterstandens

Axe befæstede Æg.

Kun ved at lag' 1 lilbo'rligt Hcnsvii li! l'dviklingshistorien vil

til meddeles nedenslaaende Iagttagelser.

Her skal forst gjennemgaaes Udviklingen af de skjolddan-

nede Kogleskæl hos (hatn/rrijjinris , Cupressus og Cryplomeria.

Hos Chamatcyparis th/oides sidder den 2 — 3 Mm. lange

Hunrakle (Træsn. 4 a) i Enden af en lille Gren. Fra Grenens



en gradvis Overgang ti! Rakleskællene (b), saa at Raklen i

ikke adskiller sig fra en almindelig Endeknop uden ved, i

Stregen ved Siden angiver den naturlige Storrelse.

er lidt mere udvidet og Lcstaaer af lidt slorrc og mere lysegule

Blade. Der er 6 — 9 Rakleskæl og i Hjornet af hver af disse

to Æg, som ere fæstede til Raklens Axe (f. 4 A, o). Her er

ikke Spor til noget Frugtblad, og Rakleskællene kunne afskjæres

uden at berore Æggene, saa at der ikke kan være nogen Tvivl

om, at disse jo ere fæstede paa Axen. De Forandringer, som

Rakleskællene undergaae under Raklens Omdannelse til Kogle,

ere folgende. Naar Rakleskællet (B) har opnaaet en Længde af

tre Mm., er det forneden bleven noget tykkere og fastere og paa

den indvendige Side, omtrent paa Midlen, er der fremkommet en

foroven fri, forneden med Rakleskællet sammenvoxen Tværliste,

der danner ligesom en Fordobling af Bladpladen paa delte Sted

(C). Paa et lidt mere fremrykket Stadium breder denne Liste

sig ogsaa om til Rygsiden af Raklcskællet, og idet den tillige

boier sig vandret ud, kommer den snart til -at omslutte hele den

forstdannede Del af Skjoldet (D, E). Samtidig hermed bliver



trallet mere stilkformig sammentrukket forneden, og det

er saaledes bleven omdannet til et excentrisk skjolddannet Koglc-

skæl (F, a). Kun det Kogleskæl, som sidder lige i Enden

af Koglen (F, a'), har Stilken befæstet til Midten af Pladen.

Froene vedblive ligesom Æggene at være fæstede til Axen. Det

er dog kun de midterste og overste Kogleskæl, som gjenncm-

lobe alle dissi I ;•. i i;ss idier; de nederste blive, jo nærmere

de staae Koglens Grund, desto tidligere hæmmede i deres Ud-

vikling, saa at man paa samme Kogle finder Skæl, som repræ-

sentere alle Stadier i Udviklingen. De to nederste forblive sab-

ledes uforandrede (som B), de tvende derpaa folgende svare

til C og det næste Par til E. — Hos Cupressus har Raklen

(f. 56) væsentlig samme Bygning, som hos Chamæryparis; kun

ere Æggene her tilstede i et storre Antal (18-20), og de ere

stillede i 2—3 Rader paa Raklens Axe i Hjornet af hvert Skæl

(f. 52). Koglen derimod er mere forskjellig. Kogleskællene ere

nemlig træagtige og 5 (-6) kantede, og Frocne ere fæstede paa

den indadvendte Side af Stilken. Ikke destomiudre forcgaaer

dos: Uakleskællenes Omdannelse til Kogleskæl væsentlig paa

samme Maade som bos Chamæcypnris. Forst viser der sig paa

den indvendige Side en Tværliste (Træsn. 5 A og f. 61-62), der

é. ¥ +
indret fremspringende Plade (B); denne breder

!i! Bagsiden, incdciis paa samme Tid Stilken

og eflerat Pladen og Stilken endnu ere blevne
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lidt storre og- tydeligere sondrede fra hinanden, er Kogleskællet

fuldstændig udviklet (D). Ogsaa her gjælder det ligesom hos

Chammcyperis, ;il kun de overste og midterste Kogleskæl gjen-

nemlobe alle Udviklingstrin , saa at ogsaa paa Cypreskoglrn de

nedre Kogleskæl i deres Form ganske svare til de tidligere Ud-

viklingstrin af de ovre eller fuldkomment udviklede.

Hos de fleste Cypresarter 'aber Kogleskællets forst anlagte

og oprindelig bladagtige Spids efterhaanden sin bladagtige Ka-

rakter, saa at der paa det udvoxne Kogleskæl i dens Sted

sidder en lille Knude (Træsn. 5D,a). Dog er der nogle Arter,

hos hvilke denne Spids ikke alene er stærkt fremtrædende i

Koglens tidlig fer (f. 56— 59), men ogsaa paa det

udvoxne Kogleskæl vedbliver atvære bladagtig. Dette finder saaledes

navnlig Sted hos Cupressm Gooveniana (60). Hos denne Art

er desuden den bladagtige Spids lysegron, medens den ovrige

Del af Kogleskællet (paa den udvoxne Kogle) er morkebrunt.

Hos Cryptomeria japonica sidde Hunraklerne i Enden af

en ludende Gren (Fig. 6 A), og Rakleskællene (C, b) ere i

Overensstemmelse med de egentlige Blades Form (C, a, a') meget

røallere og spidsere end hos de to foregaaende Slægter. I

Hjornet af hvert Rakleskæl sidde 3—5 Æg i en Række fæstede

til Raklens Axe (C, D), og her er ikke Spor tilstede til noget

Frugtblad, hvilket tydelig sees, naar Rakleskællet bortskjæres (E).

Forst efterat Æggene allerede have opnaaet en betydelig Storrelse,

viser der sig ved Grunden af Skællet tre eller fem, forneden

forenede Knuder (Træsn. 6 F, Træsn. 7 A). Disse Knuder voxe

efterhaanden og danne et til Tværlisten hos de foregaaende Slægter

svarende Parti (Fig. 7 B), saa at vi ogsaa her have ligesom en

Fordobling af Bladpladen, der ganske gradvis skydes iveiret paa

en for Pladen og Listen fælles Stilk (Træsn. 7C-F). Da denne

Stilk foroven er meget tyk, bliver Kogleskællet herv«d kolle-

fornaig-skjolddannet, me n er i den Maade, hvorpaa det er dannet,

» ingen Henseende forskjelligt fra det skjolddannede Kogleskæl

hos Cupressus. At Listen her fra forst af viser sig som Knuder,



Den ved Stregen angivne naturlige Stum - u-u

l'orsti'irreile end de andre Fig.

angiw.T <!<•! .anlige Form;

har sin Grund i, at Kogleskællet fortil er fliget, og som bos

alle fligede Ulade opstaaer ogsaa her Spidsen af Fligene forst;

ogsaa hos Chamæajjiaris cre Fremragningernc af det rundlakkede

Kogleskæl allerede antydede ved det forste Anlæg af Listen

(Træsn. 4 C), luder Kugleskællenes Udvikling bliver Æggenes

Stilling forandret ligesom hos Cupressus, saa at Froene paa den

udvoxne Kogle sidde fæstede til Grunden af Skællets Stilk.

Hos Cryplomeria er Koglen ofte gjennemvoxen (Træsn. 6 B), og
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der viser sig da ikke alene en gradvis Overgang fra Grenens

Blade (a) til de nederste Kogleskæl, men ogsaa fra de ovre Kogleskæl

til Bladene paa den ovenfor Koglen liggende Del af Grenen.

Efterat have lært Rogleskællenes Udvikling at kjende staaer

der tilbage at undersoge, hvilken af de ovennævnte Tydninger

man herefter maa give Medhold.

At Kogleskællet ikke kan betragtes som slet og ret Frugt-

blad sees af dets Forhold til Æggene. Disse ere nemlig altid

fra forst af fæstede til Koglens Axe og vedblive ogsaa i Reglen

som Froe at sidde paa denne; kun hos nogle Slægter — saaledes

navnlig hos Cwpressus — skydes de under Kogleskællets Ud-

vikling iveiret og komme til at sidde paa dettes Stilk. Meget

mere synes at tale for den Anskuelse, at Kogleskællet er dannet

af et med et Frugtblad sammenvoxet Dækskæl, og de Forfattere,

som slutte sig til denne Tydning, betragte hele den senere til-

kommende, skjolddannede Del som Frugtblad og henregne kun

til Dækskællet den omtrent midt paa Pladen siddende, sædvanlig

trekantede Flig, der — som ovenfor bemærket — hos nogle

Cypresarter vedbliver at være gron , efterat den ovrige Del af

Kogleskællet har antaget en anden Farve. Imod denne Opfat-

telse taler imidlertid for det forste Æggenes oprindelige Stilling

paa Koglens Axe og dernæst den Omstændighed, at den Del

af Kogleskællet, der tydes som Frugtblad, altid fremkommer

længe efterat Æggene ere anlagte, hvilket strider imod det For-

hold, som ellers gjor sig gjældende, da Frugtbladet enten dannes

forend Æggene eller samtidig med disse; men hertil kommer

desuden den meget vigtige Omstændighed, at Æggene ogsaa som

Froe hos de fleste Slægter QChamæcyparis , Lobicedrus, Frenela

o. n.) vedblive at sidde paa Raklens Axe og altsaa slet ikke

slaae i nogen umiddelbar Forbindelse med det formentlige Frugt-

blad, og endelig er der Slægter (navnlig Actinoslrobus), hos hvilke

der til det oprindelige Rakleskæl ikke kommer nogen Del frem

under den senere Udvikling, der kan tydes som Frugtblad. Det,

der foruden den store Forskjel, som gjor sig gjældende i Rak-
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og Kogleskællenes Form, især har ledet til at an-

tage Tilstedeværelsen af et Frugtblad, er Froenes Befæstning paa

Midten af Kogleskællet : men Udviklingen viser, at dette Forhold

ikke kan tages til Indtægt for Kogleskællets Frugtbladnalur ; Æg-

gene sidde nemlig altid som Knopper (Froknopper) i Hjornet af

l'.ikh skillinc og naar de senere flyttes herfra og komme til at

sidde paa Kogleskællet, da kan denne Flytning kun forklares i

Overensstemmelse med den, som saa ofte finder Sled med

hji/n »stillede Knopper, der voxe sammen med det Blad, i hvis

Hji'mie de have siddet, og derved flyttes op paa Bladpladen (saa-

ledes Blomsterstanden hos Linden, hos Helwingia og hos Dulun-

gia, hos hvilken sidste Blomsterstanden paa denne Maade endog

kommer til at sidde nær Bladets Spidse).

Da Kogleskællet hos Cupressineerne folgelig hverken kan

være et Frugtblad eller en Forening af Frugtblad og Dækblad,

saa maa det — hvilket ogsaa, som ovenfor vist, Analogien med

Abietineerne leder til at antage — være et slet og ret Dækblad.

Koglen, der hos Abietineerne er en af Frugtblade (og Dækblade)

dannet Frugtbladstand , er altsaa hos Cupressineerne en af Dæk-

blade (og FroeJ dannet Frosland. — Men hvorledes kan det samme

Blad i sin yngre og ældre Alder h -! Udseende?

Hertil svares: at ethvert skjolddannet Blad netop viser en til-

svarende Omdannelse under sin Udvikling. Dette skal her op-

lyses med et Exempel hentet fra en Plante, hos hvilken Bladets

tidligste Udviklingstrin — saavidt vides — ikke endnu er bleven

noie undersogt.

Det colossalc skjolddannede Blad af Victoria regia viser sig,

naar det endnu kun er en halv Millimeter stort*), som en kegle-

formet Knude (Træsn. 8 A., b.), ved Grunden forsynet med to

fremspringende Partier (B., b.), der omslutte den meget tidlig

anlagte, som en lille Knude fremtrædende Blomsterknop (A, a).

Paa den indadvendte Side af Keglens overste Del sees den

*) Noget i, -.,!,.< ,|,{ mi- ikke al linde paa .lel



vikliiigslrin af Bladet

lorste Anlydning af Bladpladen (B, a), men naar Bladet har

opnaaet en Storrelse af een Millimeter (A, b") , er Pladen allerede

langt tydeligere, og de fremspringende Partier ved Grund«! af

Bladet give sig nu tilkjende som det forste Anlæg til Axelbladet.

Naar Bladet er blevet to Mm. langt (C, D), er det ægdannet og

forsynet med en kort Stilk og et intraaxillært, tolappel Axelblad;

desuden sees en tydelig Midtribbe og fem Sideribber. Bladet

er altsaa paa dette Udviklingsliin randstilket, og der er endnu

•kke noget Tegn til, at del -skal blive skjolddannet; forst naar

del er blevet 4—5 Mm. langt (E, F), viser der sig paa den ind-

vendige Side ved Grunden af Pladen et fremspringende Parli —
svarende til den som Tværliste betegnede Del paa det unge Kog-
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leskæl (Træsn. 4 c, Træsn. 5 A, b og f. 62 m)*)— , der nu hurtig

voxer videre og saaledes omsider danner den indadvendte halve

Pladedel af det skjolddannede Blad. Ethvert skjolddannet og

altsaa pladestilket Blad er oprindelig randstilket **) , og det

staaer saaledes i god Overensstemmelse hermed, at det oprin-

delig trekantede med sin Rand befæstede Rakleskæl kan blive

til et skjolddannet Kogleskæl. Vil man maaske her gjore den

Indvending, at Omdannelsen af det skjoldannede Blad foregaaer

mere gradvis — her er ikke nogen saa brat Adskillelse mellem

den oprindelige Bladplade og den nye Del, der kommer til,

som den der gjor sig gjældende mellem Dækskællet og Tvær-

listen — saa skal hertil bemærkes, at denne Adskillelse ikke er

lige brat hos alle Cupressineer. Ilos Chamæcyparis L

tf. 31) fremkommer den til Tværlisten svarende Del meget grad-

vis (f. 32— 34), saa at denne Art ogsaa viser storre Overensstem-

melse i Kogleskællenes Dannelse med Fyrren end de andre Cypresser.

Der staaer endnu tilbage at undersoge, hvorledes Kogle-

skællene maa opfattes hos de Cupressinee-Slægter, hos hvilke

de, uden at være skjolddannede, dog af de fleste Forfattere an-

tages at opstaae paa samme Maade som de skjolddannede, nem-

lig ved en Sammenvoxning af et Dækblad med et Fruglblad.

-Dette gjælder saaledes navnlig om alle de Slægter, der i E n d-

lichers Synopsis henfores til Thuiopsideæ og Actinostrobeæ. Hos

begge disse Afdelinger have Kogleskællene væsentlig samme

Form— de ere plane eller udhvælvede og paa Rygsiden, lidt nedenfor

Spidsen, forsynede med en bladagtig eller tornformetFremragning,

—

men medens de hos forstnævnle sidde paa forskjellig Hoide af Rak-

lens Axe og derfor ere taglagte, sidde de derimod hos de sidst-

nævnte alle i samme Hoide (i en Kreds) og slutte sig klappc-

Hos Frenela (rhomboidea) ere de skælagtige, 1—2 Mm.

lange Rlade krandsstillcde (3 i hver Krands), og Krandsene ere

"-- lire Axelblad opstaaer ganske paa samme Maade som

Tværlisten.

") Trécul: Sur Ja formation des feuilles. Annal, des scienc. natur. 1854.
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adskilte fra hinanden ved 8— 10 Mm. lange Slængelstykker, men

paa den lille Gren, som i Enden bærer den kun 2—3 Mm.

lange Hunrakle, ere Stængelstykkerne ikke udviklede, saa at

Bladkrandsene her ere taglagte, og desuden ere Bladene i hver

anden Krands noget storre, og denne Forskjel i Storreisen tager

til op imod Kaklens Grund (Træsn. 9 A). Herved dannes en

gradvis Overgang fra Grenens Blade til Raklens 6 krandsstillede

Skæl, af hvilke ligeledes de 3 (a, a' a"), som svare til de storre

Blade paa Grenen, ere storre end de 3 andre (b, b', b"). I

Hjornet af hvert Rakleskæl sidde talrige Æg fæstede til Axen.

Efter Befrugtningen forandre Rakleskællene snart deres Form,

idet derover Grunden fremkommer enTværliste, som derpaa til-

lig«

?et tykke

oprinde lig anlagte

^ Bladdann

. bh

riser

Grut

Ufofl

fra«

uldel (li.

Del 1

iden

E).

af tilkommende,

Kogleskællcnes

Form vedblis-er' nu v æsenllig al e de n sa mine , men de blive



Kogle er fladtrykt -kugleformet (C). De sammentrykt-vingede

Froe ere fæstede til Grunden af den som en trekantet-pyramide-

formet Stiitte Koglens Midte indtagende Axedel (D)*).

Libocedrus stemmer i Rakleskællenes Omdannelse til Kogle-

skæl væsentlig overens med Frenela. Her findes den samme

iM.uhiM' Overgang Ira Grenens Blade til Uakleskadlene; men da

Stængelens Blade ere korsvis modsatte, har Raklen i Overens-

de storre Blade paa Slængelen, ere lidt storre end de andre to,

som svare til de mindre Blade. Æggene ere ligesom hos Frenela

fæstede til Raklens udvidede Axedel — eet ved hvert Skæl —
men de ere kun paa den ene Side forsynede med en stor Vinge,

medens denne paa den anden Side enten er meget lille eller



;::;

og den forst fremkomne Del af Kakieskællet fælles Grunddel,

saa at hele den forend Befrugtningen dannede Del af Rakleskællet

kommer til at sidde som en tornformet Forlængelse paa Rygsiden

af Kogleskællet. Det udvoxne Kogleskæl har paa den indvendige

Side langs med Randen en ophoiet finkornet Bremme, der er

bredest foroven og bliver smallere ned imod Grunden.

Hos de andre Slægter af de to ovennævnte Afdelinger dan-

nes Kogleskællene væsentlig paa samme Maade, saaledes navnlig

hos Widdringtonia, CaUitris. Biotu, Thuia og Thuiopsis; kun hos

Actinostrobus vedblive Kogleskællene at have sammme Form

som Rakleskællene.

Hvad Tydningen af Kogleskællene hos de til Actinostrobeæ

ogThuiopsideæ henhorende Slægter angaaer, da stemme de fleste

Forfattere — som ovenfor bemærket — overens i at antage, at

de ere dannede ved en Sammenvoxning af et Dækblad med et

Frugtblad
7
saaledes at den torn- eller hornformede Fremragning

paa Rygsiden betragtes som Dækblad , medens hele den ovrige

Del henregnes til Frugtbladet. Imod denne Opfattelse tale de

samme Grunde, som ere anforle med Hensyn til det skjolddan-

nede Kogleskæl , og af den ovenfor givne Fremstilling ftf

disse Skæls Udvikling vil det let sees , at Kogleskællene

hos de nysnævnte Slægter fra forst af dannes paa. samme

Maade som de skjolddannede — sammenligner man saa-

ledes Kogleskællet af Frenela rhomboideu (Træsn. 9 C, E) med det

tidligere Udviklingstrin af Kogleskællet hos en Cypres (Træsn. 5 B,

Tab. H f. 58, 62), da vil man see, at de stemme noie overens i Form,

og den udvoxne Kogle af Frenela (Træsn. 9, C) er ikke i noget

væsentligt Punkt forskjellig fra det Udviklingstrin af Cypreskoglen,

som er fremstillet Fig. 58 — men den skjolddannede Karakter

af Kogleskællet bliver her ikke fuldstændig gjennemfort. Kogle-

skællene gjore her et Tillob til at blive skjolddannede, men blive

staaende paa Halveien, og de kunne derfor neppe tydes rigtig paa

Resultaterne af ovenstaaende Iagttagelser med Hensyn til de



Sporgsmaal, som nærværende Afhandling har sat sig til Opgave

at besvare, vil altsaa i Korthed kunne sammenfattes saaledes:

1) Baade Undersogelsen af Blomstens normale Udvikling og

af den i Misdannelser lieintnedende. tilbageski idende Metamorphose

bestyrker den af R. Brown forst udtalte Anskuelse, at Naale-

træenie have nogne Æg, og alle herfra afvigende Opfattelser

grunde sig enten paa mangelfulde Iagttagelser eller paa urigtige

Tydninger.

2) Kogleskællet hos Abietineerne er et aabent Frugtblad, der

opstaaer som en Knop og repræsenterer en Blomst. Det er

(idetmindste hos Picea og Larix) dannet ved en Sammenvoxning

af to Blade, som svare til Knopkimskællene i den almindelige

Knop. Udskæringen i Spidsen af Kogleskællet er en AotvdDlDg

3) Kogleskællene hos Cupressineerne svare til Dækskællene

hos Ahielilieel lir. [)e vedligeholde Kllll sjelden i Lilli llOS ActillO-

xliohns) den Form, de have fra forst al — som Rakleskæl ; sæd-

vanlig undergaae de en væsentlig Omdannelse, der dog ikke,

som man har antaget, hidrorer fra en Sammenvoxning af det

<>[. nudi-lige Rakleskæl med et Frugtblad, men svarer til den,

som altid finder Sted, naar et Blad gaaer over til at blive

skjolddannet. Kogleskællet er altsaa dannet af et enkelt Blad,

nemlig af det oprindelig trekantede eller ægdannede, bladagtige,

med sin Rand befæstede Rakleskæl, der efterhaanden gaaer over

til at blive pladestilket og altsaa skjolddannet og dertil træ-

eller læderagtigt. Kun hos Cupressineæ veræ er Kogleskællet

idigl, men ofte meget uregelmæssigt skjolddannet, hos

Actinostrobeæ og Thuiopsideæ derimod er det ufuldsU&ndigl

>kjulddaimet. Fupiessiiieerne mantrle saaledes -.inske Frugthlad,

og Blomsten repræsenteres alene af (12— x) nogne Æg, der altid

oprindelig ere fæstede til Raklens Axe i Hjornet af Rakleskal*

let, men senere, som Froe, ofte flyttes herfra, idel de loftes

iveiret med Kogleskællets omsider fremskydende Stilk og saa-
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27); carpella in apice strobili (f. 28—30) et bracteæ (f. 29) haud mi

s scutolliiiii. si stipiu-m indicat.

— 32. Ejusdem squama intus conspecta.

— 33. Eadem squama longitudinaliter sccta.

— 3G. Bryonxm dioccæ bracteæ et alnl.astri piimitiæ < L'imm



Videnskabelige Meddelelser

fra

den naturhistoriske Forening i København.

1864, Udgiv- af Selskabets Bestyre.se. Nl\ 3~7.

Lollands Vegetationsforhold.

Lollands lave Beliggenhed e'r velbekjendt og har maaskee endog

givet Anledning til Oens Navn (Lavland, Laaland). Ikke mindre

bekjendt er dens fede og frugtbare Ler, som næsten overalt i

ringe Dybde er forsynet med Mergelunderlag og som gjor Oen

til en af de kornrigeste Egne af Danmark. Imidlertid er Ensfor-

migheden dog ikke saa stor, som man. maaskee kunde slutte af

hin almindelige og korte Karakteristik. Mest udpræget vil man

Gnde den lollandske Ejendommelighed , med sine lave og side

Jorder, sil fine og tunge, paa visse Steder næslen marskagtige

Ler, i den sydvestlige Del af Landet, som omtrent kunde

hegrændses af en Linie fra Ohnse Vig mod Nordost til Kysten

midt imellem Rodby og Nysted paa Sydsiden. Her giver Hveden

Hest Fold, her findes de ejendommelige Egeskove, som senere

nærmere skulle omtales, og her tindes, uagtet den iovrigt tem-

melig store Ensformighed i Vegetationen, endel Planler alrninde-

ovrige Del al Danmark.* Fra den nævnte Ensartethed i Vegeta-

tionen i del sydvestlige Lolland maa dog undtages de to store

Indskjæringer, Nakskov- og Rodbyfjorde, hvor en storre Afvexling

°g Rigdom paa sjeldnere Planter finder Sted, samt den fire Mile



lange, paa enkelte Afbrydelser nær sandige Havstok, som stræk-

ker sig fra Albuen til Rodbyfjord og herfra endnu fortsættes over

to Mile i samme Retning i Form af en Række lave, af Havet

ofte overskyllede Oer, som ende i Hyllekrogsnakke. Paa denne

næsten lige al'skaai ur K\ stsirrkning, der strækker sig i nordvest-

sydostlig Retning, og hvor der mange Steder tæt ved Land findes

dybere Vand end ellers er Tilfældet ved de lollandske Kyster,

optaarner Landet sig enkelte Steder til virkelige Klitter, hvilket

navnlig er Tilfældet paa Bredfjed, som begrændser Rodbyfjord.

Hele denne Kyst er meget interessant i botanisk Henseende, og

da der paa Lollands 6'vrige Kyststrækning ikke findes Sand af

nogen Betydning, ere talrige Plantearier udelukkende henviste til

denne Klitdannelse.

Efterat have passeret den ovenfor omtalte Linie, som danner

Grændsen for det stærkest lerede Parti af Lolland, kommer man

efterhaanden til et bamle i .lordljuiidstm !mld og i Overfladens Form

mere afvexlcnde Bælte, som strækker sig fra Nordvest til

Sydost og som navnlig henimod Endepunkterne, i Birket Sogn

og ved Nysled, er mere bakket og hæver sig til en storre Hoide

(142' i Birket) end noget andet Punkt af Oen. I dette*Bælte

er Jordbunden vel hovedsagelig Lerjord, men dog mere sand-

blandet end mod Sydvest, og paa et Par Steder henimod Ende-

ker af ringe Udstrækning, saaledes ved Brægneholt i Birket Sogn

og ved Gronnegade henimod Nysted. Næsten alle Lollands Soer

og Torvemoser findes i dette Strbg, nemlig Pederstrupso, Vester-

borgsti, Norreso, Maricbosu. Hejrcdcsu, Kbgbolleso, Gaasso og

flere Smaasoer henimod Nysted, samt en Mængde smaa Torve-

moser mellem Bakkerne i Birket Sogn, flere Moser i Stokke-

marke Sogn og mellem Maricbosu og Nysted, som for Si«ir>te-

delen have Karakter af Hedemoser. Kui* i dette Parti af Lolland

ere de nodvcndige Betingelser tilstede for Naturskjonhed og ikke

faa, maleriske Landskaber kunne opvises i Midten (ved Marieboso)

og henimod begge Endepunkter (Birket og Nysted). Den Nord



og Ost for dette StrSg beliggende Del af Lolland, som iovrigt

er det i botanisk Henseende mind st gjenncinsogte Parti, er neppe

saa stærkt leret som den sydve:stlige Del , og enkel te Steder

findes endog sandige Marker, 1:. Ex. i Nærheden ;>f Sundby

Færgested, hvilket strax giver sig tilkjende i Vegetatio nen. Her

findes ogsaa flere Kampesten end i det ovrige Lolland, i h'Pilket der-

for ogsaa Stengjærder og de fortriinsvis til disse bundr,ie Planter

ere yderst sjeldne, og hvor main i Regi en kun træ (fer slorre

Sten i de hist og her levnede Stendysser og Gravkamre, som

forekomme hyppigst i det ovennævnte, hojere liggende, mellemste

Bælte. I storst Mængde findes saadanne store Rampesten, til-

dels i Forbindelse med gruset Jordbund, spredte langs den syd-

vestlige Side af det Engdrag, som fra Saxkjobing Fjord fortsætter

sig mod Sydost til Guldborgsund. Dette Engdrag antages forhen

at have været et Sund*), og isaafald maatte Landet, idetmindstc

i den nordostlige Del, have hævet sig, hvilkel ogsaa flere Iagt-

tagelser ved Kysten synes at bekræfte. Ogsaa andre Partier af

Lolland skulle efter gamle Sagn (cfr. Rhode: Lollands Historie)

have udgjort Oer; saaledes antages Rodby- og Nakskovfjorde at

have staaet i Forbindelse med hinanden, og i Virkeligheden ad-

Hojvande oversvømmede Engstrækninger; endvidere ville de samme

Sagn vide, at Ndrreherred har udgjort en O, og Hojvandet gaaer

ogsaa endnu ofte fra Nakskovfjord næsten til Vesterborgso, der

ligger nærmest Nordkyslen af Lolland, ligesom denne So ogsaa

ved sine Bredder frembringer adskillige Planter, som ellers for-

trinsvis forekomme ved Strandbredder, nemlig Trifolium frwjife-

rwn, Samolus Valerandi, Inula ttritanica
y

Altium vineate, testuca

littorea, og ved Aaldbel Ittl derved forekomme Glaux maritima

hosliggende Smaaoer er meget nær ved 22 D Mile, være i Til-



betydelige Area

to store Fjorde

De ældre danske floristiske Værker, hvori jeg kunde vente

at finde Oplysninger om Lollands Flora, give ikke meget Udbytte

i denne Retning. Det er naturligvis i Regelen kun sjeldne

Planter, som specielt angives fra en enkelt Frovinds i saadanne

Værker, som omfatte hele den danske Flora, og navnlig fattes,

idetmindste i alle ældre Værker, enhver Angivelse af Mangelen

eller den sjeldne Forekomst af mange Planter, som i andre Fgne

af Landet forekomme hyppigt. — I Kyllings „Viridarium Dani-

cum«, i688, findes „Laaland« som specielt Voxested angivet for

34 Arter, hvoraf 12 opfores alene som forekommende paa Lol-

land. Hvis Tydningen af Kyllings Arter (i hvilken Henseende

|c§ v.rxMilligst har holdt mig til M. T. Lange „Om Forandringen

af Danmarks Planlevæxt o. s. v." 1859) er rigtig, da er for Tiden

kun 1 af hine 12 Arter at betragte som ejendommelig for Lol-

land, nemlig Latfygrut heterop hyllus; 3 Arter, nemlig Saocifraga

Hirculus, Iris germanica og Pyrola secunda, ere ikke fundne paa

Lolland i den nyere Tid; 2 Arter (Nr. 58 og 672) ere ubestemme-

lige, og de ovrige 6 Former findes endnu paa Lolland, men ogsaa

Is i Danmark, nemlig Dipsacus pilosus, Kochia hirsxlu.

Galium verum var., AchUlæa millefolia var. collina, samt to Mon-

strositeler af Geum rivale og Plantago major. Af de ovrige 22

Arter, som Kylling nævner fra Lolland, vare lo Arter dengang

fælles med Falster, men alene kjendte fra disse Oer, nemlig

litula dysenterien og ( •//.«, hvilke endnu fin-

des her, men ogsaa mange andre Steder i Danmark; 4 Arter

ere ikke i den nyere Tid fundne paa Lolland, nemlig Cucubalus

baccifer (som er forsvunden fra Danmark), Polygonum Bistorta,

Arabis arenosa (hvis denne er ment med Nr. 260) og Orobus

vernus; de ovrige 16 tildels sjeldne Arter findes endnu alle

paa Lolland, nemlig: Artemisia maritima , Aconitum Napeltus,



Muh: ii Alccti, Mltum ursinum . Samolus Yalcrundi . Antiirhunim

Oroiilium, Apium graveolens, Asparagus ofjicinalis, Inula Bri-

l'inini, lietotiica ofjicinalis, Torilis Anthriscus , Denlaria bulbifera,

Osmunda reyalis , Silvne Armer ia , Ranuunitus arcensis
, Alisma

ranunculoides*). — Texten til den Del af Flora Danica, som

floristiske Værker saae Lyset, angiver 20 Planter fra Lol-

land, af hvilke 2 ere anforte af Kylling [Betonica og Apiitmi.

5 ere ikke gjenfundne i nyere Tid, nemlig: Ligusticutn .scottrum,

Lathyrus stivest ns i , <-i'-,/./< v /f«>. Senecio denticulalus, ffypochæris

maculata (hvis Fig. 901 horer herhen) og Malca moschala. — 1

RafnsFlora 1796—1800 findes, foruden adskillige af Kyllings

og Flora Danicas Angivelser, endvidere 6 nye Tillæg til Lollands

Flora, hvoraf 1, nemlig Gi/i>soj>hila mnrulis. ikke senere er gjenfun-

det. I Hornemanns oekonomiske Plantelære 1ste Udgave 1796

tiii'k's iiri-iM- iiy iollaniKlvC Vu\t'sl.fili'r. hvorimod der i 2den Udgave

1806 findes et Tillæg af 9 ikke forhen angivne Arter, hvoraf to ikke

ere gjenfundne, nemlig Gratiola ofjicinalis (om hvilken det dog er

knlsiiint. hvorvidt den nogensinde er funden paa Lolland
,

hvorom

mere nedenfor) og Sorbus furmiuutix. funden a( Prof. Viborg paa

Lolland, medens 2 andre Arter synes at være forsvundne i en nyere

Tid, idetmindste paa de af Hornemann angivne Voxesteder, nemlig

Uaturu Stratnonium og Erica Telralix. J
.
Tidsrummet 1806—

1821, mellem 2den og 3die Udgave af II o rn em an n s Plantelære,

berigedes Kundskaben om Lollands Flora med 4 Arter i Flora

Danica, nemlig Echinochlon crus yalti, Pht/sulis, Colchicum og

var Kundskaben til Lollands Flora (dog endnu mere til Fal-

sters) bleven betydelig fordgel ved Hornemanns egne Hejser;

i den findes optaget 57 nye Arter fra Lolland, hvoraf de 3
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ikke senere ere gjenfundne, nemlig Gentiana Pneumonanthe, Scor-

zonera humili* <>:: llotoxleinn itmbellatum. Den i 1837 udkomne

2den Del af Hornemanns Plantelære forogede yderligere Lol-

lands -Flora med (j Arter. — I „Naturhist. Tidskrift" ny Række,

lste Bind 1845, findes en Afhandling af Joh. Lange „Bemærk-

ninger om Vegetationen paa Lolland og Falster", indeholdende

en floristisk Beskrivelse af disse to Oer, grundet dels paa en

botanisk Rejse, Forfatteren foretog til disse Oer i Sommeren 1844,

dels paa Meddelelser fra et Par andre Botanikere, nemlig

Kamphov erier, der selv har berejst de nævnte Oer, og

E. Moller-Holst, der ogsaa senere i flere Aar har undersogt

navnlig det sydlige Lollands Vegetation, dels endelig paa Horne-

manns og Kyllings Angivelser. I den nævnte Afhandling

findes dels mange sjeldne Planter forste Gang opforte som til-

horende Lollands Flora, dels en i det hele saa træffende

Karakteristik af Vegetationen paa Lolland, at jeg i denne Hen-

Nceude har kunnet fatte mig saa meget kortere, sk

en Mængde senere fundne Plantearter betydeligt modificerer den

negative Side af den næuite Skildring, idet mange af de som

- manglende nævnte Planter senere ere fundne, om end

de fleste af dem kun forekomme sjelden.

Endvidere har jeg havt til Afbenyttelse et Manuscript af Joh.

Lange „Til Lolland-Falsters Flora", som opbevares paa den

botaniske Haves Bibliothek, og hvori findes en Fortegnelse over

de til 1850 kjendle Planter fra de nævnte Oer; de sjeldnere

Planters Voxesteder ere optagne i samme Forfatters „Haandbog

i den danske Flora" 1850, ligesom de vigtigste senere Fund i

anden Udgave 1859. Endnu maa jeg bemærke, at der i den

botaniske Haves Bibliothek findes et gammelt Herbarium, samlet

paa Falster og Lolland af Chr. Heerforth, Apotheker i Nykjo-

bing; da det imidlertid mangler Angivelse af Findesteder og til-

lige indeholder adskillige Haveplanter, kan det egentlig ikke be-

nyttes ved en speciel Fortegnelse over Lollands Planter. I „den

botaniske Bytteforenings" Protokol har jeg fundet adskillige



Voxesteder anforte for Planter meddelte fra Lolland af Hr. Cand.

E. Mol ler- Hol s t. I Kammerherreinde Wi chfe I d s Herbarium,

som velvillig er bleven mig overladt til Gjenncmsyn, har jeg

truffet adskillige sjeldne Planter, især fra Engestoftes Omegn,

'ligesom jeg ogsaa har at takke Hr. Kammerherre I. Wi chfe Id

for mange , især historiske Oplysninger. Hr. Seminarielærer

H. Mortensen har ogsaa velvillig meddelt mig det botaniske

Udbytte af Qere Rejser gjennem Lolland, forelagne i de senere

Aar, og nogle faa Bidrag har jeg desuden modtaget fra enkelte

Andre, hvis Navne ere anforte ved vedkommende Planter i Forteg-

nelsen. Mine egne Undersogelser af Lollands Flora gaae tilbage

til 1845, fra hvilket Aar mine ældste botaniske Noliceboger, ved-

rorende dette Æmne, hidrore; de ere derpaa fortsatte uilbruli

til 1850 og senere under mine aarlige Feriebesog paa Lolland.

Af den nu meddelte Oversigt over de Kilder,, jeg har kunnet

beifytl« til Affattelse af en muligst fuldstændig Fortegnelse over

de paa Lolland forekommende Plantei , vil det sees, at uagtet

ikke Faa ha.e leveret Bidrag til samme, ,saa have dog kun faa

Botanikere i længere Tid havt Ophold paa Ocn ; adskillige Egne,

navnlig i det ostlige Lolland, ere derfor ogsaa endnu kun lidet

gjennemsogte, og da jeg ved hvert nyt Besog paa Lolland bar

faaet min Fortegnelse foro'gel med et slorre eller mindre Antal

Arter, tvivler jeg ikke paa, at der endnu vil være meget at op-

dage. Ifolge den ovenfor omtalte Fortegnelse over Lolland-Fal-

sterske Planter af 1850 var dengang ikkun 736 Arter Blomster-

planter og 10 Karkryptogamer kjendte fra Lolland, medens An-

tallet nu er stegen til 911 Arter Blomsterplanter og 16 Kar-

kryptogamer, et Antal, som stemmer meget nær med de tilsva-

rende Angivelser fra Falster, Moeri, Bornholm og den sydlyenske

Med Hensyn til særegne Planter for en vis Landsdel, det

v 'l sige Arter, som ikke ere fundne andensteds i Danmark,

maa bemærkes, at Rigtigheden af Angivelser i denne Retning
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sædvanlig kun har en kort Varighed. Saaledes anforer Horne-

mann i sine „Bemærkninger angaaende Forskjellen af Vegetationen

i de danske Provindser" 1821 , at Lolland (hvormed han dog

maa mene Lolland-Falster) har 10 særegne Planter, som ikke

ere fundne andensteds i Kongeriget. Med disse 10 maa, efter*

hans samme Aar udkomne Plantelære, menes Gratiola, Iris ger-

inunica. Alopentnts <ii/ns(ix, Eupltorliki Lathyris, Pyrus torminalis,

Lathyrus lalifolius, Ini>jo r ,»,j«), porrifutius , Illecebrum, Sedum

sexamjulare og Mentha Puleyium. af hvilke den forste kun er op-

taget paa Grund af et Exemplar i Heerforths Lolland-Falslers

Herbarium, som altsaa gjor det usikkert, hvorvidt den var fun-

den paa Lolland eller paa Falster eller maaskee kun var en Have-

plante (thi Hornemanns Anforelse, at Kylling skulde have fundet

den paa Lolland, synes at bero paa en Misforstaaelse) ; de fire

folgende af de nævnte 10 Arter kjendes alene fra Lolland, de to

næste fra Lolland og Falster, de tre sidste alene fra Falsler. Men

slet ingen af de dengang for Lolland som særegne angivne Plan-

ter kunne nu na-wies som saailanne ; fiintt>i'i ufjk'uuiiis er lunden

andensteds og sat iouigl ligesaalidt som Iris germanica at finde

paa Lolland i Hornemanns Tid; Euphorbia Lathyris er kun en

forvildet Haveplante, som ogsaa er funden andensteds; Alojxruras

uyicsii.s er nu funden mange andre Steder, og Pyrus lormimdi«

er ikke senere truffen paa Lolland, men derimod paa Moen og

Bornholm. 1 Aaret 1849 angiver Joh. Lange i Videnskabelige

Meddelelser „om nogle danske Planters Fordeling" o. s. v. de

for Lolland-Falsler ejendommelige Planter til o, hvoraf de 3 vare

>.rregue for Lolland, nemlig Lath/ftu* helerophyllus ,
Chaituius

Marnthiustntm og Phymiis A tbekengii , hvilken sidste dog senere

»purin og Brussica oteracen, saa at Antallet af Lollands særegne

Arter for Tiden er 4. Vel findes i den folgende Fortegnelse

flere Planter forste Gang optagne som danske, men de ere tillige

fundne andensteds, eller de ere som tilfældigt forvildede ikke

medregnede. Saaledes var Falcaria Rivini i eridel Aar at he-



tragte som særegen for Lolland*), men fornylig er den funden

andre Steder**), Schedo l«s øgsaa baada i Fyen

og paa Sjælland, Ruppia brachijpus lindes ogsaa i Oresund,

Atriplex nitens
, Melissa, Nigella dumuscena, Dianthus burbunt*,

fundet flere andre Steder i Danmark. Falster har for Tiden

ingen særegne Arter, med mindre hertil regnes Tilia grandifoda

paa Flato. Moen har nu kun 3 særegne Arter: En/simum

-, og Epipacti* uti urubens, thi

de 3 i dre af Joh.Lange i „Videnskabelige Meddelelser« 1849

for Moen angivne ejendommelige Arter: Sorbus tortiiinulis, Cau-

Danmark, nemlig den forste paa Bornholm, de to sidste i Slesvig.

Sydfyen har ingen ejendommelige Arter, med mindre man hertil

vil regne Agropijnim shirtnm paa Æro, thi de 3 andre af M. T.

Lange i Aaret 1857 i „Videnskabelige Meddelelser" for den syd-

fyenske Ogaard angivne ejendommelige Planter: Carex tur/osa.

Rosa inodora og Polygonum laxi/lorum ere senere fundne anden-

steds, de to forste i Sjælland, den sidste i Slesvig. I Anledning af

de c f i xv He for Lolland særegne Planter kunde mærkes, at

'"i nnhidere lindes nogle taa Arter, som ikke ere trufne anden-

steds paa de danske Oer, men derimod nok paa Halvoen, nemlig

Ayropyrum obtusiwulum, Srirpus parruins. Cut, birum aulumnale

og Rubus vubjaris.

En Sammenligning mellem Landsdækninger af forskjellig

Storrelse viser naturligvis en meget ringe Aftagen af Plantearter-

nes Antal i Forhold til Arealets Formindskelse, en naturlig Folge

•" 'l'-u hingede Blanding, hvori Planterne næsten overalt træde op.
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Selv paa meget smaa Arealer, naar disse indeholde baade Ager-

land, Skov, Mose, nogle Damme og allerhelst lidt Strandbred,

findes de fleste i Provindsen forekommende Planter. Medens

hele Danmark besidder 1323 Blomsterplanter, findes paa Lol-

land-Falster 982, paa Lolland alene 911 og paa et Areal af 176

Tonder Land midt paa Lolland 480 Blomsterplanter, hvilke

Arealer forholde sig som 50,000 : 1744 : 1250 : 1, medens deres

Plantearters Antal forholde sig som 2£:2:1|:1. De i Dan-

mark fundne Blomsterplanter, som ikke kjendes fra Lolland, ere

ialt 412, af hvilke de 222 Arter baade findes paa de ovrige

Oer og Halvoen, 107 Arter alene paa 6erne og 83 Arter alene

paa Halvoen.

En Sammenligning mellem Lolland og de lo nærmest liggende

og tillige temmelig noje undersogte Provindser, Falster paa

den ene Side og den sy d fy en ske Oga ard (saaledes som denne

er begrændset af M. T. Lange i den ovennævnte Afhandling)

paa den anden Side, kan frembyde flersidig Interesse. Efter

Fradrag af saadanne forvildede Planter, som utvivlsomt vilde ligge

under i „Kampen lm Tihanlscn*-, hvis Dyrkningen af samme

ophorte, hvilkel navnlig gjælder om mange tilfældigen for-

vildede enaarige Planter, vil man finde, at af Blomsterplanter

har Lolland 81 Arter, som fattes paa Falster, og 103 Arter,

som fattes i den sydfyenske Ogaard ; derimod har Falster 71

Arter og den sydfyenske Ogaard 88 Arter, som mangle paa

Lolland. 51 lollandske Arter mangle baade paa Falster og i den

sydfyenske Ogaard, nemlig: Lathyrus palustris og heterophylius.

Iluhus rulynris S: tltyrsoitkus . Rosa eoriifolia, Sorbus torminalis.

Gypsophila muralis, Silene viseos a . Lcjiiyotium nnjleclum, Viola

strieta, Droscru longifotia, Pyrola secunda , Jirassica oleracea,

Nasturtiim silvestre, Harbaræa præcox, Aconitum Napellus ,
Helle-

horns i-iridis. Yisaim ullitw), l.ilxihuiis tnontana, Fatcaria, Linaria

sjnind. Digitalis. Melissa, fj onanis Marruhiustnnn. lii tonica, Ballota

foetUa, Gentiana Pneumonanthe, Sambuctis racemosa ,
Campanula

ylomerata, Cirsuim heterophyllum . Scorzoneia Itumilis, Uieracium
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cæsium. Thrincia, Littorella, Polygonum nodosum, Salix amygda-

lina, Ulmus effusa, Betula odorala, Stratiotes, Slurmia, Iris spuria,

LeuiojHm æstivum, Colchicum, Juncus obtusiforus , Potamoyelon

nitens, zosleræfolius & marinus, Ruppiu brachyptti, Calla, Scirpits

parvulus, Schedonorus serotinus , Leplurus /ilifuntii*, Agropyrum

ohtusnisculum og Poa fertilis. De (ivrige 27 lollandske Arter, som

mangle paa Falster, ere : Ononis hircinu, Trifolium /////orme, Rosa

tomentosa, Oxaiis stricta, Euphorbia Esula, Silene nutans , Sele-

ranthus perennis. Ptimulu grund/flora, Lysinuuiiiu runiorum, Atropa,

Veronica persica, Borrago, Mentha silvestris, Elsholzia, Hypochæ-

ris glabra, Silybum, Erigeron canadense Senecio aqvaticus ifc eru-

cæfolius, Stalice Behen, Daphne, Ceratophyllum oxyacanthum,

Tulipa, Potamoyelon lucens
,

perfoliatus , acutifolius & rufescens.

IV (ivrige 49 lollandske Arter, som mangle i den By4fjr«N»ke

Ogaard, ere: Frayaria collina, Potentilla Fragoriastrum, Geranium

sangvineum, Radiola, lloloshum. Sile/u Armcria, Monotropa glabra,

Senebtera, Dentaria, Corydalis pumila, Ranunculus reptans, Saxi-

fraga tridaclylites , Scundix Perten, Pimpinella magna , Anagallis

coerulea, Verbascum thapsiforme, Datura, Physalis, Solanum mini-

atum, Acinos, Lamium intermedium, Sambucus Ebulus , Lonicera

Xylosteum, Galium boreale, erectum & spurium, Campanula Ra-

punculus & persicæfolia, Matricaria Chamomilla, Calendula,' Ono-

pordon, Taraxacum erythrospermum, Scabiosa Columbaria, Plantago

media, Rurnex palustris, Polygonum Rislorta, Amaranlus lllitum,

Parietaria, Myrica, Ceratophyllum muticum, Maluxis, Gymnadenia

conopsea, Gagea stenopelala ifc arvensis, Carex extensa, Heleocharis

acicularis, Avena pratensis, Alopecurus agrestis og Echinochloa.

Lolland mangler 33 Blomsterplanter, som forekomme baade

Paa Falster og den sydfyenske Ogaard, nemlig: Lathyrus mari-

t'tnus, \iriu siUntira. I <"\ Rubus

suberectus & dumetorum, Myriophytlmii verlidtlatuin. Circæa alpina,

Epilobium viryatum, Geranium pha-um, Cerastium arvense, Viola

epipsila, Nasturtium o/Jicinale, Cardamine intermedia , Thaliclrum

"""«*, Ribes alpinum, Bupleurum rotundifotium . Oenunlhe Lache-



nalii, Trienlalis. (Jduntitts dttoralu, Ligustrum , Qarduus nulmit.

Tragopogon minor. Atriplcx crussijuiia. Convallaria Polygonalum,

Juiirii* /llifornris & sqvarrosus, Scirpus cæspitosus, Carex >7.

runestens, Krii.phoi tun tulifuiiiiiiK Ciadmm Mniisntsoj Xnrdus stn'cla.

Naar man medregner de i det Store dyrkede og ofte om

end kun midlertidigt forvildede Planter (Kornsorterne, Ærter,

Boghvede, Hor), bliver hele Antallet af de paa Lolland, Falster

og den sydfyenske Ogaard*) fundne Blomsterplanter i Ordens-

folgen 911, 901 og 896. Medens Lolland overgaaer de to her-

med sammenlignede Naboprovindser hvad Blomsterplanter angaaer,

staaer det derimod mærkværdigt langt tilbage i Henseende til

Karkryptogamer, idet Lolland kun besidder 16 Arter, medens

Falster har 26 og Sydfyen 23 Arter**). Lolland har slet ingen

herhenhorende Arter, som mangle paa Falster, og kun t (Lastræa

crislala), som mangler i Sydfyen
;

ja en hel Familie, Lycopodiaceae,

;it hulken der findes 7 Arter i Danmark (hvoraf 4 paa Falster og

2 i Sydfyen), har aldeles ingen Repræsentant paa Lolland. Der-

imod er Lolland rigt paa Characeae, hvoraf nogle Arter, især Chnru

juvtidu. fiaijitis it insjiidu. opfylde de talrige, neppe i nogen

Mark manglende Mergelgrave; disses Kalkholdighed er Chara-



planterne saa velkommen, at de ofte Aaret efter Udgravningen

kunne have dækket hele Bunden af Mergelgraven og i faa Aar

bogstavelig have udfyldt deri hele. Hver Grav indeholder i Rege-

len kun een Art Chara, medens en nærliggende Grav kan være

i'ind s-Tnn af en anden Art. De to store lavvandede Fjorde have

paa store Strækninger en livlig gron Bund, hidrorende fra andre Arter

af selskabeligt voxende Characeae, nemlig: Chara baltka , Liljr-

bladit. aspera, crinita og Nitella Stenhammariana ; kun enkelte

Steder træffes paa denne gronne Haveng storre, nogne, skarpt be-

grændsede Pletter, hidrorende fra en forudgaaende Vinters Is,

som ved at komme i Drift har medtaget ende! af Bunden med

bladii, har idetmindste forhen ogsaa voxet i saa stor Mængde i

Guldborgsund, at den hindrede Sejladsen (1792 i Hornemanns
Herbarium, see Job. Lange Hdbg. Pag. 705); maaskee er det

Chara kispida angiver at voxe i saa stor Mængde mellem Lol-

land og Falster, „at den danner ligesom en 6 i Havet ved Flato" ;

Opmærksomhed, idet den i Texlen til Flora Danica Tab. 76,

angives „paa Strandbredden mellem Lolland og Falster overflodi-

gen«. Hvad de bvrige Sporeplanter angaaer, da er deres

Forekomst og Udbredelse paa Lolland altfor lidet undersogt, til

fattes. Med Undtagelse af et Par Alger og Svampe, som i

Testen til Flora Danica og i Hornemanns Plantelære an-

gives fra Lolland, findes neppe en eneste trykt Meddelelse om

disse, Planters Forekomst paa Lolland, og mine egne Under-

søgelser i denne Retning ere endnu altfor ufuldstændige til

at kunne gjorc Fordring paa Interesse. Af Mosser og Halv-

mosser har jeg saaledes hidtil kun noteret omtrent 100, for

Storstedeien almindelige Arter, som forekommende paa Lolland.

Paa Lavarter er Lolland fattigt, som man kunde vente efter

dets Mangel paa passende Voxesteder; selv Stengjærder mangle
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saagodtsom ganske med Undtagelse af enkelte Egne i den ost-

lige Del. Jeg har af denne Familie optegnet 50 Arter som

forekommende paa Gen, og ret mange flere er der vistnok neppe,

da jeg i flere Aar forgjæves har sogt at faae min Fortegnelse

foroget. Sjeldne Arter forekomme neppe; jeg skal kun fremhæve

l'dfihcUa murorum. som bedækker Ruinen paa Sloto i Nakskov-

fjord, Parmelia Acetabulum og Calicium hyperellum paa Piletræer

og Sticta pulmonacea paa Bogetræer hist og her.

Svamp e ne spille en storre Rolle i Lollands fugtige Skove,

og adskillige sjeldne Arter forekomme her. Jeg skal saaledes

nævne den mærkelige og i Danmark neppe forhen fundne

Geaster fornicatus, hvoraf jeg i sidste Sommer erholdt Exem-

plarer, samlede ved Engestofte af Kammerherreinde Wichfeld.

Den besynderligt udseende Mutinus caninus forekommer enkelte

Steder, og Phallus impudicus er hyppig. Endvidere træffes den

statelige og sjeldne Agaricus bombycinus paa raadne Pile-

stammer, og kæmpemæssige Polyporus fomentarius paa Boge-

træer, medens Dædalea qvercina er ejendommelig for de talrige

Egestubbe, selv i de- nu næsten rene Bogeskove. Paa de faa

raadne Bogestammer, som faae Lov at henstaae, træffes sædvanlig

den smukke Agaricus mm ttftu og den paa samme

snyltende ISeciria sangvinea. Fra de under Mosset paa Skov-

bunden gjemte Natsværmerpupper opskyder den baade ved sit

ejendommelige Voxested og sit Udseende lige sælsomme Cordy-

!nris; de hermed beslægtede Claviceps purjnirea *St micro-

cepkala fremkomme af Rugens og Mannagræsscts Meldrojer, og

Rugens Stængler odelægges undertiden af Polycystis parallela.

Det forhen omtalte, lidt bakkede og navnlig mod begge

Endepunkter mere grus- og sandblandedc Bælte, som strækker

sig fra Nordvest til Sydost fra Birket til Nysted, indesluttende

alle Soer og Hedemoser paa Lolland, besidder en Mængde Plan-

ter, som ikke træffes udenfor dette Strog; navnlig gjælder dette

om mange He d emoseplan ter, hvilke i det Hele saagodtsom ere

indskrænkede hertil og ialtfald ganske mangle i den storre, syd-



vestlige Del af Lolland. Saaledes findes alene i det nævnte

Strngs fledeinoser : ('omarum, Fmprh nm. \'iol<i jmlnstris, Drosera

atlttna vulgaris v. pubes-

cais. Andromeda, Vareinium uliyinosum iV Oxycoccus, Lysimachia

thyrsiflora, Utricularia minor, Pingiicola, Euphrasia gracilis, Gen-

tiana Pncui: ium. Salir pcntandra.

Betula verrucosa, Myrica, Sturmia, Maluxis, Epipactis palustri*,

Potamogeton aculifolius & obtusi/olhis . Sparynnium minimum,

Carex pulicaris, tereliuscuta ékaeut . Osmunda

regalis, Lastræa cristata, Sphagnum rymbifofium Jc sqvarrosum,

Dicranum liergeri, Ifypnum scorpioides , Sphagnocetis Sphagni,

Cladonia rhangiferina og Geoglossum hirsutum ; kun Calla. Carex

dioica og Ju .c de tilfælles med enkelte Moser i

det sydvestlige, og Juniperus og Pep l i* m<-<l <M imn!.';>ilige Parti af

Nymphæa alba. Hnnufiivlus r>:p(ans. ( irutavlrosu. Cunvolculus sepinm

v. coloratus, Littorella, Stratiotes, Atisma Plantago v. lanceotata,

hm lucens, nitens & marinus , Carex paniculata <fc .

galii. Som

ejendommelige for nogle smaa Sandbakker i den nordvestlige

og sulostligc Del af dette Bælte nævnes: Vicia lathyroides, Fragaria

collina. i ismria purpurea, Saxifraga tridactylites, Scabiosa Colum-

baria, Hypochaeris glabra, A rno s eris og Botrychium Lunaria, foruden

adskillige sandyildétldfl Planter, der tillige forekomme paa enkelte

sandige Marker i den nordostlige Del af Lolland, men ganske

mangle i det storre sydvestlige Parti, nemlig: Teesdalia, Hyperi-

cum humifusum, Verbascum thapsiforme. Thymus Chamædrys,

Ja tont Heimaria glabra, Aira flexuosa og Setaria viridis.

Den Sydvest for det omtalte Bælte liggende Del af Lol-

land er betydelig rigere paa Plantearter end det nordostlige

Parti, hvilket dog foruden Forskjellen i Slorrelse væsentligst

synes at have sin Grund i, at den er langt bedre undersbgt

og at den besidde* en lang sandet Havstok, som strækker

sig fra Albuen til Kramnitze og fortsættes paa Bredfjed med
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temmelig hoje Klitter. Paa denne Sandstrimmel voxe folgende Planter,

som ikke ere fundne andensteds paa Lolland: I

<<.y, Silene nutans & viscosa, Seleranthus perennis, Crambe

Artemisia campestris c. var. sericea, Senecio vulgaris v. radiatus,

Hieracium umbellatum v. dunense, Solarium Dulcamara v. mnrimnv.

Carex arenaria, Agropyrum junceum, acutum & obtusiusculum,

Bromus hordeaceus, Corynephorus canescens v. maritima, Psamma

arenaria & baltica , Phleum arenarium, Dactylis glomerata var.

Endvidere forekomme paa den

lerede Bund i de saakaldte Saltninger, som ofte oversvommes af

Havvandet og som især indtage store Arealer ved begge Ende-

punkter af Sandstrimlen, nemlig ved Nakskov- og Rodbyfjorde,

folgende Planter, som heller ikke ere fundne andensteds paa Lol-

land, nemlig : Tetragonolobus marit> nwe, Dianthus

.

holosteoides, Stellaiia media v. apetala, Cochlearia officinalis, Ranun-

Blilum botrtjoides, Kochia hirsuta, Iris spuria, Asparagus, Allium

Scorodoprasum v. minus, Ituppia brachypus, Carex extensa tfc di-

stans, Scirpus parvulus & rufus, Eleochuris uniglumis, Lepturus

filiformis & var. subcurvatus samt Agrostis alba v. coarctata.

Som hyppig forekommende paa disse Strandenge kunde endnu

nævnes Marasmius oreades, som bidrager til Dannelsen af de

saakaldte Hexeringe, og Bovista nigrescens. Forlader man Kyst-

egnen , udmærker den storre sydvestlige Del af Lolland sig

ved en temmelig stor Ensformighed, saavel i Landskabets Karak-

ter som i Vegetationen; alligevel findes dog netop i dette Parti

flere ejendommelige og ved den Mængde, hvori de optræde, endog

karakteristiske Planter, saasom Leonurus Marrubiasirum, som

man træffer hyppigt langs Vejene gjennem Landsbyerne, Belonica

officinalis, som er ejendommelig for Egeskovene, Ononis hircina,

som pryder Enge og Kratskove, Senecio erucæfolius hist og her

paa de lerede Diger, Linaria spuria flere Steder i Mængde paa
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Bratmarker og i Vintersæden, Falcaria Rivini, som et Par Steder

forekommer i overordentlig Mængde som uudryddeligt Ukrud paa

Markerne, hvor den danner store blaagraa Pletter, Papaver Rhoeaa,

som giver Agrene Vest for Nakskov en skarlagen Farve, og ende-

lig Colchicum autumnale, der paa et enkelt Sted forekommer i

saadan Mængde paa Agrene, at den er vanskelig at udrydde.

Desuden forekommer her i storst Mængde, men ikke udelukkende:

Eckhm vulyare
:

som paa mange Steder i den nordlige Del

farver Markerne blaa , endvidere den for alle vestlollandske Veje

saa karakteristiske Dipsacus silvestris, der ogsaa undertiden ud-

breder sig paa Agrene og overalt bidrager til at give Egnen

Karakter, selv om Vinteren, da de store, piggede Blomster-

hoveder blive siddende paa de stive, kandelaberformigt forgrenede

Stængler hele Aaret rundt.

Af Planter, som ere ejendommelige for det n o rd ostlige Parti

af Lolland, kunne mærkes: Sarothamnus, Ulex, Potentilta procum-

bens, Cardamine amara, Viscum album, Archangedca litloralis og

'ni arenarium. Ende) Planter forekomme mere eller

mindre almindeligt i den Ost for Marieboso liggende Del af

Lolland, men mangle ganske i den si fir re restlige Del, saasom:

Teesdalia, Thymus Chamædrys, Lamium album^ Sambucus Ebulus,

Juniperus og Cystopleris, eller ere dog yderst sjeldne mod Vest,

f. Ex. Silene inflata, Sedum acre, Jasione og Anchusa ejfkmtdu.

I Henseende til Vegetationens Karakter i det Hele

taget skal jeg indskrænke mig til at fremhæve de Ejendommelighe-

der, bvorred Lolland udmærker sig navnlig fra de andre danske Oer,

det være enten ved en rigeligere Optræden af andensteds sjeldne

Planter eller ved Mangelen af saadanne Planter, som i andre

Egne ere almindelige eller endog karakteristiske. Hvad Skovene

angaaer, da er Arealet af disse forholdsvis storre end i nogen

anden Provinds, nemlig 23,700 Tonder Land (hvoraf omtrent

18,000 Tdr. L. Fredskov), som er temmelig ligelig fordelt; dog

findes de stfir-le s irnmenh.rn^eiide Skovstrækninger i Midlen af

Landet (Christianssædes Skove) og langs Guldborgsund, hvorimod



en stor Del af Norreherred (den nordvestlige Del af Lolland)

er aldeles blottet for Skov. I Henseende til Skovenes Sam-

mensætning spiller Egen en endnu storre Rolle end

ellers for Tiden er Tilfældet i de danske Skove, hvilket synes

at hidrore fra den sidere Jordbund; dog findes naturlige,

næsten rene Bogeskove i de hojere liggende Egne, og i den

nyere Tid er en stor Del af de ældre Egeskove, ved Udgravning

og Bortledning af Grundvandet, ifærd med at forvandles til Unge-

skove. Dr. Larsen siger i sin topographiske Beskrivelse af

Lolland 1833: „saa ranke og saa skjonne Ege- og Bogetræer,

som jeg har seet i Laaiand, veed jeg ikke at have seet i nogen

af de 6'vrige danske Provindser", og Dr. Vaupell afgiver ogøaa

i sit Skrivt om de danske Skove det Vidnesbyrd, at de smuk-

keste danske Egeskove findes paa Lolland. De smukke, hojstam-

mede Ege i Guldborglands Skove have en Hojde af 90 Fod og

udmærke sig ved meget brede Aarringe, medens Rudbjerggaards

Egeskove udmærke sig ved en ejendommelig smuk Egeform, hvis

hoje Kroner bestaae af tæt paa hinanden folgcnde Grenlag, som

næsten naae ned til Jorden. Af de i Danmark kjendte 41 Kæm-

peege, som ere over 18' i Omfang i Brysthbjde (see Vaupell

„de danske Skove"), findes 12 paa Lolland, af hvilke de storste

ere 33 1 -' og 32" i Omfang og findes i Guldborglands og Chri-

sli.mssædes Skove. Medens Egen synes at trives godt overalt

paa Lolland, er dette ikke Tilfældet med Bogen; paa det fede,

stive Ler, som strækker sig langs den ss<hes.tlige Kyst fra Nak-

karakteristiske Udseende og Sammensætning ejendommelige for

Lolland. — For at give et Begreb om disse Skoves Sammen-

sætning, skal jeg give en kort Beskrivelse af en til dette Parti

horende, tildels i Naturtilstand værende Skov paa Vejlo (nu en

Halvn) i Xakskovfjord. Foruden de storre og mindre Ege, som

danne Hovedmassen, findes her talrige Linde (Ttlia pany'/ol/a.

som dels danne en frodig Underskov, dels voxe op til store



Træer af Hojde med Egene, hvis nedre Grene snart udtorros i

Lindens Skygge, hvor disse Træer, som flere Steder er Tilfældet

i denne Skov, voxe med Grenene ind i hinanden. Hvad der

især er mærkeligt ved denne, ligesom ved flere af de i det

nævnte Strog forekommende Skove, er de talrige Pæretræer,

fra ganske smaa Exemplarer til store Træer næsten af Egens

Hojde; efterat have seet disse Skove kan man neppe tvivle om,

at Pæretræet er et hos os vildtvoxende Træ. Indblandede i rin-

gere Mængde findes Ælm, Ask, Bævreasp og Navr, de to

sidste hyppigst optrædende som Underskov, hvilken iovrigt væsent-

ligt er dannet af en Mængde Benved, Lonicera Perl-

Viburnum, Cornus, Rosa tomentosa, Rubus plicalus og mod Udkanten

af et næsten m_r)"ni!rm!t r:i- -ligt Slaaenkrat, medens Hassel

og Hvidtjorn her ere mindre fremherskende end i de ovrigc

Egeskove i dette Strog. Ogsaa Skovbunden er ejendommelig her

og udmærker sig ved en langt storre Frodighed end Bogesko-

venes Bund, især naar man anstiller Sammenligningen midt

om Sommeren. Her træffes en Mængde Betonica officinalis,, som

er særlig karakteristisk for disse Egeskove, hvor den forekommer

Ofenrli, medens den neppe træffes udenfor samme; endvidere eé

Mii' 1

1 -i I o Asp/u-ih/us i. Alliiun Scorodoprasum, Serratula tinttoria,

Melampi/rum pralende & rri.^ahtm. Jmt run >j!<iutn.< . Dianthus bar-

batus, Hypericum hirsnlum. Caitijnntnbi lalijolia m. fl. I denne

Skov forekomme ogsaa de ellers paa Lolland meget sjeldne:

••« og Agrostis canina. — En i det

væsentlige lignende Sammensætning have de ovrige i dette Parti

af Lolland forekommende Skove, som karakteriseres ved Mangel

paa Bog. Af urteagtige Planter kunde foruden de ovenfor nævnte

i Vejlo Skov forekommende (af hvilke Asparagus dog kun findes

i Skove umiddelbart ved Kyslenj endnu mærkes som hyppigt
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forekommende: lnula salicina, Galium boreale, Geranium palustre,

Lotus uliginosus og Sonchus'palustris. Dog danner Ha ssel en, der

i Regelen spiller Hovedrollen i Underskoven, paa mange Steder

en næsten uigjennemtrængelig, mork Tykning, uden Spor af

Plantedække under sig; men saasnart den gjennemhugges, frem-

komme strax de nævnte urteagtige Planter i Mængde. Som en

Modsætning til disse Egeskove staae nogle gamle naturlige Bøge-

skove , som findes dels i det oftnævnte mellemste Bælte ,
navn-

lig omkring. Marieboso, dels ved Guldborgsund, hvor der findes

Bogestammer af 15V i Omfang i Brysthojde; men i disse Skove

bestaaer Jordbunden ogsaa af en mere sandblandet Mergel, og

navnlig have de en hojere Beliggenhed end Oens ovrige Skove.

Derfor siges ogsaa paa Lolland , al hvor Egeskove ryddes til

Agerland, giver Jorden bedre Sæd end hvor Bogeskov ryddes. I

disse Bogeskove er Foraarsfloraen den overvejende, og Skovbun-

den belfaaer hovedsagelig af Hepatica, Corydalis cava & fabacea,

Mercurialis, Oxalis , Asperula, Convallaria majalis, Galeobdolon,

Stellaria nemorum, Sanicula, Poa iu-wor<ili.<, Melira unijlora. Stor-

stedelen af Skovene paa Lolland ere dog Blandingsskove, i

hvilke Bogen er i stadig Tiltagende paa Egens Bekostning; i

nogle Skove, navnlig i den ostlige Del, spiller Avnbogen en

betydelig Bolle, dels som Underskov under Egene, dels selv

dannende hele Skove; saaledes findes en Avnbog-Skov (Roden)

paa 800 Tdr. Land ved Nysted. Linden forekommer temmelig

hyppigt, især i Strandskovene, men er ifærd med at forsvinde i

de forstmæssigt .behandlede Skove. Overalt i Skovene findes en

natertig Opvæxt af Ahorn {Acer Pseudoplatanus), Ask og Ælm
{Ulmus montana) i storre Mængde end jeg andensteds har truffet

det. Ellen findes endnu hyppig paa de sumpige Steder i Sko-

vene, men har kun en ringe Væxt, medens de talrige, gamle og

store Ellelrunter, hvori Ron og Ask ofte finde et passende

Voxested, synes at tyde paa en tidligere storre Frodighed. En

mærkelig gammel Birkeskov af naturlig Oprindelse findes paa

Oen Skjælsnæs i Marieboso; det er Dun birk en, som her fore-



kommer og danner en tæl Bestand af store og smaa Træer, med

Underskov væsentlig bestaaende af Hæg eb ær, som kun er truf-

fen paa et Sted til paa Lolland. Her skal for mange Aar til-

bage, være skovet en betydelig De! Birkebrænde. I Soen tæt

udenfor denne Skov Ondes endnu mægtige Fyrrestod, hvoraf

Levninger drive op paa den muddrede Bred. En nærliggende

Skov ,jAaleholt" har en hojere Beliggenhed og udmærker sig

ved meget hoje Boge, i hvis Kroner 2 Par Orne (Kongeorn og

Havorn) have anbragt deres Reder.*)

De sædvanlige Naa le træer, dog hyppigst Ro dgra n, findes

hist og her i Plantager; ligeledes plantes Alnus incana og Betula

ogsaa nogle Steder i Moser og selvsaaet ved Bredden af Oer i

Hariebøso. Prunus avium forekommer sjelden, og de enkelte

Exemplarer, som findes, ere maaskee kun forplantede til Skovene

fra Haver ved Hjælp af Fugle. Qvercus sessiliflora og Acer pla-

tanoides mangle ganske.

Skovbunden er hyppigere end andensteds forsynet med

lliernriiim lioreale. Dij>>acus pilosus , der ogsaa forekommer hist

og her ved Veje, Epipactis lalifolia & microphylla, Schedonorus

asper & serotinus, Veronica montana, Primula elatior & o///< •inaUs.

Ajuga replans og Hedera, som enkelte Steder (f. Ex. i Knuthenborg

Dyrehave) beklæder navnlig Egen (il Toppen, bliver blomster-

bærende og er da omgivet af talrige Froplanter. Agropyrum

caninum er hyppig, Hordeum silvaticum kun et Par Steder i de

hojere liggende Skove. I Strandskovene træffes hist og her

Arum og Primula grandiflora; kun paa et enkelt Sted Corgdalis

pumila, Lathyrus niger og Rubus saxatilis ; derimod foreUimiu-r

AUium ursinum ikke i Strandskovenc, men i Mængde paa de

skovbevoxede 6<>r i Ifariebosd tilligemed Dentaria bulbifera.

I Bondernes Skovhaver træffes overalt den baade i Kronens

og Dækbladenes Farve meget vari.iblr Mdampyrum cristatum,

Melampyrum pratense, Hypericum hirsutum , Inula salicina, Cam-

') 1 Nærheden findes den for sine talrige Flintredskaber mærkelige
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panula latifolia , >Geraru '»dia magna, Selinum

Carvi/ulia, Agrimonia odorata, Dianthus Armeria, Rumex con-

. nemorosus, Enodium. Af Skov- og Kratplantcr, som

her forekomme sjeldnere end de fleste andre Steder, mærkes:

nm diurnum, C'hamærterwm, Campanula perskccfulia, Scir-

iiii des kun i Hedemoserne; af Pyro/a-Arlerne forekommer

kun P. minor hist og her. Som aldeles manglende mærkes:

Lathyrus macrorhizus . Vicia silvatica & cassubica, Circæa alpina

<k t)itcni)ki!i,i, (ir-rnuiinn -n ilinun , il j ,i> mi in nlanum, ChriJ-

sosplenium oppositifolium, Trient:; nemorosum,

'

savnes aldeles: Polypodium Phegopt I l g Di p*WM samt Eqvise-

andre optræde her i overvejende Mængde eller ere kun fælles

med enkelte andre sydlige Egne af Danmark; neppe en eneste i

nogen anden dansk Provinds almindeligt forekommende Ukruds-

plante mangler her. Saaledes forekommer overalt i Mængde paa

Agrene: Sagina apetala, Valerianella dentata, Linaria Elatine &

minor, Stachys arvensis, Alopecurus agrestis, Chenopodium i>ol//-

H$} især i visse Aar optræde i

Mængde: Delphinium Consolida og Agrostis spica venti i Vinter-

sæden. Noget mindre almindeligt, men dog vistnok hyppigere

end i de fleste uuLe Kgne al' hanmark, træffes: Ranunculus ar-

vensis, Scandix Palen, Euphorbia exigua, JSeslia, Erysimum cheir-

anthoides, Iirassica nigra, Melampyrum arvensis (der ogsaa skpuult

sjældnere forekommer i Kr;i!sU\ e) o- Anliirhinum Orontium. Paa

enkelte Steder optræde i Mængde: Papaver Rhoeas, SUene Arme-

ria (paa Kartoffelagre). Mijs'.sitm cah/rinuiti, I alcaria Rivini, L>-
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naria spuria og Gagea arvensis ; de langs Vejene saa hyppige Dip-

sacus silveslris, Pastinaca og Daucus findes ogsaa enkelte Steder

i Mængde paa dyrkede Marker, De overalt forekommende Ukruds-

planter, aa om Klin te, Korn b 1 o m s t, V al muer, Bromus seca-

linus, Carduus arvens <. Somt,,,., arvensis, Galeopsis sp. osv., mangle

naturligvis heller ikke her. Af de under det fælles Navn „Ager-

kaal" bekjendte tre Arter n Sinapis arvensis den overvejende hyp-

pigste, Raphanus Kaplntnistnnn cv temmelig almindelig, medens

derimod Brassica campesli is .synes at være meget sjelden. I

Horren savnes aldrig Loliurn linicola og Camelina foetida, hist og

her forekomme Camelina dentata, Cuscuta Epilinum og Galium

spurium ligesom ogsaa Neslia og Erysimum cheirantltoides , hvilke

to sidste dog ikke ere bundne til Hor. Mellem Boghveden, paa

de faa Pletter hvor den dyrkes, træffes Fagopijrum talåricum.

Ærtemarkerne ere ofte gulfarvede af Cltnjsanlhanum segetum, og

herskende. Paa Klover har i de senere Aar enkelte Steder Cus-

cuta Trifolii indfundet sig dannende kredsrundc gule Pletter i

samme. Det sidste Aar Markerne henligge til Græs, beklædes

de ofte med et (æt Dække af Filago arvensis & germanica, Gna-

phalium idijitw-unu Ant/wmis arvensis, Rumex acelosella, Hypnum

prælonyum og flere Mosarter, medens Græsset og Kloveren for-

svinder, hvorfor ogsaa den gamle Grundsætning i det lollandske

Jordbrug lyder paa, at man ej maa lade Jorden henligge længe til

Græs, og at „jo tiere den luftes ved Ploven, desto bedre bliver den".

Særdeles paafaldende for enhver Fremmed, der forste

Poplc:r. kiippede i 6-1r Fods H.-ljde og her, bærende et ku gie-

«
(;

i n : i _ i Hovied af tætte G rene, s crai l omgive Markerne og

danne et sammenhængen de Net over hd< ; Landet, kun meget

faa SUidet afbrudt af U>vende Hegn, be;staaende af Ha.ss el,

Bndi
.) 3 r i. og buskagtig t Pile . De omtalte tykstainnH-de Pile

udelukkende Salix



her kaldes „Rodpil", og Populus monilifera, som her kaldes

„Graapil", hvilke to Navne hidrore fra den navnlig om Vinteren

fremtrædende rode og graa Farve, som Grenenes Bark har. Pop-

len har imidlertid i den nyere Tid faaet Overvægten og fortrænger

mere og mere „Rodpilen«, om hvilken man horer den almindelige

Klage, at don ikke længer rot vil trives, hvilket formodentlig har

sin Grund i den heldige Omstændighed, at Jordbunden ikke

længer er plaget af saameget Grundvand. At Salix alba forhen

har været den hyppigst plantede synes ogsaa at fremgaae af æl-

dre topographiske Værker over Lolland , hvori ofte omtales de

utallige „spidsbladede" Piletræer, som plantes langs Veje og

Markskjæl, et Udtryk som endnu benyttes i de nyeste topogra-

phiske Værker, skjondt det ikke længer er træffende. Hist og

her findes indblandet i Poppel- og Pilerækkerne enkelte Expl.

af Populus nigra, Salix fragilis og viridis^ som bidrage til at

afbryde den af de to hyppigste Arter frembragte, dels bfaaliggru,

dels matgronne Farvetone, som hele det flade Landskab faaer om

Sommeren, naar man betragter det fra et lidt ophoiet Standpunkt.

De gamle Pile- og Poppelstammer ere sædvanlig beklædte med

en tæt Vegetation af Mos og Lav, af hvilke de forste fortrinsvis

beklæde Pilestarnmerne, nemlig flere Arter Orthotrichum og Hyp-

num, Barbula ruralis, Radula complanata og l'rullanin dilniaiu.

medens Lavarterne, navnlig Kamalina fraxinea, Parmelia parielina,

i'iliufi*, steUata. puU-erulciidi, ul>-nrn. oticacea og subfusca^ især

holde sig til Poplerne, i hvis, af Oxen ofte mishandlede, „sty-

nede* Hoveder særdeles hyppigt forekommer tætte, taglagte Hobe

af Polyporus popidinus, som e,iver den merste Ende af Stammen

et hvidt Skær. Ogsaa for do knudrede Pilehoveder ere visse

Svampearter ejendommelige, saasom Pob/poras salicinus og sva-

veolens. I Toppen ; f de lettere henraadnende Pile træffes hyp-

pigere -end paa Poplerne en frodig Vegetation af Blomslcrpl-intor,

f. Ex. Nælder, Lovetand, Ribs, Hindbær, Geranium Ro-

bertianum, Stellaria media, ligesom Polypodium vulgare i det vest-

lige Lolland neppe træffes paa andre Lokaliteter.



Langs de flettede, dode Hegn findes i det H.ele en spar-

sommere Vegetation end ved de levende Hegn og paa de brede

Diger i de andre Provindser; en Plante, som forekommer hyp-

pigere paa disse Gjærder end andensteds i Danmark, er Galium

Moltugo; som karakteristisk for Kiger o£ V ej i unde kunde, foruden

den fornævnte Dipsacus silvestris, endvidere anfores : Origanum,

Daucus, Pattonint, !_;-,<:, uhla mm ni ulm, /, ''„»otium og Poa cotn-

men dens store Udbredelse synes tildels at skyldes Dyrkningen.

Rubus- Slægten er mindre rig baade paa Arter og Individer end

i de fleste andre Egne af Danmark; Rubus vestitus, Radula <fc

ere de hyppigst« paa Gjærderne. De i Sjælland al-

mindelige Carduus acanthoides og Cerastium arvense mangle ganske,

og Plantago media forekommer kun et Par Steder, under Forhold,

som tyde paa, al den er indfort. De fugtige, lerede Biveje, især

i det sydlige Lolland, ere overgroede med en Masse Anlhemis

Cotula og Oé - en stor Form med talrige ud-

spærrede eller bueformigl nedboiede Grene), hisl og her blandet

med Inulapulicaria, Gna g Erythræa pulchellav.

minima. Især i Strandegnene forekomme paa Diger og Vejrande

en overordentlig Mængde Tanacetum , endvidere lnula Britanica,

Linaria vulgaris, Conium maculatum, Sedum Telephium, Ononis

campestris, Melitotus officinalis, Lepidium campestre og Malricaria

(-liui»oi)iil(u ; hist og her mod Syd Campanuta glomerata.

Disse fortrinsvis i Strandegnene voxende Planter fore os

naturligt til de ved selve Strandbredden og paa S yl ten gene

udelukkende forekommende Planter. Af disse er allerede ovenfor

nævnt endei Arter, som kun ere fundne ved den sandige Kyst

»iud Sydvest og ved de to Fjorde, som begrændse samme; her

^al endnu tilfojes enkelte sjeldnere Arter, som forekomme flere

Steder ved de lollandske Strandbredder, saasom : Melilotus den-

tata, Altkæa officinalte, Stellaria crassifolia, Cochlearia anglica &

danica, Ln Ij ittm, Statice Behen, Matricaria

inodora v. salina, Juhcu.< muritimusog Hordeum pratense. Derimod



mangle her aldeles: Lå unicus, Tha-

lictrum minus, Oenanthe Lachenalii, Stalice rariflora, Armeria

maritima. Hippophaé, liela maritim i >-'. O l< ni U - Utioralis. — Ad-

skillige Planter, som ellers i Reglen holde sig til Ryslerne,

folium frayiferum, Inula Britanica og Erythræa pulchellav. minima

temmelig udbredte e\er;ill: Eniihnra li(toralis ved Mariebosd,

Samolus og Festuca littorea ved Vesterborgso: Inula (L/senh'rica

og Poa distans findes ogsaa et Par Steder langt fra Rysten. Med

Tangen, som overalt paa Lolland bruges til at bedække Monnin-

gen af de slraalækte Huse, fores ofte Strandplanter (Lepigona,

Airiplices) ind i Landet, men de forsvinde sædvanlig efter nogle

Aars Forlob. — Hvad de i selve Havet og i Brakvand fore-

kommende Blomsterplanter angaaer, da findes de næsten alle her,

dels i de to store Fjorde, dels paa de lave Grunde, som omgive

især paa Nordsiden: >;i mm sted s Zostera minor; Pofamogeton pec~

i',i,i(u.< opfylder Fjordene i Forbindelse med Cbaraceer, og hist

og her forekomme Ruppia spiralis, rostetlala & brachypus., Zan-

nichellia paluslris <k pedkellata, hvorimod jeg kun har fundet Zan-

nichellia polycarpa i Ferskvand.

Af de i og ved de ferske Vande voxende Planter

er der allerede ovenfor ved Beskrivelsen af det Bælte, som fra

N. V. til S. O. strækker sig tværs igjennem Lolland, nævnt

adskillige, som kun forekomme der. Af andre herhen horende

Planter forekomme folgende hyppigere paa Lolland end i de fle-

ste andre Egne: Epilobium telt nyonun,. Senecio aqvaticus, Rumex

:
'

-

yeton fjrumineus (baade et og (i) og Carex riparia; ved Bredden af

hyppigt: Rumex maritimus og Inula pulicaria, flere Steder i Sel-

disk optræder his! ni; her l.athyrus palustris; af andre sjeldnere

horhenhorcnde Planter træffes hist og her: Viola slricla, Rumex



palmtris og Ceratophyltum muticum. Af andensteds a t m i is . !.
! i

- .-

Planter forekomme her sjelden: Cardamine amara, Achillæa ptar-

mica, Potamoyeton perfoliatus&rufescens, Catabrosa aqvatica, Gly-

ceria spectabilis og Ayrostis canina, og som aldeles manglende kunne

.-' rrilm ,ih,)n, 5/ hi rpip^ilu. Monlin rirti-

laris, Trollius, Xasturtium ojfcinale, Cai damme intamedia, Pri-

mula farinosa, Callitriche autumnalis, Herminium , Sayitturia, Cla~

dium, Eriophorum latifolium og Alopecurus pratensis. Fattigdommen

paa Kilder og Skovbække kan forklare Mangelen eller den sjældne

Forekomst af flere af de nævnte Planter.

He demo se vegetationen er forhen omtalt ved Beskrivelsen

af det mellemste Bælte, hvor den udelukkende optræder; ftkjoniH

der kun findes faa Hedemoser paa Lolland og slet ingen egentlige

Lyngbakker eller Heder, saa mangle dog meget faa af de ogsaa

paa Oerne nogenlunde udbredte Hedeplanter, som derfor næsten

alle ere sammentrængte paa nogle faa Pletter paa Lolland; som

her manglende kunne nævnes: Drosera intermediet, Vacunium

vitis idæa, Pedicularis silvatica, Juncus filiformis & sqvarosus, Scir
:

pus cæspitosus, samt de især paa Lyngbakker forekommende //«/-

pericum pulchrum, Ajuya pyramidalis, Galium saxalite og Arnica

montana. — Hedelyngen forekommer sjelden udenfor de omtalte

Hedemoser, hyppigst ved Kysterne, og overalt kun i faa Ex-

emplarer. Rigtignok bære mange Egne af Lolland Navnet „He-

den«, men dette hidrorer kun fra den gamle Benævnelse af de

store Overdrev, som fandtes forend Udskiftningen, uden at disse

havde nogen hedeagtig Natur.

Som man kunde vente det, forekomme Sandplanter sjelden

' et saa leret Land som Lolland; men det gaaer med disse

som med Hedemoseplanternc, al paa de faa gunstige Lokaliteter

optræde saa mange Arter, at den absolule Mangel bliver mindre

end man skulde tro. De paa sandige Strandbredder saavelsom

P<ia de faa sandede Marker voxende Planter ere omtalte ovenfor.

Mærkeligt nok forekomme dog adskillige af de ellers for sand-

yndende ansete Planter temmelig almindeligt selv i det mest le-



rede vestlige Lolland, nemlig Trifoliuw nrvense. Spiræa filipen-

dula
>
Pimpinella Saxifragå, Erigeron acre, Solidago , Filago ar-

vensis, Rumex acetosella, Carex hirla, Triodia og Calamagrostis Epi-

gejos, af hvilke de Heste hyppigst forekomme paa de talrige Kæmpe-

hoje, paa hvilke endvidere næsten udelukkende træffes: Vicia

i, Vulpia, Festuca ovina, Airopsis præcox & caryophyl-

læa. At Kæmpehojene ofte bære saadanne sandyndende Planler

ligger maaskee deri, at Regnen i Tidens Lob har bortskyllet

mere Ler end Sand af det overste Lag, hvorved dette er bleren

mere sandholdigt end ellers er Tilfældet med den lollandske

Jordbund. Som sjelden forekommende mærkes: Radiola, Dian-

thus deltoides, Lepigonum rubrum, Spergula arvensis, Antennaria,

Filago minima og Avena pratensis. Adskillige Sandplanter træffes

her alene paa sandige Havstokke, nemlig: Scleranlhus perennis,

Artcvtiaia campestris, Armeria elongata, Carex arenaria, Coryne-

phorus og \ is, og som aldeles manglende kunne

nævnes: Ornilhopus, Pulsalilla, Thymus serpyllum, Filago npicu-

lala, llypochaeris maculata (?), Phleutn Boehmeri, Digitaria glabra

og Nardus.

Af de især omkring Landsbyer voxende Ruderatplanter

kunne, foruden den paa Lolland ejendommelige Lepnurus Marru-

-nm hyppigere her end i andre Egne: Sapona-

ria, Silcne Armeria, Malva borealis, Reseda luteola, Cuscuta eu-

ropæa, Inula Helenium, Chenopodium murale tfc urbicum. Sjelden

mangle i nogen lollandsk Landsby: Artemisia Absinlhium, Chrys-

aiitltDiiiuu l'urthniium <_ \ t r ' »<i ojjt inuits. Inilken sidste dog

ogjsaa ofte træffes fjernt fra Byer; hist og her optræde: Senebiera,

Sisymbrium ofjirinudx. flryoxin nUm. I'hi/.«ili.< . .Symplnjtum, Asperuyo,

Sambui usEi iut, /'<••/-/'/"-

num nodosum, Amaranlus Blitum, Schedonorus sterilis, ffordeum

murinum; paa et enkelt Sted findes: Solanum miniatum, Ballola

ijttl ... l'arictaria. Af de paa saa-

danne Steder forekommende Rumices ere Rumex obtusifolius &

crispus overordentlig hyppige, derimod mangler Æt



«3

Af-andre manglende Ruderatplanter mærkes: Echinospermum, Lac-

tuca scariola og Chenopodium Vulvariå.

Da Kalken intetsteds træder op til Overfladen, forekomme

de kalkbundne Planter (f. Ex. endel Orchideer) aldeles ikke, og

adskillige kalk) ridende ere maaskcc derfor sjeldne, saasom: An-

thyllis, Siknc iufhitu. Aruh i- hirsuta, Acinos , eller mangle al-

deles, nemlig: Medicago falcata S; minima, //eiiutliemum, Veronica

spicala, Vincetuxiram .>-: llrur!,;j n-liiim pinnalum.

Foruden de i det foregaaende nævnte Planter, som mangle

paa Lolland, medens de ere fundne i de fleste ovrige Egne

af Danmark, kunne endnu nævnes: Rubus suberectus og Rub.

dumetorum, Epilobium vtryilnm , Geranium silrntimm, Sinapis

alba, Corydali* rlacintlatu, Thal.,r(rum simplex, Hihes alpinum,

Veronica verna, Tragopogon minor, Carex stellulata # digitata

og Atena strigosa, af hvilke dog vistnok flere ved nærmere Under-

søgelse ville vise sig at forekomme her, om end sjelden.

Af hybride Former har jeg paa Lolland fundet Primula

•pto-nfyrHm; Stéetyå tikalko-pa-

lustris og Tragopogon pratensi-porrifolius. Af Afarter eller sjeld-

nere Former, som hidtil ikke ere angivne fra andre Egne af Dan-

mark, mærkes: Mellandrium vespertinum v. coloratum, Stellaria

media v. apetala , Nasturtium sikeslre v. rivulare, Solanum Dulca-

tnara v. laciniatum. Mentha arvensis v.v.glabra é> rtparia. Galuua

boreale v. hyssopifoiium , Orchis mascula v. ecakarata, Juncus

Gerardi v. prolifer, Ekocharis palustris v. bkpkita. (.'urynepltoru*

canescens v. maritima, Agrostis alba v. coarctata samt vivipare For-

mer af Agropyrum acutum, Enodium coeruleum og Aira cæspi-

tosa. — Hvidblomstrede Exemplarer af Planter, som ellers have

farvede Kroner, synes mig at forekomme usædvanlig hyppigt paa

Lolland; et Par Arter, nemlig Verbascum Thapsus og Geranium

imi, træffes endog li-osaa ofte med hvide som med de

andensteds normalt forekommende gule og rode Kroner.

Angaaende Planternes Historie paa Lolland vides natur-

ligvis ikke synderligt, dog kunde maaskee enkelte herhen-



horende Brudstykker have sin Plads paa dette Sted. Da bele

Floraen paa Lolland, saavelsom i det ovrige Danmark, sik-

kert er indvandret andenstedsfra, ikke paa eengang, men efter-

haanden, kunde der navnlig være Tale om at undersoge Ar-

ternes relative Alder paa Oen, hvilket imidlertid for de fleste

Planters Vedkommende er en Umulighed, idet man har for faa

Kjendsgjerninger at holde sig til. De Planter, hvoraf man finder

Levninger i de dybere Lag af Torvmoserne, have ganske vist en

gammel Borgerret i Landet, om de end ikke hore til de allerforst

indvandrede; men Antallet af de paa denne Maade opbevarede

Arter er kun ringe. For Lollands Vedkommende kunne saale-

des anfores som horende til de herfra tidligst kjendte Planter:

Chara, Potamogeton, Nuphar, Nympkæa, Trapa natans, Carices^

Lastræa fdix mas § Thelypteris , Hypnum fluitans § cordifolium,

Iris pseuducorus, Fyrren, Linden, Egen, Ellen, Has-

selen. Af Bogen findes ligesaa lidt Levninger her som i de

ovrige danske Moser, ja den synes endog at være indvandret

senere eller idetmindste at have faaet senere Overhaand paa Lolland

end i de fleste ovrige Provindser. At Skovbundens Urter have \t-\Ut

tilligemed de Træer, i hvis Skygge de pleje at voxe og af hvis

forraadnede Lov de skulle hente deres Næring, er meget sand-

synligt, saa at de fortrinsvis, om ikke udelukkende, til Bogelovet

og Bogens Skygge bundne Planter maaskee ere indvandrede til-

ligemed Bogen, f. Fx.: Oxalis Acetosella, Anemone hepatica, As-

perula odorata, Metica uniflora, Milium effusum, hvilket ogsaa kan

siges om adskillige til Bogen bundne snyltende Svampe, f. Ex.

Polyporus fomentarius. De i Torven forekommende store Polypori

synes at tilhore Polyporus resinosus, som foruden paa Bog ogsaa

træffes paa mange andre Lovtræer.

Mange Planter ere efterhaanden ind for te forsætligt

dyrkende Stamme, og adskillige tidligere hjemmehorende

Planter ere vel ogsaa samtidig udryddede; men Forandringerne

i Vegetationen have dog sikkert ved Skovenes Rydning og Jor-



dens Opdyrkning mere bestaaet i Indskrænkningen af nogle og

i storre Udbredning af andre Planter, hvilke Forandringer dog ikke

ere foregaaede pludseligt, men gjennem mange Aarhundrcder

:

saaledes blev i Aaret 1657 en Mængde Skove i Lollands Norre-

herred afbrændte og odelagte af Svenskerne og Arealet senere

taget under Ploven; Udskiftningen i Slutningen af forrige og i

IJ' _> nirlscn af dette Aarbundrcde foraarsagede, al medens Mor-

stedelen af Skovene bleve indfredede, forvandledes store Stræk-

ninger af samme til Agerland; i tidligere Skovegne bleve kun

smaa spredte Skovhaver levnede til Flegningshugst, men selv

disse ere i den nyeste Tid ifærd med at forsvinde. Ogsaa i andre

Henseender har Udskiftningen forandret mange Egnes Karakter;

i mange Egne, hvor der nu findes lutter smaa inddigede og ind-

hegnede Marker, fandtes i Slutningen af forrige Aarhundrede ud-

strakte Overdrev eller „Heder", som tildels synes at have været

bevoxede med Ononis eller som de her kaldes „Kragetjorne", at

domme dels efter ældre Beretninger, dels efter Vegetationen paa

de rigtignok meget faa og smaa uopdyrkede Pletter, som ere

levnede af hine Overdrev.

I Henseende til de i det Store dyrkede Planter, da

træffes af Byg saagodtsom kun Ilordeum distichum, mellem hvil-

ken hist og her findes et indblandet Exemplar af Hordeum vul-

gare, som nu kun dyrkes sjelden og sporadisk, medens den for 50

Aar siden dyrkedes langt hyppigere. Af Bug dyrkes kun lidet og

neppe nok til eget Brug. Havre dyrkes nu mere end for-

hen; kun Avena sativa dyrkes, men indblandet heri undertiden

Avena orientalis. Hveden indtager her paa den fede, lerede

Jord et storre Areal end i andre Egne af Danmark og dyrkes

» en Mængde Afarter, f. Ex. brun og hvid, glat og lodden, med

og uden Stak, hvilket alene giver 8 Kombinationer, som alle fore-

komme, ikke at tale om talrige Overgange. Allerede for 100 Aar

siden siger Pontoppidan i Dansk Atlas: „Hvede vides noksom

at være Laalands egentlige og allerbedste Afgriide; dens Mængde

udgjor gemenlig en Fjerde Deel af Landets aarlige Sæd".



Ærter have forhen spillet en vigtigere Rolle paa Lolland

end nutildags. Pontoppidan*) omtaler 6 Slags af denne „vigtige

Deel af Laalands Frugter", nemlig to Slags graa Ærter, mindre

og storre, hvilke sidste siges at være bekjendte under Navn af

„Laalandske Rosiner", 3 Slags hvide Ærter og nogle, „som falder

bestandig gronne og gjemmes til Vinter- Spise, da de have An-

seelse af at være nyligen voxne". De store graa Ærter dyrkes

nu meget sjelden, og i de seneste Aar er Ærtedyrkningen be-

tydelig aftagen paa Grund af de Ødelæggelser, som Bladlusene

flere Aar efter hinanden have anrettet, Ødelæggelser som dog

allerede fandt Sted i Pontoppidans Tid, der ansaa Aarsagen at

være „en Slags tyk Taagc eller usædvanlig Dug", der faldt paa

Ærterne i Blomstringstiden og efterlod sig en Mængde smaa

Insekter, som fordærvede Sæden.

Mærkelig nok synes Lind ser forhen at have været dyrkede

paa Lolland. Efter en Forordning af 17 April 1688 Art. 4,

skulle Præsterne i Lolland nyde alle 3 Tiender af Vikker, Bon-

ner og„Lintzer«. Lindser omtales som dyrkede paa Lolland, om

end sjelden, af Mag. Monrad (f 1711; nævnt i Rhodes

Laalands Historie '). Pontoppidan nævner ogsaa Lindser blandt

dyrkede Planter paa Lolland, og endnu 1806 siger Begtrup**):

„Lindseavlen er meget aftaget, og er nu en Sjeldenhed". For

Tiden dyrkes Lindser kun enkelte Steder i Haver.

Vikker dyrkes almindeligt ti! Hestefoder, dels ene, dels

hyppigere blandet med Ærter og Havre.

Bonn er (Vicia Faba) dyrkes kun i ringe Mængde.

Klover er maaskee dyrket tidligere paa Lolland end i det

(ivrige Danmark, thi af et Brev fra Abraham Lehn***) dat. 3

Mai 171!) sees, at Kb'i\erfn". allerede dengang blev saaet ved Ber-

*) Den Danske Atlas Tom. III Pag. 249 (Aar 1767) og Tom. I Pag. 541



ntzgaard, og i et andet Brev dat. 17 April 1756 omtales baade

den rode og hvide Klover. lovrigt saaes til Græsning foruden

rod og hvid Klover især Phleum pratense, under Navn af Timoihv.

og Rajgræs (Lolium perenne); hist og her dyrkes Medicago lu-

pulina under Navn af gul Klovcr. Ilrouutx arrmsis mider Navn

af Silkegræs, og i de seneste Aar italiensk Rajgræs.

Boghvede dyrkes ikkun faa Steder og kun, ligesom den

endnu sjeldnere dyrkede Spergel, som Foderurt. I de senere

Aar, efterat den lollandske Landmand ikke længer concentrerer

sin Bestræbelse paa den storst mulige Kornproduction , men til-

lige mere end forhen har Opmærksomheden henvendt paa Ud-

h] l t IK tarholdet, bliver Dyrkningen i det Store af Run-

kelroer, Gulerodder og forskjellige „Roer" af Slægten

Brassica mere og mere almindelig. Dyrkningen af Kartoflen,

»kjSndl denne horer til de senest indforte Brodplanter, er her som

overalt stærkt aftagen , og sjelden sees nu som forhen en blom-

strende Kartoffelager, da den i Reglen ikke naaer saavidt i sin

Udvikling. Rapsens Dyrkning synes at være periodisk og ind-

skrænkel til de .shine Gaarde, medens Horren mest dyrkes paa

Smaalodder. En Ager med Hamp sees sjelden. Kommen
dyrkes undertiden paa Marken i den mellemste Del af Landet.

PaaTobaksdyrkning havde man i Po n lopp i d an s Tid begyndt

at lægge Vind, f. Ex. paa Saxkjobing Bymark, men den er nu

»i Ghjrani jho't'iNs, sules ku hen at have afgivet en ret god For-

Indsamlingen ubetydelig; og den er nu ganske ophiirt, tildels

som en Folge af Mannagræssets Aftagen tilligemed de vaadc

Knge.

'"'li'Hfe her, skjondt man tildels ikke kjender deres oprindelige

Hjem, og selv de dyrkede Planter, som oprindeligt have hjemme

lui
> nedstamme dog neppe fra de vildt voxende, men ere sikkert

indforte som Fro fra andre Egne, hvor de tidligere have været



dyrkede , hvorom tildels Navnene, f. Ex. „Timothy", „engelsk

Rajgræs", „schlesisk Kloverfro", bære Vidnesbyrd.

Samtidig med Skovenes Rydning og Jordens Opdyrkning

have nodvendigvis Ukrudspl anter og Ruderatp la n ter faaet

en langt storre Udbredelse end tidligere, og adskillige,

navnlig de til en bestemt Kulturplante bundne Ukrudsplanter ere

sikkert ogsaa indforte tilligemed den fremmede Sæd; dog har

r vel ogsaa nok tidligere kunnet trives,

3, paa Strandbredder og Naturens egne Rui-

ner; saaledes er Strandbredden af den ode, ubeboede Lindholm

det eneste indenfor det her beskrevne Omraade bekjendte Voxe-

ratplante omkring beboede Steder. Med Kornsorterne er sand-

ndfort: Klinten, Kornblomsten, Riddersporen,

Flyvehavre, Giftig Rajgræs og Hejregræs (Bromus seca-

linus). Chrysanthemum segetum, der her ligesom i Jylland kaldes

„Brandenborgere" og paa sidste Sted menes at være indfort med

brandenborgske Tropper 1658, synes forst senere at være udbredt

paa Lolland; saaledes fortæller R h o d e i Laalands Historie 1776:

Korn plagede. Man mener de med fremmed Sædekorn ere hertil

forplantede. Vore Fædre kjendte dem ikke her i Landet." Val-

muerne synes ikke udelukkende bundne til Sæden og ere maa-

skee ældre hos os end Plantekulturen, dog synes det rimeligt,

paa Grund af dens lokale Forekomst, at Papaver Rhoeas er indfort.

strengs Lægebog fra det 13de Aarhundrede omtales som voxende

paa Agre. Med fremmed Horfro ere sikkert indforte de til Hor-

agrene bundne: Camelina foelida § dentata, Cuscuta E/^U/virti.

rialnivii sjNirnini wi 1 til I«. i sk ji-lli^c I ni. r.

tdetmiadste synes den sidstnævnte forst at være bemærket hos

os i de sidste Decennier, og endnu synes jævnlig nye Ukruds-

planter at indfores med fremmed Horfro, om de end kun faa

midlertidigt Ophold hos os. Fagopyrum tataricum er utvivlsomt



fulgt med Boghveden og forekommer paa Lolland kun som Ukrud

i samme. Falcaria Rivini, som kun forekommer paa to Steder

paa Lolland, roen begge Steder rigtignok i stor Mængde, er for-

modentlig indvandret med fremmed Sæd, og forst i de allersidste

Aar synes Veronica persica (som Ukrud i Haver), Cuscula Tri-

folii og Alyssum calycinum at have naaet Lolland, hvor de to

sidste aarlig optræde paa nye Steder.

medMenneskene, kunne mærkes : Parielaria officinalis, Amaran-

tus Blitum og maaskee Hordeum tnurinum, der alle kun forekomme

i og ved Byerne. Af Planter, som ere indforte i Middelalderen

og dyrkede som Lægeplanter, forekomme paa Lolland forvildede

og nu som fuldkommen naturaliserede: Petasites officinalis, Inula

Heknium, Chrysanthemum Parthenium, Artemisia Absinthium, Atropa,

Physalis, Symphxjtum officinale, Saponaria officinalis, Aconitum

kapellus, thlleborus viridis, Colchicum, Acorus Calamus. Andre

Planter ere for ligesaa lang Tid siden indforte som Sirplanter,

have forvildet sig og vedligeholdt sig til Nutiden, skjondt deres

Dyrkning saagodtsom er ophort, nemlig: Oxalis stricta, Geranium

pratense, Silene Armeria, Euphorbia Esula, Sambucus Ebulus,

Campamda llnptnn-nfus. I ru'/np>i
:
jun / i ; //o//«s, Narcissus pseudo-

narcissus, Tulipa silvestris, Ornitho/jalum nutans # umbellabm.

Andre Arter synes, efter deres Forekomst paa Lolland at domme,

dyrkes, f. Ex. Spiræa «. Ulex, Lycknis coro-

naria, Diantltu* larhaius, Ilcspcris matronalis, Nasturtium Armora-

cium, Papaver somniferum, Aqvilegia, Sedum rupestre, Ribes Grossula-

>•"«. M /rrln.< i,, li. mhi. ().t»<i iltern httwt*. Anagnili* ., rulca, Digitalis,

Horrayo, )!dt-s,i, hl<l,,,iz>n. Mnitha viridis, Calendula, Atriplex hor-

knsi,< ,\ mtens, Gnlnnthus nicalis. Atter andre forlængst indforte Plan-

ler forekomme endnu kun som plantede, f. Ex. Sempervivum paa

Straatage, Levisticum officinale i Udkanten af Bonderhaver, og paa

samme Maade forholder det sig med mange Træer, som ere saa

tede omkring Huse, i Alleer og Hegn, at de ud-



gjorc en ofte væsentlig Del af Floraen, og derfor bor medtages i en

Fortegnelse over samme, nemlig: Hestekastanien, Populus

alba, canescens, balsamifera, pyramidalis ,
nigra og fremfor alle,

skjondt den sidst indforte, monilijera, Salix fragilis, viridis,

i-n. purpurea, viminalis, lanceolata og navnlig alba. Al-

nus incana, Ulmus campestris og effusa, Prunus insititia, Syringa,

Berberis og Lydum. Pile- og Poppelplantningerne have især

faaet stor Udbredelse efter Udskiftningen. Med de for Største-

delen i dette Aarhundrede i Plantager indforte Na a le træe r synes

endnu ikke at være indvandret nogen for disse Skove ejendom-

melig Plante, med Undtagelse af mange til disse Træer bundne

Svampe, f. Ex. Hydnum Auriscalpium paa Fyrrekogier, Philo-

nitis strobilina m. fl. paa Grankogler. Naaletræplantningen er

indfort ved Kjærstrup paa Lolland for 90 Aar siden af v. Langen,

li. i li\is Tid endnu findes udmærkede Exemplarer. lovrigt ere

de ældste Naalelræplantager paa Lolland, ved Pederstrup og Har-

denberg, omtrent af Alder med Aarhundrcdet (Kmhre J. Wich-

feld). Som indforte med Ballast kunne maaskee nævnes: Ballota

foetida og Verbascum phlomoides, hvilke jeg idetmindslc kun har

fundet paa Pladser ved Nakskov, der kunde tyde paa denne Op-

rindelse. Til de nyeste Indvandringer kunne foruden nogle for-

hen anforle Ukrudsplanter regnes den formodentlig af Fugle i

nogle Skove indslæbte Daphne Mezereum og den maaskee af

Vinden indfiirle fcrigeron canadense. Planter, som andensteds

media, Uleæ, Stikkelsbær og Fuglekirsebær. Onopordon er

paa det eneste bckjendte Voxested forst fremkommen i de senere

Minde pat et Sted og komme igjen paa et andet, ligesom Du-

tura, der idetmindste er forsvunden fra flere af de forhen an-

givne Voxesleder paa Lolland.

Hvad iovrigt angaaer saadanne Planter, om hvilke det vides,

at de forhen have voxet paa Lolland, men nu ere forsvundne, da



er Kundskaben om disse kun ringe. Mose fyrren og Trapa

natans samt de hos Kylling fra Lolland angh ne Cwuh/jhis hucri-

ferus og Iris germanica (forsaavidt denne var andet end en for-

vildet Haveplante) ere sikkert ganske forsvundne, og mab'grid <i

det samme Tilfædet med adskillige hos ældre Forfattere angivne,

ikke i nyere Tid gjenfundne Arter, nemlig de af Kylling angivne

lalhyrus vernus, Polygonum Bistorta og Pyrola secunda, samt ad-

skillige fra forrige eller Begyndelsen af dette Aarhundrede an-

givne, nemlig Sørbiu tor-

wiitnli*. Erica Tvlralic w± Geuliana Piteiiinoixinthe. At UMsoinme

ældre Angivelser fra Lolland af Planter, som i nyere Tid ikke

ere fundne der, kunne nævnes: Arabis arenosa og Saxifraga Hir-

culus hos Kylling, Haloscias scoticum og Hypochæris måculata i

Flora Danica, samt Ti>h"'<ini< nn.iiluinini. f'm ilm/iine impatiens,

Pulsatilla nigricans og Gratiola ojjin'nuli^, hvilte alle findes i

Heerforths lolland-falsterske Herbarium, men som ligesaa godt

eller snarere kunne hidrore fra Falster. Alle disse tvivlsomme

Planter, saavelsom de fuldstændig forsvundne Planter ere i

Plnntefortegnelscn indklamrede og ikke medtalte. Paa samme

Maade forholder det sig med endel (omtr. 30) Arter, som kun

forekomme sjelden forvildede eller endnu for lidet dyrkede eller

plantede til at optages i Floraen. Det er vanskeligt at drage

Grændsen for de Arter, som bor medregnes til Landets Flora:

dog forekommer det mig naturligt lige saa vel at medregne de

*aa hjppijit i Skovene plantede Fyr og Gran som Hestekastanien

°g mange plantede Poppel- og Pilearter, lige saa vel de i det

Store dyrkede Kornsorter, Ærter og Hor, som de med samme

indh'Jrte Ukrudsplanler, saa meget mere som de alle forekomme

''JPP'gt, om end kun midlertidigt, forvildede.

Med Hensyn til Sporgsmaalet hvorfra Planterne ere indvan-

drede, da bliver vistnok Svaret, at de i endnu hojerc Grad end

' det ovrige Danmark kunne siges hovedsagelig at være indvan-

drede fra Syden. Naar undtages den meget tvivlsomme Angivelse



af Haloscias scoticum fra Rodby, findes paa Lolland slet ingen

af den halve Snes Plantearter, som Danmark har fælles med den

skandinaviske Halvo, men som mangle i Tydskland. Derimod

findes paa Lolland Nordgrændsen for flere Arier, nemlig Leonu-

rus Marrubiastrutn, Linarin spuria, Brassica oferacea, og en Mængde

Arier forekomme saa lidet og saa sjelden nordligere, at de med

Sikkerhed kunne siges at have deres Centrum mod Syd, saalcdes

folgende i Sverrig og Norge manglende Arter: Potentilla Fra-

yurimlrum, Sorbus lorminalis, Rubus vestilus , Papaver Rhoeas,

Atropa, Phtjsalis, Inula dysenterica, Crepis virens, Thrincia, Uip-

-Iris, his spuria, Gagea arvensis og Vulpia bromoides

foruden en Mængde andre Arter, som kun forekomme sparsomt

Nord for Lolland. Medens Flertallet af de af Menneskene ind-

forte , i Fortegnelsen optagne Planler hidrore fra sydligere Egne

af Europa og fra Asien, stamme dog ogsaa enkelte af disse fra

Amerika
, nemlig: Oenothera biennit, Nicoiiana

nisiica, Mimulus Intens, lldianthus uberosus, Eriyeron canadense,

Populus monilifera $ balsamifera og Pinus Strobus.

Med Hensyn til „Vaarens Komme" paa Lolland meddeles

nogle Iagttagelser angaaende Begyndelsen af endel Foraars-

planters Blomstringstid, anstillede i Aarene 1846—49, af bvilie

de to Aar (1846 og 1848) havde tidligt, de to andre Aar sil-

digt Foraar. Af disse Iagttagelser er Middelværdien neden-

Anemone hepatica . 18 Marts. Anemone nemorosa . . o

Viola odorata ... 24 — Corydalis fabacea ... 8

Veronica hederaefolia 31 — Tussilago Karfara ... 8

Gagea lutea 2 April Narcissus pseudonarc . 9

Ficaria ranunculoides . 2 — Chrysosplenium alternif.10

Primula elatior .... 2 — Pulmonaria offuinalis 11

Draba verna 3 - Taraxacum officinale 12



Adoxa moschatellina 14 \pril. Geum rivale .... . 12

Luzula carapestris . 14 — Saxifraga granulata

Caltha palustris . . 15 — Planlago lanceolata .

Corydalis cava . . . 16 _ Erodium cicutarium

Mercurialis perennis 17 — Ajuga replans . . .

Luzula pilosa . . . 19 - Arabis Thaliana . . .

Anemone ranunculoi« . 19 — Alchemilla vulgaris .

Viola eanina .... 19 — Aritlmxatithum odorat.

Glechoma bederacea 20 - Anthriscus silvestris

Oxalis acetosella. . 21 — r.lnl itlouium majus .

Primula officinalis . 21 __ Arenaria serpyllifolia

Myosurus minimus 24 — Geranium pusillum .

Cerastium semidecand.25 __ Veronica arvensis .

Viola tricolor . . . 26 — Veronica Chamædrys

Carex præcox . . . 29 ~ Geranium Robertian.

Batrachicum aqvaticum 30 - Sinapis arvensis , .

Prunus spinosa . . 1 Mai Paris qvadrifolia . .

Ranunculus auricoma 2 — Lamium amplexicaule

Orchis mascula . . . 3 - Asperula odorata . .

Fedia olitoria .... 3 — Potentilla anserina .

Veronica serpyllifolia 5 - Hieracium Pilosella .

Lithospermum arvens

Fragaria vesca . . .

8

9

_ Hottonia palustris .

Valeriana dioica . .

Stellaria bolostea - - 9 — Convall r i j 1 s 23

Cardamine pratensis 11 — Tragopogon pratensis 25

Alliaria officinalis . . 12 — Lychnis flos cuculi . 26



Fortegnelse

de paa Lolland forekommende Planter.

it aiifi.rt riter Vo\rslr,|. i, har jeg selv fundet

Lathyrus vernus Wimi

— niger Wimm.
— heterophyllus L.

Aslragalus glycyphyllos L.

TelragonoloOus maritimus

Koch.

Lotus uliginosus Schk.

Trifolium filiforme L. (Lge.

Angives fra Loll. af Kylling (Nr. 765).

Gjærder ved Raahave (Holst). Angives

allerede fra Loll. af Kylling (Nr. oOSt.

Cracca L. alm.

var. leptophylla Pr. Aalholm (Kmlide V. Wichfeld). B
fjed (Mortensen).

sepium L. alm.

M/fod L. alm. dyrket, hist og her forvildet.

angustifolia Ruth. hist og her.

lafhyroides L. Sandbakker mellem Kjettinge og G
riegade (Holst).

/•'«6a L.) hist og her dyrket og tilfældig forsi

sarirum og anden Sn>d.

Bjerremark (Holst). Gottesgabe.



Tnjnlmm minus Sm. (Lge.

— procumbens L.

— var. campestre Schrb

hisl og her.

Soliested.

Mageltving (Rasmuss

findes i Heerforths Lol

meget alm.

alm. ved Stranden;

tlmf.il.i lVl-.

estris Koch.

Engestofte (Kmhre. I. Wichlehli. Her-

ritsluv iMorlensen). Errindlev, Lidso

(Holst). SoJlested.

Aalholm (Kmhde.V.Wichfeld). Ollingse

(Mortensen). Blangs. Hyppig ved

Nakskovfjord,

meget alm.

Drupaceae (5 An

hist og her omkring Rodby og Nak-

skov (Lange)!

Storskoven Nord for Sundby (Provst

Koch).

Taars ved Saxkjobing (Holst).

Nakskov Volde.

Im.; var. med scilvglindsende, dunede

Blade, hisl og her.

:mm. sjelden i Hegn.



(Hik!,} i Skovrider lv.

Rosaceae (36 Arter).

Spiræa filipendula L. hist og her.

— ulmaria L. alm.

— var. concolor. Stensgaard.

t— salicifolia L. Holmegaard.

(irum urbanum L. alm.

— intermedium Ehrt. Hojbygaard (Holst).

— monstr. hybridum Horn. Hellinge. Angives fra Loll. af Kylling

(Nr. 163).

Comarum palustre L. Gronnegade (Elolst). Gaasso. Mariebo.

Stokkemarke.

Fragaria vesca L. alm.

— cof/ina Ehrh. mellem Stensgaard og Vestcrborg.

(— e/ah'or Ehrh.) forvildet i Haver fra tidligere Dyrkning.

Polentilla FragariastrumEh. Nakskov (Kisky).

— argentea L. temm. alm.

— repfans L. alm.

— procumbcns Siblh. Storskoven Nord for Sundby (Provst

Koch).

— Tormenlilta Scop.

— anserina L. alm.

««feu« faaraMt« L. Vindebyskov.

— idæus L. alm.

— plicatus Whe. Hojbygaard (Holst). Soholt. Stokke-

marke. Vejlo Skov.

— thyrsoideus Wimm. Vindebyskov.

— vulgaris Whe. mellem Stensgaard og Vesterborg.

— discolor Whe. hist og her.

— vestilus Whe. alm.

— var. viridis Lge. Stensgaard.

— fladutø Whe. temm. alm.

— Wahlbergii Arh. Refshale.

— corylifolius Sra. temm. alm.

Engestofte. Stokkemarke. Stensgaard.

Vesterborg.



Hosa rubiginosa L. Knuthenborg. Sæbyholm. Naksk
Volde.

- canina L. alm.; en Form rned morke Kroner ve

Kramnitz (Horn. i FI. Dan. 1821
— var. collina Jacq. Stensgaard.

— coriifolia Fr. i Mængde mellem Nakskov og Lienlunc

— tomentosa Sm. temm. alm.

— mollissima Wild. Veslerborg. Nobbollelunder.

t— pomifera Herm. Berritzgaard. Nobbollelunder.

Agrimonia Eupaloria L. alm.

— odorata Mill. alm.

ulgaris L. temm. alm.

— var. suft«ericea Koch.

— Aphanes Leers. alm.

Pomaceae (6 Arier).

Cralægus f)x!/(V <n,thn .Incq

— monogyna Jacq.

(Mespilus germanica L.)

Philadelpheae.

(Philadetphus coronarius L.)

Halorrhageae (2 Arter).

ll'l'piiK*
i ulgaris L.

— var. fluitans Liljeblad.

n tpicaium L.

jerremark (Holst). Rudbjerggaard

Skove. Vejlo Skove i Mængde.

mm. alm. Et Exemplar i Krattet

paa Borgo omtr. 12' i Omfang i

Brysthojde.

nden paa Lolland af Viborg.

Stenskov. Skov ved Holmegaard.

Vesterborg So. Nakskov.



( x Trapa natans I,.) talrige Frugter i Gallemosen ved Stens-

gaard og i Stokkemarke Torvelyng.

Onagrarieae (9 Arter).

Circæa lutetiana L. alm.

jOenolhcra biennis IL

Chamænerium anyustifolium Hojbygaard (Holst). Ravnsby.

Kpilnhmni rosemn Schreb. temm. alm.

— montanum l. alm.

- palustre L. temm. alm.

— telragonum L. a. 1
)

temm. alm.

var. /?. ofcscurum Schreb. alm.

— pubescens L. alm.

— fttrnttøm L. hist og her.

^< montano-pubescensl 2
) i en Skov ved Stensgaard.

Balsaniineae (1 Art).

Impiiliins noli tungere L. temm. alm.

Osalideae (2 Arter).

Oxalis acetosclla L. alm.

(Horn). Hardenberg (C. Gal-

L, i alm. dyrket og ofte kortvarig forvilde

alm.; i Mængde ved Marieboso.

Radiola millegrana Sm.
|
Hyltofte Fæland (Mortensen). Abbet.

(9 Arter).

Geranium saugvineum L.
[

funden pa;

— palustre I,,
j

temm. alm

t— pratensc L.

— rolundifolium L,
|

meget



(— Lathyris JL'.j

Mercurialis peretm

nellem Mariebo og Refshale.

Osttofte (efter Hornemann, funden

Stud. Dyssel i en Skov).

frangulaceae (3 Arter).

Euonymus europæus L.

Egeskove f. E\. Vej ir,

tAesculusBippocastanur,

Polygaleea (1 Art).

Volygala vulgaris L.

intet i Alleer.

Acerineae (2 Arter).

Acer Pseudoplatanus L. I alm. i Skove, som selvsaaet og vildt-

i
voxende. Exemplarer med 3-7 dele-

lige Spaltefrugter i Stenskoven,

plantet paa en Kæmpehoj i Vesterborg.

alm., især som Underskov i Egeskove;

undertiden forekomme Træer paa

over 30' Hoide og 20" i Gjeri-



Bypericum perforatum L.

var. angu$i

— qvadrangulumL.

— tetrapterum Fr.

—
- htrsulum L.

Tiliaceae (3 Arier).

tTilia grandifolia Ehrl.

f-— intermediet Dec.

— parvifolia Ehrh.

lalyaceae (6 Arter).

Mtlni'i nf/icinalis L.

Malva moschata L.

var. fasligialu 'lav-'in.

— vulgaris Fr.

>ilniaooae (14 Arter).

Agroslemma Githago L.

Vtscarta purpurea Wimu

Mcllandrium diurnu

Stensgaard. Bregnehalf. Branderslev.

ved Vaabenstcd (Holten).

dels dannende

lholm (Horn.). Saltvig. Blangs.

Avnede. Sæbyholm (Kisky). Færge-

land. Dueholm (Kisky).

iden paa Loll. (efter Flora Danica

Aar 1787).

Præsto i Marieboso. Vesterborg. Tor-

rig. Lindholm (Nord for Loll.). Vejlo.

Hellinge.

Kjettinge og Gronnegade

lark. Stokkemarke. Kjældernæs.

Ilardenberg. Knuthenborg. Vejlo Skov,

Nakskov.



Hejringe. Svinsbjerg. Hellinge. Hal-
• sted. Torpe. Nakskov (paa Kartof-

|
felagre). Angives allerede fra Lol-

land af Kylling (Nr. 619).

Kramnitze (Hornemann, Lange),

j

Hyllekrog (Holst). Kramnitze (Horne-

mann, Lange),

angives fra Lolland af Kylling (Nr. 33).

deltoides L.

superbus L.

(

Vejlci Skov.

funden paa Lolland af Holst.

! hist og her ved Sydkysten fra Errind-

|

lev til Taars Færge.

i Killerup.

Nobbelunde i Norreherred (Rafn). Forv.

ved Engestofte (Kmhde. V.Wichfeld).

Alsiuaceae (25 Arter).

Malachium aqvaticum Fr. i

Cerastium semidecandrum L.

r.eglandulosumK.c\

Oer i Rodbyfjord (Lange).

;

Bremersvold Skov (Holst). Str;

I Mængde paa Strandei

og Sæby holm.

I Osttofte (Horn.),

alm.; Exempl. med F

Sten sk oven.

Arenaria terp

Halianthus peploides Fr.



Paronychieae (3 Arter).

Herniaria glabra L.

Yiolarieae (7 Arter).

Viola patustris L.

Ncbbelunde. Færgclandet. Hellernæs.

alra. (1. apternum er hyppigst ; 2. hete-

Gronnegade (Holst).

Engestofte (Kmhdc V.Wiehfeld). Bjer-

remark (Holst). Stokkemarke.

Kun ved Strandbredder (Sonderstrand,

Lindholm).



Droseraceae (3 Arter).

Monotropa hirsuta Horn.

— glabra Bernh.

hist og her i det mcllemsie Bælte:

hyppig omkring Marieboso.

hist og her i det mellemste Bælte.

Nysted (Holst). Musse (Rasmussen).

angives fra Lolland af Kylling (tfr. 860);
findes i Heerforths Herbarium.

Hardenberg. Engestofte (Kmhde. V.

Wichfeld). Knuthenborg. Soliested.

teeae (2 Arter).

Nymphæa alba L.

Nvphar luteum Sm.

Resrdaceæ (tArt).

hist og her i det mellemste Bælte.

Hardenberg. Marieboso. Vesterborgso.

Halsted.

Cruciferæ (40 Arter).

Raphanus Raphanistfuw L

S inapis arvensis \..

var. hispida Sond.

lirassica oleracea L.

t— Napus L.

Stensgaard.

Kramnitze (Kamphovener).

j
hist og her dyrket og forvildet.

synes at være meget sjelden; ku

nogle faa Expl. ved Stensgaard.

i tcinin. alm.

I
Taars. Ourebygaard (Koch). Kraaruji

i

Avnede. Holmegaard.



Neslia paniculata Dcsv. temni. alm.

Lepidium ruderale f„. Aalholm (Hornem.). Bandholm. Skalo.

Hyppig omkring Rodby og Nalisfcov.

— campestre R. Br. temm alm.

— latifolium L. Maibolle-Oerne (Koch). Asko (J.Wich-

fcldj.Vigsnæs (Hornem.). Hist og her

ved Kysten fra Nysted til Nakskov.

l'apsellabursapastorisMnch. alm.

(auhcU)iii foetida Fr. temm. alm.

— dentata Pers. «. Vesterborg.

var. integrifolia M<\ Stensgaard. Juliinge.

Erysintum cttaranthoiiles \.. temm. alm.

Alliaria officinalis Andrz. hist og her.

Sisymbrium officinale Scop. temm. alm.

— Sophia L. alm.

fHesperis matronalis L. Stensgaard. Halsted.

Coftj7c marJItmo Scop. alm.

Teesdalia nudicaulis R. Br. Sundby. Mellem Kjettinge og Grdn-
negade (Holst).

J7itøs/>i arwewse L. alm.

Cochlearia officinalis L. Færgelandet ved Nakskov.

— anglica L, Saltvig. Bjerremark.

— rfontca L. Ourebygaard (Rosem'irn-Lehn). Errind-

lev (Holst). Juliinge. Nakskov.

^/ysswm calycinum L. Stokkemarke. Stensgaard. Juliinge.

Drafca PffM L. alm.

tAarfurttum i4nnofO«^i Fr. hist og her forvildet.

amphibium R.Br. alm.

— siIves tre R. Br. Orbygaard. Nakskov. (Paa begge Ste-

der i de senere Aar forsvunden.)

var. rtøutøre R.-.hb. Raahave og Hojreby (Holst). Hillested.

— palustre Dcc. alm.

Barbaræa vulgaris R. Br. hist og her.

— præcox R. Br. Nielstrup. Hellinge.

Turritis glabra L. hist og her.

.draéts hirsuta Scop. Vaabensted.

(x - arenes« Scop.) angives fra Lolland al K\ lling. forsaa-



( ( tul tm-iu itnpatiens L.)

Ucntaria bulbifera L.

I'umariaceac (4 Arter).

Cort/dnlis fabacea Pers.

— pumila Host.

findes i Heerforths Lolland-lahln ske

Herbarium.

Borgo og Lindo i Marieboso (Holst).

Angives fra Loll. af Kylling (i\r. 255).

Papaveraceae (5 Art

Chelidonium majus L.

Papaver Argemone L.

Berberideae (1 An),

f Berberis vulgaris L.

i Consolida L.

f Aqvilegia vulgaris L.

Killerup (forvildet). Angives allerede

Lolland af Kylling (N
T
r. 12).

ramer forvildet, f. Ex. i Sten-

(Nigella damascena L.)

t Helteborus viridis L.

Cultho [Htlustris l.

forvildet ved Stensgaard. Svinsbjerg.

paa en Mark ved Skjelsloftc.

Ilutrar/num hrlcrophyllum Fr.

var. succulentum Koch.

— confusumGr. <fc Godr.

h\p|.iu i Gadekjær.

i Hr.iUand paa ()er i Xakskovfjord

JBranderslev.

— (richophyUum Chaix. Cypressegaard (Panum). Favrsted Sko
(Holst). Sloto.



gj xccler atus L.

— Flammula L.

var. radhans Nolte.

li<arm itinunculoides Roth.

Myo surws mtmm«« L.

(FufeotiUa wtørkoM St.)

Ribesiaceae (3 Arter).

\ Ribes Grossularia L.

Savifi-iisaceae (3 Arier).

Chrysosplenium altendfo-

Crassulaceae (4^

t Sempervivum tecto

Rodbyfjord (Lange).

Mængde overalt ved Marieboso.

Marieboso.Rorgo o. fl. St,

hist og her.

hist og her ved Gjærdei , sjelden i

Skove (f. Ex. Kyllingeskov).

Ulriksdal (J. Wichfeld). Mose ved

Sæbyholm.

temm. alm. i Skove.

Aalholm (Holst). Heliinge.

angives fra Lolland af Kyllinj

Nr. 311 horer herhen.

hist og her paa Straatage.

alm. mod Ost; sjelden i den vestlige

Del (paa Kirkegaardsdiger, Kæm-
pehoje og Strandbredder).



fiscum album L.

Hunseby. Birket. Herredskirke (Kii

kegaardsdiger).

kun i Nærheden af Stranden, hvor de

er temmelig almindelig.

oesmark (1 Expl. paa Abild. Holst).

Stensore ved Ourebygd. (2 Exempl.

paa Linde, Hosenbrn-Lehn). Roden
ved Nysted (paa Navr, nu fældet;

Vaiipell).

Adoxa moschatellina

(:;».; Vit.T).

f Myrrhis odorata Scop.

( It'irnp/u/lluui temulum L.

Scandix Pccien L.

Anthriscus vulgaris Pers.

f— Cerefolium Hoffm.

Torilis Anthriscus Gm.
Daucus Carota L.

Hcracleum Sphondyliw

forvildet ved Haver.

Marker, f. Ex.

{Anethum graveolens L.)

Peucedanum palustre Mnch.

ArchaiujHica liltoralis Fr.

Angelica silvcstris L.

Selinum Carvifolia L.

i. Saxkjiibing.



f Levisticum officinale Koch. ; hist og her i og ved Bonderhaver.

lUaloscias scoti«um Fr.)? angives fra Rodby af Oder i Fl. Dan.

Aar 1765, men ikke gjenfundcn.

l.itianotis niontun a All. Kramnitze (Muller i Fl. Dan., Lange).

! Gottesgabe.

Aethusa Cynapiur,n L. .ilm.

var. pygmieo Koch. Vesterborg.

Oenanthe fisiulosc i L. !alm.

(— Lachenalii Gm.) findes i Heerforths Loll.-falst. Herb.,

men sandsynligviis samlet paa Fal-

|

ster, hvor den endnu findes.

— Phellandrium Lam. hist og her.

Bupleurum tenuissimum L. alm. ved Rodby- og Nakskovfjorde,

t i de sydlige Strandenge,

i Vesterborg og Vedby. Rubjerg-

le ved Juliinge.

\ajopudttnn Vmimji min I..

Ilclntciailuwi inuHtlntum K

\-V<:tn>sdinum sutirum Illl'm

Apimn graveolens L.

Cicuta virosa L.

Eryng, paa Havstokken Ira Rmib\

Ericincac (6,

Erica Tetralix L

Calluna vulgaris

Engestofte (Ho

alisb. hfst og her.

Koch. Moser ved Gaas
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Myrtillus

Engestofte (Rosenorn-Lehn). Soholt

(Holst)! Moser ved Gaasso.

yrrevænget ved Saxkjoljins (Holst).

JJollesminde Hestehave (Holten)!

Moser ved Gaasso. Stokkemarke.

Moser ved Gaasso. Soholt. Stokke-

kemarke. Birkets Moser.

i (12 Arter).

Samolus Valerandi L.

Primula offkhmlt- .lacq.

X officinali-da! tor l
)

— elatior Jacq.

— grandiftora Lam.

Lysimachia thyrsiflora L.

Torrigskov, Vindebyskov (Kisky).

Kjældernæs. Birket.

Stokkemarke.

Im. En Form med linie-Iancelf. Blade

ved Holmegaard og en anden med

lilla Kroner i en udtorret Dam ved

Hardenberg. Bollesminde (C. Gal-

liontibulariæ (3 Arter).

'inguicula vulgaris L. Moser ved Gaasso. Engestofte.

tricularia vulgaris L. alm.

— minor L. Stokkemarke Torvclyng.

Scrophularineae (36 Arter),
j

Euphrasia officinalis L.



Euphrasia gracitis Fr,

Hlti), in ihus major Ehrh.

— minor Ehrh.

licutaris palustris L.

i cristatum L

I Moser ved Ga:

i hist og her.

i Bonnet. Avnede. Vejlo Skov

I hist og her i Sæden, sjeldn

7 iJi'/tt'iUs purpurea L.

(Mimulus luteus L.)

[Gratiola officinalis L.)

Veronica hedcraefotia L.

t— persica Poir.

- po/i<o Fr.

— opaca Fr.

— ag restis L.

serpyllifolia L.

officiunlis i..

Chamædrys L.

„Hojekal" ved Nakskov,

i Mængde ved Kjældernæs.

Nakskov, forvildet ved Haver.

tindes i HeerforthsLoll.-falstcrskeHerb.

Vesterborg. Jullingc. Nakskov.

var. villosa Schun

— Anagallis L.

— fteccabunga L.

I imusflla aqvalica L.

Scrophularia aqvatica L.

Vaabensted. Maglemei

Onrebygaard (Rosener:

j
kjobing. Uunseby,

I
Ravnsby.



Scrophularia nodosa L.

Gronnegade (Mortensen). Saxkjobing.

Skjelstofte. Mageltving.

Skjelstofte; angives ogsaa fra Lolland
af Hornemann.

næsten Iigesaa hyppig som Hovedarten.

Ourebygd. (Litterat Beck efter Horne-
mann). Bregneholt.

pum L. temm. alm. ; (med hvide Kroner i

;
Vesterborg).

. Ihyrsoidéum Host. Pederstrup. (Bladene paa begge Sider

tælfiltede, Stovtraadene hviduldede).

aa en ode Plads ved Nakskov 1859,
senere forsvunden.

Christianssæde (Fausboll).

, Srh i.

pldomoides L.)

Solaneae (9 Arter),

Hyoscyamus niger L.

;Hropa Belladonna L.

Physalis AH.

i ITustomt i Halsted.

Fuglsang (Holst). Skove ved Aalholm

(„hvor Bærrenes Spisning nyligen

dræbte 5 Mennesker«: Muller i FL

Dan. 1778). Christianssæde (Horn.).

Saxkjobing! Hunseby (Holst). Godsted,

Hillested, Norreballe (Horn.).

entosum Koch. Lindet.

inum Bab. Bredfjed (Lange)! Sonderstrand. Jul-

linge Kohave.

niatum Dun. Maibolle (Holst).

L. alm.

Benin. Engestofte.

m Bernh. Lindholm (Nord for Lolland).

um L.) alm. dyrket.

re Dun. hyppig i Hegn om Nakskov. Taars;

forvildet paa Havstokken ved Son-

derstrand.



Cuscuta Epilinum V

— Trifolii Bab.

Asperifoliæ (17 Arter).

Echium vulgare L.

Pulmonaria officinalis L.

L,th»tp,rmnm officinale L.

Mt/osolis tersicolor Pers.

,-ilrrillril. Ifnllm.

Fierfcena officinalis \,.

Vesterborg, Torrig o.fl. St. i de s

med morkerode Kroner paa Naks
Volde,

temm. alm., dels med hvide, <

med blegrode Kroner.

Soholt (med purpurrode Kroner).

alm. i den nordlige Del.

og her med hvide

— UngulalaR. <fcSch. hist og her.

— patustris With. alm.

t Horrago officinalis L. Stokkemarke. Avnede.

Anchusa officinalis L.
'

hist og her i den ostlige Del ; sjel-

den mod Vest og kun i enkelte

Expl. (Ravnsborg, Jullinge, Sotnlrr-

strand, Nakskov).

— arvensis Bieb. alm.

S/pmi/ttjtum officinale h. Sundby (Kmhdc Wichfeld). Stokke-

marke. Vesterborg. Bregneholt.

Cynoglossum officinale L. temm. alm.

Sundby. Jullinge. Nakskov,



Galeobdolon lutom, II mis.

Lamium album L.

— purpureum L.

— amplexicaule L.

Galeopsis Ladanum L.

— Tttrahii L.

— bifida Boenn.

— versicolnr Curt.

— palustris L.

Betonica officinalis L.

Hallo ta ruderalis Sw.

var. nepetoides Lgc.

Scutellaria galericulata i

Hrunella vulgarix L.

(Iinnpndinm vulgare L.

Vest for Mariebo.

hyppig ved Rodby

og her red Strandbredde!.

mm. alm. i Skove og Krat i d

sydvestlige Del (fra Bjerremark

Nakskov Omegn); angives allerci

fra Lolland af' Kylling QNr. 109).



Acinos thymoides Moench. Bunsehave ved Rogbolle So (Kmhde.
V. Wichfeld).

Thymus Chamædrys Fr. hist og her i den ostlige Del; mang-
ler vest for Mariebo.

Origanum vulgare L. meget alra. ; ikke sjelden med hvide

Kroner, f. Ex. i Mængde paa Præslo

i Marieboso.

fElsholria cristata Wild. Musse (Rasmussen). Halsted (paa

Kartoffelagre).

Mentha silvestris L. Soholt Skov (Holst).

f var. crispata. forvildet i Sandby.

f— viridis L. Hillested. Vesterborg.

— aqvatica L. alm.

- jottca L. alm.

— arvensis L. meget alm.

var. glabriuscula Kch. Soliested.

var. riparia Fr. Soliested.

( Hyssopus officinalis L.) omkr. Saxkjobing Kirkegaard (Benzon).

Lycopus europæus L. alm.

Gentianeae (7 Arter).

Menyanthes irifoliata L. temm. alm.

Erythræa Centaurium Pers. alm.

flore albo. Bodkerskov. Vindebyskov.

— lineartfolia Pers. temm. alm. paa Strandenge, samt paa

6erne i Marieboso.

— pulchella Fr. temm. alm. paa de sydlige Strandenge

og 6erne i Marieboso.

var. wumma/ 8
) alm. ved Bredden af Damme og paa

side Græsmarker.

Gentiana Amarella L. hist og her (hypp. ved Marieboso).

— campestris L. Kjældernæs.

— Pneumotianthe L. Hunseby (Elornm.); synes nu for-

Oleineae (2 Arter).

Fraxinus excelsior L. alm.selvsaaetogvildtvoxendc i Skovene.

f Syringa vulgaris L. sjelden i Hegn; Engestofte, Mariebo.

Caprifoliaceae (6 Arter).

Lonicera Xylosteum L.



Lonicera Periclymenum L.

var. qvercifolia.

Viburnum Opulus L.

Stensgaard. Ravnsby. (Paa Rydde-
pladser i Skove).

1 .

— Ebulus L.

Soholt (Holst). Nakskov.

Freilev (Rasmussen). Kjettinge (Lange).

Taars ved Saxkjobing (Holst).

Stellatae (11 Arter).

elongatum Presl.

Campanulaceæ (S Arter).

Campanuta persicæfolia L.

— Rapunculus L.

— rotundifolia L.

latifolia 1

Bjerremark (Holst). Rud
Skove. Gottesgabe. Bolh-smitnl«-.

Hejringe. Kyllings Nr. 672, som angi-

ves fra Loll., horer maaskee hertil.

Moser ved Gaasso. Ravnsby.

hypp. paa den sandige Havstok paa

Sydkysten. Kyllings Nr. 379, som an-

u'i\rs IraLollaml. In'iirr maaskee hertil.

Christianssæde (Fausboll). Ravnsby.

Aalholm (Horn.). Jullinge. Sæbyholn

meget alm. (hist og her med hvid

alm. (hist og her med hvide Krone

alm. som Ukrud i og ved Haver.

Nysted og Rodby (Muller i Fl. Dan

Ottelund, Kronge (Holst).



Synanthereæ (93 Arter).

— Jacohæa L.

— aqvaticus Huds.

var. pinnatifidusGret

Cineraria palustris L.

(llelianthus tuberosus L.)

Chrysanthcmum segetum L

— Leucanlhemum L.

— Parthenium Pers.

Matricaria inodora L.

var. salina Wallr.

— Chamomilla L.

Aulfnmis Cotula L.

A'l'ilhiu l'turudru I..

— Millefolium L.

//c/fe perennis L.

TnuJa pulicaria L.

„Strandsandet paa Lolland« (Miiller i

Fl. Dan. Aar 1780).

mellem Soholtog Kronge (Rasmussen).

Grønnegade (Holst). Bjerremark (Mor-

tensen). Christianssæde. Aalstrup.

Vejlo. Lujtofte (Mortensen).

Nielstrup. Haverlykke. Sædinge. Neb-

hist og her forvildet i og ved Haver,

alm. (savnes neppc ved nogen Landsby).

ist og her; angives allcrod,: ligrsom

den folgende af Kylling fra Lolland.

;mm. alm. baade ved Kysten og inde



Inula Helenium L.

Solidago virga aurea L.

— uliginosum

campesm

Fr.

var. flavcsccns 1
').

Tanacetum vulgaris L.

Tusrilago Farfara L.

Pelasites officinalis Mnch.

tCalendula nff,ch,„tis L.

Carlina vulgaris L.

Cimiuiii arvense Scop.

monstr. polycephalum 1

— ianceofadfm Scop.

— pafusfre Scop.

— oleraceum Scop.

hist og her.

Stokkemarke (paa Landevejen).

IFimlmr-rrsW i Vistesen). Kragevigs-

huse (Kmhde V. Wichfeld).

temm. alra.

Haraborgerskov. Bjerremark (Holsl)!

Guldborg Færgeskov (Koch). Bjerre-

mark. Bredfjed (Lange)! Sloto.

Taars.

Bredfjed.

Bredfjed (Lange).

meget alm.

Nebbelunde. Stensgaard.

alm.; især hyppig i Strandegnene.

hist og her især omkring Kirkegaarde,

meget alm. (hist og her med hvide

Fuliiiliu (Holst). Knuthenborg. Ros-

ningen. Ravnsby.



Cirsium heterophyllum All. Bjerremark (Holst) 1

Carduus crispus L. alm. (hist og her med hvide Kroner).

Onopordon Acanthium L. Lienlund.

f Silybum marianum L. forvildet i og ved Haver. Soesmark.

Engestofte. Stokkemarke.

Lappa major Gårtn. alm.

— intermediet Lge. alm.

— minor DC. temm. alm. (med hvide Kroner ved

Ugleholt).

— tomentosa Lam.

Serratula tinctoria L. hist og her i Kratskovc, hyppigst i

den sydlige Del.

Centaurea Jacea L. meget alm. (med hvide Kroner i Skov-

længe).

var. lacera Koch. Sollestedskov.

— Scabiosa L. hist og her.

— Cyanus L. meget alm.

Iljjporltwns radicata L. alm.

— glabra L. Bregneholt.

(— maculata L.) den i Fl. Dan. Tab. 901 afbildede

Plante horer muligen hertil og an-

gives fra Lolland.

Tragopogon porrifolius L. Saxkjobing. Engestofte. Vesterborg.

Nakskov (Fl. Dan. Aar 1780).

X pratensi-porrifolius 1*). Vesterborg 1860.

— pratensis L. temm. alm.

var. tortf/j's JVJey. hist og her.

Scorzonera humilis L. Oslofte (Horn.). Findes i Hcerforth's

Loll.-falst. Herbarium.

Taraxacum officinale Web. meget alm.

— erythrospermum Andr. Sonderstrand.

— palustre DC. Kjældernæs.

Lactuca muralis Fres. alm.

(- Kffcfl L.) forvildet ved Nakskov.

Sonchus palustris L. Fuglsangs Slotsruiner (Lange). Olling-

sogd. (Mortensen). Skovene ved

Gottesgabe.

— aruensis L. meget alm.

var. lævipes Koch 13
). Gravene om Gammelgaard.



!m. (angives mærkeligt nok af Muller
i Fl. Dan. Aar 1782 specielt „paa
de udyrkede Oer i Maribo So".)

umbellatum L.

var. dunense Reyn. Bredfjed (Lange)!

um paludosum Monn. alm.

; himirioidcs L. temm. alm.

Cichorium Intybus L.

Arnoseris pusitla Garti

var. paltida 1
*).

meget alm. (ofte med hvide og lilla

mellem Kjettinge og Gronnegade (Holst).

i Mængde mellem Nakskov og Bran-

scabiosa Columbaria L.

Knaulia arvensis Coult.

bispacus pilosus L.

— silvestris Mill.

Hellinge (Randkr. storre, 5-klovede,

!

Kronerne blegrode).

j

Nysted (Holst).

!
hist og her. (angives allerede herfra

j

af Kylling).

I

meget alm. ved Veje, især mod Vest;

! sjeldnere paa Marker f. Ex. Sæby-

j

holm. Raarup.



Yalerianeæ (5 Arter).

ta olitoria Poll

Yulaiaita dioica L.

— officinalis L.

— sambucifolia Mik.

Plumbagineæ (2 Arter;

Armeria vulgaris Wild.

Statice liehen Dr.

Plantagineæ (6 Arter)

Plantago major L.

Stensgaard.

Form med store gulgroune Blom-
ster er hyppig.

ved Strand«

|

Saltvig. Hyppig

t skovfjorde.

var. pubescens Lge. Stensgaard.

monstr. bracteata Stensgaard. En Monstrositet med gre-

Schlect. net Ax anfores fra Lolland al Kvlling

(Nr. 800).

— media L. Aalhohns Have (Holst). Nakskov Volde

1851 (senere forsvunden).

— lanceolata L. meget alm.; Monstr. med grenet Ax

er hyppig.

var. eriophylla Dec. Sollested. Albuen.

— maritima L. alm.; Monstrositet med topformigBlom-

var. dewfafa F. D, Jullinge. Lienlund.

— Coronopus L, temm. alm.

var. pyømæa Lge. Lienlund.

Thymeleæ (l Art).

Daphne Mezereum L. Knuthenborg Skove (2 Expl. 1845:



Polygoneæ (22 Arter).

RumexIJydrolap it!u(inilw\s

— crispus L. meget a!ra.

— acutus L hist og her.

— obtusifolius L. meget alm.

— conglomaatus Murr. alm.

— nemorosus Schrad. alm.

var. sangvineus L. Bollesminde Hestehave.

— palustris Sm. Errindlev (Holst). S6rup(Ra

Hojrcby. Halsled.

smussen).

- maritimt« L. hist og her ved Gadekjær.

— iceiosa L. alm.

— Acetosella L. alm.

fFayopyrnmesadaitum Mdi. dyrkes sjelden; forvildet.

(Holst). Rudbjerggaard.

Ottelund

— toiancum Giirt. Abbet. Vesterborg.

tPo%onum Bistorta L. angives fra Lolland al Kylling (Nr. 113)

og findes i Heerforths Herbarium.

— amphibium L. « tfc £. alm.

— lapathifolium L. meget alm.

var. mcanwm Koch. hist og her.

— nodosum Pers. Stensgaard.

— Persicaria L. meget alm.

..

Raahavegaard. Stensgaard.

Juliinge.

Sollested.

— Hydropiper I

— aviculare L.

— Convoivulus

Wall hyppig ved Rodby-



\Mnpi.j hortensis L.

— patula L. c. var.

— littoralis L.

var. serrata Moq.

Blitum rubrum Rchb.

— botryoides Dr.

— bonus Henricus Mey.

(fie/a vulgaris L. rapacea.)

Chenopodium hybridum L.

hist og her forvildet.

Mariebo. Taars Færgested.

Torpe.

Nakskov.

dyrket og forvildet.

hist og her.

Nakskov (en rank Form med tiltrykte

— albumL.a&p. meget alm.

var. glomerulosum Nebbelunde.

Htm.

— polyspermum L. alm.

Kochia hirsuta Nolte. Bredfjed (Lange); i Mængde paa ind-

dæmmede Strækninger ved Rodby-
fjord 1859; angives fra Lolland a

Kylling (Nr. 541).

Sa/so/a ffa/i L. hist og her ved de sydlige Strandbred-

der; Lindholm (N. for Lindholm).

Chenopodina maritima Moq. alm.

«<**
Salicornia herbacea L. alm.

Salicineæ (19 Arter).

fPopw/ui atøa L. Gammelgaard. Sæbyholm.

t— c«*«*« Sm. Gammelgaard. Nygaard.

— tremula L. temm. alm.; i Mængde i Rudbjerg-

gaards Skove.

f— monilifera Ait. meget alm.

t- ntøra L. hist og her.

t— pyramidalis Roz. hist og her.



Stokkemarke Pravsteskov. Pedersti u\>.

Mariebosii. Stokkemarke Torvelyng.

Ravnsby. Lindet.

var. fusca Sm.

var. lejocarpa.

Urticaceæ (4 Arter).

Humulus Lupulus L.

Parielaria erecla M.*K.

llmaceæ (2 Arter).

Ulmus montana Sm.

ndeved Bredden i

Marieboso. Stokkemarke Lyng. Bjei

remark. Rudbjerggaards Skov.

Mariebosii. Stokkemarke.

Rudbjerggaards Skov.

mm. alm. i Skove. En gammel Ælmc-
allee med meget hoje Træer ved

Berritzgaard.

Nakskov.

Nakskov.

Borgo (Kmh. J. Wichfeld)!

Ciipuliferæ (4 Arter).

vercus pedunculata Ehrh. meget alm.

igus silvatica L.
|

meget alm.



(3 Arter).

ilnus glutinosa Ehrh.

ietula verrucosa Ehrh.

lyriceæ (1 Art).

Myrica Gale L.

Callitrichineæ (3 Arter).

Callilriche vcrna Kiitz

var. linearis S ond.

hist og her plantet i Skove.

Stokkemarke Torvelyng. Borgo. Des-
en plantet i Skove.

hist og her plantet.

Skjælsnæs i Marieboso, dannende en

alurlig Skov (J. Wichfeld)!

Soholt (Horn.)! AJso (Holst).

Ceratophylleæ (2 i

Ceratophyllum oxya

Cooiferæ (3 Arter).

Juniperus communis L.

' Birket. Pederstrnp. Juliinge.

Nakskov Voldgrave. Sloto.

II ,imlH,rucrskov. Hanemose. M<

I ved Gaasso. Sporadisk i Kniill:

i borg Skove (Holten).

alm. plantet i Skove.

I

hist og her i Plantager.

hist og hor i Plantager; fossil i Ma
boso (J. Wichfeld)!

! i Plantager.



Orchideæ (15 Arter).

Sturmia Loeselii Rchb.

Malaxis paludosa Sw.

Epipactis latifolia All.

— micropht/llaEhrh.

Xmttia »alns avis Rich.

(Herminium Monorchis Br.)

Plalanthera chlorantha Cust.

Gymnadenia conopsea

Orchis Morio L.

Birket {Kisky). Bavnsby.

Birket (Kisky) ]

temm. alm.

Soholt (Lange). 6erne i Marieboso.

Stokkemarke. Ravnsby. Birket.

findes i Heerforths Loll. -falsterske Herb.

Bjerremark (Holst). Engestofte (Krahde

V. Wichfeld). Stokkemarke.

'reilev (Kamph.). Bjerremark (Holst).

Birket (Kisky).

ist og her; (med hvide Kroner ved

Stensgaard).

Ourebygaard (Rosenorn-Lehn).

paa Oeri Nakskovfjord. Stens.
-

; L-mgn.

Stensholm. Dueholm (Kisky). Stnb-

beland 18611. Angives allerede fra

Loll. 1778 i FI.Dan.

ngives fra Loll. af Kylling (Nr. 526).

Narcisslaeæ (3 Arter).

Mængde paa Marker ved Tirsted og

i Kyllingi'.sko\eii ved Stensi,r ;iard,

hvor den har voxet i Mands Minde.

forvildet i og ved Haver, f. Ex. Jul-

ingc.

•mose ved Ulriksdal (Kammerherre

Vichfeld).

forvildet ved Haver i Nakskov.



Smilaceæ (5 Arter).

Paris qvadrifolia L.

Majanthemum bifoluim Web.

Convallaria majalis L.

— muliiflora L.

Asparagus officin/ilts L.

Liliaceæ (It Arter).

tun, Srorodoprasum L. hist og her, især i Strandskove.

Lienlund.

Gammelgaard. Vesterborg.

Soholt (Holst); i Mængde paa Borgo
(Kmhde. Wichfeld). Kylling angiver

den fra Lolland.

Engestofte (Kmhde. Wichfeld). Soholt

(Holst). Stokkemarke. Juliinge.

Christianssæde (Holst). Jullinge.

— arvensis Schult. flere Steder ved Nakskov.

— lutea Schult. meget alm.

— stenopetala Rchb. Nakskov.

Tulipa silvestris L. Lungbolm, Nebbelunde (Holst). Jul-

iinge.

(Muscari botryoides L.) Engestofte (Kmhde. Wichfeld).

Juncaceæ (13 Arter).

Luzula E ilosa Wild. alm.

— multiflora Lej. alm.

var. pallescens Hopp. Torrigskov.

— campeslris DC. alm.

Juncus maritimus Lam. Kjældernæs. Bjerrcmark. Alm. i Nak-
skovfjord.

alm.

- effusus L. alm.

var. compactu* I.iirhlf. Torrigskov.

— gtaucus Ehrh. Sæbyholm. Vejlo Skov.

— obtusiftorus Ehrh. Bremcrsvold, Bjerremark (Holst); i

stor Mængde i Moserne i Birket og



Jtiuni.i lamprocarpus Ehrb.

campressus Jacq.

Gerardi Lois.

Dueholm (en kraftig,

med meget sammen

Christianssæde (FausbolJ).

(Hornra.), hvor den endn

Mængde ved Mariehosn. A

Stensgaard. Vesterborg So.

Marieboso (Lange)! Stensgaard.

Fluviales (21 1

Potamogeton nata

gramineus L.

var. heterophyllus Fr.

var. terrestris Fr.

perfoliatus L.

toittrmfohus] S

Marieboso. Knuthenborg.

Rudbjergmart ved Juliinge (Rasmuss

Gronnegade, Birket (Rasmussen).



Potamogeton obtnsifolius

M. & K.

Gronnegade (Rasmussen). Birket.

— pusillus L.

& K.

Bollesminde.

— marinus L.

alm. især i Mængde i Fjordene.

Marieboso ved Engestofte.

piralit L.

— rostellata Koch.

— brachypus Gay.

/inihirhdliapalustris L. et.

Uodbyfjord (Lange). Ravnsby.

Guldborgsund (Holst). Kjældern

Nakskovfjord.

Lienlund ved Prambroen,

temm. alm. baade i Fersk- og Sa

— polycarpa Nolte

/<.)>Lra marina L.

— minor Nolte.

Aroideæ (3 Arter).

Acorus Calamus L.

Calla palustris L.

Bollesminde. Stensgaard.

Gronnegade (Mortensen). Garn

gaard! Dannemarre (Rasmus:

Nakskov (Risky).

Holeby (Holst). Birket (Kisky).

Errindlev (Holst). Vesterborg. Nakskov.

Voldgravene om Nakskov.

Typhaceæ (o Arter).

Sparganium minimum Bai

— simplex Huds.

— ramosum Huds.

Typha latifolia L.



Typha angustifolia L.

Cyperaceæ (50 J»

Carex dioica L.

— pulicaris L.

ved de sydlige Strandbredde

Moser ved Gaasso. Ravnsby.

Ravnsby. Lindet.

Ravnsby. Vesterborg So.

Stensgaard. Vesterborg.

— stricta Good.

— pallesccns L.

— glauca Scop.

l

Hornschuchiana Hop

silvatica Huds.

pscudocyperus L.

ampullacea Good.

riparia Curt.

patudosa Good.

var. spadicea Roth.

fUiformis.

Bor-u (cii.Iel Exemplarer

j

20 Smaaax paa hver Sta

hyppig ved Nakskovfjord.

Stenso.

Stenskoven,

[usse (Rasmussen); hyppig ved Marie-

boso og paa Oerne i samme.



— præcox Jacq.

Eriophorumanrjustifnltuiii R.

— vaginatum L.

Scirpus parvulus R. & S.

skovfjord ved Holleby.

Marieboso. Vesterborgso. Birket.

Stokkemarke. Vesterborg. (begge Ste-

r i Skove).

— Taberncemontani Gm.

var. macrostachys

Kocb.

— silvaticus L.

— Caricis Retz.

— rufus Schrad.

Eleocharis palustris R. Br.

,«„/„.

Rhyncospora i

Cyperus fuscu

Mariebo (Krebs).

hist og her.

Strognæs (Holst).

meget alm.

i Mængde ved en Dam ved Stensgaard,

hvor den hvert Aar kommer igjen.

Errindlev (Holst). Nakskov Ladegaard.

Engestofte. Gloslunde (Mortensen).

Ravnsby.

Moser ved Gaasso.

Stensgaard (periodisk).

Art.)

Trin « Sloto o. fl. St. i Nakskovljord.

j

Færgelandet og Vejlo i Nakskovfjord.

dt um dittichon L.
j

den eneste dyrkede Bygart.

vulgare L. i hist og her indblandet mell. H. dist.;

j

meget sjæld. dyrket.

pratense Huds. hist og her paa Strandenge.

murinum L. i Rodby (Lange). Tirsted. Juliinge. Bran-

derslev. Nakskov.

silvaticum Huds. Ugleholt.



Agropyrum junceun

— obtusiusculu,

monstr. viviparum.

113

temm. alra. ved de sydlige Strand-

bredder: mod Nord ved Ohnsevig.

dyrkes til eget Forbrug.

den vigtigste Kornart; dyrkes i mange

Afarter.

temm. alm. paa [Tavstokken mell. Rod-

by- og Nakskovfjord.

Bredfjed. Sontlerstrand. Dueholm.

alm. ved de sydl. Strandbredder og

Nakskovfjord.

Bredfjed.

Sri, rad. Lungholm (Holst). Slcnsgd. Sa-l.) hulw

Soliested. StubL

.IrjostarhysM.&k.

Feituca ovina L. hist og her.

var. glauca Fr. Mellemlandet ved Nakskov

— duriuscula L. Stubbeland ved .Nakskov.

- rubra L. meget alm.

~~ pralensis L. meget alm.



I

— serotinux Bromus
serot. Beneken 15

)

Vu/piii sriuroides Gm.

Dartijlt* fi lomerata l.

aiyt

compressa L.

l M. & K

- distans W hl.

- fif. i K.

- plicata Fr

- fluitans R lir.

Stensgaard Veslerborg. Halsted. Nak-

Hojfjælde paa en Kæ

Bredfjed (Mort.).

hist og her i Skove,

meget alra.

Soholt. Knuthei

k>s

det ved Juliinge.

Saxkjiibing. Nielstrup. Marieboso. Ves-

terborgso.

Breraersvold (Hotel). Hunseby. S61-

lestedskov.

meget alm.

Hellinge. Nakskov Voldgrave.

'.Lida Koch.

vivipara.

i Moser. Maltrupsvænge. Stokke-

irke. Birket,

meget alm.

Slokkemarke.



rus canesccns

iropsis præcox Fr.

—
- caryophyllæa Fr .

oena faiua L.

pratensis L.

pubescens L.

Bredfjed (Holst)!

nderstrand!

t og her.

Sundby. Stensgaard. Gottesgabe.

Haverlykke (Rasmussen). Stensgaard.

Stubbeland ved Nakskov.

ives fra Lolland af J. Lange (Mn-
cpt.).

>iiii>.unis I

Milt,,,,, rjfusum L.

l<jro<f<s spira vmti L. alra.; periodisk i stor Mængde

funden paa Loll. af Holst.

Vejlo Skov.

gigantea Rchb.
j
Gallemosen ved Stensgaard.

coarctata. Blytt.
j

hypp. ved Nakskovfjord og de sydlige

I. Strandbredder (herfra allerede an-

givet i PI. Dan. Aar 1778).

CalamagrostisEphnjns li<»tli. temro. aJm. baade i Skove og ved

— hnceotala Roth.

Psatnmu armana R. å S.

- baltica R. & S.

Phleum pralerne L.

hist og her (i Skove og Moser),

hist og her ved Lollands sydlige

Strandbredder (Lange)!

Bmlljcd (Holst).

meget alrn. baadc dyrket og vildt-

voxende.

Refshale.

Kramnitze (Hornemann). Gyldenbjerg.

Gottesgabe.



Alopecurus agrestis L. alffl.

— geniculatus L. alm.

- fulvus Sm. Bollesminde. Stensgaard.

Anthoxanthum odoratum L. alm.

Digraphis arundinacea Trin. alm.

Echinochloa crus galli Bv. Soholt (Hornemann). Mariebo (Holst).

Setaria vindis Beauv. Saxkjobing (Benzon). Bavnsby.

Ct/noswrus cristatus L, alm.

monstr. nzmosus. Nielstrup.

Filices. (11 Art.)

Ophioglossum vulgatum L. Slokkemarke.

liolrydiium Lunaria Sw. „Tasken" ved Vesterborg.

Osmunda regalis L. Moser ved Gaasso! Soholt (Holst).

Stokkemarke. Ogsaa Kylling angiver

den fra Lolland.

J'ta-i* nqvilina L. hist og her.

.Uphnium Fllix foemina Bh. alm.

Cystopteris fragilis Bernh. Musse Kirkegd. (Holst). Fuglsang,

Saxkjiibing Kirkegd. (A. Benzon).

Lastræa Thdypteris Presl. tcmm. alm.

— Filixmas Presl. alm.

— cristata Presl. Soholt. Birket.

— spinulosa Presl. hist og her.

var. dttatata Presl. Hamborgerskov (A. Benzon).

Polypodium vulgare L. hist og her (hyppigere i det ostl.

Lolland paa Stengjærder, mod Vest

sjeldnere, paa gamle Pile).

Eqrisetaceae. (5 Art.)

Ki/iistum arverne L. alm.

— wm&rosum Wild. Sollestedskov. Rosningen.

— pa/usfre L. temm. alm.

monstr. polystachyon. Scholl. Vesterborg.

— limosum L. alm.

var. (luviatile L. hist og her.

— hiemale L. Rosningen.

Characeae. (9 Art.)

CViara /betida A. Br. meget alm.

— hispida L. Stensgaard. Vesterborgso. Pirket

Moser. osv.
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ISirUl (Torvegrave).

Guldborgsund i slor Mængde (Hoi
Lange). Nakskovfjord.

— baltica Fr. Ravnsby. Rodbyfjord. Nakskovfjord.

— aspera Wild. a Nakskovfjord.

var.£. stagnalisW attm. Mariebosi).

— crinita Wallr. Lienlund (Brakvand).

— fragilis Desv. alm.

Kitetla Stenkammariana
j

Guldborgsund (Muller i FL Dan.). R6<
Wallm.

! byfjord. Ravnsby.

Anmærkninger.

Epilolium tetragonum L. optræder paa Lolland under to i Ud-

seende os tildels i Karakterer meget forskjellisc Former; den

ene («) er overalt glat, lysgron, glindsende, med bredt lancet-

formige Blade, henimod Toppen grenet; den anden fJJ«=EpiL

obscurum Schreb. ? non Lge.) har en morkegron, mat Farve,

oventil dunhaaiet, en fra Grunden stærkt forgrenet Stængel,

med linie -lancetformige Blade. 11*^ begge dannes de 4 op-

hojede Linier af de nedlobende Bladrande.

Epilobium montano - pubescena. En Form, som jeg antager at

være en Bastard afE. mont. og E. pubescens, udmærkende si«

fra den forste ved den blod- og kirtelhaaredc Stængel. <\c fint

dunhaarede, smallere, a^-laiirfifornu^; Blade og oprette Blom-

denes Form og navnlig ved al have alle Bladene stilkede ox

fra Grunden skarpt savtakkede.

Mellandrium vesper' nærker sig kun fra

rum, DG.«, hvis Sporer ved Modningen besmu

Kronblade,

nm. 4. Qypsophila muralis L. I Rafns Flora 2den Del i
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. Primula officinali- elatior. Endel Exemplarer, som fandtes i Sten-

skoven paa Lolland voxende mellem P. officinalis og P. elatior,

havde et fra begge forskjelligt Udseende, men syntes i Karakterer

at staae midt imellem dem. saa at de kunne formodes at være

hybride. De afvege fra P. elatior ved finere Behaaring, klokke-

formigt Bæger, med ægformige, spidse Flige, citrongul, noget

halkravet Krone; fra P. officinalis ved stime, mindre liulkravet

Krone, med orange Ring i Svælget uden Pletter; svag Lugt.

Lxenijdaicrne vare inviigt meget slmv og kraftige, over \' huje,

med Bladpladen jævnt nedlobemie paaStiiken. klonens Krave net-

formigt rynket. De vare alle $ (o: med kort Griffel og frem-

ragende Stovdragere). Det synes at være samme Form, som

Sonder i Flora Hamb. beskriver under Navn af Pr. dat. fl

decipiens.

Melampyrum cristatum L. var. viride udmærker sig fra Hoved-

arten ved ganske at mangle den rode Farve; den har gul-

grønne Dækblade og hvide Kroner med gul Underlæbe; den

forekommer sædvanlig ublandet med Hovedarten og ofte i

Mængde. (Findes ogsaa paa Falster, see Koch »om Falsters

Vegetation. Side 55).

»Uh [•• var. hispida, en robust, meget tæt- og

den 11 ied Tang bedækkede Havstok.

llojdc,

dog mere eller mindre forgrenet; Kronen er meg
Uemmer forovrigt i Karakteren fuldkommen med
den forekommer langt hyppigere end denne, mei

Krone

isia vubjaris L var. fiavescens, udmærker sig ved

r, hængende Kurve og lysgronne Stængler.

lysgule

Oirnuin arverne Scop. monstr. polycephalum ; alle Grenene

tiltrykte; Blomsterstandet ( |\skj;ermformig ; I

Hade, knajdormigc; blomsterne monstrost ud

alle stilkede, os idetmindste alle Randblomsterne omc

laa kugleformede Kurve med udviklet Kumlækk'

Blomster.

(Xnkm n lanceolatum Scop. var. gracile. Ved Sønderstrand

paa L.ølland fandt jeg (| 58) endel Fxemplarer af en sp;r ,t Form

med i Spidsen tilbagebøjede Kurvblade.

porifolius, fra hvilken den udmærkede sig ved al have violi

brune Randblomster og gule Skiveblomster.

Sonchus arvensis L. var. lævipes Koch ?. Endel Exemplai

ved Gravene om Gammelgaard, med 5—6' hoje Stængler,

fuldkommen glatte Stilke og Kurvdækker.
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Lampsana communis L. var. pallida, med meget blege, ved

Grunden rodlige, i Spidsen hvidgule Kroner og smaa Kurve.

Jeg havde i en Række Aar bemærket at, Schedonorus asper Fr.

optraadte paa Lolland under to i Habitus meget

Former; for nogle Aar siden blev jeg i Dot. Zeit. for 1845

passede til de lollandske Expl. De Karakterer, som jeg har fun-

det at være de sikkreste, anfiires lier: Schedonorus asper.

Toppen tæt- og riuljloin.-tret hiielnnniut nikkende; alle Gre-

nene tiltrykte, de nediv I oi^ivnos Anlal i Halvkrandsene 4—5;
Axgrenene korte; den ovre WertVné med lange Haar langs

Sidenerverne den nedre Inderavne haaret til Spidsen. Straaet

glat. De ovre Skeder næsten glatte, de nedre stivhaarede.

Blomstrer i Juni -Juli. Schedonorus serotinus. Toppen meget

stor, fjernblomstret, i Spidsen nikkende, med lange Axgrene;

de nedre Halvkrandse fjernede, med parvise, vandret udspilede

og indbyrdes divergerende, lange Topgrene. Yderavnerne

glatte; den nedre Inderavne i Spidsen glat; Axene no|

glind

de nedre stivhaarede, de ovre meii lange hvide Ha

Foruden paa Lolland,

ste Å trt er den hyppigste , har jeg ogsaa trullrt begge Form



En ny vestindisk Sandorm, Arenicola (Pteroscolex)

antillensis LtL,

For ikke længe siden meddelte jeg Foreningen et Bevis paa , at

Hummer-Gruppen (AttaHtm), In is Havformer saalænge havde

været ansete for udelukkende eller dog fortrinsvis at tilhore et

nordligt Havbælte, ogsaa var repræsenteret i Vestindien*). Det

faldt mig senere ind, at jeg havde kunnet anfore et analogt Exem-

pel derpaa fra Annelidernes Klasse i en stor vestindisk Sand-
orm, som længe har været mig bekjendt, men som forresten

synes at være ny for Videnskaben, hvorfor jeg af den antydede

Analogi vil tage Anledning til at offentliggjore dens Beskrivelse.

Af Slægten Arenicola har man hidtil kjendt tre Arter, alle

fra det kolde og tempererede nordlige Havbælte. Kun om Areni-

cola piscalorum var det anfort af Schmarda**), at den ogsaa

skulde findes „ved Sydhavets Kysler": der er vist al Grund til

at antage, at denne Angivelse ikke er aldeles riglig, og at

Schmarda er bleven vildledt ved at see Sandorme, der fore-

kom ham at ligne den almindelige europæiske Art saameget, at

han troede at see den samme Art for sig; at en umiddel-

bar Sammenligning mellem hjembragte exotiske og europæiske

j nemlig ved en \n at A ,.

hvis [;« skrivelse skal blive meddelt i denne eller en foleende Aargan

af disse Meddelelser.

) Neue Wirbellose Thiere I Bd. 2terTh. p. 52: »i Middelhavet, i Kanale

og ved Sydhavets Kyster, alle tre Steder samme Art: A. piscatorum.«



man tor derfor vistnok forel.'ihig l.Ii\ « slaaemle \ed den Antagelse, at

der „vod Sydhavets Kyster" loveren endnu ubekjendt Art afSandorm.

Uagtet den vestindiske Art, som her skal afhandles, forresten er en

ægte Sandorm i Et og Alt , afviger den dog i eet bestemt For-

hold (Gjællernes Fjerform) saa væsentlig fra de tre hidtil kjendte

europæiske Arter, at der maaskee endogsaa kunde være Grund til

at opstille den som en fra Arenicola sondret Slægt. Skjondt

nemlig virkelige Gjæller jo kun forekomme hos et mindre Antal

al Horsleormone, og Sl;egtskarak(erer derfor kun i sjeldnere Til-

fælde kunne tages af dem, turde det dog vel være alminde-

lig anerkjendt, at hvor de forekomme, afgiver deres forskjellige

Form særdeles gode Slæglsmærker; og da man vel neppe anden-

steds i Borsteormenes Orden silde -lille former med buskede

(træagtigt forgrenede) og fjer for mede Gjæller i samme Slægt,

synes Konsekvensen at fordre, al man heller ikke gjor det i

n'imme, at Udsondringen af den vestindiske Art som egen Slægt

ikke synes mig at være ret naturlig, netop fordi den i alle andre

ydre Forhold er en saa typisk „Sandorm", og det vil vel derfor

were tilstra.'kkeligt at opfatte Pteroscolex indtil videre blot som

Underslægt af Arenicola. — Hvorvidt Arten er almindelig i Vest-

indien, skal jeg ikke kunne sige; den er hjemsendt af Assessor

Benzon paa St. Croix saavelsom af Capitain Suenson, men

hverken af Bi ise eller af Orsted, der dog begge have ind-

samlet saa mange vestindiske Havorme.

Museets slorstc Exemplar har en Længde af c. 35cm . Binge-

nes Antal er 23, hvoraf de 6 forste savne Gjæller, hvilke der-

imod findes paa de elleve næste, men de otte sidste mangle

baade Borstefodder og Gjæller.*) Ligesom hos de andre Arter al
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Sandorme ere lii^mr undei ilde t<- i I "ile MiinrHi:.'. Ims \ii(al 01

fem for hver Ring i den storre Del af Ormens Længde, dog med

Undtagelse af de fire torste Ringe, hvor der kun er tre eller fire, og

de olte sidste lange Ringe, som danne Halen og ere uregelmæssigt

afdelte ved tætte Rynker, hvorfor Smaaringenes Antal her ikke kan

angives. De Smaaringe, paa hvilke Borstcfodderne sidde, ere igjen

ligesom delte i to ved en ophoiet eller fordybet Linie, umiddel-

bart bag ved hvilken Fodborsterne sidde. Paa de tre forst. Ringe

mangler den nedre Fodknude (med Krogborsterne) ganske; den

viser sig paa den fjerde som en lille Spalte med opsvulmede

Læber, hvilken paa de folgende Ringe bliver bestandig storre og

(sildigere: -in fulde Stiirielse opnaae de nedre Fodknuder dog

forst efterhaanden; fra den niende og indtil den syttende Ring

naae de lige fra den ovre Fodknude til Bugens Midtlinie, hvor

de stode umiddelbart sammen fra begge Sider. Hvor Gjællerne

ere stærkest uddannede (hvilket ikke er Tilfældet paa de forste

gjællebærende Ringe), bestaae de af omtrent femten fjerformedc

Gjælleblade; hvert enkelt Gjælleblad bestaaer igjen af en Hidt-Rtbbe

og af talrige langs med dennes to Sider stillede Smaa-K n ipp e r

af korte Gjælletrevler; Gjællebladene ere igjen forenede ved deres

Grund, idet de udspringe fra en halvmaaneformig Svulst, som

ligger over og bagved den ovre Fodknude og tildeels ligesom

omslutter denne. Paa Ilaleiingene lindes der — i Flugt med de

Rækker af mere fremtrædende, tildels forlængede, Papiller. 1

Henseende til Fodborsternes Form seer jeg ingen anden væsentlig

Forskjel mellem denne Art og A. piscatorum, end at llaarbi'ir-

sterne hos denne vise sig mere glatte, hos A. antillensis mere

rue i deres ydre. Deel, naar de betragtes under Mikroskopet.

Folgende Diagnose turde vel være tilstrækkelig.

Arenicola(Pteroscolcx) antillensis Ltk., onnulis setigeris

17, anlerioribus 6 ebranchiis, ceteris branchiferis, branchiis e foliis

plumiformibus c. 15 eompositis, fasekulis fdorum respiratoriorum ad

latera trunci mediani collocatis plumas singulas forumnldiiix; annn-

lis caudalihus Smid,- *;,,, *,<//.* t i bmurbii-: /'«/><<7///m\ Lontji-

tudo usque ad 0,.'tøO
mm

.
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Videnskabelige (Meddelelser

fra

den naturhistoriske Forening i Kjobenhavn.

1864. Udgivne af Selskabets Bestyrelse. ]\r. 8 12.

Kritiske Bemærkninger om forskjellige Sostjerner

(Astender), med Beskrivelse af nogle nye Arter,

Dr. phil. Okr. LOtken,

(Meddeelt d. 11te og d. 25de November 1864.)

Ved at sammenordne til een Samling*) de hidtil i 3 eller 4 for-

skjellige herværende Samlinger opbevarede Astender, er jeg stodt

Den storre Deel af disse er det imidlertid ikke min Agt at be-

skri\e her. Til at levere en god og nogenlunde udtommende

Beskrivelse af Arten, udfordres der nemlig i Reglen — jeg

lænker her særligt paa Sostjerner, skjondt Bemærkningen ogsaa

kan gjælde mange andre Dyr — ikke alene, at Exemplarerne ved
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Antal Exemplarer, at man kan opiats den im!<\iduelle Variation

og tage den med op i Artens Charakleristik og tillige tage til—

liLiii-i Hensyn til de Forandringer, som Alder og Udvikling fore

med sig, hvilke Forandringer kunne være saa store, at Ungerne,

naar man holder sig strængt til Charaktererne , stundom maae

soges i een, de Voxne i en anden Slægt eller Undcrslægt. Et

saadant Materiale kan kun skaffes tilveie ved planmæssig Efter-

forskning i Artens Hjem; i en saa stor Mængde af Individer,

i forskjellig Alder, hvori det nu i Reglen er nodvendigt at have

Arten repræsenteret, ville de nye og selvfdfgelig sjeldnere Former,

som komme frem i Museerne ved slige Revisionsarheider, ikke

let træde op, og uden denne Foruds,rining >i Opstillingen af nye

Arter, hvis Gjenkjendelse kunde være forbunden med een eller

anden Mislighed eller Vanskelighed, hidrorende fra det til Grund

for Originalbeskrivelsen liggende Materiales Ufuldstændighed, i

Reglen en saa tvivlsom Fortjeneste, at man hellere maa overlade

til Fremtiden ad andre og sikkrere Veie at skaffe disse forsomte

arter Borgerret i Systemet, selv om det for nogles Vedkommende

skal vare længe inden det skeer. Kun for enkelte (I) Arters

Vedkommende agter jeg, af forskjellige Grunde, som ville blive

antydede i det FSIgende, at gjore en Undtagelse fra det her be-

101 Ir Princip, uagtet ,j<\q eikjendcr, at det til dem foreliggende

Materiale ikke er saa stort som onskeligt vilde være.

En bedre Tjeneste haaber jeg imidlertid at kunne gjSre

denne Green af Aktinologien ved at offentliggjore en Række Kri-

tiske Bemærkninger, der snart ville dreie sig om Begrændsningen af

. Slægter, snart om nogle Arters Uenforelse til uret

Slægt eller om andres Mangel paa Ret til al træde op som egne

Arter, hvortil jeg endnu fdicr Beskrivelser af nogle Arter, der

hidtil egenlig kun have været kjendte af Navn, men dog ikke

kunne L ildes rive i slrængeste Forsland, da de vel have været

antydede af Andre, men paa en aldeles utilstrækkelig Maade.



I. Om Slægten Asfropecfen samt om forskjellige

Arter af „Kamstjeriiernes" Gruppe (Asfå-opeclinidæ).

a. Som bekjendt inddelte Muller og Troschel Slægten

Istropfritn i j Grupper efter Piggenes Udvikling paa de ovre

Randplader. Man vil imidlertid snarl blive vaer — og dette er

oftere bleven udtalt*) — at denne Inddeling har den Mislighed',

at forskjellige Exemplarer af samme Art ofte maae sdges i mere

end een af disse Grupper. Ved at gjennemgaae et storre Antal

(c 20) Arter, er jeg dog kommet til den Overbevisning, at

M. & T.'s Inddeling kan blive ret naturlig, naar man vil forene

deres to sidste Grupper til een; saaledes altsaa

:

paa de ovre Randplader. Denne Pigrække kan fortsætte

sig uafbrudt med een stor Pig paa bver Plade fra Årmvinlcleroe

lige til Armspidserne, men den kan ngsaa afbndes. saaledes at

een eller flere af de Randplader, der stode op til den inderste

« hver Række, mangle Pig. Da Piggene ere store og Randpla-

derne smalle, sidde hine ikke nærmere ved disses Inderrand end

ved Vderranden. Herhen hore: A. plahjtvuhlkiis <<j lus/Hiorts

(Middelhavet), A. armatus (Japan), A. vappa (Nyholland), A. po-

tyacanthus (Rode Hav) o. s. v. **).

B. Med en dobbelt Række af mindre, baade lavere

og svagere Pigge, den ene langs med de ovre Rand-

liviike sidste tiltage i Styrke mod Armvinklerne, saaledes at de

to, der sidde i selve Vinklen, ere de s tors le af dem alle. Herved



hinanden, eller saaledes, at der paatvers af Pladen kommer lil

at sidde tre, fire eller flere; ja undertiden tabe de to normale

Pigrækker sig ganske, som f. Ex. hos enkelte Exemplarer af

A. variabilis*)) i en aldeles spredt Fordeling af talrige Smaa-

pigge over Randpladernes hele Flade, saa at den til Grund lig-

gende og i Virkeligheden for Arten normale dobbelte Pigrække

kan være bleven aldeles ukjendelig. Dernæst ere de to Pigræk-

ker sjelden aldeles fuldstændige; den indre Række taber sig ofte

allerede med den fjerde Plade fra Armvinklen, og da den ydre

Pig desuden pleier at mangle paa den inderste Plade i

Armvinkel, kan Antallet af de Randplader, som bære to Rand-

pigge, en indre og en ydre, i Virkeligheden være indskrænket

til 3 i hver Række, ja, hos yngre Exemplarer, til endnu færre

Allerede hos halvstore Exemplarer af A. antillensis**^ e

lig den ydre, med Undtagelse af den inderste Plade i

Armvinkel, som, omvendt, kun har den indre; ja paa aldeles

unge Exemplarer er denne Pig den eneste, som er tilbage,

alle de andre mangle. Allerede hine halvstore Exemplai

vilde man formodenlig, om end med Uret, soge blandt de med

en enkelt Pigrække udstyrede Arter, især naar man ikk« havde

lagt Mærke til, at Piggene ikke sidde midt paa, men langs

med den ydre Rand af de forholdsvis brede Randplader, med

Undtagelse af den inderste og storste, der omvendt sidder saa

tæt ind imod Stjernens Midtpunkt og Pladens indre Rand som

muligt, \ci| hvilken Sliiling den dobbelte Pigrække, som sener«'

vil udvikle sig idetmindsle paa Armenes indeisle Sukker, sa, ile-

des allerede er antydet. Herhen hore A. aurantiacus (Phil.) (Middel-

havet), A. variabilis og anlillensis (Vestindien), A. Orstedii o.s.v.



tomeget lave Pigge midt i denne Kornbeklædning;

storre Pigge i Armvinklerne mangle derimod altid. Indenfor flere

af de herhenhørende Arter (f. Ex. A. Mullen, asier*} træffer

man nogle Exemplarer aldeles uden Spor til Pigge og andre,

som have flere eller færre saadanne mere eller mindre tydeligt ud-

viklede. Til en vis Grad er dette maaskee afhængigt af Alderen,

eftersom storre Exemplarer jo vistnok hyppigere ville være pig-

gede end mindre, men udelukkende afhængigt af Alder og Stor-

relse er det dog ikke. Af to ligestore Exemplarer kan det ene

gjerne være aldeles uden Smaapigge paa Randpladerne, det an-

det forholdsvis stærkt pigget, og af to uligestore Exemplarer kan

det mindre være pigget, det storre piglost. At en Sondring i to

f,nip|M,'i eiN-r dis.^c Småpig-ges eller Knuders Til-

stedeværelse eller Mangel ikke lader sig gjennemfore, ftilger

allerede deraf, at dette Forhold saaledes ikke engang afgiver et

fast Artsmærke; mindre sikkert er det derimod, om alle her-

henhorende Arter variere i denne Henseende. Jeg har endnu

ikke seet nogen A. prr. 1 mieus med Smaapigge

paa Randpladerne, saalidt som nogen A. Johnstoni uden dem;

men det undersogte Antal af Exemplarer er heller ikke meget

stort. Endnu kan bemærkes, at naar disse Smaapigge er tilstede,

.viser deres Stilling og Ordning, at det er nærmest til Gruppen

(B) at denne (C) slutter sig, og mellem dem at Overgangsfor-

mer kunne ventes. — Foruden de anforte Arter horer endnu

herhid den Art, til hvis Beskrivelse jeg nu gaaer over.



Astender* j . har .Mnx et -jetmem de amerikanske Museer i

Washington og Cambridge faaet to Astropeclen-Arter fra de

sydlige Fristaters Kyster, begge under Navnet A. articulatus (Say),

hulket synes at antyde, at man ogsaa der har været i nogen

Uvished om, hvad der skulde forstaaes ved Says Art: den ene (fra

Florida) er min A. variabilis, den anden, fra Nord-Carolina, den

ægte Astropecfen arficillaflis (Say), men forskjellig fra

begge de af mig beskrevne vestindiske Arter. Som Tillæg til

mit tidligere Arbeide vil jeg derfor her give en kort BesltrivélM

af deri nordamerikanske Art.

Å.* articulatus (Say) horer ikke til samme Gruppe (B) som

Å. variabilis og anlillensis, men til den 3die Gruppe (C), hvor

den (af de europæiske Arter) maaskce kommer nærmest til

A. pentacanthus. Med en ret anselig Storre Ise (omtrent 6" i

Tvermaal) forener den temmelig lange og spidse Arme; Forhol-

det mellem Radierne er omtrent som 1 : 4, Armvinklerne skarpe,

Randpladerne henved 50. Midt paa Armen er Paxilbæltet endnu

doppelt saa bredt som Randpladerne; Paxillerne, hvis Bygning

og Ordning er den sædvanlige, blive paa Skiven storre og sam-

mensatte af storre Korn, midt paa samme dog atter mindre og

linere. Madreporpladen ligger nærmere ved Randpladei m- elld

ved .Midten. De ovre Randplader ere beklædte med Korn, som

ud mod Pladens Omkreds blive fine og borsteagtige. I Armens

ydre Halvdeel kan der paa hver af disse Plader optræde en

lille lav Pig eller Knude; dog er det ikke sjeldent, at den

Exemplarer, hvor jeg ei har kunnet overbevise mig om deres Til-

stedeværelse. De nedre Randplader ere tæt beklædte med Smaa-
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pigge af noget l'orskjellig Sto'rrclse; tic fineste Smaabdrsler sidde

langs med deres Rande; de storste, som danne en T\ errække

langs med Pladens aborale Rand, danne Overgangen til de to

temmelig korte og svage, noget krumme mus id es -dillede, vand-

rette Randpigge, hvormed hver Plade er udstyret. Fod]

danne som sædvanlig to Rækker: i den indre sidde tre smækkre

Pigge i en Gruppe, af hvilke den inderste er den længste og

noget buet; i den ydre sidde to brede, flade, lave, lige afskaarne,

spadeformige Papiller ved Siden af hinanden, af hvilke den, der

sidder nærmest ved Munden (den adorale) i alle Henseender

(Mier tilbage for den anden; sjeldnere er der 3 Papiller i denne

Række, derimod er der i Reglen udenfor denne endnu 1—3
smaae, hvilke i Nærheden af Munden blive stdrre og talrigere,

saa at man der kan tælle 7~8 Fodpapiller i hver Gruppe foruden

de 3 eller 4, som tilhore den indre Række. Mundpladerne

dækkes tæl af skjælagtige Papiller.

samme Gruppe og har meget tilfælleds med A. articulutus. En

opmærksom Sammenligning af denne med Grubes udbirlige og

»islnok megel noi.agfi-e He^krivelse Unde dog fore til det Resul-

tat, at deres Identitet ikke er sandsynlig. Hvis den angivne

telse herpaa, da det synes lidet rimeligt, at en baade ved det nord-

lige Syd-Amerika og det sydlige Nord-Amerika levende Art skulde

»nej i det mellemliggende Vestindien, og derfra er den idet-

miudste hidtil ganske ubekjendt.

c. I „Revne et Magasin de Zoologie« t. XI. 1859 pag. 64

beskrev Professor ile Filip pi i Turin en ny, ved Livorno al-

mindelig Aitropecten-Xrl under Navn af J. asier. Da den ikke

som have skrevet om Middelhavets Asierider, vil jeg meddele, at

M -<[ l, -i !•><
i 1 li\>:mp!ai r, indsamlede ved N e ap el af DHrr.



Brun og Professor Hannover. En noget udførligere Beskri-

Det er en lille Art med korte, brede og flade Arme, skarpe

Armvinkler og lioie og smalle, ovre Randplader. Den storre

Radius er hoist 3 Gange saa stor som den mindre (R = 25-33<nm
,

r=ll»), Paxilfeltets Brede midt paa Armene i Reglen fire

Gange saa stor som Randpladernes, undertiden dog kun dobbelt

saa stor. De ovre Randpladers Antal er 26—28 paa hver Side;

de ere som sædvanlig beklædte med Korn, men bære desuden i

Reglen i deres ydre Rand hver en lille lav Pig, hvilken dog

altid synes at mangle paa den yderste Deel af Armen samt

paa de 3 eller 4 inderste Randplader. Paa et af de fire forelig-

gende Exemplarer synes disse Pigge at have manglet ganske eller

rettere at være svundne ind til smaae Gryn, der kun ere lidet

storre end de andre Pladen bedækkende Korn; at dette Exemplar

netop er det storste af dem alle, turdevise, at denne Pigs Frem-

komst ikke er en Folge af Alderen alene. De nedre Randpla-

der have langs med hver Rand en Række af korte, brede og

flade, skjælagtige Papiller, men ere forresten nogne; paa Armens

indre Del bære de hver een bred, flad, vandret Randpig, hvortil

dog ofte kommer en mindre og meget smallere ved Siden af

den; længere ude paa Armen sidder der stadigt to ligestore

Randpigge ved Siden af hinanden; fremdeles findes der ved deres

Grund nogle korte og brede Pigge, der danne Overgangen til

de Skjæl, som indfatte Pladerne. Paa de inderste af disse,

nærmest ved Armvinklerne , er det nogne Bælte ofte næsten

forsvundet, især paa det allerinderste Par, som ligger i selve

Armvinklernc*); ligeledes ere de alleryderste, i Spidsen af

Armene, heelt skjælklædte. Af Fødpapiller er der som sædvan-

ligt tre i den indre Gruppe, men udenfor den en Gruppe (paa
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6 ?), i hvilken een Papil udmærker sig ved sin Slorrelse os Bred c.

inderste af de nedre Bandplader synes at stode næsten umid-

jart op til Mundpladerne, saa at Bugtavlerne mangle eller i

Fald ere indskrænkede til et meget lille Tal og en meget

;e Plads. Mundpladerne ere besatte med lave Papiller paa

es Overflade, men bære paa deres frie Rand en Gruppe af

ldpigge. Rygfladens Paxiller ere smaae og meget tæt pakkede,

i frembyde forresten intet ejendommeligt. Madreporpladen er

• og ligger temmelig tæt ved Randpladerne.

De Filip pi bemærker selv, at hans A. astcr er nær beslæg-

med A. squamatus M. Tr. Beskrivelsen af denne*) vilde

elig ogsaa i alt væsenligt passe paa saadanne Exemplarer af

ister, som med en mindre Årmbrede forbandt Manglen af

s usandsynlig. Herved sti-er Sandsynligheden for, at Aslro-

•n squamatus kunde blive gjenfunden deels ved Norges

ige og Sverrigs vestlige Kyster, deels ved Englands. Hvis

virkelig lever ved S<inderj\ Ilands \'cslkysl**i, \il den neppe

em England og Danmark vil huse nogen Art, der fattes i

ere vel bekjendte s



lertid finder jeg den endnu ikke nævnt i den nyligl udkomne

Oversigt over Englands Echinodermer, som skyldes Norman

(on the genera and species of British Echinodermata pt. T, i Annals

andMagazine of Natural History N. 86, Vol. XV. 1865).*)

ti. I Beskrivelsen af Astropecten armatus M. Tr.**)

(fra Japan) hedder det, at den anden, tredie og fjerde ovre Rand-

plade fra Armvinklen altid er piglos. Paa et for mig liggende

mende, men ikke for de tre andres; i den ene af disse mangle

kun Nr. 2 og 3 paa den ene og Nr. 2 paa den anden Side

Piggen; i den anden ere vel alle tre Plader piglose paa den ene

Side, men kun Nr. 2 og 3 paa den anden; og i den tredie Arm-

vinkel faae de alle hver sin Pig, men ilemio er dog paa Nr. 2

paa den ene Side og paa Nr. 3 og 4 paa den anden ikke lidet

mindre end de, mellem hvilke de sidde, ligesom ogsaa den

Inderste Plade i hver Række, som ellers pleier at have en meget

Plade ikke sidder paa sit sædvanlige Sted. Hos tre Exem-

plarer fra Hongkong i China er gjennemgaaende kun 2den og



jaie, et l'ar »teder kun anden og et enkelt Sted ikke engang

denne piglos; men intetsteds udvides Pigldshedeu li! den fjerde

Randplade. Af to andre foreliggende Exemplarer holder det ene

sig Reglen ganske efterrettelig, medens det andet kun viser

den ubetydelige Afvigelse derfra, at det i den ene Armvinkel paa

den ene Side har to piglose Randplader istedenfor 3. — Hvor-

vidt denne Art er vel adskilt fra A. vappa M. Tr. (Nyholland)

og A. polyacanthus M. Tr. (Rode Hav), turde derfor endnu være

tvivlsomt; mellem de Exemplarer af alle tre Former, som have

staaet til min Raadighed, har jeg ikke kunnet finde rigtig gode

Artsmærker, men jeg indrbramer, at der udfordres storre Suiter for

at kunne udtale sig med Bestemthed mod deres Forskellighed.

Af den store geografiske Afstand vil der neppe kunne hentes

nogen Underslottelse for denne sidste, da der er mange andre

Arier, der optræde med en ligesaa stor Udbredning.

e. Til de af mi- tidligere beskrevne I amerikanske Luidia'

Arter*), kan jeg nu foje en femte, som jeg kalder LuitUa

Bellotue, til Erindring om Fregatten Bell o nas Reise, fra

Det egn

efter Opf

de 1—5 smalle, (lade og temmelig lange Pigge,

enhver al de korte nedre Randplader er udstyret, oj

de 2 yderste repræsentere Randpiggene, men forreste
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forskellige fra de andre*). Foruden dem findes der paa disse

Plader kun fine Randborster langs med deres Siderande. Paa

hver Mundplade findes en Tverrække af c. 6 store Pigge, paral-

lel med Randpladernes, foruden en Deel mindre. Paxillerne danne

6 regelmæsige Rækker langs med hver Side af hver Arm; de

storre bestaae af en but Pig, omgiven ved sin Grynd af 6—12

meget mindre spidse Papiller. De storste findes i to Rælter langs

ud ad hver Arm, de mindste deels i Nærheden af Armens Side-

rande, deels spredte mellem Skivens storre og midt paa denne;

de bestaae kun af 4—6 smaae spidse Papiller, som danne en

Stjerne: den underste Paxilrække nærmest Armenes Rand !>> st.iior

af talrige eensartede Smaapigge uden nogen storre i Midten.

Madreporpladen sidder heelt nede i Armvinklen, mellem den 4de

og 6te Paxilrække franeden af. Sugefodderne have en temmelig

tydelig Sageskive. — Luidia BeUonæ er nærmest beslægtet med

sentant, ligesom L. tessellata for L. clathrata; ved de mindre og

talrigere Paxiller med meget mindre Midtpig er den dog vel ad-

skilt fra den vestindiske Art. Dens Diagnose***) kunde omtrent

affattes saaledes:

L. Bellonæ: brachia 5, angusta^ haud depressa, paxillis nume-

r«». minutn , majoribus e coron ,». aculeum

itfittm, compositis, ad latera dorsi

brachiorum utrunjuc savcnii/«: t-pttui- thai>;n>ul< , et ventrales



f. ArcIiUSter nicohariCUS Bchn, beskrevet af M o bi u s*)

efter Exemplarer hjembragte af Behn fra IVikobar-Oerne, hvorfra

ogsaa Prof. Reinhardt har hjembragt en storre Række, er ikke

i sin Forekomst indskrænket til denne Ogruppe; ogsaa fra Bil-

li ton har Hr. v. Hedemann hjemsendt den i betydelig Antal.

Den er imidlertid ikke forskjellig fra A. typicus M. Tr. De For-

dtjelligheder, som man kan faae frem ved at sammenholde Mo-
bius's Beskrivelse med den i „System der Asteriden"., turde

in hki inke sig til folgende to Punkter: 1) at Behns Exemplar-

er forholdsvis mere langarmet, en naturlig Folge af at det er

storre (ældre) (R = 81mm). 2) At det har 3 ydre Fodpapiller

af en Pedicellarie; det er nu ganske rigtigt, at det normale Tal

er 3, af hvilke den ene dog, især hos storre Exemplarer, ofte

WStattea af en tvegrenet Tang, hvis Forekomst ikke omtales hos

Mobius; men paa den anden Side finder man virkelig hist og

her kun 2
;

saa at M u 1 1 er s og Tro schels Beskrivelse i delte

Punkt vel er ufuldstændig, men ikke aldeles urigtig. — At

Madreporpladen i det ene Værk siges at ligge „noget nær-

mere ved Centrum end ved Armvinklen", i det andet „om-

trent midt imellem Centrum og Randen", har maaskee ikke engang

til Hensigt at antyde en faktisk Forskjellighed.

Da Arten uden Vanskelighed vil erkjendes af begge de cile-

rede Skrifter, vil det ikke være nodvendigt her at levere en ny

HcskrisHse af den. Jeg kan indskrænke mig til to Bemærknin-

ger: Den ene er, at allerede hos Exemplarer af c. 1" i Tver-

maal soges Pcdicellarierne forgjæves, hvoraf man maa slutte, at

disse Redskaber her, som hos adskillige andre Sostjerner, forst
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træde op hos aldeles udvoxne Exemplarer; den anden, at der

gives en ret hyppig Form af denne Art, som har hist og her en

tenunelig slor lodret Pig paa de ovre Randplader; af 33 Exem-

plarer finder jeg den hos 10, som oftest dog kun een paa en enkelt

Arm, kun hos eet et storre Antal, fra 4—13, paa hver Arm.

Man kunde let forledes til i et saadant Exemplar at formode en

egen Art, og det er derfor ikke overflodigt at bemærke, at det

kun er en individuel Varietet af den typisk piglose Art.

g. I det nysnævnte Værk beskmer o- aibiMor Ai <"> hins fremdeles

en Sostjerne under Navnet Stellasfer SUlcalllS (p. 2., t. IV

f. 1—2) efter to torrede Exemplarer, uden Lokalitetsangivelse, i

Hamborgs Museum; jeg gjenkjender denne Art i et ligeledes

torret Exemplar, som længe har henligget i det tidligere konge-

tillige havt Leilighed til at overbevise mig om, at det ikke er en

Stellaster men en Archasler*). Der er ingen Lighed mellem

de smaae Paxiller, hvormed hele Rygfladen er beklædt, og de

store kornede Ryglavler hos en Stellaster; dens hele Rygning

vil see af folgende Charaktcristik.

Armene ere middellange, temmelig smalle og spidse, Arm-

vinkleroe runde, den store Radius 36mm , den lille Umm
,
Rand-

pladernes Antal 24—25. Midt paa Armene er Paxilfeltets Brede

lig med Randpladernes; det bestaaer der af meget smaae I'axil-

ler, paa Skiun h!i\e disse storre, endog temmelig store, men

alter smaae mod Midten af Skiven. Jo storre de ere, desto

menlij-'ne den ou kan derfor ikke udtale m
fra eller rnnligc OvereensstemimN. m*-«l iU-i



tydeligere seer man, at de danne

korte, tætpakkede, lige afskaarne,

flade, deels længere, smækkrere, vandrette og mere cylindriske,

der i Form af en Krands indfatte dens Rand. Madreporpladen

formoder jeg at være skjult tilstede i en ved sin Storrelse

udmærket Paxil, som ligger omtrent midhei.s mellem Skivens

Midtpunkt og Randpladerne. Disse ere tæl kornede af flade

Korn, som ganske ligne dem, der beklæde Paxillernes Topflade;

langs med de Furer, som adskille Pladerne, erstattes de af læn-

gere, finere, vandrette, borsteagtige Papiller*). De ovre Hand-

plader savne ethvert Spor til Pigge; paa hver af de nedre findes

derimod i Nærheden af dens 6vre Rand en lille Knude, paa hvil-

ken en bred, flad og but, men temmelig kort, liltrykt Randpig**)

(kun et enkelt Sted to) er indieddet. Rugsidens ovrige Beklæd-

ning beslaaer af: 1) Adambulacralpladerne, hvis Antal er omtrent

dobbelt saa stort som Randpladernes, og som hver ere udstyrede

med en Krands af 12—15 Papiller, af hvilke de 4—5 længste

vende ind mod Fodgangen og de korteste deels mod Munden,

deels mod Armens Spids; 2) af de Smaatavler, som danne det

her forholdsvis vel udviklede Bugfelt***), der dog ikke strækker

sig ud paa selve Armene, men kun til den 10de Adambulacral-

plade omtrent. Der er i hvert Bugfelt 5—6 storrc Smaatavler

paa hver Side, dannende een med Adambulacralpladerne parallel

Række, samt en lille Gruppe, sammensat af en halv Snees meget

smaae Tavler, mellem hine og Armvinklernes Randplader****).



Alle Bugfelteta -n.i itavler ere kornede paa deres Overflade og

fryndsede i Randen ligesom Randpladerne og Paxillerne.

h. For den geografiske Udbrednings Skyld vil jeg ikke und-

lade her at meddele den interessante Opdagelse af en Arehastvi-

Art paa store Dybder i Gronland. Forhenværende Kolonibe-

styrer Fleischer i Umanak har i flere Aar jevnligen undersogt

Indholdet af Maverne af de store Hater (Scymnus), som fanges

og leve paa meget store Dybder (200—250 Favne) , og deri

fundet flere Dyreformer, som ellers sjelden faaes og navnligen

ere vanskelige at erholde saa store; deriblandt var ogsaa et

Exemplar af en ret anseelig Archaster-Art, udmærket ved sine

lange, spidse Arme. Den halvfordoiede Tilstand, hvori Exem-

plaret er, tilsteder desværre ikke en nærmere Bestemmelse eller

Ri'skriu'lse. men alene det Faktum, at der i det dybe Hav ved

Gronland lever en Art af denne Slægt, har sin Interesse.

2. Om Asferisctts ciliahié Lorz. og dens formentlige

Identitet med Asterina gihbosa (Pot.) (Asteriscus

verruculatus M. Tr.).

I en lille Afhandl] ais dem Quarnero"*)

har Prof. Lorenz beskrevet en formecntlig ny A.slaiscus-Arl fra

Adriaterhavet, der fornemmelig ved folgende Forhold skulde

afvige fra A. verruculatus: 1) En ringere Storrelse ("/o—%" ) „da

han ikke kan antage, at hans paa fire* forskjeliige Steder fundne

12 Exemplarer alle skulde være uudvoxne Unger", og A. verrucu-

latus opnaaer en Storrelse af indtil 4"**). 2) Armene ere forholds-
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vis kortere (Forholdet mellem den store og den lille Radius er

= 3:2 eller 5:3, medens Å. verruculatus altid skal have hin

mere end dobbelt saa stor som denne) og stumpere. 3) Ryggen

er hos A. verruculatus mere fladt-hvælvet, hos A. ciliatus rundag-

tig hvælvet, Legemet altsaa forholdsvis tykkere; Randen hos hin

flad, hos denne — paa Grund af den storre Tykkelse — næsten

retvinklet. 4) Bugfladens Pigge ere korte og stumpe, ikke spidse

og lange, Ryggens 4—5 i hvert Knippe (hos A. verruculatus

8—10), og disse Grupper rundagtige, ikke langagtige paa tvers.

De af disse Piggrupper, som danne Stjernens Omkreds, ere om-

trent 1
;n storre end de andre og tydeligt stilkede, saa at hver

Gruppe ligner „en Haand med korte Fingre og en Deel af Un-

derarmen", og hele Randen gjor Indtrykket af at være fryndset:

og disse, „den Rand eilienartig umsaumenden handformigen Sta-

chelgruppen" „kan det ikke antages, at Muller og Troschel

skulde have overscet hos A. verruculatus".

Desværre synes vor Forfatter ikke at ha

nye Art med ligestore Exemplarer af A. verr

skjæv Sammenligning kan overmaade let ogsaa

skjant Resultat: fuld Sikkerhed for den nye Arts

ligestore, altsaa meget unge Exemplarer af den almindelige

middelhavske Art. Ja man faaer endog det Indtryk, at Forfat-

teren — skjondt han selv har taget A. verruculatus i Quarnero

(og rimeligvis i Mængde?) — kun har sammenholdt sin Art

lige Exemplarer af selve denne Art. Hvorledes skal man ellers

kunne forstaae den Bemærkning, at det ikke kan antages, at

Miiller og Troschel skulde have overscet <
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Randkosle (hvis de fandtes)? Meningen heraf kan jo dog kun

være den at gj.'ire del sandsynligt, at disse Piggrupper mangle

eller ialfald ere meget smaae hos A. verruculatus, efterdi de ikke

omtales i „System der Asteriden"; men hvorfor seer Hr. L.

ikke efter hos sine egne Exemplarer af denne Art, hvordan det

hermed forholder sig? Saa behovede han jo ikke at udtrykke sig

med saa megen Tvivl? Ogsaa den Omstændighed er mistænke-

lig, at A. verruculatus siges altid at have den store Radius meer

end dobbelt saa lang som den lille; ja saaledes staaer der rig-

tignok i „System der Asteriden", men ikke hos et eneste af de

talrige mig foreliggende Exemplarer af alle Storrelser indtil 2V
i Tvermaal har jeg seet den store Radius naae det dobbelte af

den lille i Længde, endsige være endnu længere. Ogsaa Udtryk-

ket „lange og spidse" om Bugsidens Pigge, turde være ost af

den samme Kilde; de ere altid korte hos A. verruculatus, baade i

og for sig og i Sammenligning med forskjellige andre Arters.

En direkte Sammenligning med yn gre Exemplarer af A. verru-

culatus sees i al Fald ikke at være anstillet, og jeg nærer ikke

nogen Tvivl om, at havde dette været Tilfældet, vilde Forfatteren

i sin A. cilialus have erkjendt Ungen af A. verruculatus. Jeg har

for mig en stor Række Exemplarer af denne Art fra Neapel,

Sicilien og Adriaterhavet, af hvilke det storste har et Tvermaal

af 60mm (c. 2V4"), det mindste af 19"im (e. V); desuden en

Række af meget smaaeExemplarer, som Prof. Steenstrup har fisket

paa og mellem Bændeltang ved Triest, og af hvilke det storste

har et Tvermaal af 17 mn'. Disse smaae Exemplare stemme saa

godt med Beskrivelsen af A. cilialus, at jeg ikke har nogen

Tvivl om, at de jo tilhore denne Art, ligesom de jo ogsaa

ere tagne nær ved dennes Hjem og under aldeles lignende Natur-

forhold; Afvigelserne ere i al Fald saa ubetydelige, at en Arts-

forskjel umulig vil kunne begrundes derpaa. Jeg vil, til lettere

Forstaaelse, i al Korthed beskrive et af de storre Exemplarer,

som dertil bedst egner sig: Den store Radius er 8min
, den lille

5mm , Armene korte, men temmelig spidse, skjondt ligesom af-



skaarne i Spidsen, Armvinklerne afrundede. Da Legemet er tem-

melig tykt, er Randen ikke flad, skjondt den dog ingenlunde kan

kaldes „retvinklet* uden i al Fald i Armenes ydre Deel ; den Vin-

kel , som Ryg- og Bugsiden danne med hinanden, er nemlig

meget forskjellig der og i Armvinklerne. I den indre Række af

Fodpapilier er der 3 i hver Gruppe, i den ydre 2, kun i de lo

inderste Grupper i hver Række henholdsvis 4 og 3. Paa de Bugtav-

ler, som sidde nærmest derved, er der kun 1, nærmere ved Randen

to korte Pigge. Af Mundpigge er der S ved hvert Mundbjorne,

tiltagende i Styrke og Længde indad mod Midten. Umiddelhart

udenfor (bagved) hver af disse 5 Grupper af Mundpigge, der ere

at betragte som Fortsættelser af de indre Fodpapilier, staae to

Grupper af 2 eller 3 Pigge (svarende til de ydre Fodpapilier).

Ryggens Smaapigge sidde i Grupper paa 3—5 (sjelden færre);

blandede med dem forekomme tvegrenede Pedicellarier, hvilke

dog især findes nedad mod Randen, paa hvilken Deel af

Rygfladen de næsten ganske træde i Piggruppernes Sted*).

Selve Randen af Legemet indtages af c. 24 (fra den ene Arm-

spids til den anden) Grupper af 5 (sjeldnere 4) Pigge, hvilke

deels paa Grund af deres storre Længde, deels paa Grund af

det fremspringende Fodstykke, paa hvilke de sidde, vise sig

noget storre end de andre Piggrupper og give Dyrets Rand et

fryndset Udseende. Der er 8 Rækker af Rygporer for hver Arm,

af hvilke dog den yderste paa hver Side kun bestaacr af en

enkelt Pore.

Jeg troer ikke, at man i noget af de her eller i Professor

Loren z's Beskrivelse fremhævede Forhold vil være istand til at finde

et eneste Artsmærke til Forskjel fra A. verruculalus. Saavel hos de

foreliggende Exemplarer af % Å. ciliatus« som hos utvivlsomme Exem-

plarer af A. verruculatus af forskjellig Storrelse, finder jeg Armene

") Ogsaa Norman omtaler Overgangsfornifi ni ni I' trti >_ iVdiecI-
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sri.it ( noget kortere, snart noget længere (om end, som sagt,

aldrig saa lange som M. Tr. og L. angive), snart noget spid-

sere, snart noget buttere, men dog selvfolgelig i det hele kortere,

jo yngre Dyret er. Det er ligeledes en Selvfolge, at med Alde-

ren tiltager ikke blot Hudtavlernes Antal, men ogsaa Antallet al

de Pigge, som udgaae fra hver enkelt Tavle; det er derfor alde-

les i sin Orden, at Ungen har færre Fodpapiller, Mund- og Ryg-

pigge i hver Gruppe, færre Rygporer o. s. v. end den voxne, og

dette vil man altid finde at være Tilfældet, naar man sammen-

ligner Sosljerner af samme Art, men af forskjellig Storrelse. „Rand-

kostene'* mangle heller ikke hos den udvoxne A. verruculatu*. 3i

ere her endog langt talrigere og sammensatte af flere Papiller,

men falde alligevel ikke saa meget i Oinene, fordi de ere mindre

i Forhold til Rygpaxillerne og til Dyrets hele Storrelse; de for-

tjene derfor heller ikke mere at udhæves hos A. verruculatus end hos

de fleste andre Astericus-Arter, og det er derfor let forklarligt, at

M. Tr. ikke nævne dem.

Efter denne umiddelbare Sammenligning af en Form, der i

alt væsenligt svarer til Beskrivelsen af A. eiliatus ,
med snia.u

i:\trii|il.ui i . hvis Hriil.'irclse til A. verruculatus ikke kan være i

mindste Maade tvivlsom, da de kun ere de yngste Led af en

uafbrudt Kjede af Exemplarer af meget forskjellig Storrelse

fra samme Lokalitet (Neapel), er jeg altsaa overbevist om, at

A. eiliatus kun er den yngre Form af A. verruculatus. De

fleste af de for hin opstillede Mærker gjælde i al Fald ogsaa

for dennes Unger; sammenholdes saaledes det slorste forelig-

gende (adriatiske) Exemplar af A. eiliatus (17mm ) med den mindste

(neapolitanske) A. verruculatus (I9mm), vil man neppe kunne finde

andre Forskelligheder end at hint har lidt kortere Anno og lidt

tydeligere fryndset Rand, samt at Antallet af Papiller i Ryggens

Paxiller ikke overstiger 5, medens man hos det gff" storre Fxom-

plar allerede træller enkelte med 6; og hvor uvæsenlige disse

ForslrjeUigheder ere, vil man bedst see ved at veie dem mod
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uruculalns, f. Ex. paa 20 og 60mm Tvermaal. Imidlertid bor

Ilet. som med at opstille en ny, og jeg skal derfor gjerne

ise dem , der endnu maatte have nogen Tro til den oster-

is Forskers Art, til at soire Afgj oreisen af det her reiste

?smaal i en fornyet Undersogelse i Naturen selv, ved Sam-

tgsjag af ligestore Exemplarer af begge Former — hvis

mne ellers lade sig finde, hvad jeg meget betvivler.

Uagtet jeg her stadigen, for at undgaae Misforstaaelse , har

vnt den almindelige middelhavske Art paa samme Maade

Prof. Lorenz, maa jeg dog bemærke, at det Pennantske

nis har Aldersforret for det Retziusske HrfcttOK&iiu, lige*

placenta Pnt. for membranacea Retz. Da det dernæst ogsaa

mindre rigtigt at fortrænge del Nardoske Slægtsnavn

na*), blive de to sydeuropæiske Arter af denne Slægt at

ne Asterina gibbosa (Pnt.) og Å. placenta (Pnt.).

3. Om Slægten Gonia&fer Ag. og nogle af dens Arter.

a. For nogle Aar siden**) havde jeg Leilighed til at gjore

opmærksom paa, at Slægterne Goniodiscus og Astrogonium fif. Tr.

kun lade sig adskille ved et eneste Mærke, nemlig at Rand-

ikke syntes tilstrækkeligt til at begrunde en Slægtsforskjel. (Man



seer dette allerbedst af Astrogonium granulare^ hvis Randplader

ere mere eller mindre beklædte med Korn, men dog altid have

en storre eller mindre nogen Plet; forsvandt denne aldeles, vilde

Arten være at overfore til Goniodiscus). Jeg erindrede dengang

ikke, at Forbes havde udtalt sig i den samme Retning, ja at

han endog var gaaet et Skridt videre og med de ovennævnte

tillige havde forenet Stellasier Gr.*) For den ved Gjtiii

af disse 3 Grupper dannede Slægt gjenoptog F. derfor ogsaa det

Agassizske Navn Goniaster, idet han dog beholdt Astrogonium,

Goniodiscus og Stellaster som Benævnelser for Grupper eller

Underslægter indenfor denne. — Om Forholdet mellem Goniaster

(Forb.) og Oreaster M. Tr., (hvilken sidste hos Agassiz ogsaa

var medindbefattet i hans Slægt Goniaster), vil jeg ret strax faae

Leilighed til at udtale mig i det folgende.

b. Den eneste nye Asteride, hvormed d'Hrr. Dujardin og

Hu pc have seet sig istand til at berige Artsfortegnelsen i deres

„histoire natmvih' des Zoupliv tes Krliinmk'niics", er den ganske

vist ret mærkelige Goniaster-Arl fra Malaccastrædet, som de be-

skrive (p. 397) og afbilde (t. 7 f. 4) under Navnet Astrogo-

nium Souteyeti. Den udmærker sig især ved sine lange og

tynde Arme, hvis ovre Randplader berore hinanden ligefra Ar-

menes Grund, saa at de mindre Rygtavlers Omraade in i

til den femkantede, af de bredt afrundede Armvinkler begrændsede

Krop eller Skive. Der kan imidlertid ikke være nogen Tvivl om,

at det er den samme Art, som 3 Aar tidligere var bleven be-

skrevet og afbildet af Mobius under Navnet Astrogonium

Utn (1. c. p. t. 4 f. 5—6), og som nu altsaa vil

. benævne Goniaster longimatius (Mob.). De franske For-

Fortjeneste er det imidlertid at have gjort os bekjendte

rtens tidligere ubekjendte Hjem.

2 j). 468.



C. Prof. Heller har i sine „Untersuchungen iiber die

Littoralfauna des Adriatischen Meeres"*) meddeelt det meget in-

teressante Faktura, at han i Adriaterhavet ved Oen Lissa i en

Dybde af 40 Favne havde fundet flere Sostjerner, som ved nær-

mere Undersogelse viste sig at tilhore 2 Arter (G. acutlis og

placentæformis) af Slægten Goniodiscus, hvoraf man hidtil ikke

havde kjendt nogen Art i de europæiske Have. Forener man

imidlertid, som man ganske vist bor, denne Slægt med Aslrogo-

niMffjj blive de middelhavske og de nordiske (G. granularis og

phrygianus) Goniaster-Arter hinandens Repræsentanter; især er

der et nært Slægtskab imellem de forstnævnte og G. granularis,

der, som vi have seet, er Bindeleddet mellem de to Undersiægter,

som tidligere dannede Slægterne Astrogonium og Goniodiscus.

Betragter man de smukke Afbildninger, som Heller har

meddeelt af begge sine Arter, vil deres store indbyrdes Lighed

være lomefaldende og maaskee hos En og Anden opvække nogen

Tvivl, om Opdageren virkelig skulde havt det usædvanlige Held,

med eet Tag af Skraben at bringe to i hinandens Selskab levende,

hidtil ukjendte Goniaster-Arlcr frem af Adriaterhavets Dyb. De

meest ioinefaldende Forskelligheder ere, at den ene har lidt

længere og meget spidsere Arme end den anden, hvormed staaer

i Forbindelse , at de storste ovre Randplader hos G. placentæ-

formis ligge i Nærheden af Armenes Spidser, hos G. acutus

derimod i Anntivinklerne. Fremdel es ere Bugpladerne i det hele

storre hos n end hos denne. Af Beskrivelsen erfarer man

tillige, at G. placentæformis har % Randplader, G. acutus 8
/s,

altsaa to flere i den ovre Række ; at Madreporpladen hos den

buttere Fiarm ligger midt mellem Midten og Skiveranden, hos

den spids derimod noget nærmicre ved Midten end ved Ran-

den, og at hos hin ligger Pladenis Pol excentrisk udadtil, hos

denne næsten centralt; endelig at de indre Fødpapiller hos G.

plactntæfoimh ere 4, hos G. acutu s 5 i hver Gruppe.
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Det er ikke Meningen med de folgende Bemærkninger lige-

frem at so'ge at bevise, at de to Heil er ske Former ere een og

den samme Art, thi saa bestemt turde jeg ikke udtale mig uden

at hare havt Leilighed til at see Exemplarer af dem, men kun

at fremhæve et Moment, som Heller muligen ikke har kjendt,

og som ved denne Leilighed i hoi Grad fortjener at komme i

Betragtning, nemlig at eet af de anforte Kjendemærker og maa-

skee det vigtigste af dem alle — det , hvormed de andre

i Manges Oine ville staae og falde — hos meget nærstaaende

Sostjerner ikke kan benyttes som Artsmærke. Jeg sigter herved

til, om Armene ere lidt kortere eller længere, lidt mere eller

mindre spi<i ende f. Ex. den meget nærstaaende

Goniaster granularis viser endnu langt s tor re individuel 1 e For-

skelligheder, uafhængigt af Alder og Storrelse*). Blandt Mu-

seets Exemplarer af denne Art er der saaledes eet, hvor den

store Radius er 18, den lille 13mm , Omridset femkantet med

ganske svagt indbuede Sider; et andet, hvor R = 25 , r =
I4mm , hvor Armene derfor træde meget stærkere frem; Forskjellen

dem, som Heller afbilder som Repræsentanter for sine to Arter,

men Mellemformer af alle Grader vise tillige, at den norske

Art aldeles ikke kan kloves i en pentagon og en Bpidsarmel

Art, ikke engang i to Afarter**). Analogien synes mig derfor

O. pentagonulm kj<

i fleste Exemplarer i



at tale for, at de to af Heller opstillede Arter kunde væi

Former af een og samme Art. Dette vilde da forudsætte

heller ikke de andre angivne Mærker vise sig cotistante; det

ikke af H.'s Meddelelse sees , hvor mange Bxemplarei han

ndersdgi af hver Form, men mange har det vel n

været. I Betragtning af den her fremdragne Analogi med F

for*kjel%hedern« hos den nordeuropæiske G. granularis, I

det derfor være nodvendigt ved nye Efterforskninger paa Ai

Findested eller paa andre lignende Lokaliteter i Middelhav-

Stadfæste de to Hellerske Arters Selvstændighed, forend det

tages for sikkert, at dette Havbækken virkelig huser to

(Finn). Original



Sebas t. VI. f. 7—8, opbevares endnu paa Universitetsmuseet.

Det fremgaaer heraf, at det ikke er den Art, som Muller og

Troschel beskrev undei

de henfore Sebas Figur

Sebæ og G. pleyadella er det en Art, som staaer midt imellem

dem, men er forskjellig fra dem begge. Jeg vil derfor her med-

dele en kort Beskrivelse af Linnés Originalexemplar.

Det er en flad, temmelig tyk Goniaster med runde Armvinkler

og brede, men spidse Arme; den store Radius er noiagtig det

dobbelte af den lille, Randpladerne 12
/ia, tæt beklædte med Korn.

I Nærheden af deres ovre Rand have de ovre (med Undtagelse af

de alleryderste) 1—3 runde Smaaknuder af samme Storrelse som

de, der findes paa de forresten med storre og mindre Korn be-

klædte, mangekantede, smaae Rygtavler, mellem hvilke enkelte

eller Grupper af ganske faae Porer have deres Plads. Den store

M i.Ik i.nrplade ligger ganske lidt nærmere ved Midten end ved

Randpladerne. Bugtavlernes Kornbcklædning er aldeles af samme

Art som Randpladernes. Pedicellarier findes hist og her, men

de sidde. Fodpapillerne ordne sig i 3 Rækker: inderst en haand-

formig Gruppe af c. 5—7; dernæst 2, og yderst en Gruppe paa

c. 4, dannende Overgangen til "Bugtavlernes Beklædning. Ogsaa

gene sidde i flere Rækker indenfor hinanden, men ud-

mærke sig ikke ved deres Storrelse, ere tvertimod forholdsvis

smaae. Tvermaal: 3" 5"' (90mm ).

4. Om forskjellige Arter af Oreattfer M. Tr.

a. Siden jeg i 1858 beskrev min GonioeiisCUS ar-

matus fra Central-Amerikas Vestkyst*) har jeg havt Leilighed

til at see nogle flere Exemplarer af den, saavelsom til at

1859 p. 75. (Sep. i
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udvide mit Kjendskab til Oreaster-S\ ægten overhovedet. Jeg er

derved kommet til en nogen anden Opfattelse af denne Art, som

jeg nu er tilboielig til at overfore til Slægten Oreaster, hvor jeg

troer, at den nok saa naturligt vil kunne finde sin Plads.

Forskjellen mellem Oreaster og Goniaster kan, efter Defini-

Kant alene eller dog fortrinsvis af de ovre Randplader, hos

denne tillige af de nedre; men der er flere Oreasier-Arter, i

hvis Rand de nedre Randplader tage en meget væsenlig Deel

(jfr. O. dorsalus Lin.), og faae, hvor de ere saa aldeles udelukkede

derfra som hos den voxne O. gigas. Vel er det saa, at Pore-

felterne i det hele dannes af talrigere Porer hos Oreasterne, og

at disses Ryg i Reglen er mere hvælvet end hos de som oftest

ganske flade Goniaster- Former, men til disse Mærker er det i

tvivlsomme Tilfælde endnu misligere at tage Hensyn. Goniaster

ocelliferus (Lmck.)**) f« Ex. er neppe mindre hvælvet end Oreaster

forcipulosus***), og jeg har tidligere f) viist, at den spæde Unge

af Oreaster gigas baade i Henseende til Fladhedcn, Rygporernes

ringe Antal og Legemets Begrændsning ved begge Rækker af

Randplader er en ægte Goniaster, hvoraf da atter folger, at

Oreaster og Goniaster som yngre ikke (eller dog idetmindste

ikke altid) kunne skjelnes fra hinanden. Deraf at slutte, at de

nævnte Slægter maae forenes til een, vilde dog neppe være rigtigt;

to mi ske Forskjel, at Oreaster har en heil Række Kjonsredskal

eller Scytaster; Rygte'

en meget nærstaaende Form og at danne en Sla-s Oser^an- fra Chæ-

tørfer-Slægten til G. ocelliferus. Hos Gray danner denne Slægten Nectria.

) See det folgende.

) Disse Meddelelser 1859 p. 72 og 73. (Sep. Aftr. p. 48 og 49).
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skjondt jog indrammer Vanskeligheden af at holde dem adskilte,

skjunner jeg dog ikke rettere end, at Naturen her har udpræget

sig i to ret naturlige Slægter.

Hvad nu angaaer den Deel, som de to Rækker af Rand-

plader hos G. armatus tage i Dannelsen af Stjernens Rand, da

maa det indrommes, at denne i Reglen fortrinsvis dannes af de

ovre, idet det nemlig som oftest kun er i Armens ydre Deel at

de nedre have en, mod Armspidsen stedse voxende, Lod deri,

noget hvortil man, om end maaskee i en noget mindre Grad,

ogsaa hos andre Oreaster-Arter kan finde noget tilsvarende.

Allerede i denne Henseende hælder Vægtskaalen altsaa meest

mod Oreasterne. Dertil kommer, at Legemsformen kan være

(eller maaskee rettere: er af Naturen) ikke saa lidt hvælvet —
nærmest pudeformig — og saaledes ikke altid har den flade

Skiveform, som de tidligere beskrevne Exemplarer mere eller

mindre besad, maaskee kun som Folge af den efter Doden ind-

traadte Sammenfaldning. Skjondt der jo ogsaa kjendes piggede

(ioniastrc {f. Ex. Astrogonium cuspidatum M. Tr.) med et lignende

System for Piggenes Anbringelse, kunde den stærke p

hos G. armatus dog ialfald ligesaagodt tale for at see en Orea-

ster i denne Sostjerne; men noget betydeligt Udslag til nogen af

Siderne vil delte Forhold ialfald ikke kunne give. Meest Be-

tydllipi i ileime Henseende har maaskee Ryggens sammen-

flydende Pore felter, hvorved man vel ingenlunde vil kunne

charakterisere Øreasfer-Slægten , men som dog neppe ville gjen-

findes hos nogen Goniaster, hvorimod G. armatus i denne Hen-

seende nærmest minder om O. hiulcus og turritus. Endelig kan

anfores — skjondt del visnok er af mindre Betydning — den

Lighed, som der i Henseende til BugQadens Beklædning (de ydre

er* Form og Antal derunder indbefattet) er mellem G.

armatus og visse Oreaster-Arter^ f. Ex. O. gigas.

Opfattes saaledes den omhandlede Art (der iovrigt ogsaa af

Mobius blev opfattet og beskrevet som en Goniodiscus , G. co-

nifer) som en Oreaster, vender Tanken sig naturligt til den af
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Gray antydede Petllaceros (NidoreUia) armfifus fra Punta

S.Elena paa Sydamerikas Vestkyst; Grays korte Beskrivelse

ledes bliver uforandret; jeg havde netop valgt det i Forudfolelsen

af, at hvis man i Fremtiden kom til at opfatte den omhandlede

Form som en Oreaster, vilde Identiteten med O. armatus (Gr.)

Som Tillæg til min tidligere Meddelelse om denne Art skal

jeg endnu anfore, at paa lo Explr. fra Panama, hvormed Mu-

seet senere er blevet beriget, har jeg havt Leilighed til at over-

bevise mig om, at en Deel meget smaae Tænger ere spredte

over Ryggens Porcfelter, og at noget storre Tænger af en plump

Bygning forekomme (idetmindste hos storre Exemplarer) mellem

de ydre Fodpapiller; det er derfor mindre rigtigt, naar jeg tid-

ligere har sagt, at i Reglen mangle disse Dannelser ganske.

De indre Fodpapillers Antal er hos storre Exemplarer, i Armenes

indre Deel, ikke 4, men 5. — Et tredie Explr. (uden Hjem) ud-

mærker sig ved sin særdeles stærke Pigudvikling; paa Ryggen

har det i Alt 41 Pigge, paa de ovre Randplader i Gjennemsnit

10 for hver Arm**), medens de nedres ere udviklede til stærke,

vandret stillede Pigge, der ikke give Ryggens noget efter i

Styrke — hvilket ity'cu har jiivel Anledning til, at alle Bugrand-

pladerne her deeltage i Dannelsen af Stjernens Rand. Storre

Klappetænger findes her i noget storre Antal end almindeligt paa

Bugtavlerne, trædende i Papillernes Sted, og tillige ere Smaa-
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tænger spredte i temmelig stort Antal over begge Rækker af

Randplader, hvor de ellers pleie at mangle aldeles*). — Da

disse Variationer let kunde give Anledning til Opstilling af uhold-

bare Arter, har jeg ikke anseet det for overflodigt at omtale dem

ved denne Ledighed.

b. Oreaster nodosus (Gray) (non Liané, nec Lamarck**).

I sit ældre Arbeide over Asteriderne beskriver Gray paa en

meget utilstrækkelig Maade en Pentaceros nodosus fra I s le de

Franc e, hvortil han citerer Seba t. VIII f. 11—12 og — med

Tvivl — sammes t. V f. 11—12. Der gives imidlertid ikke

nogen fig. 11—12 paa S eb as 8de Tavle, hvilket uden Tvivl er

Grunden til, at Muller og Tros c hel vel optage Arten (efter

Gray) blandt dem, de ikke selv havde seet, men udelade dette

Citat og kun beholde det af t. V. f. 11—12, uden dog at tilfoie

det meget bei ,. nistegn, hvormed Gray antydede

sin Tvivl om det riglige i ogsaa at citere disse (rimeligvis

uigjenkjendelige) Figurer til den Art, som han havde for die.

Der er al Grund til at antage, at „t. VIII" hos Gray er en

Feilskrift for t. VI, hvor der netop i fig. 11—12 er givet en

ret god Fremstilling af en Art, som Museet besidder i to Exem-

plarer fra Zanzibar, af hvilke jeg her skal give en kort Be-

Tvermaalet 3'V a IV; Forholdet mellem Radierne som

2:5 å 1:3; Armenes Gjennemsnit trekantet, de selv mere eller

mindre smækkre og spidse; Randpladerne 17. Af de ovre hæver

over Halvdelen (7—10) sig op i en bred, kegledannet, kornet,

i Toppen nogen Knude; paa de nedre findes der Spor til Smaa-

knuder, dog kun i Armens inderste og yderste Deel. Langs med

") De findes dog ogsaa hos det ene af de ovenfor omtalte store Exem-

; Art kan derfor godt beholde T



Armenes Midte findes der en Række af 8—9 bredt kegledannede,

i Spidsen nogne Knuder, af hvilke den inderste overgaaer de

andre betydeligt i Storrelse; i det af disse o store Knuder be-

grændsede Centralparti findes 3 smaae, omgivende Gattet. Den

ovrigeDeel af Hudskelettet bærer kun i Armvinklerne og i disses

umiddelbare Nabolag nogle lignende Smaaknuder paa Skelet-

nettets Knudepunkter. Paa hver Side af Armens Midtlinie er

der — idetmindste i Armens indre Deel — 3 Rækker af Pore-

felter, ja den overste af disse sondrer sig igjen ret tydeligt i to;

de fleste Porer findes i den underste Rækkes (c. 30), de færreste

i den overstes (c. 10); hine have ogsaa en vis Tendens til at

flyde sammen. Bugtavlernes Kornbeklædning er noget grovere

end Randpladernes. Klappetænger ere meget sjeldne paa Bug-

lavlerne (hyppigst i Nærheden af Fodgangene), mangle ganske

paa Randpladerne, men findes hist og her paa Ryggen, hvor

Hudskelettets Masker stode sammen, og have der en betydelig

Storrelse. Der er 7 Fodpapiller i den indre, to i den ydre

Række; de mellem dem siddende Tænger ere meget smaae.

Mundpapillerne sidde ogsaa i dobbelt Række , c. 12 i den

indre (nærmest ved Munden), 4 eller o i den ydre.

De beskrevne Exemplarer stemme med Se ha s i Storreisen,

men det er dog ikke umuligt, at de kun ere Unger eller halv-

voxne, saa at Artens Charakteristik vilde lyde en Deel ander-

ledes-, hvis den var kjendt i voxen Tilstand*).

G. Saavidt mig er bekjendt kjendes endnu kun een So-

stjerne fra Afrikas Vestkyst, naar man ikke til denne vil regne

Azorerne, de canariske og capoverdiske Oer, nemlig Luidia

tenegaUniis; fra Guinea, hvis lavere Dyreliv ogsaa i andre Ret-

'i r <r lidt kjendt, kjendes ikke en eneste!**) Det Haab

in (Essai d'une Faune de l'ile Maurice i Nagazin de Zoologie

23) har blot afskrevet »System der Asteriden«, ligeledes Du-

og Hupé. Arten er >aair,!.-> cui-nlii.' iiulnu ubeskreven.
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at kunne give et lille Stod til, at der offenliggjores Beskrivelser

af de guineiske L>liinod<TiiH'r. som maatte være opbevarede i

Museerne, er en medvirkende Grund til, at jeg her meddeler

Beskrivelse af en Oreaster-AH (0. forcipulosus Ltk.), hvoraf

et Exemplar fandtes i det tidligere kongelige Museum med den

Angivelse, at det var fra Guinea og skjænket af Capl. Find.

SkjSncM Fxemplaret ikke er i fuldkommen god Stand, ville Ar-

tens vigtigste Særkjender dog kunne erkjendes af det.

Formen er — af en Oreasier at være — forholdsvis meget

flad. Den midterste Deel af Dyret er den hoieste, og fra denne

udgaae ligesom fem lave Rygge mod Armspidserne; de laveste,

ligesom noget indsunkne Steder ere de, der svare til Armvink-

lerne. Disse ere iovrigt bredt afrundede. Armene smalle og

spidse, af et halvkredsformet Gjennemsnit. Forholdet mellem

den store og lille Radius er noiagtig som 2:1. Randpladernes

Antal er c. 15, fra Oiepladen til det Punkt, hvor to Arme stode

sammen i Armvinklen ; de ere ikke meget fremtrædende, og deres

Form frembyder intet mærkeligt. Bugfelterne udfyldes af temmelig

store, flade, firkantede Tavler, dækkede af en tæt, men grov

Kornbeklædning, som kun viger Pladsen for en stærk Udvik-

ling af Klappetænger. I storst Mængde forekomme disse

paa den Række af Tavler, som stoder op til Fodpapillerne; de

ere der tillige af meget forskjellig Storrelse, de storste saa lange

som Tavlens halve Diagonal; men ogsaa de ovrige Bugtavler ere

stærkt opfyldte af dem, og de opnaae paa dem ofte en endnu

storre Længde. Ikke mindre hyppige (i Reglen omlr. 7 paa hver

Plade) ere de paa de ovre og nedre Randplader, hvis Kornbe-

i.'hrigt er noget finere end Bugtavlernes. Af egenlige Ryg-

ilter out Sostjernerne, e en eneste t;ulneiek

kjender man den Dag idaii kun 2—3?
, afOph

lom, som staner i en j.aaii .I.lemlf: Mo.l ftetning
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tavler — hvis Form er mere eller mindre rudeformig, og som

sidde saa tæt sammen, at Mellemrummene i Reglen erc endeel

mindre end selve Tavlerne — er der fem Rækker paa hver Arm,

af hvilke den midterste er den storste; adskillige af dennes

Tavler ere noget hoiere, lidt mere fremstaaende end de andre,

hulket giver Rygsiden et noget knudret Udseende; den stærkeste

Pukkel dannes af den inderste Tavle i hver af hine 5 storre

Rækker; og disse fem „Pukler" begrændse igjen det ovenfor

omtalte, midterste, lidt hoiere Parti af Stjernen, hulket, ligesom

de tit Armvinklerne svarende Dele af Ryggen, udfyldes af middel-

store Tavler; af disse er der igjen 4, som stolte de Smaaskjæl, der

været beklædte med fine Korn, men hverken baaret storre Pigge

eller Knuder; derimod have de — de storste puklede saavelsom

de allermindste midt paa Skiven ikke undtagne — været stærkt

besatte med (indtil 15 paa hver) storre og mindre Klappe-

tænger. Porefelterne tælle i Middeltal e. 20 Porer (færre i

den overste Række. Qere i d«H underste, nærmest ved Rand-

pladerne) og vise kun Tendens til at flyde sammen i Nærheden

af Stjernens Rand ; de have som sædvanligt været beklædte deels

med Korn, deels med Smaatænger, hvilket sidste endnu kan er-

kjendes af de talrige, af et enkelt Hul gjennembrudte Smaa-

plader, som bidrage til Porefelternes Udfyldning. Madreporpladen

ligger halvt udenfor en Linie, som tænkes at forene to af de

ovenfor omtalte „Pukler". Af de storre ydre Fodpapiller er der

i Reglen 3 i hver Gruppe (mod Spidsen af Armene 2, nærmest

ved Mundpapillerne i). Tvermaal 4Va".

Det nieest betegnende for denne Art er vistnok deels den

fuldstændige Mangel af alle paa Bug-, Rand- eller Ryg-

vættes stærke Udvikling a f K la ppe tængerne, hvortil ingen

anden mig bekjcinll ()rui.<hr iiembuler no^el lignende; Artens

Navn er et Udtryk for denne Ejendommelighed. Diagnosen kunde
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O, forcipulotus LU..: brachia angusta^ acuminata; radius Stella

major minorem duplum æqual; dorsm >>/>', tubercula

vel spinæ omnino nullæ in tes*,-,".- i, bus, ventra-

libusve, pedicellariæ valvatce maximce numerosissimæ (7-/5) veto in

c. 20; papillæ ambulacrales externæ 3 (2—4).

d. Linck afbilder t. VII tig. 8 en meget udpræget Orea-

ster-Form, som han i sin Text betegner som „Pentaceros B, gibbus

-) muricatus, Caskilum montanum dicendus". Den samme Art

findes afbildet hos Seba t. VII f. 3 som v Pentaceros gibbus &

muricatus «eu Caslellum montanum." De eneste Forfattere, der i

disse Figurer have erkjendt en egen Art, ere B lain vil 1 e , som

citerer Lineks Figur til sin Asterias Linckii, Gray, som henforer

begge Afbildninger til sin v Pentaceros muricatus"' (der vel egenlig

opstilles alene paa dem, thi det antydes ikke, at han selv har

seet et Exemplar af den), og Dujardin og Hupé, som (uden

Tvivl efter Gray) opfore en Oreaster muricatus som beboende

„de indiske Have"; heller ikke hos disse sidste Forfattere tyder

noget paa, at de mere end deres Forgængere have havt Leilighed

til selv at see Arten, hvilken derfor uden Tvivl indtil de senere

Tider maa have været meget sjelden i Samlingerne.

Museet besidder imidlertid, deels fra ældre, deels fra yngre

Tid , 4 Exernplarer af noget forskjellig Storrelse af denne Ore-

aster Linckii (Blv.), og jeg er derfor ret godt istand til

at oplyse dens Formforhold. Et af dem er ifolge en vedlagt

Notits af afdode Dr. Beck, fra Madagascar; to af de andre

fra Zanzibar. For at Aldersforskjellighedeme kunne træde

desto tydeligere frem, vil jeg beskrive liv ri! ,ii disse 4 Exern-

plarer for sig, men dog dvæle meest ved det storste og det

Det mindste Exemplar (A) har en storre Radius af

55mm . en mindre af 21; Forholdet er altsaa omtrent som 1 :21
i.
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Armene ere temmelig smækkre med trekantet Gjennemsnit.

Stjernens midterste Deel optages af 5 hoie og stærke kegle-

dannede Pigge, som i % af deres Længde ere beklædte med

flade Korn, der opad mod deres ovre Grændse blive stedse

storre og fladere og antage Form af kantede Tavler; ved Grun-

den af de 3 af disse kegledannede Taarne er der udvendig en

lignende tyk, men kort, vandret Pig. Hele dette Centralparti

bæver sig op over Armene og sammenlignes ikke upassende med

en i Knudepunktet af 5 Bjergrygge opfort Borg. Rygtavltru«.

1 i c kun 3 Rækker paa hver Arm, en bredere i Midten og en

smallere paa hver Side. Der er 4 lange Porefelter paa hver

Arm, nemlig paa hver Side eet ovenover Randpladerne og eet

under den midterste Tavlerække, adskilte ved en sammenhængende

Tavlerække. Disse store Porefelter ere selvfølgelig egenlig op-

staaede ved en Sammensmeltning af mange mindre, men oplose

sig kun mod Armenes Spidse i saadanne mindre Grupper paa

nogle faae Porer. Foruden disse er der kun 5, af Hudskelettets

Masker adskilte, mindre Porefelter indeni „Borgen", samt eet paa

hver af dennes Sider, naar undtages den, hvor Madrepot'pladen

findes* Alle disse Porefelter ere beklædte deels med smaae

Pedicellarier, deels med finere Korn end de, som bedække

Hudskelettet, af hvilke Randpladerne, Bugtavlerne og Armenes

midterste Tavlerække have de storste, i Storrelse og Form

lignende dem, som beklæde de store Rygpigge. Paa hver Arm

findes der dernæst — foruden de ovenfor beskrevne Pigge, som

danne „Rorgen" og ikke kunne henregnes til Armene — 3 stærke

kegledannede Pig^'e (undtagelsesvis 2 eller 4), de to paa Armens

indre Deel, den tredie tæt ved dens Spidse, alle hvilende paa

den midterste Tavlerække; saml paa hver Side 2 (undtagelsesvis

1 eller 3), udgaaende i en nogen skraa Retning fra to (1-3)

af de ovre Randplader, som ligge henimod Armens Spidse.

irs Antal c.
,,; n ; de nedre frembyde intet mærkeligt;

Pedicellarier savnes paa dem begge. Derimod findes en enkelt

stor Klappetang hist og her paa Bugtavlerne, hvis Beklædning



forresten bestaaer af Korn af meget forskjellig Storrelse, 2—
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store tavleformige Gryn, omgivne af mange smaae, men kantede

et smalt Bælte af disse Bugtavler sig mellem Armfurerne og

Bandpladerne lige til Armspidserne. De indre Fodpapiller ere

meget fine, 6—7 i hver Gruppe, men af den hos Slægten sæd-

vanlige Form: de ydre ere brede, flade og butte, to for hver

Gruppe af hine. En langgrenet Tang er anbragt mellem

hvert Sæt.

Det næstmindste Explr. (B) (B = 70ra "', r = 26) af-

viger væsenlig kun fra det mindre ved en mere sammensat Byg-

ning af „Borgen", som bedre beskrives under det folgeude

Explr. 1 Fodgangenes indre Deel er der 3 ydre Fodpapiller i

hvert Sæt.

Hos det næsts tors te (C) (B — 84mm , r = 31 mm) be-

staaer „Borgen" foruden af de under A omtalte 5 „Taarne" nor-

malt '*) af to for hver af hine, anbragte længere nede, umiddel-

bart over Armryggens Begyndelse og forbundne indbyrdes og med

hine ved et stærkt Net af Bygtavler, som omslutte særskilte

Porefelter. Deres Stilling nærmer sig snart til det lodrette,

snart ti! del \,i!iii(Ue. At de smaae Porefelter, hvoraf de ovenfor

(ved A) beskrevne 4 storre sammensættes, hos dette og det folgende

Exemplar i det hele vise sig mere sondrede, er maaskee til-

deels en Folge af Indtorringen, men kunde maaskee ogsaa til-

deels være en Folge af, at Hudskelettet med Alderen udvikledes

noget stærkere, og at Grændsen mellem de enkelte PorefeUer

derved blev noget tydeligere. — Selv i Armens indre heel

tindes der hos dette Exemplar kun 2 ydre Fodpapiller i hver

Gruppe.

Det storste Exemplar (D) har et Forhold mellem Stjernens

Badier = omtrent i : 8 (r .— 36, R — 100n,m
); Bandpladernes



20 i alt*). Midt ud ad hver Arm er der 5 (undtagelsesvis 6)

hoie, kegledannede, lodrette Pigge; desuden er der. paa hver

Side af den inderste af disse, en lavere, skraat udad til Siden

rettet Pig, som hviler paa en af de Tavler, der adskille Armens

ovre og nedre Porefelter. Derimod er Rand piggenes Antal ikke

foroget med Alderen, det er ogsaa her kun 1 eller 2 paa hver

Side, henimod Spidsen. Bugtavlernes Klappetænger ere talrigere

end paa yngre Exemplarer; der er i Reglen i, ofte 2 eller 3

paa hver Tavle, og navnlig langs med Fodgangene synes deres

Forekomst at være eonstant. Fodpapillernes Antal er *h i den

indre Deel af Fodgangen, de indre Mundpapiller c. 12, hvoraf

dog kun de 4 inderste sees, da de andre ere betydelig finere og

lavere; disse fire suppleres imidlertid af den ydre Række (sva-

rende til de ydre Fodpapiller), saa at der omkring hvert

Mundhjorne er en Række af 16 tykke, butte, rynkede Papiller af

lignende Form som de nærmeste ydre Fodpapiller. Kornbeklæd-

ningen ledsager her de store Rygpigge lige til deres Top, men

Grændsen mellem de enkelte Korn eller Smaatavler er ofte saa

utydelig, at de synes at danne et sammenhængende Lag.

e. Fra Nankovri (Xiknbar-Oerne) har Prof. Reinhardt

hjembragt en Oreaster , som vistnok staaer den nys beskrevne

O. Linckii meget nær, men dog ikke falder indenfor dennes Form-

kreds, til Samin in jeg vil meddele en kort

Beskrivelse af den.

O. Rehlhardti Ltk. Storreisen omtrent som Explr. C af 0.

Linclcii (R — 80mm , r = 31, Forholdet allsaa — 1 : 2»/a). »and-

pladerne ]j^, Armene tykke, butte, hvælvede. Medens et lige

stort Exemplar af O. Linckii viser en meget betydelig Udvikling
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af Pigge, er disses Antal her mindre end hos Explr. A og selve

Piggene meget mindre, især lavere. Der findes nemlig her kun

fem lave kegledannede Pigge, dannende en Slags Kastel paa

Midten af Skiven, og udenfor de to af disse*), paa den lilstti-

dende Rygtavle af Armens Midtrække, en lignende, lidt lavere.

Langs ud ad Armens Midte tindes der henholdsvis 3, 2, 1, 1 og

lignende lave kegledannede Pigge med bred Basis; hvor der

kun er færre, synes rigtignok en stærkere Uvælving af enkelte

K\ _! i«. i< i ni antyde de Stoder, hvor de manglende kunde have mluklet

sig eller hvor de maaskee ogsaa vilde have udviklet sig, hvis Dyret

var blevet ældre. Af Randpigge er der kun 1 (undtagelsesvis

2 eller 0) paa hver Side, tæt ved Armspidsen. Det mellem

de ovre Ran I $ende Porefelt forholder

sig som hus O. Linden, hvorimod det hoiere liggende her be-

stemtere sondrer sig i to (dog ikke alle Steder skarpt adskilte)

Rækker af Grupper paa c. 13 Porer. Bugtavlernes Beklædning

er som hos O. Linckii, men Pedicellarier meget sjeldnere, naar

undtages nærmest ved Fodgangene. De ydre Fodpapiller ere 2

eller 3, af hvilke den adorale, naar der er 3, er meget lavere

end de andre; de indre hoist 5, hvorfor disse ogsaa ere meget

storre og grovere end hos O. Linckii; de mellem dem anbragte

de Pedicellarier ere meget mindre end hos denne Art,

hvor de rage op over de længste, her derimod ikke op over de

mindste af de indre Fodpapiller.

De vigtigste Forhold, hvorved disse to Arter ville være at

kjende fra hinanden, turde være udtrykte i fiilgende Diagnose :

O. Reinhardti Ltk. differt ab O. Linckii Blv. brachiis crassio-

rihits, npitiis dorsi ihiwiorihiia cl >nint>ribn.t, årtis poiifcris siipeiio-

positis, pap,! uternit 4—5 (non 6— 7).

gracilibus, piå wribui (»om MJ

rantibus).



(p. LI i og 115, t. 9 f. 2) en „Asteria* dorsata* fra Indien*).

Det er ganske sikkert denne Art, som Muller og Tro se hel be-

nævne Orcaster davatus, og LI hvilken !,• meget rigtig henfore

saavel Linnés Afbildning som to Figurer af den hos Seba,

men uden at lægge Mærke til det Artsnavn, hvormed Linné paa

det nævnte Sted (1753) benævnte Arten, og som der ikke er

nogen Grund til at forkaste. Jeg benytter derfor denne Ledighed

til at indsætte ogsaa dette Linneiske Navn i sine Rettigheder

og til fremtidig at hævde for Arten Navnet Oreastev dorsa-

g. For Synonymien til Oreasier ffifffts (Lin.) (O. reticu-

latus Lin.) har jeg tidligere**) gjort Rede. Den synes imidlertid

samtidig med mit Arbeide at være bleven foroget med 2 nye

Navne, hvilket jeg derfor her vil soge at godtgjore som en Efter-

.-skril! ii! min .rliiie mll'orligeiv Artikel om denne Art.

I „Beschreibungen neuer oder wenig bekannler Secsterne

und Seeigel" beskriver E. Grube en Oreaster Iftpidarius,

f. 1. Denne er imidlertid, som jeg tidligere har viist, og som

Original-Exemplaret i vort Museum beviser, det selvsamme Exem-

plar, hvorpaa Linné opstillede sin Asterias gigas, som ikke er

forskjellig fra hans senere A. reticulata eller fra senere Forfatteres

Oreaster reticulatus. Forudsat at Grubes Henforelse er rigtig,

vilde det hermed være givet, at hans O. lapidarius ikke var andet end

et af den store og noget variable vestindiske Arts talrige Synonymer,

en Formodning, som Beskrivelsen heller ikke modsiger, naar An-

t 11 t f dre Fodpapiller (3—4) alene undtages; paa Grund af
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det beskrevne Exemplars yderst slette Tilstand bliver det

meget tvivlsomt, om man i dette Tilfælde kan tillægge dette For-

hold den samme Betydning som hos andre Arter af Oreasier*).

Ogsaa Behns O. tllberostfS (Mobius 1. c. p. 6), op-

stillet paa et Exemplar uden Lokalitet i Evieler-Museet, men dog,

som det synes, paa et velbevaret Stykke, er ligeledes, efter Be-

skrivelsen at domme, synonym med O. gigas', jeg har idetmindste

ikke i Beskrivelsen kunnet finde noget Forhold fremhævet, i

Kraft af hvilket jeg turde hævde dens Selvstændighed ligeoverfor

denne Art, og indtil en direkte Sammenligning giver et modsat

Besultat, vil ogsaa O. tuberoms være at henfore til de Arter,

hvis Berettigelse i det mindste er overmaade tvivlsom**).

5. Om Ophidiaster og Scytasfer og nogle herhen-

horende Arter.

a. Det viser sig mere og mere, at den Omstændighed, om

der er liere eller færre Bygporer i hvert enkelt Porefelt, ikke har

*) .len kan ikke tilbageholde den liemærkning , at en Art, begrundet paa

>! ii ikki frembyder noget i og for si- \ niere ma

Combinationer af Charakterer eller des!., en meget
for Videnskaben, og i end hoiere Grad gjælder i

rg af, at Forfatteren har været blot nogenlu nde hi Id t t et. -
ad Va'id lia\e saaledes de paa et enkelt hjen

n mindre godt bevaret Kxenmlar begrundede Beskrivelser af Echlna

l er efter mit Skjon E. rigidus Grube (p. 1 3 t. I f. ',) -= K. hråm

ms il. Tr., men hvem kan si-e del med Vi

n Ira Forfatterens Sid

; vil heller ikke tilbageholde den Bemærknin g, at 0. superbus Mol

c. p. 5 t. II f. 3 og 4) efter Afbildningen at dumme, ikke ret gjo

seet Arten, fremsættes denne Tvi
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Betydning som Slægtsmærke. Indenfor Slægten Asterias L. (Aste-

racanthion M. Tr.), ja selv indenfor Underslægten Goniodiscus, er

det umuligt at trække nogen Slægtsgrændse mellem de Arter,

der have enkelte eller faae, og dem med talrige Porer i

have mange Porer, begynde med at have dem enkelte, s. f. Ex.

Asterias rubens, Oreasier gigas*), Ophidiaster ornithopus**) o. s. v.

At den sidstnævnte Arts Unger folgelig have Scytasternes Slægts-

mærker, har jeg tidligere havt Leilighed til at bemærke***).

Hvis man ikke kan fremdrage andre Forskjelligheder, vilde man

derfor vistnok blive nodt til atter at forene Scytaster og Ophidiaster,

men ved at holde sig til Fodpapillernes forskjellige Charakteer

faaer man folgende 3 Grupper:

A. Set/faster: med to eller flere Rækker eensartede,

flade Fodpapiller.

Foruden de typiske Arter med enkelte Porer eller smaac

Porefelter, f. Ex. S. variolatus, pistorius, Galatheæ, Desjardinsii-t)

o. s. v., vil ogsan t)ph<ili<i*tn- ttibcrrulatii* M. Tr. (med spredte

Porefelter med mange Porer) være at henfore hertil. Ogsaa ved

Hudskelettels Knuder knyttes denne Art til de piggede Scytastre

f. Ex. S. Desjardinsii og subulatus^f)-

B. Ophidiaster Gr. med to Rækker af pigdannede

paa den anden Side færre i Tal end de indre. Hudske-

lettets (kornede) Stykker ere ordnede paa en saadan Maade, at

Porefelterne ligge i 8 regelmæssige Bæller langs henad Armene,

det underste paa Armens Underside ikke langt fra Fodpapillerne.

En blodere, mere læderagtig Beskaffenhed af Hudskeleltet synes

') Disse Meddelelser 1859 p. 73 [49].

formaact at erkjendc r



)gsaa at være betegnende for denne Gruppe, som svarer til

len forste Afdeling af Slægten Ophidiaster i „System der Aste-

iden*).

Hertil O. ophidianus (Middelhavet)**), 0. flaccidus (Vest-

ndien) og O. porosissimus (Amerikas Vestkyst)***).

C. Linckia Gr.f). Med to Rækker graniforme Fod-

spiller, som i Henseende til Form og Storrelse

ling; i den ydre Række er der kun halv saamange som i den

ndre. Kun paa Armenes Sider ordne Porefelterne sig i regel-

uæsige Rækker, langs ud ad deres Midte mangle de eller for-

ieles aldeles uregelmæsigt, og paa Undersiden mangle de gan-

ske, idet en 4—5 dobbelt Række af Smaatavler der er indskudt

mellem Fodpapillerne og det underste Porefelt paa hver Side af

Armene. En fastere Bygning af Hudskelettet synes i det hele

at udmærke denne Gruppe.

Leiaster Peters? Hos denne [Inderslægt (Mnnatslier. d.

Berlin 1852 p. i'77) ere Skiven og Armen« overtrukne

i- Plader eller

felterne (med 12

pillerne danne ki ni en enkelt Række, ere Hade, indl.M

udeutor dem. i nogen Afstand, er der ei^ Række af

Pigge. — Det er heraf klart nok, at Leia<5terne ere m
slægtede med Gi

1 e t 1 een, er endnu tvivlsomt. Selv har

Leilighed til at At Peters

overseet Hudens line koi ni. »klædning — der rigtignok for

Der kjendes sikkert kun een Ophidiaster-kvt ; i Middelhav.

Gjennem de nordamerikanske Museer have vi senere erh

i Om Navnet Linckia kan beholdes for denne Slægt eller Underslå

aflia-nger af, om man vil holde last \e,| eet l'nneip, at intet i Bo

niken anu'mll \a\n kan linde sin Anvendelse i Zoologien og viee ver

thi Linckia er bragt i Anvendelse for 3 forskjellige Phinteslægter, fort

Nardo anvendte det i Zoologien.



«) Med i Madreporplade: Ophidiaster lævigatus (Lin.)*) og

(1) Med 2 Madreporplader (ikke sjelden mere end 5 Arme):

O. ornithopus (Vestindien), O. multiforis og O. Ehrenbergii (Rode

Hav og Afrikas Ostkyst), O. diplax (ubekjendt Hjem) o. s. r.

b Ophidiaster (Linckia) unifascialis Gr. (L.

bifascialis Gr.? Ophidiaster suturalis M. Tr.?) 4 Explr. fra .C- S.

Ejendommeligheder**)

;

Armene ere smækkre, deres Gjennemsnit trekantet, For-

holdet mellem Radierne som 1 : 7 å 8. De indre Fodpapiller vise

sig med en but, aflang Endeflade og folge saa tæt efter hin-

anden, at de med dem ahcxlendc mindre og lavere Papiller

og til hinanden, ere omtrent af samme Storrelse som eller ube-

tydeligt storre end de slorre i den indre Række. Det derpaa

folgende, brede, kornede, porefrie Bælte, dannet af talrige (5?)

utydelige Længderækker af kornbeklædte Smaatavler, opfylder hele

Armens Underside. Derefter folger en sammenhængende Række
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af storre Randplader (over 50), een for hver to Tverrækker af

Bugtavler; saa et Bælte af sammenflydte Porefelter, som forst

mod Armenes Spidse sondre sig igjen. Endelig, midt ud ad

Anurv^i'ii. >'{ sammenhængende porefrit Bælte, dannet af 3—

4

Hækker af kornede Tavler, som stode op til hinanden uden

Mellemrum. Der er saaledes egenlig kun eet Porebælte paa hver

Side af hver Arm; kun i dennes inderste Tredie- eller Sjelte-

deel indskydes endnu eet kort Porebælte paa hver Side over hint

og adskilt fra dette ved en Række af Hudplader. Skiven er uden

Porer. Der er kun een Moderpurplade. Tvennaalet indtil ti'/'.

Skjondt Grays Sdstjernearter desværre som oftest ikke

ere til at gjenkjende med Sikkerhed, troer jeg dog, at man tor

. den beskrevne Art som L. loiifascialis Or. 1 Gruppen

„Phataria* (med trekantede Arme med 1—2 sammenhængende

Porebælter paa hver Side) har Gray to Arter: L. unifascialis fra

Caraccas-Bay (Sydamerikas Vestkyst mellem 1° og */a° S. Br.)

„med 3 Rækker flade Tavler paa Ryggen (af Armene) og et enkelt

l'ureli ælte paa Siderne", og L. bifascialis „med 4— 5 Rækker uregel-

mæsige, hvælvede Smaatavler paa Ryggen ved Armens Spids og

mange ved deres Grund, samt to brede Porebælter paa hver

ikke. Jeg troer ikke, at man vover for meget ved at antage, at

Gray her beskriver forskjellige Individer (maaskee af forskjellig

Alder) af den samme Art, hos hvilke det kortere ovre Porebælte

har været udviklet i forskjellig Grad, og at denne Art er den

samme, som nu er gjenfunden ved Cap S. Lucas og A ca pu 1 c o.

Fra Reskrivelsen af O. suluralis afviger denne i to Punkter; det

ene er, at hint kortere Porebælte ikke omtales, skjondt det neppe

kan have manglet ganske hos et Exemplar af 8" i Tvermaal;

det andet, at Kornene paa Midten af Skiven siges at være simre

end andetsteds paa Hudskelettets Plader, hvilket ikke er Til-

fældet hos den foreliggende Form.
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C. Fra Gaiatheas Jordomsejling har Prof. Reinhardt

hjembragt en Scytaster, der kommer nærmest til S. semiregularis

og Kuhlii M. Tr., men ikke kan henfores til nogen af dem.

Jeg kalder den Scyfaster (Jfllafheæ til Erindring om hin

Expedition. Tvermaal 5", Armene spidse, preenformige; den

store Radius 6 Gange saa stor som den lille. Der er 2 Rækker

ligestore, flade Fodpapiller, 4 i hver Gruppe i hver Række, den

adorale stillet lidt udenfor de andre. Efter dem folger en

Kornbeklædning, der har megen Lighed med Fodpapillerne. 1

Armvinklerne er der 5, paa selve Armene kun een Række grovt

kornede fiugtavler; disses Antal stemmer med Fodpladernes,

derimod er der kun halv saa mange Randplader (c. 43), i 2

Rækker; de ere noget storre end de rundagtige, hvælvede Tavler,

som uden at danne regelmæsige Rækker bedække Armenes og

Skivens Ryg, adskilte ved smaae Fordybninger, hvori nogle faae

Rygporer have deres Leie; ogsaa mellem Randpladerne findes

saadanne (og her i noget storre Antal, 6— 8), ligeledes mellem

disse og Bugtavlerne. Madreporpladen 'ligger midtveis mellem

Rygtavlerne tildeels ere ordnede i regelmæsige Rækker, S. Kuhlii

ved at der kun er een Række Fodpapiller, ved ophoiede nogne

Knudero.s.v. Fj> i
-, pislurius. va-

riolatus o. s. v. Hjem: Nikobar. Diagnose:

S. Galatheæ Llk.: brachia sat longa, angusta, acula, subulata,

radio minore sextam partern majoris formante; papillæ ambulacrales

quaternæ, biseriatæ, magnitadihv. w.juales; tessellæ dorsuales irregu-

lariter dispositæ , marginales haud æquantes; areæ poriferæ pauci-

Porosæ sejunclæ; tubercula nulla.

d. At den af Michelin beskrevne og afbildede*) Oreaster

') Essai dune faune de File Maurice (Magasio de Zoologle 1845) p. 23



DesjardinsiiiW? er en Oreaster, men en Scytmter, er et Re-

sultat, hvortil man allerede vil komme ved at betragte Figuren

og gjennemlæse Beskrivelsen. Rigtigheden af denne Opfattelse

vil jeg dog — da jeg har været saa heldig i det forhenværende

kongelige Museums Asteridesamling at finde et Exemplar •— siige

at godtgjure ved en ny Beskrivelse.

Scytastcr Ihsjnrdir.sii (Midi.) har 5 flade, men smækkre og

er som 1 : 5. Hudskelcttet bestaaer paa Rygsiden af rundagtige,

hvælvede, kornede Stykker, alle omtrent ligestore; mellem dem

findes hist og her enkelte eller nogle ganske faae Porer: enkelte

af Tavlerne hæve sig op i en kegledannel, kornet, i Spidsen

nogen Knude eller Pig. En regelmæsig Ordning besidde disse

knuder vel ikke, men man vil dog kunne tælle 3 eller 4 Rækker

af dem udad hver Arm. Anus ligger omtrent i Midten, mellem

3 Knuder, Madreporpladen halvveis mellem den og en af Arm-

vinklerne. Paa Undersiden dannes Hudskelettet næsten ude-

lukkende af en Række af næsten firkantede, lidt hvælvede, kor-

nede Plader, c. 22 i hver Række, der ere noget storre end

Ryggens. Forst mod Spidsen af Armene danne enkelte af dem

en lille Knude eller Pig. Denne Pladerække, som svarer til de

nedre Randplader hos de Sostjerner, hvor disse udmærke sig

ved Form og Storrelse, adskilles fra den Række af Rygplader,

som nærmest svare til de ovre Randplader (hvilke iovrigt i ingen

Henseende ere forskjellige fra de andre), i Armens indre Halv-

deel, af en indskudt Række af Smaatavler, hvilket aldrig er Til-

fældet hos nogen Oreaster. Der er to Rækker af flade Fodpa-

piller, alle ligestore; i den indre er der stadigen 3 i hver

Gruppe, i den ydre 2 eller 3; heller ikke i denne Henseende

er der nogen Lighed med Oreasterne. Mellem Fodpapillerne og

Randpladerne er der — i Stjernens indre Deel — indskudt en



trent ved den fjerde eller femte Randplade. Tvermaal 65mn' (2V?")-

Hjem: Nicobar(?)*j.

e. Tilsidst endnu en Bemærkning med Hensyn til d'Or-

bignys Asterias canariensis**) , som af Dujardin og

Hupé henfores til Slægten Scytaster, hvorimod der vel heller

ikke af Afbildningen kan reises nogen Indvending. I Betragtning

af den store Overensstemmelse, som der er mellem Middelhavets og

den canariske Fauna***), af det nære Slægtskab mellem Scytaster og

Chætaster og af den omhandlede Forms store habiluelle Lighed med

Chat. lorgipes (Retz.) (subulalus Lmk.) kan jeg dog ikke undertrykke

den Mistanke, at den vil vise sig at være identisk med den sidst-

nævnte Art. Hvis Museets Exemplarer af denne havde været

bedre bevarede (mindre slidte), vilde jeg maaskee kunne have

udtalt mig endnu bestemtere i denne Retning; — nu maa jeg

overlade det reiste Sporgsmaal til Andres Afgjorelse.

belegt, niedlich

jeg antager, mer

Ffirvininii i ilciij

, l)c-i tiiiN Irs Iles C.anarii's, Kcliimxle



Loranthaceæ mexicanæ et centroamericanæ.

(Foredraget af Prof. Dr.

1. L. occidentalis L. DC. Prod. IV. 287.

In insula lamaicæ, leg. Orsted Maio 1846.

Grisebach (FL Brit. W. Indies 313)

(PI. Hartwcg. 189) cum L. occidentali conjunxit. Nobis

autem facies ilislinela \nidui . inflorescenlia paniculata, ter-

minali atquo ioliis majoribus diversa.

2. L. glaberrimus sp. n., glaber, ramulis ancipitibus, foliis op-

positis sessilibus ovato-lanceolatis ovatisve obtusis v. obtu-

siusculis pagina inlcriorc obscure o-nervibus, spicis axil-

laribus solitariis geminisve breviter pedunculatis folio brevi-

oribus v. eodem subæquilongis tetragonis, lloribus 4-seria-

atim immersis. — Folia l 1
/*—

l

n
/4 poll. longæ, 9—4 lin.

lata, spicae 1—2 poll., pedunc. 3—4 lin.

In regno raexicano prope Guatulco Liebmann legit.

3. L. surinamensis Miq. varietas?, ramulis compresso-ancipitibus,

nascentibus ad angulos minute lepidotis (hicce scilicet e basi
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pelioli in ramulum desccndunt), foliis opposilis subopposi-

tisve obovato-oblongis v. ellipticis v. oblanceolatis ob-

tusis, spicis axillarihus solitariis foliis brevioribus breviter

pedunculatis
, floribus minulis tetrastichis immersis. —

Folia 1— IVa poll. longa, 6—9 lin. lata, spicæ 4—9 lin.

longæ. — L. surinamensi Mey. arctc affinis foliorum formå

præcipue differt. Hujus speciei verosimiliter varictas.

In raonte coslaricensi Jrasu, 6—8000', Ianuario 1847

4. L. Grahami Benth. PI. Hartweg. 62.

Folia subopposita. Flores (in spec. nostr,) brevissime

spicati, spicæ pctiolum subæqvanles. Bracteæ squamatæ,

ovalæ. Prope San Felipe et in Cuesta de San Iuan del

Estada Maio 1842 Licbmann legit.

5. L. Orstedii sp. n., glaber, ramis flexuosis sublerelibus, foliis

alternis suboppositisve obovatis v. obovato-lanceolatis apice

obtusis v. rotundatis breviter petiolatis, spicis axillaribus

solitariis v. geminis v. ternis brevissimis. — Folia l
J
/2—

2

poll. longa, 6—14 lin. lata. Flores 2 lin. longi. — A L.

diversifolio Benth., cui proximus est, imprimis floribus bre-

vioribus differt.

Prope Granada in Nicaragua Junio 1846 Orsted legit.

6. L. lehuacanensis sp. n., glaber, ramis flexuosis, foliis alternis

latis obtusis in petiolum anguslatis, sjticis axillaribus geminis

aut solitariis folio æquilongis, floribus parvis remotiusculis

in incisuris oppositis v. alternis sessilibus. — Folia 1— l 1
/«

poll. longa, 2—6 lin. lata. Flores 2 lin. longi. Baccæ

2—3 lin. longæ, l
1 « latæ. Flor. fem. tantum. vidi.

Prope Tchuacan Decembri 1841 Licbmann legit.
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7. L. emarginatus Sw.

emarginata, sæpe mii

8. L. Spiro s tylis DC? Prud. IV. 313 (>;li ^;!i- llænkei Presl,

in Schultes Syst, Veg. VII. 163), glaber, ramis nodosis,

foliis lanceolatis acutis basi plus minus angustalis sæpe lon-

giuscule petiolatis (glaucis?), nervo medio prominulo, ner-

vulis secundariis supra perspicuis v. interdum evanescentibus,

racemis solitariis geminisve folio brevioribus, ramulis oppo-

sitis v. suboppositis patentibus brcvissimis .s;rpin.s Irifloris.

floribus In c\ iin pedicellatis, bracteolis cito caducis. — Fo-

liorum lamina iVa— 2*/a poll. longa, 6—10 lin. lata, petiolus

2—5 lin. longus. Pedicelli ad lineara longi, Dores ad 3

lin. longi.

In regno mexicano ad Selado Maio 1842 Liebmann legit.

9. L. Liebmanni sp. n., truncus parce ramulosus glaber, ra-

mulis flagelliformibus teretibus elongatis, foliis sæpius sub-

oppositis v. interdum alternis petiolatis ovato - lanceolatis

acuminalis sicco nigrescentibus, nervo nervulisque vix pro-

minulis, racemis paniculatis folio brevioribus ramulis oppo-

sitis suboppositisve sæpius trifloris , floribus brevitci pedi-

cellatis, bracteis cito deciduis. — Foliorum lamina 2Vs—

1

poll. longa, i— 1*/4 lata; petiolus 3— 5 lin. longus. JRamuli

racemi paniculati ad 2—4 lin., flores 3—4 lin. longi. —
L. Deppeat.o Cli. el Schlechd. (Linnæa V. 172) affinis.
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Crescit prope Chinautla, alt. ped. 6— 7000; florentem Maio

1841 Liebmann legit.

10. L. species dubia. Specimina fructifera a Liebmann prope Sta

Maria Alpatlahua, alt. ped. 7000—7500 lecta adsunt.

11. L. cansjeræfolius sp. n., glaber, ramulis teretibus, foliis

sæpius sulin; ais v. lanceolatis

leviter acuminatis, racemis solitariis geminisve axillaribus

folio brevionbus, ramulis patentibus 3-floris, floribus parvis

divaricatis sessilibus, bracteolis caducis. — Foliorum lamina

lVa—2Vs poll. longa, 6—4 lin. lata, petiolus 1—2 lin.;

Crescit juxta pagum Aguacaliente ad radicem montis igni-

vomi eostaricensis Irasu et in declivitate meridionali hujus

montis, ubi florentem Ianuario 1847 Orsted legit.

12. L. Hartwegi Benth.? PI. Hartweg. 62-

Prope Ujaras in Costa Rica, alt. ped. c. 3000, florentem

Februario Orsted legit. — Specimen unicum tantum mascul.

vidi.

13. L. chordoctadus sp. n., gliber, ramis elongatis flagelliformibus

striatis, primum subtetragono-compressis, demum teretibus,

foliis coriaeeis - petiolalis obovalis integris

v. apice minute mucronulatis, nervo medio subtus prominulo,

nervulis obscuris, racemis elongatis solitariis folio multo lon-

gioribus, ramulis brevissinii.s rrmuliusnilis suboppositis tri-

floris, floribus parvis brevissime pedicellatis. — Foliorum

lamina lVa—2 poll, longa, 12—14 lin. lata; petiolus 4—8
lin. longus. Racemi ad 5 poll. longi, flores 2^2 lin. —

Sub fructu pedicelli incrassati , apice dilatati, sæpe recurvi.

Crescit in Nicaragua et Costa Rica inter 1200 et 3500

ped. alt.; flotentem Februario inter Rivas et Granada frucli-

licantem lunio prope Granada et Novembri juxta pagum

Pacaca Orsted legit.

14. L. crassipes sp. ri.
,

glaber, ramis elongatis teretibus, foliis

suboppositis v. alternis petiolatis, lanceolatis, acuminatis,
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nervulis subprominulis racemis axillaribus sæpe geminis ter-

nisve, ramulis oppositis v. alternis brevissimis (calyce breviori-

bus) trifloris demum incrassatis recurvis (fructu æquilongis).

floribus parvis sessilibus. Foliorum lamina 2—3 poll. longa,

8—16 lin. lata, petiolus 2—6 lin., flores 17<>—2 lin. longi.

Florentem Iulio prope Pacho et fructificantem Decembri

juxta Tlaltingo Liebmann legit.

§ Psittacanthus.

L. auriculatus sp. n.
,
glaber, ramis teretibus v. compressi-

usculis, fobis crasse coriaceis oppositis suboppositisve ses-

silibus, rotundato- v. ovato-cordatis amplexicaulibus apice

obtusis rotundatis, floribus in paniculis cymosis parvis terrai-

nalibus sæpius trichotomis, pedicellis ternatis unibracteatis,

floribus bractea cupuliformi suffultis. — Folia B
/4—2 poll.

longa, 3/4—

1

3
/4 lata, flores IV2—2 poll. longi.

Prope Pochutla Octobri florentem Liebmann legit.

/.. Schiedeanus Cham. et Schleeht. (Linnæa 1830. 172.)

Crescit in regno mexicano, ubi florentem Novembri prope

Mirador (30000 et Decembri juxta villam Tehuacan (5400')

et cum fructu Martio prope Colipa Liebmann legit; item in

monte ignivomo costaricenei Irasu, alt. pedum 9500, Ianuario

florentem et fructificantem ab Orsted lectus; hic „Uiia de

perico de matapalo" ab incolis nuncupatur.

L. calyculatus DC. (Coll. Mern. VI. t. 10).

In provincia Segovia Ianuario florentem Orsted legit.

/.. rhynchanthus Benth. Bot. Sulph. 102 (L. calyculatus

Hook. et Arn. Bot. Beech. 294).

Prope portum Realejo in sylvis siccis Novembri florentem

Orsted legit.

L. species affinis L. rhynchantho, sed specimen unicum, quod

adest, nimium mancum, quam ut tuto detorminari possit.

Crescit prope Mirador (3000').
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Phoradendron.
1. P. trinervium Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 314.

In Costa Rica. Orsted legit.

2. f\ rubrum Griseb. I. c. (Viscum Kunthianum DC.)

Prope Mirador et Consoquitla (2—3000') Augusto flo-

3. P. latifolium Griseb. 1. c.

Crescit in regno mexicano prope Mirador, ubi (lorentern

a Martio ad Septembrem Liebmann legit; item in Costa

Rica, unde specimina reportavit Orsted.

i. l\ lleichenbachianum (Viscum) Seemann, Bot. Herald. 294

t. 62.

Prope Mirador (Liebmann), Costa Rica (Orsted).

pressis, foliis u|>|.n.sitis pctinhiris

Iatis sæpe obliquis subfalcatisvc vix acuminatis apice ob-

tusiusculis v. obtusis basi in petiolum angustatis 5— 7-

plinerviis, spicis axillaribus folio brevioribus 5— 7-articu-

latis. arlicnlis trti. literi^ rlavatis. Ilorihus imniersis tetrastichis.

— Foliorum lamina (exsicc. lla\csc<Mis) 2 1 '.'—-5 poll. longa,

10 lin. — l
3
/4 poll. lata, petiolus 2—4 lin.; spicæ 1— 3*/2

poll. longæ. — Affinis P. lanceolato Engelm. — Ab affini-

bus differt floribus tetrastichis.

Crescit in calidis humidis prope Colipa et Papantla (Lieb-

mann) et in regione querceti (6—8000') monl

Candelaria (Orsted). Præterea specimina in Herb.

a Broteri (no. 873) et a Muller (no. 1219) inter V

et Orizaba lecta occurrunt.

Prope Mirador (3000') Martio florentem

7. P. flavescens Nutt.?

Specimina mascul. Decembri florentem prope Acalzingo

Liebmann legit.
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i Nutt. /?. pubesoens Engelm. (FI. texana Lind-

406 fase. III. Hb. Hook.),

i mascul. prope Colipa Martio Liebmann legit.

seum, DC. Prodr. IV. 670) var., foliis

angustioribus, sæpius oblancenhitis v. <>Ii!;um colato-clliptiris,

Prope Acapulco Decembri florentem Liebmann legit.

10. P. velutinum (Viscum, DC. Prodr. IV. 281).

Foliorum formå mire variat: lineari- lanceolata , utrinque

In provincia Chinantla Liebmann legit (Circa Toluca,

Mexico, Andrieux, no. 347, Hb. Hook.).

11. P. brachystachyum (Viscum DC. Prodr. IV. 280) var.? foliis

angustioribus.

In monte Aculzingo (6-7000') Decemhri Liebmann legit.

12. P. species dubia. An Phor. angustifolium (Viscum DC. Prodr.

IV. 281).

Duo tantum specimina manca in colleclione Liebman. ad-

sunt, quorum allerum in monte S. Filipe juxta urbem Oajaca

(6-7000'), alterum prope Tehuacan (5— 6000') leclum.

13. T. species dubia.

ti. P. annulutum sp. n.
,

glabrum , ramulis plus minus nmi-

pressis demum teretibas, tis lineari-

solitariis brevibus, articulis erassis brcvissimis annuii

ad 6-0oris. — Folia (petiolo mel.) 3—6 poll. longa, o— 10

lin. lata; spicæ ad 6 liiieas longæ.

E Costa Rica reportavit Orsted.

lo. P. squamigerum (Viscum, Bcnth. PI. Hartweg. 190).

in summo monte Irasu alt. ped. 11000 lanuario florentem

16. P.brevifolium sp. n., glabrum, ramis ramulisque teretibus tricho-

tomis, foliis parvis oppositis sessilibus v. subsessilibus demum



Arceuthobitmt.

rryptopodum Engelm. (PI. Lindheira. 214).

In montc Orizaba circa Vaqueria del lacal (10-11000')

Maio florentem Liebmann legit.

, campylopodum Engelm. J. c. An præcedentis varietas?

oidea Poepp. Nov. gen. et spec. II 70 t. 199.

In declivitate meridionali montis Irasu Orsted legit.



Sancara iaira
9

af Pleurophyllidiernes Familie..

For omtrent to Aar siden beskrev jeg*) en ny, ret mærkelig Mol-

luskform, henhorende til Pleurophyllidiernes Gruppe, hvilken

jeg for flere Aar tilbage (1855) havde forefundet i Universitetets

zootomisk-physiolo»iske Museum, hvor den havde henstaaet i

mange Aar som en sin Skal berovet Patella. Den formeentes af

afdode Eschricht i sin Tid (c. 1827) at være erhvervet eller

indsamlet ved Cette i Syd-Frankrig, en Angivelse, der dog

ligesom andre Localitels-Angivelser i dette ikke -zoologiske Mu-

seum altid maatte optages med noget Forbehold, og det saa

meget mere, som den her gjaldt det i det Hele saa om-

hyggeligt undersøgte Middelhav. Den nye Form viste sig at

danne en ny og særligt udpræget Slægtstyp (Sancara) indenfor

den paagjældende Familie, hvor den tillige opstilfede en tydelig

lidier — og en mereaberrant Form (Camarga), paa hvilken

jeg ved samme Leilighed henledede Opmærksomheden.

Saaledes som det ikke sjeldont gaaer, har det lunefulde Til-

fælde ganske kort efter Offentliggjorelsen af den ene Art af den

ny Slægt (S. quadrilaleralis Bgh.), tilfoiet en ny, den, der er

Naturh. Tidsskr. 3. R. I, 3. 1863. p. 484—539. tab. XIII, XIV



hulken Hi. O. Morell gjorde mig opmærksom, og som viste sig

ogsaa at tilhore Sancara-S\ægten.

Den nye Form synes at stamme fra Japan, idet den bid*

rorer fra et lndkjob af japanesiske Mollusker, som Museet d. 26 Juli

t&62 giorde fra Naturaliehandler Salmin i Hamborg. Der fore-

fandtes kun et eneste, men velconserveret, kun noget uregel-

mæssigt sammentrukket Individ, som Prof. Steenstrup med

sædvanlig Forekommenhed mod videnskabelig Arbeiden stillede

til min Disposition, til ydre Undersogelse og til Eltergaaen af

de anatomiske Forhold , forsaavidt den kunde foretages uden i

alfor hoi Grad at beskadige den ydre Form.

Denne Art var — idetmindsle efter det foreliggende Individ

i! domme — noget storre end den tidligere beskrevne. Længden

udgjorde 4cm . den storste Brede 2,5 og den storste Himle t,;Y'"'.

kere. Den var eensartet bruunligtgraa, ogsaa hos denne Form

hist og her med en svag Tinte af Grtingraaligt; paa Bundfarven

in'uiir ladte overalt^ dog i meget vexlonde Mængde, en Masse

meget smaa, hvidladue, uregelmæssigt spredte Prikker, i storst

Mængde saaes de paa Ryg- og Bugsiden og især da om Rhino-

phorgruberne og fortil paa Fodsaalen*). Ogsaa her iagttoges en

Antydning til en miirkere bruunlig Farve af Midten og Siderandene

af Ryggen samt Randen af Foden især fortil; det Samme gjaldt

om den overstc Flade af Hovedet samt om en Deel af Tentakel-

skjoldet; det sidste saaes med Undtagelse af dets Rand bedækket

med en hvidlig Belægning, der maaskee havde været solvhvid.

Mundroret fandtes som hos den typiske Art krænget halvt

tilbage; indenfor den af samme dannede Rii



den blottede Læbeskivc nn-d do m;i kn'.i mio. ikke ganske smalle

Ivjæberande (Fig. 1). Kjæberandene saaes, især opad og udadtil,

mod den frie Rand af Læbeskiven kantede af en tynd, hvidlig,

smal Bræmme; de adskiltes ved den oventil videre, nedentil ganske

smalle Mundspalte (Fig. 1, 6).

Tentakelskjoldet (Fig. 1, 2) var mere udviklet end hos

den typiske Art, meget plumpere; den bageste Rand var lusnot,

omtrent i en lignende Brede som hos den anden Art; Hjornerne

af Tentakelskjoldet vare kun ubetydeligt udtrukne, tykke, plumpe,

afrundede for Enden (Fig. 2 a). Som hos S. quadrilatcralis

fandtes der en Antydning til den, hos flere andre Former af

Pleurop hy llidier meget stærkere udprægede, Fold fra det for-

reste Fodhjorne op tilTentakclskjoldet. — Rhinop horgruberne

(Fig. 2b) laae ikke saa nær. hinanden som hos forrige Art, og

Overgangen fra Ryggen til Nakken var saaledes noget bredere.

Gruberne vare mere spalteformede, rynkede i Banden, sammen-

trukne; der saaes ingen Antydning til Pigmentplet i dem og intet

Spor af de stærkt tilbagetrukne Rhinophorer. R h i n op horern e

(Fig. 18) saaes (efter at Dyret var aabnel) af rodguulladen

Farve, stærkest farvede mod Spidsen, hvor de endte med en

guulladen Knap (omtrent som hos PL marginata); paa den nederste

Deel af KoIIen saaes indad og fortil og derfra opad Rhinophor-

sækkens (Stilkpartiets) Indside en meget skarpt udpræget, hvidlig-

farvet Streg; diet kunde sees skinne igjennem Sækken. Rhino-

phorerne vare saa stærkt tilbagetrukne, at Stilkpartiet var aldeles

udslettet. KoIIen var kort, afstumpet-kegledannet, lidt sammen-

trykt og maalte c. 2,25mm ; den afveg ikke saa lidt fra den

hos den anden Art; den var plumpere, ligesom forsynet med en

Endeknap og paalangs perfolieret paa alle Sider*); fra sammes

Axe saaes udgaae c. 10 tykke Blade, der atter vare deelte i to

. Horiram f
i
iwdr'diit"r(iJU Mir Ki'illrn derimod

paa Udsiden perfolieret pjtalanus. Dette l'orlio

nophorer af det eneste undersåt.' Individ, n



Blade og hvert af disse atter overfladisk tvedeelt; det forreste

Blad oploste sig nedad efterhaanden i flere, atter ktovede Blade.

Kroppen stemmede i Form væsenligt med den hos den

anden Art, men nærmede sig dog mere til den hos de atypiske

ægte Pleurophyllidier (PL pustulosa).

Kappen var glat (Fig. 2); bag Midten af Dyrets Længde

saaes paa Midtpartiet ligesom en Antydning til fine Længdefurer; for-

til gik den, som sædvanligt hos denne Slægt, uden Grændse over i

Nakken, men denne Overgang var bredere end hos S. quadri-

lateralis. Til hver Side stod Kappen (paa ganske lignende Maade

som hos PL pustulosa) ud over Siderne af Legemet*); i Egnen

af Analpapillen maalte denne Bræmme 7, i Regionen af Gjællerne

8,5mm i Brede. Paa den temmelig tynde, brat afskaarne Kappe-

rand fremtraadte intetsteds for Loupen eller under Mikroskopet

(s. ndf.) tydelige fortyndede Hudsteder eller virkelige Aabninger

(Cnidopori). Bagtil endte Kappen afrundet, dog lidt mere til-

spidset end hos forrige Art og stodte næsten umiddelhai •% til

Foden. Paa Undersiden af Kappebræmmen fandtes Gjæller og

Sidelameller anbragte paa den hos Pleurophyllidierne sædvanlige

Maade. Forranden af hele Gjællen var temmelig stærkt eonvex,

Bagranden svagt concaveret, og hele Gjællen derved af noget

og i den Henseende afveg denne Art noget fra

iden, hos hvilken disse levnede en smal nogen Strækning

r den lamellerede; bagtil efterlode de en lille nogen Stræk-

lellem begge Sæt Sidelameller.

Gjællerne saaes G j æl I eb I a done som hos andre Arter kor-

lad imod Kappel-anden, derefter tiltoge de Imitigt i Stnrrelse

over Midten af Gj.ellen, hvorfra de al'to-.- ind imod den /em-



raclig overfladiske, Convexiteten nedefter vendende Gjælh-gruhe

(Fig. 1)*). Gjællerne vare i det Hele mindre vel vedligeholdte, og

Gjællebladene lode sig saaledes ikke tælle med fuld Sikkerhed;

Antallet af dem syntes storre end hos den anden Art (hvor det

belob sig til henimod 60). Bladene (Fig. 4) vare fortil lave og ud-

trukne i en kort Liste, dog langtfra saa stærkt som hos forrige

Art: derefter hævede de sig for i den bageste Ende at falde

lodret af, ofte lidt udhulede i den bageste Rand og ved Basal-

randen udtrukne i en kort Liste. De længere og hoicre Blade

BkMe sig næsten altid længere frem bagtil end de lavere, og enkelte

af samme saaes gaae over i en eller anden af de nærmest til-

stodende Sidelameller (Fig. le). Gjællebladene vare tynde, hinde-

agtige, almindeligviis (Fig. 4) vexlende i Storrelse saaledes, at

der mellem de hoicre og længere Blade skode sig to mindre ind,

et, som kun var lidt mindre end disse, og et ganske lille; de to

storre saaes ofte krummede efter Fladen og især i Randen, saa-

ledes at det største med Randen slog sig hueagtigt ned om det

mindre. De største Gjællebladc vare forholdsviis kortere end hos

forrige Art, idet de kun maalte 6mm i Længde ved c. 2,5
mni

Hoide.

Sidelamellerne (Fig, t, o) afvege ikke lidt fra dem hos

den anden Art og stemmede mere med dem hos andre Pleuro-

phyllidier. De saaes meget mindre tydeligt parallelt lobendc og

oftest tæt sammentrængte, forskudte af og boiede om Inerandre

uden nogen Orden, kun bagtil stode de mindre tæl; de vare

dernæst mere talrige, idet der paa hver Side taltes c. 70 storre

og mindre Lameller (hos den anden Art derimod kun omtrent

40). De forreste lob fortrinsviis i Længderetning, de ovrige

mere i Skraarrliiinjr. l.amHIfrnc vare temmelig hoie, temmelig

tykke, mere eller mindre tydeligt viftedannede. De forreste

og de inderste ved Siderne af Legemet vare de stiirste (et af

Dyret rar den forreste Di

nget paa Bekostning af den bageste, og Gjællerne s

t langt tilbage.
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de paa sidste Sted maalte 4""" i Længde, 2mm i Hoide); de

yderste vare i det Hele mindst. Lamellerne saaes more eller

mindre tydeligt og noget uregelmæssigt furede i Randen og nedad

Fladerne, sædvanligviis bleve Furerne tydeligere ned mod Grunden;

disse Furer vare Udtryk for de bruiinladne Leveriapper, der hist

og her saaes tydeligt skinne igjcimcm mellem Furerne. Umiddel-

bart bag Gjællerne saaes symmetrisk paa begge Sider, umiddel-

bart ved og paralleltlobendc med Kapperanden, en meget storre

og meget plumpere, noget sammentrykt, lidt viftedannet Lamel

af c. 5mt» Længde, 2mm Hoide og c. l,5miD Tykkelse (Fig. 1 e)*).

Dyrets Sider vare (idetmindste paa det undersogte Indi-

vid) lavere end hos den anden Art, temmelig hratte. Foran den

inderste Deel af hoire Gjælle saaes den oventil næsten 2mm frem-

springende Genitalpapil; fra den forreste Deel af samme

ragede Penis frem (Fig. 1 b, 3). Denne sidste (Fig. 3) var

langstrakt-kegledannet, 6",m lang; afrundet i Enden; den var

utydeligt ringet
,

paa Enden saaes en yderst hin Aabning

med en fra samme fremspringende, lille, guulladen Spids. Paa

den bageste Deel afPapillen fandtes en fiin Aabning med fortykkede

Rande. — Længere tilbage paa Siden, li-.- im ni begyndelsen af

den bageste Va af hele Legemslængden, oppe under Sidelamellerne

sees den lodret fra Siden fremspringende, cylindriske Anal-

papil (Fig. 1); den var 2,5n,m hoi, 2,75!nra bred, gjcnnem-

boret af en rynket Aabning. — Den hos den anden Art paaviste

fine Nyreaabning var her, sandsynligviis paa Grund af den

stærkt sammentrukne Tilstand af denne Deel af Kroppen, meget

mere utydelig og saaes kun ved paafaldende Sollys som en

wkrst tim Pore lige ved og under Bagranden af Gjællen , skjult

mellem de talrige derværende hvide Prikker.



Foden (Fig. 1) var kraftig og som hos den anden Art temmelig

bred; en svag Antydning til en ophoiet Liste forbandt, som an-

lort, Foden med Tenlakelskjoldet. Fodsaalen var af langstrakt,

fortil afstumpet Ægform, 3,5cm lang, paa det Bredeste lidt over

2cm bred; kun med ringe Antydning til en Fure i Forranden.

jsfBt tilspidset bagad. I den bageste Deel af Saalen saaes en

median (c. 14n,m lang), overfladisk, kun bagtil (i 6mra Længde)

dybere Fure; det er den hos Pleurophyllidierne sædvanligt fore-

Slægter af nysnævnte Familie.

Legemsvæggene vare som hos andre Pleurophyllidier for

tykke til at tillade Indvoldene at skinne igjennem ; tyndest vare

de paa Midten af Ryggen og af Foden, samt paa Hovedet.

Ved Aabnen af Dyret fra Bugsiden gjennem Fodsaalen

saaes forrest Svælghovedet med sine Retractorer, Arteria bulbi

og det forreste Ilissepinienl i Legemshulen : umiddelbart bag samme

den hvidgule og morkt bruunlige Sliimkjertel; længere tilbage den

stbrste Deel af Maveblindsækkcu og Tarmen og heelt ud til hver

Side en stor Nervestamme, der tvedeelte sig i Egnen af de for-

reste Sidelameller, med den ydre Green gik over i Siden, med

den indre lob langs Foden heelt ud til dennes Spids eller paa

hoire Side syntes at ende i Egnen af Anus.

Nervesystemet stemmede, saavidt det kunde undersoges.

med det hos foregaaende Art. Ved Roden af Rhinophoren laa det

sædvanlige Lu gtega ngl io n med flere, fra dets iiverste Deel

udspringende Nerver, der atter viste deels kugleformede, deeis

nervelignende Vedhæng med ejendommelig Celleudvikling, som

sandsynligvis tjene Lugtesandsen. Gastro -oesophagal - Gang-

lierne vare usædvanligt sm;i;i. langstrakte og stode i Forbindelse

med et Par endnu mindre Ganglier paa Spiseroret.

Ved Udsiden af Rhinophorens Rod laa del lille, næsten



kuglerunde Oie; dets Diameter udgjorde c. 0,28aim *j, Pigmentet

var sortebruunt, den ikke ganske lille Lindse var næsten farvelos

og flod hen ved stærkere Tryk; i Oiolnnidon s ane s en Deel ikke

ganske smaa Celler med Kjerne (Retina). — Det tykke, seige

Neurilem, som indhyllede Centralganglienio. forhindrede som hos

den anden Art Paaviisningen af Oreblæren.

I Huden (især paa Hyggen og Kygranden) saaes under

Mikroskopet en Mængde bruunladne Pletter, der dannedes af

lignende Legemer som dem, jeg har paaviist hos den anden

Art (I. c. p. 500. t. XIII f. 10). Disse Legemer vare celle-

lignende, yderst svagt guulladne, af c. 0,005—0,006mm Tvær-

gjennemsnit; de saaes (Fig. 19) paa de forskjelligste Maader

forbundne til stavdannede, vinkelboiede eller bolgedannede,

ledede Organer, der vare leirede over hverandre, bugtede i

og om hverandre paa de tin .skjeili^Mo Maader, og som ved deres

Mængde frembragte de morke Pletter. — Foruden disse Le-

gemer indeholdt Huden næslen overalt en Masse jævnt for-

deelte eller mere sammentrængte, enkelte eller sammensatte,

faste, farvelose, rundagtige eller kantede Legemer (Fig. 20), der

ikke forandrede \td kaustiske Alcalier, men næsten ganske og

under Bruusning forsvandt ved Tilsætning af concentrerede Syrer

(Salpetersyre); de enkelte Legemer maalte i Gjennemsnit 0,007

—

0,0127mm . — De ovenfor omtalte, hvide Korn i Huden saaes

dannede af Masser af smaa liindeweusccller mod guulladent Cello-

indhold.

I Kapperanden saaes som an fort ingen Nelde porer,

og ligesaalidl hkkedos det at finde Neldesække eller



Camarga marginata; hos alle andre undersogte Arter af Pleuro-

phyllidier saavelsom hos den anden Art af nærværende Slægt

O', quadrilateralis) har Forf. derimod kunnet paavise Neldeorganer.

Mund roret (Fig. 1, 2) var krænget halvt tilbage, Yder-

munden saaledes udslettet og Læbeskiven forliggendc. 1 Midten af

denne kredsformede, med radiale og circulære Folder svagt forsynede

Læbeskive saaes en oval Aabning, i hvilken de brune Kjæhc-

rande laae blottede og mellem samme den egenlige Mundspalte.

Cuticula og Epithel paa Læbens Mundror og Læbeskive vare som

hos forrige Art.

Svælghovedet (Fig. 7. 6) v;»i temmelig stort, men (idet-

mindste paa dette sammentrukne l Indiv id) forholdsviis 1jortere end

hos S. quadrilateralis', det var l:l»"» lai»0 (o: i
udgjorde mere end

*/4 af Legemslængden), 9mm hoit (fra Midten af Mundspalten til

Midten af Raspeskedens Endeplade) ved eri Brede af 10n,m .

Det afveg i Formen noget fra d<st hos den an.jen Art, var usæd-

vanligt kort og hoit og lignede ikke lidet det hos Camarga mar-

ginata; Kjæberne dækkede en t og relativt stdiTe Deel af

det. Forfladen var paa Grund af Kjæbernes Form lidt tilspidset

opefter, Undersiden formedelst de langt bagud naaende kjæher

stærkt convex. Den ovre Flade saaes hvælvet fra Side til anden

og viste en Indsænkning bag Forenden ; tæt bag samme findes

Spisen".i>aabningen, og bag denne den stærkt fremspringende Raspe-

pulpe, der vendte den temmelig store og flade Endeplade temmelig

stærkt opad. De forskjellige Partier paa Svælghovedet traadte

ikke saa tydeligt frem som hos den anden Art og som ellers i det

Hele hos Pleurophyllidierne. Art. bulbi med sine tvende Endegrene

var meget udviklet (Fig. 7), saaledes som i det Hele Aorta anlerior.

Efter at være losnede i Forbindelse med hinanden saaes

Kjæberne (Fig. 6) i Brede tilsammen at maale 10mm ,
i

Længde 11 og i Hoide .5
n,m

, og som sædvanligt nogenlunde gjen-

givendc Formen af el i Bunden klovet Barbeerbækken. Den

enkelte Kjæbe maalte i lige Linie 10D,m
i Længde, 5mm i Brede
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(paa Midten) og 4,5mm i Hoide; den var i det Hele temmelig

tyk i Substansen. Farven var hornguul, i de lykkere Partier

morkere oventil, mod og i Navlepartiet bruun. Med Hensyn til

Formforhold stemmede Kjæben med den hos den anden Art;

kun var Hængsel (Navle) partiet i det Hele storre, den overste

(forreste) Rand mere skraatlobende, og den bageste Deel afTygge-

randen viste sig under Loupen (4— 5 G. Forst.) i \>4~- a
/5 af

sin hele Udstrækning forsynet med 8—9 fortil og bagtil (paa

Tyggefortsættelsen) lavere, meest lidt bagudretlede Rundtakker.

Tyggeranden saaes paa ganske lignende Maade som hos forrige

Art og ikke ulig en Rokkegumme bedækket med Rækker af

Plader , der vare ligesaa eller næsten ligesaa talrige som hos

nysnævnte*); Pladerne tiltoge i Storrelse ind imod Mundspalten,

de i de inderste Rækker syntes i det Hele noget mere plumpe

Mundbihulen var meget lille.

Tungen lignede den hos forrige Art, var kort og kraftig,

lidt nedad boiet, oventil bredere end nedentil; Tnngekloftea

gabede stærkt; Tungebevæbningen i denne og paa dens ovre Rande

saaes morkere end hos den anden Art. Antallet af de i Culi-

culabeklædningen paa Tungeryggen og i Raspeskeden anbragte

paralleltldbende Tandrækker belub sig til 67 og var altsaa

ulige storre end hos den anden Art (hos hvilken det udgjorde

42) ; 32 Rækker laae ogsaa her blottede i Mundhulen. An-

tallet af Tand plader i Raderne var ikke lidt forskjelligt i

de forskjeliige Rækker og ikke sjeldent ulige paa begge Sider af

Mellemtanden ; det var ikke lidl storre end hos forrige Art (hvor

det belob sig til c. 60-70) og varierede fra c. 120(123)— 140(142).

De forreste Tandrader vare, som sædvanligt, ufuldstændige, tildecis

reducerede til Mellemlanden og nogle faa Sidetænder; de to

bageste Rækker saaes uudviklede. Tandpladerne vare som hos

forrige Art smaa og mindre end hos denne. Farven var lyst ravguul,

') Der taltes vod Kwien m' 1 >.,-. l'.-.rlsættelsen 21—24 Rader.



morkest i Grunddelen af Tænderne eller i det Hele i de Par-

tier, i hvilke de ere tykkest; Farven var lidt stærkere i de indad

mod Midllinieri liggende Tænder, svagest i de yderste og optraadte,

som sædvanligt, i de uudviklede Tandrader forst i de inderste Tand-

plader; de indenfor Raspeskeden liggende Tandplader vare i det

Mellemtænderne (Fig. 10, 11) stemmede i Grundform

væsenligt med dem hos forrige Art. De vare næslen tresidige,

pyramidale Legemer, afrundede foroven; Basalfladen var sub-

quadratisk, Sidefladerne som sædvanligt udploiede og de mellem-

liggende Ribber stærkt betegnede ved fremspringende Spidser, af

hvilke der sædvanligt taltes 13—11 paa hver Side; men isteden-

for at lobe ud i en bagover hoiet Od, var Tanden afrundet

foroven og bagtil ligesom afstumpet og oplost i 3—4 uregel-

mæssige Smaaspidser. Bygningen var ganske den samme gjennera

Raspens hele Længde og inde i Raspepulpen, saaledes at denne

Form ikke var fremkommet ved nogen Itubrydning. Længden af

Basalfladcn udgjorde paa den storste Deel af Tandpladerne 0,09,

Breden 0,08 og Hoiden 0,08mm .

Sidetænderne saaes af ganske samme Grundform som

hos den anden Art. Ogsaa her nærmede den inderste Side

tand sig i Form til Mellemtanden; men de folgende havde alle-

rede Sidetændernes sædvanlige Form, som meget hurtigt udviklede

sig og derefter holdt sig væsenligt uforandret lige ud til Randen

af Raspen. Sidetænderne saaes, som sædvanligt, med deres

korte tykke Basaldeel heftede i Cuticula (Fig. 12, 13) og danne

med denne en Vinkel af 45—90°; de falde paa sædvanlig Maade

med Fladen indad mod Midtlinien, saaledes at de med Randen

af deres Rygning komme til at falde lidt over hverandre, med

Spidsen pege de under en spids Vinkel indad mod Midtlinien (Fig. 9).

Den inderste Sidetand (Fig. 12) er plump, kraftig, med kun

ringe Udvikling af Hagepartiet samt uden Indtrykket paa den

ene Sideflade af Tandlegemet; Formen er noget afvigende fra den

hus S. (fiuiitrilatiTulis: Denticler fandtes ikke som hos denne paa
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Jndsiden af Hagepartiet, men som hos alle de folgende Sidetænder

kun paa Udsiden; Antallet af disse Smaatakker var storre og ud-

gjorde sædvanligst 15. Længden af Basalranden udgjorde 0,065mra ;

Længden fra Tandspidsen til Bagranden var 0,07, og Hoiden fra

Basis til Tandspidsen 0,067mm . Den anden Sidetand havde

paa Yderranden af Hagepartiet flere Denticler end den tilsvarende

hos den anden Art, her taltes 13—16; Længden af Hagepartiet

var 0,12mm . Den tredie havde 16—24 Denticler; Hagepartiet

maalte 0,14mm . Den fjerde havde 20—24 Denticler og maalte

0,15mm i Hagepartiet; Hagen paa den femte maalte 0,2—0,22,

paa den sjette 0,22, paa den syvende 0,23mm , og Længden

af Hagepartiet tiltog derefter jævnt saaledes, at det for Midlen ai

Tandrækken maalte 0,32— 0,37mm ; derpaa bevarede det paa en

Strækning denne Længde og aftog dernæst saaledes, at den

yderste Sidetand kun maalte 0,16—0,167mm , den næstyderste

0,18-0,19, den tredie ud en fra 0,2 og den fjerde 0,21

o.s.v. (Fig. 16). Sidetænderne saaes fiint den ticu I ered e

paa den ydre Rand af Hagepartiet; men Tandingen

tilbage mod Tandlegemet som hos denne; Antallet af Den-

ticlerne varierede meest fra 12—22; den var ofte uregelmæssig

og ligesom hist og her afbrudt. De 16— 18 yderste Side-

tænder vare ikke d en ticu 1 er ede (Fig. 15, 16), og paa den

folgende Snees Tænder var Denticulationen meget sparsom.

Spyt kjertierne vare meget morkladne; iovrigt forholdt de

sig, ligesom ogsaa Spytkjertelgangene, som hos forrige Art,

Spiseroret var temmelig kort, indvendigt forsynet med

temmelig stærke Længdefolder, der tildeels fortsatte sig over i

Maven. — Maven saaes kort, men rummelig, bagad aabnede den

sig i Mavehlindsækken og tit huire Side ud i Tarmen. I den

Cardia nærmest liggende Deel af Maven fandtes talrige, temmelig

tætstaaende Folder, der paa Bugsiden fornemmelig gik i Tver-



190

retning, paa Rygsiden derimod i Længderetning og her tildeels

gik over i Spiseroret; ved Pylorus saaes baade paa den overste

og nederste Mavevæg en stærkere Længdefold med en Fure paa

hver Side og en Deel mod samme fra begge Sider convergerende

Folder, saaledes at Indgangen til Tarmen indfattedes med to paa

Siderne sammenstodende pennate Foldesystemer*). Lige ved eller

mellem Folderne af det nedre saaes Aabningen til den forrest* hdk«

Galdegang. — M aveb lin dsækken var 5mm bred paa det Bredeste

(lige bag Sliimkjertlen), indvendigt forsynet med stærke Længde-

folder; i hoire Side saaes Indmundingen af o Galdegange, i venstre

—

saavidt skjonnedes — af 5, og i Bagenden indmundede endnu to;

mod Aabningerne til Galdegangene saaes en svag Convergeren af

Folder. — Tarmen slog strax efter sin Udtræden fra Maven

en stor Bue til Hoire og opad mod Rygsiden og gik derefter

lige bagad ; den maalte i Alt fulde J,5cm i Længde; i Pylorus-

partiet af Tarmen og en kort tilstodende Strækning iagttoges en

Fortsættelse af de omtalte pennate Folder ; længere nede i Tarmen

saaes en Deel stærkere og svagere Folder fortsætte sig heelt ud

i Anus. — I Maven og Maveblindsækken fandtes ubestemmelig

dyrisk og plantelig Masse, Tarmen var tom.

Leversystemet syntes, saavidt skjonnes kunde, bygget

paa samme Maade som hos den anden Form og som hos Pleu-

rophyllidierne i det Hele; allerede udvendigt fra skimlede man

tydeligt Forgreningen af Leverrorene i Sidelamellerne (Fig. 5).

Hjertet laa paa sædvanligt Sted; Kammeret pegede som

sædvanligt lidt mod Hoire og var stort; Aorta anterior var usæd-

vanligt kraftig ligesom dens Fortsættelse fremad (A. bulbi phar.,

s. ovf.).

Gjælleblade og Sidelameller saaes byggede paa ganske

lignende Maade som hos forrige Art.



Tilstedeværelsen af en Nyreblære eller et Nyrehjerte var,

som anfort, antydet udvendigt ved den yderst fine Nyreaabning.

Paa det tilsvarende Sted paa den indvendige Legemsvæg fandtes

ogsaa ovennævnte Organ; det var som hos forrige Art af ikke

ringe Storrelse og maalte 3—

4

ram
i Længde; den ene Ende

saaes aabnende sig gjennem det temmelig tykke Pericardial-Disse-

piment ind i Pericardiallacunen , den anden fæstede sig til Egnen

af Nyreaabningen; indvendigt saaes de for dette Organ charak-

tciistiske pennate Folder, og, saavidt skjonnedes, i omtrent

det samme Antal. Den overste Flade af Kjonskjertlen var be-

dækket af Nyren, der saaes som et til samme noie fastvoxet,

guulladent, fjæderdannet, af talrige Spalter gjennembrudt Organ,

gjennem hvis Spalter den morkere underliggende Kjertelmasse

titlede frem. Organets enkelte Blade saaes fladtrykte eller trinde,

vare hule og syntes at staae i Forbindelse med et storre Rum,

Urinkammeret, som lob i Midten af Organet, i Furen mellem

KjoBsJrjertleiM Lapper. Huulhederne udklædtes af det sædvan-

lige fine, zirlige Pladeepithel*).

Legemshulen ovenpaa Maveblindsækken. Den var af bruunliggraa

Farve, c. 17mm lang ved en overalt omtrent ligelig Brede af

6mM . afrundet for begge Ender og kun ubetydeligt smalere i

Bagenden; Hoiden af Organet var næsten overalt 4,5
mm

, kun

henimod Forenden var det ubetydeligt hoiere og i Bagenden lidt

lavere. Det bestod som hos andre Pleurophyllidier af to nogen-

lunde symmetriske Halvdele; Adskillelsen mellem samme var

dybest paa Rygsiden, i den derværende dybe Fure forlob det

*| Hos S. quadrilateralis synes det væsenligt kim at hav« »»ret åétil

Organ, der er fundet paa KjmiskjcrHciis Plads, oij .-elve Kjonskjertlen

har været aldeles atrophieret (srnl. I. c. p. 532. t. XIV, f. 47, 50). Hos

, i: .;,. ... .. ii.n i«, li_-(lidi^ lund. i dette Oh.mii, forholds-

viis dog ikke hos nogen saa udviklet som hos Sancarerne. Nys-

nævnte Gruppe synes med Hensyn til Bygning af Nyresystemet nærmest

viste Isj. i m-" I- -or. XXIV. 3. 1864.



store l'rinkammer; ved Furer, som gik ud fra Medianfuren deeites

luer k|< rtelhalvdeel paa sædvanlig Maade yderligere i bag hver-

andre liggende skivedannede Lapper. Hver af disse sammensattes

af Masser af smaa langstrakte Acini, hvis lange Stamme (Testicular-)

parti endte med 1—3 mere eller mindre uregelmæssigt kugle-

dannede (Ovarial-) Follikler (Fig. 23). Æggene vare af sæd-

vanlig Beskaffenhed; Zoospermerne ligeledes, Hovedet af disse

saaes af 0,005— 0,007mm Længde.

Sliim-, Æggehvidekjertlen (GI. mucipara) var stor,

10,5mm lang, tilsammen med den oprullede tykke Deel af Kjons-

- gen og Sædgjemmet 8>5
mm bred, 7

mm hoi. Den bestod,

talrige Vindinger beda'kket. halvt gjennemskinnende Lap og en

mindre, opak, bruunlig, bcstaaende af mange Vindinger; denne

sidste laa i Dybden af Kjertlen og op til Sædgjemmet; den traadte

kun med et mindre Parti frem paa Overfladen.

Kjon skjertelgangen svulmede efter at være traadt frem

af Forenden af Kjonskjertlen temmelig hurtigt og vedligeholdt

derefter gjennem den betydelige Længde af c. Il™ en Tykkelse

af 1— l,75
mm

. Den laa i talrige Vindinger op til Undersiden af

SJiinkjertleft fornemlig mod sammes forreste og venstre Deel.

Sædgjemmet var nyredannet, lidt sammentrykt og maalte

Ovenstaaende Art adskiller sig nu ifolge den foretagne Under-

sogelse i væsenlige Punkter fra den tidligere beskrevne. Tentakel-

skjoldet sees af noget plumpere Form, med tykke, afrundede

Hjuriiei; Rhinophorgruberne staae fjernere fra hinanden,

Rhinophorerne ere bladede i hele deres Omfang; Gjæl-

lerne naae heelt ud til Kapperanden, og Bladene i samme

ere talrigere; Sidelamellerne ere tilstede i storre Antal,

for storste Delen vifledannede; paa hver Side saaes en enkelt

colossal Lamel bag Gjællerne. Paa Kjæberne saaes Hængsel-

partiet storre, Forranden skraatlobende og en Deel af Tyggeranden
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især paa Tyggefortsættelsen bolget. Antallet afTan
rækkerne var stort (67) og hver Række indehold

tydeligt Antal Tandplader (120—140). Meller

var kullet foroven, ikke udtrukken i nogen Spids, og t

af Denticlerne ikke ringe (13). Sidetænder

melig lille (12—22); et absolut og relativt te

Det vil, efter at i

vendigt at udvide de fe

samme ville nu maaskee være at formulere saaledes

:

Saneara, Bgh.

Caruncula tentacutaris nul la. Rhinophori disjuncli. Pal-

Hum an ti c e non continuum, sed medio in collum Iransiens,

laeve.

Den differentielle Diagnose mellem Arterne bliver da fol-

gende:

&. quadrilateralis , Bgh.

{Rhinophori approximali , exlerno tatere lamellosi.) Lamellae

laterales hurniles, pauciores. Mandibula parte cardinali minore,

margine anteriore (superiore) paullum obliquo , margins masticatorio

recto. Series denliculares minus numerosae (42); in utroquc tatere

dentis mediani dentes laterales minus numerosi (60—70) dispositi.

Dens medianus cuspidatus 1
lateribus exaratus , denticulis paucio-

ribus (6—9). Dens lateralis primus utroque margine denticulatus.

Dentes laterales reliqui grossc denficulati, denticulis subpaucis( 13—32);

dentes extcriorcs edenticulati^ pauci.

Hab. M. med.?

S. iaira, Bgh.

(Rhinophori non approximati, undique lamellosi.) Lamellae

laterales flabeltiformes , numtrosae. Mandibula parte cardinali la-
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Series denticulares numerosae (67), in utroque latere dent-

dentes laterales numerosi (120—140) dispositi. Dens medianus

subtruncatus, denticulis pluribus (13). Dens laleralis primus externo

modo margine serrululus. Dentes lateiales reliqui mimik drnlirutnli.

denticulis paucis (12—22); denfes externi complures edenticulati.

Hab. M. japon.

Forklaring til Tavlen.

Dyret i*ra Hnglladen : 0,5 Gange forst« »net.

.1 skjoldet.

c. Gjællerne.

d. Sidelamellerne.

e. Den store Sidclamel |.aa hum- Mde linlenlor samme .

Forenden af Dvret ovenfra; 0,5 Gange forstorret.

a. Tentakelskjoldet.

b. Rhinophorgruberne.
Genitalpapillen med Penis.

Midtpartiet af Haspen, tegnet ved Cam. lue.

tænder ovenfra.

itand skraat fra Siden,

inderste Sidetænder (af 19—21de Række i Pulpen (bagfra

ed Cam. lue. Denticlemc sees skinne igjennem t'ral'dsid«

er skraat fra Undersiden.

er, ligeledes af 21de Række og af den yderste Deel

tegnede ved Cam. lue.

i deres Skeder.

Venstre Rhinophor fra Siden;

krængede Skede.



Videnskabelige Meddelelser

fra

den naturhistoriske Forening i Kjdbenhavn.

Andet Aarli.

1864, UdgivneafSelskabetsBestyreI.se. Nf. 13 16.

Om Vestindiens Pentacriner

med nogle Bemærkninger

om Pentacriner og Solilier i Almindelighed

Dr. phil. Chr. Lutken,

De herværende Museer besidde tre Exemplarer af en vestindisk

Pentacrin; det ene er kjobt til Universitets-Museet paa den natur-

historiske Forenings Auktion i 1846 og opgivet at være fra

St. Croix; det andet, som ligeledes er fra de danske vestin-

diske Oer, er hjembragt af Professor A. S. Orsted; det tredie

er i sin Tid indsendt til Universitetets fysiologiske Museum a*f

Assessor Benzon. — Efter sin Hjemkomst sammenlignede

Professor Orsted sit Exemplar med Joh. Mullers udforlige

Beskrivelse og Afbildninger*) af et fjerde, som ligeledes var fra

at han opstillede sin Form som en ny Art under Navn af

Pentacrinus Mulleri. Jeg havde i 185« den Ære paa Professor
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Or sted s Vegne at forevise en Afbildning af denne Form ved

Naturforskermodet i Christiania og meente derfor at imodekomme

Prof. Orsteds Onske ved at foranstalte optaget i Beretningen om

dette Mode den Diagnose*), som Prof. Orsted ved denne Leilighed

havde meddeelt mig, og hvorved han havde sogt i al Korthed at

udtrykke de vigtigste Forskelligheder mellem begge Arter. Senere

har den Sammenligning mellem de tre ovennævnte Exemplarer i

vore Museer, som jeg har havt Leilighed til at anstille, overbe-

vist mig om, at disse tre Exemplarer kun udgjore een Art, men

tillige lært mig, at de Kjendemærker, som ere blevne opstillede

for P. Miilleri, ikke alle holde Slik, hvorimod andre synes at

kunne træde til foruden dem, som Prof. Orsted har fremdraget.

Skjondt denne Naturforsker senere har meddeelt mig, at han

aldrig har betragtet sin Diagnose som andet end forelobig og

ikke onsker den seet i noget andet Lys, har jeg dog troet at

skylde hans Bestræbelser for at oplyse dette Sporgsmaal at tage

*) Forhandlinger ved de skandinaviske Naturforskeres 7de Mode i Chri-

stiania 1862 p. 202. Efter at nogle Skrive- Hier Trykfcil (at Antallet

af Led i de sekundære Arme angives til 0-10 islcdenlor :i hos P. Mulleri,

og at Perisomets Plader kahhs s/. /„,/•„/;/,,,,. isied.iifor xnbvVollbii*! cre

Prntacrintis raput llvdtisiv <V„jna*<:itur

margine dentata, i:nfenorum Integrai, ports mterarticularibus ab arti-

culo cirrifero nono , hoc est in maanma stipitis pm•te, cirris basi sub-

ha,; h

positis, tauamulis i,n perisomate ven trali 4--6-gonis, totam superficiem

tegentibus.

P. MMleri articulorum num<Bro uitn, • articvlos cirriferos basin

stipUU versus non , is 6-7 inter articulos 13 infimos
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den til Udgangspunkt for den folgende Fremstilling, ligesom den

har afgivet det naturlige Udgangspunkt for min egen Undersogelse.

Stilkens Form synes at være ganske den samme hos vore

tre Exemplarer og hos Joh. Mullers. Heller ikke i Stilkled-

fladernes Skulptur synes det, at der vil vise sig nogen Forskjel.

Derimod er der Forskjelligheder i Henseende til Rankekred-

senes indbyrdes Afstand. Paa det Orstedske Exemplar fin-

des der 19 Kredse, idet Stilken er afbrudt tæt nedenfor den

19de; Antallet af Led mellem to rankebærende tager til fra Stil-

kens Top til dens fjerde Kreds; herfra er der i et langt Stykke

af Stilken 5 eller 6 Led mellem to rankebærende, men i den

nederste Deel af det tilstedeværende Stykke af Stilken aftager

Leddenes Antal mellem Kredsene igjen noget; i de sidste 6 Af-

snit er der saaledes 4 eller 5, kun undtagelsesvis 6 Led mellem

to med Ranker udstyrede Stilkled. De Porer, som findes i den

iivre Deel af Stilken mellem Leddene, i dens indspringende Kanter,

standse temmelig brat med den 7de Rankekreds eller det 32le Led

fra oven. Det „den naturhistoriske Forening" tidligere tilhorende

Exemplar slemmer ikke i denne Henseende saa noie overeens med

det Orstedske, som man kunde have ventet. Der er her kun saa-

meget af Stilken tilstede, at 8 Rankekredse ere bevarede; fra

den tredie fra oven er Leddenes Antal temmelig konstant, det

varierer kun fra 8 til 10 mellem to efter hinanden folgende ran-

kebærende Stilkled, men Gjennemsnitstallet er dog altsaa noget

hoiere end hos det Orstedske Exemplar. Porerne ere her meget

tydelige til den sjette Kreds eller omtrent til det 39te Led. Det

Benzonske Exemplar har ligeledes 8 Rankekredse; i de 6 nederste

Afsnit er der 8 eller 9 (undtagelsesvis 7) nogne Led mellem to

med Ranker; Porerne blive utydelige noget under den tredie

Kreds, omtrent ved det 26de Led. Paa Joh. Mullers Exem-

plar fortsatte Porerne sig derimod næsten til den 9de (10de) Kreds,

deres Tal var derfor her over hundrede i hver Række;

det havde i alt 10 Kredse af Ranker; fra den fjerde Kreds var

Leddenes Antal konstant, 17 eller 18 mellem hver. Omtrent



det samme Tal (15—17) finder jeg paa to Stilkstykker, som

Hr. Sekretær Friis har foræret Museet, og paa hvilke Led-

denes Antal kunne tælles for 8 Afsnit i Alt, samt paa Eliis's

bekjendte Afbildning*) af et Exemplar fra Barbados. Efter

hvad der saaledes foreligger, synes der altsaa at være den be-

stemte Forskjel mellem Pentacrinus asteria L.**) (P. caput

Medusa Joh. Miill.) og P. Mulleri Od., at der hos den sidste i

Keglen kun er 5—10 Led mellem hvert Par rankebærende Stilk-

led, hos den forstnævnte derimod langt flere, 15—18, i den

storre Deel af Stilken , hvorhos Porerne fortsætte sig en Deel

længere ned paa denne hos P. asteria end hos P. Mulleri. Dog

maa det herved erindres, at allerede de tre foreliggende Exem-

plarer af den sidste Art ere en Deel forskjellige i Henseende

til Stilkleddenes Antal mellem Rankerne, og den Indvending

Række af Exemplarer, vilde man maaskee kunne paavise yderli-

gere Mellemforhold. Paa noget saadant tyder ogsaa det af

Miller**') beskrevne Exemplar af P. asteria^ hos hvilket hvert

12te— 15de Led var udstyret med Ranker, saavelsom det af

Forbes***6
) afbildede, hvor der stadigen er 12.

Een Forskjel synes der dog endnu at kunne paavises mellem

Stilken hos P. Mulleri og P. asteria. Hos den sidstnævnte ere

de rankebærende Stilkled — Talen er her ikke om den overste

endnu i Udvikling værende Deel af Stilken - ikke eller kun

teende der dog neppe tor stoles) 14—19 Led mellem te.

listory of Crinoide;i or lih-elmpril Animals (1821) p. 48.

ology of Sussex t. 19 f. I. Afbildningen viser de i det ffil-

ile linie nmkebu'rende Stilkled, som udmærke P. Mullen,

aaledes i ilvt min -

'



meget lidt storre end de andre, medens de hos P. Mulleri ere

2—3 Gange saa hoie som disse. Ved nærmere Eftersyn vil

det dog vise sig, at de rankebærende Led hos denne Art egen-

lig ere sammensatte af to, der ere traadte i en inderligere For-

bindelse med hinanden end to andre efter hinanden folgende

med hinanden, og af hvilke Rankerne hovedsagelig sidde paa det

overste. Jo hoiere man kommer op paa Stilken, desto losere

er Forbindelsen mellem disse to Led, desto mindre tilboielig vil

man derfor være til at erkjende Tilstedeværelsen af delte For-

hold*). Imidlertid vil man ogsaa hos P. asteria kunne overbevise

sig om, at det Stilkled, som folger umiddelbart under det rankebæ-

rende, altid er forbundet med dette paa en noget anden Maade

end de folgende, hvilket især viser sig deri, at Sommen mellem

disse to Led er mindre takket, saa at der altsaa ogsaa hos

denne Art er ligesom en Antydning eller en Begyndelse til den

Sammenvoxning af de to omtalte Stilkled til eet hoit Led, som

udmærker P. Mulleri. Ikke desto mindre vil der dog— saaledes

som Erfaringerne foreligge for Tiden — blive en temmelig stor

og [et opfattelig Forskjel tilbage mellem disse to Årer i denne

Henseende.

Man har fremdeles villet finde en Forskjel mellem P. asteria

og P. Mulleri i Stilkleddenes Omrids, saaledes at disse

skulde være heelrandede i hele Stilkens Længde hos den nye

Art, medens de hos den gamle havde takkede Rande i den ovre

Deel af Stilken. Denne Forskjel existerer imidlertid ikke, saa-

vidt jeg skjonner; i den Deel af Stilken, hvor Leddene beskri-

ves som tandede hos P. asteria, er det samme Tilfældet i lige-



saa hoi Grad hos P. Mulleri. Med noget mere Ret har man

sogt en Forskjel i Rankernes Form; paa det Orstedske

Exemplar ere disses ydre Led unægtelig noget sammentrykte,

næsten kjolede underneden, og den derved fremkomne Kant

er som oftest ved et lille Indsnit eller Indbugtning deelt i

to smaae runde Tænder eller Knuder, og Rankerne kunne

derfor her beskrives som „svagt takkede underneden" henimod

Spidsen. Dog maa herved bemærkes, at disse Smaaknuder ikke

ere lige tydelige paa alle det omtalte Exemplars fuldt ud-

viklede Ranker, (om andre end de fuldt udviklede er Talen selv-

følgelig ikke), og at der paa Rankerne af de ovenfor omtalte Stilk-

stykker af P. asteria er ligesaa tydelige Spor til dem, som hos

vore to andre Exemplarer af P. Mulleri. I dette Forhold vil

der derfor neppe kunne soges et brugbart Artsmærke mellem

de her omhandlede to Arter.

Det er endvidere bleven antaget, at Rægerets Grundled,

de saakaldte Rasalia, skulde frembyde en væsenlig Forskjel.

Hos alle tre Exemplarer af P. Mulleri falder det strax i Oinene, at

de fem Basalia danne en samniviili^nirriHle kreds under de

nederste Straaleled (Radialia), og de korte Somme, hvormed de

stride sammen udvendig, sees meget tydelig midt under hver af

disse. Paa Joh. Mullers Afbildninger seer man derimod kun

lidt til Grundleddene, de synes kun at komme tilsyne i Vin-

klerne mellem de nederste Staaleled (Radialia primaria) og

at være udelukkede fra al indbyrdes Beroring ved disse. Men heri

troer jeg heller ikke, at der vil kunne soges noget Artsmærke; af

Beskrivelsen fremgaaer det nemlig tydeligt nok, at Afbildnin-

gerne ikke ere noiagtige i dette Punkt. Det hedder nemlig;

schen zwei Basalia", hvilke Udtryk ikke kunne efterlade nogen

Tvivl om, at P. asteria i denne Henseende forholder sig aldeles

ligesom P. Mitllcri*). Heller ikke i Formen af det andet

") Derimod er der uddode Arter (om hvilke mere siden), hos b



Straaleled troer jeg, at man endnu — uden umiddelbar Sam-

menligning af begge Arter — tor antage nogen Artsforskjel, dertil

gjengives dets Form aJtfor forskjelligt af Joh. Mullers Tegner

(t. II, f. 1-3). Derimod er jeg overbevist om, at en Artsforskjel

vil kunne tindes i den Maade, hvorpaa de to ovre Straa-

De Stykker eller Led, som sammensætte Soliliernes Bæger

og Arme, kunne som bekjendt være forbundne enten ved Somme
eller ved virkelig Ledforbindelse. I forste Tilfælde hvile de

umiddelbart paa hinanden med deres fint stribede Flader og ere

ubevægeligt forbundne med hinanden; i det sidste berore de

kun hinanden med enkelte ophoiede Linier, den dvrige Deel af

Ledfladen er glat og optages deels af det elastiske Bindevæv,

som forbinder dem med hinanden, deels, paa Bugsiden, af de

Muskler, som bevirke Armenes Boining, medens Strækningen,

som bekjendt, besorges af det elastiske Bindevæv. Ifolge Joh.

Mullers Beskrivelse finder Forbindelsen ved Somme Sted

1) mellem Grundleddene indbyrdes; 2) mellem de nedre Straa-

leled indbyrdes; 3) mellem disse og Grundleddene ; 4) mellem de

lo forste Led af Armene saavelsom mellem de to forste Led over

enhver ny Klovning af Armene, hvilke to Led saaledes danne et

Dobbeltled (Syzygium). Den anden Art Forbindelse, ved Led,

finder derimod Sted 1) mellem de nederste og mellemste Stri.i-

leled; 2) mellem de mellemste og overste Straaleled ; 3) mellem

de overste Straaleled og det underste Led af hver Arm, samt

4) mellem samtlige Armled med den ovenfor berorte Undtagelse.

Naar undtages et eneste Punkt forholder Alt delte sig ganske

paa samme Maade hos P. Mulleri; men hos denne ere de to

overste Straaleled ikke forbundne ved Led forbin del-
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ser, men ved Somme, ganske paa samme Maade som de to

forsle Led over enhver Deling af Armene. Det er hos Penta-

crinerne saa let at see — især naar man lader dem torre lidt

ind — om to Stykker ere forbundne ved Led og Baandmasse,

eller umiddelbart ved Somme, at det ikke er muligt at tage feil

deraf, og desuden har jeg paa det Benzonske Exemplar, hvor

Perisomet og de blode Dele mangle og Armene ere boiede til-

bage ned mod Stilken, saa at Bægerets Indre ligger blottet og let

tilgængeligt, kunnet overbevise mig om, at Ledforbindelsen virke-

lig mangler paa det angivne Sted, uden at nogen egenlig Søn-

derlemmelse har været nodvendig. Det kan paa den anden Side

ikke antages, at dette Forhold skulde være undgaaet Joh.

Mullers Opmærksomhed, hvis det fandtes hos den af ham

undersogte Form, da det netop er et Forhold, som han ellers

har forfulgt med sin sædvanlige Skarphed og Udforlighed i dets

hele Maade at træde op paa, og det saameget mindre, som han

udtrykkelig afbilder de disse to Bægerled forbindende Muskler,

hvilke altid mangle og naturligen maae mangle, naar to Led ere

forbundne ved Somme. Heller ikke er der noget unaturligt i, at

to Arter af Peniacn'nus-Slægten i denne Henseende kunne forholde

sig forskjelligt, da den samme Forskjel jo træder op blandt

Alectoerne, bvor nogle Arter have de to ovre Staaleled i hver

Bække forbundne til et Doppeltled, andre ikke*). Der vil der-

for heller ikke af denne Grund være Anledning til at stille vore

to vestindiske Pentacriner i to forskjellige Slægter eller Under-

slægter. Forresten indrommer jeg, at det vilde være onskeligt at

faae Ledforbindelsen mellem de to ovre Straaleled hos P. asteria

udtrykkelig stadfæstet ved en ny Understigelse af denne Art,

skjondt det ikke ret vel kan betvivles, at den her virkelig er tilstede.

) Hos den fossile Slæet Enennus er d

Straaleled derimod konstant. See Be

Muschelkalkes (Abhandl. d. Akad. d.



De hidtil omtalte Forskelligheder ere af den Art, at de kun

kunne have en meget lille Indflydelse paa Artens Habitus eller

Udseende i det Hele. Der er imidlertid eet Forhold, som vil

gjore det temmelig let at sondre mellem disse Former ved det

forskjellige Indtryk, som det maa gjore paa Beskueren, nemlig

den forskjellige Formel, om jeg tor udtrykke mig saaledes,

hvorefter Armenes Deling gaaer for sig. Den forste

Deling, over Radiale axillare, efterfolges hos den Form, som

Joh. Muller beskrev, af to Arme paa 5—6 Led, som dele sig

hver i to (primære) Armgrene paa 9—10 Led, hvorefter endnu

en tredie Klovning finder Sted. Derimod viser Figuren intetsteds

en fjerde Klovning, som dog, efter Beskrivelsen, skal kunne

finde Sted, hvilket bekræftes af Millers Figur, der uden Tvivl

forestiller den samme Form, og hvor man seer den ene sekun-

dære Armgreen forblive udeelt, medens den anden over det 12te

Led deler sig i to Grene af tredie Orden. Det mellem de for-

skjellige Klovninger liggende Antal af Led er altsaa franeden af

opad folgende: 5-6, 9—10, 12*). Ganske anderledes er For-

holdet hos P. Mullen, og alle 3 Exemplarer forholde sig i denne

Henseende væsenligen eens; rigtignok varierer det Antal Gange,

som Klovningen gjentages, i de forskjellige Arme fra 2—5, men

er saaledes dog i Gjennemsnit hoiere end hos P. asteria , om

end det hele Antal af Armgrene kan være omtrent det samme

hos begge Arter**). De 10 Arme klove sig konstant

allerede efter det andet Led; af de to p ri mære Armgrene

;i;i herved bemærkes, at de to nederste, ved Som forbundne

t Dobbeltled. Paa et af Wyville Thompson beskrevet R:

>m hvilket mere siden) angives disse Tal til 5, 6 og 7—8.

nation ujor sii; derfor miirliuvis <>^aa ^addende i delte t'oi

een af de 10 Arme; det har derfor kun 34 Armgrene, medens i

Orstedske har 44; hvormange det tredie har havt, kan ikke længer s
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klover den indre sig i Reglen ikke oftere*), hvorimod den ydre

klover sig igjen over det tre die (undtagelsesvis det andet eller

fjerde) Led; af de saaledes dannede sekundære Armgrene

kan den ydre igjen klove sig over det tredieLed i to tertiære,

af hvilke den ydre igjen over det 3die— 5te Led kan klove sig

i to kvaternære Grene. Det er saaledes næsten altid kun den

ydre Armgreen, som deler sig, men Delingen gjentager sig til

GfengjsM hyppigere og med kortere Mellemrum end hos P. asleria;

det mellem Delingerne liggende Antal afLed er altsaa her heaholdsvis

2, 3 (2—4), 3 og 3—5. — Det er nu vistnok ikke utænkeligt,

at ogsaa denne Forskjel ved Undersogelse af et storre Antal

Exemplarer kunde vise sig ikke at være konstant, men det fore-

kommer mig dog lidet rimeligt, og indtil videre vil man vistnok

være berettiget til at regne dette Forhold til Hoved-Arlsmærkerne

for vore to vestindiske Pentacriner.

Det af Professor Orsted hjembragte Exemplar har den

særegne Interesse, at Perisomet er fuldstændig bevaret,

og at man derved har Leilighed til i det væsenlige at stadfæste

Joh. Mullers, paa Analogien med Alecto byggede Hypothese

om Mundens og Tarmaabningens Form og Beliggenhed. Munden

er central som hos de fleste Alectoer, og det fremstaaende Tarm-

ror hæver sig op fra et af Interpalmarfelterne. Fodj

(Tentakelfurernes) Lob er ligeledes som hos de almindelige

Alectoer**), og ligesom hos P. asleria er den blode Bughud be-

seende en Undtagelse,

) Det hedder hos de

Crinoides du Terrain

næsten lige ved Siden af Munden og l< -

oli. Muller havde antauet , li\ i I kel grundes paa Du
; aftrykte Brev fra 1846, hvori det hedder,

Form af et fremspringende 3'" langt Ror, som er anbrr

ved Munden paa een af Læberne«. Det er jo muligt,
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lagt med Smaaplader, Naar man imidlertid har troet at kunne finde

et Artsmærke deri, at disse Smaaplader hos P. asteria ere kan-

tede og stode umiddelbart op til hinanden, hvorimod de hos

(det Orstedske Exemplar af) P. Mullen vise sig spredte og „subovale«

af Form, maa jeg dog tilstaae, at jeg endnu ikke er aldeles

i Munden og Ramlen; Sagen er, at det hæver sig op fra Mundskiven

ed en temmelig stor Basis, saa at det baade staaer nær ved Munden

; nær ved Randen. Forskjellen mellem disse Angivelser er ikke saa

:tydelig i sig selv, men faaer nogen Betydning derved, at de nulevende

:ntacriner i alle finere Enkeltheder af deres Bygning maae staae som
ipus for de fossile Crinoideer, som de, der ene kunne give Koglen til

sses rette Forstaaelse. Om Munden hedder det fremdeles hos Duchas-
ling, at »den er omgiven af 5 Læber, og at den forst sees som et

le rundt Hul af omtrent 2 Liniers Tvermaal, naar man lofter Læberne

i. Tygningen skeer ikke ved Munden, men med Læberne, som i

; t te Oiemed ere væbnede med en Række temmelig stærke
naapigge«. De Koninck tilfoier: »det er maaskee ikke OYerfld-

gt at lægge Mærke til, at det fremgaaer af Dr. Duehassaings

Skitser«, at det han kalder »Læberne«, ere virkelige trekantede haarde

lapper (»clapets«), væbnede med Spidser paa deres Inderflade og be-

mte, til at tilbageholde og knuse de Krebsdyr og andre Smaa.hr,

jeg paa det Orstedske Exemplar (de andre mangle hele Bughuden)

kl- har \a p t istand til at erkjende en saadan Tand- eller Kjæbevæb-

Ileller ikke hos

Denne formeentlig aldeles urigtige Opfattelse af Læberne som »haarde

Klapper« giver strax de Koninck Anledning til en Sammenligttiag

med Cystideernes saakaldte »Ovarialpyramide« og til en Tydning af

denne som Munden (I). Desto vigtigere er det, at den formcentlige

Kjrndsi:j('niiiiL', der ligger til Grund derfor, berigtiges eller — hvis den
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vis paa, at nogen meget væsenlig Forskjel er tilstede i denne

Henseende. Disse Smaapiader ere nemlig — naar de tbrre lidt

ind og betragtes under Lupen — i Virkeligheden ogsaa kanlede

hos det Orstedske Exemplar, og synes de end her at stode min-

dre umiddelbart op til hinanden end det afbildes af J. Muller,

er jeg dog ikke sikker paa, om dette maaskee ikke tildeels kunde

have sin Grund i en mere slap Tilstand af det blode Perisom

hos det Orstedske Exemplar. Ved Indtorring antager jeg, at det

vilde faae temmelig megen Lighed med den Mullerske Afbild-

ning. Derimod synes der rigtignok at være færre (1—3) Porer

i hver enkelt Plade hos den nye Art, men da jeg ikke har kun-

net lægge dem under Mikroskopet, tor jeg ikke endnu lægge

nogen særdeles stor Vægt derpaa og henstiller derfor hele dette

Punkt til yderligere Undersogelse paa andre Exemplarer.

For at fuldstændiggjore Billedel af P. Mulleri skal jeg endnu

tilfoie, at Armgrenene ere glatte og trinde ligesom hos P. asteria.

J en Armgreen har jeg talt c. 90 Led. Hos det Orstedske og

Benzonske Exemplar faae de alleryderste Led et knudret Udseende

derved, at hvert enkelt Led springer frem over det folgende

med en lille, tornet Knude; hos vort tredie Exemplar sees der

'

<• noget dertil. Smaagrenene (pinnulæ) ere korte og

flade, sammensatte nederst af 9, hoiere oppe af 11—13, saa

igjen af 9 Led ; i selve Spidsen af Armgrenene aftage de end

mere i Storrelse og Ledtal, hvilket sidste synker ned til 2 eller,

paa det sidste Armled, endog til eet. I denne Deel af Armen

dannes nye Led og Smaagrene aabenbart bestandig af nyt. De

nederste Smaagrene ere ikke som hos Alectoerne forskjellige fra

de andre i Form, Uddannelse eller Funktion.

Skulde jeg efter de foreliggende og i det foregaaende drof-

tede Kjendsgjerninger forsoge at udtrykke Forskjellen mellem de

to Arter, som jeg med Prof Orsted antager kunne skjelnes

mellem Pentacrinerne i den mexikanske Havbugt, i Form af en

Diagnose, vilde denne lyde saaledes:



P. asferia L. Articuli 15—18 inter articulos cirngeros

(simplices, humites) columnæ; pori interangulares usque ad verti-

cillum cirrorum nonum ab apice columnæ; ossiculum calycis radiale

secundum cutn tertio (axillari) articulatione vera cotijunctum

;

brachia ex articulis 5—6, ramt primarii ex arliculis 6—10, secun-

darii ex articulis 7— 12 infra articulum axillarem supremum formati.

P. Mulleri Od. Articuli 4-10 inter articulos cirrigeros

{duplices, atti>.u>no* min,mut ; purt mtt itiit<jnlurr.< usque ad verti-

rtlltim i irrorum quarlum vel sextum modo ab apice columnæ ; ossicu-

lum calycis radiale secundum cutn tertio ^axillari) sutur a juncturn

syzygium formans; brachia ex articulis 2, rami primarii 3- (2-4-)

articulati, secundarii 3-, tertiarii 3

—

o-articulati.

Vi bor dog ikke oversee, at disse Forskelligheder ere af

noget forskjellig Art. Nogle af dem ere aldeles uim

tilstede mellem de fon roe l\v mplarer, men

man kan maaskee endnu ikke være aldeles vis paa, at de

have Betydning som Artsmærker; det kunde muligvis vise sig,

naar man flk undersiigt flere Exemplarer, at de ikke afgive kon-

stante Charakterer. Hertil regner jeg: 1) det forskjellige Antal

af Led mellem de rankebærende Stilkled ; 2) den forskjellige For-

greningsmaade af Armene samt det forskjellige Antal Led i Arm-

grenene mellem Axillarleddene. Sandsynligheden er dog unægte-

for, at en Artsforskjel virkelig er udpræget i disse to For-

hold. Andre ville uimodsigelig have den storste Betydning som

overordentlig sandsynligt, næsten til Vished grændsende, men

endnu ikke bevist ved umiddelbar Sammenligning — at de

virkelig ere tilstede; jeg regner dertil især den forskjellige For-

btodeUe mellem de to 6'verste Straaleled. Da det for de fossile

Crinoideers Skyld er af saa stor Vigtighed at kjende Grændserne

for Variationen hos de levende, vilde det være meget onskeligt,

om de andre i Europas Museer*) opbevarede Pentaeriner fra Nu-



tiden kunde blive nærmere undersogte og sammenlignede med

Hensyn til disse Punkter. Skulde det mod al Forventning vise

sig, at Forbindelsen mellem de to ovre Straaleled ikke var ble-

ven opfattet rigtigt af Joh. Muller, vildede andre anforte Hoved-

Artsmærker (Stilkens Ledtal og Armenes Forgreningsmaade) neppe

være nok til at sikkre Artsforskelligheden. Der er dog vist-

nok kun ringe Sandsynlighed for, at det endelige Resultat skal

blive, at de her opstillede Arter atter flyde sammen til een; men

i et saa vigtigt Sporgsmaal kan man ikke være omhyggelig og

forsigtig nok.

Der synes iovrigt at leve endnu en tredie Pentacrinus-Form

i Vestindien. I en populær Afhandling om „Sea Lilies", indryk-

ket i „The intellectual Observer" for 1864, beskriver nemlig Prof.

Wyville Thompson ligeledes to nulevende vestindiske Penta-

cnnus-Arter under Navnene P. (Cenocrinus) caput medusæ og P.

i
Scorrii'.iis; dcorii*. Ihn Mrslnævnte er aabenbart den samme

Art, som Joh. Muller havde for sig (P. asteria) ; den anden

minder i flere Træk om P. Miilleri, men maa alligevel være for-

skjellig fra denne. Det fremgaaer nemlig deels af Beskrivelsen,

deels af skriftlige Meddelelser, som Hr. W. Thompson senere

har havt den Godhed at gjiire mig som Svar paa nogle til ham

henvendte Sporgsmaal, at alleRadiala hos P. decorus ere

forbundne ved virkelig Artikulation, og at der — hvil-

ket er noget aldeles nyt for en Pentacrin og temmelig mærkvær-

digt—findes Syzygier med nogle faa Leds Mellemrum

langs ud af Armene i deres hele Længde. Der vilde,

hvis den nævnte Afhandling kunde betragtes som et videnska-

beligt Indlæg i Sagen, være ikke ringe Opfordring til nærmere

at driifte flere af de i den meddeelte KjendsgjiTiiingrr saawdsom

Michelins og 1 i d'Orbignjra Samling samt 1 eller 2 i Pariser-

Museet, ialt altsaa 11 eller 12 vestindiske Exemplarer i europæiske-

Samlinser. Hertil komme endnu nogle Exemplarer i England, omtalte
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de deraf dragne Slutninger, men da jeg veed, at Forfatteren

siden den Tid har ændret sine Anskuelser i flere Punkter og

ikke vil have sine Udtalelser opfattede som et Udtryk for hans

veloverveiede Meninger, vil jeg her indskrænke mig til at hen-

vise Læseren til selve Hr. Wy ville Thompsons ikke uinteres-

sante Artikel.

I den senere Tid har man fremdeles faaet Vished for, at Havel

ved Vestindien ikke er Pentacrinernes eneste Hjem i den nærvæ-

rende Jordperiode, men at der ogsaa findes Pentacriner i det

er dog overmaade tarveligt og indskrænker sig til folgende korte

Meddelelse: „Professor Sigmund Schultze fra Greifswald

foreviste Afbildninger af en ny Pentacrinus, som var ham tilsendt

fra Amboina, og udtalte sig om de 3 Arter, som han skjelner

i denne sjeldne, hidtil kun i 7 Exemplarer bekjendte Dyreslægt,

nemlig P. Guellardi, P. caput Medusas og P. Arndtii"*). Desværre

Hollande; {3: Kolome

1, maa man foimodoi

crinus auatralis. Elle »;

ticulations ne tardent
]
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er det ikke senere bleven oplyst, hvorledes disse tre Arter skulle

adskilles, eller hvad der skal forstaaes ved P. Guettardi og

ArtuUii, ja det fremgaaer ikke engang af den anforte Notits, hvil-

ken af disse lo Arter, der er den nye Form fra Araboina. Det

vilde være meget onskeligt, om der ogsaa snart kunde komme Lys

over delte Punkt, og navnligen om den indiske Art kunde blive

nærmere undersogt og beskreven. En ligesaa kort Notits af

Owen oplyser os om, at en Hr. J. S. Poore i King Georges

Sound (West-Australia) paa 8 Favnes Dybde fik op i Skraben en

levende „Enkrinit". Stilken, der sad fast paa en Steen, var

c. 6" lang, Armene c. I1/?", af en smuk Rosenfarve „or pink,

fading to white"*).

Tidligere, da man ikke havde nogen saadan bestemt Angi-

velse om ostindiske Pentacriner, var det meget naturligt, at

man antog den af Guettard**) beskrevne „Sopalme" for at være

fra Vestindien ligesom de andre Exemplarer, hvis Hjem man

kjendte, uagtet de ufuldstændige Oplysninger, som man besad

om dens Fædreland, temmelig bestemt pegede hen paa Ostindien.

Det hedder nemlig hos Guettard: „Quoique la personne, qui

a envoyé le Palmier marin å Mr. de Boisjourd ain, demeure

a la Martinique, eet animal n'avait pas cependant été tiré

desmersdecepays. 11 avait été rapporté a la Martinique

par un officier de vaisseau qui venait des Grandés-Indes

et qui ne put dire, dans quelles mérs eet animal avait été péché".

Efterat man nu med Vished veed, at der ogsaa lever Pentacriner

i Ostindien, er der vistnok en overvejende Sandsynlighed for, at

den Gueltardske Sopalme dog var fra Ostindien. Heldigvis har

Tidsskrift (Zooloui.-t ', men desværre er Beskrivels«:n afbrudi

det interessanteste Sted. A f de medfødte lirudst

fn-am.' mod Bestemthed see ddee ellei

Ilohl'i'*-

a, ikke paa nogen Stilk.stj.ru-

id Magazine of natural histor y IX p. 486. (1862.)

de Tacadémie Royale des sci ences, annéc 1751 11'ret). Mé-

les Encrinites et les pierres étoilées.



Linné*), da han opstillede sin Isis Asteria, fortrinsvis holdt

sig til Ellis og henviser kun ligesom ved Siden deraf til Guet-

lard; da nu det Elliskc Exemplar, hvor mangelfuldt det end

senere blev udforlig beskrevet og afbildet af Joh. Muller som

P. capul Medusæ, bliver det altsaa denne, som maa beholde det

Linnéske Navn, og hverken den Orstedske eller Guettardske Art.

Foruden de i det foregaaende afhandlede Pentacrinus- Arter

kjendes der som bekjendt endnu een fastsiddende, skjondt stilklos

Solilie fra Vestindien, nemlig den mærkelige, men endnu ikke

fuldstændigt kjendte Holopus Rangii d'Orb.**). Desværre ind-

skrænker, hvad man veed om den, sig til d'Orbignys korte

Meddelelse; den vides ikke at være seet eller undersogt af nogen

Anden; det er ikke engang almindelig bekjendt om Original-Exem-

plaiet endnu er til i d'Orbignys Samling, ja man har endog**9
)

Tvivl, som der dou i sel\e Oriuinalheskrivelscn og Afbildningen er

Materiale nok til at gjendrive. — En Antydning til en femte, for-

resten ubekjciidt, fastsiddende vestindisk Solilie findes i d'Orbignys

ufuldendte Monografi af Crinoideernc ****) saalydende: „den ivrige

Naturforsker Hr. S t. Cyr Ho tissier, som har beskjæftiget sig

meget med sit Fddeland Guadeloupes Geologi, har havt den

Godhed at meddele mig Stykker af Breccier fra den nyere Tid,

som indeholde Menneskeknogler, og hvori der findes Led og

Stykker af runde Crinoidstilke, som man paa Grund af deres

ustribede Ledflader forelobig, indtil man lærer Kronen

at kjende, kan henfore (il Slægten Bourguelicrinus. Da de

Breccier, hvori disse Crinoidlevninger findes, dannes endnu den

*) Svstema Naturæ ed. XII. t. I. p. II. p. 1288.
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Dag idag, og da de forresten kun indeholde Arter, som leve

endnu, maa man antage, at denne vigtige Solilie endnu lever i

de store Huler i Koralrevene, og at den ikke vil undgaae at

Wire opdaget engang med Tiden". — Uden at ville aldeles be-

nægte Muligheden af, at en Stilkstjerne med runde, paa Ledfla-

derne ustribede Stilkled kan blive opdaget i Vestindien, maa jeg

dog bemærke, at det Raisonnement, hvorved der paa Grund af,

at nogle Stilkled af den anforte Beskaffenhed ere fundne i Gua-

deloupes nyere Dannelser, hævdes Vestindien en endnu levende

BoHtgtH (krimis- Art, er uholdbart. Paa den aldeles negative

Charakteer, at disse formcentlige Stilkled ere runde, glatte og

uden Striber eller Figurer paa Ledfladerne, kan der saa meget

mindre begrundes en Henforelse til Slægten Bourgueticrinus, som

dennes typiske Arter jo besad en ganske eiendommelig Led-

forbindelse mellem Stilkens Led, hvilken — fra alle andre Cri-

noidslægter*) afvigende — Forbindelse maa betragtes som det væsen-

ligt charakteristiske for denne Slægt for Stilkens Vedkommende.

Men dernæst kan man neppe være aldeles vis paa, at man i de

af d'Orbigny afbildede Stykker har virkelige Stilkled for sig.

Visse Crinoideer f. Ex. netop Hourgueticrinus ellipticus (I. c. t. 17

f. t) udsende jo fra den nederste Ende af deres Stilke leddede

„[lodder", hvormed de hæftede sig til den faste Havbund. Man

kjender, saavidt jeg veed, endnu ikke Stilkenden eller „Roden"

af nogen levende eller fossil Pentacrin, men hvis noget lignende

finder Sted hos denne Slægt, kunde da ikke hine som Bourgueti-

criinis lloltssiiiims beskrevne „Stilkled 44 maaskee allersnarest formo-

des at være slige Roddele af en af de vestindiske Pentacriner?

Saalænge denne Formodning ikke har vist sig ugrundet, vil det

i.ili.ilil virre dristigt paa dem alene at hævde Vestindien en egen

Stilkstjerne-Art**); og til at henfiire denne hypothetiske Art til



Slægten Hourgueticrinus er der under ingen Omstændigheder nogen-

BJandt Nutidens Solilier har Pentacrinus ikke nogen nærmere

Slægtning end Alecto. Disse to Slægter staae hinanden saa nær,

at de bor stilles i den samme Familie, uanseet at den ene er

stilket, den anden fri, i det mindste som fuldt udviklet. Man

vilde imidlertid tage feil, hvis man antog, at en Alecto ikke var

andet end en stilklos Pentacrin og omvendt. Hvor nær de end

staae hinanden er der dog mange smaae Forskjelligheder. Hos

ingen nulevende Alecto har man fundet Grundled (Basalia)*);

Dobbeltled (o: to ved Som forbundne Led, som i Henseende til

Udstyr med Pinnulæ kun gjælde for eet) findes hos Alectoerne i

hele Armens Længde, med kortere eller længere Mellemrum, hos

Pentacrinus (saavidl man liMlil Imi vidst, ialfald baade hos P. asteria

Armleddene ere hos Alecto altid skjæve i en vis Deel af Armen,

kun lige (o: lige hoie i begge Sider og folgelig begrændsede ved

parallele Tværlinier) i den nederste og overstc Deel af Armene;

hos Pentacrinus ere de derimod lige i hele Armens Længde,

finder man næsten altid, at de nederste Smaa-

ved Munden, i Storrelse, Form og Bygning ere

afbilder Goldfuss (Petrefacta Geimaniæ t. 01. f. :'; smaat-
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forskjellige fra de andre og synes uddannede til en særegen An-

vendelse; noget saadant sees ikke hos Pentacrinerne. Hos hine

findes de korteste Sroaagrene i den nedre Deel af Armen, i nogen

Hoide over Bægeret, saaledes at de derfra atter tiltage i Længde

nedad mod Bægeret, og opad mod Armens Spidse ligeledes

voxe i Længde, idet de tillige blive meget fine og traadformige.

Heller ikke dette er Tilfældet hos Penlacrinus, hvor Armene ei

heller blive saa tynde og fine mod Spidsen som hos Alectu,

men beholde den samme Form og Styrke lige til Spidsen.

Om der gives Alecto-Arler , hvis Bughud ganske paa samme

Maade som hos Pentacrinerne er belagt med faste Smaaplader,

er mig ubekjendt; hvad der beskrives som noget saadant, fore-

kommer mig efter Beskrivelsen at forholde sig paa en noget

anden Maade*). — Der viser sig saaledes ved en nærmere Be-

tr.iutnitm. [minien de le! iiiinefaldende mere væsenlige Forskellig-

heder, og ved Siden af de meget væsenlige og vigtige Over-

eensstemmclser i Bygningen af en Alecto og en Pentacrinus. liere

smaae Uoverensstemmelser, der godtgjore, at, som det ovenfor

blev sagt, en Alecto er noget andet end en fra sin Stilk los-

reven Pentacrinus, hvis o'verste Stilkled var uddannet til den be-

kjendte rankebærende Knap, og en Pentacrinus ligeledes væsenlig

forskjellig fra, hvad en Alecto, der beholdt sin Stilk (en „Phyto-

cnnus'j, vilde være.

Sine nærmeste Slægtninge finde Nutidens Pentacriner blandt

Fortidens Solilier, selvfolgelig især blandt de sædvanligen i

Haandbogerne under samme Slægtsnavn opforte Former, (f. Ex.

den, hvis Krone er afbildet i Dixons Geology of Sussex t.

19 f. 2. fra Kridtet); dernæst i Slægterne Isocrinus H. v. Mey. og

Hos de fleste Alectoer gjor Perisomet Indtrykket af at være blodt og

nogent. De mikroskopiske Kalkplader, som afl.ildrs af Dujardin og

Hupé (1 c. t. I. f. 7) af Bughnden hos Alecto europæa, have stor Lig-

hed med Holothuriernes Hudplader og ere vel næsten ligesaa forskjel-

lige fra Pentaer'menies Iiuqilniler som Hudpladerne hos en Holothuria

eller Cucumaria og en Psolus.
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Cænocrinus Forb., der begge staae Pentacrinus saa nær, at der kan

opkastes Tvivl, om de kunne holdes ude fra denne. Med Hensyn til

Cænocrinus*) vil man vel ikke engang kunne blive staaende ved at

tvivle. Der angives ikke nogen anden Forskjel mellem denne rigtig-

nok meget ufuldstændigt kjendte Slægt og Pentacrinus, end at

Grundleddene ere „frie", medens de hos Pentacrinus skulle danne

„a single piece formed out of 5 anchylosed piates«. At MMmgéo
med Grundleddenes „Frihed" ikke er, at de adskilles fra hinan-

den ved de nedre Straaleled , viser Afbildningen, og Forskjellen

skulde altsaa bestaae i, om Bægerets Grundled ere mere eller

mindre inderligt forbundne med hinanden; thi en virkelig „Sam-

menvejning" (anchylosis), saaledes at Sommene ikke længere

kunne erkjendes, finder ingenlunde Sted hos Pentacrinus. Er der

virkelig i denne Henseende nogen Forskjel, maa den være yderst

g og meget uvæsenlig, men jeg skulde snarest troe, at

Forbes ikke ret har kjendt Bygningen af Bægeret hos de nule-

vende Pentacriner og paa en eller anden Maade er bleven vild-

ledet i sin Opfattelse deraf, saa at han har troet at finde et der-

fra forskjelligt Forhold hos den tertiær Art. Denne Slægt bor

derfor ubetinget inddrages under Pentacrinus. Bedre vil Isocri-

nus**) kunne hævdes som egen Slægt, skjondt den i Ud-

seende, Beskaffenheden af Stilken, Anordningen af Rankerne

o. s. v. ganske forholder sig som en Pentacrinus; men den savner

baade Grundleddene og de nederste Straaleled, og Bægeret be-

staaer saaledes kun af to Ledkredse istedenfor af fire. Det var

dog imidlertid ikke utænkeligt, al de manglende Bægerled laae

skjulte under de andre, saaledes som det jo er Tilfældet med de

nederste Straaleled hos mange ^liecto-Arter , og det bliver derfor

Slægt*); kun at indromme den en Underslægts Rang vilde

ummeridgeLlaj, J
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medfore den praktiske Fordeel, at Slægten Pentacrinus ,
saale-

des udvidet, altid vilde kunne erkjendes alene af StilkledQadernes

bladformige Figurer*). Da saa mange Arter kun kjendes alene af

deres Stilk, vilde en saadan lidt videre Begrændsning af Slægten

være meget heldig, da man ellers aldrig kan have Vished for,

om s^ige Stilkled med Rette opfores som Pentacriner eller ikke.

Det er mig ikke bekjendt, at man kjender Kronerne af

andre Pentacriner fra Fortiden, foruden de allerede nævnte, end

af P. briareus og P. subangularis , disse Juratidens pragtfulde

„Sopalmer". Af begge findes der gode Afbildninger hos Gold-

fus s og Miller**), af den forste ogsaa hos Buckland***).

Det fremgaaer heraf, at skjondt disse to Arter ere saa lette at

kjende fra hinanden ved Stilkens Form og Rankernes Antal og

Form, ligne de hinanden overmaade meget i Kronen og have

Ejendommeligheder tilfælles, der stille dem i en vis Modsæt-

ning til de endnu levende Pentacriner. Hertil horer: 1) Arme-

nes meget stærke, over 20 Gange gjentagne, Forgrening;

2) de meget smaae og indbyrdes vidt adskilte Grund-

led, hvis Adskillelse har sin Grund i, 3) at de nedre Straa-

leled forlænge sig nedad i Form af en „Spore"f), der

hviler paa og omslutter det overste Stykke afStilken,

ieskreven af Bait\ 'Ann. ;i. Mai-, ni nat. li

lsocrinus og Pentacrinus. Skjondt der

*") Geology and Mineralogy vol. 2. t. 71—73.

j-) Dette Udtryk er laant fra Analogien med -Sporen

!'. L.\. Ilos en Aquileyia.
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sandsynligvis forat give denne Styrke til at bære den svære

Krone. Ogsaa synes 4) Perisomets Hudplader at have

været af en fastere Beskaffenhed end hos de nulevende Penta-

crincr og mere at have nærmet sig til, hvad der er Tilfældet

hos de fleste palæozoiske Crinoideer, hvor det af dem dannede

Bægerlaag som oftest besad en lignende Fasthed som selve del

egenlige Bæger. Hos et forstenet Exemplar af P. astcria eller

P. Miilleri vilde Perisomets Smaaplader neppe blive bevarede,

hvorimod de sees meget tydeligt paa Afbildningrne af begge

de ovennævnte Arter fra Juratiden, mellem Armene og de nederste

Armgrene. Ihvorvel jeg ikke tor lægge nogen særdeles stor

Vægt paa dette Forhold, deels fordi Forskjellen dog vistnok vil

indskrænke sig til en Gradsforskjel, deels fordi jeg ikke har havt

Leiiighed til selv at undersoge Perisomet hos de omtalte fossile

Arter, bor man dog paa den anden Side ikke undlade at udhæve

den Tilnærmelse til de ældre Soliliers faste Bægerlaag, som disse

Jura-Sopalmer synes at antyde, og det saameget mindre, som man

i Tilstedeværelsen eller Manglen af et saadant fastere Bægerlaag har

villet soge et Skjelnemærke mellem ældre og yngre, „tavlede" og

„leddede" Solilier — et Sporgsmaal, til hvilket jeg senere vender til-

bage. Det eneste bekjendtc Exemplar af en fossil Pentacrin, hvor

Bægerlaaget er h eel t bevaret, er det af Buckian d afbildede (t. 71

f. 2), men dette er ogsaa i flere Henseender meget interessant.

Man seer her det af smaae Kalkplader sammensatte Bægerlaag

danne en Hvælving, fra hvis Top en „boielig Snabel" af Form

som en afstumpet Kegle med stor, fryndset Aabning hæver sig

op. Denne „Snabel" er bleven tolket som Munden. Nu da vi

vide, at Mund og Gat hos de nulevende Pentacriner forholde

sig ganske som hos Alecto , kan der ingen Tvivl være om, at

hin „Snabel« er Analror et, hvad Joh. Muller jo ogsaa

imod Intet paa Bucklands Figur, ligesaalidt som til Fodgan-

gen«;. Og dog maae begge Dele upaatvivlclig have været tilstede;

vi kjende hidtil ikke en eneste Echinoderra fra Nutiden, hvor



ikke Fodgangene og Sugefodderne fortsætte sig lige til Munden

eller ialfald meget tæt hen til denne. Naar Mund og Fodgange

saaledes maae antages at have været tilstede paa Jura-Sopalmer-

nes pladeklædte Perisom, skjondt de der ikke have efterhdt sig

noget Spor, kunne de da ikke ogsaa have været tilstede hos

mange andre fossile Solilier, paa hvis Bægerlaag man hidtil ikke

har kunnet opdage noget Spor dertil? — Det var ogsaa LrnU'-

ligt, at Grunden til, at man hidtil ikke har seet Munden og Fod-

gangene hos Pentacrinus briareus og subangularis, var den, at de

ikke have ganske samme Beliggenhed som hos P. Mulleri. Da

der indenfor Alecto-Slægten er Arter med central eller subcentral

Mund og meer eller mindre excentrisk Analror, og andre (Under-

slægten Actinometra) med centralt Analror og en aldeles side-

stillet Mund, hos hvilke man derfor slet ikke seer noget til Fod-

gangene paa hele den midterste Deel af Perisomet, men kun i

deltes ydre Deel, nærmest ved Randen, hvor de i store '

Buer sees at soge hen til Munden fra Armenes Udspring, kunde

den samme Forskjel gjerne træde op indenfor Slægten Pentacri-

nus. Hvis et Forhold som det hos Actinometra har fundet Sted

hos P. briareus, vilde det være let forklarligt, at man paa det af

Buck land afhildede Stykke hverken seer Munden eller Fodgan-

gene. Men selv om P. briareus og P. subangularis ikke have

havt denne Stilling af Munden og Analroret — hvad der maa

forbeholdes fremtidige Undersogelser at afgjore, og hvad jeg

ingenlunde har havt til Hensigt at antyde som andet end en

Mulighed — vilde der dog i de andre ovenfor anforte Cha-

rakterer være Grund nok til i dem at see en egen Un dersl ægt*)?

men — af de ligeledes tidligere anforte praktiske Hensyn, om

ikke af andre — heller ikke mere.

Foiuden disse Former, som jeg altsaa tilhobe betragter som

e UadersUegi Navnet Pentacrinus;



•i i i)

virkelige Pentacriner (s. lal.), er det kun Slægten Millericrinus

d'Orb. og tildeels Taxocrinus Phiil. (Cyathocrinus Rom. non de Kon.),

som vise nogen nærmere Lighed med Pentacrinerne; skulde det

samme maaskee ogsaa kunne siges om enkelte andre Former fra

de ældste Jordperioder, ere disse i ai Fald endnu for lidet kjendte,

til al man derom kan udtale nogen bestemt Dom. Slægten Millericri-

nus*) har i Henseende til Bæger og Arme saa aldeles Pentacri-

nemes Bygning, at den kun kan skjelnes fra disse ved Stilkens

Form og Bygning og da navnligen ved Manglen af Ranker og af

de bladformige Figurer paa Ledfladerne**). Om flere Taxoc ri-

tt er gjælder omtrent det samme: Taxocrinus rhenanus***) har,

.. saavidt man veed
,

ganske den samme Bygning af Kronen som

saakaldet „interradiale"; dette mangler derimod eller kjendes 1

al Fald ikke hos T. Orbignyi Mc. Coy. ****), hvis Bægerstraaler

ere ligesaa frie som hos nogen Pentacrin, men som afviger fra

disse ved at have 4 Straaleled over hinanden istedenfor 3. I

Henseende tif Stilken vise disse Former ligesom de fleste Millericri-

ner derimod ingen Lighed med Pentacrinus, men forholde sig som

de fleste andre Stilkstjerner, d. v. s. Stilken er rund, uden Ran-

ker og sammensat af skiveformige Led med straalestribet Skulp-

tur paa Ledfladerne. — Slægten Encrinus staaer allerede noget

fjernere; med Hensyn til den kan jeg indskrænke mig til at

henvise til Beyrichs ypperlige Monografi, som jeg allerede

h.isker der

r. cUternatus (d'Orbign

natus (t. 15 f. 31!.

(1. preuss. Rheinlani
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med Hensyn til det Sporgsmaal , hvorledes Soliliernes store

Orden naturligen skulde kloves i mindre Grupper. Nogle have

opstillet en Inddeling af denne i leddede og tavlede Solilier

QCrinoidea articulata og tessellata), andre have forkastet den og i

dets Sted opstillet andre maaskee ligesaa uholdbare Systemer.

De, der anerkjende Crin. articulata som en egen Afdeling, op-

tage i den alle Crinoidslægter, som ere yngre end Kulforma-

tionen og de perraiske Dannelser, med Undtagelse af den stilk-

lose, men fastsiddende Jlolopus (med Cyathidium), af den ligeledes

stilklose, men frie Marsupites, samt af den som Crinoidee noget

tvivlsomme Slægt Saccocoma , hvorimod alle pal æol ith isk e

Former (ialfald med Udelukkelse af enkelte meget afvigende

Slægter, der ligesom maae stilles udenfor Systemet) henfores til

Crin. tessellata. Hvis denne Inddeling kunde hævdes, vilde der

ved Afslutningen af den palæolithiske Jordperiode være en ligesaa

skarp Grændse i Soliliernes jordhistoriske Udvikling mellem det

ældre og det yngre som i Echinidernes , med den væsenlige og

meget vigtige Forskjel, at Solilierne traadte op med et uhyre

Antal Former i den palæolithiske Periode, mod hvilket de senere

Perioders er næsten ligesaa forsvindende som de palæozoiske

Echinider ere det i Sammenligning med denne Ordens stærke

Udvikling gjennem de yngre (mesolithiske og cænolithiske) Jord-

perioder*). Hvor interessant denne Antithese mellem Solilier

og Soborrer end kunde være og til en vis Grad virkelig er, saa

troer jeg dog, at dens Forudsætning, nemlig at alle palæolithiske

CriiHuh ( >r hore til een, alle yngre til en anden Hovedafdeling

(iaKald med de ovenfor anforte Undtagelser, af hvilke dog Marsu-

pites er den eneste væsenlige, da llolopus og Saccocoma ere saa

afvigende fra alle andre Crinoideer), ikke lader sig forsvare.

Hvorledes man end vil definere disse to Grupper, swies det mig

umuligt at trække nogen Grændse imellem dem. Vil man holde

1863, p. 203



Bægerstraaler — d. v. s. de ovenpaa hinanden stablede Straale-

led (Radialia), som hæve sig i lige Linie fra Bægerets Grund til

Armenes Udspring — ere frie (o: ikke forbundne indbyrdes ved

Somme) fra det andet Straaleled af, saaledes som Tilfældet er

med Alecto, Pentan-tnu*. M/l! n i nu* _ l.„ rums, saa maa hertil

meget nær beslægtet med Millericrinus , ere Bægerstraalerne dog

forbundne ved smaae indskudte Inlerradialia lige til Armenes Ud-

spring og altsaa ufrie og ubevægelige; ja hos Guettardicrinus ere

endog de to underste Led af hver Arm forbundne indbyrdes ved

Somme hele Bægeret rundt, saa at Armene forst blive frie med

det tredie Armled; fremdeles at der, som vi nylig have seet, har

levet palæolithiske Taxocriner, hos hvilke Bægerstraalerne

vare lige saa frie som hos Pentacrinerne, og som altsaa

maatte henfores til de leddede Solilier, ligesom de nysnævnte

Apiocriner og Guettardicriner til de tavlede — hvad dog Ingen

endnu har tænkt paa at foreslaae. Vil man derimod definere

dem saaledes, at Vægten lægges paa, om de til samme lodrette

Række horende Straaleled ere forbundne ved en virkelig Led-

forbindelse (som tildeels hos Alecto, Pentacrinus, Encrinus og

formodenlig ogsaa bos MiUencrinus) eller kun ved Somme,

fleste palæozoiske Cri-

nogle Alecto- og Pen-

andet og tredie Straa-

ved Somme og ikke ved Led,

saa at Ledforbindelsen kun er tilstede mellem forste og andet

Straaleled, for Bægerets Vedkommende ; og dernæst, at selv denne

Ledforbindelse mangler hos Apiocrinus og Guettardicrinus*), hvor

alle 3 Radialia ere forbundne indbyrdes ved Somme, hvilket har

den naturlige Grund, at den ovenfor omtalte fastere Forbindelse

mellem Bægrets Stykker i vandret Retning, som folger med Til-

Blederøreltea af „interradialia", ogsaa udelukker al Bevægelighed

i den modsalte (lodrette) Retning; og endelig at der er mange

saakaldte tessellate, palæolithiske Solilier, f. Ex. Poteriocrinus,

•) See d'Orbigny 1. c. t 1 og 3.



inu* og Platycrinus o. s. v., hvor Bægerstraalerne fra

det andet (næstnederste) Straaleled af vare fuldkommen frie

og bevægeligt indleddede paa Bægeret. Endelig har man troet

at kunne finde et Skjelnemærke mellem de tavlede og leddede

Solilier deri, at de forsle have et af faste Tavler sammensat

BægerJaag med en enkelt Aabning, som maa antages at repræ-

sentere baade Mund og Gat, de sidste derimod et blodt Perisom

med eller uden Kalkplader og særskilt Mund og Tarmaabning.

Til hvad derom er sagt i det foregaaende og vil blive sagt i det

folgende, skal jeg her kun foie to Bemærkninger: at det hos

mange Former er umuligt at sige, hvorledes det har forholdt

sig med Perisomets Beskaffenhed og dets Aabninger; og at man

i det mindste kjender een Slægt af tavlede Solilier, nemlig

Cyathocrinus de Kon., hvor der er paavist to Aabninger — Mund

og Gat — paa Bægerlaaget. Jeg troer derfor ikke, at det er

muligt enten paa den ene eller paa den anden Maade at trække

nogen Grændse mellem ældre og yngre, tavlede og leddede So-

lilier, og jeg kan derfor kun slutte mig til de Forfattere, som

have opgivet denne Inddeling, skjomll jeg paa don anden Side

ligesaalidt har kunnet fole mig tilfredsstillet ved noget af de

lin-s Mini-el paa Skarphed,

ved disse to Grupper skulde

mærkers Uanvendelighed til

Form er »tesselJat« eller »årti

bevarede Ilos i fossile hiilieriner, inen al man fog ikke har fundet Fod-

tilstede, mei

for Cr. artic

den; jeg finder det

i det gaaer dog ikke m"','t

k

.

saarc rimeligt, at de have været

opstille dem som et Særkjende

(typisk) Crinoidee. 1

Bægerhulen hos C. ,

C. teueUata skulle

maa jeg lade staae 1

Ivorvidt det

l.lle og

umeli.

| bevendt i

[Jægerhule med tynde Vægge,

Hvorledes man end



Den store, hver Dag voxende Mængde af Crinoidee-Slægter,

som de senere Aartiers vedholdende Undersogelser have bragt

for Dagen, gjor det imidlertid overmaade onskeligt, at det

maatte kunne lykkes at opstille en tilfredsstillende systematisk

Oversigt over Soliliernes Orden. Men Tiden er ganske vist ikke

kommen dertil endnu, i det mindste ikke for mig. Stofmassen

er endnu hverken tilstede i tilstrækkelig Mængde eller i tilstræk-

kelig Godhed; i begge Henseender kan man vente store Frem-

skridt af Fremtiden*); der vil uden Tvivl blive opdaget mange

hoist overraskende Kombinationer endnu, og vi ville forhaabenlig

inden mange Aar være langt bedre og fuldstændigere bekjendte

med mange alt opstillede Slægter, end vi for Tiden ere det.

Fremdeles ere vi endnu kun ufuldstændigt bekjendte med Alecto-

ernes Udviklingshistorie, som vil kaste et stærkt Lys over meget

i Crinoideernes Slægtskabsforhold, som endnu er dunkelt. Jeg

foler mig desuden saameget mindre kaldet til at forsoge mine

Kræfter paa at foroge Rækken af de alt opstillede Systemer

(Romers, d'Orbignys, Pietets, Austins, Dujardin og

Hupés) med et nyt, som der er flere herhenhorende Hoved-

værker**), ikke at tale om mange Smaaskrifter og Afhandlinger i

Tidsskrifter, som det hidtil ikke har været mig muligt at faae at

see. Dertil kommer, at der er mange, især i nordamerikanske

Tidsskrifter opstillede Slægter og Arter, af hvilke der vel haves

Beskrivelser, men endnu ingen Afbildninger, og som det derfor

er meget vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at opfatte rigtigt.

Der er vel heller ingen anden Afdeling af Dyreriget, hvor man

har drevet Begrundelsen af Arter og Slægter paa smaae Brud-

vil drage Grændsen, synes det meget vilkaarligt at optage Taxocrinm

, Jc- Iiar «.iiilcl.> hwrkni kunnet benytte Aust

Crinoidea eller Billings Monografi af Canadas

og 3die Bind af Halls Palæontology of New Yor
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stykker saa vidt som her; der er derfor mange af de opstillede

Slægter, om hvis Slægtskabsforhold jeg slet ikke har kunnet danne

mig nogen Mening, skjondt deres Anbringelse ikke synes at have

voldet andre Forfattere nogen Vanskelighed; og endelig er der

kun ringe Sandsynlighed for at et Forsog paa en systematisk

Gruppering af Crinoidæ-Slægterne vil blive blot nogenlunde heldigt,

naar ikke et udstrakt Studium af talrige fossile Former i Natu-

ren selv kan gaae Haand i Flaand med Benyttelsen af de trykte

Kildeskrifter. Jeg seer mig derfor hverken istand til at opstille

et System for denne Dyregruppe, der kunde have mere end ephe-

mer Varighed, eller endog til blot at opstille en altniadelig

Betragtning, der kunde blive Grundlaget for Crinoideernes Syste-

matik, saalidt som nogen tidligere Forfatter har været istand der-

til. Det vil være mig en glædelig Overraskelse, hvis det i den

nærmeste Fremtid lykkes nogen Anden at gjennemfore en saa-

dan Tanke. — Kun een mere negativ systematisk Bemærkning

skal jeg tillade mig: om en Solilie er fri eller stilket, bor ikke

have nogen Indflydelse paa dens systematiske Plads: Aleclo der-

for stilles i samme Familie som Pentacrinus^ Marsupiles og Asty-

locrinus*) med Poteriocrinus.

Det er imidlertid naturligt, at mange, der ikke have Tid og

Leilighed til det vidtloftige, lidsspildende og i mange Henseender

moisommelige Arbeide, som det for Tiden er, at skaffe sig et

Overblik over denne saa hoist interessante Dyregruppes Hoved-

former og Historie, kunde onske , at der blev rakt dem i det

mindste en veiledende Traad i denne Labyrinth af Former,

og for deres Skyld skal jeg ikke undslaae mig for endnu i al

Korthed — da jeg nu engang er- kommet ind paa delte Sporgs-

maal, og da jeg i det Foregaaende har gjort mit til at rydde

en tidligere for almengyldig anseet Inddeling afveien — at gjore

Rede for, hvorledes jeg troer, at man vil kunne akaffe sig el

saadant Overblik over Hovedformerne, men jeg maa tillige udtrykkelig
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værge mig imod, at man deri seer et Forsog til et System. For

det forste kan man da, som man pleier, udsondre som egne Subor-

diner a) Cystideerne og b) Blasto ideerne*) i Modsætning

til c) de ægte Crinoideer; som egne Familier indenfor disse:

1) Slægten Holopus (med Cyalhidium); de ved Armenes Bygning

(skjondt hver paa sin Vis) og Manglen af „pinnulæK i lige hoi Grad

udmærkede Slægter: 2) Cupressocrinus **) og 3) Anthocrinus (med

Crotalocrinus***), maaskee ogsaa 4) Ctenocrinus ****), udmærket

ved sine doppeltfinnede Arme, og 5) Eucalyptocrinus f) , som i

hele sin Bygning er saa forskjellig fra alle andre ægte Crinoideer.

Derimod kan der endnu ikke være Tale om en forelobig Ind-

ordning af saa abnorme og tildeels endnu saa ufuldstændigt

kjendte Former som Mespitocrinus og Lagenocrinus de Kon. f f),

selv om Allmanns smukke Iagttagelse over Udviklingen af

/Uectofft) ogsaa kaster Lys over den sidstnævnte Slægt; de

maae vistnok indtil videre holdes udenfor enhver ordnet Opstil-

ling af Solilie-Slægternc. Jeg forbigaaer fremdeles Saccocorna tf tf),

hvis Solilienatur ikke forekommer mig meget sandsynlig. Efter

Fradrag af alle disse, mere eller mindre afvigende, Former bliver

endnu Hovedmassen tilbage som de 6) typiske Soliliers store

Gruppe; som Hvilepunkter eller Centraltyper i denne kunde man

udpege: a) Pentacrinus (med Aleclo, Millericrinus, Taxocrinus og

Encrinus),
fi)

Apiocrinus (med Guetlardicrinus) , y) Platycrinus og

handl. d. Akad. d.

ystideerne i Memoi

i Monografi af Bias







å) Aclinocrinus*). Men en nærmere systematisk Bearbejdelse af

det herhenhørende rige Stof maa forbeholdes Fremtiden eller

andre Kræfter, som dertil maatte være bedre skikkede eller hel-

digere stillede.

Det vilde sikkert kaste ikke saa Jidt Lys over Crinoideernes

Morphologi og derved tillige over deres Systematik, hvis man

bedre kjendte de nulevende Soliliers Udviklingshistorie.

Pcntacrinernes er ganske ubekjendt, og i Alectoernes**) er der

endnu Huller, som dog kunne ventes udfyldte i den nærmeste

Fremtid. Hvilket Udbytte der ad denne Vei vil kunne vindes for

Opfattelsen af Crinoideerne i det hele og de fossile i Særdeles-

hed, derom faaer man en Forestilling ved den nylig udkomne

ypperlige Afhandling af Allmann „on a prebrachial stage in

the development of Comatula and its importance in relation to

certain aberrant forms of extinct Crinoids"***) og ved de interes-

sante Analogier, som drages mellem denne 1'" lange spæde

Alec to-Unge og forskjellige uddode Solilier, der hidtil næsten

iti'.- nm ;,i:h_ ArtHKH-rnm-i, de iler kun have faa, omkring Pla-

Batocr., Melocr., Castunucr., Ayaricocr., Pradocr., Glyptocr.,

>cr., Acanthocr., Lophocr.?, Acroer.L Under den anden! JEfeiKwr.,
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have stnaet som Gaader, f. Ex. Lageniocrinus og Haplocrinus. Et

endnu rigere Udbytte kunne vi vente af Carpenters og Wyville

Thomsons bebudede fuldstændige Arbeide over Udviklingen

af Alecto, som maa imodesees med Længsel*). — Men

ogsaa ad den palæontologiske Vei kan der fremkomme vig-

tige Hidrag til Soliliernes Udviklingshistorie; Beyrich har (I. c.

p. 44) studeret Ungerne af Encrinus gracilis og beretter ret mær-

kelige Ting om dem, saasom at Bægerets Stykker ofte endnu

ikke ere ganske adskilte hos dem, at den overste Deel af Stilken

ofte er uleddet, af de to sammenhorende Arme den ene uudviklet

o. s. v., hvilket det altsammen turde være overmaade vanskeligt

at bringe i Samklang med hvad man hidtil veed om Alectoer-

nes Udviklingshistorie. Endnu mere overraskende er det Besul-

tat, han faaer ud af den Maade, hvorpaa Stilken undertiden

ender hos yngre Encriner, nemlig at disse forst svommede om

fundet el passende Stade, og forst senere satte sig fast ved at

Stilken heftede sig til Havbunden (I. c. p. 42 og 43). Ogsaa

om Udviklingen af Eucalyptocrinus berettes sære Ting**).

Kundskaben om de faa nu levende Crinoidee-Slægter er saa

vigtig, fordi kun den giver Noglen til Forstaaelsen af de saa

mange Gange talrigere uddodc Former. Ved ethvert Sporgsmaal

om disses Organisation, om et eller andet Forholds Betydning



som Slægts- eller Artsmærke, maa man, naar man ikte vil famle

i Blinde, idelig sporge: hvad lære Ordenens levende

Repræsentanter os derom? Det er derfor stor Skade, at man

endnu ikke veed, om Nutidens Pentacriner udvikle deres Kjons-

st offer paa samme Sted som Alectoerne. Der er vistnok al

Rimelighed for det, men man veed endnu intet derom, uagtet

ikke saa ganske faa Exemplarer af Nutidshavenes Pentacriner

have fundet Vei til Europa. Heller ikke de tre foreliggende

Exemplarer af Pentacrinus Miilleri give noget Svar paa dette

Sporgsmaal; Armenes Smaagrene savne ganske de Opsvulnin-

ninger af deres blode Dele, som hos Alecto antyde Kjonsstof-

fernes Plads. Paa den anden Side er der heller ikke fremkom-

mede nogen positiv Kjendsgjerning , som kunde svække den al-

mindelig udbredte Mening, at Kjonsstofferne hos alle typiske

Solilier have havt deres Plads i Smaagrenene. Hvor disse have

manglet, som f. Ex. hos Cuprutocrinu* og 4nthoerimu
f

maatte

Theorien rigtignok tillempes saaledes, at de her antages at have

liugcl paa Armenes Huuside under deri blode Hud, som uden

Tvivl har beklædt denne. Maaskee vil Fremtiden kunne tilveje-

bringe mere direkte Beviser for om denne Formodning er rig-

tig, eller om Kjonsstofferne maaskee hos de to nævnte Slægter

vare flyttede ned i den egenlige Krop, hvor de jo næsten med

Vished kunne siges at have havt deres Leie hos Cystideer og

Blastoideer, hos hvilke Bægeret er bleven stort og rummeligt

(maaskee netop for at give Plads for disse Organer) i samme

Forhold som Armene ere trængte tilbage i Udvikling. Som be-

kjendl bar man hos de_ fleste Slægter af disse to Underordener

n_'sa;i kluntet paa\ise særegne Aahninger, der neppe kunne have

havt anden Bestemmelse end at tjene til Udforsel af Kjons-

stoflorne, og man har derfor opstillet det som et Hovedmærke

de egenlige Crinoideer, at K jons-

havde deres Leie i Kroppen,

er Smaagrenene, og hermed stem-

aldrig hos nogen ægte Crinoidee, fos-
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sil eller levende, har fundet nogen Åabning paa Bægeret eller

Bægerlaaget, der kunde tydes som en Kjonsaabning*). Men det

er dog endnu kun en Hypothese, at Kjonsredskaberne hos

alle ægte Crinoideer laae i Armene eller Smaagrenene, en Hypo-

these, som unægtelig \ililo vinde meg.M i S:nnls\ tilighed ved at

blive stadfæstet for de levende Pentacriners Vedkommende.

Maaskee kan et andet af de i Europas Museer opbevarede Exem-

plarer yde denne Stadfæstelse; skjondt var det saa, vilde det

vel allerede paa en eller anden Maade være bleven bekjendt.

Der er naturligvis ogsaa Forhold hos de fossile Crinoideer,

som ikke kunne ventes oplyste ved Sammenligning med de

levende. Ogsaa dem vil det være rigtigt at berore her, for at

stille det klart, hvad man i denne Henseende har Ret til at

vente af Studiet af Nutidens Solilier, og hv.ad ikke. Hertil horer

f. Ex. den mærkelige Afvigelse fra Straaleformen, som træder op

hos mange palæolilhiske Crinoideer, og som viser sig i, at af de

Dele af Bægerets Ydervæg, som ligge mellem Straalcrne, er

den ene stiirre end de andre og sammensat af flere og paa en

anden Maade ordnede Tavler. Der er end ikke faa Slægter,

hos hvilke de 4 Interradialfelter slet ikke ere uddannede, fordi

Baegeratraalerne stode umiddelbart op til hinanden, men hos

hvilke dog det femte Felt eller An al felt et, sorn man noget

vilkaarligt har kaldt det, er tilstede og indkilet mellem to

Hakket at Straaletavler. Et smukt Exempel herpaa er Slægten

Woodøcrimu deKon.**). Det vil let sees, at dette Analfelt bringer

en vis Forstyrrelse ind i Straaleformen, denne gaaer tildeels over

til at blive symmetrisk. Man har fremdeles fundet, at, naar

de palæolilhiske Soliliers saakaldte „Mund" har en excentrisk

tilfældig Beskadigels«

Xotice sur un nouve

l'Angleterre 1. c.



k ed, ligger den altid over mod den Side, der svarer til

Analfeltet, uden at en central Stilling af „Munden" dog paa den

anden Side altid synes at udelukke Udviklingen af et „Auallelf*.

— Hos Nutidens Solilier udtaler Afvigelsen fra Straaleforraen sig

enten kun i Analaabningens Beliggenhed eller tillige i Mundens,

men den synes ikke forresten at robe sig i det ydre eller at

gribe ind i andre Forhold. Den vilde heller ikke ret vel kunne

\ltre sig paa nogen saadan Maade, eftersom Bægerstraalerne her

ikke ere forbundne ved faste Interradialtavler, men kun ved en

mere eller mindre blod Hud; men det var jo tænkeligt, at den

kunde give sig tilkjende i andre Forhold, f. Ex. en svagere Ud-

vikling af Armene paa en af Dyrets Sider eller deslige. Imidler-

tid har jeg forgjæves sogt noget saadant hos de nulevende Alec-

toer og Pentacriner, som jeg har kunnet undersoge*).

Naar Stilken hos Crinoideerne ikke er sammensat af aldeles

eensartede Led, gjor der sig en vis Regel gjældende i denne

Henseende. Man vil især i dens ovre Deel, medens den for-

resten er glat og sammensat af lige hoie og lige brede Led,

finde, at Leddene danne smaae Systemer paa 5 Led, af hvilke

Nr. 1 og 5 ere de storste , Nr. 2 og 4 de mindste. Saaledes

f. Ex. hos ! &ia**)j Pentacrinus subangularis***)

og briareus****), hos Encrinus- Arterne f); 1 Anledning af denne

sidste Slægt — hos hvis typiske Art man tidligere har an-

givet en anden Lov-j-f) for Fordelingen af de storre Led,

men (Lfolge Beyrich I. c. p. 5) ved en fra den ene For-



fatter til den anden nedarvet Feiltagelse — bemærker Beyrich

rigtig, at denne Fordeling af Leddene er en almindelig Lov hos

Slilksljernerne. Det er maaskee næsten overflodigt hertil at foje, at

den er en simpel Folge af den Maade, hvorpaa Stilken voxer;

de nye Led fremkomme nemlig ikke eet efter eet (som Leddene

af en Ledorm eller Bændelorm), umiddelbart under Bægergrun-

den, saaledes at det nye Led dannes mellem det yngste og

Bægerets Basis, men Leddannelsen gaaer for sig i hele den

ovre Deel af Stilken, saaledes at et nyt Led der overalt kan

komme frem mellem to gamle. Saasnart dette er skeet et Sted,

har man et System paa 3 Led, Nr. 1 og 3 storre og Nr. 2

mindre, og saasnart der paa hver Side af Nr. 2 igjen har dan-

net sig et nyt, tæller Systemet o Led, der forholde sig som

ovenfor anfort ; fortsættes dette videre, opstaaer der Systemer paa 9,

hvor 2, 4, 6 og 8 ere de yngste og omtrent lige gamle, og saa-

ledes fremdeles, men slige storre Systemer synes dog kun at

findes, hvor Stilken endnu er i rask Væxt. Alt som denne Ud-

\ikling af nye Systemer af Led gaaer for sig i Stilkens ovre

Deel, vil den nedre tabe Evnen til at danne nye Led; de yngre

voxe efterhaanden ud og opnaae samme Storrelse som de ældre,

men nye dannes ikke mere, og Stilken sammensættes altsaa nu der

kun af ligestore Led, medens det regelmæssige Skifte af storre og

mindre Led, efter den ovenfor anforte Lov, samtidig dermed viser

sig i den ovre Deel af Stilken, hvor Leddannelsen endnu fort-

sættes. Hvis der har levet Stilkstjerner, hvis Stilk i hele sin

Længde frembod denne Bygning, kan dette have en dobbelt

Grund, enten at Dannelsen af nye Led ikke var forbeholdt Stil-

kens Top alene, eller at de yngre Leds Væxt standsede, naar

de havde naaet en vis Storrelse. — Ogsaa i den ovre Deel af

Slilk.'o hos 1'nitiL-rtnus Miilleri er dette regelmæssige Skifte af

hoiere og bredere Led med lavere og smallere ligesaa tydeligt og

!<t ei'kji'iuli'ligt som hos P. asteria.

Nutidens Solilier ere sjeldne i Museerne; mangen Palæon-

tolog, som har beskrevet fossile Crinoideer i Hobetal, har aldrig
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seet nogen levende Pentacrin, raaaskee endog aldrig ret studeret

nogen Alecto. Hvorledes Mund og Gat forholde sig hos Penta-

crinerne, derom fik man forst en Formodning — men endnu

ikke Vished — ved Joh. Mullers Undersogelser. Denne Uvis-

hed, som gjorde det vanskeligt at drage sikkre Analogier fra

nulevende Solilier, saavelsom disses Sjeldenhed og Utilgængelig-

hed for Palæontologerne, maa, i Forbindelse med den Omstæn-

dighed, at Studiet af de fleste fossile Dyreformer kun sjeldnere

falder i Zoologernes Hænder, bære Skylden for en. Deel af

den Uklarhed, som endnu hersker over et væsenligt Afsnit af

de fossile Soliliers Bygning: Hvor er disses Mund og

hvor deres Anus? Hos mange var Bægerlaaget vistnok mere

eller mindre blodt som hos Nutidens Solilier: hos dem vil man

ikke kunne have meget Haab om at faae dette Sporgsmaal be-

svaret, men man vil her ogsaa have en Slags Ret fil at forud-

sætte, at alt i denne Henseende forholdt sig som hos Nutidens

Stilk- og Fjerstjerner. Men der var endnu flere, hvis Bæger-

laag bestod af ligesaa tykke og faste Stykker som selve Bægeret,

hvorfor det i Reglen er bevaret fuldstændigt, og hos dem skulde

man da troe, at man med Sikkerhed kunde erkjende Beliggen-

heden og Formen af Mund og Anus. Fra et apriorisk, zoologisk

Standpunkt er det vanskeligt at lænke sig, at disse Dele hos

Fortidens ægte Crinoideer, hvis Bygning forresten synes at have

været saa lidet afvigende fra Pentacrinernes og Alectoernes, skulde

have forholdt sig anderledes end hos disse deres nulevende

Repræsentanter; og dog er der kun een eneste fossil Slægt, hos

hvilken der — mig vitterligt — angives baade Mund og Anus,

nemlig Cyathocrinus de Koninck. Men naar man hos denne

Forfatter læser*), at Bægerlaaget i Midten har en rund Aab-

rUDg, bvii Rande er forlængede til et kort MundrOr, hvorimod

Analaabni tigen er lateral og uden nogen saadan Forlæn-

gelse, saa troer jeg rigtignok ikke, at man, naar man gaaer ud
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levende Former, kan tage i Betænkning at erklære, at Mund og

Anus her ere tydede urigtigt, at hvad der kaldes et Mund ror

har været Ana I ro ret og omvendt. Hos ingen nulevende Solilie

kjendes noget „Mundror", det være kort eller langt, men kun

en simpel rund Aabning, dækket af de fem Flige, hvori Inter-

palmarfelterne lobe ud; derimod aabner Tarmen sig altid med

et kortere eller længere, ofte, især hos yngre Alectoer, langt og

snabelagtigt Ror. Af et saadant Rors mere eller mindre

centrale Beliggenhed kan det ikke sluttes, at det nbdvendigvis

maa være Munden ; thi ikke alene er Analroret hos Aléctoerne

ofte stillet lige midt paa Bugskiven, medens Munden sidder —
subcentralt, men dog excentrisk — tæt ved dets Grund, men

ikke sjelden (hos Underslægten Actinometra) ligger Munden heelt

ud mod Randen, langt fra det centrale Analror. Naar man altsaa

hos en given Form (f. Ex. netop en Cyalhocrinus de Kon.) har to

Anlmiiimi pil i l;,i urrlaaget, den ene omtrent i Midten, den an-

den ud imod Randen, vil det være aldeles uberettiget at slutte:

hin maa være Munden, denne Anus. Det kan lige saa godt, ja

meget bedre, forholde sig lige omvendt. Det er Formen,

ikke Pladsen, som maa afgjore det, og da kjendes Analaab-

ningen netop paa dens Rorform.

Jeg kunde derfor ikke tage i Betænkning med Joh. Muller

at erklære „Snablen" hos Pentacrinus Briarcus (Buckland I. c.)

for at være Analrorel, og Munden for enten at være bleven over-

overseet tilligemed Fodgangene, eller for at have ligget excentrisk,

ud ti] Siden, paa den Deel af Bægerlaaget som ikke er synlig

paa det afbildede Stykke. Men jeg troer fremdeles, at en kon-

sekvent Gjennemforelse af denne Tanke maa fore til en noget

anden Opfattelse at „Snablen" hos de saakaldte tavlede Solilier

end den almindelige, som ogsaa Joh. Mul I e r har vedkjendt sig*).
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Er „Snablen" hos en Cyathocrinus (de Kon.) et Tarmror —
og at den er det og det alene, folger deraf, at man ved Siden

af den kan paavise en særegen Mundaabning — maa da ikke

ogsaa de andre gamle Soliliers „Snabel" tydes paa samme Maade?

Jeg tager derfor heller ikke i Betænkning at erklære mig for den

Anskuelse, at hvis den hos saa mange palæolithiske Crinoideer

iFlutijrnnus, Ariinocrinus, Dendrocrinus, Poteriocrinus, Ctenocrinns')

o. s. v.) optrædende, af Smaatavler opbyggede, kortere eller læn-

gere „Snabel" skal tydes enten som et Mundror eller som

et Analror, da er den det sidste. Der er rigtignok endnu en

anden Mulighed, som det er vanskeligt bestemt at benægte, nem-

lig at Mund og Anus her kunde være forenede til een fælleds

Aabning, saaledes som det almindelig antages at være Tilfældet

hos disse Former**), og som det jo unægtelig er Tilfældet mod

alle Ophiurider og med visse Asterider, forsaavidt Anus her

til Actinocrinus turbinatus, longirostris, multibrachiatus og proboscidalis

laris ide Koningo.k I. c. t. 3 f. 4); Poteriocrinus radiatus (ibid. t. 1 f. 12);

riattjrrhwi t nn'.nti.lnctfilu* , laiis og spinosus (ibid. t. 5 f. 2 g, t. 6 f.

1—2); Marsupiocrinus coelatus (Murchisons Siluria p. 219 f. 3.), Bato-

sch. VI. t. 2 f. l-2,i; Actinocrinus Yandelli (Transact. Acad. S.Luis I.

t. 1 f. 4) og Clenocrinus stellaris (Verhandel. d. naturh. Vereins 12 Bd.

t. 9 A. f. 5).

gerlaaget, .snart meer eller mindre langt ud mod Siden — snart være

en simpel Aabning, snart ha \ « Snal.eli'nrm il..' Koninck 1. c. p. 57). —
Man har derfor været uenig om man skulde dele PlaUjcrinus i Ccntro-

crinus (med midtstillet Snabel) og Pleurocrinus (med en simpel Mund-

mrs.ten midlstillet Snabel; eller ikke, eftersom denne h'orskjel ikke led-

sages af andre va-senle-e l'oi ~k;elliuheder i Wyj. yen. Disse. Exempler

synes at antyde en \is Samnienba n- nu Hem \almingens Form og dens

laterale eller centrale Stil lin-. Det s\ne- oniaa rimeligt, at Tarmrorets

tid lige -o.it skulde være istand til at f.

rmenes Kreds, og det anforte Forhold i

er forfægtede Opfattelse af »Snablen« so
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mangler og Munden altsaa tillige fungerer som Gat. Men det

forekommer mig dog i og for sig mindre rimeligt, at det skulde

forholde sig saa*). Hvor ellers hos el lavere Dyr Porddielses-

kanalen kun har een Aabning , 'saa at Mund og Anus forsaavidt

ere blevne funktionelt forenede, er det altid Analaabningen, som

mangler, og Mundaabningen, der tillige fungerer som Gat, medens

det her skulde være Analaabningen, der var bleven til Mund.

Skjondt ogsaa jeg forgjæves har sogt to Aabninger paa Bæger-

laaget hos de faa Exemplarer af Melocrinus og Actinocrinus, som

have staaet til min Raadighed, og skjondt de Mange, der med

storste Omhyggelighed have gransket talrige Exemplarer af fossile

Crinoideer, i Reglen ikke have været heldigere, kan jeg dog

bedre tænke mig, at Mundaabningen kunde blive Jukket saa fuld-

stændigt, og de den omgivende Tavler slutte sig saa tæt til hin-

anden efter Doden, at dens Plads kun i enkelte heldige Tilfælde

lod sig erkjende paa Forsteningerne, end at Analroret tillige

skulde kunne fungere som Mund eller virkelig Snabel. At man i

P I I Her ikke i Spidsen af „Snablen" eller Analroret (som jeg

næsten anseer mig for berettiget til at kalde det), naar dette

har været fuldstændig bevaret, har været i Stand til at paavisc

(tefl Aabning, som dog utvivlsomt raaa have været tilstede der,

tøfcd Funktion man end vil tillægge den, beviser bedst, hvor

fuldstændig ogsaa Mundaabningen maatte kunne blive ukjendelig

paa det forstenede Bægerlaag, og at man ikke vover formeget

ved at forudsætte Tilværelsen af en særskilt Mundaabning hos



holdsvis lille Antal af denne Gruppes fossile Repræsentanter.

Jeg har derfor villet benytte denne Ledighed til paany at henlede

deres Opmærksomhed paa delte Forhold, som ere saa heldige at

kunne studere stdrre Suiter af fossile Crinoideer; naar det forst

er bragt til Palæontologernes Bevidsthed, at det Resultat, hvortil

man hidtil er kommet, ikke tager tager sig sandsynligt ud i

Zoologernes Oine, vil maaskee en fornyet Undersøgelse ogsaa

give et andet Resultat. — Man forstaaer lettest, forekommer det

mig, den hele Bygning af Soliliernes Krone og Arme, den for-

skjellige Maade, hvorpaa disse ere uddannede, — man erindre

sig f. Ex. Ctenocrinernes dobbeltfinnede, Antho crin ernes

netformig-sammenvoxne Arme uden „pinnulæ"-, Cupressocri-

nernes udeelte, bladformige, sig som en Blomst aabnende og

lukkende Arme — naar man i denne Formrigdom seer foiskjel-

Itge IvMiistruktioner af et Redskab, bestemt til at fange Smaadyr,

hos de fleste ikke uligt Korsedderkoppens Spind, ialfald virkende

paa en lignende Maade (de Koninck J. c. p. 62); de faae

Iagttagelser, vi lir.sid. ]< t>\ n Suliliernes Levemaade, stemme ganske

med denne Opfattelse. Og hvad er saa naturligst, at tyde denne

ofte, f. Ex. hos Actinocrinus turbinatus og longirostris (1. c), langt

ud over Armene ragende „Snabel" enten som en virkelig Snabel,

bestemt ti! at udsuge del Bytte, hvilket Armene dog ikke vilde

formaae at bringe op til dens Spids, — eller som et Ror be-

stemt til at bortskaffe ufordoielige Dele ved at fore dem uden-

for Armenes Kreds?*) Den bedste Vejledning til at linde

.Mundens Plads vilde Fodgangenc (Tentakelfurerne) kunne yde,

da de jo altid lobe hen til Munden, om end undertiden ad Om-

veie, men uheldigvis ere de endnu ikke sete paa nogen fossil

Magt, saa vanskeligt <

ledes dette har kun

Eucalypiocrinua ku n n



Crinoid
, end ikte, som alt er nævnt, hos Pentacrinus briareus,

hvorfor man ogsaa uden videre har frakjendt alle palæolithiske

Solilier dem. Rigtignok beskrives og afbildes der hos enkelte,

f. Ex. Marsupiocrinus og Crotalocrinus (Murchisons „Siluria" p. 219)

en straaleformig Gruppering af Bægerlaagets Tavler, forskjellig i

de Bæller, der straale ud mod Armene, og i de interradiale Felter,

som, hvis den er rigtig gjengivet, unægtelig tyder paa, at Mun-

den ogsaa her maa soges midt paa det tavlede Bægerlaag; men

dette medforer ikke med Nodvendighed , at den er at soge i

Snablens Spidse, den kunde endda ligge skjult ved dennes

Grund, som hos visse Alectoer. Den her forsogte Tydning

af de ældre Soliliers „Snabel" som et Analror vilde derfor

forekomme mig — jeg vil just ikke sige: hævet over enhver

Tvivl, — men dog i en saa overveiende Grad at have Sandsyn-

ligheden for sig, at man til en vis Grad kunde slaae sig til Ro

ved denne Opfattelse, dersom ikke paa den anden Side visse

biologiske Kjendsgjerninger, som ret snart skulle blive omtalte,

talte for at tillægge disse gamle Soliliers „Snabel" en Virksom-

hed ved Fodemidlets Udsugelse, der vilde retfærdiggjore dens

Opfattelse som en virkelig Suge snabel.

Disse Betragtninger fore os saaledes ganske naturligen til

Slutning over mod Sporgsmaalet om Pen tac rin e rn es Leve-

maade. Hvad man herom ve ed, indskrænker sig næsten til

den Erfaring, at de kun træffes paa dybt Vand. Duchas-

saings Exemplar var saaledes taget levende af en Fisker paa

25-30 Favnes Dybde*), og om et andet hedder det, at det

omtalte Ira Nyholland var taget paa kun 8 Favnes Dybde. Af

>inc liiiliTMMrcIs,., () \ <•! ('.i inoidrerne i Juraformationens Korablan-

ntlsci uddrog d'Orbigny***) det Resultat, at de havde levet i

de store Huler i Koralrevene mellem Koralblokkene; maaskee



tor man antage det samme om \u!M<'mn <i; !. -i, n,,i . |,\js store

Sjeldenhed — der staaer i en vis Modstrid med den massevise

Optræden og aldeles selskabelige Forekomst af mange af Forti-

dens Solilier f. Ex. Encrinus moniliformis — saaledes vilde være

forklaret ved deres skjulte Opholdssteder, hvorhen Fiskernes Net

ikke let kunne forvilde sig. I Liaskalken ved Lyme Regis

i England forekommer Pentacrinus briareus paa en saadan Maade

i Forbindelse med Brunkul, at man faaer det Indtryk, at denne

Art voxede paa hin Tids Drivtommer omtrent som Laimii.il>.;;«

(Cimpi 'lierne) i vor Tid*). Derimod vil man vanskelig kunne

gaae ind paa Bucklands Anskuelse (I. c. p. 404), naar han

deels af denne Omstændighed, deels deraf, at man ikke hos

P. briareus eller sammen med den har fundet nogen „stor solid

*) Denne Iagttagelse forekommer mig saa lærcrii: og niarkclii:. al \va

afbildede Exemplar af P. briareus Ira l.ias \cd l,\mc Kcds sidder
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Sekretion i Lighed med Apiocrinernes". hvormed den kunde være

fæstet til Havbunden for bestandig, slutter, at dens Rod rimelig-

vis kunde Iosnes fra sit Stade, og at P. briareus i det hele var

et bevægeligt Dyr, der havde den Evne at fæste sig midlerti-

digt til flydende Legemer eller Klipperne paa Havbunden ved

sine Ranker eller ved en „bevægelig, leddet, lille Rod". For-

resten er man i Mangel af direkte Iagttagelser henvist til de

Slutninger, som Joh. Muller med sin sædvanlige Skarpsindig-

hed udledte af deres Bygning, og hvoraf folgende ere de vig-

tigste: Pentacrinen er ude af Stand til vilkaarligen at boie

sin Stilk, hvorimod denne besidder en vis passiv Boielighed,

saa at den kan give efter for Vandets Bevægelser*). (Del stemmer

derfor ikke med , hvad Stilkens Bygning giver Grund til at for-

mode, naar Du c ha s s ain g**) beretter, at „Dyret besidder den

Evne at snoe sin Stilk i Spiral, saaledes som jeg har havt Lej-

lighed til at see det paa et af de mig overbragte Individer").

Heller ikke i Rankerne er der — fordi Muskler mangle —
nogen aktiv Bevægelighed, og de kunne derfor kun tjene til at

slotte Dyrets Fæste, forsaavidt det under sin Væxt eller ved Van-

dets Bevægelser kommer til, ganske tilfældigt og uvilkaarligt, at

fctge sig last i omgivende Gjenstande***). Derimod er det istand

hm mindre maa denne Boielighed have været hos de mangfoldige

mer af Solilier, hvis Stilke vare sammensatte af tynde, skiveformige,

straalestribede Flader l'orl.iiiidiie hed. Derimod maa en storre og

. . . - .. :
- ndig i I u l 1 - Bevægelighed forudsættes al ha\e

.umhir mnl hinanden ved den -imiiuc Art Mrkeli.-e Ledlorhin-

nkerne ganske passht toge

Tid aii (langen — ved Rai
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til at sprede og samle sin Krones Arme og Smaagrene; B o i-

ningen fremkaldes af de Muskler, som forene Leddene paa

Bagsiden, Strækningen — der ligesom hos Alectoerne kan

gaaer over til en stærk Krumning bagover hos dtide K\em-

plarer , hvorpaa de to af vore Exemplarer netop kunne tjene til

Exempel — derimod kun ved det Leddene forbindende elastiske

Bindevæv, Den eneste, hos hvem man finder en Iagttagelse af

en levende Stilkstjerne, er Parra, som siger*), at „endnu

nogle Timer efterat den er taget op af Vandet, yttrer den Be-

vægelse ikke alene i Legemet i det hele, men i alle sine Dele,

selv de mindste", samt „at man deraf har villet udlede, at det

er et Dyr og ikke en Plante". Man synes heraf at kunne slutte,

at Pentacrinernes Bevægelser ikke kunne være meget livlige

eller kraftige; thi ellers vilde Udtrykkene vistnok være faldne

;ui<l< 1 1, les '*). Imidlertid maa det dog antages, at de ere

istand til ved deres Armbevægelser at omfatte og fange smaae

Havdyr i deres tætte og omfangsrige Armnet, ved hvilken Leiltg«

hed Sugefodderne maaskee spille en Rolle ved at fastholde Byt-

tet og flytte det langs ned ad Fodgangene til Munden. Alt hvad

vi vide om dette deres Byttes Beskaffenhed, indskrænker sig

>a Forbes (1. c. p. 16) har s.

.l.-m .vomme med Rjaae
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imidlertid til den korte Bemærkning af D ucha ss a i n g*): „Hvad

angaaer deres Fode, da har jeg (i dem?) fundet Levninger af

smaae Krebsdyr". I Alectoernes Fordoielseskanal har man deels

fundet Diatoméer og andre Mikroorganismer, deels Levninger af

Entomostraca.

Hvis man nu turde troe visse Iagttagelser over Fortidens

Solilier og den Forklaring, som man har givet deraf, vilde disse

larvelige indblik i Crinoideernes Levemaade dog ad denne Vei

kunne faae en noget storre Fylde; det Lys, der fra Forlidens

Dannelser kan kastes over Ordenens biologiske Forhold, modta-

ges gjerne som et Supplement til det lidet, som hidtil er bleven

direkte iagttaget om de nulevende Former. Den amerikanske

Geolog Vande II skriver**) i Anledning af Acrocrinus Shumardi:

„en interessant Omstændighed ved dette Exemplar er Tilstede-

værelsen af et eenskallel Bloddyr (en Capulus) paa Toppen af

Solilien, i en saadan Stilling, at det kan have været omfattet af

det levende Dyrs Arme. f et tidligere Arbeide (om Kentuckys

Geologi) vovede vi (Van del I og Shumard) den Gisning, at

Solilien \ar ifærd med at forlære Skaldyret, da det omkom, men

Misforholdet mellem Bovdyrets og Byttets Storrelse vakte Tvivl om

denne Menings Biglighed. Siden den Tid have vi imidlertid fundet

lalrige Exemplarer af Solilier (altsaa ikke blot af den her om-

handlede Art) med eenskallede Bloddyr i en lignende Stilling, og vi

nære derfor ikke længer nogen Tvivl om, at vor forsle Gisning

var rigtig". I samme Betning, men endnu bestemtere, peger

den her aftrykte Afbildning i Murchisons „Siluria" (p.

219) af Marsupiocrinus coelalus***); man seer der Dyret ud-

l De Koninck 1. c. p. 53.

) Sillimans American Journal of Science and Arts, Second Series, Vol.

20 p. 136. (1855).

I »Figuren fremstiller den uden Armene, men viser den lange Snabel

stukket ind i Skallen af et Bloddyr: Acroculia haliotis. Af den Om-

stændighed, at denne samme Skal meget hyppigt træffes fast om-

sluttet af denne Soliltes Arme, og at Skalmunden altid vender nedad

over Smihleu, har man draget den vistnok Kanske riiiiijrc Slutiiiiw, at
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styret med en lang, smækker, krumboiet Snabel,

som udgaaer midt fra Bugfladen og paa sin Spids

bærer en Capulus-agtig Snegleskal, og af Texten

erfarer man, at disse to Dyreformer ofte fore-

komme forstenede sammen under Forhold, der

tyde paa, at Solilien har været ifærd med at ud-

suge Sneglen, som har været grebet og fastholdt af Armene, da

begge begravedes sammen i Havbundens Dynd. Resultatet heraf

vilde da blive, at Stilkstjernerne og vel overhoved Solilierne

Organismer end — ligesom de andre mere bevægelige Echino-

dermer — af mindre Havdyr, hvilke de fangede med deres

Arme og enten (ved disses og Sugefoddernes Hjælp) bragte

direkte ned i deres Fordoielseskanal, eller som de maaskee ud-

sugede uden at bringe dem ned i denne.

Vi fores herved atter tilbage til Sporgsmaalet om de ældre

Soliliiis ..Snabel" var deres Mund eller Anus. Den almindelige

Anskuelse, der opfatter den som en rorformig Mund, stemmer

unægtelig meget vel med den sugende Levemaade, som de

ovenstaaende Iagttagelser synes at antyde, at i det mindste nogle

snablede Soliiier have havt. — Skulde det stadfæste sig, at den

store Fleerhed af Fortidens Criiioideer virkelig kun havde een

Aabning paa Fordoielseska nålen eller med andre Ord manglede

en særegen Tarmaabning, da kunde dette maaskee ogsaa bedst

orklares derved, at de udsugede deres Fode; med en Sug-

ning af Foden fcilger jo nemlig ikke sjelden hos lavere Dyr Mang-

len af en særegen Analaabning (f. Ex. hos Ikter, So- og Slange-

stjerner, Actinier, Gopler o.s.v.). Men vi fores ved disse theo-

bleven bekræftet af de am
nard, som have iagttaget det samme Træk hos

- 1. 1 c :,!..
i Muh h. Siluriap. 218.).
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retiske Betragtninger kun dybere og dybere ind i en Labyr

af Hypotheser, af hvilke kun den direkte Undersogelse atter

frie os ud. Man maa haabe, at denne snart vil fore til at k

Kjendsgjerninger kunne træde i deres Sted. Jeg har kun kur

forsoge at give et Stod dertil ved at skildre Sporgsmaalets n

værende Standpunkt.

Forklaring af Dobbeltarlen 1V-V.

figuren (1) fremstiller i naturlig Storrelse det Orstcdske i.\. ni|d.n

af Pentacrinus Miltten, med den — for det levende Dyr vistnot

unaturlige — bagøi bdi« Stilling af Armene, som disse havf

af Bægeret og af et Armpar, for at oplyse den Maade, hvorpaa

Armenes Forgrening gaaer for sig hos P. Mullerl

Knuder, som udmærke de yderste Armled, samt Tornene paa Smaa-

der og Torne findes iovrigt ikke j.aa d>- tilsuirendc Steder hos de

to andre foreligende Kamplurer at' dm -amme Art.)

i g. 4 giver en forstorret Fremstilling af den yderste Deel af en af Stilkens

Ranker hos det samme Exemplar. (Heller ikke den her antydede

Indkærvning uf Leddenes nedre Hånd er iovrigt eiiaraklerislik for

ig- 5 viser Perisornet seet ovenfra med Munden, Analroret, Fodgangene og

Hudens Kalkplader.

'Hovedfigur«



Notits om Canada-Gaasens (Bemicla canadensis)

Forekomst i Grdnland

Det zoologiske Musæum har i dette Efteraar fra Inspecteuren

over Nordgronland, Hr. Justitsraad Olrik, modlaget et meget

godt Skind af en tiernicla canadensis (Lin.), som i Lobet af

Sommeren var bleven skudt paa Discooen. Det er det forste

Exemplar af denne smukke Gaas, som vides at være bragt fra

Gronland; Antallet af de hidtil i dette Polarland iagttagne Fugle-

arter stiger derved til 120, og denne Forogelse faaer en særlig

Interesse ved de Oplysninger, hvormed Justitsraad Olrik ledsa-

Allerede i 1863 havde man (efter hvad han har med-

deelt mig) paa Discooen i Nærheden af Godhavn hele Som-

meren igjennem bemærket et Par af denne Gaaseart , og

Gronlænderne havde strax givet den dem ubekjendte Fugl et

eget Navn og kaldt den „Ulluangulik" (o: den med Kinden)

paa Grund af dens eiendommelige hvide Kindplet. Man an-

tog, at Hunnen havde lagt Æg og ruget i den saakaldte JBIæse-

dal, en Dal med smaa Ferskvandssoer, som i nordlig Retning
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strækker sig fra Godhavn til Discofjorden; Reden havde man

imidlertid ikke fundet, og Fuglene vare saa skye, at det ikke

havde været muligt at komme dem paa Skud. I den nu forlobne

Sommer havde atter et Par af disse Gjæs, og vel sagtens det

samme, viist sig sammesteds, og denne Gang var det endelig

lykkedes at skyde Hannen; Hunnen opholdt sig endnu i nogen

Tid der, hvor Hannen var bleven skudt, eller indfandt sig der

ialfald hver Dag, men blev endelig borte uden dog, saavidt man

veed, at være bleven skudt.

Det kunde saaledes maaskee være, at denne Gaaseart kunde

fortjene at indlemmes i den gronlandske Fauna, som noget mere

end en blot og bar veirslagen tilfældig Gjæst; hvad man veed

om dens Udbredning om Sommeren i Labrador og Landene om-

kring Hudsonsbugten, synes nok at tilstede, at den ogsaa jævn-

lig kunde gjæste Gronland og ruge der, om end i ringe Tal.



Om Klapmydsens ufodte Unge og dens Melketandsæt.

J. Reinhardt.

(Meddeelt i Moderne' den 13de og 27de April 1864.)

Efterat man længe forgjeves havde sogt at finde Melketænder

hos de egentlige Sæler (Phocind) og havde maattet lade sig noie

med at have gjort det sandsynligt, at Tandskiftet allerede fore-

gaaer hos Ungen i Modersliv eller ialfald umiddelbart efter Fod-

selen, fremkom der endelig i 1860 fra to forskjellige Sider

viglige positive Oplysninger om det forste Tandsæt hos disse

Dyr, idet A. v. Nordmann i Begyndelsen af det nysnævnte

Aar beskrev Graasælens (Halichoerus grypus) Mefketænder*), og

Steenstrup i Slutningen af Aaret, uden at kjende eller ret

vel at kunne kjende v. Nordmanns Opdagelse gjorde udfor-

ligt Rede for Melketænderne hos ikke færre end tre Arter af

Slægten Phoca**).

") Palaeontologie Smlmsslands , IV Abth. vorgetr. in d. iinnl. Soc. d. Wiss.

•") MelketandWBttet hos Remmesælen, Svartsiden og Fjordsælen (Phoca bar-

bata O. Fabr., Ph. grånlandica O. Fabr. og Ph. hispida Schv.), og i

Anledning deraf nogle lienurrkiiiiiirer om Tand sys lernet hos to

fossie Slægter (Hyænodon og Pterodon). (Meddeelt i Modet d. 19.

Dec. 1860); see Vid. Medd. f. d. Naturh. Forening f. 1860. Kbhvn.

1861. S. 251— 261.
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Der er saaledes kun een af Gruppens nordiske Slægt-

former, Klapmydsen (Cystophora) tilbage, hvis Melketandsæt

endnu er ubekjendt, men for dennes Vedkommende er det ikke

blot detle Punkt, i hvilket vor Kundskab er mangelfuld; Klap-

mydsen er fremdeles den eneste nordiske Sæl, med Hensyn til

hvilken der endnu stedse, saavidt jeg veed, mangler Oplysning

om den fuldbaarne eller nyfodte Unges Udseende.

Jeg vil derfor i de folgende Linier forsoge at bidrage til at

udfylde disse Huller i denne Sælhunds Historie.

I Slutningen af forrige Aar modtog det zoologiske Musæum

fra dets mangeaarige Velynder, Inspecteuren over Nord
j

Hr. Justitsraad Olrik, det torre, med det isiddende Cranium

forsynede Skind af en af Modersliv udskaaren Klapmydsunge.

I hvilken Maaned dens Moder var bleven fanget var desværre ikke

blevet optegnet og lod sig ikke mere oplyse; det kan derfor hel-

ler ikke noiagtigt siges, hvorlangt Ungen er fra at være fuldbaa-

ren. Forsaavidt man imidlertid, hvad delte Sporgsmaal angaaer,

tor drage nogen Slutning fra Forholdet hos visse andre nordiske

Sæler, synes man allerede af den her omtalte Unges Storrelse at

maatte slutte, at den ikke kan have været saa ganske nær ved at

skulle fodes; thi medens f. Ex. Ungen af den omtrent tre Alen

lange Graasæl ved Fodselen maaler tre Fod og derover, har vor

Unge kun en Længde af lidt over 2 Fod, skjondt den jo dog

tilhorer en Art, der bliver storre end hiin. Betragter man der-

næst dens andet, blivende Tandsæt, finder man, som vi i det

folgende nærmere ville faae at see, dette endnu saa langt til-

bage i Udvikling, at det oiensynligt ikke i nogen meget nær

Fremtid kunde naaet at blive tjenstdygtigt, hvad dette Tandsæt

jo dog næsten er allerede ved Fodselen hos Ungerne af vore

ovrige Sæler. Alt taler saaledes for, at Ungen ikke er fuldbaa-

ren, og det er vel endog rimeligt, at det endnu vilde have varet

flere Uger, inden den var bleven fodt, dersom Moderen var ble-

ven ilive. Ikke desto mindre ligner den (Storreisen fraregnet) i

Udseende paafaldende' Ungen i forste Aar, der som bekjendt er



saa Jet kjendelig ved sin charakteristiske fra det ældre Dyrs

aldeles forskjellige Dragt. Navnlig er ligesom hos denne Ryg-

gens morke Farve langs Siderne af Legemet skarpt og afstik-

kende skilt fra Bugens rene hvide , og Udbredningen af

disse to Farver er indtil det mindste noiagtigt den selvsamme

hos begge. Den eneste Forskjel, der findes, er den, at Ryggen

hos Fosteret ikke er saa reen staalgraa, som hos Ungen, men

har et rogfarvet, brunligt Anstrbg. Hvad Haarklædningens Be-

skaffenhed (Textur) angaaer, da er den jo vel noget blodere end

Tilfældet er hos den spæde, men dog fodte Unge, men den er

neppe længere, og skjondt de enkelte Haar ere svagt bugtede,

ligge de dog glat til Skindel. Men selv om der saaledes nok,

hvad dette Punkt angaaer, kan paavises en ringe Forskjel mellem

Fosteret og den fodte Unge er det forstes Haarklædning dog endnu

langt mere forskjellig fra det tætte, kreppede og uldagtige Laad,

hvormed Fostrene ere beklædte hos vore andre Sæler, men som

hos flere Arter allerede fældes kort forend Fedselen. Flvis der

altsaa overhovedet nogensinde hos Klapmydsen skulde findes en

i Farve og Beskaffenhed fra den nyfodte Unges Haarklædning væsent-

lig afvigende ægte Ulddragt, maatte denne altsaa ikke blot fældes i

Modersliv, men tillige meget tidligere, end det ellers pleier at

skee. Det forekommer mig iraidlertig ikke rimeligt, at dette

skulde være Tilfældet, og en virkeligt uldagtigt Laad findes der-

for formodentligt aldrig hos Klapmydsen. Derimod turde del

forst ved yderligere Iagttagelser kunne sikkert afgjores, om den

ovenfor beskrevne Haarklædning hos Fosteret fældes inden Fod-

selen og saaledes, trods sit meget afvigende Udseende , dog maa

ansees at svare til de ovrige Sælungers uldne Laad, eller om

den uden at fældes lidt efter lidt antager den kun lidt for-

skjellige Farve og Beskaffenhed, som Haarklædningen hos den

nyfodte Unge frembyder.

Som jeg allerede ovenfor har anfort, havde man ved Skin-

dets Tilberedning i Gronland heldigviis ladet Craniet blive sid-

dende i det, og, da der var al Rimelighed for, at der endelig
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her maatte være Leilighed til at lære Melketandsættet at kjende,

opblodte jeg Skindet og udtog det lille, ikkun 9 Centimetre

lange Cranium. Min Forventning skuffedes heller ikke. Ikke

en eneste Tand var endnu brudt frem gjennem Gummerne, men

strax ved den forsle loselige Beskuelse bemærkede jeg enkelte

smaa Ujævnheder langs Kjæberandene; ved nærmere Betragtning

viste de sig at være smaa af det indtorrede Tandkjod dækkede

Tænder, og ved nu forsigtigt at bortpræparere en Deel af dette

og borlskjære noget af Beenmassen lykkedes det snart at bringe

disse endnu i Gummerne skjulte, men fuldt udviklede Melketæn-

der fuldstændigt for Dagen. Kun Melkefortænderne i Underkjæ-

ben fandtes ikke; men der er neppe Grund til at antage, at de

oprindeligt skulde have manglet, eller at de allerede skulde

være igjen resorberede; de ere sandsynligviis gaaede tabt

under den forste, just ikke forsigtigt udforte Rensning af

Craniet ved Skindets Præparation. Fremdeles fandt jeg alle

det senere Tandsæts Tænder liggende skjulte i deres Tandhuler,

indenfor og henholdsviis ovenover eller nedenunder Melkekindtæn-

derne, men tildeels endnu kun saa lidt udviklede, at den yderst

tynde forbenede Hætte, der havde dannet sig paa Tandkimerne,

end ikke havde formaaet at bevare sin Form uforandret under

disses Indtorring. Forholdene vare saaledes saa gunstige for

Undersogelsen som vel muligt, idet paa den ene Side Melkc-

tændernes og de blivende Tænders indbyrdes Stilling noiagtigt

lod sig erkjende, medens paa den anden Side de forstnævnte

endnu havde bevaret deres oprindelige Form og Storrelse alde-

les uskadt.

Idet jeg nu gaaer over til nærmere at beskrive MHl.'t.i n-

derne, skal jeg tillige til bedre Forstaaelse henvise til den neden-

staaende Figur, der fremstiller den forreste Deel af Craniet og

li !; i k liberi af det tidtnævnte Foster i naturlig Storrelse, og

paa hvilken man seer Melketænderne endnu stedse* siddende

fast i deres oprindelige, naturlige Stilling, men dog tillige blot-

tede i deres hele Længde ved Bortskjæring af en Deel af den
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nærmeste Beenmasse og betegnede i Overkjæben med arabiske,

i Underkjæben med romerske Tal; ogsaa nogle af det andet

Tandsæts Tænder ere paa samme Maade tildeels blevne synlige,

og navnlig sees saaledes begge de blivende Hjornelænder, samt

den forreste Kindtand og Fortanden i Underkjæben ligge i deres

Tandhuler.

Hvad der forst og fremmest falder i Oinene ved Melke-

tænderne er deres ubetydelige Størrelse, skjondt de dog

allerede ere heelt uddannede. Dette gjælder ikke blot i Sam-

menligning med det andet Tandsæts mange Gange storre Tæn-

der, men Klapmydsens Melketænder ere fremdeles betydelig

mindre end selv de tilsvarende Tænder hos de andre Sæler,

hvis Melketandsæt man har lært at kjende; og det er derfor hos

den endnu mere ioinefaldende end hos disse, at de ikke ere

bestemte til nogensinde at tages i Brug eller kunde være Dyret

til nogen Nytte. Men uagtet deres Lidenhed er det dog let at

skjelne hos dem mellem Rod og Krone, idet denne sidste, selv

hvor den just ikke er meget udmærket ved sin Form, dog som

sædvanligt er skarpt betegnet ved et meget tydeligt Emaillelag.

Der fandtes i Overkjæben paa hver Side ialt 6 Melketæn-

der, nemlig 2 Fortænder, 1 Hjornetand og 3 Kindtænder; For-

tænderne og Hjornetanden sidde under og lidt indenfor de til-
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svarende, endnu i Tandhulerne skjulte Tænder af det andet

Tandsæt; de tre Kindtænder have deres Plads hver under sin

af de tre midterste at de 5 blivende Kindtænder, hvorimod

der intet Spor er til nogen Melketand nedenunder den forste og

den bageste af disse. Den forste eller inderste Fortand (l) er

en ganske lille, kun lidt over 1 Millimeter lang og neppe mere

end en Trediedeel Millimeter bred, næsten lige Stift, den anden

eller ydre Fortand (2) har nogenlunde den samme Form, men

er rigelig dobbelt saa stor, og Fortænderne i Melketandsættet

frembyde saaledes indbyrdes en lignende Forskjel i Storreisen

som den, der udmærker de tilsvarende Tænder i det andet

Tandsæt. Hjørnetanden (3) er ligeledes en lige, mod begge

Ender lidt tilspidset Stift, som, hvor den er tykkest, knap er t

Millimeter i Tværmaal , men derimod har en Længde af 7 Milli-

metre, af hvilke dog neppe en Trediedeel rager frem af Tandhu-

hulen i Form af Krone. Hvad der imidlertid navnlig udmærker

Meikehjornetandcn er dens Stilling; istcdetfor nemlig at have

den nedadboiede Retning, som denne Tand ellers i Reglen frem-

byder, ligger den næsten horisontalt inde i Tandhulen og rager

i samme eller ialfald i en kun meget lidt skraa Retning ud af

denne. Denne Tand har saaledes her ganske den samme Stil-

ling, som v. Nordmann har lremhævet, at den ogsaa har hos

Graasælen, og det skulde ikke undre mig, om det samme var

Tilfældet ogsaa hos Phoca-Slægtens Arter, thi ihvorvel Steen-

sirup ikke har fundet de overste Melkchjornetænder saaledes

stillede i de tre af ham undersogte Cranier, saa maa det ikke

oversees, at det forste Tandsæt hos dem alle var stærkt

ifærd med at svinde, og det andet Tandsæt allerede vidt udvik-

let, saa at der meget godt kunde være foregaaet nogen Foran-

dring navnlig i de af Resorbtioncn mecst angrebne Melkctænders

<'pnmlHii_r,> Siillins:. <><: drribhmdt da navnlig i de til smaa Stumper

reducerede Hjørnetænders. Af de tre Kindtænder har den forreste (4)

en Længde af henved 4 Millimetre, hvoraf den emaillerede Krone

dog kun udgjorde en Kjerde.leel : hvad Formen angaaer, saa ligner den
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sæt; Kronen er en lille Knop lidt længere i Retningen forfra

bagtil end den er bred tværsover, den enkelte Rod lober lige og

jævnt spidst til. Den mellemste (5) er ligeledes eenrodet og

har paa det nærmeste samme Form som den forste, men er,

mærkelig nok, neppe mere end halv saa stor, skjondt det mod-

satte er Tilfældet med de tilsvarende Kindlænder i det blivende

Tandsæt. Den bageste Melketand (6) endelig er derimod meget

forskjellig fra de to forreste; dens Rod spalter sig i to rigtignok

meget smaa, men dog fuldkommen tydelige Spidser; dens sam-

mentrykte Krone er fuldkommen dobbelt saa lang forfra bagtil

som bred tværsover, og skjondt dens tvedeelte Rod rigtignok

er kortere end den forreste Kindtands enkelte kegledannede,

er den dog i det Hele en meget storre Tand; og denne

paafaldende Ulighed mellem den bageste og de foransiddende

Kindtænder, der som bekjendt ikke gjentager sig i det senere

Tandsæt, ialfald ikke for Tandkronernes Vedkommende, er sik-

kerlig ikke det mindst mærkelige ved Melketandsættet. Af det

andet Tandsæts endnu i Tandhulerne skjulte Tænder er Hjome-

tanden den, som er skreden videst frem i Udvikling.

I Underkjæben sidder der paa hver Side 4 Melketæn-

dcr, nemlig en Hjornetand og tre Kindtænder. Melkefortænder

har jeg allerede sagt ikke at have fundet, uden dog derfor at

mene, at deres Mangel kan tilskrives andet end en tilfældig

Uforsigtighed ved Rensningen af Craniet; jeg kan tilfoie, at jeg

endog troer i den ene Side at have seet Spor til en Plads for

en slig Tand, og at der ialfald kun vil Gndes ialt 2 Fortæn-

der i Melketandsættet ligesom i det senere Tandsæt, kan der

neppe være Tvivl om, eftersom ogsaa i Overmunden Fortænderne

erc tilstede i lige Antal i begge Tandsæt. Melkehjornetanden

(1), som sidder udenfor og noget foran for den endnu skjulte

blivende Hjornetands Spids, stemmer, hvad dens Form angaaer,

med den tilsvarende i Overkjæben ; det er en ganske tynd, om-

trent 4 Millimetre lang Stift; men istedelfor som denne sidste
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at ligge næsten horizontalt, voxer den Jodret op ad Kjæben,

ganske som det efter v. Nordmann ogsaa er Tilfældet med

denne Tand i Graasælens Melketandsæt, saa at altsaa i begge

Kjæber Melkehjornetænderne have ganske den samme særegne

Stilling hos begge disse Sæler. Melkekindlænderne (II, III, IV)

have deres Plads ovenover de tre mellemste af det andet Tand-

sæts 5 Kindtænder, saa at heller ikke i Underkjæben den for-

reste og bageste af disse ere repræsenterede i Melketandsæltet.

Ogsaa i Henseende til Formen finder der en vis almindelig

Lighed Sted med Overkjæbens Melkekindtænder; navnlig er ogsaa

i Underkjæben de tvende forreste Melkekindtænder eenrodede, den

bageste derimod forsynet med to meget korte vidtskrævende RSd-

der; fremdeles er ogsaa her den mellemste Tand kjendelig min-

dre end den forreste, tverlimod hvad der er Tilfældet med de

tilsvarende Tænder i det senere Tandsæt. Men ved Siden af

denne almindelige Overeensstemmelse i de storre Træk, viser

der sig tillige bestemte Uligheder i mindre vigtige Enkeltheder,

saaledes ere den forreste og mellemste Kindtand betydelig min-

dre end de tvende tilsvarende oventil i Munden, men paa den

anden Side er atter den bageste Kindtand meget storre end den

bageste i Overkjæben; dens Krone har en Længde, forfra bagtil

regnet, af henimod 4 Millimetre ; den er saaledes næsten dob-

belt saa stor som Overkjæbens, og Storrelsesforskjellen mellem

denne Tand og de to foransiddende er altsaa endnu langt mere

paafaldende i Underkjæben end i Overkjæben. Af det andet

Tandsæts Tænder er den forreste Kindtand kjendelig videre

fremskreden i Udvikling end en hvilkensomhelst af de andre;

medens Fortandingen af Hjørnetænderne og Fortænderne atter er

naaet videre end de bvrige Kindtænders.

Tandformlen for Klapmydsens Melketandsæt bliver altsaa
7

naar vi folge den af Owen i Forslag bragte Betegnelsesmaade,

at udtrykke saaledes: i. ~Et7,j c - fEj* m-fzf;
hvornaar dette forste

Tandsæt forsvinder, har jeg ingen selvstændig Erfaring for; men
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en afStecnstrup gjort Iagttagelse *j \

storste Delen, er forsvundet allerede \

og det er vel end ikke usands} ulig! .

svinder uden nogensinde at bryde fren

Efterat Melketandsæltet saaledes nu kjendes mere eller min-

dre noie allerede hos tre Slægter af de egentlige Sælers Afde-

ling, og deriblandt netop hos to, som af Mange, og efter min

Mening rned Rette, betragtes som Afdelingens modsatte Yder-

punkter, er der Anledning til at tilfoie et Par Ord om det ind-

byrdes Forhold mellem de tvende Tandsæt hos disse Dyr og

fremhæve den rette Tydning af det blivende. Vistnok

kan der , saalænge man endnu ikke kjender Melketænderne

hos nogen af de blandt Afdelingens Slægter , der have

4 Fortænder i hver Kjæbe (Monachus, Leplonyx. & c.) ikke

være fuld Sikkerhed for at naae et i enhver Henseende almeen-

gyldigt Resultat; men det er dog neppe rimeligt, at de Regler,

som allerede nu synes at kunne udledes, ville blive væsentlig mo-

dificerede, naar man engang lærer Melketandsæltet at kjende

ogsaa hos disse Slægter. Sammenligner man altsaa begge Tand-

sæt med hinanden hos PhocQy Halichoerus og Cystophora, seer

man, at For- og Hjornetænder ligesom hos Rovdyrene optræde

i samme Antal i dem begge, og at saaledes den Forskjel i For-

tændernes Antal, som viser sig hos de forskjellige Slægter i de

egentlige Sælers Familie, allerede er tilstede i Melketandsættene.

Fremdeles viser ogsaa den Forskjel, som Kindlænderne hos de for-

skjellige Slægter frembyde med Hensyn til deres Rodder, sig

allerede i Melketandsættet , uagtet Melkekindtænderne for-

resten synes stedse til en vis Grad at afvige fra de blivende

Kindtænder ikke blot i Storrelse men ogsaa i Form. Hos
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Phoca, som jo bar tverodede Kindtænder, have ogsaa Me

tænderne to Rodder; Cyslophoras Kindtænder angives rigtignok i

Almindelighed alle at være eenrodede, medens vi ovenfor have

seet, at den bageste Melkekindtand i begge Kjæber har en dob-

belt Rod, saa at Reglen kunde synes allerede her at lide en

Undtagelse; men uden bestemt at turde benægte, at den bageste

blivende Kindtand hos Klapmydsen underliden kan være, saale-

des som den sædvanlig beskrives, maa jeg fremhæve, at jeg i de

tre eller fire Tilfælde, i hvilke jeg selv har udtaget denne Tand

af Kjæben og undersogt dens Roddannelse, har fundet den i

Uftderkjæben forsynet med tvende fuldkommen adskilte og vel-

udviklede Rodder, medens den tilsvarende Tand i Overkjæben

vel var eenrodet, men dog syntes at være bleven det ved en

Sammenvoxning af to tidligere adskilte Rodder. Hos alle Sæler

er der endelig 3 Par Melkekindlænder i hver Kjæbe*), og de

sidde stedse paa den Plads i Kjæberne, som senere indtages af

den anden, tredie og fjerde af de blivende Kindtænder, medens

sættet hos Halichoerus grypus noget utydeligt om delte Punkt; vilde m;m
holde sig meget strængt til hans Ord, kunde man vel endog komme paa den

Tanke, at han vil tilskrive denne Sæl 5 Par Melkekindtænder i Overkjæben
;

Backenzuhnen sind die drei mittleren Paare s'uhthar, wahrend das erste

und funl'te Paarin lit-n llidilun-n -ii steckt und von der Haut bedeckt

wird. Innerhalb sind die Alveolen der zweiten Zahnung zum Theil

geoffnet, und die Spitzen des zweiten, drilten und vierten hervorbre-

chendi'ii Zalinkeimes zu sehen.« Jeg troer imidlertid ikke, at det kan

være hans Mening; thi ved strax derpaa at beskrive iMelkekindtænderne

i rnderkjj'lM'ii siger han: -Der erste und fiinfte Zahn beiderseits

fehlt wie im oberen Kiefer. Die Alveolen fur die zweite Zahnung,

wieder innen liegend , sind noch geschlossen , enthalten aber schon

l'remgaaer det uimodsigeligt baade af v. Nordmanns
af de aldeles tilsvarende Forhold hos Phoca og Cystophora, at Hali-

choerus ligesom disse kun har :; Par MelkekindUrnder i hver Kjæbe, oa

at der kun kan tælles 5 i Overkjæben, naar man urigtigt henregner

lii Melketaenderae tvende af det senere Tandsæts endnu ikke fuldt ud-

viklede Tænder.
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derimod den forreste og bageste af disse ikke ere repræsenterede

i Melketandsættet. Naar derfor Professor R. Owen til en Tid,

da Melketandsæltene hos de egentlige Sæler endnu ikke vare be-

kjendte, og der kun forelaae enkelte og det just ikke meget fyldest-

gjorende Angivelser om Luffesælernes (Otariernes) Melketænder,

har troet at kunne tillægge de egentlige Sæler, og navnlig Slæg-

terne P/wca, Halichoerus og Cystophora, 3 Par uægte Kindtæn-

der (præmolares) og 2 Par ægte (molares) i hver Kjæbe*), saa

kan der maaskee nok i Kindtændernes Form hos visse Phoca-

ceer have været nogen Anledning til en slig Tydning; men den

er ikke destomindre urigtig, idet de egentlige Sælerj, som det

af det foregaaende noksom fremgaaer, i Virkeligheden have 4 Par

sikkerlig ogsaa vise sig at være Tilfældet med Luffesælerne,

ialfald hvad Antallet af præmolares angaaer, medens de jo

som bekjendt have et Par Kindtænder flere i Overkjæben end

de ægte Sæler og altsaa der have 2 Par molares foruden

deres 4 præmolares. Sælerne forholde sig saaledes, hvad Melke-

kindtændernes Stilling angaaer, ganske som de med | præmola-

res forsynede Rovdyr; thi heller ikke hos disse sidder der i

nogen af Kjæberne nogen Melkekindtand paa den forreste præ-

molaris Plads**), men den forreste Melkekindtand svarer ogsaa

hos dem til den anden præmolaris, og naar man hos et Rovdyr

i det forste Tandsæt finder en Tand normalt siddende, det være

sig i begge Kjæber eller kun i Underkjæben under eller over

See: Odontography. London 1840—1845. Vol. I, Text, S. 506—512;

og fremdeles Artiklen »Teeth« i Todds Cyclopædia of Anatomy and Phy-

siology, Vol. IV P. II, London 1819—1862, S. 915-916.

Ifolge Owen (Odontography Vol. I, S. 477) skal hos Hunden den

forste præmolaris i hver Kjæbe være repræsenteret i Melketandsættet

ved en Tandpapille, som dog forsvinder uden at fortandes. Jeg maa

tilstaae, at det ikke er lykkedes mig at finde denne Tandpapille, der,

saavidt jeg veed, heller ikke omtales af andre Zoologer end netop af

Owen; og da end ikke han optager den i Melketandsæts Formelen,
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Kimen lil den luneste kindtand i det andet Tandsæt, saa at den

med Tiden fortrænges netop af denne, er der, saavidl min Er-

faring gaaer, paa det tilsvarende Sted i Munden hos et sligt

Dyr ikke flere end 3 præmolares i det andet Tandsæt, af hvilke

den forste altsaa svarer ti! den anden præmolaris hos de Rov-

dyr, som have 4 saadanne Tænder*).

Jeg har i den ovenstaaende Fremstilling af de egentlige

Sælers Melkelandsæl og Tandskifte intet Hensyn taget til den

Tand, som i det Cranium af en Remmesæl-Unge, i hvilket

Steenstrup opdagede Melketandsættet, fandtes siddende i Mel-

lemrummet mellem den 4de og ole blivende Kindtand, og som

af ham betragtes som en fra Melketandsættet i det andet Tand-

sæt indskudt 4de Melkekindtand. Grunden til denne Forbi-

gaaelse er den, at denne Tand forekommer mig ikke al være

andet eller mere end en tilfældig, abnorm Dannelse. Steen-

strup har selv med Rette fremhævet, at denne overcomplette

Tands Stilling er en saadan, at den ikke (som de rette Melke-

tænder) er synderlig udsat for at fortrænges af det senere Tand-

sæls Tænder: den kan fremdeles jo hoist være faa Uger ældre

end disse, og dens kraftige Rodder gjore, at den maa sidde

temmelig fast. Det er saaledes vanskeligt at see, hvorfor

den ikke skulde kunne holde ud omtrent ligesaa længe som de

blivende Kindtænder. Da nu fremdeles en saa mærkværdig Af-

vigelse fra de sædvanlige Regler for Tandskiftet, som en Melke-

lands normale Oplagelse midt inde i de blivende Kindtænders

Hække, uimodsigelig vilde være endnu forunderligere, dersom
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mindre er den kun iagttaget i det ene ovenfor nævnte Tilfælde;

ingen tidligere Forfatter omtaler den; S tee ns trup har selv

forgjæves sogt den paa 6 Remmesæl-Cranier , og mig er det gaaet

ligesaa ved Undersøgelsen af 10 eller 11 andre Cranier af

denne Sæl; der fandtes hverken Tand eller Spor til Tandhule.

Rigtignok gjor Steenstrup gjældende, at om end Tanden ikke

fandtes i noget af de 6 Cranier, der stode til hans Raadighed,

manglede dog ialfald det Gab mellem fjerde og femte Kindtand,

hvori den skulde have siddet, hvis den havde været tilstede,

ikke paa noget af dem, og antyder saaledes, at denne Omstæn-

dighed taler for dens tidligere Forekomst*). Jeg kan til denne

Oplysning foie den Bemærkning, at Gabet fremdeles ogsaa fin-

des paa de Cranier, jeg har havt for mig, og at det neppe

nogensinde ganske mangler; men jeg troer rigtignok ikke, at

man kan tillægge det den ovenfor antydede Betydning. Det er

cke udelukkende eiendommeligt for Phoca barbala, men

findes ogsaa (om end noget mindre) hos andre Arter, og navn-

lig hos Ph. gronlandica og Ph. hispida, skjondt disse jo dog

ikke besidde den problematiske Tand**). Gabet er fremdeles ikke

stedse ligestorl; saa overordentligt stort, som det er paa Cra-

niet med den overcomplette Tand, har jeg ellers aldrig seet det;

undertiden er det ikke slorre , end jeg i enkelte Tilfælde ogsaa

har seet det hos Gronlandssælen og ikke stort nok til at en

Tand kunde faae Plads i det.

De foreliggende Erfaringer forekomme mig saaledes at tale imod

at tillægge Tanden andet end en tilfældig og anomal C barakteer,
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og man synes ogsaa ad andre Veie at maatte komme til en lignende

Slutning. Naar man nemlig betænker den store Bestemthed og

Lovmæssighed, der forresten hersker i Tandforholdene hos Patte-

dyrene, vilde det være i hoi Grad forunderligt, om en Sæl, der

staaer Phoca gronlandica og Ph. hispida saa nær, som Phoca barbata

gjor, normalt skulde have en Melkekindtand mere end disse to Arter,

naar dog de hos dem forekommende 3 Melkekindtænder fremdeles

findes igjen hos de dem meget fjernere staaende Former, Graasælen

ég Klapmydsen, og saaledes virkelig synes at være det gjennem-

gaaende Tal hos hele de egentlige Sælers Afdeling. Endelig

kan den Plads, som Tanden indtager, heller ikke andet end

vække Mistanke imod den; thi der gives ellers ikke noget Rov-

dyr, ja! man kan endog sige overhovedet ikke noget heterodont

Pattedyr, hos hvilke Melkelændemes Række bagtil i Kjæben naaer ud

over Pladsen for den fjerde præmolaris i det andet Tandsæt*).

\il lu-linene de smaa Kiiidtu'inlor Itayi-st i Kja-herne baizved de tre

store forreste Par, og navnlig den i'enit* i DverK.ia-l.en , til Melketand-

uniu! i.rshil

ude i Tand
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Dersom man vil indromme, at den problematiske Tand i det

tidtnsevnte Remmesæl-Cranium ikke fortjener at ansees for andet

end en individuel Abnormitet, er det maaskee mindre vigtigt.

til hvilket af de tvende Tandsæt man henforer den, men

ganske uden Betydning er det dog ikke. S l een s trup mener,

at det ikke kan betvivles, at den horer Melketandssystemet til

og har Form, "Størrelse og Udviklingstid tilfælles med dettes

(ivrige Tænder; men jeg maa tilstaae, at jeg langtfra i samme

Grad kan fole mig overbeviist herom. Hvad forst Tandens Form

og Storrelse angaaer, da forekommer den mig i begge disse

Henseender ikke lidt forskjellig fra Melkekindtænderne. Af

flere af disse er der rigtignok allerede bortædt saameget, at den

oprindelige Form ikke kan opfattes med Sikkerhed; men de

tvende forreste i Underkjæben synes dog endnu kun at have lidt

overmaade lidt, og den slore Forskjel mellem dem og de tilsvareode

Tænder af det andet Tandsæt, som ere i Begreb med at for-

trænge dem, er vistnok i alt væsentligt oprindelig. Sammenlig-

ner man nu disse to Melketænder med den problematiske i Ga-

bet mellem fjerde og femte Kindtand siddende Tand, forekom-

mer det mig rijMignok. al denne sidste er ganske betydelig for-

skjellig fra dem baade i Storrelse og Form, og det baade hvad

Roddannelsen og hvad Kronen angaaer, saa at man vel endog

tor sige, at den har en fra hine aldeles forskjellig Charakteer.

Paa den anden Side ligner den efter min Mening i alle Henseen-

der særdeles meget den bageste Kindtand i Remmesælcns bli-

vende Tandsæt, der kan variere noget i Storrelse og underliden

kun er meget lidt storre end den Tand , hvorom Talen er; jeg

frygter endog ikke for at sige, at naar man havde denne liggende

for sig udtaget af Kjæben , vilde man neppe have nogen Belimkr-

lighed ved at antage den for en noget lille bageste Kindtand fra

Overkjæben af en voxen Rcmmesæl. Det forekommer mig der-

for, at hvis Tanden skal kunne have Krav paa at henregnes til

Melkelændeme, kan det kun være paa Grund af dens Udviklings-
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m der ialfald naturligvi is ikke være Tvivl i at den jo er ældre

id det andet Tandsæt: i Tænder; og navnlig kan det

ores gjældende , at den allerede er fuldt ud viUiil, uagtet end ikke

en forreste af de fire præmolares er d thi denne sidste

eier rigtignok at være Itidligere færdig end sel v den forreste af

<le ægte molares. Men om Tidsfdlgen i Udviklingen her, hvor

Talen er om en Abnormitet, kan have hele den samme Vægt, som

under normale Forhold, forekommer mig rigtignok meget l\ ivlsomt.

og jeg skulde vel endog i Betragtning af Tandens Form være

lilboielig til snarest at ansee den for at hore det blivende

Tandsæt til, om den end er bleven udviklet noget for tidligt.

Inden jeg slutter disse Bemærkninger om Sælernes Tand-

skifte, skal jeg endnu benytte Ledigheden til at omtale en for--

underlig Mistydning, som jeg ialfald ikke mindes at have seet

Serigtiget tidligere, .skji-ndl den dog nok kunde trænge dertil.

Medens man nemlig forresten har havt Vanskelighed nok med

dode Professor F. A. L. Thiericmann troet at kunne efter-

vise endog tre successive Tandsæt hos Phoca barbata. Hos

denne Sæl udfyldes Tandhulerne forholdsviis tidligt fra Bun-

den af, saa at Rodderne derved lidt efter lidt skydes iveiret

op af dem. Da nu tillige Kronerne afslides usædvanligt lim tigl og

fuldstændigt, kommer der en Tid, da de ere slidte ganske

bort heelt ned til Rodderne, og da kun disse sidste staae til-

bage som Levninger af Tænderne, to og to for hver Kindtand

med Indtagelse af den forreste, der som bekjendt kun har en

enkelt Rod. Endelig svinde ogsaa Rodderne, den ret gamle

Remmesæl er ganske landids, og selv Tandhulerne ere ofte næsten

sporltfsl forsvundne. Denne Proces er det nu, som Thiene-

mann forunderligt nok har miskjendt, idet han mener, at Kind-

tændernes tilbageblevne Rddder ere nye Tænder, og at der i

dette tredie Tandsæt bryder to nye Kindtænder frem for hver af



de udfaldne, kun med Undtage.se af den forreste (eenrodede),

som kun erstattes af een ny Tand*).

• Reise im Norden i



Enoplometopus antillensis Uk.;

en ny vestindisk Hummer-Art,

Dr. phil. Chr. Lutken.

(Meddeelt i Modet d. 27de April 1864.)

Den lille Hummerform, som jeg benævner paa den i Overskrif-

ten angivne Maade, har allerede i adskillige Aar været opstillet

i L'niwi silos-Museet som ny Slægt; da jeg nu seer, at denne

af Alphonse Milne Edwards for nogen Tid siden er bleven

indfort i Systemet under Navnet Enoplometopus, grundet paa en

Art fra Oen Reunion*), forekommer det mig at være ikke uden

Interesse at det bringes til mere almindelig Kundskab, at der

ogsaa i Vestindien forekommer en Art af denne Slægt. Det fore-

liggende Exemplar er hjembragt af Captain Hedemann af vor

Marine; det er noget ufuldstændigt — det mangler nemlig det

hoire Forbeen og storste Delen af begge de lange Folere, —
men det er dog tilstrækkeligt til at erkjende, deels at det er en

Art af den ovennævnte Slægt, deels at det er en fra den i det

indiske Ocean levende forskjellig Art,

Skjoldet er noget sammentrykt og forsynet med tre tor-

nede Kygkole, af hvilke de to slutte sig til Pandehornets Side-
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rande, uden at være ligefremme Fortsættelser af disse, medens

den tredie folger Ryggens Midtlinie. Hine begynde over Oie-

hulerne og standse midt paa Skjoldet; den midterste begynder

lidt bagved Oiehulerne og kan forfolges til henimod Skjoldets

Bagrand; den bærer syv Torne, af hvilke den sidste staaer i

nogen Afstand fra Skjoldets Bagrand. Sidekolene bære hver

fire Torne, af hvilke den forreste staaer langt fra de andre, over

Oiehulen; mellem denne Torn og den nærmest cfterfolgende , tæt

under Sidekolene, sidder endnu en stærk Torn paa hver Side. Pande-

hornet er bredt, oventil stærkt udhulet; dets Længde er ^ af

hele Skjoldets fra dets (og Hornets) Spidse til dets Bagrand,

og det har paa den ene Side 3, paa den anden 4 Torne. Paa

Skjoldets Forrand findes endnu en lille Torn paa hver Side under

de store Foleres Udspring. Dets Overflade er iovrigt fint haaret;

stue Uuistei ledsage ligtornene. Brystpladcn er smal. tresidet

og sammensat at fo'lgende Dele: mellem de to bageste Beenpar tindes

lo fremspringende Stykker, som mellem sig begneiulse en dyb Spalte

og bagtil ende med en stærk, fortil vendt Torn, medens deres ydre

Rand er rundtakket. Mellem hvert af de to foregaaende Beenpar

(2del og 3die) findes et lille fremspringende Pladepar med respek-

tive 2 og 3 Par Torne, og foran andet Beenpars Fæste endnu

et lille Tornpar. Den sidste Kropring (Thorax-Ring) er ikke fri.

— Halen er kun lidt længere end Skjoldet (Pandehorncl med-

regnet); de fire næstforsle Halenriges Sidedele lobe ud i en

bagtil rettet Torn, som aftager i Styrke med hver Ring. Den

næstsidste har en takket og indskaaren, med nogle lange Bor-

ster udstyret Bagrand; den sidste er saa lang som de to fore-

gaaende tilsammen «Jg c. \ længere end den er bred. dens Bag-

hjorner afrundede; midt paa hver af dens Siderande sidde to Smaa-

torne, ligeledes ved hvert Baglijonie: dens Bagrand er forsvnet med

lange, stive og fjerede Haar; nogle lange Borster sidde desuden

ned ad dens Midte.

De indre Folere bestaae af et Skaft paa 3 Led, hvis

Længde tilsammen er lig med Pandchornets, og to mangeled-
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dede Svober, en indre tyndere og en ydre tykkere. De ydre

har en lille Torn underneden, det andet en storre udvendig ; af

Svoben ere kun de tre indre kraftige Led, som naae til Spidsen

af Pandehornet, bevarede. Samme Længde har ngs;ia Fulerl>l;»de(.

hvis s t ('irs te Brede ligger nærmere ved Grunden end ved Spid-

sen, som lober ud i en stærk Torn. 6 i nerie ere korte og

runde. Det ydre Par Kjæbefodder rager ud over Hornets

Spidse med sine to yderste Led; dets 5 indre Led have hver

en Torn i Spidsen indvendig, det 3die og 4de tillige een ud-

vendig. Det venstre Forbeen er ikke meget kortere end hele

Dyrets Længde, af en smækker, langstrakt Form, Ha an den ikke

prismatisk som hos en Nephrops, men snarere lidt fladtrykt,

med en Række Torne og lange Borster langs med sin indre og

ydre Rand, men forresten glat. Den tresidede Arm har tre

Rækker af Torne, svarende til de tre Kanter, foruden flere nær-

mest ved Ha and roden, der ligeledes er stærkt tornet. De fol-

gende Beenpar ere alle sar-bles spinkle, aftage i Længde bag-

til og ende med el tornet Kloled, hvortil der svarer nogle

Torne paa Spidsen a!'«|e" næstsidste Led; af disse Torne er der dog

paa 2det og 3die Beenpar kun udviklet een, men saa stærkt, at

den danner ligesom en Antydning til den forresten mang-

lende slive „Finger", som pleier at findes paa dette. Sted hos

Hummer-Arterne (Astacinerne) og danner disses smaae Klosaxe.

Det forste Hale fodpar er meget lille, udeclt, de andre tvegre-

nede, det sjette af sædvanlig Bygning, med to Torne paa Grund-

leddet og med lange Borster og Randhaar af samme Be-

skaffenhed som paa del sidste Haleled; ved det ydre Hjorne af

dets ydre Blad sidde 2 Torne, paa det tilsvarende Sted af det

indre Blad een Torn ; desuden flere smaa langs med den Tvær-

Linie, som deler det ydre Blad i to Stykker.

Udmaalinger: Længden af Skjoldet 29mm



Forbeen

Nogle lyse baandformige og ringdannede Tegninger paa

Skjoldet og Pandehornet samt nogle lyse Draabepletter paa Ha-

len vidne om, at denne Krebs som levende har havt en temme-

lig livlig Tegning.

Forskjellen fra den ostlige Art (E. pictus A. M. E.) turde

fortrinsviis ligge i de langt svagere og smækkrere Klosaxe (for-

udsat at dette ikke er Folgen af det her beskrevne ladit ids Ung-

dom), og dernæst i at Ha andens Rygside er fuldkommen

glat uden de talrige Vorter og Gryn, som udmærke E. pictus.

— Mellem de ovrige Astacini kjendes Slægten strax vod .Mang-

len af virkelige Klosaxe paa andet og tredie Fodpar.



Yderligere Bemærkninger om Mælketandsættet hos

Remmesælen (Phoca barbata),

t den 6te Mai 1864.)

Meddelelse, Prof. Rei nh ard t gav Forenin-

gen om det ;ii' ham iagttagne Mælkelandsæt hos KJapmydsen,

Cystopkora cristata, (see foran S. 248 og flg.) har han knyttet nogle

almindelige Bemærkninger over Sælernes Mælketandsæt, forsaaudt

som rigtige. Men i enkelte Punkter af hans Udtalelse om det

af mig iagttagne og i vore videnskabelige Meddelelser for 1860

beskrewie Mælkelandsæt hos Remmesælen, Phoca barbata , kan jeg

ikke aldeles samstemme med ham, eller er endog al' (nedsal

Mening.

Prof. Reinhardt lægger i sin Meddelelse en ikke ringe

Ve-I paa, al deri t ride M;elkekindtatid. som jeg hos mit Exemplar

afRemmesælangen — det eneste hidtil undersogte — havde be-

skrevet og afbildet (Tab. V. fig. A. ,,„) kun tor betragtes som en

abnorm Forekomst rime'igws endogsaa som en aldeles individuel.

Imod en saadan Udtalelse kan jeg naturligvis paa det Stand-

punkt, Kjendsgjerningerne endnu staae paa, ikke have stort at



Opfattelse, om man har Ret til at tillægge mig en synderlig

derfra forskellig Anskuelse, saavel ifolge de Udtryk, jeg paa

forskjellige Steder i Beskrivelsen har brugt, som ifolge den Tand-

formel, jeg S. 255 har givet af Mælketand sættet og i hvilken jeg

jo ikke uden videre har regnet denne fjerde Kindtand sammen

med de andre, men netop har i en Parenthes sat denne Tand

udenfor dem, antydende dens afvigende Værdi for Formlen.

Hvor ofte denne Afvigelse maatte forekomme, derpaa har

jeg vist ikke lagt nogen særlig Vægt. Efter at have bemærket,

at det godt kunde være, at denne Tand ikke forekom hos alle

Remmesæler, endsige hos de andre egentlige Sæler, har jeg jo

tilfoiet: „Derfor vil dog denne Tands Tilstedeværelse i liere eller

fifl«' Tilfælde, ja selv om det kun var i ganske enkelte, ikke

lyse en lignende Uregelbundethed paa et andet Sted og kaster

derhos ogsaa ofte Lys paa hvad der paa et tredie Sted helt

uventet s\ncs at være fuldkommen regelret. Maaskee kunde

delle ogsaa blive Tilfældet her med denne extraordinære Fore-

komst." S. 259. Men derimod har jeg nok lagt Vægt paa den

Omstændighed, at naar den maatte forekomme, vilde Forholdet i

det senere Tandsæts Stilling medfore, at denne lille Tand kunde

og nbdvendigvis maatte en Tidlang blive staaende tilbage imel-

lem de storre Tænder af sidste Sæt paa Grund af det ejendom-

melige storre Mellemrum, der hos denne Art findes imellem

fjerde og femte Kindtand og som nogen Tid idetmindste \ilde

sikkre den for at blive borttrængt. Hvormeget man end vil frem-

hæve de Distancer, der sporadisk hos Sælerne forekomme fnst

og her imellem de andre Tænder, eller som endog noget kjende-

ligere lindes just imellem fjerde og femte Kindtand, saa er det

dog aldeles umiskjendeligt, selv naar man har en storre Række

af de forskjellige Sælers Cranier hos sig, at dette Gab hos

RemmesæJen er baade noget mere regelbundet og storre end hos

de andre Arter. Men forovrigt er det en Selvfolge, at jeg ogsaa
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for de andre Arters Vedkommende

forefindes, vil lillægge dette samm

tallig Tands midlertidige Opbevari

det senere Tandsæt; og Bevaringen

borg eengang i Overkjæben imellem fjerde og femte Kindtand

hos IhUahoerus grypus fundne Tand tager jeg ikke i Betænkning

delvis at tilskrive dette Forhold, der oftere træder tydelig op

hos denne Sælart.

Her kommer jeg nu til et Punkt, angaaende Vedligeholdelsen

af en saadan Tand naar den eengang var traadt frem, hvori jeg

ikke fuldt samstemmer med Reinhardt, thi han yttrer, at det

vilde være vanskeligt at indsee, hvorfor den ikke skulde kunne

holde ud omtrent ligesaa længe som de blivende Kindtæn-

der. Jeg maa fastholde, at den efter al Sandsynlighed kun en

Tidlang kan tænkes at kunne blive tilbage imellem disse, og det

af to Grunde. Paa den ene Side vise nemlig saavel mine Ud-

tryk som Figuren, at Rodderne af denne Tand, hvis Krone

ragede langt mere frem af Tandkjodet (Gummerne) end nogen-

somhelst af de andre Mælkekindtænders, ingenlunde trænge ind i

Kjæbebenet i den Dybde, hvori de andre storre Kindtænder

foran og bagved den ville fæste deres Rodder, og dog maa det

fremhæves, at dens Rodder kunne i Henseende til Længden

betragtes at have afsluttet deres Væxt. Paa den anden Side

maa det erindres, at om end ikke Nabotænderne umiddelbart

komme til at stode den af, derved at de, som ellers Tilfældet er

med Melkekindtænder, opæde dem franeden af eller resorbere

dem, saa medforcr dog deres egen Udvikling en meget stor Om-

arbeidelse af den omgivende Benmasse, og denne maa jo m'id-

\eudig drive de afsluttede Smaatænder mere og mere ud af

Kjæberanden. Dette vilde jo i enhver Kjæbe blive Tilfældet og

endnu mere hos Phoca barbata, bvis Evne til at udfylde Tand-

hulerne hurtigen og stærkt med Benmasse Prof. Reinhardt

i en anden Retning ogsaa selv med Rette har gjort gjæl-
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Endnu mere afviger jeg dog fra Prof. Reinhardt deri, at

han mener det naturligere at henfore den overtallige og, lader

os indtil videre foie ham og sige: individuelle. land i heg^e Sider

af Overkjæben til de blivende Tænder end til Mælketænderne.

Dette kan jeg ikke indromme og jeg bar aldrig kunnet finde denne

Opfattelse naturlig. Der er en bestemt Rhytmus eller Taktfolge,

hvori de enkelte Tænder, der hore til samme Sæt, bryde frem

og indtage deres Plads og det saavel i Forhold (il hinanden ind-

byrdes, som til Tænderne af det forudgaaende eller el;

Sæt. Til denne har jeg her forst og fremmest stottet mig. og

ifolge denne kan man efter min Overbevisning ikke indromme, at

en Kindtand, der er fremkommen med Mælketænderne og brudt

saa tidlig frem, at dens Krone, hvad flere Gange er blevet be-

rort, traadte mere frem af Tandkjodet end nogensomhelst af

Mælketænderne, ikke skulde nærmest være at henregne til dette

forste Sæt, naar den ovenikjobet fremkommer paa en Plads eller

i en Region i Kjæbcn, der ikke forst frembringer Tænder af det

Udvikling saalangt forud for dette Sæts, at de ere afsluttede

i Væxten, medens den blivende Kindtand, der normalt forst

bryder frem, og det endog særdeles tidlig, neppe har begyndt

sin Afsnoring til Rod. Det vilde være, saa synes det mig, at

overgive sig til Vilkaarligheden. ikke af lade denne Taktfolge her

være det afgjniende ,
og det saameget mere, som efter min Op-

fattelse baade Tandens Form og Storrelse minde langt mere om

Mælketænderne end om de blivende. Idet jeg i disse lo Hen-

seender henviser til Figurerne, skal jeg blot tilfnie , al det efter min

Mening ikke er saa aldeles rigtigt at ville finde noget afvigende fra

Uælketandsfypen deri. at denne lille Tands Rodder skræve mindre

ikke med Underkjæbelænder den heri skal stemme nærmest overens

men med Overkjæbetænder, og det er dog vel umiskjendeligt, al dis-

ses Rodder ere mindre skrævende end l*nderkj,t'bet;endernes (saa-

ledes som de fuldstændigere bevarede Tænder i Fig. C. D. af
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Phoca gronlandica vise os det). Naar den midterste M

tand i Overkjæben af selve Phoca barbata synes at skræve noget

mere, da maa jeg udtrykkelig fremhæve, at en ikke ringe Del

af den stærke Udhuling skyldes en Resorption. Hvad Kronens

Storrelse og Form angaaer, da vil jeg jo ogsaa nok fastholde,

men forovrigt synes det mig nu saameget vanskeligere at lægge

særlig Vægt paa Overensstemmelsen, efterat Prof. Reinhardts

Unge af Klapmydsen har vist saa stor Forskjel i Form og Stor-

relse mellem den inderste og de foran denne siddende Mælke-

kindtænder. Jeg kan ikke forlade den Mening, at der haade

ifolge Grundene, som pro og contra ere fremsatte, og ifolge

det umiddelbare Indtryk af Figuren og selve Exemplaref , deles

naturligs! imellem de to Tandsæt paa den Maade, som jeg i min

lorste Uliandling gjorde det.

Til Slutning endnu kun en Bemærkning angaaende Stillingen

og Retningen af Mælkehjornetanden hos Gronlandssælen, idet denne

Tand viser sig mere horizonlalt liggende hos de andre Sæler.

Hvad der er tilbage af Mælkehjornetanden hos mil Exemplar af Rem-

mesælen er jo aahenbart kun Tandspidsen , og den borta-dle Del

maa tænkes at have fortsat sig skraat over den store Hjorneland

af senere Sæt, da Roden af Mælketanden jo ligger altid bag-

ved den blivende Tand eller dog ved dennes Bagrand. Roden

med en Del af Kronen er her aldeles resorberet bort; efterat

dette er skeet, kan den senere Tand vel have forandret Stil-

lingen og Skraaningen af den i Kjtidet liggende Stump noget,

saaledes som Prof. Reinhardt allerede har bemærket det S. 253,

men det kan ikke være meget, og selv som min Figur efter

Præparatet gjen^iu-r del, miks den mig i ikke ringe Grad at

minde om Tandens Stilling efter Nordmanns og Reinhardts

Angivelser, Men derimod har jeg ingen Tvivl om, at min Figur af

denne Tands Stilling hos Phoca yronlandica ikke gjengiver dette

Forhold rigtigt, og at de ikke saameget ved Indtorring sum

ved stærkt Tryk noget forskudte Mælketænder i Mundens forreste
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Parti efter Opblødningen ere ikke blevne bragte i rette Stilling,

saa at baade Hjørnetandens Roddel er rettet altfor meget iveiret

og den hele Tand skudt altfor meget fremad. Denne Berigti-

gelse beder jeg vel erindret, saavel til Bestyrkelse af Prof.

Reinhardt s grundede Bemærkning foran S. 253, som med

Hensyn til Hr. Corneles de Graveres Yttring i samme Ret-

ning. (Het Gebit der vinfoetigen Zoogdieren (Pinnipedia); Gronin-

gen 1864 S. 54).
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underrettet om den le derpaa uden Op-

skadiget og til at kunne lade udfore en Tegning af den. Det

lykkedes tillige Meddeleren at træffe en Overeenskomst med
Eierne om at sælge ham Dyret efter at det var afspækket samt

at tillade ham at besorge Afspækningen, og det Zoologiske Mu-

sæum kom saaledes i Besiddelse af det i enhver Henseende alde-

les fuldstændige Skelet.

Indstrandingen af denne Grindehval har en særegen Interesse

derved, at det er forste Gang, at denne store Delphin vides at

have viist sig i Kattegattet og dets mindre Bugter; hverken dan-

ske eller svenske Forfattere have hidtil kunnet anfore noget

Exempel paa, at den tidligere skulde have været iagttaget i disse

Vande eller være strandet paa deres Kyster. Folkene i Asnæs

havde ikke bemærket, om den strandede Grindehval havde været

i Fdlge med andre, som vare undslupne, eller ikke. Da Grinde-

hvalen imidlertid er et stiskal tli-t D\r, er det jo vel snarest at

antage, at det har været en heel Flok, som er kommen ind i

:n Mallen (Silurus glanisj. Efterat Mallen ikk.

forekomme i Soro So, er det væsentligst 1

t i Elben langs Holsteens Grændse, der kan

ndt Danmarks Fiske, thi der foreligger logen .'

en skulde have hjemme i nogen anden Flod el

Interesse at erfare, at denne store og mærkelige Fisk ogsaa fe

kommer ved Itzehoe i Storfloden, og han foreviste i den Anl

Ding Hovedet af et anseeligt, der fanget Exemplar, hvilket ]

ved Hr. Major F. Bauditz' s godhedsfulde Medvirkning i Ef

aaret 1863 havde modtaget fra Hr. Lockdam, Vagtmester ved

dengang i den n\ s næ\nte By liggende Dragonregiment. Hr. Locki

havde lid efter anden fanget 3 Stykker af forskjellig Storre

saa at der ingen Tvivl synes at kunne være om. at io Ma

ganske regelmæssig forekommer i Storfloden.

3) Piilrokken, (Trygon pastinaca). Da Professor Kroyer
sluttede sit Værk om Danmarks Fiske havde han endnu ikke

noget Exemplar af denne Rokke fra vore Kyster, men optog

get \ed Hiisholmen, og ifolgo en An-i\ (•!.-<• af at'dode i. k - i i

om, at den ogsaa var taget ved Kullen. Arten er Bttledea li

kim saa sjeldent iagttaget i \ore Vande, at yderligere Exem
paa dens Forekomst fortjene at blive bekjendte, og Meddelt

foreviste derfor et Exemplar, som han havde kjold al nogle

skere, der i Efteraaret 1862 havde fanget det ved Frederiksh



og taget det med sig hertil Byen, som en dem ubekjendt Sjel-

denhed. Endelig

4) en Berigtigelse af en Angivelse af Hr. Professor Kroyer

storisk Tidsskrift, 3die Række 2det Bind. Denne Berigtigelse er

allerede trykt i Vidensk. Meddelelser for 1863, S. 236.

. 19de Februar. Hr. Professor Steenstrup fortsatte og sluttede sit i næst-

forrige Mode begyndte Foredrag om Flynderfiskenes Skjævhed.

, 4de Marts. Hr. Professor Orsted meddeelte Bidrag til Naaletræernes

Morphologi og omtalte navnlig Abietinernes Blomster. (See S. 1

og folg.)

18de Marts. Hr. Professor Orsted fortsatte sit Foredrag om Naaletræer-

nes Morphologi og gav navnlig en Fremstilling af Cypressernes

Blomster.

Dernæst meddeelte Hr. Professor Reinhardt en Bemærkning

om Fodens Bygning hos Fuglefamilien Pteroclidæ, og viste, at

begge dennes Slægter, Pterocles og Syrrhaptes, udmærke sig ved

kun at have 4 Led i Ydertaaen og ved at besidde to ossa sesa-

moidea, liggende bag paa Hælledet, og en lille Beensplint langs

Bagsiden af Lobet, Ejendommeligheder, der samlede kun synes at

forekomme hos denne lille Familie. Da disse Iagttagelser allerede

ere optagne i Meddelerens Afhandling om Steppehonsene i forrige

Aargang af Vid. Meddel. S. 213, henvises, hvad Enkelthederne af

dem angaaer, til denne.

13de April. Hr. Professor Steenstrup forelagde paa Hr. Seminarielærer

Bostrups Vegne en længere Afhandling om Laalands Vegetations-

rørbold (see S. 37) og meddeelte et Udtog af Samme.

Derpaa meddeelte Hr. Professor Bernhardt Begyndelsen af et

Foredrag om Klapmydsens (Cystophora cristata) hidtil ukjendte

ufodte Unge og dens Melketandsæt.

27de April. Hr. Professor Bernhardt fortsatte og sluttede det i forrige

Mode begyndte Foredrag med nogle Bemærkninger om Tandskiftet

hos Sælerne i Almindelighed. (See S. 248 og folg.)

6te Mai. Hr. Professor Steenstrup fremsatte nogle Bemærkninger med
Hensyn til Professor Reinhardts Anskuelser om enkelte Punkter i

Remmesælens Melketandsforhold. (See S. 269.1

Professor Beinhardt bemærkede i Anledning af dette Fore-

drag, at hvis han af det turde slutte, at heller ikke Prof. Steen-

strup betragter den problematiske Tand i del paagjældende Rem-

mesæl-Cranium som andet end en individuel Abnormitet, saa

troede han, at der var Enighed i det Væsentlige, og lagde ikke

stor Vægt paa de Uovereensstemmelser, som der forresten maatte

være i Steenstrups og hans egen Opfattelse. 1 enkelte Tilfælde

forekom den formeentlige Meningsforskel ham endog saa ringe,

at den saa at sige næsten blev borte for ham mellem Fingrene,



naar han vilde til at eribe d en. Navnlig gjaldt dette om d

forskjellige Varighed, som Ste enstrup havde fremhævet, at beg

Parter tillægge den efter li

sæt indtrædende Melkekindtan d. I Steenetrups Afhandling om

drages i Tvivl,« at det andet Tandsæts Tænder »endnu en meg
lang Tid« ville skaane dun f

Ulig Tand i Kindtandrækken »hos d

mere eller mindre udvoxne D yr.« Hans (Reinhardts) Ord ere,

Tanden vel sagtens maatte kunde holde ud »omtrent« liges

folgende ellei ersi mi ! _ , _ is maa fortrænges

af de tvende Tænder af det andet Tandsæt, mellem hvilke den

har sin Plads, saa vilde Reinhardt vissolia ikke benætte. at Tæu-

der var saa rigHig Had,-

Immhlr-,

•er Tid

derlige Tandsysten

de tre Sælarters M-Ikelan

lig være temmelig

berort et saa nærl iggende Moment,

Betydning netop f<)r det nysnævnte

det virkelig havdii hele den Vægt



(Cephalosporium). (See Vid. Seisk Oversigt 1865 S. 11.)

pletter, gkjon ig antages, at disse Pletter

hos Odinshonsene kun forekomme hos Hannerne.

Dernæst holdt Hr. Dr. med. E. Bergh et Foredrag om en ny

irt.ro. (See S. 178.)

Endelig foreviste og beskrev Hr. Dr. C. Lutken en ny Sand-

orm fra Vestindien, Arenicola (Pteroscolex) antillensis. (See S. 120.)

(1. 9de December. Hr. Cand. magist. Elberl'mg meddeelte Resultaterne af



lige Forsteninger; men i Reglen har dette dog ikke fundet Sted,

og man har da kun tilbage en huul Afstobning af Plantedelens

ydre Form. — Bestemmelsen af Planterne har ofte været meget

ganske lidet Materiale; kun i ganske enkelte Tilfælde har han

Brudstykker af saadanne. De fleste Levninger tilhore træ- og

buskagtige Planter; blandt disse ere folgcnde de Mgtig<ie: Pimtt

silvestris (funden paa flere Steder); Betula odorata; Corylus Avel-

lana; Ulmus monttmal; fiere fcrter af Salix, der neppe lade sig

bestemme med Sikkerhed, men som alle hore til Graapilenes Gruppe

(S. cinerea, S. capraeal, S. auritol ol .s rqMwfJ; Populus tre-

mula (kun enkelte Brudstykker.-. Tdla parrijolUi tilligemed Hedera

Jlelix nif^et hyppig ved Maglekilde; liUahnwi Frangula (et en-

kelt Brudstykke). Blandt Levningerne af urteagtige Planter kunne

nævnes: en Frugt af Angelica silvestris; et Par store Blade, som

inaaskee tilhore en luv.ll. ladet Bumex; Smaablade af Pteris aqui-

lina; Frugter af Chara og Stængclstykker af Equisetum? ; des-

sig noiagtigt bestemme med det forhaandeimerende Materiale (nogle

brede Blade synes at tilhore Phragmites communis).

Alle disse Planter (med Undtagelse af Pinus silve»lris. In is

geognostiske forhold «>- al h\rle\ mug« rne . nemlig at alle de

undersdgto Kalktul'danneNer ere alluviale.

d. 14de December. Hr. Professor Reinhardt gjorde nogle yderligere Til-

foielser til sin Meddelelse i forrige Mode om Bugepletterne og

Kjonsdragterne hos Odinshonsene, hvorefter

Hr. Dr. C. Lutken holdt et Foredrag over de levende Arter

af SlægLe.

December. Hr. Dr. C Luthen fortsatte og sluttede sit i forrige

Mode lwn\ ndte Foredrag, hvorefter

Hr. Professor A. S. Orsted fremlagde en Bearbeidelse af de

af afdode Liebmann i Mexico og ham selv i Centralamerika

samlede Loranthaceer, som Hr. Prof. D. Olivier ved den botaniske

Have i Kew paa hans Anmodning havde leveret. (See S. 170.)
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