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Forord.

Uen lille Aflmiulliiig, lur hvilken jeg har udbedt mig IMuds i Selskabets Skrifter, yder

Bidrag til Kundskab om den Fiskefamilie, som Joh. Miillcr sondrede ud fra Laxefiskene

(Salmoniderne), til hvilke de tidligere henregnedes ligesom Characinerne eller »Karpe-

laxene«, under Navn af Se ope linerne , efter Hovedslægten, den artrige Scopelttn-

Slægt. Som dansk Benannelse kan man efter Krøyers Forslag benytte »Laxesild« —
dermed er deres omtrentlige Plads i det iclithyologiske System antydet. <»g jeg beholder,

som det nedenfor nærmere udvikles, denne Familie-Benævnelse i dens oprindelige Omfang,

uanseet at man i en senere Tid har delt den i liere — tre — som dog synes mig ikke at

være godt afgrænsede. Skulde jeg gaa ind paa en Deling, niaatte jeg enten erklære mig

for en Tvedeling eller følge de nordamerikanske iehthyologer og dele den i mange.

Den ichthyologiske Systematik har jo endnu ikke fundet sit sikre Idgangspuukt, sin faste

Grundvold, og de ichthyologiske Systemers Antal er derfor stort. Dette gjælder jo for

øvrigt ogsaa om andre Grene af Zoologien, f. Ex. Fuglene eller Molliiskerne, hvor man

heller ikke, trods mange Forskeres energiske Fordybelser i den anatomiske Fndersøgelse,

som skulde tilvejehringe dette Grundlag, er naaet videre end til højst at skimte den Lede-

traad, som skulde føre til Alaalet. Thi det er indirekte .Maalel for al zoologisk og botanisk

Forskning, i Systemet samles som i et Brændpunkt al vor zoologiske eller botaniske Viden.

Det ligger nærmest for Fiskeklassens Vedkommende at søge Grundlaget i et fint gjeunem-

ført komparativt Studium af Benbygningen , men derpaa er man egentlig først for nylig

begyndt, der mangler i denne Henseende mange Gange mere end der er præsteret, uagtet

dette Studium vil have en overordentlig Betydning ogsaa for Palæ-ichthyologien , hvis Be-

stemmelser af de i Jordlagene opbevarede Skeletter eller Skeletdele vistnok paa mange

Punkter endnu er yderst mangelfuld. At man ikke er kommet videre end man er, i denne

Gren af Zoologien, har naturligvis sine gode Grunde. Den beskrivende Ichthyologi —
lehthyografien — maa først bane Vejen, ordne Materialet, skaffe Overblikket tilveje o. s. v.

Det foreliggende Arbejde er en Frugt af Bearbejdelsen af en Del af de Indsamlinger

af pelagiske Organismer, der, som del vil være Selskabet og den zoologiske Verden bekjendt

29*
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fra tidligere Lejligheder, i en Aarrække udførtes af Søfarende, Læger og Naturforskere pua

.Foranledning og under Ledelse af det daværende Universitetsmuseums Bestyrer, Prof. Steen-

strup, selvfølgelig med Medhjælp af mig, den daværende Assistent. Der foreligger jo

alt i Selskabets Skrifter, dels under Fælleshenævnelsen »Spolia atlantica«, dels uden denne,

en Række Bearbejdelser af det paa denne Maade tilvejebragte pelagiske iMaleriale, hvortil

der ikke noget andet Sted turde være tilvejebragt noget i Righoldighed svarende. Hvad

det ichthyologiske Udbylte angaar, da har jeg allerede for en Aarrække siden — foruden

mindre Bidrag i vore »Oversigter« og i den naturhistoriske Forenings "Videnskabelige Med-

delelser«, ved hvilke jeg her ikke skal dvæle, da jeg faar Lejlighed til at nævne dem i

det følgende — i en større Afhandling , som Selskabet har givet Plads i sine Skrifter,

behandlet hvad jeg vilde kalde en Tredjedel af dette Udbytte, nemlig de Suiter af Fiske-

Unger, der kastede Lys over de Forandringer, som mange, især pelagiske Fiske undergaa

under deres Væxt og Udvikling, og om hvilke man tidligere vidste forholdsvis lidt — og

det er da heller ikke meget nyt, som man har faaet at vide siden. Resultaterne forelaa

saa at sige færdige i Indsamlingerne, det galdt kun om at faa dem frem ved taalmodig

Sammenstilling og Sammenligning. Og en væsentlig Del af Udbyttet var Systemets Be-

frielse for en ikke saa ganske kort Række af nominelle Slægter, der vare opstillede paa

midlertidige Ungdomsformer. En anden Tredjedel af Materialet — bortseet fra forskjellige

Smaa-/Emner — er den store Mængde, der er indsamlet af de saakaldte Leptocephaler

eller Uelmicht hylder — "Ormelisken — en Type, der er erkjendt at niaatte være

Larver, der endnu staa paa et lavt Uddannelses-Standpunkt, tildels i det mindste af Aalenes

Type, men om hvilken der er opstillet den Legende, at de skulde være monstrøse, ud-

skejende Larver af visse Aaleslægter, der vare konme paa Afveje ved af Havstrømmene at

føres bort fra Littoralbæltet og ud i det aabne Hav, hvor de ikke kunne trives rigtigt, ikke

udvikle sig til det de skulde, men maa gaa til Grunde i den store Verden efter et for-

spildt Ungdomsliv — en Theori, som i den allersidste Tid er bleven udvidet til andre

kjønsløse pelagiske Larveforrner, af Krebsdyrklassen især, hvis Sammenhæng med Søknælere,

Bjørnekrebs og Languster man dog meget godt kjender. Jeg liaaber, at disse altfor

dristige Theorier snart ville forsvinde igjen, efter at man for én Leptocephal- Forms

Vedkommende umiddelbart, i Akvariet, har iagttaget dens Omdannnelse til en almindelig

Hav-Aal [Conger vulgaris)^). Hvorvidt det vil lykkes mig at yde et Bidrag til dette Sporgs-

maals yderligere Løsning ved Studiet af vor store Leptocephal-Samling, tør jeg endnu ikke

udtale mig om; maaske sker det forinden ved Andre. — Den tredje Hovedpart af vor

pelagiske Fiskesamling er nu netop Seope linerne (s. 1.). Af denne Gruppe er der ind-

samlet flere hundrede Individer, mest Smaaformer eller Unger; thi denne Gruppe bestaar

') Yves Delage, Comples rcndiis de liicadcmic des seiences, elc. CIII (I88G) p. 698.
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jo kim for en Del uf Former, der som iidvoxiie komme op til Overfladen fornemmelig om

Natten , for en meget stor Del er det Dybhavsforraer, om der end synes at være en Del

af disse , hvis Yngel holder sig mere til højere Vandlag og derfor kan fanges i Slæbe-

iieltel; al undersøge Dybhavs -Dyrelivet er man forst senere kommet rigtig ind paa, og

vor Stat har endnu ikke ydet sit Bidrag dertil. Paalidelige — tildels kunstige og kost-

bare — liulrelninger til al indfange de Dyr, som opholde sig i iMellemlagone mellem Over-

lladen og Havbunden har man jo endog først opfundet i den allerseneste Tid. — Under-

søgelsen af dette Materiale har krævet megen Tid og megen Taalmodighed , og jeg har

maattet spørge mig selv, om jeg ogsaa anvendte min sparsomt lilmaalle Arbejdstid

forsvarligt paa denne Maatie. Men det stod for mig som et Pligtarbejde , der skulde

gjennemfores. Mit Materiale har jeg dog maallet søge supleret, dels ved gjennem ven-

skabelige Fagfæller i Italien at skalle mig saa meget som muligt af de middelhavske

Scopeliner — Middelhavet er jo en Hovedkilde til Kundskab om det pelagiske Dyreliv,

som dér ofte og paa visse Steder sammentrænges af Havstrømmene , saa al del bliver

mere tilgængeligt — dels ved Laan fra enkelte Museer (Stuttgart, Uerlin), naar det galdt

om at konstatere , hvad det var, der var bleven beskrevet. iMuseet i Kristiania har vel-

villigt tilsendt mig til Benyttelse, hvad det besad af pelagiske Scopeliner; var det end ikke

forholdsvis meget, saa var det godt og suplerede paa flere Punkter mil iMateriale paa en

meget ønskelig Maade. Men nogen større Ånstrængelse for al samle Materiale efter den

størst mulige Maalestok fra de flest mulige Museer har jeg ikke gjort, dels fordi del hele

da let kunde blive uoverkommeligt for mig, dels fordi del dog ikke kunde blive noget

tilnærmelsesvis udtømmende. Nye Dybhavs -Expeditioner ville upaatvivlelig endnn bringe

meget nyt frem i denne Retning, saa at mil Arbejde knn vil l'aa en forbigaaende Betydning;

men dette gælder om mangt og meget, for ikke at sige om alle lignende Bestræbelser.

Den største Vanskelighed har jeg mødt ved Udredelsen af de talrige Arter, der

forehui mig — mest i ungdommelige Kxemplarer, men heldigvis dog i mange Tilfælde af

mere udviklede — af den artrige Scopelus - Slægi, hvis Arier i det hele synes mig at være

mangelfuldt definerede. Nøglen til Artsbegrænsningen fandt jeg i et strængere Studium

af Fordelingen af Lysorganerne ^ Lyspletterne eller Lyskirllerne — som man mærkeligt

nok ikke har skænket den Opmærksomhed, som de dog aabenbart fortjente. En italiensk

Zoolog, Dr. Uaffaele, har her brudt Isen, men ikke gjennemførl det helt af lAhmgel paa

en fast Terminologi; at indfore en saadan blev da det, jeg først maatte foretage mig. Del

gik her som saa ofte, hvor man kimde være tilbøjelig til at opgive Ævret ligeoverfor

Formernes Mangfoldighed og mistvivle om, al Artsbegrebcl tilfulde kunde hævdes, indtil

man har havl det Held al finde , hvad del var, det egentlig kom an paa. Hvad der her

voldte Vanskeligheden, var paa den ene Side det, at visse Ordninger og visse Talforhold

vare i høj Grad konstante indenfor Slægten , kom igjen hos alle Former, medens andre
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vislc sig leuimelig variable indenfor det, som do,^ inniskjendeiig \ur samme Ai't, og under

denne tilsyneladende Forvirring lik man ikke øje paa, hvad der i Ordningen og Fordelingen

var det konstante indenfor Arten, men \ariabelt indenfor Slægten. For at udtrykke disse

Forskjelliglieder paa en simpel, let overskuelig Maade har jeg ladet udføre en Række

skematiske Figurer, der med nogenlunde Bibeholdelse af Artens Omrids og almindelige

Habitus gjengive det specifike i Lyskirtlernes Fordeling, saaledes at del er muligt straks

al skjonne, om denne slemmer med et foreliggende Objekt.

Med Hensyn til disse Lysredskabers Bygning maa del va'rc mig tilladt at henvise

til I)r. Lendenfelds fortraefl'elige Undersøgelser paa det ved ('.hallenger -Expedilionen

tilvejebragte JMaleriale — Undersøgelser, som ville blive gjenoptijgne paa det af Alexander

Agassiz i det Stille Hav indsamlede Materiale. Jeg skal kun erindre om, al en af de

første positive Iagttagelser over en lysende Fisk af denne Gruppe skyldes vort Medlem,

afdøde J. Ueinhardt. Ua denne Iagttagelse imidlertid ikke har tildraget sig den (jp-

ma'rksomlied, som den fortjente, har jeg i det følgende aftrykt det væsentligste af den.

Med Hensyn til det Spørgsmaal , om Scopelinernes Lysning ikke muligvis skulde have

Betydning for Kjonslivet, skal jeg henvise til det følgende.

I et Tillæg afhandler jeg en formentlig ny Fiskeslægt, hvis eneste foreliggende Art

og Exemplar af Kapt. Andrea er taget i Maven af en stor pelagisk Makrellisk, som

uden Tvivl stiger ned til ret betydelige Dybder, i Mundingen af -Gamle Bahama-Kanalen«.

Det er gaaet mig med den, som det er gaaet et Par fremragende Ichlhyologer med andre

Former, at vi vildledede af det habituelle have ved en flygtig Betragtning henført til

Scopelinerne, eller været tilbøjelige til at henføre til disse, hvad der i Virkeligheden hørte

ganske andetsteds hen. Ved Modtagelsen havde jeg, uden nærmere Undersøgelse, som

forbeholdtes den Fremtid, som nu er kommen, sat den i Magasinet blandt Scopelinerne.

Leon Vaillant forelaa der ogsaa en Dybhavsfisk, som han, slaaet af dens habituelle

Lighed, benævnede Scopelogadus og mente at kunne sætte blandt Scopelinerne, uagtet den

i ichthyografiske Kardinalpunkter afveg fra dem paa den mest afgjorte Maade. Senere har

han erkjendt, at det er en Berycide — en MelamphaSs. Værre gik det Ichlhyologiens

Stormester Dr. Giinther, som beskrev i sin foreløbige Oversigt over Challenger-

Expeditionens Dybhavs- Udbytte af Fiske 1 "5cojoeZz<s»- Arter, som han senere i den ende-

lige Bearbejdelse har rigtig henfort til den nysua'vule Berycide-Slægt. Og i Nærheden af

denne Familie vil vel min Pseudoscopelus ogsaa faa sin Plads. Jeg tager deraf Anledning

til at beskrive den i det ^Vrbejde, som herved forelægges til velvillig Modtagelse.
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uRari apjiarc'iit in giirgite nantes"

V i r g. Æ 11 e i d.

L'el al' vore talrige Sofarende, der i Aarevis liave arbejdet i den zoologiske Videnskabs og

vore zoologiske Samlingers Interesse, tilvejebragte iclillijologiske JNIateriale falder, som i

"Forordet" antydet, fornemmelig i 3 Retninger: talrige Leptocepbalider; talrige Scopeliner;

forskjellig Fiskeyngel og I dviklingsformer af pelagiske Fiske. For den tredje af disse

Kategorier har jeg gjort rede i « Spolia atlantica, Bidrag til Kundskab om Formforandringer

lios Fiske nnder deres \'æ\t og Fdvikling , særligt bos nogle af Atlanterbavcts Hojsofiske«

(1880) med 5 Tavler. (K. D. Vid. Selsk. Skr. (o). XII, 9). Mine mindre Afbandlinger om

Lodfiske, Flyvefiske, Sugefiske og Sværdfiske') samt oin nogle nye Berycider-) bør

niaaske ogsaa nævnes i denne Saminenliæng ligesom nogle lejlighedsvis fremsatte Be-

mærkninger om pelagiske Larver af Dybhavs -Tudsefiske i min Afhandling om Ceratias og

I-]iinantoloi}hus^). iJearbejdelsen af Scopelinerne følger her. Vore pelagiske Ind-

samlinger have tilvejebragt et Materiale, der — om det end ikke i kvalitativ Henseende er

særdeles betydeligt — dog er en saa væsentlig Del af det Bidrag til Oceanernes Dyreliv,

som er repræsenteret i vort Museum, at dets nærmere Bearbejdelse længe har ligget mig

paa Sinde. Den her foreliggende Bearbejdelses Mangler turde vel tildels undskyldes med

.Materialets Beskafl'enbed ; del bestaar nemlig især af smaa Former, i Regelen meget unge

Exemplarer: .sjældnere Arter ere ofte kun repræsenterede af faa Individer — medens der af

en almindeligere Art {Scopelus Coccoi) er faldet et overflødig stort Antal Exemplarer — og

Exemplarerne have ofte lidt meget ved at fanges i Slæbenettet. Imidlertid har jeg søgt at

bringe ud af Materialet, hvad jeg formaaede. Forst skal jeg dog oplyse, hvad jeg forstaar

ved Scopeliner — dansk »Laxesild«!

') IclUtiyographiske liidrag. IV. Om niiiilnæbede Sværdfi.skp. særligt nm Hisiiophorns orientalis

(1 T.). V. Museets Siigcfiske (Echeneida) (Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske For-

ening 187.5). VI. liidrag til Flyveliskenes (Exocoeternes) Diagnostik |ib. 1S7C) (1 T.). Icbtlivo-

Ifigiske Noticer. 1. Om Slægten Naticlerus og dens Identitet med Naucrates. (Sni.slds. 1805.)

2) To sjældnere pelagiske Ber\fidor (Overs. K. D. Vid. Selsk. Forli. IS77) (1 T.).

'] K. D. V. Selsk, Skrifter (o) XI. i,.



228 8

Sammenligner man Karaklererne for de 3 "ramilieri Sternoptychidæ, Scopelidæ og

Stomiatidæ , saaledes som de gives af Dr. A. G i'in th e r ("Catalogne of Fishes«, Vol. V;

"Introduction to tlie stiidy of Fishes« p. 582 og G27— 29), vil man ikke standse ved andre

væsentlige Forskjelligheder end, at IVhmden begrænses oventil af Mellemkjævebenene alene

hos Scopelidæ, af Mellem- og Overkjævebenene i Forening hos Stomiatidæ og Sternoptychidæ,

samt at " Pseudobranchiæ« ere tilstede hos Scopelidæ, hvorimod de mangle hos Stomiatidæ

og kunne mangle eller være tilstede hos Sternoptychidæ. Det sidstnævnte Forhold synes

man altsaa ikke at kunne tillægge stor Betydning. Imidlertid vil man for den samlede

Gruppe kunne opstille følgende Schema:

t) Munden begrænses oventil af Mellem- og Overkjævebenene i Forening.

*) i'Pseudohranchiæ« ere tilstede:

a) Arffyropeleciis, Sternoptyx etc.

b) Coccia, Maurolicus etc.

**) uPseudobranchiæ« mangle:

a) Gonostoma, Chauliodus etc.

b) Astronesthes, Stomias, Echiostoma, Malacosteus etc.

jt ) Munden begrænses oventil af Mellemkjævebenene alene:

***) uPseudobranchiæn findes: Scopelus, Scopelosaurus , Odontostomus , Paralepis, Pla-

gyodus etc.

Hos Jordan og Gilbert ("Synopsis of tlie Fishes of Northamerican, 1882) ere

disse 3 »Familier« blevne til G — eller til 7, naar man medtager Astronesthina , som

opføres som l'nderfaniilie af Stomiatidæ. Af disse 7 Grupper kunde der opstilles følgende

Synopsis — uden at jeg dog vil udgive denne Opstilling for videre naturlig.

a. Tn Eygfinner, den første blødstraalet, den anden en Hudtiime;

j-j Legemet er nøgent;

*J Kjgfinij^n er lang, Tænderne stærke: Alepidosmiridæ (Playyodus) (1).

**) Rygfinnen er kort:

t) Tænderne fine : Sternoptychidæ (2) (MauroUcus , Coccia . .Sternoptyx,

Argyropelecus).

tt) Tænderne stærke : Astronesthina (Astronesthes) (3).

t) Legemet er skælklædt;

*) Overkjævens Rand dannes af Mellemkjævebenene alene.

t) Rygfinnen sidder omtrent midt paa Ryggen: Scopelidæ (4) fScopelus ntc.J

tf) Rygfinnen er rykket langt tilbage: Paralepidæ (5) (Paralepis).

**) Overkjævens Rand er bagtil dannet af Overkjævebenet: Chatdiodontidæ (6)

(Chauliodus, Gonostoma).

b. En enkelt Rygfinne; ingen Hudtinne:

Legemet er nøgent: Stonuatidw (7) fStomias, Echiostoma, Afalacosteus etc-A
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Herved er bl. a. al liemærke , at der ikke synes at kunne dr;iges nogen skarp

Grænse mellem nogne og ska^lkiædte Former, og at der indenfor samme Slægt synes at

kunne være Former med og uden Hudfinne.

Uden at ville indlade mig paa det ulnste (og maaske for Tiden uløselige) Sptirgs-

maal, efter hvilke Principer man skal sonderdele Fiskeklassen i "Familier« — hvor vidt

man i denne Retning skal gaa, hvor ubetinget man skal bøje sig for visse « positive

Karakterer« (Overkjævens Forhold, Pseudobranchiæ) , skal jeg indskrænke mig til al udlale,

at jeg forelrækker al holde alle disse dog aabenbart nær beslægtede Former samlede under

Familiebegrebet Scopeiini. Det kan vistnok godt forsvares at opstille « Subfamilier« og

"Grupper« (Tribus) indenfor delle Omraade ; men ikke al sammenholde dem med et fælles

"Familie»-I]aand, synes mig at gjere Brud paa det Naturlige, til Ære for nogle "positiven,

men ikke i andre Henseender betydningsfulde "Karakterer«. Hvorfor "Sternoptychiderne« og

»Stomiatiderne« i Gi'inlhers »Inlroduetion« ere komne saa langt bort fra "Scopeliderne«

(s. st.), er mig en Gaade. Hvorom alting er, vil vistnok Alundens (Overkjanens) Forhold vise

sig at være det vigtigste af de her berorte Forhold — 11. Kner har allerede') frendiævet dets

Betydning for denne Families Systematik — og jeg mener derfor, al man vil kunne indskrænke

sig til at danne 2 Subfaniili(M': Scopeiini (s. st.) og Stomiatini (derunder indbefattet (^liinlhers

Sternoptychidæ). Man kunde da give følgende Opstilling af de hidtil kjendle Slægter:

a. Muudeu begræuses oventil af Mellem kjævebeneno alene: Scopeiini.

. a. Kygfuinen er kort eller middellaug og sidder

f) omtreut midt paa Legemet.

«) Skælklædte Former

t) uden Lysredskaber (Lysplctter, Lyskirtler): Balhysaui-us , Saiirus,

Saurida, Bcitlhosiiiirus, llarpodoii, Aulopus, Bathijptcrois, Cldoropli-

thalmus (Hyphalonedrus), Ipnops (hele Panden et stort Lysorgan),

tt) Med Lysredskaber (Lyspletter, Lyskirtler): Scopclus, Scopelengys,

Scopelosaurus, Nannohracldum.

y?) uøgne: Odontostonius, Omosudis.

tf) Rygfinnen er anbragt langt bagved Midten af Legemet: skælklædte: Paralepis

I Sudisj.

Rygfinnen er lang, strækkor sig over største Delen af Ryggen; nøgne: Plagyodus

(Alepisaurus).

Munden begrænses oventil dels af Mellem kJ æv cbenene, dels af Ovcr-

kjævebenene. Alle med Lyspletter (Lyskirtler). Stomiatini.

a. Legemsformen kort, boj og sammeutrykt: Argyropelecus, Sternoptyx, Stcrnoplychides,

Polyipnus ").
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b. Almindelig- — mere eller mindre, ofte meget, langstrakt — Fiskefoim.

t) Eygflnnen er kort og sidder

*) over Gatflnnen: Stomias, Eustomias, Photostoinias (Thaiunastomias), Opo-

stomias, Pachystomias, Echiostoma (Hyperchoristus), Gonostoma, C'yclot/ione

(Neostoma), Malacosteus, Bathophilus, Sigmops, Photonecles (Lucifer);

**) mellem Bugfinnerne og Gatfinnen : Astronesthes, Opislhoproctiis, Photic/dhys,

Maurolicus, Diplophos;

***) over Bngfinnerne: Coccia (Ichlhyococcus);

****) foran Bugfinnerne: Chauliodus.

ff) Rygfinnen er lang, begynder over Bugfinnerne og ender tæt ved Halefinncn:

Idiacanthus (Bathyophis) ').

Mine Bemærkninger angaa kun Slægten Scopelus (med dens Underslægter), Argyro-

pelecus, Sternoptyx, Thaumastomias, Gonostoma ( Cyclothone ) , Astronesthes, Maurolk-us' og

Diplophos. Af de andre ovenfor anførte Slægter ere nogle littorale eller sublittorale

[Saurus, Saurida etc), andre rene Dybhavs -Typer; men mellem disse og de pelagiske

Arter og Slægter er Grænsen, som ofte bemærket, flydende, og der er mellem de

her omhandlede Former vistnok mange, der vel egentlig have hjemme i Havets dybere

Regioner men af og til — især som yngre — komme op i Overfladen ved Natletider og

tages i Slæbenetlet. Jeg har endvidere medtaget en formentlig ny Slægt [Pseudoscopelus],

som kun dens pelagiske Forekomst og dens habituelle Lighed med Scopelinerne give Ad-

komst til at komme paa Tale ved denne Lejlighed.

Jeg skal endnu bemærke, at foruden Museets eget Materiale har jeg kunnet be-

nytte nogle enkelte Stykker, der have været mig velvilligst udlaante fra Museerne i Kristiania,

Berlin og Stuttgart, for at belyse nogle af Esmark og Klunzinger beskrevne Arter.

En værdifuld Forøgelse fik mit Materiale ved en Snes Exemplarer, som ere indsamlede af

norske Søfarende til Museet i Kristiania, og som Professor Collett velvilligen overlod mig

til Undersøgelse. Fra den zoologiske Station i Neapel erholdt jeg Tilbud om at undersøge

nogle faa SfopeZifs- Unger fra «Vettor Pisani»'s Expedition. D'Hrr. Prof. Collett, Prof.

Mob i 11 s og Prof. Lampert beder jeg modtage min særlige Tak for udvist Velvillie og

Tjenstagtighed.

Dr. Gi'inther bemærker i sin »Report on Pelagic fishes«, at af de talrige af

«Challenger» hjemførte Exemplarer vare kun faa voxne, Flertallet under 18'" lange, de

mindste kun 5—7""", halvt gjennemsigtige, uden Skæl og uden udviklede Lysorganer; to af

Former, hvis Plads i Rækken og ovrisje Forliold crc mig nliukjumlle, ere Alcpidichthyé Facciola

02 Neosudis l'.i\stelnaii.
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(le større, omtrent 1" lange, vare fuldt skælklædte , men af Lysorganer var der kun

udviklet nogle faa paa Siden af Hovedet og et ved Grunden af Dugfinnerne. Artsbestemmelsen

af de Heste af disse smaa Scopeler er, bemærker han, ikke alene meget vanskelig, men

i Almindelighed meget usikker, saa al det vilde være umuligt al undgaa Fejltagelser, der

vilde fore til falske Forestillinger om Arternes Udbredning o. s. v. Det mig foreliggende

betydelige Materiale bestaar ogsaa for den største Del af Smaaformer — med andre Ord af

Unger. Det er dog kun meget faa, som jeg har maallet skyde tilside som ubestemmelige

paa Grund af Lidenhed eller slet Konservations-Tilstand.

Giinther fordeler de ham i 1861 bekjendte Arter — siden den Tid er der be-

skrevet mindst lige saa mange til — i to Grupper, eftersom Gatluuien eller llygllnnen har

de fleste Straaler. Dr. Raffaele') har dertil bemærket, al hos visse Arter af begge

Grupper er Forskjellen mellem disse Finners Straaletal meget ringe (1, 2) eller slet ingen.

ILin foreslaar derfor en ny Gruppering (af Midde Ihave t s Arter) saaledes:

a. Scopeliis pr. llygfinnen har færre Straaler end Gatlinnen; Legemet er tcndaunel;

Mundspalten er ikke særdeles stor (naaer ikke megel længere tilbage end til cii lodret

Linie fra Ojehulens IJagrand), og Forgjællelaagets Bagrand er lodret eller næsten

lodret. S. Rissoi, Benoiti, Coccoi, caninianus, Humboldtii.

b. i\i/ctopIms-). Ilygrmncn og Galfinnen have lige mange eller omtrent lige mange

Straaler; Legemel er køUedannet, Mundspalten middelstor, Forgjællelaagets Uagrand

noget skraa; de have desuden el fronlall [og infraorbitall] Lysredskab. S. lia-

Jinesquii, inetopodampics og Gemellarii. iFiudes dette frontale Lysredskab ogsaa hos

S. Gemellarii?)

c. Lampamjctus. Rygfinnen har flere Straaler end Gatfinnen; Legemsformeu er meget

langstrakt og Ryglinicn derfor uirsten parallel med IJuglinien ;
Mundspalteu er stor

(naaer langl forbi eu lodret Linie fra Ojehulens Ragrand); Forgjællelaagets meget

skraa Ragrand danner en meget spids Vinkel med Kjæveranden. S. madereiisis,

crocodilus, elongaius.

Jeg accepterer i det væsentlige denne Systematik med del Forbehold, al efter

Straalernes Antal i Rygfinnen og Gatlinnen vilde S. maderensis snarere være en Nyctophus;

og at disse Sektioner, hvis Grænser næppe ere megel skarpe, overhovedet ikke bor

gjælde for mere end netop al være Sektioner indenfor Slægten. Især forekommer del mig

') Nota intorno alle specie meditenancc ilcl genere Scopdiig. Miltlicil. il. zuol, Shilioii in Neapel.

13(1 IX p. ISO.

') Raffaele og Andre skrive 'Mycfophum". Dette meningslose Navn kan knn vare fremkummel

ved en Tryk- eller Skrivefejl. Vil man beholde det, bør det ændres til Nyctoiilms (cfr. Lilljeborg,

Sveriges och Norges l'"iskar il! p. 1!)|. At U.'s 'MyctopJiuiii' ikke fabler sammen nicd (;nntliers

Underslægt af samme Navn, bor erindres.

30'
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tvivlsomt om Distinktionen mellem Nyctophus og Lampanyclus kan opretholdes, eller om

Grænsen mellem dem ikke under alle Omstændigheder bor flyttes. Jeg mener endvidere,

at Gruppernes Antal bør forøges noget. Det forekommer mig, at de ktenoide

Scopeler (s. sir.) bør danne en egen Cnderslægl eller Sektion indenfor Scopelus (s. str.)

(I)asi/scopehis Gtlir.). Der er kun derved at bemærke, at bos vngre Exemplarer ere Skæl-

tornene eller Skæltakkerne lidet udviklede og oversees derfor let; meget unge Exemplarer

ville derfor kunne miskjendes. Jeg finder dog Skæltornene tydelige, naar man seer noje

til, hos Exemplarer af kun 20"""'s Længde. En skarp Karakter afgiver dette Forhold dog

ikke. Hos S. Eissoi ere de øvre og tildels de nedre Skælrækker tydeligt, om end svagt

takkede — de andre ikke.

En anden Forskjel, som jeg vilde tillægge noget mere Vægt end der hidtil er

bleven den til Del, er, om Snuden er yderst kort og brat afskaaren, saa al den ikke

rager frem over Spidsen af Underkjæven; eller om den er forholdsvis lang, kegledannet og

mere eller mindre fremspringende, saaledes at Munden kommer til at ligge under

Hovedet, paa dettes Underside. Jeg skal ikke nægte Muligheden af, at der kan være mig

ubekjendte Former, som del vilde være mindre let at henføre til den ene eller den anden

af disse Kategorier, og at der navulig kan opkomme Tvivl med Hensyn til meget smaa

Exemplarer, saaledes som de kun altfor ofte forekomme i de pelagiske Indsamlinger med

Slæbenettet; imidlertid har jeg dog kunnet overvinde enhver Tvivl i denne Henseende selv

for meget smaa Exemplarers Vedkommende og opstiller derfor indenfor Underslægten

Scopelus (s. str.) en Underafdeling [Rhinoscopehts m.), hvis Arter — i en meget frem-

trædende Grad — besidde den berørte Ejendommelighed. Som Type kan »S. Coccoi

betragtes.

Derimod er der et andet Forhold, som man kunde formode havde større IJctydning

end det i Virkeligheden har, nemlig Tilstedeværelsen af en større eller mindre, skinnende

eller metalglinsende I'let paa Haleroden — uden Tvivl et Lysredskab — enten o ven paa,

bagved Hudfinncn, eller underneden, mellem Gatfinnen og Halefinnen, eller undertiden

begge Steder. Man kunde haabe i Tilstedeværelsen og l'dslrækningen — under I, 2 eller

flere Skæl — af disse Organer at faa gode distinktive Karakterer; men det er ikke Til-

fældet, og man kan vistnok ikke see andet deri end en periodisk udviklet Ejendomme-

lighed. Jeg vil i det følgende faa Lejlighed til at anføre en Del af mine egne Erfaringer,

men vil tillige her meddele nogle af dem, som jeg har fundet i Literaturen om denne Sag,

eller som jeg har gjort med Hensyn til de europæiske Haves Scopeler. Om Scopelus

Rissoi bemærker Giinther «no pearl-coloured spot on the back of tbe tail». Den findes

der alligevel, men er af mindre Omfang, synes det, end sædvanligt. Om 5. Benoili der-

imod hedder det »most of the specimens have an elliptical, bright, pearl-coloured patch on

the back of the tail"; hermed stemmer, at jeg finder den hos 3 af 5 større Exemplarer af
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denne Art ; hos 3 mindre manglede den liell. Om S. parvimainis liedder del: "an elliplical

pearl-colonred palili on tlie back of llie tail». Paa en stor S. IJumSoldtii fandt jeg paa

Halens Ryg en mindre Lys])let noget nærmere ved Ilalefinnen end ved Hudllnnen ; hos el

andel Exemphir (mindre vel bevaret, Bestemmelsen derfor maaskee ikke aldeles uomtvistelig)

linder jeg derimod en stor metalglinsende Plet af 4 Skæls Længde paa Undersiden af

Ilaleroden. Hos S. caninianus flnder jeg en saadan Plet af i— 5 Skæls Længde bagved

GatPmnen eller bagved Hudlinnen. Om S. Coccoi skriver Gi'intlier; »in some specimens

eaeh of tlie scales on Ihe back of Ihe lail has a pearl-colonred dot", hvorimod Raffaele

skriver «cbe cosa abbia volnto intendere Cocco con ijuei »cin(iue pnnli argenlini al

disotto della codale" (altsaa paa Undersiden af Haleroden) »non so caiiire«. Vi ville siden

se, at dette Lysorgan næsten aldrig savnes hos denne Art, men at del kan va're enten

supracaudall eller infracaudalt. Hos et stort Exemplar af S. crocodilus finder jeg dem

paa hegge Halerodens Rande, hos el yngre i al Fald som en hvid Stribe sammesteds.

Hos S. dongatuf! linder jeg baade et snpra- og et infracaudalt l^ysorgan. I sin Nolis »on

Ihe pearly organs of Scopelus« omtaler GuppyM, al han fandt 7 slige Organer langs'

Ryglinien tæt ved Haleliunen hos en i Nærheden af Gap det gode Haab fangen Scopelus,

medens han savnede dem bos lo, som fangedes senere paa samme Sted. Og Emery

anfører -I, at han bos el Exemplar uf S. Benoiti fandt Haleplelten bagve.d Hudfinnen, bos et

andet bagved Gatfinnen. — Der 'er Arter, bos hvilke man finder dem gjennemgaaende paa

Exemplurer af en vis Størrelse og sjældent savner dem, enten paa Over- eller Under-

siden af Haleroden, og hos hvilke man derfor let kunde falde paa den Tanke, at den

relative Forekomst foroven eller neden var el Kjonsmærke. Alen de andre Tilfælde, hvor

denne «patch" findes samtidig begge Steder, taler saa igjen mod denne Hypolhese.

El frontalt Lysredskab tilskrives, som ovenfor bemærket, Underslægten

Ni/etophus. Del hedder om Scopelus metopoclampus »snont .... wilh the pcarl-coloured

luminons apparatus occupying nearly its whole front and exlending backwards over the

infraurbilal bone«, og Raffaele afbilder det som strækkende sig i en Fjcrdedclsbue

nedenfor og foran Ojel. Hos S. Rafinesquii omtaler G (in I her «a .... luminons substance

in the hollow in the (irst infraorbilnl bone", og Raffaele albilder (f. 7) el lignende Organ

som hos S. metopoclampus, men delt i 2 : et lille rundagtigt anteorbitalt (del andet er vel

Næseboret) og et, der snarere er infraorbitalt; jeg flnder ligeledes et længere og smallere

iufraorbilalt og et rundt anteorbitalt eller froulall over hvert Næsebor, men henviser

iøvrigt ogsaa herom lil mine Remærkninger i det følgende.

Ann. Nat. Hisl. (.'i) IX p. 202.

. Iiitorno alle maccliie splcndenli dclla pcllo iici pcsci del gcncic tScopclas (MiUheil. a. d. Zool. Slat.

zu Neapel. V. 1884) p. 475.
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Skitse af Scofclus Bafinesquii.

m. mncultc luminosa; mandibnlarcs. o. operculares. p. })ec-

toralcs. t. thoracica:. v. rentrales. v'. siiprarentralis.

a'. anales anteriores. a". anales posteriores. c. caudales.

s. supraanales. b. postcro-lateralis.

Et af (le bedste Iljirliieniitller

til at afpa'le Grænserne mellem Ar-

terne, livilket uden det vilde falde

overordentlig vanskeligt , har jeg

derimod fundet i visse Enkelt-

heder i Fordelingen af L y s -

pletterne — de mindre Lys-

kirtler — paa Legemets Sider. En

strængerc Analyse af dette Forhold,

end hidtil er bleven anstillet, er

absolut nødvendig. Naturligvis maa

man derfor ikke forsømme de andre

sædvanlig anvendte Karakterer. iMen

det vil va-re rigtigt at indfnre en bestemtere Terminologi end man hidtil har havt. Dette

IJjælpemiddel luir man ikke hidtil ofret den Opmærksomhed, som det fortjener. Det er

Dr. Raffaeles Fortjeneste at have taget det i Tjeneste ved Artsadskillelsen, men han bur

dog ikke gjort Skridtet helt ud, og jeg kan ikke i alle Henseender slutte mig til lians Termino-

logi. Det er aabenbart, at her ligger i Hovedsagen Nøglen til Arternes rette Diagnostik.

I den nedre Række findes:

a. maculæ luminosa; mandihulares (ni). Hver Underkjævehælvte skjuler 3 (paa Timgebens-

buerne anbragte) Lyspletter; de findes vistnok altid, men kunne være noget udviskede,

isan- hos ældre Exemplarer; flere end 3 har jeg ikke fundet.

b. m. 1. thoracicæ (t). Paa Gja^lle-lstlimen og Hrystet indtil Rugfinnerne have alle Scopeler

5 Par Lyspletler. I Almindelighed danne de to lige Linier og sidde i omtrent lige

stor indbyrdes Afstand , men der maa lægges Mærke til , om der muligvis er større

Afstand mellem de to første I'ar eller tillige mellem andet og tredje end mellem de

andre, og om maaske de af femte eller af femte og andet Par ere rykkede længere fra

hinanden, ud til og op paa Siderne, end sa'dvanligt, da dette kan give Anledning til

Forvexling med Lysplelter af andre Systemer, men paa den anden Side — rigtigt

opfattet — afgive gode Artskarakterer. Det er i Underslægterne Nyctoplius og

Lampanyctus at disse mere afvigende Stillinger kunne forekomme.

c. rn. 1. ventrales (v), mellem Bugfinnerne og Gatflnnen, i Almindelighed i Par, hos visse

Arter h Par eller endog 6; der maa ogsaa her lægges ^lærke til, om de frembyde

Afvigelser fra den normale æquidistaulc Ordning, om det ene eller andet Par bryder

ud af Rækken enten mod Midtlinien eller til Siderne o. s. v. Antallet er vistnok i

Almindelighed artsfast, men hos 6'. elonyatus linder jeg dog baade 5 og (! I'ar

ventrale Lyspletter, og hos de to af de fire foreliggende Exemplarer af S. rarus m.

finder jeg kun 2 istedenfor i, idet andet og tredje Par ikke ere komne til Udvikling.
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d. m. 1. anales, hmgs med Gatfinnen og videre til henimod Ilalefinnen. De danne lios

enkelte Arter en nafbnidt fortløbende Række , men ere i Reglen delte ved en lille

Afbrydelse i lo Tirupper: m. 1. anales anteriores (a) og posteriored (a'|. Antallet i hver af

disse og deres samlede Sum (10, 12, 15, 16, 17 o.s.v.) kan være underkastet nogen

Variation indenfor Arten. Foruden deres Antal maa begges Mierke til, om de danne

en lige Linie, eller f. Ex. den forreste paa hver Side er rvkket lidt indad, saa at

det bele System af m. /. a. ant. kommer til at danne en Arkade ; eller den første

og sidste af m. 1. a. anter. ere rykkede saa meget udad og opad mod Siderne, at

Linien kommer til at danne en Rue med Hulheden opad, o.s.v.- Derefter følger

saa — i Regelen med et lille Mellemrum:

e. ni. 1. caudales (e) ved Halellnnens Grund : i I nderslægten Scopebis 2, men disse kunne

enten ligge ta't sammen [approximatæ] eller med større Afstand (remotæ), derved at

den sidste er rykket mere eller mindre opad mod Sideliniens f^ndepunkt. Ilos

Nycioplais- og Lampanyctus- kyV^vna er der lige saa konstant i, som der kun er

2 Par hos Scopelus s. sir. (derunder indbefattet Dasyscopehts og Elnnoscopelns); og

her maa der ogsaa lægges IMærke til, om de alle 4 ere stillede i en opstigende

Skraara'kke, eller den sidste er rykkel bort fra de andre og saa hujt o[), at den

kommer til at ligge i Sidelinien eller lidt under denne.

1 den ovre Række lindes.

f. En inacula luminosa nasalis (anteorbitalis) bar jeg i al P'ald fundet hos de fleste

middelhavske Arier; er det maaske den, som hos 8. Rajinesquii og S. metopoclampus

optræder i en anden Skikkelse som det ovenfor omtalte større infraorbitale Lys-

redskab? 2 eller 3 postorbitale har jeg kun trulTet bos S. crocodilus.

g. m. 1. operculares (o): 1 eller 2; men man kan søge dem forgjæves i al Fald paa

mindre gode Exemplarer.

b. m. 1. peciorales (p): normall 3, i Almindelighed dannende en Trekant om Rrystfmnens

Grund, en over, en under og en bagved samme; men i det enkelte kan deres For-

deling frembyde karakteristiske Forskjelligheder: den bageste kan rykke længere bort

og derved give Anledning til Forvexling med den supraventrale; eller de danne alle

tre tilsammen en næslen lodret Række o. s. v.

i. En m. 1. supraventralis (v'), over Rugfinnerne, er altid tilstede.

k. Tre m. 1. siipraanales (s) ere ligeledes næsten altid tilstede, men grupperede paa for-

skjellig Maade, enlen dannende en stumpvinklet Trekant
^ /, eller en skraal opstigende

Linie / , der ikke afviger meget fra det lodrette , eller de danne en lige eller svagt

brudt Linie, der nærmer sig til det vandrette. Smaa Forrykninger kunne stundom

tildels udviske Forskjellen mellem disse tre Modifikationer. Hos en enkelt Art [S. rarus)

liiiiler Jeg kun 2 (undtagelsesvis 3 paa den ene Side).
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I. m. i laterales posteriores (b): enten I eller 2 over Afbrydelsen i de anales Række (eller ov-er

den sidste Lysplel af m. 1. anal. ant.). Mangler den, vil man altid finde, at Rækken

af de anale Lyspletter er nafbrndt (se ovenfor), hvoraf maaske kan slnttes, at den eller

de mider Kategorien « 1 » hørende Lyspletter egentlig ere disjecta membra af de anales

Række. Er der 2, maa det mærkes, om de sidde over eller ved Siden af hinanden.

Rent individuelle Afvigelser fra det her meddelte Sehema — at en eller anden

Lysplet forrykkes lidt eller mangler — ere vistnok mulige; et Korrektiv vil i Reglen være

at finde i Fiskens anden Side.

Synopsis specieruiu mihi cognitaruni gciioris Scopeli, ratioiio habita

præcipuo disposi tioiiis macularum 1 u minosarura.

A. Maciilæ caudales utriiique binæ, veiitrales pleruraque quaternæ.

Scopclus s. str. Corpus breve, rostrum brevissimum , oculi magni,

margo præopercularis verticalis fere.

a. Squamæ ctenoideæ. Dasyscopelus.

u) raac. lam. posterolaterales^ugTda^; sui)raaiiales teriiæ lineas

oblique surgeutes formant; pectorales leruæ piiinas pecto-

rales circumdant <&'. spinosus St. rT\

/?) m. 1. posterolaterales nullæ; supraauales ternæ triangula 1-'

obtusa formant; pectorales tcrnæ triangula formaut ante

pinnas pectorales et sub iisdem ycS. subasper Gtbr.

b. Squamæ cycloideæ.

a) llostrura supra os proeminet, os igitur sub-

inferum. Rhinoscopelus m.

*) Maculæ supraanales ternæ angulos obtusos formaut;

anales 15—20 (5—8 + 10—14) 'S. Coccoi C.

**) Maculæ supraanales ternæ lineas obliquas postice

surgeutes, ad regionem verticalem vergentes formant;

anales pauciores 13—17 (4—8 -f- 7—12) > S. Andrew m.

***) Maculæ supraanales binæ; anales 12—13 (6— 7 -j-

6— 7); thoracicæ haud ut in præcedentibus æ(iui-

distantes; ventrales 2 v. 4 S. rarus m.

/?) Rostrum supra extremilatem mandibulæ haud

proumiuet. Scopelus (s. str.)

aa) Maculæ luminosæ posterolaterales desunt;

m. anales lineas continuas formant.

aa) M. 1. supraanales lineas obliquas ad hori-

zontalem regionem vergentes formant. M.

caudales approximatæ.

*) m. 1. anales 11— 12 . S. Rissoi C. X
**) ni. 1. anales 15— IC .S', arcticus m. O
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/9/9) M. 1. siiijiaanales triangula obtusa foniiant;

III. caiulales apiiioxiiiiata^; anales IG— 17. . S. Collelti ni. c'

bb) M. 1. po.sterolaterales utrinque .singiilæ; series

a n a 1 i s i n t e r r u p t a.

*) ra. 1. .supraanales liiiea.s obliqiias ad lioiizoiitalem

regionem vergentes foiniant-, m. caudales int.er

se

**) m. I. supraanales triangula obtusa foimant;

t) m. caudales nonniliil inter se remotæ; anales

8 + 8 (9—7 + 4— 9) S. HainhnldtU (R.) (bnnps).

tt) IH- caudales appioximatæ ; anales 5— 7 +
11— 14 S. c/racilis m. '^\1Cm'

***) in. 1. supraanales lineas obliquas ad verticaleni
"""^

legionein vergeutes formant.

t) m. 1. caudales approximatæ. ,

*,) ni. 1. anales (7) 8—9 + 8—9 (7—10) S. canlnianus (B.). - Y""^
**) m. 1. anales 7— 10 + 4—6 S. affinis m.

tf) in. 1. caudales inter se remotæ; anales

O— 7 -|- 7— 9 S. phengodes in.

cc) Maculæ luminosæ post erolatei' åles utriiique r^-^-r^.'^-

bi næ, supra spatium, quod est inter maculas anales

anteriores et posteriores. M. 1. supraanales triangula

obtusa formant. C

*) M. caudales approximatæ; anales 6 -j- 6 8. Benoiti C.

**) M. caudales inter se remotæ.

t) M. 1. supraventralis excelsior; anales 5—8-J-6 S. Hygomli m.

tf) M.l. supraventralis utsolito; anales 4—7 -|- 7— 8 S. Ih-inhardtii ni.

B. il ae u læ caudales quaternæ. Corpus plus minus elongatum.

a) M. posterolaterales singulæ; ventrales 5 ut thoracales lineas

regulaies longitudinales non formantes; supraanales lineas formant

oblique surgentes, ad verticalem regionem vergentes: Nyclophus.

*) maculæ caudales serie iuterrupta (3 -f 1) ; anales 7 -f 5 • • S. Warmingii in.

**) maculæ caudales serie continua.

\) organum luminosuni anteorbitale adest. r /, fJL, -

*) ra. anales 6 + 4 S. Rafinesqmi C. f^jtj^^^^ ^^
^^j_

**) m. anales 6 + 5 S. cænih'us KL__,^.-—"T-^T^ '^-

tt) organum luminosum anteorbitale deest(?); m. anales 5 + 6 S. Gemellarii C. '

b) M. posterolaterales binæ; ventrales 4— 6. Lampanyctus. .
{i,--

a) m. supraanales lineas rectas v. ruptas oblique surgentes formant. .^c''^
*) m. ventrales 5; processus supraorbitales adsunt S. maderensis Lowe. 1

^

**) m. ventrales 5— G; posterolaterales altitudine æquali pcsitæ S. clongatus C.

y?| m. supraanales triangula obtusa formant; ventrales 4; irøstero-

laterales altitudine inæquali positæ <S'. cmcodilus C.

ViJensk. SeUk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og matliem. Afd. VII. 6. 3|

O
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Macularum liiniinosanim in speciebus geiieiis Scopeli observatis iiumeii.

t^

"S 2
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Af Dustjscopelus (illir. foreli{;ger der tn Former:

Scopelns spiaosun Sleind. (Tab. I liy. I, 2.)

Del mest udviklede Exemplar (76""") af denne Arl i vor Samling — det, der

ligger til (Irund fur Afbildningen — er fanget af Kapt. Caspersen tilligemed el

noget mindre ('iK™"') i "den tropiske Del af Atlanlerliavet». Ojet er meget stort, dels

Tværmaal næsten lig Halvdelen af Legemets største Højde. Snuden er meget kort;

Overkjævens Bagende falder kun lidet bagved en lodret Linie fra Ojets Uagrand. Skæl-

lene ere store, fint ktenoide med mange Takker, hvilke især ere meget store nedadtil

mod Ungen, hvor der af en særdeles fremtrædende Tak paa hvert Skæl dannes en bagud-

rettet Tornerække langs med Gatlinnen. Ogsaa Uagranden af Operculum er ribbet og

takket. Sideliniens Skæl utlmærke sig ikke paafaldende ved deres Størrelse, dog mest fordi

de paa Forkroppen for største Delen ere skjulte mellem de tilstødende Rækker; paa Bag-

kroppen sees de derimod i deres fulde Størrelse , en Del højere end i de tilstødende

Rækker og med ligesom en Kjol, dannet af Sidelinierorcne. Der er c. 10 Skæl fra Gjadle-

spalten til Halen, !) i Højden mellem Rygfinnen og Buglinnerne, foruden den uparrede

Skælrække midt nedad Ryggen og midt nedad ISugen. Nogle Skæl dække Gatfinnens aller-

forreste Del paa begge Sider af dens Grund. Rygfinnen begynder lidt bagved Bng-

fmnerne og standser lidt foran Gatfinnens Begyndelse. Brystfinnerne ere saa lange,

at de næsten naa til Spidsen af Bugfinnerne. Straalernes Antal er D. 13, P. 1 4, V. 8,

A. 19. Lysredskabernes Fordeling er: paa Gjællehuden, under Underkjævens Grene

3 Par; foran Rugfinnerne 5 Par, temmelig æquidistante. femte Par rykket noget mere ud

til Siden end de andre; mellem P>ngfinnerne og Gatfinnen 4 Par; derefter langs Gatfinnen

og videre til Halefinnen IC Par, først 7, saa efter et lille .Mellemrum atter 7, og lilsidst

2, tæt sammen ved Halefinnens Grund. Endvidere I under t)jets Forrand, 2 paa Gjælle-

laagets nederste Del, 3 omkring Brystfinnens Rod (1 over, 1 under og 1 bagved samme),

1 i Højde med dem over Bugfinnerne, 3 i en næsten ret, men skraat opstigende Linie,

over Mellemrummet mellem Bugfinnerue og Gatfinnen, men nærmest ved den sidstnævnte —
den nederste over fjerde ventrale eller lidt foran denne , den øverste saa al sige i Side-

linien — og endelig 1 omtrent midt over Gatfinnen og over den sidste Lysplet af mac.

lum. anales anteriores. Lidt foran Haleroden, i Midtlinien, bagved Gatfinnen, sees en ikke

skarpt begrænset glinsende gul Plet.

De andre Exemplarer af denne Art ere af forskjellig Størrelse, fra 55— 20°'"'. De

vise nogen Variation i H. t. Antallet af de anale Lyspletter, der kan være 7 -f- 7, 7-1- 5— 6,

7— 6, 8 + 6, 8 + 5, 6 + 6, 6 + 7, 7+5 = 6—8-1-5—7 = 12—14. Lidt Variation er

der ogsaa i Stillingen af de tre supraanale Lyspletter; naar den midterste af dem forrykkes

en Lbetydelighed, bliver den af dem dannede Linie mere brudt end ret, og denne Ordning

31'



240 20

er især udpræget lios el Par unge Exemplarer, som jeg dog ikke derfor tor udsondre .som

repræsenterende eu egen Art. Et af de storre Exemplarer (65™"') har bagved Hudlinnen,

i Haleryggens Alidllinie, el under 7 Skæl, ligefra IlMdlinnen til Halefiiuien, sig strækkende

do r s alt liVsorgan , eller maaske rettere en tæt Kække af skinnende Lysorganer. — Jo

mindre Exemplarerne ere, desto svagere blive Skæltornene, men selv paa Individer af

20°'"''s Længde lade de sig iagttage , og paa endnu mindre ere Lyspletterne tydelige nok.

INlen jo mindre Exemplarerne ere, desto mindre ere, mærkeligt nok, ogsaa Øjnene for-

holdsvis; som Folge deraf bliver Snuden forholdsvis slnrre , dens Længde indtil el halvt

Ojelværmaal, Mundspalten naaer forholdsvis længere tilbage end hos de mere udvoxne, og

Snuden hvælver sig hos disse yngre Exemplarer en Ubetydelighed ud over Spidsen af

Underkjæven.

De Lokaliteter, hvorpaa disse Smaafiske ere tagne, ere

:

14° 11' N. Br., 29° 32' V. L. 3° 10' N. Br., 20° 30' V. L. 2° S. Br., 31° 30' V. L.

9° - 22° — 3° 10' — 27° 50' — 7° g' ~- 11° 30' —
6° 22' -- 22° — 3° 9' — 23° 11' - 16° 8' ~ IITSO'Ø. L.

5° 31' - 23° 15' — 0° 4' S. Br., 25° — 13° — 103° 20' —
4° — 24° — 2° 30' — 16° 4' —

Museet i Kristiania besidder et stort Exemplar fra Sydhavet (Maldon-lsland, c. 1° S. Br.,

Sandwich-Øernes Længde). Jfr. S. 21 |2'ilj. Arten forekommer altsaa i begge Verdenshave.

Typen for Underslægten Dasyscopelus er Richardsons »Mt/ctophum asperumv^],

som Steindachner'-') atter har beskrevet fra det kinesiske Hav, men ikke afbildet. Samme

Forfatter har derimod^) givet en udforlig Beskrivelse og en god Afbildning af den her igjen

beskrevne og afbildede Art under Navn af S. spinoms. Naar jeg her har afbildet den

paany, har dette dels sin Grund i, at Afbildningen var udfort, inden jeg blev opmærksom

paa Steindachners, dels at jeg ansaa det for hensigtsmæssigt at medgive denne Af-

handling en god Afbildning af en Scopelus, og dertil egnede det afbildede Exemplar sig

særligt. I mange Henseender staa S. asper og S. spinosiis hinanden vistnok nær.

Scopelus subasper Olhr.

G il n ih er beskriver^) umiddelbart efter S. asper en S. subasper fra det Stille Hav

(43° 30' S. Br., 123° 0. L.). Efter Beskrivelsen ere Hovedforskjellighederne: relativt større

') Vojage of H. M. S. Erebus & Terror, Fishcs, p. 11 pi. '27 lig. 13-15.

') Ueber einige neue u. seltene MeeresDsctie aus Chiiia (Sitzungsbeiiclile der Kaiscil. Akad. d. W'ls-

sensch. Bd LV (1S67) p. 5 (Sep.).

') Ichthyolog. Notizeii. V. (Ibid. Bd. LV, 1867) pi. III lig. -i.

*) Catalogue of Fishes, V p. 411.
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Si(l^'li^ie^^ka'l, l';i^i're Takker [uia Skællnnc, saml al f^idste ny^ifinnesliaale sidder - - ikke foran

(iallirmen, men — over 'ide eller .Sle (ialliniieslraale. Al Lyspietlerncs Aiilal oy Fordeling

kunde afgive nogle liere og ikke mindre værdifulde Skjeinemærker, syntes paa Forhaand

rimeligt og liekra'lies formentlig af, hvad jeg nu skal anfore. Kristiania- .Museet ejer et

Fxeinplar, laget »udenfor Ne\v-York», livis \Iaal o. s. v. jeg meddeler nedenfor under C,

sannnen med iMaalene af 3 Fxemplarer af S. spinosus, nemlig mil ovenfor beskrevne Type-

Exeinplar (A) og Krisliania-.Museets fra Maldon-lsland (B). Del som S. subasper bestemte

Exemplar (C) ligner saameget den af mig i del følgende som 5. Collelli beskrevne Art i II. 1.

Lysplelternes Fordeling, al Jeg kunde liave anset dem for at være samme Art, naar del ikke

var, at S. Collelli bar fuldkommen glatrandede Skæl, medens den ber afbandlede S. sub-

asper bar dem grovt lakkede, med 6—7 grovere Takker, forsaavidt disse ikke ere lige-

som udviskede eller afslidte. De meget boje Sideiinieskjel paa Halen , der ikke dækkes af

Naboskællene , saaledes som længere fortil, bave talrigere Takker. De o peklorale

Lyspletler ere alle stillede under og foran

BrysKinnerne , i en Trekant med Spidsen 1

nedad \ '; de 3 siipraanale danne en

stumpvinklet Trekant, den forreste /UBB^BoK^^^^^^^^^^^^^^^^b (

over 3dje ventrale, den overste lidt under

Sidelinien; der er ingen pos ler o lateral

Lysplet, men mindst 15 anale — maaske

har der været 1 eller 2 til , men det paagjældende Stykke paa Fisken er beskadiget — og

2 caudale læt sammen. Tæl ved Ilalefinnens Rod findes en meget udpræget, men ikke

særdeles lang, supracaudal Glansplet. Brystfinnerne synes al være lidt kortere end bos

S. spinosus. Hygfinnen begynder ogsaa her lidt bagved Bugfinnerne, men ender lige over

de forsle Galfinneslraaler. De lo Arter ville kunne diagnosticeres saaledes

:

S. spinosus Sid.: 1 poslerolateral Lysplel; 3 supraanale i en opstigende Skraarække;

3 peklorale omgivende Brysllinnens Rod; Skællene fint lakkede.

S. subasper Gtbr.: ingen poslerolateral I.ysplel; 3 supraanale dannende en stumpvinklet

Trekant; de 3 peklorale danne en Trekant foran og under Bryslfinnerne ; Skællene

grovt lakkede.

A. B. C.

(S. si>i)iosus.) {S. snhasper.)

r.ramTotallængde 76 """ 94°"" 9o

Største Højde 17V2 - 23 - 22 -

Forholdet mellem denne og Totallængdeu 1 : 4V2 1:4 1 :
4'/3

Hovedets Længde I8V2""" 23""" 22V2""'

Forholdet mellem denne og Totallængdeu 1:4 1:4 1: 4^/9
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A. B. c.

(iS'. spinosus.) {S. sabasper.)

Øjets Tvæimaal 8°"" 10""" g'/a""""

Forholdet mellem dette og Hovedets Totallængde cl: 2'/3 1 : 2^/io c. 1 : 2'/3

Mundspaltciis Længde Il""" 15""" 14'/2°'"'

Fra Snudespidsen til Rygfinnen 31 - 40 - -12

Fra samme til Bugflnnerno 31 - 36 - 38

Fra samme til Gatfinncn 41 - 55 - 57

Skællenes Antal i Sidelinien 40 39 c. 40

Straaler i Rygfinnen 13 13 10

Do. i Gatfinnen 19 17 19

Do. i Brystfinnerne 14 14 15

Do. i Bugfinnerne 8 8 8

Af S. Cuvleri Cast. har jeg seet el Exemplar i Pariser-Museel (Noble Island, Aii-

stralia), givet af Caslelnau selv i 1877, og overbevist mig om, at det er en Vasyscopebis

med stærkt ndprægede ktenoide Skæl. Det er en storøjet, kort- og rnndsnudet Form, hvis

Mnndspalte naaer til lidt bagved Ojehulens liagrand. Jeg har noteret om den , at den

havde .5 thorakale og 5(!) ventrale Lyspletter, K -\-l anale og 2 ved Haleroden, 1 paa Gjælle-

laaget, 3 omkring Brystfinnerne (pectorale) og I snpraventral, 3 supraanale, dannende en

opstigende Skraarække, og 1 posterolateral. Af uparrede Lysorganer iagttoges et lille foran

Halefinnen foroven. Den kommer saaledes nær til S. spmosus Std., men niaa være en

anden Art, hvis de i min Optegnelse betonede fem ventrale ikke er en tilfældig Abnormitet

(eller muligvis en Fejltagelse fra min Side?) Jeg har ellers aldrig trulTet dette Tal udenfor

Lampanyctiis-Nyctop/iics-Grnp\)en. Originalbeskrivelsen i «Proc. Zool. Soc. Victoria, \l« er

mig ubekjendt.

Lnder Benievnelscn Bhinoscopelus^] sammenfatter jeg de Arter af Lndersbegten

Scopelus (saaledes som denne begrænses af Raffaele), hos hvilke den kegledannede

Snude springer lydeligt frem foran Lnderkjæven , saaledes at Munden kommer til at ligge

ligesom paa Hovedets Underside. Øjet er ikke stort ; Mundspallen rækker et lille Stykke

forbi Øjets Bagrand, og Forgjællelaagets Rand er lidt skraa eller noget skraa. Med

Scopelus (s. sir.) og Dasyscopelus stemme de foruden i Legemsform navnlig overens deri,

at Gatfinnens Straaletal er storre end Rygfinnens ; Sideliniens Skæl ere hoje og smalle.

Den Art af denne Gruppe , som optræder allerhyppigst i de pelagiske Ind-

samlinger — jeg har undersøgt over 200 Exemplarer — identificerer jeg — skjønt jeg

ikke har havt middelliavske Exemplarer til Sammenligning — med

') Lowes Slægt Alysia er opstillet paa en Ait (A. lorlcata), dur sjncs at væie identisk med S. Coccoi.

Ofr. (liintlier Cat. V p. il3.
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Scopelns (Rhinoscoiielus) Coccoi Cocco.

Naar dfl benwrikes, at de :} supraanale. Lyspie Iler danne en stump-

vinklet '1' r e k a 11 1
. ] \ at de to c a u d a I e L y s p 1 e 1 1 e r sidde tæt s a m men; at de

anale tilsammen danne en Uække paa 10—20, fordelte i 2 r.riipper, den fursle paa

5

—

8, den anden paa 10^14, adskille ved el lille Mellemrum, hvorover der sidder en

enkelt pos te r o - iat e ral l^ysplet, vil denne Art allerede være tilstrækkelig karakteriseret.

Jeg' skal dog tiiruje nogle nærmere Oplysninger. Et af de største Exemplarer er 50""° langt;

Legemets slnrste Hojde, 11 ','2""", indelioldes altsaa c. 4V3 Gang i Totallængden; Hovedels

Længde er en Ubetydelighed mere eller 12""n; øjets Tværmaal 3V2""" {indeholdes altsaa

i^j-i Oang i Hovedels Længde); Mnndspalten, der naaer lidt forbi Ojel, har en Længde af

8""™ eller ^'a af Hovedels Længde. Der er c. 40 Skad i Sidelinien , og disse Skæl ere

smalle og hoje; paa Forkroppen dækkes deres nedre Halvdel af den folgende Række; der

er 7 Skæl i Hojden , hvor Kroppen er højest. Straalelallene ere: I). 10, A. 20, P. 14,

\ . .S. Paa Hovedet sees de sædvanlige Lys-

pletler, en anteorbital (som ilog ikke altid

søges med Held) og en opercular; af de 3

peklorale sidder den ene over, de lo andre

under Bryslfinnerne ; de 5 Ihorakale Par ere

paa del nærmeste æquidislante og danne lo

næslen parallele, men dog bagtil lidt diver-

gerende Rækker, saaledes at Afstanden mellem de to af første Par er mindre end mellem

de lo af .ile Par; de 4 venlrale ere ligeledes æquidislante og danne to (larallele Rækker;

Afstanden mellem de to af fnrsle Par er mindre end mellem de lo af sidste tliorakale Par.

De 3 supraanale danne, som sagt, en stumpvinklet Trekant; den øverste er trykket tæt

op under Sidelinien; de andre ere stillede henholdsvis over fjerde venlrale og over Mellem-

rummet mellem anden og tredje venlrale'). I den første Afdeling af de anale kan der være

G eller 7, sjældnere 5 eller 8; i den anden Afdeling 11, 12, 13, sjældnere 10 eller 14, saa-

ledes at det samlede Antal kan variere fra 15— 20^); naar de ere talrigst, udslettes Mellem-

rummel ofte mellem dem og de lo caudale, der sidde tæl sammen ved Halerodens nedre

Rand. Den hvide Snude vækker Formodning om , al et Lysorgan muligvis der har sit

Sæde^). Hos større Exemplarer vil man i Regelen finde udviklet en iSække guldglinsende

Pletter, enten supracaudall, bagved Hudthinen (5—9), under den uparrede Skælrække,

som dér dækker Halerodens Ryg, eller infracaudalt , bagved Galfinnen (3—6); men jeg

X

') Desvæne ere disse Forhold ikke gjeiigivne aldeles nojagtigt paa Skitsen.

'') Disse Tal angives af Raffaele lil G— 7 + 10— LO. Det sidstnævnte Tal (1.5) liav jeg ikke lundet.

') Jti-. Raffai^les Beiiiæi-kniiig : »se vi sia nn appaieocliio frontale é dubbio« etc.



244 24

liar aldriii triin'el noget Individ, af deinie Art, som liavde begge Sæt, og enl<eite af de

storre Individer mangle dem lielt; kommer man iicd li! Individer paa c. 31)""", finder man

dem i begyndende Udviiiling. Var det il<ke saa, at Jeg Ims andre Arier i enkelte Tilfælde

liavde seet dem samtidig paa Halerodens liyg- og Rugside, vilde jeg vovet den ilypotliese,

at det beroede paa en Kjønsforskjel , om de ndviklede? supra- eller itifracandall. Del

første af disse Forhold — den supracandale Udvikling — er i«vrigt hyppigere end det

modsatte. Ariens store Udbredning over Verdensiiavene vil sees af den efterfølgende For-

tegnelse over de Steder, hvorfra vore Søfarende have lijemfort dem.

42° 30' N. Br. — 17° 20' V. L. 19—19°30' N. Br., 20°.'')'—26° 10' V, L 33° 20' S. Br ,
33° O. L.

35°22'-36°22' i\. Br., 41°37'—48"48' V. L. 14° 11' N. Br., 29° 32' V. L. 33° 30' S. Br., 32° 30' 0. L.

34° 22' N. Br., 18° 10' V. L. 13° 40' N. Br.. 31° V. L. 34° 40' S. Br., 27° 0. L.

38° N. Br., 22° 20' V. L. 17° S. Br., 3° 20' V. L. 34° .S. Br., 37-30° ø. L.

36° 24' N. Br., 57° 3U' V. L. 30° S. Br., 26° V. L. 34° 30' S. Br., 27° 50' 0. L.

34° 40' N. Br., 29° 20' V. L. 30° 15' .S. Br., 20° 40' V. L. 35° 20' S Br., 30° 0. L.

32° N. Br., 23° V. L. 34° 40' S. Br., 7° V. L. 37° S. Br., 5° 0. L.

30° N. Br., 25° 20' V. L. 34° 20' S. Br., 5° 30' V L. 38° .S. Br., 14° 0. L.

29° N. Br., 29° 54' V. L. 15° 35' S Br ,
109° 20' O. L. 38° 20' .S. Br., 23= 20' 0. L.

29° N. Br., 34° V. L. 16° S. Br., 110° 20' O. L. 38° S. Br., 62° 30' O. L.

28° N. Br., 36° V. L. 28° 16' .S. Br., 97° 30' 0. L. 38° 20' S. Br., 38° O. L.

26° 8' N. Br., 34° 52' V. L. 30° S. Br., 96° 0. L. 38° 20' S. Br., 36° 0. L.

2.5° .5' >\ Br., 32° V. L. 28° 40' S. Br., 10° 3.5' O. L. 38° 50' .S. Br.. 28° 30' 0. L.

27° 3'—23° 31' N. Br., 22° 4'- 19° 56' V. L. 29° 40' .S. Br., 52° 40' O. L. .39° 54' .S. Br.. 41° 30' O. L.

24-25° N. Br„ 28° 31' V. L. 31° S. Br., 47° O. L. 39° 56' S. Br., 40° 26' 0. L.

23° 2=/4' N. Br., 31° 48' V. L. 32° S. Br., 43° 20' 0. L. 40= 4' .S. Br., 53° 20' ø. L.

22° 40' N. Br., 48° V. L. 32° 40' S. Br., 43° 50' 0. L. 40° 8' S. Br., 52° 0. L.

21° N. Br., 36° 30' V. L. 32° 20' S. Br., 42° 40' O. L. Stille Hav, Svd-Aiiierikas

19° 52'—31° 10' V. L. 33° .S. Br., 58° 0. L. Vestkyst.

Dertil kommer: 3° N. Br., 82° V. L. og 10° N. Br., 137° 0. L. (.Vettor Pisani«).

Om denne Arts Forekomst ndenfor Middelhavet forelaa der tidligere knn mere

ubestemte Angivelser: »Gulf of Guinea», "North- Atlantic n (Gi'mther Gat.). »Challenger«-

Expeditionen llk imidlertid en 80 Exemplarer, V2—2V4" af cdenne lille, men særdeles

almindelige og vidt udbredte Art« — syd for de kapoverdiske Øer, paa Rejsen lil Vest-

indien, i det .sydlige Atlanterhav og Stille Hav, i 'Miil-racifu'», i Nærheden af Admiralitets-

Øerne og paa Hejsen til .lapan. — Ricliardsons »Myctophum coruscans« (Vov. Ereb. Terr.

tab. 27 f. 1 etc.) er aabenbart en Rldnoscopelus med meget talrige anale Lyspleller og med

de 3 supraanale stillede som hos 6\ Coccoi. Jeg tager derfor ikke i Betænkning al

identificere den med denne Art. Derimod synes del mig mere end tvivlsomt, om M. Mans l\.

(1. c. pi. 27 f. 19) med Rette er identificeret hermed, uagtet Giinther (Cai. V p. 413)

i denne Henseende støtter sig til Original- Exemplarerne i »British Museum«; thi Af-

bildningen viser jo, synes det, al det ikke er en Rldnoscopelus. Snarere vilde jeg i

Ricliardsons Afbildning gjenkjende min S. gracilis (se det følgende), men jeg tør dog

ikke besteml hævde del, da f. Ex. den meget skraa l'ræoperkularraiid. taler derimod.
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Scopelus (Rhinoscopelus) Andreæ m.

Mindre hyppig end S. Coccoi, men dog ret hyppig og vidt udhredl, er denne Art,

der ligner S. Coccoi i alle va-senliige Forhold med den ene Undtagelse, at de snpraanale

Fjyspleller danne en skraat opstigende, lige (eller ganske lidt hrudl ) Linie,

og at de anale Lxspletter ere gjennernsni tlig mindre talrige. Et af de

største Exemplarer er 55""" (fornden llalefinnen). Legemets llojde 12™" (indeholdes altsaa

4V2 Gang i Totallængden), Hovedels Længde 15"""' (indeholdes altsaa 3^/3 Gang i Total-

længden); Øjets Tværmaal er 4"'"' (indeholdes altsaa ikke fnldt i Gange i Hovedets Længde);

Mundspalten er lO™"" (^,3 af Hovcdels Længde). De pektorale, Ihorakale og ventrale

Lyskirtlers Antal og Stilling er ganske som

hos S. Coccoi. Den underste af de 3 snpra-

anale ligger enten over den sidste eller luest-

sidste ventrale. I den første Afdeling af de

anale Lyspletter kan der være 5 eller G

(sjeldnere 4 eller 7— 8), i den anden 9 eller

10 (sjeldnere 7 eller 8 eller 11— 12), til-

sammen 15 eller 16 hyppigst, dog saaledes at Tallet kan synke til 13 og stige til 17,

foruden de 2 caudale , der forholde sig som hos S. Coccoi. Det undersøgte Antal af

Exemplarer |e. 40) er saa stort, at det ikke kan betragtes som en Tilfældighed, at denne

Sum, saavelsom hegge dens Elementer, gjennem sni ti ig er mindre hos S. Andreæ enå

hos S. Coccoi. Men et absolut Skjelnemærke giver dette Forhold ikke. M. H. t. det af

de snpraanale Lyskirtlers Stilling laante Hovedmærke skal det ogsaa indrømmes, at man

undertiden kan være i Tvivl; en Forskydning af den nederste Lyskirtel vil jo være nok

til at forandre Stillingen til den for S. Coccoi gjældende. I Regelen sees hos alle mere

udviklede Exemplarer en Række stærkt glinsende Skæl, enten supraeaudalt (4—7) eller

infracaudalt (2—61; de sees endnu paa Exemplarer af kun 25"""'s Længde.

Jeg har fundet det passende at knytte fhv. Kaptejn A. F. Andreas Navn til denne

Art, fordi de foreliggende Exemplarer med ganske faa Undtagelser ere fiskede af denne

utrættelige Samler af Hav-Overfladens Organismer, dels i Atlanterhavet, dels i det indiske

Hav. Lokaliteterne ere:

t Br ,
23° 9' V. L. 15° 19' N. Br., 24° 54' V. L. 23° 40' S. Br., 57° 40' 0. L.

42° N. Br., 12° 54' V. L. 14° 46' N. Br ,
28° V. L. 23^ 30' S. Br., 81° 0. L.

35°22'—36°22' N. Br., 41°.87'—48°48' V K. 4° 20' S. Br., 14° 20' V. L. 24° 30' S. Br., 75° 50' 0. L.

29—31° N. Br.. 34-33° V. L. 8° S. Br., 13° 20' V. L. 27° 40' S. Br., 58° 30' ø. L.

29° N Br 34° V L 24° 30' S. Br., 28° 30' V. L. 28° 16'-30° S. Br., 97° 30'—96° O. L.

28° N Br 36° V L 25° 4' S. Br., 27° 26' V. L. 29° 54' S. Br., 76° 42' O. L.

22° 16' N. Br., 78° V. L. 33° 30' S, Br., 11° V. L. 32° 1.5' S Br., 58° 30' 0. L.

22° 12' N. Br., 28° 48' V. L. 5° 21' S. Br., 81° 56' 0. L. 33° S. Br., 58° O. L.

20° N Br , 48—50° V. L. 15° 35' S. Br., 109° 20' 0. L. 38° .S. Br., 12° 0. L.

19—19° 30' N. Br., 26° 5'—26° 10' V. L. 16° S. Br., 110°20'Ø.L. .Beiigalslic Bugt- og .Kina-Siien».

ViJensk. Selsk. Skr., 0. Række, naturviilensk. og matliem. Afd. VU. 6. 32



246 26

Scopehts nigroocellalus Gthr. (Journal des Museum GodelTroy) er vistnok en Rhino-

scopehis, da den liar "cn kegledannet, fremragende Snude« og i det liele skal ligne

S. Coccoi. Er det niaaske den her beskrevne Art? Den er taget i det sydlige Atlanterhav

]>aa Hejsen Ira Admiralitets-Øerne til Japan.

Scopelus (Ehinoscopelus) rarus n. sp.

foreligger kun i faa Exemplarer af 38—40"""'s Længde (foruden Halefinnen). Den lyse

Snudespids springer meget lydeligt frem over Munden, men I'ræoperkularranden er saa

godt som lodret. Legemst'ormen temmelig kort og plump: 'rutallængde 40""", Hojde 9""",

Hovedets Længde tl'/a""™, Mundspalten G"'"', OJets Tværinaal 2"'"'. Gatfinncn er kortere eiul

hos de foregaaende Arter (c. 15 Str.). Skællene ere ribbede — 3 eller 1 Ribber ved IJasis.

Sideliniens Skæl hoje og smalle, c. 39. Der er som sædvanlig en Lysplet paa Gjælle-

laaget, 3 tæt foran Brystfinnens Grund (den bageste umiddelhart under eller bagved Bryst-

finnen) og 5 foran Buglinnerne ; Afstanden mellem 5 te og 4 de Par af disse er

næsten dobbelt saa stor som mellem de to foregaaende Par; Afstanden mellem andet og

tredje Par er ogsaa normalt større end mellem de andre. M. H. t. de ventrale Lyspletter

er at mærke , at de to af ftirste Par altid

ere rykkede tæt sammen, medens Afstanden

mellem dem af andet Par er betydelig storre,

livor[Kia den aftager regelmæssigt med de

følgende Par. Af de supraanale er der

normalt kun 2 (ikke som sædvanlig 3), af

hvilke den nedre staar lige over Gattet, den

øvre lidt længere tilbageø. De anale Lyspletters Antal er 12— 13 = 6—7 + 6— 7, hvortil

saa endnu kommer de 2 tæt sammensluttede caudale. Et af Exemplarerne har bagved

Iludfmnen en sammenhængende, aflang, glinsende Plet, om hvilken Kapt. Andrea

skriver: "den hvide Plet ved Halen var Guld».

Lokaliteterne

:

33° N. lir. (?) ; 20° N. Br., 50—48° V. L.; 34° 50' S. lir., 4° 30' V, L.; 37° 40' S. Ur., 12° ø. L.

To Uxemplarer af de fire vise den Anomali, al mangle andet og tredje Par ventrales og at liave paa

den ene Side 3 supraanales, idet der er kommet 1 til nedenlor og foran den, der ovenfor er

betegnet som den nedre; hos dem er Afstanden mellem andet og tredje Par thorakale heller ikke

større end mellem de andre. (Silhuet -Skitsen er udfort efter et af disse Exemplarer.) Noget af

dette er vel kun individuelle Anomalier, men at de begge mangle de to Par ventrale Lyspletter,

kunde muligvis antyde en Artsforskjel — eller Kjonsforskjel? Det er saaledes en Form, der trænger

til al belyses nærmere paa et større Materiale.
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De 3 Arter ;if Rhinoscopelus ville kunne adskilles saalecles

:

a. He 3 siipraanale Lysplelter danne en stumpvinklet Trekant; Antallet uf anale er

15—20 (6—8+ 10—141. 5. Coceoi C.

1). De 3 siipraanale Lysplelter danne en ret, skraat opstigende Linie; Antallet af de

anale er 13—17 (i—8 + 7— 12). S. Andreæ m.

e. Der er normalt kun to supraanale Lyspletter, den ene lidt bagved og lidt højere oppe

end den. anden; Antallet af anale er 12—13 (6—7 + (;—7); de thorakale Lysplettepar

mere eller mindre inieiinidistante, de ventrale 2 eller '\. S. rarus m.

Arterne af Scopelus — sensu strictissimo , med l'dcludelse altsaa ikke alene af

A'i/ciojjiius og Lamjjanjjctus , men ogsaa af Dasyscopelus og Rhinoscopelus — kuime frem-

byde de i nedenstaaende Oversigt angivne Modifikationer af Lys|)letternes Stilling. Flere

kunne tænkes, Scliemaet er ikke udfyldt; jeg har kun optaget dem, med hvilke jeg selv

har gjort Uekjendtskab: om de endnu manglende Kombinationer virkelig findes i Natm'en,

maa staa hen. Hvad der er fælles for alle disse Scopeli s. str. (foruden de af Dr. Raffaele

alt fremhævede Karakteren er de 3 mandibulare, de 3 pektorale, de o thorakale, de i ventrale,

den supraventrale, de 3 supraanale og de 2 caudale Lyspletter. Legemsformen er i det

væsentlige den samme, Ojel er forholdsvis stort, Snuden meget kort og den skraa Miuid-

spalte ikke særdeles lang, saa at Korgjællelaagets Rand er lodret eller næsten lodret.

Oversigt.

A. Posternlatcrale Lysplctter mangle helt, de anale danne derfor en

sammenhængende Kække. De to caudale sidde tæt sammen.

*) De supraanale Lyspletter danne en til det vandrette sig nærmende Skraalinie; S. Rissol, f-
S. arcticus ra.J^

**) De supraanale Lyspletter danne en stumpvinklet Trekant. S. Collelti m. {

B. Der findes en posterolateral Lys plet paa hver Side.

*) De supraanale Lyspletter danne en sig til det vandrette nærmende Skraalinie; de

caudale sidde ikke tæt sammen. S. gladalis. —^r^"- '^ -^ "^ ^"i"

**) De supraanale Lyspletter danne en skraat opstigende Linie.

t) De caudale sidde tæt sammen. S. caninianus, affinis m.

tt) De caudale sidde langt fra hinanden. S. phengodes m.

***) De supraanale Lysplettcr danne en stumpvinklet Trekant. Do caudale sidde more eller

mindre tæt ved hinanden. *S'. Humholdtii, S. gracilis m.

C. Der findes to posterolateralc Lyspletter paa hver Side. De supraanale

danne en stumpvinklet Trekant.

*) De caudale Lyspletter sidde tæt sammen. S. Benoiti.

**) De caudale Lyspletter sidde langt fra hinanden. S. Hygomii m., S. Reinhardtii m.

32*
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^

Afdeling A. Ingen pos ter ol åler a le Lysplet I er og ingen Afbrydelse

i de anale Lyspletters IJirkke.

1. Scopehts Rissoi C. vil kunne defineres ved følgende Kombination af Karak-

terer: (len har — foruden to opcrcnlarc Lysplelter, den ene et Stykke over den

anden, samt de sædvanlige 3 mandibiilare — 3 pektorale, dannende en Trekant — en

foran og en lige under Hrystfinnerne samt en lidt længere nede, under den forsi-

nævnte — fem Ihorakale, dannende lo næslen parallele Linier, dog saaledes, al de to

af første Par sidde tællere sammen , og de

j / :,!--A
l*^' af sidste l*ar, der sidde umiddelbart oji

til Bugiinnerne, lidt længere fra hinanden

end de andre; 1 l'ar venlrale, divergerende

lidt fra første lil Ijerde Par; en supravenlral

siddende temmelig langt nede , omlrenl

\^p>' midivejs mellem den bageste pektorale og

den forreste supraanale; og tre supraanale,

dannende en svagt brudt eller næslen lige Skraalinie . •', der er rettet bagud og nærmer

sig lil det vandrette — den forreste over fjerde venlrale eller over JMellemrumniet mellem

tredje og fjerde, den sidste omtrent midtvejs mellem denne og Sidelinien, lige neden-

for de høje Sidelinieskæl. Der er, som alt anført, ingen posterolateral Lyspiel, men

lo caudale, siddende tæt sammen, over Halens nedre korte Sløtteslraaler, og en sammen-

hængende Række af 11— 12 Par anale. De øvre Rækker af Skæl ere tydeligt, om end

kun svagt, randtakkede, og der kan findes Spor dertil paa de nederste, nærmest Gatflnnen.

Sideliniens Skæl ere meget høje, c. 30. Brystfinnerne lange, naa tli Bugfinnernes Spidse.

Straaletallene har jeg fundet at være; D. 13, A. 18, P. 15, V. 8. Proportionerne ville

fremgaa af efterfølgende Maaletavle over det største (A) og det mindste |B) af de fore-

liggende middelhavske Exemplarer; i den tredje Rubrik (.C) har jeg givet Maalene af et

Exemplar af den følgende Art, S. arcticus m.

S. Missoi. S. m-cticus.

A. b. C.

Totallængdeu 46""" 28""° 41 °""

Største Højde 16 - 9 - IOV2 -

Forholdet mellem denne og Totallængden er altsaa 1 : 2''ls 1 : SVo 1 : 3,9

Hovedets Længde 17'/2""" 11"""" 13""»

Forholdet mellem denne og Totallængden følgelig 1 : 2^/6 1 : 2*lb 1 : SVs

Øjets Tværmaal S""" 5 "" 9V2°"'

Mundspaltens Længde 12 - 6V2 - 9 -
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Af de foreliggende S. Rissoi fra Middelhavet have de slørre i Ålmindeh'ghed et eller

lo uparrede LyssKad ved Halerodeii , enten foroven eller forneden. Der er ikke i vore

pelagiske Indsamlinger fra de store Verdenshave noget Exemplar af denn(; Art.

2. .S", mrtiais m. Ved vore gronlandske Kolonier er der i alt langel og ned-

sendl i smaa Exeinplarer — onilrenl 40""" foruden Ualelinnen — af en Art, der i 11. 1.

Lysplellernes Fordeling i del hele stemmer

med S. Rissoi — ogsaa i 11. t. de tre supra-

anale Lyspletlers Stilling — men afviger

derved, al de anale Lyspletlers uaf-

brudte Hække tæller 15 — 16 af disse Or-

ganer. Derlil kommer en anden Stilling

af de peklorale Lyspleller, der alle 3

ere stillede nnder og foran IJryslRunerne '),

saaledes omtrent .
.' . D. \)_, A^17, 1'.

ovenfor (snb Cl.

De Steder i Grønland, hvor disse i

14, V. S. Legenicls I'roiiortioiier erc givne

Exemplarer ere faldne, har jeg nævnt ved en

anden Lejlighed^). El femle er allerede for mange Aar siden fanget af Inspektør Møller

i Mundingen af Davis-Strædet. To af de foreliggende Exemplarer have el meget ndprægel

supracaudalt Lysorgan, de 3 andre el mindre infracaudall.

3. S. Colletti m. En lille Scopelus af denne Gruppe, med 17 anale Lyspleller,

men atter med en noget anden Stilling af de peklorale, idet de danne en Trekant ]
*, med

Spidsen nedad, foran og under Brystfinnerne, og fremdeles med en anden Stilling af de

supraanale, nemlig som en aaben stumpvinklet Trekant * — den fiirsle af de Ire er

nemlig rykket lidt længere frem og den bageste lidt højere op — er repræsenteret i vor

Samling af et eneste lille, knap 30°"" langt Exemplar, laget i det indiske Hav paa

96-97° 30' Ø.L. og paa 30—28° 16' S. Br.

Hermed stemmer imidlertid et stort Exemplar, taget i det stille Hav, iic.600Mil

vest af Kap Horn« og velvilligst overladt mig til Undersøgelse af Museet i Kristiania.

Jeg hidsætter Maalene af delte Exemplar samt de vigtigste af vort mindre

:

Totallængden (uden Halefinnen) 9d°>°> 28"™

Legemets største Højde 24 - 7 -

Forholdet mellem denne og Totallæugden .... 1 : 3,0 1:4

'I Paa Skitsen er den af dem dannede Linie lilcvcn altfur lige.

'1 Korte Bidrag Ul nordisli Ichlhyographi VIII. Nogle nordiske Laxesild (Seopeliner) (Vid. Medd. f. d.

naturh. Foren. 1891). S. 207.

M<U

å^^i
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Hovedets Længde 25"""

Korholdet mellcni denne og Totallængdcn ] : 3,7

Øjets Tvæimaal 10"""

Mundspaltens Længde 15 -

Afstanden fra Snudespidsen til Kygtinnen .... 41 -

— - — - Bugtinncn .... 36 -

— - — - Gatfinnen .... 56 -

S™"

1 : 3V2

5-

Skadlenes Antal i Sidelinien (hos riet større i-^xemplar) er c. 38, Straalernes Anlal

D. 15, A. c. 21, P. 1.5, V. 8. Der er som sædvanligt 2 operknlare Lysplelter, 3 peklorale,

dannende en Trekant, med Spidsen nedad, nnder og foran Hryslfinnerne, .5 Ihorakale —
de af sidste Par rykkede lidt mere iid IVa liiiianden — 1 ventraie — de af første og fjerde

l*ar lidl na^mere ved hinanden end de

' ^^ andre — 1 snpraventral , som sædvanligt,

3 supraanale, dannende en stumpvinklel

Trekant, den forreste rykket langt frem, den

sidste saa liojt op, at den kommer helt op

i Sideliniens Skælrække, 16— 17 anale i

sammenhængende Række ( d. v. s. 16

paa den ene og 17 paa den anden Side; til Gjengjæld har den i denne Henseende

fattigere Række dnbleret den tredje Ihorakale). Den femte anale bagfra (den sjette hos det

mindre Exemplar) sidder lidt højere end de andre, som om den vilde bryde ud af Rækken.

Der er endelig to læl sammenstillede caudale Lyspletter, men ingen posterolalerale. Der

sidder en ikke stor, men meget tydelig Glansplel paa Halerodens ovre Rand tæt ved

Halefmnen.

Afdeling R. En p o stero lateral Lyspie I paa hver Side

over Afbrydelsen i de anales Ra^kke.

i. S. glacialis Rhdt. M. Da denne Art er behandlet et Par Gange ^) og jeg selv

har olfentliggjort nogle Bemærkninger om den andetsteds, kan jeg indskrænke mig til at

') Til min Bemærkning i »Korte Bidrag til nordislc Ichtliyogriiplii VIII- (Videnskali. Medil. I', d. naliirh.

Forening 1891) S. 207 om den af Goode & Bcan i »Tlic fishcries and fishing industries ol' llic

United States» I pi. 203 afbildede '8. Midleri (o: (jlaciaUs)« maa jeg endnu føje den, at der i

Alexander Agassiz's »Tliree Cruises of tlie U. S. coast- and geodetic - steamer Blake«, Vol. II. 1888

(Bulletin of tlie Museum of comparative Zoology, Vol. XV) p. 33 lindes en anden Afbildning af

tScopelus Millleri«, i bvilken jeg gjenkjeiuler Scopelus Rafinesquii!

») K rov er, Naturhist. Tidsskrift (2) II p. 230.

Collett, N'orske Nordliavs Expedition, Fiskene, p. 158.
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henvise lil disse og til del vedfojede Schema

over Lysplelternes Fordeling, i iivilken Hen-

seende de ca II dale og snpraanale især

ere af Betydning. Museet besidder ikke

denne Art fra andre Dele af AllantorhavelM,

kun fra Havet om (irnnland. Oog maa

bemærkes, at afdode F^æge Hranncr i

Middelhavet (36° 29' N. I5r., 2° 28' V. L.) har fisket 2 Scopelus-Knger med aldeles samme

Fordeling af Lyspletterne. Alig vitterligt er en saadan l'orm ikke ellers kjendt fra iNliddel-

iiavet, men jeg er dog mest lilbojelig til al tro, at S.glaeialis virkelig forekommer dér, men

hidtil er bleven overseel eller niaaske bleven beskrevet derfra som egen Art. Der findes

nemlig i Middelhavet el Par Arter, der ikke ere mig na-rmere bekjendte {S. fleideri,

S. Veranyi). Maaskee vil det dog vise sig. at en af disse er en med iS\ (flacialis nær

beslægtet, men distinkt Art, som jeg ikke har kunnet distingnere |)aa I ugerne alene.

5. S. caninianuH C.occo karakteriseres — foruden ved den enkelte posterolaterale

Lyspiel — ved at de snpraanale Lyspletter danne en s kraal opstigende Række — den

underste over Mellemrummet mellem tredje og fjerde ventrale eller over denne sidste, den

øverste umiddelbart under Sidelinien — , ved at de caudale iddc tæt sammen, saml

ved at de pektorale danne en Trekant, idel en sidder lige under IJrystfinnebasens bageste Del,

en højere oppe og en lavere nede. Der findes endvidere 1 anteorhital, 2 operkulare (den ene

tæt over den anden), de sædvanlige fem thorakale — de af femte l'ar rykkede lidt mere fra

hinanden — en supravenlral, fire ventrale, 10— 17 |8—9J-(S— 9) anale og to tæt sammen-

stillede caudale. (Sjældnere findes 7 i den

første Afdeling af de anale og paa ganske /'^^

enkelte har jeg fundet 7 eller 10 i anden

Afdeling). Der er c. 43 Skæl i Sidelinien.

D. c. 14, A. c. 20, P. 14, V. 9. Paa slørre

Exemplarer findes 3 supracaudale eller h

infracaudale Lysskæl paa Haleroden i Midt-

linien; paa yngre har dette Parli en mindre Udstrækning. Jeg meddeler nogle Maal af et

slørre Exemplar (A) fra Middelhavel og af et mindre (B), som rimeligvis er taget i

Atlanterhavet; paa det førstnævnte Exemplar er der større Afstand mellem de ventrale

Lyspleller af tredje og tjerde Par end mellem de andre.

fy^'

"^^

X

Jlr. Iivad lieroiii al' mig er bemærket i •Vkleiisk. Meddel, fra den iiaUirli. Koiejiiiii:". le. p. 205— 7,

dels om de al' den amerikanske Expedilimi tilvejebragte Exemplarer. dels om SS. scoticiis Glhr.
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,K<^'

A. B.

Totallængde V?""" 57"""

Legemets Højde 16 - 12 -

Hovedets Længde 21 - 16 -

Øjets Tværmaal 8- 6-

Muiidspaltens Længde .... 13 - 10 -

Kristiania-Museel besidder 3 (af mig sete) Exemplarcr fra Atlanterhavet; det ene er fra

29°N.Br., 37° V.L. Om Artens Forekomst i nordlige Have vidne to af mig tidligere (paa

anf. St.) omtalte Exemplarer, tagne paa 57°3r N.TJr., 39'^3G'V.L. og .39°37' N.Br., l.i°36'V.L.

«Ciiallenger"-E\peditionen fik et 3 Tommer langt Exemplar ved de kanariske der. I det

stille Hav skal den ogsaa være temmelig almindelig: Exemplarer paa 20— 3(i'""' fangedes

ved Nattetid i Nærheden af Ny-Gninea og paa Farten til Admiralitets -Oerne. — En lille

Unge l'ra del indiske Hav har kun l-l (7 + 7) anale Lyspletter og kan derfor vel næppe

henfores til denne Art, med hvilken den iovrigt stennner. Ellers er S. caniniamis ikke

forekommet i vore paa Unger af andre Arter saa rige pelagiske Indsamlinger; derimod en

nærstaaende Form, som jeg benævner:

G. S. affinh m., og som udmærker

sig ved, at de anale Ly spl etter ere til-

stede i et ringere, om end noget variabelt

Antal: 7— 10 + 4—6 (hyppig 8—9 + 5—6),

tilsammen 13—15. Hos de fleste danne

de tre supraanale en lige Skraalinie;

hos enkelte, der dog næppe repræsentere

en egen Art, er denne Linie svagt brudt M. De pektorale Lyspletter som hos S. caniniamis.

Sidelinieskæl c. 37. Kun Unger foreligge.

38° 40' N. Bl-., 63° V.L. '14° 11' N.Br., 29° 32' V.L. 35°36'S.Br., 27°40'ø.L.

340 20' — 18° 30' - 13° 40' — 31° — 34° 30' — 27° 50' —
31° 16' — 37° 16' - 10° 22' - 21° 16' - Mellem 31° S.Br., 47° Ø.L. og 32° .S.Ur., 43° 20' Ø.L.

29° — 17° 30' — 8° 44' - 21° — 25°40'S.Br., 23° Ø.L.

28° — 23° 40' — 4° — 29° — 23° 16' — 72° —
25° 5' — 32° - ' 3° 10' — 27° 50' — 15° 30' - 111° 90' —
23° 31' - 32° 4' — • 1°20' — '20° — 12° — 103° 50' —
22° 12' - 28° 48' — • 1° 9' — 27° 32' — 7° 30' — 105° —
21° - 36° 30' — ' 1° 20' S. Bl-., 26° 20' — 16° N.Br., 115° 50' —
20° — 48° - 7° 6' — 11° 30' — 9° 40' — 109° 20' —
170 _ 22° — 8° - 13° 20' — 10° 40' — 110° —
16° — 40° - 39° 54' ~ 41° 30' ØL. 11° 40' — 110° 34' -
15° 19' — 24° 54' — 38° 20' - 30° —

') Disse Exemijlaier ere lagne paa ile i Lokaliletsforlegiielsen med en Stjæinc markede Steder.
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7. S. phenr/odes ni. Som Type for denne Arl vælger jeg et 70"""' langt Exemplar,

som er taget paa 102° 50' O. L. og 25° 50' S. Ur. Lyspletternes Fordeling er i det liele

den samme som lios S. canimanus og S. affinis, og særlig gjælder dette om de pektorale

og de supraanale. De anale ere — naar jeg medtager de foreliggende mindre

Exem])larer — tiislede i et Antal af 6— 7 -\- 7—9 = 14— Jo, og de c an dale sidde ikke

tæt sammen som lios de to ovennævnte Arter, men ere adskilte ved et storre

Mellemrum, idet den bageste er rykket op i Nærheden af Sideliniens Endepunkt. Det

ovennævnte Exemplar har folgende Proportioner:

Totallængden 70""".

Højden er 16™"", indeholdes altsaa i^/s Gang i Totallængden.

Hovedets Længde er 20"'"', indeholdes følgelig 3V2 Gang i samme.

Ojets Tvairmaal 9"'"', indeholdes altsaa 2''''9 Gang i Hovedets Længde.

Straalernes Antal er: D. 12, A. 21, P. 15, V. H. Der er 38 Skæl fra Ojællespalten

til Halelinnen. Det er, som man vil se, en storøjet Eorm; Snuden er meget kort, brat

afrundet; Overkjævens Ragende falder om-

trent i Linie med Ojeluileiis l!agran<l. Oper- jl

culum er stærkt ribbet og takkel i Kanten.

ISrystfmnerne ere saa lange, at deres Spidser

naa helt tilbage til nugfinnernes. Der findes

to operkulare Lysplelter, 3 mandibnlare som

sædvanligt, 3 pektorale, stillede. som hos de

nærmest foregaaende Arter, fem thorakale — de to af femte Par lidt længere Ira hin-

anden — 4 ventrale, 1 snpraventral, 3 supraanale i en opstigende Skraarække, 7 + 8

(hos Typ-Exemplaret, jfr. ovenfor) anale og to caudale, den sidste noget højere oppe end

den første. I Haleryggens Midtlinie findes en lang, skarpt begrænset gul Lysplet, som

begynder umiddelbart bagved Hndfinnen og strækker sig under B Skæl. Farveløsheden

paa Snuden og paa Panden mellem øjnene va'kker Mistanke om , al ogsaa dette Parti har

været lysende.

De mindre Exemplarer ere tagne paa følgende Lokaliteter. Det vil ses, at intet

af dem er taget i Atlanterhavet nord for Ækvator.

31° 30' .s. Ur., 19° 30' V. L. 37° 30' S. Dr., 10° 40' 0. L,

33° 30' - 11° — Mellem 33° 40' .S. lir., 32° 30' 0, L. og 34° 40' .S. Dr., 27° O. L.

34° 20' - 0° 30' — 30° 12' S. Br., 44° 0. L.

40° 4' — 53° 20' 0. L. Mellem 27° 30' .S. lir., 98° 0. L. og 29° 40' .S. Rr., 96° 20' 0. L.

39054' _ 410 30' _ 22° 40' S. Br., 81° 50' O. L.

VidcDsk. Sclsk. Skr., G. Række, naturvidcnsk. og mathem. Afd. Vil. Q. 33
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8. S. Humholdtii Val. Imi anden Gruppe af Arier har det tilfælles, at de tre

supraanale Lyspletter danne en meget tydelig stumpvinklet eller næsten ret-

vinklet Trekant, saaledes at den første af dem har Plads over anden og tredje venirale,

den anden over fjerde ventrale. Af S. Hurnboldtii foreligger der flere temmelig store

Exemplarer fra Atlanterhavet og det indiske Hav. Jeg anfører nogle Maal af det største

af dem (A) i Forbindelse med JMaalene af el Exemplar fra JMiddelliavel {?,).
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^'. Ilumbvldtii. var formlen fra Miildelliavel ogsaa lidligcrc kjeiull fra Atlanterliavel,

liMirimud *'. Imops niihardsoii ') var kjeiidl fra di-.t stille Hav — Id. a. fra Vancouvers ().

Den enesle Forskjel, som kan mllindes al ISeskrivelserne, er, al 6'. Loops, som (i ii n I li r r

beniaM-ker, skulde have lidl fa'rre Skiel i Sidelinien (37 — 39, 5. llumboldtii il— 42).

Jeg hctragier denne lormenllige Forskjel som betydningsløs og forener S. boops nn'd

<S. IJumboldtii.

il. S. iifaciUs in. har sannne Slilling af de siipraanale Lyspletier, men Anlallel

og Fordelingen af de anale er en anden: 5— 7 + 11— 14, og de lo c au dale sidde saa

læ I sammen som muligL i samme llori/.tuilallinie. Vore Exemplarer ere alle smaa, men

der er i Kristiania-Museel et halvstort — Ira Akyab i Indien — af hvilket jeg vil med-

dele Maalene

:

Totallængdcii .50 ""»

Højden 10 - eller Vs af Totallængdeu.

Hovedets Længde ... 11 - eller lidt over Vs af samme.

Øjets Tværmaal .... 3'/'-> - eller c. Vs af Hovedets Længde.

Mundspalten 7'/2-

Korgjællelaagets Rand er noget skraa: l$ryst(hnierne ikke lange. Skællenes Antal

i Sidelinien c. 41. Straaletallene paa det nærmeste følgende: D. 12, A. 11), P. 15, V. 8.

Øjet er ikke særdeles stort, og især hos de yngre ere Snudens Længde og Øjets

Tværmaal næsten lige store. De pektorale

Lyspletter have den sædvanlige Stilling; den 13

første supraanale sidder i Hojde med den

supraventrale o. s. v. 5 Lysskæl optage — agn

hos det storre Typ-Exemplar — Strækningen

mellem Hudlinnen og Halefinnen paa Hale-

rodens Rygkam.

De Lokaliteter, hvorfra der foreligger yngre Exemplarer, ere:

22° N. Br., 34" 30' V. L. Mellem 32° 40' S. Br., 55° 20 0. L. og 11° 50' S. Br., 8° 10' V. L.

22° 12' — 48° - 35° 36' — 27° 40' -

Om Artens mulige Forhold til Richardsons Mi/ctophum Juans er talt ovenfor under

S. (Rhinoscopelus) Andreæ m.

i

') Voy. H. M. S. Ereluis & Terror pi. 47 f. 10.

33*
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Afdeling C. To p o s le ro 1 iil c rale LyspleUcr pii;i hver Side

over Ai'tiry delsen i de anale Lyspie tiers Række.

10. .S". Benoiti C. De to posterolaterale Lysplelter ere stillede noget skraat for

hinanden, den hagrc højere end den forreste; de snpraanale danne en stumpvinklet

Trekanl. Snuden er noget spids, ikke brat afrundet, som hos andre Scopeli; IJryst-

finnerne lange. Der findes en anteorbital

'^ Lysplet, to operkulare , der just ikke staa
14 / ' \

saa meget tæt sammen, 3 pektorale, dan-

nende den sædvanlige 'l'rekant , 1 supra-

vcntral, 3 supraanale , den forste i Ilojde

med eller noget hrngere nede end den foran

den siddende supravenlrale , over tredje

ventrale, og den tredje i Sidelinien; to posterolaterale med den ovenfor angivne Stilling,

den overste i Sidelinien ; der er de sædvanlige .5 thorakale og i ventrale Par, som ikke

frembyde noget særligt mærkeligt; Afstanden mellem de 2 forste Par thorakale er større

end mellem de to følgende; 12 (6 + 6)') anale og lo lemmelig læt sammen-
stillede caudale. Skæl i Sidelinien c. 40. D. 12, A. 18, P. 15, V. 8. To halvstore

og el større Exemplar vise et meget udpræget supracaudalt Lysorgan.

Maalene af el middelhavsk Exemplar:

immTotallængde 52'

Største Højde 11-

Sammes Forhold til Totallæugdcn .... 1 : 4,0

Hovedets Længde 16°""

Sammes Forhold til Totallængden .... 1 : 3,4

Øjets Tværmaal GVa'""'

Dets Forhold til Hovedets Længde .... 1 : 2,3

Mundspalten 10°™

Der foreligger cl 10""" langt Exemplar fra Allanlerhavel: 34°40'N.Br., 24°20' V.L.;

et andel i Kristiania- Museet: 41° N. Br., 34° V. L.

^,

11. 12. S. Hygomii m. og S. Reinhardtii m. adskille sig kjendelig fra den

forangaaende ved al de to caudale Lysplelter sidde langt fra hinanden, idet den

bageste af dem er rykkel op næslen i Højde, med Sideliniens Endepunkt; de 3 supra-

anale dVine ligesom hos S. Benoiti en stumpvinklet Trekanl, hvis ene Vinkelspids

') Et enkelt Exemplar har 6 -(- 7 paa den ene Side, ellers ere disse Tal ganske konstante.
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siflder over anden venfraic, don anden næslpn oppe i Sidelinien; de Ire peklorale Lyspieltcrs

Stilling er den sædvanlige, lo l'oran IJrystdnnen, højere og lavere end denne, og en lige

under Urystfinnebasens nedre Kndepunkt. De to posterolaleraic sidde ligesom hos S. Be-

noiti skraat for hinanden, den forreste lavere, den bageste saa al sige i Sidelinien. Øjet

er stort, Forgjællelaagets Iland lodret o. s. v.

Typ-Exemplaret af S. tlygomii har li (8 + ti) anale Lysplelter. Den siipra- i^
venlrale Lysplet er rykkel saa højt op, at den sidder nm id delbart nnder Side-^,^*^ .

linien, omtrent lodret over den første »

supraanale. Sannne Stilling iagttages lios /\ ^^ \

nogle Unger, dog med den Forskjel , al den i'^

snpraventrale Lysplet ikke altid er anbraf-M

lige over den første supraanale , men kan *t-J

sidde el Stykke foran denne. Antallet af

de anale er her 7 + •> eller .5—6 --(- 6 =
11—13.

S. Reinliardtii m. To middelstore Kxemplarer vise den l'orskjel fra loregaaende, al

den snpraventrale Lysplet her har sin normale Stilling, længere nede, midt mellem og i

Højde med den tredje pektorale og den første

supraanale, der sidder over tredje venlrale
/\ X) i

eller mellem anden og tredje. Antallet af '"
/ \ JMa^^^^

anale Lysplelter er her 4 + 7 og 7 + 7—8,

varierer altsaa indenfor temmelig vide Græn-

ser. Det ene har et meget udpræget Infra-

caudalt, del andet et supracandalt Lys- ^

organ. Brystfinnerne ere lange, ligesom hos

S. Hygomii. Jeg erkjender, at det kan være Tvivl underkastet, om de lo her omtalte

Former ere artsforskjellige , men saa længe der ikke foreligger Overgange mellem dem,

maa jeg holde dem adskilte.

Straaletal: S. Hygomii D. 12, A. 19, P. 1 i, V. 8.

S. Reinhardtii ... D. 1
1 , A. 16, I'. 11 , V. 8.

M a a 1

:

ti. Hygomii. IS. Reinliardtii.

Totallæugdeii SS-"" 43"""

Højden 12- 8-

Dennes Forhold til Totallængden 1 : 4,6 1 : 5,4

Hovedets Længde 14""" 11"""

Dennes Forhold til Totallængden 1:4 1 : 3,9

Øjets Tværmaal S"-" 5"""

Dettes Forhold til Hovedets Længde ... 1:3 1 : 2,2

Mundspalten g"" 7'/2"'"'



258 •

3S

4

I i o k a I i t e I e 1-

;

S. Hyr/u inii.
.

S. Beinhardtii.

38° N. Bl-., 22^ 20' V. L. 34" 22' N. Br., 18° 10' V. L.

35° 12' S. Bl-., 26" 0. L. 6^31' - 23" 15' —
Mellem 23° 30' — 81° —

og 24° 30' — 75° 50' —
39° 54' — 41° 30' -

l'Inc! af (le lii'r karakteriserede nye Foriuer ere kiiii kjendle som Unger. Skjønl

ilcl ikki^ kan IVniidsaMles , at de ville forandre sig meget under deres senere Lkivikling, er

det dog at vente, at de ville kunne karakteriseres med storre Skarplied, naar nye Uuder-

sogelser have lientet dem op fra Dyjjet. hvori de skjule sig, i mere udviklede Skikkelser.

Som Karakterer for Underslæglen Nyctoplum, efter l)r. IJaffaeles Definition,

mener jeg at kunne anføre, foruden de allerede ovenfor (S. 11) nannte, at de altid have

fire caudale Lyspletter; at de supraanale danne en skraat opstigertde,

lige eller lidt brudt Linie; at m. 1. anales anteriores enten danne en Hue, med Convexi-

telen mod Alidtlinien, eller at i all Fald Hækkens bageste Del er bøjet opad; og at de

thorakalc og ventrale (hvilke sidste altid (?) ere tilstede i et Antal af fem Par) ikke

danne lige J.inier, men ere stillede ud og ind paa bestemt Maade. I Modsætning til

de bekjendle Lampa7ii/ctus- Avlev, der have 2 posterolaterale Lyspletter, er der her aldrig

mere end een. Der bliver derfor ikke ret meget at støtte Artsdiagnoserne paa af Lys-

pletternes Antal og Stilling. Man synes her i det væsenlige at maatte holde sig til andre

Forhold. Medens Grænsen mod Scopeli s. str. er skarp nok, synes den mod Lampanyctus

at være mere flydende. Der kjendes af denne Gruppe 3 middelhavske Arter, hvortil endnu

kommer et I'ar andetstedsfra.

1. Af .S". (N.) metopodampnH har jeg desværre ikke kunnet skaffe mig noget

Lxemplar. Jeg maa derfor i det væsentlige indskrænke mig til at henvise til de hidtil givne

ufuldstændige Fremstillinger (Bonaparte, Rafl'aele). I Pariser- Museet har jeg dog seet et

Exemplar, foræret af Bonaparte og derfor vistnok authentisk. Jeg har om dette noteret,

at det har samme Stilling af de pektorale, thorakale, supraventrale, supraanale og ventrale

Lyspletter som hos S. Rafinesqidi — jfr. Fig. 17 — hvorved jeg dog maa bemærke, at jeg

kun har noteret 4 Par ventrale Lyspletter, hvilket rimeligvis er urigtigt. Af anale fandtes

6 -(- 4 samt 4 caudale i en Skraalinie. 1 alt dette er der ingen væsentlig' Forskjel fra

S. Rajinesquii, og det er derfor højst ønskeligt, at der kunde blive givet en authentisk og

fuldstændig Karakteristik af denne Art, saavelsom af S. Gemellarii (jfr. det følgende).

2. Af S. (N.) Kafinesquii har jeg kunnet undersøge flere Exemplarer. Jeg med-

deler nogle Maal af et større Exemplar i Kristiania-Museet (A) og af el af vore egne (B)

samt af et yngre, tilhørende Kristiania-Museet (C).



39 259

A. B. C.

Totallængden (uden Halefinneu) 90""" G4"'" éS""™

Legemets Højde 19 - 15 - 10 -

Forholdet niellcra Legemets Højde og Totallængdeii .... 1 : 4,7 1 : 4,3 1 : 4,3

Hovedets Længde 28""" 21"^"" 14'""'

Forholdet mellem samme og Totallængden 1 : 3,2 1 : 3,1 1 : 3,1

Ojets Tværmaal 9V2"'"' 7""" 5""""

Forholdet mellem dette og Hovedets Længde 1:3 1:3 1 : 2,8

Mnndspaltens Længde IS'""" IQ"™ 9'""'

Forholdet mellem denne og Hovedets Længde 1 : l,o 2:3 1 : 1,G

Det er en kortsniidel og .storøjet Form. Munfl.spalteii forlænger .sig et Stykke

bagved Orbita, men Forgjællelaagets Rand er dog ikke megel .skraa. Der er el anseligt

anteorbitalt og et langstrakt infraorbitalt Lysorgan. Tæt bagved dette ses ofte et mindre.

Der findes de sædvanlige operkulare (2),

mandibulare (3) og pektorale Lyspletter — '^

I over og 2 under IJrystlinnerne , dannende

en brudt Linie; 1 snpraventral og 3 supra-

anale , som danne en skraat opstigende

Række, der begynder umiddelbart over 5te ^^\
ventrale og naar op til Sideliniens Skæl,

17
ikke til selve Sidelinien; af de tborakale er

der stor Afstand mellem første og andel

Par, og fjerde Par er rykkel stærkt ud af

Linien opad og ud til Siden; og det samme er

Tilfældet med tredje Par af de .5 ventrale. Der er en poslerolateral Lysplet umiddelbart under

Sidelinieskællene. Der er næsten altid') 10 (6 + 41 anale, den første Gruppe dannende

en stærk Hue med Convexiteten indad mod Midllinien, og 4 caudale , dannende en tæt

Skraarække, den sidste siddende et Stykke under Sideliniens Endepunkt. Sideliniens Skæl

ere bøje og smalle, c. 34 (33— 36). Af Straalelal fandt jeg:

Exemplaret A D. 12, A. 13, P. 10, V. 8.

Et andet Exemplar D. 12, A. 12, P. 9, V. S.

3. S. (N.J Warmimjii Ltk. Prof. Warming bar paa 32° 6' N. Rr., 39° 28' V. L.

i Atlanterhavet fisket et Exemplar af Middelstørrelse af en ny Art af denne Gruppe; det

har desværre lidt en Del, saa al det ikke kan beskrives fuldstændigt; der er imidlertid to

Træk, som ville karakterisere det tilstrækkeligt, det ene at Brystfinnerne ere lange

T nA /t

') El Par yngre Exemplarer have kun 5-i-'i— -O, idel ilen allerfoiipsle, der clleis sidder Udi liojere

oppe manalcr. Del ci' lilfældigvis det ene al' di.sse, der liicger III (iruiid l'or .Skitsen Nr. 17.
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(de naii næsten til Bugfinnernes Spidser), det andet er at den sidste af de 4 c au dale

Lyspletter er ryivivet bort fra de andre og noget iiojere op. Totallængden er

63°"", Hujden 12'""', saa at denne allsaa indeholdes 0V4 Gang i Totallængden; Hovedets

Længde 19"™ (c. 3'/3 Gang i samme), Ojels

Tva'rmaal 7"'"' (2^/? Gang i Hovedets Længde);

Mundspalten (IS""™) naar et Stykke bag Øjet.

Det er iøvrigt ligesom de andre Nyctoplms-

Former en kortsnndet stornjet Form med to

operkiilare Lyspletler og tre supraanale i

sædvanlig Skraastilling samt 12 (7 + 5)

anale, den sidste af første Gruppe rykket noget højere op, hvorimod den første af

samme Gruppe sidder tæt ind til G at finnen, fie venlrale og thorakale Lys-

pletters Stilling kan ikke kontrolleres ')• Kl anteorbilalt Lysorgan sees ikke, derimod er der

bagved Gatlinnen et langt skinnende Parti. Straaletal: 1). 12, A. 13, P. 10, V. 9.

4. Af S. (N.) Gernellarii har jeg desværre kun kiumel undersøge et temmelig stort,

men i andre Henseender niaadeligt Exeniplar Ira Messina, men jeg Iror dog, ved Hjadp af

det og Uaffat'les Tegning at kunne give et nogenlunde rigtigt Billede af den. Maalene

af dette Exeniplar ere: Totallængde 87"'"'; Højden 21""" (knap Vi af Totallængden); Hovedets

Længde 27""' (indeholdes 3V5 Gang i Totallængden); Øjets Tværmaal 8"'°' (3^/8 Gang i

Hovedets Længde); Mundspalten 20""". Afbildningen giver den en noget mere langstrakt

Legemsform end <S. Rajinesquii^ end sige end S. melopoclampus , el mindre Øje og en

temmelig lang Mundspalte. Der sees ikke noget til et anteorbilalt Lysredskab, kun en lille

anteorbital Lysplet. De tre supraanale Lyspletler danne en lidt brudt (hos andre Exem-

plarer maaske aldeles lige?) Skraalinie; den øverste sidder lidt under Sidelinien. De

anale ere 11 (5 + C), af hvilke den sidste af første Gruppe og den første af anden ere

rykkede saa højt op, at de i Forbindelse med den posterolaterale danne en Gruppe: m 3

pnnti a Iriangulo isoscele che stanno sopra rintervallo« etc. De 4 caudale synes at danne

en mere vandret, mindre opstigende Linie end bos 5. Rajinesquii. Saavidt skjønnes, er

der ogsaa her 5 venlrale Par, af hvilke tredje er rykkel stærkt ud til Siderne. D. 17,

A. 15, P. 12, V. 8. Et stort supracaudalt Lysorgan.

5. S. (N.) cæruleus Klunz. er en meget nærstaaende Arl af iV?/cto/j/««- Slægten,

men synes at kunne hævde sin Selvstændighed. Original-Exemplaret har velvilligst været mig

betroet til Undersøgelse fra Museet i Stuttgart. Det er en kortsnndet Art med meget skraa

Forgjællelaagsrand. Den største Højde (IG™™) indeholdes oVs Gang i Totallængden (SS"""").

Hovedets Længde (24""') 3V2 Gang, Øjets Tværmaal (C'/s'""') 3,7 Gang i Hovedels Længde;

') Skitsen er allsaa i deUe Punkt kun skematisk.
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iVIundspaltens Længde er 19""". Et anseligt anteorbitalt Lysorgan strækker sig i en Fjerdedels-

lUift t'ra over Næseborene langs med Orbila. Der er 3 pektorale Lyspietler (en over og

to nnder Brystfinnerne), lem tborakale —
stor Afstand mellem første og andet Par, de

al" fjerde rykkede stærkt nd til Siderne —
5 ventrale, fordelte paa sædvanlig Maade

i denne Gruppe; tredje Par rykket langt

nd til Siderne; 3 supraanale, dannende

den sædvanlige Skraalinie ; 11 ( 6 + 5

)

anale, dannende for fnrste Oruppes Ved-

kommende saa stærk en Krnmning, at den

posterolaterale kommer til at sidde i dens

Fortsættelse og gjerne kunde regnes med til den; og endelig 4 caudale , dannende en

svagt opstigende Række, saaledes at den sidste kommer til at ligge nnder Sideliens Ende-

Endepunkt. Der er efter Klunzinger omtrent 33 Skæl i Sidelinien og af Finnestraaler:

D. 12—13, A. 19, P. U), \. 8.

En Sammenligning mellem delte Artens Original-Exemplar og den smukke Afbild-

ning, som i »Report on tlie deep sea lislies'> (Challenger-Expeditionen) (pi. IJ lig. G) er givet

af Scopelus engraulis (Ubr. , efterlader ingen Tvivl hos mig om, at det er den samme Art.

For denne vil altsaa det Klunzingerske Navn være at beboide. Cballenger-Exemplaret

(ti'/2") var fra Filipinerne, 250 Favne. Sammesteds omtales S. Dumerilii Hlkr. (hvoraf der

erholdtes et Expl. (3") ved Fidji-Øerne paa 315 Favne) som en meget nærstaaende Form,

men Lyspletternes Stilling er ikke udredet paa en saadan Maade, at jeg kan have nogen

Mening om den. S. engrmdis noteres desuden af Alcock (Ann. nat. hist. (G) VIII p. 129)

fra det indiske Hav paa 188—220 Favnes Dybde.

Oversi^

over NyctopliHs- kvltrne.

*) Af de 4 caudale Lysplctter er den fjerde rykket højere op og adskilt fra de andre ved et

Mellemrum; 12 (7 -f 5) anale Lyspletter. Lange Brystfinner. S. fK.J Warmiiigii Ltk.

**) De 4 caudale Lyspletter damie''on tæt Eække. Korte Brystfinner.

f S. metopodampus).

S. Rafinesquii: 10 (6 -|- 4) anale Ly.spletter; Hovedets Længde ikke Vs af

Totallængden.

S. cæruleus: 11 (G + 5) anale Lyspletter; Hovedets Længde S'/a Gang i

Totallængden.

Intet anteorbitalt Lysorgau(?): S. Gemellarn: 11 (5 -|- 6) anale Lyspletter; Hovedets

Længde er ikke ',a af Totallængden. Den posterolaterale Lysplet danner en trekantet

Gruppe med de tilstødende anale.

•o c3

S ?10

w

Vidonsk. Selsk. Skr., G. U^kkp, naturviilensk. og matlienj. AfJ. VU. G. 3 i
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De 3 middelhavske Arter af Underslægten Lampanyctus stemme — foruden i

de af I)r. Haffai'le fremhævede Forhold, ved hvilke jeg maa tage det Forbehold, at

Gatflnnestraalernes Antal hos S. crocodilus er større end Rygfinneslraalernes og hos

S. maderensis omtrent lig dette — overens deri, at de ligesom Nyctoplms -Vormevw have

4 caudale Lyspletter; derimod kan de ventrales Antal være 4, 5 eller 6. Alle have de

to posterolaterale Ly s pletter, men de kunne være stillede paa forskjellig Maade i

Forhold til hinanden. De 3 pekt orale Lyspletter ere stillede omtrent i samme lod-

rette Linie, de thorakale og ventrale mere regelmæssigt end hos Nyctoplms-

Formerne. (Der synes imidlertid ogsaa at gives en Art med kun 1 poslerolateral Lysplet,

hvorom mere S. 45.)

I. S. maderensis Lowe (Botmpartii C..\.) er kort af Legemsbygning, storhovedel,

med en temmelig lang Mundspalte og skraa Forgjællelaagsrand. Særlig karakteristisk for

den er del fremadrettede og vandrette Pande horn, som udspringer, paa hver Side af

Hovedet, fra Orbilas øvre Rand (Ceratoscopelus Giinther). Vort største Exemplar er 60""°

langt (uden Halefinnen), Højden 13""° (denne indeholdes altsaa 4-/3 Gang i Totallængden),

Hovedets Længde er 20°""
| Va af Tolai-

længden). Øjets Tværmaal G""" (indeholdes

3V3 Gang i Hovedets Længde) og Mund-

spaltens Længde 14""". Denne Art har en

lille anteorbital og to operkulare Lyspletter,

den ene over den anden; 3 pektorale i

en lige, lodret Linie, den ene over,

den anden under, den Itredje umiddelbart foran den lange Brystfinne, den øverste

helt oppe ved Sideliniens Begyndelse; 5 thorakale, dannende, fra første til fjerde Par, lo

bagtil svagt divergerende Rækker, femte Par rykket betydelig længere ud til Siden; der ei-

større Afstand mellem første og andet Par end mellem de andre; 1 supraventral ; 5 ven-

trale, af hvilke andel og tredje Par ere de, som ere rykkede længst ud til Siden;

3 supraanale dannende en opstigende Skraa række, som begynder over femte ven-

trale; de lo underste sidde nærmere ved liinaiuleu". end de to øverste, af hvilke den

øverste ligger i Sidelinien. Af anale Lysplelter er der 6(5) + C(7l; af de to postero-

laterale sidder den øvre ved Sidelinien, den nedre mellem den og den sidste anale af

første Række, til hvilken den ogsaa kunde betragtes som hørende; 4 caudale, de tre

tæt samlede, den fjerde rykket op i Sidelinien. I5agved Gatfinnen et mere eller mindre

udpræget, langt, skinnende Parti. Brystfinnerne maa kaldes lange. D. 13— li, A. 13,

V. 8 (Gthr.).
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Mæi'keliKl nok er der ikke et eneste Exemphir uf denne Art i vore pelagiske Ind-

samliiiger. Derimod er der — som omtalt ved en anden Lejlighed ') — een Gang ned-

sendl cl Exemplar fra Vestmanøerne ved Island.

2. .S". croco(lih(s llisso {Bonaparlii Cocco. Bp.). Kl anseligt Kxemplar") viser

lolgende Forhold: Tolalhengde (uden Halefmne) 200""", storste llojde 3(3™"" (indeholdes

altsaa S^y Gange i Totallængden), Hovedets Længde 55""" (indeholdes altsaa 3'/ii Gang i

Totallængden), Øjets Tværmaal 11"'"'
( Vs af

Hovedels Længde), Mnndspalten lang (41°""

eller omtrent ''5 af Totallængden), Forgjælle-

laagsranden meget skraa. IJ ry slfinnerne

ere lange, deres Spidser naa nd over Gattet

til Spidserne af Biigfinnerne. D. 14 — 15,

A. 17—18, P. ti, V. 8. Der fnides 2

operkulare Lysplctter, den nedre tæt ved

Kjæveleddet, 3 postorhitale (de to over

hinanden, den tredje længere bagtil, paa Forgjællelaagel), 3 pe kl orale, dannende

en næslen lodret Linie — to foran og en højt over Hrystflnnens llod —

;

5 thorakale Par, af hvilke tjerde er rykket langt ud til Siden, op over tredje, saa

at den sidder i Højde med de 2 pektorale, den supraventrale og de 2 supraanale^), og

der er stor Afstand mellem første og andet; 4 ventrale, 1 supraventral, 3 snpra-

anale, dannende en stumpvinklet Trekant, 4—6—8 + 6—8—9 anale, samt

4 caudale (3+1), af hvilke de 3 første (som oftest uden Afbrydelse) fortsætte de

anales [Vække, medens den fjerde er rykket op til Endepunktet af Sidelinien. Af de

lo posterolaterale er den øvre stillet lige under Sidelinien, skraal over den nedre,

ligesom hos foregaaende Art. Der sees hos slørre Exemplarer en skinnende Lysstribe

langs Halerodens øvre og nedre Rand saml en kort umiddelbart foran Hudfmnen.

I vore pelagiske Indsamlinger finder jeg kun et eneste ungt Exemplar af denne

Art, taget af Kaplejn V. Hygom paa 33° N. Br. og 40° V. L. Det har — som andre

') Vidensk. Medd. f. d. natniii. For. 1S91. S. 208.

') Et andet Exemplar (tilhorendc Stazione Zoolngica i Neapel) viser følgende Maal
.

iiplnilo i samme

Rækkefølge: 68""", 12™"", 19""", i'""', 16">". D. li, A. 19, P. 12, V. 8. Hos et Par andre senere

undersøgte store Exemplarer finder jeg D. 13—14, A. 16—17, P. 12— li, V. 8.

') Jlan knnde ogsaa opfatte dette saaledes, at den ene pektorale var rykket langt tilbage, og den anden

thorakale langt ud til Siden. Efter Analogi med andre Arter tror jeg dog ikke, at denne Opfattelse

o<

34-
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yngre Exemi)larer fru IMiddelhavel — en lang Lyspiel bagved Oatfinnen og tillige en

korlere oveii|iaa Haleroden foran Halefinnen. Hos delle Exemplar ei' der el lyde-

ligt Mellemrum mellem de anale og de snbcaiidale Jjyspletter, livilkel ellers ikke er

sædvunligl.

o. iS. elonjintug Cosla (S. crocodilus Val ,
S. resplendens Ririiardson, 6'. caudispiaosus

Johnson, <S. Kreyeri Malm). De foreliggende middelliavske E.\emplarer have en Længde af

c. 80°""; Højden er lios el Exemplar af Si^^'s Længde (lil Halefmnen) IS'""' (indeholdes

allsaa omlrent .5V2 Gang i Tolalla-ngdeni; Hovedets Længde er 22°"" (elier rigeligt ','1 af

samme); Øjets Tværmaal .i"'" (indeholdes altsaa 4^/5 Gang i Hovedets Lanigde); Mund-

spaltens Længde I?""'). Forgjællelaagsranden er meget skraa. Brystfinnerne ere
' korte. Der er de to sædvanlige operkulare

og tre mandibulare Lyspletter; 3 p ek to-

ra 1 e i samme lige, næsten lodrette

Linie (1 under og 1 over Brystfinnerne og

en højere oppe); o Par thorakale, Af-

standen mellem første og andet

dobbelt saa stor som meUeir. de

andre, femte Par rykket ud til Siderne, ellers stillede i lige Linie. Der er 1 supra-

ventral, .5 eller 6^) Par ventrale, stillede i lige Linie, 3 supraanale, dannende en

noget brudt, opstigende Linie, 8—9 + 6—7 anale (den sidste af første Gruppe

kan være rykket noget tilvejrs), to posterolaterale (undtagelsesvis 3), stillede ved

Siden af hinanden — den ene efter den anden — under Sidelinien, i (2-f 2)

caudale, først 2 og efter et lille Mellemrum en tredje og fjerde, hvilken sidste dog har

Plads et lille Stykke under Sidelinien^). Hos 2 Exemplarer finder jeg, at en Hække

paa 5—7 Skæl over Sideliniens forreste Del har en mat, lys, rund Plet, ligeledes en langs

med Rygfinnen paa hver Side af denne; fremdeles en slig Plet lige under hver Brystfinne

og (hos det ene) over og bagved hver Buglinnes Rod. De ere meget tydelige paa

Richardsons Afbildning^). Straaletallet (efter C o Helt): D. 21 — 24, A. 17 — 18,

P. 12, V. 8.

') De her opførte Maal ere hos et senere erhvervet slorro Exemplar: 125""", 23""", SI"",

9mm Q2 24*"™.

') Et Exemplar har 5 paa den ene Side, 6 paa den anden.

') Jeg har rigtignok kun set dem alle 4 paa eet Exemplar, men tvivler ikke om, at det kun skyldes

Exemplarernes mangelfulde Tilstand, naar der kun ses 2 eller 3.

') Voyage of H. M. s Erebus and Terror. Fishcs pi. 27 fig. 16-18.
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Et Par (slel bevareflc) Exemplarer ere ved en anden Lejlij;lied ') omtalte tsom ned-

sendle fra G ro ni and. To ere tagne i Atlanlerliavel paa 3° ID' N.Br., 2U '
30' V. L. og

paa 35° S. Br., 10° O. L. Uegge have de et — kort eller langt — supracaudalt Lysorgan

og et kortere infracaudalt.

De 3 Lampatii/ctiis - Xvicr ville altsaa kunne di.stlngueres — blandt andet — ved

fnigende Karakterer:

a. Med 1' a ude li o r ii (Ccraloscopdus Gthr.).

1. S. maderensis. Lauge Brystfinner; de o su[inuuKile Lysplettcr danne en opstigende

Skraarække; der er 5 veutralc og 2 posterolateralc , den ene skraat over den anden;

don fjerde caudale i Enden af Sidelinien.

b. Uden P a n d e li o r n (Lampmu/dus pr.).

2. ^'. crucodilus. Lange Brystfinner; de snpraauale Ijysplctter danne en stumpvinklet

Trekant; der er 4 ventrale og 2 posterolaterale, den ene skraat over deu anden;

den fjerde eaudale i Enden af Sidelinien.

o. S. dongatus. Korte Brystfinner; de o supraanale Lysplctter i on brudt opstigende

Liuie; der er 5—6 ventrale og 2 posterolaterale, den ene ved Siden af (efter) den

anden; de 4 caudale ere gruiipcrede to og to, den fjerde sidder lidt under Sidelinien.

Hertil synes endnu at komme en fjerde Art, som med samme llabiliis som

6'. elotigatus og »S. crocodilus synes at forene den Ejendommelighed kun at have é n

p o s te ro late ral Lysplet; den har 5 thorakale, uden særdeles stor Afstand mellem

første og andet Par, de af femte rykkede lidt fra hinanden; 5 ventrale, dannende svagt

bugtede Linier, 6 + 6 anale og 3 supraanale, dannende en lige, lidt skraat opstigende

Linie. Jeg har ikke kunnet afgjore, om der har været mere end 2 caudale, og om den

øverste pektorale har havt den for denne Gruppe ellers ejendommelige høje Plads. Exem-

plarets Størrelse er kun 32"""; det er taget paa 13° S. Br. og 103° 20' 0. L. Da denne Form

er saa ufuldstændig kjendt, tildeler jeg den intet ISavn, men henstiller blot til senere Er-

kjendelse, om der gives en Art med de her angivne Karakterer, der maatte verificeres paa

et større Materiale førend man kan tilfulde bestemme den. Muligvis antyder den en ellers

ukjendt Sektion indenfor Scopeliis-Slæglen, men det er ogsaa muligt, at dens tilsyneladende

Særstilling kun beror paa ufuldstændig Kundskab.

Anm. Jeg skal tilføje et Par Ord om de Scopelus - Artev , som kun ere mig bekjendte

af Beskrivelser, og som jeg ikke har liavt Anledning til at nævne i det forogaaende

:

S. (Neoscopelus) macrolepidotus Johns. (P. Z. S. 1863 p. 44, pi. VII, Cat. Fish. V. p. 414)

synes især at udmærke sig ved 2 Ting: ved at Skællenes Bagrand er bedækket med Smaatorne

(selve Kanden er dog ikke savtakket), og ved at Bugflnnerne (efter Afbildningen) sidde ualmindelig

langt fortik Den hører til de Arter, hvor Ryg- og Gatfiunens Straaletal er omtrent lige stort

') Vidensk. Medd. f. d. naturh. Foren. 1891. S. 208.
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og hvor Foigjællelaagets Eaiid or næsten lige — altsaa nærmest en Nyctophus. Det er dog

rimeligt, at den med Rotte repræsenterer eu egen Underslægt. Arten er oprindelig fanget ved

Madeira, senere ved Bermudas -Øerne paa 520 og 630 Favne, og i det indiske Hav (188— 220

Favne, Alcock Ann. N. H. VIII. 1891 p. 129.)

S. antarcticus Gthr. (Report Challeng. Expedit. p. 19(3, pi. LI fig. D), fra de antarktiske

Have, jiaa Dybder af 1950— 1975 Favne, er cii ægte Scopelus (s. str.), der kommer nærmest til

S. Jtissoi, da den mangler den posterolaterale Lysplct, meu har en sammenhængende Kække af

18 anale. Efter Afbildningen har den en Række Lysplcttcr paa Siderne over do veutrale, som

ikke synes at iiasse ind i det sædvanlige Schema; er Afbildningen maaskc ikke aldeles rigtig i

dette Punkt?

.S', indinis Day (Fishes of India, ]il. 118 fig. 2) er en ægte Scopelus af dem, der have

en posterolateral Lysplct; at der ikke soes nogen dertil svarende Afbrydelse i Rækken af de anale,

er niaaskee Tegnerens F'ejl. Næppe bestemmelig, hvis Original-Exemplaret ikke haves.

S. Hecluris Gthr. (Ann. Nat. Hist. XVII. 187(5, p. 399).- Der oplyses slet intet om
Lysplctternes Fordeling! (Ny-Seland).

S. parvbnanus (Gthr.) Hutton (Trans. Pr. N. Zeal. Inst. V. p. 269, pi. 15) synes nærmest

at være en Ni/ctop/ms, da den har 4 caudale Lyspletter og en skraa Forgjællelaagsrand. De
anale Lyspletters Antal er 8 -(- 6. Formodentlig forskjellig fra de af mig behandlede Former.

S. laacroclur Giinthcr (Gat. Fish. V p. 708). Al Oplysning om Lyspletterno Fordeling

mangler.

S. Veramfi Moreau (Hist. nat. d. Poissons de la Franco, Supplement, p. 92). Jeg nuia

indskrænke mig til at henvise til Beskrivelsen.

S. Heideri Steind. (Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wiss. LXXXIII, 1881, S. 401) (Messina)

synes i andre Henseender at være en ægte &opelus, men har — omtrent som Neoscopelus —
Skællenes Flade tæt besat med fine Smaatænder. Angivelserne om Lyspletterno ere ikke til-

strækkelig detaljerede. Synes ikke at være Middelhavets andre Ichthyographer bekjendt.

a. j)ip-sobolus Alcock (Ann. Nat. Hist. VI. 1890 p. 218, pi. VIII, fig. 3) er endnu kun

ufuldstændig kjendt.

S. pterotus id. ib. p. 217. Oplysninger om Lyspletternes Fordeling gives, men de ero (j

ikke aldeles tydelige, og saavidt skjønnes, heller ikke udtømmende.

S. crenularis (Jord. & Gilb.) (Proc. Unit. St. National Museum. III. p. 274), funden i

Maven af en Orcynus germo ved Californien. „Free edges of all the scales crenulate, some of thcm,

especially on the back, with the crenulations acute, but without spincs, the scales not being really

ctenoid or spinous". Skulde have 6 Par Lyspletter foran Bugfinnerne (?), 6 mellem dem og Gat-

finnen og 21 fra dennes Begyndelse til Halefinnen. Synes ikke at falde sammen med nogen af [J"^

mine Arter. • U^'

.S', namiochir {{j\\h.). (Ibid. XIII. p. 51) „closely resembling M. engrauUs in appearence",
'

„yderst almindelig langs med de forenede Staters Stillehavskyst". 4(?) Par Lyspletter foran Bug-

finnerne, 7 (?) mellem dem og Gatfinnen, 6—7 + 7 -f 4 anale og caudale.

S. mexicanus (Gilb.) (ibid.), ogsaa fra Nord-Amerikas Stillehavskyst, ligesom . , i-

S. protoculus (Gilb.) (ibid.). Mangelen af en bestemt Terminologi for Lyspletterno eller rJlP^
af et bestemt Schema for deres Optælling gjør det ikke muligt at sige noget nærmere om dem,

førend der foreligger naturtro Afbildninger af dem.
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5. Langenhansi og S. Schmitzi J. Yate Johnson, fra Madeira (Proc. Zool. Soc. 1890, p. 454).

Hvor stor Saudsynligliedeii end paa P'orliaaiid kunde være for, at Smpdiis-Xxier, trufne ved Madeira,

kunde falde sammen med Arter, som ere behandlede af mig i det foreliggende Arbejde, maa jeg

dog opgive at identificere drm, da den Besked, som gives om LySpletternes Fordeling, er altfor

uf)ide,stgjorende, og Afbildninger ikke meddeles. Ja, jeg vil endog betvivle, ikke at det er

Scopeliuer, men at det er Scopelus - XrUx . ^,S. pusiltus'' id. ib. sort „uden Spor af Lyspletter

paa Hoved og Krop", uden Hudfinne o. s. v. er aabenbart ikke nogen virkelig Scopclus, og det

samme gjælder maaske ogsaa om de 2 andre Arter. En Scopelus , hvis Rygfinne begynder over

Brystfinnernes Basis, er mig i det mindste noget helt nyt. Skulde dette lille Arbejde ikke være

affattet uden tilstrækkelig Adgang til literære Hjælpemidler?

Af de 2 følgende Arter kjender jeg kun Navnene:

Å'. californicnsin og S. Townsi'ndi Eigcnni. (Westumer. Scient. VI. p. 124).

Slægten Maurolicus

synes at dele sig i 3 Sektioner eller — om man vil — Subgenern.

1. Som Type for den forsle vil man kunne lage M. Fennantii Walb., om hvis

formentlige Identitet med M. amethystino-punctatus Cocco jeg har ndtall mig andetsteds M-

Former af denne Type ere ikke forekonme i vore pelagiske Indsamlinger. Iniidlerlid har

jeg Anledning til her at omtale et Par Former af denne Gruppe, der ere blevne beskrevne

af andre Ichthyologer.

Original-Exemplarerne — 2 i Tallet — til den af l)r. K I nn /. i n ger") beskrevne

M. mucronatus fra det røde Hav findes i Mnseet i lierlin, hvorfra de velvilligst ere blevne

mig udlaante til Undersøgelse. Det er en lille, kun 3(1""" lang Form (foruden HaleTmnen),

hvis største Legemshøjde (10"""') netop er en Tredjedel af Totallængden, medens Hovedets

Længde er en Ubetydelighed mindre (9"'"').

Til Sammenligning de tilsvarende Maal af nogle Exemplarer dS M. Pcnnantii (og M.autelhystino-

punctatus).

M. mucronattis

M. Fennantii

M. Fennantii .......
M. amethystino-'punctatns

M. amethystino-punctatus

Total- I Største
[
Hovedels

længde. I Højde. ! Længde.

30mm
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Paa Uugen foran Hiigfinnerne er der 12 Par Lyspletter, der — ligesom de 9 i den

Hvre Række, mellem Bryst- og Bugflnnerne, |)aa Kroppens Sider — ikke støde umiddelbart

op til hinanden, saaledes som de, der sidde mellem Bugfinnerne og riatfuinen (C, dannende

en Bue paa hver Side) og de, som ledsage Gatlinnen og række helt hen til Halelinnen,

hvilke ere 1 -\- 14— 15 + 8—9, d. v. s. der er først én, som er rykket lidt højere op end

(le andre, saa 14— lo i en tæt Række og endelig efter en lille Afbrydelse 8— 9, der ere

stillede meget tæt sammen. Langs Skniderbuen foran Brystfinnerne og ud paa Gjælle-

Isthmen er der 6 (?) eller 7, paa Gjællehinden 7. Dertil kommer endnu 1 paa Hagen,

I foran Øjet og 2 bagved delte, paa Gjællelaaget og Forgjællelaagel. Det vil heraf sees, at

M. mucronatus i IL t. Lyspletternes Antal og Fordeling slutter sig meget nøje til M. Pen-

nantii (ameihystitto-punctatiisj, som den ogsaa viser sig overhovedet at ligne overmaade

meget, naar man sammenligner den med ligestore Exemplarer af denne Art, hos hvilke

Legemsformen er mere kort og sammentrængt end hos de noget ældre — om end ikke

ganske i den Grad som hos M. mucronatus. Ud over hvad her er meddelt har jeg ikke

kunnet drive Undersøgelsen, da Original -Exemplarernes Tilstand ikke var den bedste, og

den største Skaansomhed selvfølgelig var Pligt. Det Indtryk, som jeg har faaet, er

imidlertid det, at det er tvivlsomt, om M. mucronatus er art sfor skj e Hig fra den i

Middelhavet og de nordiske Have optrædende M. Fennantii. Om den af Hector (Trans.

N. Z. Institute, VH p. 2.iO) beskrevne M. australis fra Ny-Seland har Giinther (Remarks

on New Zealand Fishes) allerede udtalt, at han, efter at have seet et Original -Exemplar,

antager den for at være identisk med M. amethystino - punctatus , som saaledes faar en

kosmopolitisk Udbredning.

Prof. Leon Vaillant har beskrevet og afbildet'! en lille, 44™™ lang Mawolkus-

Art — M. parvipinnis V. — fra Orange Bay paa Ny-Seland. Den angives udtrykkelig at

høre til samme Gruppe som M. ametliystino - punctatus og at udmærke sig ved et ringe

Straaletal (D. 6, A. 7) og en forholdsvis lang Hudfnine. Naar der siges, "pas d'écailles

reelles bien que le tégument porte un dessin hexagonal bien visible«, betyder dette

jo, at Exemplarerne have mistet Skællene. l.,ysorganernes Fordeling specillceres ikke i

Beskrivelsen, og Afbildningen er ikke i denne Henseende ganske udtømmende, mci»

Prof. Vaillant har iiavt den Godhed at meddele mig nærmere Oplysninger derom. Der

er 7 Lysorganer paa Gjællehuden, 6 Par foran Brystfinnerne, 9 mellem disse og Bug-

finnerne i den ovre Kække, 11

—

12^) i den nedre, 4—6 foran Gatfinnen (o: 4 paa den ene

Side og G paa den anden), 24 (16 -f 8) langs med og bagved denne til Haleflnnen. Del

Mission scientilique au Cap Hoin 1882— 83. T. VI. Zoologie. l'iiissoiis p. 17, pi. II, fig. A.

Der er først en uparret, som dog mere sidder til venstre end til højre, og derefter 11 paa liver

Side. Den paa Tegningen paa Gjællelaagel antydede Lyspiel existerer ikke!
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vil heraf secs, at Lysiiletternes Antiil og Fordelin.n afvijier meget lidt fra, hvad man finder

hos M. Pennantii (amethjstino -punciatus) , og at Arts -Diagnosen derlor maa grundes paa

anih'c Forhold.

2. Den al' al'dode Prof. Es ni ark') kortelig karakteriserede Maurolicus tripunctnJatus

horer forsaavidt til samme Underafdeling af Sla^gten som den foregaaende, som heller ikke

her den ovre R.rkkc af Lysorganer fortsætter sig ud o\er lUigfiunerne, men den udma'rker

sig saa meget ved den ejendommelige Maade, livorpaa Lysorganerne ere grupperede langs

med Halens nedre Rand, at den mest passende kan danne en Sektion for sig.

Original -Exemplaret er fanget i Nærheden af i\1 adagaskar, allsaa i det indiske

Hav, af Skibsfører Hagbarth Dahl, men foruden dette har Prof. Collett havt den

fiodhed al laane mig til Undersøgelse et noget mindre (2.5""') og noget mindre vel vedlige-

holdt Exeniplar, som er taget af en norsk Hvalfanger i Danmarksstræde t paa 66° N. r)r.

28° V. L. — et Farvand altsaa, fra hvilket vi ikke — saa lidt som fra andre mellem-

liggende Stationer — besad nogen Kundskab om en slig Forms Forekomst, (»m Original-

E.\emplarel angiver Es ni ark, at Legemets Længde (uden Halefinnen) er SO"'™, Hovedets

Længde og Legemets største Hojde 8""", medens Hojden over Iloden af Bugfinnerne kun

er 6""" og ved Halefinnens Rod 2'/2'°"', saa at altsaa Legemets Hojde og Hovedets Længde

indeholdes 3^/4 Gange i Totallængden (uden Halefinnen ), og at det meget sammentrykte

Legemes sturste Højde falder over Baghovedet, hvorefter Hojden aftager stankt fra Bug-

finnerne til Gattet, og Bagkroppens (Halens) Højde atter aftager efterhaanden heuimod

Haleflnnens Rod. Rygfinnens Rod (Begyndelse) falder lodret over Galfinnens forreste

Straaler, lige langt fra Snudespidsen og fra Halefinnens Rod. Straaletallene angives saa-

ledes: D. 9—10, A. 24(?), P. 10(?). Dernæst omtales Lysplelterues gruppevise Fordeling

langs Halens nedre Rand og Pigmentplelternes langs Sidelinien o. s. v., men ikke de

andre Lyspletters I'ordeling. Dette Hul i Artens Karakteristik skal jeg nu i det væsent-

lige udfylde. Original-Exemplarel er afbildet paa min Tab. 1 lig. 6.

Af Lysorganer er der 1) foran Bryslfinnerne henad Skidderbueu 4 Par; 2) bagved

, Brystfinnerne i den øvre Række 5 (2 + 3); 3) under og bagved Brystliuuerne i den nedre

Række lil Bugfinnerne, i^Par; i) fra Bugfinnerne til Gatfinnen 5 Par. 5) I^angs med Halens

Underkant er der — som Esmark oplyser — med Mellemrum 5 sorte Pleller, af hvilke de 3

første indeholde hver 3 hvide Pletter, den fjerde 2 og den femte 4 Par. Endvidere sees 1 Lys-

organ paa Forgjællelaaget; hvor mange der har været paa Gjællelaaget, kan jeg ikke angive

med Bestemthed, mindst 2, maaske 3; i)aa GjuMlehuden 5, synes det. Huden paa en Del

af Hovedet og Bughulen er ligesom underlagt med sort, hvorimod Snuden og Ryggen

') C.liiisliaiiia Viilenskalis Selskabs Fnrhaiidlinger 1S70 S. 'iSS.

Vidensk. Selsk. Skr., 0. Række, naturviJonsk. og matlicm. Afd, VII. (5. 35
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ere farveløse, med Undtagelse af en Række af 16 sorte Pigmenlpletter — paa Halen med

indskudte punktdannede Smaapletter skiftende med de større — der indtager Sideliniens

Plads og paa selve Ryggen bøjer sig op over, nærmere mod Ryglinien. Til Skæl sees

intet. Pigmentpletternes Form synes at vise, at Exemplarerne endnu ere meget unge.

Hos de 3 eller 4 Arter af de to første Sektioner af Maurolicus -Sægten vil altsaa

Lysorganernes Fordeling være følgende

:
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mig sammestedsfra som M. Poweriæ, er følgende — idet jeg dog forliigaar to Lysorganer

paa Kinderne (ved Øjehulens For- og Bagrandi, et højere oppe paa Gjællelaaget, et Par

under Spidsen af Underkjæven og en Hække af 10—12 paa Gjællehuden og Gjællelaaget.

Den øvre Række fia Gjællcspalten til BugDnnerne . .

og derefter fra Biigfiniierne til Gatfinncn

Fra Gatfinnen til Halelinnen

1 den underste Række fra Spidsen af Gjælle-Isthmen

til Gjællcspalten

Fra Gjællespaltcn til lUigfinnerne

Fra Bucfinnerne til Gatfinnen

10-12 /
"•* ''^

12—14

16 \ 32-34
9-11 )

13
\

-9 /

12-14

22-21

15- It) 30-31

(7-9)8 I

12-13
\

11-10 (
^^

11—13

15-16 ' 32

9-10 J

Det vil sees, at Variationen er størst i de to Linier mellem Biigfinnerne og Gat-

finnen , men det syntes mig dog ikke muligt at opretholde en Artsforskjel paa dette

Grundlag.

Paa det største af de pelagiske Exemplarer, som jeg henfører til M. attenuatus,

har jeg taget følgende Maal ')

:

Længden til Halefinnen éS"".

Legemets største Højde 8 - eller Ve af Totallængden.

Hovedets Længde 12 - eller Vé af samme.

Afstanden fra Snudespidsen til Bugfinnerue . 25 - eller ubetydeligt over den halve Totallæugdo.

— - — - Rygfinnen . . 30 - eller ^/s af samme.

— - — - Gatfinnen . . 34 - eller lidt over -la af samme.

Jeg tilffijer nogle Maal til Sammenligning med de ovenfor givne:

31. attenuatus (Atlanterhavet)

.

M. attenuatus (Atlanterhavet)

.

M. attenuatus (Middelhavet) . .

M. Poweriæ (Middelhavet) . . .

c

41-

36 -

29 -

gmm

7 -
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I Kygnnnc'ii talles 12 Straaler, i Brystfinnen c. 10, i 15iigrmiieriie c. 8, i Galfinnen

14 og i llalefinnen 6 -|- 20 -f 6. Overkjævebenels Tænder ere tildels afvexlende større og

mindre. Da en formentlig Mangel paa Skæl er bleven optagen i Slægtskarakteren for

Maiirolicus, maa det bemærkes, at den kun skyldes den Omstændighed, at de store,

tynde og cycloide Skæl let falde af.

De Lokaliteter, hvorfra de foreliggende Exemplarer haves, ere: det indiske Hav

(Galathea-Expeditionen, Reinhardt); Sargasso-IIavet (II. Krøyer); mellem 29" og 31° N. I)r.,

33—34° V. L.; !)° N. Br., 22° V. L.; .5° S. I5r., 28° V. L., i Atlanterhavet (V. Ilygom).

M. atienuatus forekommer altsaa baade i Middelhavet, Atlanterhavet og det indiske Hav.

A 1) m. Da jeg imidlertid saa , at de italienske Fauuistcr stadig skjelucde mellom en

J/. Powa-iæ og eu M. atteiiuatus, søgte jeg nærmere Oidysning om, bvorpaa man støttede denne

Distinktion, hos Dr. Christoforo Bcllotti i Milano. Han havde den Godhed at meddele inig

følgende Diagnoser:

MauroUcus poiceriæ Cocco.

D. 11, A. 12.

Hauteur du corps comprise mol ns do 6. fois,

longuour de la tete raoins de 4. fois dans

la longueur totale.

La distance entre l'anus et la pointe du museau

est d"å-peu-prés la moitié plus grande que

celle entre l'anus et l'extrémité de la caudale.

La couche argentine du corps se termiuo pres

de la fin de l'auale.

Les points lumineux entre la base des ventrales

et rorigine de l'anale au nombre de 9—10

de chaque coté.

Les points lumineux entre l'origine de l'anale

et la base de la caudale rapprochés entre

eux comme les précédents.

Le foie se trouve a l'hypocondre gauche.

MauroUcus attenuatus Cocco.

D. 12, A. 14.

Hauteur du corps comprise pas m o i n s de

6. fois, longueur de la tete pas moins de

4. fois dans la longueur totale.

La distance entre l'anus et la pointe du museau

ost d'un quart a un sixieme plus grande

que celle entre l'anus et l'extrémité de la caudale.

La couche argentine du corps se tormine pres

de To ri gine de l'anale.

Les points lumineux entre la base des ventrales

et rorigine de l'auale au nombre do 7

—

H de

chaque coté.

Les points lumineux entre l'origine de l'analo

et la base de la caudale j) 1 u s e 1 o i g u é s

entre eux que les précédents.

Le foie se trouve a l'hjpocondre d r o i t.

Jeg vil dog hertil bemærke, at den Distinktion aabenbart ikke holder stik, at M. attenuatus

kun skulde have 7—8 Lyspletter (i den nedre Linie) mellem Bugfinuerno og Gatfinnen, M. Powcriæ

9— 10. Jeg har fundet 9 hos en middelhavsk Af. attenuatus, og finder 9 — 11 hos de i)elagisko

Exemplarer fra Atlanterhavet. Spørgsmaalet om Forholdet mellem M. Powcriæ og attenuatus hen-

stiller jeg til de ved Middelhavet bosatte Zoologers Afgjørelse.
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AstronestJies-Hiægtan (A. niger, Ricliardsonii, Martensii).

Astronesthea niger llicli. (Tab. III lig. 3— 5) er fleie Gange indsamlet i foriioldsvis

gode Exempiarer og giver derved Anledning lil at meddele en mere detaljeret Afbildning af

den end man hidtil har haft, og til at drnfie det Sporgsmaal, om der af denne Slægt kjendes

saa mange Arter, som der er opstillet. Der er beskrevet mindst 4. 1) Slægtens Type, første

Gang beskrevet og afbildet (1845) i 'iVoyage of H. M. S. Sulphur" p.97, pi. 50, fig. 1—3 under

det anforte Navn; dernæst (1846) af Valenciennes ("Hist. natur. d. Poissons«, t. XVIII,

p. 378) under Navn af Stomias Fieldii efter en Tegning, som var sendt ham under Navnet

"Esox cirrhalus« af .Mit chili efter en af luipt. Field paa en Rejse over Atlanterhavet

fanget 20'" lang Fisk; og atter (1849) i samme Værk, t. XXII, p. 389, efter Exempiarer

hjemforte af Dussumier fra Atlanterhavet omkring Azorerne og St. Helena, som ChauUodus

Fieldii; Lovve har endelig (1850, "Froc. Zool. Soc.», p. 251) omtalt den som Phænodon

ringens. A. niger er fremdeles afbildet (i Træsnit) i Giinthers "Introduction to the

study of fislies" p. 629 og i en Skitse til Oplysning om Lysredskabernes Fordeling i

"Report on the Deep Sea Fishesu (Challenger-Expedition) pi. LXIX, fig. 1. 2) Den af l'oey

opstillede A. Richardsonii ^) skal have 12 Rygfinnestraaler i Stedet for 14— 16, og 3) den

af Kner opstillede A. barbatus") skal især udmærke sig ved, at Hagetraaden er saa lang

som Fiskens halve Længde; Giinther^j identificerer den med Stomias leucojiterus Eud.

Soul. (Voy. de la Ronite, Zool. I p. 193, [il. VII fig. 4). Var der ikke andet, som kunde-

karakterisere A. Richardsonii end, at den har 12 Rygfinnestraaler i Stedet for 14— 16,

vilde denne vistnok være en tvivlsom Art, da en Forskjcl af 2 Rygfinnestraaler næppe her

kan begrunde en Artsforskjellighed. Jeg skal imidlertid i det følgende komme tilbage til

denne Form ligesom til den af Klunzinger beskrevne 4) A. Martensii*). Endelig nævnes

der en A. chrysophekadion Rleeker, om hvilken dog intet er mig bekjendt.

De Forskjelligheder fra Richard son s A. niger, som Kner fremhæver hos sin

A. barbatus, ere 1) "Dentes duo canini maxillæ inferioris maximi" — hvilket, som Giinther

(Gat. V p. 425) alt har bemærket, kun kan bero paa en Misforstaaelse, da dette Forhold i

Virkeligheden ikke er et Udtryk for en I>'orskjellighed fra A. niger; og 2) "Menti likun

dimidiam corporis longitudine adæquans« — en Forskjel, hvis Betydning er usikker, da

Hagetraaden efter al Rimelighed er sammentrækkelig og udstrækkelig. Dog maa jeg

indrømme, at jeg ikke har seet nogen A. niger med en Hagetraad, hvis Længde nærmer

sig til Forholdet hos "^. barbatus«. Af andre Forskjelligheder fremhæver Kner fremdeles

en anden Form af Hovedet samt, at Ujet er mindre og sidder nærmere ved Snuderanden

') Memorias sobre la liistoria unUual do la isla ilo Cuba, I p. 176, pi. X fig. 2.

*) Sitzungsb. Akad. Wiss. Wien (1860) t. XXXIX p. 543, t. fig. 5.

') Report 011 the Deep Sea Fishcs, p. 204.

') Synopsis d. Fisclie d. Rotheii Meeres 1871 (Veih. d. z. bot. (Jes. Wien), p. 594.
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lios .4. viger. Efter den Række af Exemplarer af Astronesthes, som vort Museum besidder

og som jeg alle — med Undtagelse af det ene nedenfor under A. Martensii omtalte

Exemplar — maa betragte som tilhorende samme Art, kan jeg ikke lægge nogen Vægt

paa disse Smaaforskjelligheder, og betragter derfor A. barbatus Kn. som Synonym til

A. niger II., saa meget mere som Kners Exemplar ogsaa var fra Atlanterhavet (i Nær-

heden af Brasiliens Kyst). Der er imidlertid ogsaa blandt Museets Exemplarer nogle fra

det Stille Hav (Syd-Amerikas Vestkyst), og jeg har derfor ikke nogen Betænkelighed ved

ogsaa hertil al henfore Eudoux's og Souleyets «Stomias leucopterus«, som er fanget i

det indiske Hav. Straaletallene angives af de forskjellige Forfattere vistnok ikke altid med

al ønskelig Nøjagtighed. Jeg har fundet D. 14— 16, A. H— 16, P. 8, V. 8. Jeg meddeler

Maalene af 2 Exemplarer og føjer dertil nogle Maal af de nedenfor omtalte Exemplarer af

andre Arter.

A. niger. A. liichardsonii. A. Martensii. A. Martensii l^un.).

Totallængde (uden Halefinnen) . .
50""» 60""° >) 95""" 105 "^ 27 "">

Højden 9-11- 14- 16 - 3V2

-

Hovedets Længde 12 - 14 - 22 - 22 - 6 -

Øjets Tværmaal 2- 3- 3- 5'/2 -

Mundspaltens Længde 10 - 11 - 17 - 16

Hagetraaden 11 - 10 - 35 -

Fra Snudespidsen til Rygfinnen . 24 - 30 - 47 -

Fra samme til Bngfinnerne .... 22 - 25 - 42 -

At Hagetraaden kan være længere hos A. niger, viser f. Ex. et éD""" langt Exemplar,

hvor den har en Længde af I?"". Af større Lyspletter har jeg fundet 42 i den øvre

Række fra Gjællespalten til Haleflnnen, i den nedre 9 Par paa Gjælle-Isthmen, 12 mellem

Bryst- og Bugfinnerne og 18 Par fra disse til Begyndelsen af Halefinnen. Af Forhold, der

iøvrigt ere karakteristiske for denne Art, kan man fremhæve, at Højden over Nakken kun inde-

holdes c. 5V2 Gang i Totallængden, at Hovedets Længde er knap en Fjerdedel af denne (bort-

seet fra Halefinnen), og at Rygfinnen begynder lige bagved Bugfinnerne og ender lige over den

første Gatfinnestraale, saa at den fuldstændig udfylder Mellemrummet mellem disse Finner.

De Lokaliteter, hvorfra vi have modtaget A. niger, ere, foruden de ovenfor om-

talte Exemplarer fra Syd-Amerikas Vestkyst:

36° N. Ur., 64" 20' V. L. 25° 5' N.Ilr., 82° V.L. 6° N. Br., 24° V. L.

34° 20' — 18° 30' — 23° 2^' — 31° 48' — 4° — 29° —
Mellem 29° N. Br., 34° V. L. og 28° N. Br., 36° V. L. 10° 22' - 21° 16' — 19° 30' S. Br., 2° 30' —

26° N. Br., 28° V. L. 10° — 25° — 4° 40' — 30° 2' —

Det af Lowe beskrevne Exemplar havde den ualmindelige Størrelse af 7". British Museums

Exemplarer naa eu Længde af 4", intet af vore af mere end 60°"".
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Det fortjener at erindres, at det var hos denne Art at Reinhardt anstillede sine

Iagttagelser over dens Lysning, hvorom han den 18. Febr. 1853 meddelte en Notis

(« Videnskab. Meddelelser fra den naturhistoriske Forening", 1853 S. 59). Da denne hidtil er

bleven mere overseet end benyttet af dem, der have studeret Fiskenes Lysredskaber, vil

jeg her gjengive dens Hovedindhold. Han havde gjentagne Gange fanget den paa Over-

rejsen til Brasilien i Sommeren 1850, men kun fundet den i Slæbenettet efter Solens

Nedgang, da Havels Overflade begynder at befolkes med store Sværme af Vingesnegle,

Atlanter, Krebsdyr o. s.v., blandt hvilke den lille Fisk rimeligvis soger sin Næring, og med

hvilke den om Dagen søger ned i en større Dybde. To Gange lykkedes det at fange

Fisken, og han saa da, at der udstraalede et meget levende grønligt Lys fra den, der kom

og svandt og kom igjen, men alt i Ojeblikke, og aldeles ophørte, naar Fisken døde. Da

intet af de to Exemplarer levede uden ganske faa Ojeblikke efter at være tagne ud af

Nettet, og da Lyset ikke vilde vise sig tydeligt uden i Mørke, var det forst ved at betragte

det andet Exemplar, som R. fik flere Dage efter det første, at han kom til Vished om, at

Lyset udstraalede fra en Plet paa Panden, lidt foran Øjnene og derfra

ligesom blussede op langs Ryggen lige hen til den første Rygfinne;

den øvrige Del af Fiskens Legeme forblev ganske mørk. Reinhardt

tilføjer, at ved paa Spiritus -Exemplarer at undersøge den hvidlige Plet, hvorfra Lyset ud-

breder sig, finder man, at der her under eller maaskee rettere i Huden ligger et Bindevæv,

der bestaar af temmelig store Masker, som udfyldes af en tilsyneladende fedtagtig Masse,

som uden Tvivl er Udgangspunktet for «det phosphoriske Lys«, skjønt han rigtignok ikke

har kunnet forfølge det, i del mindste ikke som samlet Masse, ud over Ojnene, altsaa ikke

saa langt bagtil som nlel phosphoriske Lys» synes at naa.

Det Organ, som Reinhardt har seet lyse, er altsaa det, som Lenden fe Id i

sin ypperlige Afhandling om Dybhavsfiskenes Lysredskaber, der er knyttet til Giinthers

"Report", benævner "Pandens Lysplet" eller "frontal phosphorescent organ«, og som er

mærket med «d» paa Fig. 1, Tab. LXIX og »a« i Fig. 11. Derimod har R. hverken seet de

to "infraorbitalen Lysorganer paa hver Side over Overkjævens Rand (e og e' fig. 1, b og c

fig. 11) eller det "laterale Organ« lidl bagved Gjællespalteu (c fig. 1) afgive Lys lige saa lidt

som de talrige større og mindre Lysredskaber ("compound« og " simple« "luminous

organs«), som ere spredte over Hoved, Krop og Hale for øvrigt, især over Bughuden.

Hvorvidt delle muligvis kan forklares af, at Lyset holder sig længere i Frontalorganet end

i de andre, skal jeg lade være usagt. Invrigt skal jeg henvise lil den citerede Tavle i

"Report on Deep Sea Fishes« og til Dr. Lendenfelds Skildring af alle disse Organers

fine Bygning.

Til Astronesthes Eichardsonii Poey henfører jeg el anseligt Exemplar i Kristiania-

Museet (Tab. IH fig. 1 — 2). Det er taget i «det stille Hav«, men en bestemtere Lokalitet er
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ikke opgivet. Legemsformen er mere langstrakt end hos A.tiiger; Højden indeholdes over G,

næsten 7 Gange i Totallængden, Hovedets Længde 4V» Gang. Rygfinnen begynder ogsaa her

umiddelbart bagved Uugfmnerne, men ender langt foran Gatftnnen. Baade Bug- og Bryst-

finnerne ere forholdsvis lange ligesom hos A. niger. Den lange, mod Enden fladere og

bredere Hagetraad naar næsten til Spidsen af Brystfinnerne. (Paa Poeys Afbildning er

den kort, maaske afbrudt?) D. 13, A. 15, P. 8, V. 7 (Poey har D. 12, A. 13, P. C, V. 7).

Finnerne ere som sædvanlig hvide, men ellers er Farven sort; dog er der ligesom hos

A. niger foruden de egentlige typiske Lyspletter spredt en Mængde smaa hvide Prikker

over Huden, især paa Bugsiden; paa den noget lysere llnderkjæve vise de sig som sorte.

Jeg tæller G Par Lyspletter paa Gjælle-lsthmen, 15 derfra til Bugfinuerne, c. 20 til Gat-

finnen og 10—11 langs med denne til Halefinnen, hvilke sidste dog nærmest ere at betragte

som tilhorende den øvre Række, som bagved Gattet bojer sig ned mod Gatfinnen ; foruden

dem tælles i den øvre Række c. 32. 1 Overkjæven findes paa hver Side først to mindre

Tænder, stillede tæt sammen, derefter to svære Hugtænder, ligeledes tæt sammenstillede

og uligestore — hvilket ogsaa gjælder om forste Par, saaledes at af de to er den bageste

den længste — derefter 4— 5 mindre, spredte Tænder og endelig en tæt, ensartet Række

af lave Smaatænder; i Underkjæven forst et Par mindre Tænder, saaet Par svære Hug-

tænder, der gribe ind foran Overkjævens, derefter nogle mindre, spredte Tænder. Ogsaa

paa Tungepartiet sees enkelte Tænder.

At Artens Original-Exemplar var fra Havet ved Cuba, berettiger sikkert ikke til at

betvivle Identiteten.

Astronesthes Martensii Klz. (Tab. III fig. G— 7) har, som det vil sees af cl'tcrfolgende

Beskrivelse, en ikke mindre langstrakt Legemsform, men vil særlig være kjendelig derpaa, at

Rygfinnen er forholdsvis kort og begynder et Stykke bagved Bugfinnernes Fæste, medens

den ophører langt foran Gatfinnens Begyndelse. Bug- og Brystfinner ere forholdsvis korte.

Der er derfor ingen Tvivl om, at det er en selvstændig Art, forskjelig baade fra A. niger

og fra A. elongatus.

De to Original-Exemplarer til denne af Dr. Klunzinger beskrevne Form fra det

Rode Hav have velvilligst været mig ndlaante fra Museet i Stuttgart ved Hr. Professor

Dr. Kurt Lam pert, til Sammenligning med den nedenfor omtalte og beskrevne Luge

fra Atlanterhavet. De ere lige store
;

jeg kan derfor indskrænke mig til at meddele

Maalene af det ene: Totallængde 105""" foruden Ilalefinnen ; Legemets Højde IG'""' (inde-

holdes altsaa GV2 Gang i førstnævnte); Hovedels Længde 22°"" (eller lidt over Vs af

samme); Øjets Tværmaal SVa"" og lig Snudens Længde eller V4 af Hovedets; Mund-

spaltens Længde er IG""", altsaa lig Legemets Højde. Finnestraalernes Antal angiver

Klunzinger til D. 11, A. 10, P. 7, V. 7. Rygfinnen begynder et Stykke bagved
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Biiijfinnernes Fæste, saaledos al dens forstc Straales Afstand fra Snudespidsen er lidt større

end dens Afstand fra Halellnnen ; liuglinnernes Fæste ligger derimod lidt foran Midten af

Afstanden imellem nngfinnerne og Halefinnens Begyndelse , medens Oalfinnen ligger langt

tilbage , midt imellem Snudespidsen og Halefinnens Bagrand. I liver Overkjæve findes

5 storre , tildels pildannede Tænder — anden størst — og derefter en la?l Række af

c. 20 korte, skarpe, trekantede Tænder; paa Ganen en Række spidse, indadrettede Tænder

paa hver Side; ligeledes en Ra!kke Tænder paa hver Side af Tungen ; i Underkjaiven 4

stiirre, men meget ulige store, og derefter nogle mindre, spidse Tænder. Hagetraaden er

længere ond Hovedet, lidt fladt udvidet i Spidsen. Af særlige Lysredskaber sees et lille

bagved og under Djet. Af de sa-dvanlige Lyspletter findes — foruden 2 paa Gjællelaagets

nedre Del og c. 20 paa (Ijællehinden , som man kun med Vanskelighed kan faa al see —
2 Rækker langs Bugen og Sidernes nedre Del, nemlig paa Gjælle-lsthmen c. 8 Par; der-

efter 20— 21 Par i den samme nedre Række, til Bugfinnerne; mellem disse (eller rettere

lidt foran disse , mellem de sidste af den ved Bugfinnerne stansende Række) begynder en

ny Dobbelrække, der indtil Gatfinncn tæller 18— 19 Par; langs Gatfinnen 7 Par, saa er der

el Ophold, og endelig 1 under llaleroden, i all c. 58. Den ovre Bække begynder bagved

Gjællespalten og ender over Begyndelsen af Gatfinnen med det 37 te Par, de sidsle tæt

sammenstillede, men forlsa'ltes saa af nogle faa Par dér, hvor den nedre Række foreløbig

holdt op. De sorte Smaaprikker paa Solvgrunden give hele Fisken et graaligt Udseende;

paa Ryggen antage de mere Karakteren af fine morke Ringe om et lyst Midtpunkt.

En ung Astronesthes Martensii(1), forst. c. S'/a Cang.

En eneste Gang er der i Atlanterhavet paa 17° N. Br. og 22° V. L. (af Kapt.

V. Hygom) fanget og bragt os en lignende lille Fisk, af hvilken jeg har udkastet folgende

Beskrivelse. Totallængden (foruden Halefinnen) 27""", Højden S'/a""""; Formen er altsaa

meget langstrakt, den største Højde kun '/s af Totallængden; Hovedets Længde er G"",

(indeholdes altsaa iVa Gang i Totallængden). Gabet er dybt spaltet; Kjæverandene bære

Tænder af idige Størrelse. Øjet er ikke stort, Hagetraaden kort. Bugfinnerne sidde ube-

tydeligt nærmere ved Snudespidsen end ved Haleroden, Rygfinnen over Mellemrummet

mellem Galfinnen og Bugfinnerne, begynder altsaa langt bagved Bugfinnerne og ender et

Stykke førend Galfinnen begynder. Hudfinnens Størrelse og det foran Gatfinnen siddende

Videnskab. Selsk. Skr., 6. Række, naturviJensk. og mathem. Afd. VU. fi. 3g
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Undfinneparti M bevidne Fiskens Ungdom. Straalelallene fandtes at være D. 13, A. 17, P. 9, V. 8,

C. 6 + 18-1- G. Umiddelljart foran Øjet og bagved dette, nedadtil, sees et morivt Lysorgan.

Paa eller under Gjællelaaget sees 3 Lyspletter (en højere oppe, paa Grænsen mod For-

gjællelaaget, og 2 længere nede); medregnet dem er der paa bver Gjællehinde c. 20; paa

Gjælie-lsthmen og i Fortsættelse deraf indtil Bugfinnerne er der 2 nedre Rækker, 28 i

liver (nemlig 11 foran ISrystfinnerne og 17 fra dem til Bugfinnerne); fra Bugfinnernes Fæste

indtil (^lalllnneii og langs med dennes allerforreste Del, hvor Rækken standser, 21 (l''i-f-7).

1 den øvre Række er der 48 (IG foran Bugflnnerne, 18 fra disse til Gatfinnen, 14 langs

denne og til Ilalefinnens Rod). Huden er mnrkebrun, men ligesom oversaaet med en

Mængde fine Pigmentprikker.

Denne Form staar vistnok nærmest ved A. Martensii, uden at Identiteten dog

endnu kau betragtes som aldeles sikker. Men forelobig lader jeg den bære Navnet.

Diplophos tænia Gllir. (Tab. II, Hg. 1—3).

er beskrevet og afbildet af Giintlicr, første Gang i »Journal des Museum GodelTroyu ^)

efter 3 smaa Exemplarer (det største IV2 Tomme langt), tagne paa 24° V. L. og 30° S. Br.

samt paa 30° V. L. og 22° N. Br. , og senere i ^Report on tbe pelagic fishes« (p. 32

pi. IV. C), hvor der er kommet endnu en Art til af Slægten: D. pacificus (pi. IV. B.), op-

stillet paa et S?""" langt Exemplar, fisket paa 5° 54' N. Br. og 147° 2' V. L.

To Gange ere smaa Exemplarer — 4 i alt — af denne Slægt blevne hjemførte til

vore Samlinger af Kapt. A. F. Andrea: den ene Gang fra 10° N. Br. og 25° V. L., den anden

Gang fra 10° S. Br. og 12° V. L. Disse Exemplarer svare i det hele ganske til Giinthers

Beskrivelse og billedlige Fremstillinger. Jeg skal dog ledsage den Afbildning, som jeg

meddeler (Tab. II, fig. 3), med Angivelse af Maalene, Straalelallene o. s.v. for de førstnævnte

Exemplarer, som ere de bedst bevarede, og som ere saa ens store, at det er tilstra^kkeligt

at udmaale o. s. v. et af dem. Der er ikke andre Spor til Skæl end de krydsende Skraa-

linier, som allerede antydes paa Giinthers ældre Figur af det 38""" lange Exemplar.

Hovedets Længde (G'Ai""") indeholdes 6'/3 Gang i Totallængden (41"""), Legemets Højde

(S"") c. 14 Gange. Afstanden fra Snudespidsen til Ryglinnen, som sidder over Mellem-

rummet mellem Rugllnnerne og Gatfinnen — saaledes at dens sidste Straale sidder over

Gatfinnens første — er 20"'"', til Gatfinnen 21™"', til Bugfinnerne IG™"'. Ojet er middel-

') Et meget mindre Riuliment af den enil)ryonale HiidlMine iagttages ogsaa lios den voxno ,1. Martensii,

saavelsom hos de andre Astronesthes-Kvia. Jlr. Figurerne, Tab. III.

^) Erster ichthyologlscher Beitrag nach Exemplaren aus dem Museum GodefTroy, p. G (med Træsnit).

(.Idurnal des Museum (lodeflVov.)
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slori , Gabet dybt »[lallel, Kjæveiiie iiuirutledi; al' en Uet lia'kke .siiuia Tinider. Langs

Ungen er der en dobbelt IVa'kke af Lysredskaber; i den nederste lUekke ere tie noget

storre end i den ovre, i dem begge aflange paa tværs. Langs Sidelinien lober der — lige-

som hos J>. pacificus (Itlir. (1. e. lig. IV. 15.), iivorimod det ikke er antydet [laa Figurerne

af D. tænia — en lla'kkc smaa kredsruiide Organer, m. II. t. hvilke del maa staa hen,

om de ogsaa ere Lysredskaber eller blot Dainielser, der vedkomme Sidelinien som saadan;

Antallet af disse Organer er omtrent 90. 1 den nederste Række tælles i alt omtrent 110,

saaledes fordelte: 21 -{- 28 + 1(5 + 13 + 2, d.v.s.: 2 under Halefmnens llod; efter et lille

Mellemrum begynder saa den egentlige lUekke, 43 langs Gatfmnen, IG mellem denne og

l?nglinnerne (den forreste af disse er mindre end de andre og rund), 28 mellem disse og

liryslliunerne og c. 21 foran disse samt paa Gjælle-lsthmen. Den ovre lla;kke begynder

omtrent midtvejs mellem ilalefmnen og (iatfninens Begyndelse og tæller i alt c. 72 Organer

indtil Gjællespallen, men fortsættes saa af en Række af 7 paa Kinderne og Gjællelaaget

(hvilke ikke omtales af Giinther eller antydes paa hans Figurer), hvortil saa endnu

kommer (som oftere hos Seopelinerne) en højere oppe paa Gjællelaaget. Af Finnestraaler

har jeg talt: 1». c. 8, V. c. 8, D. c. 9, A. c. 43.

De omtalte Individer ere jo meget smaa og uden Tvivl meget unge. Mere udviklet

og mere robust er et tredje Individ (Tab. III, Pig. 1—2) taget paa 20° N. Br. og 50'' V. L.

Flovedets Længde (12°"") indeholdes 7 Gange i Totallængden (85""'); Højden over Gjælle-

laaget (fra hvilket Punkt den bliver mindre og mindre, saa al den yderste Del af Halen

bliver meget tynd) er 7""" eller V12 af Totallængden. Hele Legemet er meget sammen-

trykt; at det har været skælklædt, er her meget tydeligt, da Skælposerne ere bevarede.

Øjets Tværmaal er 2"'°' eller Ve af Hovedels og ^/s af Snudens Længde. Der er 40"" fra

Snudespidsen til Rygfinnen, 31""" til Bngfinnerne, 42"" lil Gatfinnen. Af Straaler har

jeg talt: P. 10, V. 8, D. 9, A. c. 60. I den nedre Række af Lysorganer tæller jeg

18 -|- 26 + 17 + 47 -|- 2 ^ 110; i den ovre c. 68 indtil Brystfinnerne, men de bageste ere

rimeligvis gaaede tabt tilligemed' Skællene. Hvor mange der har været i Sidelinien, lader

sig ikke angive nu. Der er desuden Antydninger lil en tredje Række smaa Lysorganer

tæt ovenover, hvad her er kaldt den øvre Ra^kke, og længere tilbage endnu en lignende

mellem begge de øvre Rækker, men deres nærmere Forhold lader sig ikke oplyse. Af

Lysredskaber paa Hovedet er der iagttaget 3 paa Gjællelaaget, 3 tæl ved Kjæveleddet og

1 fortil under Ojet. Endvidere er det her meget tydeligt, al Kjævetænderne , skjønt de

ikke i det hele kunne kaldes lange, dog ere — med temmelig stor Regelmæssighed —
afvexlende længere og kortere. Indenfor Overkjævens Tandræ'kke sees en fin Tandrække

paa Gancbenene. Jeg haaber ikke at fejle ved at antage denne Form for al være den

mere udviklede Form af Diplophos tænia Gthr. eller en meget nærstaaende Art.

36*
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Gonostoma (Cyclothone) microilon CAUv.'f (Tal). III, fig. i— 5).

Jeg luir andetsteds") efter Evjie søgt at belyse denne Arl og Slægt efter E\einplarer

fra Baffinsbugten og benytter Lejligheden til lier al supplere denne Redegjørelse med en

Afbildning. Jeg skal dertil føje den Bemærkning, al der tillige foreligger en lille smækker og

hyalin Scopelin, kun lo""" lang, taget paa 34° 20' S. Ur. og 5° 30' V. L. , som jeg uden

Betænkning vilde henføre til den ovennævnte Art, hvis jeg havde kunnet overbevise mig

om, at den havde havt dobbelte Rækker af Lysredskaber; i saa Fald maa den øvre Hække

endnu have været meget ufuldkommeut udviklet. Mundens Form, Øjets og Rygfinnens

Beliggenhed er som hos vore G. I C.) microdon; af Lysorganer tæller jeg 11 paa hver

(jjællehinde saml Gjællelaaget, c. li indtil Gatfinnen og li fra dennes Begyndelse til

Halefinnen.

Skjønt jeg altsaa ikke kan benævne denne Form med fuld Sikkerhed, og dens

Lokalitet ikke har stor Betydning, da 6^. microdon skal have en meget stor geografisk Ud-

bredning, har jeg ikke villet forbigaa den helt med Tavshed.

Photostoniias Guernei Coll.

Der foreligger et lille Exemplar af denne forholdsvis nye Art; det er fanget i

Atlanterhavet af afdøde Lieutenant Mariboe. Skjønt det mangler Skægtraad, nærer jeg

dog ingen Tvivl om, at denne Forms rette Plads er i Stomias- Gruppen, hvis Medlemmer

ellers som oftest ere udstyrede med dette Organ; dog beskrives Photonectes og Malacosteus,

der synes at have deres naturlige Plads i denne Gruppe, ligeledes som manglende det; men

det er da ogsaa et Organ, der let vil kunne gaa tabt. Den sidstnævnte Slægt angives at

have rudimentære Brystfinner; den foreliggende mangler dem helt ligesom Idiacanthus.

Fra alle andre Slægter, med hvilke der ellers kunde være Tale om at sammenligne den,

afviger den ved at Bugfinnerne sidde et Stykke foran Legemets Midte samt ved deres

lange og smalle Form.

Legemsformen er langstrakt og sammentrykt; Hovedets Længde indeholdes c. 6

Gange i Totallængden (foruden Halefinnen); Gabet er saa dybt spaltet, at dets Længde ikke

er meget mindre end dels Afstand fra Bugfinnerne. El elastisk Baand forbinder Tungebens-

buen med IJnderkja'vens Symfyse som hos Malacosteus. Kjæverne ere udstyrede med ulige-

store, lidet talrige Tænder, af hvilke 2 i Lhiderkjæven, den ene ved Symfysen, den anden

En Arbildiiiiig af Cycloihunc lusca — jl'r. mine Bcmærkiiinser i »Korte Bidrag lil nordisli Ichtliyo-

graphi. VIII.« (Videnskab. Meddel, fra den naturhistoriske Forening. 1891) S. 216 — findes i det

ovenfor citerede Værk af Al. Agassiz «Threc Cruises of the Blake», Vol. Il p. 22.
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lidt deii'ru, udnuurke siy ved deres Lienj^de. Ojel er af Middelst0rrel.se, dels Tva'rinaal

mindre end Snudens Længde. Ingen Ska;!, ingen Iludfinne og ingen Hrystlinncr! Længden

al' de lange smalle Bngllnner er omtrent lig med deres Afstand fra Snudespidsen, som er

betydelig mindre end deres Afstand fra Ilalefinncn. Hyg- og Gatfinnen sidde langt tilbage,

læt ved llalennncn og pau det ua-rmestc lige overfor hinanden. Af Lysorganer tadles e. 21

i den nedre lla'kke, paa Gjælle-lsthmen og langs Bugen indtil liuglinnerne, c. 20 bagved

.disse indlil lidt forbi Gatfinnens Begyndelse, hvor denne Ba'kke standser; i den øvre

lUi'kke tælles fra Gjællespallen til Bugfinnerne li— 15, bagved disse til Halefinnen — maaske

med en lille Afbrydelse lidt fra denne — c. 20. Ogsaa paa Gjællehinden findes der slige

Organer, hvis Antal jeg dog ikke kan angive nnjagtig. Et allangt hvidt Lysorgan — meget

mindre end hos Thaurnastomias atrox Ale. — sees lidt bagved Øjet i Nærheden af Kjæve-

randen. Farven er mork uden Aftegning.

M a a 1

:

Totallængden 35°"".

Hovedets Længde 6 -

Bugfinnerncs Længde 14 -

Deres Afstand fra Snudespidsen 15-

Denne Slægtstype har været ukjendt, indtil Collett i 1880 beskrev Photostomias

Guernd og Alcock i 1800 beskrev og afbildede Th. atrox^), begrundet paa et paa 1310

Favnes Dybde i den Bengalske Bugt opfisket Exemplar, i "s" langt. Den foreliggende

Msk har en mere smækker og langstrakt Form og længere Bugfinner end begge de

Ann. Nat. Hist. (0) Vol. VI, 18U0 p. 220, pi. VIII fig. 7.
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tidligere besi^revne, et mindre Lysredskab paa Kinden end Th. alrox o. s.v. Det er dog

aabenbart den samme Slasgt, som Collett liar opstillet under Navn al' Photostomias og

rimeligvis selve Arten Ph. Guernei^] (Azorerne, 38" 3 i' 30' N. Br. — 30° 13" 30', fra Paris?

1138 Metres Dybde). Forskjelligbederne i Legemsformen ere rimeligvis en Folge af

Exemplarets Ungdom og Konservationstilstand. Muligvis er Alcocks Art ogsaa den

samme, hvad jeg dog maa lude uafgjort. Fisken vil blive udførlig beskrevet af l'rof. Collett,

men jeg bar dog ikke villet undlade lier al give et lille Bidrag til Kuiulskaben om den.

Argyropelecus og Stemoptyac.

Om Forekomsten af Argyropelecus Olfersil i nordiske Have bar jeg udtalt mig

andetsteds^). Vort Museums Exemplarer fra Atlanterhavet ere tagne med Drivenettet paa

43—17° N. Br. og 23—27° V. L. Et Exemplar erholdtes paa »Challenger-Expeditionen..

ud for Kap Finisterre i Skraben, der havde va;ret nede paa 1125 Favnes Dybde ^); de

franske Expeditioner Pik 2 Exemplarer ud for Portugals Kyst paa 950 og 1615 Metres

Dybde *).

A. Burvillei og A. aculeahts Val. omtales ikke, saa vidt mig bekjendt, af nogen

senere Forfatter. De hidrøre begge fra Atlanterhavet. Det forekommer mig ikke umuligt,

at A. Durvillei vil vise sig ikke at være arlsforskjellig fra A. Olfersii, men jeg skal dog

ikke udtale nogen bestemt Mening derom, kun henstille det til najrmere Prøvelse. Der-

imod maa jeg betragte A. aculeatus som en god Art; et 70°"" langt og 13""" højt Exemplar

fra det indiske Plav (32° S. Br. og 44° 10' 0. L. ved A.F. Andrea) bar 14 Straaler i Gat-

finnen, 9 i IVygfinnen og en i en Række af c. 9 Torne udløbende Benkam paa hver Side

af Gattet, samt c. 12 Smaatorne paa hver Side af Halerodens nedre Band mellem Gatfmnen

og Haleflnnen, hvortil der ikke sees noget hos A. Olfersii. Kristiania-Museet besidder et

Exemplar fra Sar gas s o Havet, som jeg ogsaa har havt Lejlighed til at se. Arten

forekommer allsaa i begge Verdenshave , men synes at falde mindre hyppigt end

A. Olfersii.

Afdøde Prof. Esmark har kortelig omtalt^) eu i del kinesiske Hav fanget Argyro-

pelecus, som han benævner A. elongatm. Fisken var iS"""' lang (foruden Haleflnnen), dens

største Højde 22°-" eller ikke Halvdelen af Totallængden; Hovedets Længde 16""" eller Va

') Bull. Soe. Zool. Fiance etc. XIV (IS80) p 12.5.

=) Videiiskaljclige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening f. IS91 p. 211. (Korte Bidrag til nordisk

Ichthyographi. VIII. .S. 9.)

') Giinther: Report on the Deep Sea Fishes p. 1G7.

') Vaillant: Expeditions scientitiques du Travaillcur et du Talisman. Poissons p. 103.

') Christiania Videnskab. Selskabs Forhandlinger 1877 p. 189.
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af Totallæiigflen. Forgjællelaagets Vinkel løb lul i en fortil bojet Torn. O. [2 +| 9, P. 10,

V. i), A. 15? Da Prof. C olie 1 1 bar været saa forekommende at laane mig dette Unicnm

til Sammenligning med vore andre Argyropeleker, skal jeg tilføje, at naar det endvidere

bedder »Halen bevæbnet oven med 3, neden med 1 Tornn, sigtes liermed til de bos

K\emplaret frit fremstaaende forreste Pigstraaler i Ualefmnen , bvis Antal forøvrigt foroven

er mere end :?. Lad mig tilføje, at der lindes paa hver Side li Lysorganer, af den for

disse Tiske særegne boje Form, langs Halens nedre Iland, og langs Kroppens Bngrand —
i den øvre Række, der er en umiddelbar Fortsættelse af Halens — indtil IJrystllnnerne, 8 bøje

Lysorganer, i den nedre 12; foran disse paa Skulderbuens nedre Del og Gjællebuden G.

Kroppens nedre skarpe Rand løber ud i 2 lave Torne: en lidt foran Rrystflnnerne og rettet

nedad, og en ilobbelt tæt foran Rugfinnerne ved Enden af den omtalte skarpe Rand.

Den fjerde Art, A.hemi(/i/i)ini(sCocco, er 2 Gange indkonnuet fra Atlanterhavet; den

ene Gang fra 44—45° N. Br. og 24--26° V. L., den anden Gang fra 39° N. Rr. og 10° V. L.

Mellem Sbetland og Færøerne er den taget paa 180 Favnes Dybde. De franske Expedi-

tioner fik den — foruden i Middelhavet — i Atlanterhavet paa Dybder, der ligge mellem

741 og 1534 Metre, og de amerikanske Expeditioner have faaet den i den vestlige Del af

Atlanterhavet paa 225 og 245 Favnes Dybde. I det indiske Hav lik Alcock') paa 1803

Favnes Dybde en Argyropelecus, der i det mindste kom A. hemigymnus meget nær.

Sternoptyæ diaphanvs Herm. figurerer 5 Gange paa vore Lister, nemlig fra:

4° S. Br., 87° 50' O. L. (altsaa fra ilet indiske Hav) og i Atlanterhavet:

19° 30' S. Br., 26° V. L. ; 28° N. Br , 35° V. L. ; 30° N. Dr., 19° V. L.; 4G° N. Br., 24° V. L,

Foruden de allerede nævnte Arter er i den senere Tid af denne Gruppe tilkommet

en ny Art: Argyropeleciis intermedins Clarke (Trans. Proc. New Zealand Institute 1877

Vol. X p. 2'i4, pi. G) og to nye Slægter og Arter: Polyipnns spinosHS Giintber (Report

p. 170, pi. LI fig. R)-) og Sternoptychides amahiUs Ogilby (Proceed. Linn. Soc. New South

Wales (2) Vol. HI (1889) p. 1313). Denne sidste Slægt udmærker sig efter den korte Re-

skrivelse^) fra de andre Sternoptychider (s. st.) ved sin forholdsvis stærke Tandbesætning,

') Ann. Nat Hist. (G) VHI p. 12G.

'') Senere noleret fra den bengalske Biist paa 220—3.50 Favne (Alcoek, Ann. nat. liisl. (6) IV p. 399).

'j Pseudoliranrhiæ present. Head and trnnk niucli elevated and conipressed, the latter passing

gradnally into the mnderately Ion« pediclc. The margin nf the upper jaw is formed of Ihe inter-

niaxillary and raaxillary, each of which hears a row of long recurved teeth at a considerable distance

from one anolher; mandible with a siniilar row, one of ^\hich on eaeh side is niuch more developcd.

Two series of phosphorescent spots along the lower side of the head, hody and tail. D, 5 -f 11 — 12,

A. 13? P. 10? C. G + IS + G. Height of hody »/s of total length. Least heigth of pedicle ahout '/in

nf hergth of body. Length of snout about 'li of diameter of eye. Color silvery. 3 Exemplarev —
det storste 2" langt — opsamlede paa Bredden af Lord Hoxve Øen.
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Polyipnus ved at [vroppen er dækket med store os tynde, let affaldende Skæl, og ved at

mangle den Dannelse, der hos de nærstaaende Slægter beskrives som »en rudimentær pig-

straalet forste Rygfinne«, saavelsom ved at have ndgaaende fra Baghovedet 2 bagudreltede

iiorizontale Torne. Et Exemplar, 2V4", erholdtes ved Philipinerne paa 250 Favnes Dybde. —
Arffj/ropelecus intenne.dius blev fimden paa Ny-Selands Bred efter en stærk Storm; den havde

en Længde af 1,22 Tomme og skulde — foruden ved delvis Udstyr med større Tænder og

Egenheder i Fordelingen af Lysorganerne — udmærke sig ved at mangle Hudfinnen og kun

at have én Bugrinne(?). Bimeligvis har Exemplaret været noget medtaget, saa at Beskrivelsen

derfor er bleven ufuldsta'udig. Arten hører derfor vistnok endnu til de usikre, om hvilke

nærmere Oplysninger maa imodesees.

Tillæg.

En hidtil formentlig ukjendt Fiskeform, der ikke hører til Laxesildenes (Scope-

linernesj Formkreds, kan dog formentlig her finde en passende Plads.

Vaillant har') under Navn af Scopelogadus cocles beskrevet en Fisk, hvis Habitus

mindede ham om Scopelinernes, men som havde Bugfinnerne siddende under Brystfinnerne,

hvilken Omstændighed han dog ikke mente at kunne lillægge saa megen V'ægt, som der

ellers tillægges den. Da han fik Giinthers "Report« at se, erkjendle han imidlertid,

at den ham foreliggende (daarligt bevarede) Fisk borte til Slægten Melumphaiis og til

Berycidernes Familie! Flere af de nu til samme Slægt eller Familie henførte Arter vare

ogsaa af Giinther tidligere henførte til Scopelus-Slæglen'').

Omtrent paa samme Maade er det gaaet mig med den Fisk, som jeg benævner

Pseudoscopelus scriphts, og som er taget i Maven af en Acanthocyhuim af Kapl. A. F. Andrea

i Mundingen af "(lamle Bahama- Kanalen«. Den var uden nærmere Undersøgelse, paa

Grund af sit Habitus, hensat i Magasinet blandt Scopelinerne. Da dens Tur kom til at

blive taget for, viste den sig at værg — ikke just en Melamphaes, men — en Form, der

næppe staar den saa meget fjærnt. Den er afbildet paa Tab. I fig. 3— 5.

Det er en lille Fisk med almindelig Fiskeform, hvis største Højde (I.")""") indeimldes

.5V2 Gang i Totaliængden (82""", Halefinnen medregnet). Længden af Hovedet, hvis Form

ikke viser noget mærkeligt, knap 'i Gange. Den fine Hud har aabenbart været aldeles

') 1. c. p. '1% lab. 2G fig. G.

') IScopeliis mizolcpis, crassiceps, macrostoma, microps.
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s Km- I II' i. ('ijii'll('s|i,'ill('nii> ('!(' t'oi'lioldsvis store, dog er (IjnMIeliiideii ikke IVi af Islhmen

loilil. (herkjæveii — sdiii dimnes af IMellemkjævebenet alene — l)a'rer lan,i;s Hånden en

lla'kke sniaa 'l'a'ttder, o;; iiideuifdi- deinie en Ka'kke, der er rellel vandi-el ind mod Mmnlen,

ii\is (laneflade paa begfjc Sider er ndslNrel med talrige, tynde o;; smækre, indad mod

Mnnden retlede 'l'ænder, der danne li^i'soni en Karle. Derimod er (ianens N'omeralparti

nden 'l'a'nder. I inlerkjanens Tænder vexic i Slorrelse, ia'nijere og mindre. O.jel er

unddelstort, dets l'Na'rmaa! niindi'c end dels Afstand fra Siuides|ii(lscn. Flere af lloved-

skalli'Ms — Pande- og Nakkeregionens — ivungler saml det overste af Sknlderhadtet vise en

rel udviklet Skniplur. linvedets iiSlimiioi'er« (Sideliniegrenenes (irnber og Aabninger) ere

sa'rdeies lydelige i l'ande- og Tindingreginnen, bagved Øjnene, langs Korgjadlelaaget o. s.v.

l'aa flere Steder af linden sees skariit nd præge de Linier: Rækker af tæt-

slillede l'orer: en IJa'kke liegynder saaledes paa (ijælle-Isllimen , tæl bagved den af

('ija'llespallern(> dannede Ninkel, og bdier i Legemets Midtlinie lil lieniinod lUigfinnerne,

beiivnder saa igjen et Stykke bagved disse og fortsa'tier sig III (iallet, hvor den deler sig

i lo (Irene, der forst bøje nd lil Siderne og saa bagtil, lobende langs med, men i

nogen Afstand fra (latfinnen
,
paa hver Side, i bele dens Længde; endelig er der et lille,

bagtil bredere l'arti, i iVlidllinien foran llalelinnen. ['middelbart bagved Hngfinnerne er

der en kort Tværliiiie af samme Slags og den fortsætter sig, fra hver Ende, under en rel

\ inkel langs ben ad den inderste IJngliiniestraale. Sidelinien bestaar kun af en enkelt

lla'kke noget større Porer, men Porebadter af den ovenfor omtalte Art lindes desuilen

langs ()ver- og iJnderkjæven , for (Jverkjævens .Vedkommende dog kun langs med dens

bageste Del; Underkja'vens er delt i to Stykker. Bugfinnerne have deres Plads umiddel-

bart bagved Brystfinnerne , bvis Længde er lienved 3 Gange saa stor. Den korte første

Rygfinne begynder umiddelbart over Bngfinnerne, den anden længere Rygfinne og Gatfinnen

have lige stor Udstrækning og standse i nogen Afstand fra llalelinnen; begge ere meget

lave i lieres bagre Halvdel. P. 13, V. G, I)'. H, D.= og 4. e. 22.

Fseudoscopelus , novum genus; corpns perciforme, alepidotum, nndum; rietus oris

et i'ima^ brancbiales sal magnæ; ocnii mediocres; os intus in palato dentibus gracilibus

dense el fere bori/.imlaliler [lositis, iniroversis armalus; pinna; ventrales subtboraeicæ,

dorsalis anterior brevis
,

posterior analem longitudine æquans. Liueæ distinetæ porosæ

bnigitinlinales maxillam superiorem et mandibnlam ornant: item linea impar ante pinnas

ventrales; linea Iransversa prælerea pinnas ventrales conjnngil, nliiuipie in radium inlimnm

venlralem excurrens; linea mediana postventralis post annm divisa ulrinque pinuain aualem

eiri'uuulal; linea brevis mediana subtns ante pinnam cainlalem.

ViJensk. Selsk. .Skr., 0. Ilinkko, naturvidensk. og raatliera. A(J. VII. 6. 37
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Oversigt over Afbildiiiiigerue.

De vedfiijede Bniktal angive Figinerncs onitrenllige Korstoirelse.

Scopelus sp'in.o.tns Steiiii]. (S. 19).

PseudoHcopehts scriplufs Ltk. (S. 64).

MauroKcus tripunchilatus Esiiiark (S. 49).

Diplophos tænia (illir. (S. 58).

Gonostoma (Cyclotlione) microdon (;ilir. (8.60).

Asironesthes liichardsonii Poev (S. 55).

A. niger Richaidson (S. 53).

A. Murtensii Kliiiiz. (S. 56).

Tali.
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Eésimié du inéinuire iutitiilé:

SpoUa Atlnntica: Scopellni Mi(sei Zoologici Universitatis Haimiensis.

Coiitiibulioiis a la connaissance des Scopélins pélagiqiics etc.

par M. c. F. Lutken.

Jjc iiH'iiioire dont jc domic ici iin resumé siiccinct, foiinii! une coniriliulioii ii la coii-

naissaiice de la lamille de l'oissons que M. Joh. Miillcr a disUnguéc des Salmoiiidés, en

lul donnant le uoui de Scopélins. Je mainliens cette denomination de lamilie dans son

extension primitive , sans tenir compte de ce que, dans ces derniers lemps, on l'a divisée

en Irois subdivisions qui, ce me semble, ne sonl pas bien délimitées. Si je devais accepter

une division, il faudrait ou bien me déclarer pour une bipartition, ou bien suivre les

ichtyologistes de TAmérique du Nord, et la morceler en lion nombre de tribus. Quant

iuix t'aits qui se rattacbent ii celle queslion, j'en ai rendu un comple délaillé pp. 227—229.

Ce Iravail-ci esl le fruit de Tétude d'une parlie des récoltes d'organismes pélagi(ines,

elVectuées pendant bien des années, comme le saii le monde des zoologues, par des

navigaleurs , des inédecins et des naturalistes , a linsligation et sous les auspices de

M. le Prolesseur Jap. S teen s trup, alors directeur du Musée Zoologique de notre

^IJniversité; étant, h cette époque, l'adjoint de M. Steenstrup, il est naturel que j'aic prelé

mon concours a cette organisation. Les Mémoires de l'Académie lloyale des Science.s

contiennent déja, on le salt, soit sous la denomination commune de Spolia Atlantica, soit

sans elle, une serie d'études des matériaux ainsi amassés et qui, nulle part sans doute,

ne sauraient étre représentés aussi abondamment. Quant au resultat icbtyologique, il y a

déjii bien des années que — sans parler d'études de moindre importance, insérées dans les

Bulletins de rAcadémie des Sciences et dans les Mémoires de la Société d'histoire naturelle, ce a quoi

je ne m'arréterai pas ici, vu mes citations p. 227, — il y a déjii bien des années, dis-je, que,

dans un mémoire volumineux que VAcadémie a inséré dans ses Mémoires, j'ai traité de ce

que j'appellerais le premier tiers du resultat en question, je veux dire les series de jeunes

poissons griice auxquelles on connait aujourd'luii mieux les changements que subissent,

pendant leur croissance et leur développement, beaucoup de Poissons, surtout les poissons

pélagiques, changements dont autrefois on savait peu, relativement parlant. La partie la

plus imporlante dudit resultat, a été de débarrasser le systéme d'une assez longue serie

de genres nominaux, élablis sur la base de jeunes etats intermédiaires.

Le deuxiéme tiers de ces matériaux constitue la grande quantité recueillie de

spécimens de Leptocéphales ou (V Helmichtyides , type qu'on a cru devoir regarder comme

des larves ii im degré d'évolulion encore assez bas el se rattachant, du moins en parlie,

au type des Anguilles, mais au sujet duquel on a débité celle legende qu'elles seraient

des larves monstrueuses, formes anormales de cerlains genres d'Anguilles, détournées de

leur milieu naturel par reH'el ties courauts marius, (|ui les auraienl entraiuées de la zone

lillorale vers le large, c'est-a-dire dans un milieu défavorable ii leur entretien et a leur

37*
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développement nadirel et oi'i elles doivent s'éliolcr. Dans ces derniers teinps, uetle tlu'oric

a été étendiie u d'autres types de larves pélagi(iues et asexiu-cs, siirtout appartenaiit a la

classe des (Jriistacés, dont, cependant, on counait tres bien la relation avec les S(]nilles.

les Scyllarcs et les Langoustes. J'espére qn'aprés avoir observé directement, dans

ra(|narinni , la transformation d'nn type de Leptocéphale en Congre ordinaire (Conyer

vul(jaris), on verra bientot disparaitre ces théories par trop hardies. L'étude de notre grande

collection de Leptocépliales pourra sans donte contribuer essentiellement a la solntion

tdtérieure de cette question ; mais je n'ose pas encore me prononcer snr la porlcc de mes

observations éventnelles : peiit-etre, d'antres atteindront le but avant moi.

La trolsiéme partie principale de notre collection de Poissons pélagiqnes comprend

précisément les Scopélins (I. c.)- On-a recueilli de ce groupe plusienrs centaines d'individus,

le pUis souvent de petite dimension on des jennes; car ce groupe ne se compose, on le

sait, qn'en partie d'espéces qui, a l'åge adulte, surgissent ii la surface de la mer, surlont

la nuit. La grande majorité sont des types batbyphiles, bien qu'il semble y en avoir

plusienrs dont le fretin se plalt davantage dans les couches supérieures de l'eau et qu'on

peut alors pecber a la seine. Ce n'est que dans ces derniers temps qu'on a entrepris

d'étndier la vie animale des eaux profondes, et notre pays n"y a pas encore contribué.

Il a fallu beauconp de temps et de patience pour étudier couvenablement ces

matériaux; mais j'ai regardé cette tåclie connne un devoir a accomplir. Tontei'ois j'ai du

clierclier a completer mes matériaux, soit par l'entremise de collégues bienveillants d'ltalie,

en me procurant le plus grand nombre possible de Scopélins médilerrauéens M, soit en

l'aisant des eniprunts ii certains Musées (Stuttgard, lierliu) quand il s'agissait de contrijler

telle description. Le Musée de Cbristiania a eu la complaisance de m'euvoyer pour mon
nsage ce qu'il possédait de Scopélins pélagiqnes. Ces matériaux. qnoique pen riches

relativement, n'en comblaient pas moins lieureusement les lacnnes de notre collection.

Mais, si je n'ai pas fait d'efforts notables pour mettre ii conlribution le plus grand nombre

possible de Musées el collectionner les matériaux anssi abondamment que je le pourrais,

c'est qn'en pareil cas le traitement de tous ces matériaux ponrrait aisément devenir

irréalisable pour moi, et anssi parce que, dans tous les cas, je ne pourrais pas, méme
approxlmativement, épuiser le sujet. De nouxelles expéditions tcndaut a explorer les

profoudeurs de la mer fourniront encore, a n'en pas douter, beancoup de nouveau a

eet égard.

La plus grande difPicuIté que j'aie eu Ji surmonter, a ('té de l)ien distinguer et

délinir les nonibreuses espéces qui , représentées le plus sonvent par des spccimens

jennes — lieureusement, dans beancoup de cas néanmoins, assez développés — appar-

lenaient au genre Scopelus. Ce genre est riche en espéces, mais elles me paraissent mal

défmies en somme. J'ai trouvé la clef de la delimitation de ces espéces dans nne etude

plus approfondie de la repartition des organes lumineux — tacbes ou glandes brillantes —
auxquels, chose étrange! on u'a [tas (lonn(' Loulc latleution méritée. C'est lui zoologue

La Médlterranéc, on le sail, csl uik' iles simiics principales, liiisqn'il s'agil trappriildiidir la rmi-

iiaissance de la vie animale pélagiqiie, qui > est souvcnl localisée, resserrce jiar les coiuants de

la mer, ce qni en facilite l'observaUon.
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italien, M. le l)r. 11 aff.ir I c , iiiii a rompii la glace sur co polnl. S"il n'ei^t pas venu

eiilii!i-cnicnl h lioiit de sa laciic, c'est laiite (i'iiiie terminolojiie lixe: iiinii preinici- lievoir

a done ('lé den ('lalilir iine. Ce (pii falsait ici la diflieulté. c'('lail, d'iiii (('lU'. la .u'^mde

eonslauee de cerlaiiies réparlilioiis el relations nuinériqiies de ces oryanes dans le j;enre

enlicr, les memes dispositions se reprodnisant dans toutes les cspeces, tandis ipie d'anlies

dispositions el nombres se montraient assez variables cliez ce qui était poiulanl, a nc pas

s"y tromper, la meme espéce: dans cetle confnsion apparente on ne voyait pas ce i\u\,

dans la repartition, élait constaiit en dedans de Tespéce, mais variable en dedans du genre.

Alin d'evprimer, d'nne. maniére simple et claire, ces differences, j'ai lait exécuter nne serie

de ligiires scliématiqnes qui , tout en respeclant sufrisamment les contours et riiabitus

general de l'espéce, rendenl passablemenl bien ce qu'il y a de spécilupie dans la dis-

position des glandes luniinenses, de sorte ([u'il sera possible de juger aussitot si elle

s'accorde essentiellement avec un spécimen qu'on a sous les yeux.

Kn ce qni concerne la strncture de ces organes luminenx. je me [lermels de

renvoyer anx excellentes etudes faites par M. le Dr. Lenden feld sur les matériaux

fournis par l'expédilion du ChaUenger. Seulement, je rappellerai qiie l'une des premieres

observations positives laites sur un Poisson lumineux appartenaiit au groupe qui nous

occupe, est due a fen M. Reinhardt. Cependnnt, cette observation n'ayant pas attirc

lattention générale, conune elle le inéritait, j'en ai, dans ce qui suil, réimprimé la sub-

slance essentielle. Quant ii la qnestion de savoir si la pbosphorescence des Scopélinx

uaurait peut-etre pas qnelque importance pour la vie sexuelle, je renvoie ii ce qni suit.

Dans un appendice je traite un genre de Poisson prétendu nouveau, genre fundé

sur un échantillon unique trouvé dans l'estomac d'un grand Scombéro'fde pélagique, peclié,

par M. le capitaine Andrea, au débouché de l'ancien canal- de lialiama, et qui descend

sans doute a des profondeurs assez considérables. A propos de ce genre il m'est arrivé

ce qn'nn certain nombre d'ichtyologistes éminents ont épronvé pour d'autres types, c'esl que,

induils en erreur par les relations apparentes de Ihabilus et nous contenlant provisoirement

d'iiiie appréciation superficielle, nous avons rapporté ou tenté de rattaclier aux Scopélins ce

dont la place naturelle était sin- un toul autre point. En recevant mon spécimen il y a

beaucoup d'années, je l'avais emmagasiné , sans l'examiner de plus pres, parmi les

Scopélins. Lui anssi, M. Lcion Va il lånt avait sous les yeux un Poisson bathypbile,

au(piel, l'rappé de l'analogie de l'habitus, il donna le noni de Scopelocjadus, croyant pouvoir

le dasser parmi les Scopélins, bien que ce sujet s'en écartat de la maniére la plus posi-

tive, si Ion considére les points cardinaux de l'icbtyologie. Plus lard . iNI. Naillaiil la

recounu pour un Hérycidé — un MelamphaSs. Le grand -maitre de ricbtyologic ,
_M. le

l»r. G tin tb er, s"y prit encore plus mal, lorsiiue, dans son exposé somniaire du resultat

(dileiui, en fait de Poissons d'eaux profoudes, par Texpédition du ChaUenger, il décrivait

(juatre espéces de Scopelns, que, plus tard, dans l'étude definitive, il a rafiportées correcte-

ment au genre Hérycidé ci-dessus mentiouné et a un genre voisin. Aussi, c'est probable-

menl pres de cette méme famille (pie va se ranger mon Fseudoscopelus. .len piends

(iccasion p(uu- le di'criie dans le prc'senl Iraxail, <puj j'olVre au bon acciieil t\f!i iialuralisles.
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M, le hr. (IiiiiIIkm- iiiiii.s inl'oniK^, (l;ms soii RepoH oii l'ekujic Fiskes, (|U(', imrnii

les mimlireiix s[i('ciiiieiis ilii genre Scopele, riipporlrs jiar lexpiMlition du Challciiffer, il ii'y

en avail, tpie peu il'atlnltes, la niajorilé (i'inie loiifiuenr inlerienre ii 18'", les plus pelils

(le h— l"'"' scnlenient, ii dcmi transiiarenis, sans éeailles ni organes Inminenx développés.

Deux il'cntre les individus de moyenne taille , longs d'environ 1", étaieni lonl ii fail

recouverls d'écailles, tandis que les organes lumineux dévcloppés se limitaienl ii un pelit

nombre placé sur ie eolé de la léte, et h un seul a la base des ventrales. M. Gunllier
l'ail uhserver (luc la déterniinalion spécifique de la plupart de ces petits Scopéles serail,

non senlemenl tres diflicile, niais généraleinent tres peu sure, si bien. rju'il serait impossible

d'éviter des erreurs amenanl des idées fausses sur la distribution des espéces, etc. Les

nialériau.x considérables que j"ai étudiés, consistent, pour la plupart, eux aussi, en de

petils éeliantillons, autrement dit, des jeunes ; toulel'ois , il n'y en a que tres pen que

j'aie du écarlcr comme étant indéterniiuables en raison de leur petitesse ou mauvais tital

de conservatlon.

M. G il ni 11 er disposc les especes qu'il connaissait en 1864 — depuis ce lemps-la,

on en a ddcril au moins autant, — en deux groupes suivanl la prédoniinauce des rayons

dans i'auale (mi la dorsale. A ce propos, le ])r. Raffaelc a fail remarqiier i|iie. dans

cerlaiiies espéces des deux groupes, la dilVérence dans le nombre des rayons de ces

nageoires est tres pelite (1, 2) ou nulle. Aussi propose- 1- il de dasser ii iiouveaii el

comme suil les espéces provenant de la Méditerranée:

a. Scopelus pr. l^a dorsale a moins de rayons que l'anale; le corjis esl fusiforme;

la rciilc biiccale n'esl pas parliculiércmenl grande (elle ne s'élcnd en arriére plus

loin que jusqu'a une ligne verticale parlant du bord postérieur de l'orbite); le bord

postérieur du préopercule est verlical, ou a peu pres. <S. Eissoi, Benoiti, Coccoi,

caninianus, [lu uiholdtii.

\). Nj/ctophus^). La dorsale et l'anale out aulanl de rayons, ou peu s'en faut; le corps

esl clavilorme, la fenle buccale moyerme. le bord postérieur du préopercule obli(jue

un pen; il y a en oulrc un organe lumineux frontal [et infraorbilal|. S. Rafinesquii,

tnetopodampus et Gernellarii. (Cet organe lumineux frontal se Ironve-l-il aussi cbez

le S. Geinellariif]

c. Lampan>/ctus. La dorsale a plus de rayons que l'anale ; la forme du cor[)s est

assez allongée, et la ligne dorsale est, pour celle raison, a peu pres [larallélc a la

ligne ventrale; la fenle ])uccale est grande (elle dépasse de beaucouii la ligne \erli-

cale parlant du bord poslérieiir de l'orbite); le bord postérieur fort obli(pie dii

préopercule, fail un angle tres aigu avec le bord de la macboire. S. madvrensis,

crocodilus, elongatus.

') M. liai'lafir el (riinlrcs ('i-ii\ciil MydiyjihHm. Cc. ikiiii aiisniilt' iif saiiiiiil clii' iiiic le rtisiiilal

ri'iiMc eiieiir hpogiapliiqiio nu diinc laiilc d'ri-riliiie. Si Ion \ciit iiiainlciiir i'C imni , il l'anl le

fhaiisjLT en Nyctuphun (coiiiij. Lillje hm ;;, Sccrigcs uch Norges Fiskar III p. 19). Il laiil liien

se rappcler quo le MyctopJmm ile M. U. iic coineiile pas a\ec le sous-genie ilii niéme iiiiiu de

M. G ii 11 1 11 er.
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.l'iircpple en siiltslance (•t'.lle sysh'inatisiitinn, iiiais iivet: la reserve ipie, ;i en jiiiicr

seulemeiil il'aiirés le nomhre des rayons dans la ilorsale el l'anale, le 6'. maderensis scM'ail

plutot im Nyclophus, e( ipie le S. crocodilus lail exceptidn anssi au caraelére altrihné an\

]jampanyctus . vn qne le nornlire des rayons anan\ dépasse iei celiii des dorsanx. De

plus ces seclions, don! les liniiles ne sont sans doiile |)as Irop accenUiées, ne doiveni

puinl passer poiir anire cliose ipie de slni|)k!S seellons du genre. II ine (larail snrloiil

douleiix (|ne la dislinclion entre les A'yctoplms el les Lajnpanyctus puisse elre inaiiileniie,

(Ml ipie, dans tons les eas, la llmite exlstanl eiilre ciix ne soil pas siijelle a clianfieinenl dans

l'avenir. Kn oiitre, je pense (pion devrnil angmenter iiii pen le nombre des groupes. .le snis

d'avis (pi(! les Scopeles cténoides doiveni consliluer un snos -genre oii nne sons-seetion a

part dn sons-geiire Scopelus (s. slr.l (Dasyscopelus (llhr.). Senlenienl il laut reniar(|iier iei

ipie, dans les jeunes spécimens, les épines oii denlelnres des écailles étanl jieii (I('vcIo|i|)(M's,

échappenl fac.ilenienl a Toliscrvalion; on ponrrail done se tromper sin" les individns Irés

jeunes. Poin'lanI je eonslalc (pie, dans des sp('cimcns longs seulenient de 20'""', les ('pines

des écailles, regardées de Irt's \\\\'S^ sonl Irc's nelles. C.ependanl ce l'ail ne coiisliliie pas

un earaclére enliérenienl Irancht'. Dans le 5. liisiioi, les rang(^es (l'écailles sup(''rieures el,

en parlie, les inlV'rienres sonl dislinclemenl , (pu)i(pie raiblemenl denleJées — les anires

ne le soul ])as.

I ne anIre dilTcironce ii laijuelle j'allaclierais plus d'imporlance (proii ne Ini en a

jns(|u'ici aceor(l(' , c'est (|iie lanl(pl le inus(Niu est exlr("'iiienient coiirl el lron(|iH' de

uianlére a ne pas (k'passer la [loiiile de la niaclioire inlV^rienre, et lant(M relativemeul loiig,

(oni(4ne el plus ou nioins proiMiiinenl , de laeon (pie la lionche se tronve plact'e a la

face inIV'rieure de la tele. .le ne nie pas la possibililé de types qui me soienl inconnns

et moins aisées a raltacher ii rune on a l'aiitre de ces calégories, ni qu'ou puisse ipielque-

tois eiilretenir des doutes sur des s])t!ciiiiens de Irés [lelite dimension, comme cenx (pii

se Ironvenl trop souveni dans les réeolles pélagi(pies falles a la seine. Cependanl j'ai pn

Iriompber de tout doute a ee snjel, méme en ce qui concerne de Irés pelils spécimens;

c'est pourqiioi j'établis, en dedans du soiis- genre Scopelus (s. sir.), iine seeonde sous-

seclion (Rhinoscopelus m.), donl les espéces présenlenl, a un Irés baiil degré, la parlicu-

larili' menlionnée. On peul regarder comme lype le S. Coccoi.

Mais il y a nn aulre pbénoméne aiiquel on ponrrail allribner plus d'imporlance

(pi'il n'en a réellemenl, c'esl la présence dune laclie brillante ou mélallique
,

grande ou

|)etite, a la racine de la queue, et qui conslilue sans doule nn orgaue luniinenx; celle

laclie est siluée ou bien en dessus, derriére l'adipeuse, ou bien en dessous,
entre l'anale el la candale, on bien, quelquefois, dans lun et dans Tautre endroil. On

ponrrail e.spérer qne la présence et l'exlension — par-dessous 1, 2 écailles ou davanlage —
ponrraient fournir de bons caracléres dislinclit's. Cependant il n'en est pas ainsi, el, a

coup sfir, 011 n'y penl voir qu'une iiarlicularilé périodiqnenienl développée. Je com-

mnniijuerai iei quelques-unes des exjiériences que j'ai Irouvées dans la bibliograpliie de

ce sujet ainsi que quelques-unes de celles t'aites par moi-miMiie sur les Scopélins des

mers d'Europe. En parlant dn Scopelus liisso), M. fiiinlber dit: no pearl-coloured spot

on the back of t/ie tail. (".etle laclie, pourlaut, sy tronve; mais, a ee ipi'il semble ,
elle

s'éleiul uioins (pi'a rorilinaire. An contraire, ranteur dit en jiarlanl dn 5. Btnoiti: most
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of the specimen.i liaep an elUpticnl, bright, pearl-coloured patch on ilie hack of the tail. Con-

i'ormémeiil ii cola, jo Iroiive la (aclic cliez (rois dfi ('iiu| spérimens assez grands de cfilte

espéce, landis qii"t'll(' l'aisail cnlitM-enienl dcfaiil dans trois siiécinieiis de mfdndre taille.

IJe plus, M. (i il ni 11 er dil du S. parvimamis ; an elUptical pearl-coloured patch on the back of

the tail. Sur la parlie dorsale de la fpieue d'un S'r<Ti(l S. Humboldtu^ j'ai trouvé nue taclie

luniineuse assez pelile, un peu plus |)rés de la caudale (|ne de l'adipcnse, landis que,

dans lai aulre spéeinien, Je Irouve a la fare inlérieure de la racliu' de la (piene inie

grande lache mélalli(|ue de la longnenr de (jnalre écailles. Cliez le .S. caiiiniamis, je

Ironve nne laclie jtareille, longne de 'i—5 écailles, derriére radipensc. Voiei ce {pi'écril

iVl. (liiuUier en parlani du »S. Coccol: in sonie specimens each of the scales on the back.

of the tail has a pearl-coloured dot, laudis (|ue _M. UalTaele dil: che cosa abbia roliito

intendere Cocco con quei «cin<pie puiiti urgenlini al disoito della codale« — par ('onsé{|uent

il la l'are iulerieure de la raciiie de la i|ueue — non so capire. Le t'ail esl (|ue eet organe

liiinineux ue lail presipie janiais di'faul dans celle espéce, inais (|n'il [leul elre on snpra-

caudal o n iulVacaiidal. .le Irouve anssi Tuu el l'antre an\ dcn\ bords de la racine d(^ la

i|iieue cliez uu gi'aud spik-iuieii du 5. crocodilus el, en lonl cas, dans iiii iudivldii plus

jenne, coiuine une slrie Idanclie an nienie eudrnil. Dans le /S. eloMjatus. je Irouve el nn

organe luinineux supracaudal el un inl'racaudal. Dans sa nolicc on the pearly organs of

Scopebis , i\[. Gup])y dil (|n'il a trouvé sept de ces organes le long de la ligne dorsale,

anprés de la cauilale, cliez un Scopele pris aux environs du cap de Itoune-Kspérauce,

landis qn'il n'en a pas Lrouv(' cliez deux qii'on a pris plus lard dans la méme localilé.

Et M. Emery cile que, sur lui spécimen du 5. Benoiti, il Iroiiva la laelie caudale derriére

l'anale. — II y a done des espéces oii on les Ironve conslanunent sur des specimens d'nne

cerlaine laille, landis (|ue rarement on en conslate l'absence, ou ii la face supérienre, on

a la face inférieure de la racine de la queue. Tour celle raison, l'on pourrait facilemenl

penser qne, dans ces espéces, la relation de position, en liaul ou en bas, serail un caractére

sexuel. Mais les autres cas oii l'on trouvc celle patch dans les deux endroils a la fols,

vienncnt inflrmer une pareille liypolliése.

Comme on l'a vn plus liaut, un organe Inminenx frontal est attribut' au

sons-genre Nyctophus. En parlani du Scopelus metopoclampus, M. Giintber dit: snout . . . .

loith the pearl-coloured luminoiis apparatus oocupying nearUj ils ichole front and eætending

backwards over the infraorbital bone, el M. Raffaéle fignre eet organe comme s'élendanl

sur le quarl de cercle au bas et en avanl de l'æil. Ponr le S. Rajinesquii, M. Giintber

mentionne a . . . . luminous substance in the hollow in the Jirst infraorbital bone, el M. Raffaéle

représenle (fig. 7) un organe semblable a celui du *S. metopoclampus, mais dédonblé en un

anléorbital, petit el alVectant la forme ronde (Tanlre cercle fignré serail sans doule rnrifice

de la nariue), et uu iiilVaorbital on ii pen pres. De mon colé, j'en ai Irouvé nn infraorbital,

plus allougi'r el plus étroii, el un anléorbital ou frontal au-dessus de cbaqne narine.

Danlre part, c'est, connne je l'ai déjii annonce, dans certaius détails re la ti f s

;i la repartition des ladies Inmineuses (les glandes brillantes de pelite dimen-

sion) sur les cotés du corps qne j'ai Irouvé l'un des meillenrs moyens de jalonner les

limiles entre les espéces, taclie qui serail extrémemenl ardue sans celle ressource. II fant

absolnmeni faire, de ce pbénoméne, nne analyse plus rigoureuse qn'on ne Ta fait jusqu'ici.
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II Vil sans (Jiro (lu'eii nn'nin Icmps nn ne dnil pas méconnaitre les aiitres rarnctérps

nrdiiKiircmpiil ntilisés. Mais il sera liciii (rélalilir mip lonninokif^ic plus précisp qne cpIIp

(liint (Ml s'psl rdiilPiih' jiis(|n'lci. Lo l>r. Hal Tap I o a lp hkmmIp de s'(Mi'c spi'vI iIp pp

inoypii poiir la (listiaclioii (Ips espépes; cepeiidant, il n'psl pas allp , pp hip spimIiIp,

jus(|u"aii lioiil, (le sortP (|ue je np puls, sotis Ions les rapports, adlKM'Pi' a sa termiiiuloiiie.

II esl ('videiil (|ii'(!u stminip la pIpI' du diai;ii(islip \rai dps espéces se Iroiivp la.

hans la rani;'('e inlprieni'c se trouvent

:

a. indcuki' Imninosæ mamlibnlares

(ni). Chaijiie nioilici de la

iiiaclioin' inlerieui'e caclie trois

taclies liiniinenses (placées snr

les arcs liyoi'diens); on les

Irouve sans doute lonjonrs,

niais elles penvenl (Hre un

pen elVaP('es, snrlnnt dans les

individns adnltps
;

ponr ma
pari, Je n'en al jamais vu

plus de trois.

b. m. L thoracicæ (t). Tons les

Scopéles ont pIikj paires de

taclies liiinineiises placees sur

risthmc brancliial et sur la

poitrine jusque vers les ventrales. Ordinairement anssi , ces taclies, ,a(in('ra|pnienl

snr deux lignes droites, sont a pen pres égalenient espacées; mais oii doit faire

attention a la qnestion de savoir si, pent-étre, la distance entre les deux premieres

paires on, en méme temps, entre la deuxiéme et la troisi(ime, est plus grande

(pi'entre les autres, el si, par liasard, les taclies de la cinqui('!me paire , on de la

cinquieme et de ia deuxiéme, sont espacées plus qne de coiitume, vers le lianl

et sur les ctJtés, cette disposition pouvant oceasionner une confusion avec des

taclies lumineuses d'autres syslernes, mais qui, bien comprise, donne, d'aulre part,

de bons caracléres spécifiqnes. C/est dans le sons- genre Nyctoplms surloul et en

parlie anssi cbez les Lampanyctus qne peuvenl se presenter ces dispositions qui

l'ont des exceptions a la régle générale.

c. m. 1. ventrales (v), entre les ventrales et l'anale, ordinairement qualrc paires, cbez

certaines esp(k'es, cinq on m(?nie six paires. Ici encore , il tant bien observer si la

(lis]iositioii des ladies présente des écarts de l'arrangement équidistant normal, si

rniip 011 l'autre paire dévie vers la ligne médiane ou sur les cotés, ctc. Sans

(bmle. le uombre des paires est généralenient dc'dlni pour clia(|up espéce; tontefois,

jp Irouve, cbez le S. elongatus, tant(")t cimj , laiit(jt six paires de taclips Ininiiipuses

vcnitrales, et, dans deux des qnatre sp(icimens servaut a mon lUude dn <S. rams m.,

je n'en tronve qne denx an lieu de qualre , les denxi(Jme et troisiiime paires ne

s'étant pas développées.

Esquisse du Scopelus liufinesquii.

ni. innciil/r htmiiws/i; viandilmlarcs. o. npcrciihtres. p. pec-

lofdlcs. t. tUorncic(r. v. reiilriilcs. v'. niipr(ire)ilr(ilis.

a'. anales anteriores. a". (males jMsteriores. c. caudales.

s. supraanales. b. jMstero-Jateralis.

videnskab. .Selsk. Skr., G. Ila'kke, naturvidensk. og matliein. Afd. VII. 6'. 38
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(I. III. I. aiiaks, Idii.ntMiil riiiiiile Cl se cniilinuMiil jns(|iir vers l;i randalf. Crs ladies,

dans cerlaincs espéces, constiliieiil uiie serie iioii iiilernim|iiie
; mais (u-iiiiiaii-einenl

line pelile iiilei'rn|ption les divisc en deiu lii'onpes : in. 1. anales anieriorcs (a') el

posteriores (a"). I.e nonilire des taelies de cliaeiine de ces series et leur noiid)re

tolal (10, 12, 15, 16, 17, elc.) peiiveiil iMn^ siijels a (|nel(|iie varialidn en dedaiis

de l'espéee. Onlre leiir nonilire, il lanl observer si elles soul en mie li_i,Mie droite

011 si, p. e\., la plus avancée de cliaqne colé esl tournée iin jieu en dedans de l'aeon

([iie le syslerne entier en vienne a lormer iinc arcade; on si la |)reniiére el la

derniére des vi. 1. n. anter. soni tellenienl lonrni'es en deliors et en liant vers les

colés, que la ii^ne en arrive a former nn arc dont la cavité rej^arde en liaiil , elc.

Viennenl ensiiile — ordinaireinenl an lioiit d'iin petit intervalle:

e. m. 1. caudales (c), a la liase de la candale: dans le sons-genre Scopelus, den\ , ipii

penvent, dii resle, etre tout pres lune de l'autre (approximatæ) on a nne phis uraiide

distance [remoke), la derniére étant jdiis on inoins recnlée en liaiil vers le point linal

de la lii;iie laterale. Cliez les espéces des Nyctophus et lAwipajti/ctus , la renconlre

de qiiatre paires i^st aiissi constanie ijiie celle de den\ paires cliez le Sropelns s. sir.

(y coinpris les Dasi/scopclits el Rhinoscopcbis). Ici encore, il l'aiil observer si les

(|iiatre laclies sonI loules disposées sans interrnption sur iiiie iisiie ascendante , ou

si la derniére iie remoiile poiiil jus(|ir;i la lii^iie latcM'ale on uii peu aii-dessoiis.

Dans la raiiiii'e s u pi- ri en re se Irouvenl de ciia(|ne colé:

f. I iie macula Inminosa nasalis (anieorbilaiis) (]iie jai Irouvée, an moins dans la pluparl

des espéces de la Médilerranée. Serail-ce celle qni, cliez les 8. Uafinesquu el

S. metopoclampiis , apparait .sous une antre forme, comme le grand organe lnmiiien\

infraorbital ou antéorbital, mentionné plns hånt? — Ce n'esl qiie clicz le S. croco-

dilns qne j'en ai Ironvé deux ou Irois [lostorbitales.

g. m. i. opercularea (o): nne on deux; mais ii peul arriver (pa'on les cliercbc vainement,

au moins dans les spécimens moins favorables a robservation.

II. m. 1. pectorales (p): nombre normal: Irois, formant le plus souvent nn Iriangle autour

de la base de la jiectorale, une au-dessus, une an-dessous el nne en arriére; mais,

dans les cas particuliers, leur distribution jieut presenter des differences caractéristiques

:

la plus a l'arriérc peut s'écarter davantage el, par la, indnire a la confondre avec la

lache supravenlrale, — disposition qui peut du reste clre interprcitée d'une autre

facoii (comparer l'esquisse schématique du 5. crocodilus, j). 263) — , ou bien elles

forment, toules Irois ensemble, une ligne a peu pres verticale, etc.

i. Ijue r/i. /. supraventralis (v'), au-dessns des venlrales, se Irouve tonjours.

k. Trois m. 1. supraanales (s) se trouvent, elles aussi, presque loujours, mais groupées

de dillerentes maniércs, tantol formant nn Iriangle a angle oblus
, /, tanlot s'élevant

obliquement suivanl une ligne /', qui ne s'écarte guére de la verticale, ou bien

elles occupeiU une ligne a peu pres horizontale, soit droite, soit faiblement brisée.

De petits écarts penvent, de tenips a autre, elTacer en partie la dilTérence entre ces

Irois niodificalious. Dans nne espécc (-S. rarus), je ne vois qne deux taches sur

cliaque coté (exceplionnellement trois sur l'un des cotés).
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1. 7«. /. laterales posteriores ib): soit tine, soit deux tiiches au -dessus de la lacuue de

la rauKée des ladies anales (ou liieii au -dessus de la deruiére taclie luniiueusc des

Que ces dispositions présenlent des ccarts loul a fait individuels — qiu', p. e\.,

telie laclie lumineuse se déplace \\n peu ou man(pu!, — ce sout des possiliiiités: le llauc

oppose du I'oisson fournira ordiuairement eompensation. ('.(insulter d'ailleurs (pp. K; -17)

l'aiien-u en latin sur les espéces (jue je connais du genre Scopelm , el oii J'ai lenii

parliculiérenient conipte de la disposition des laclies luniiueuses
, ainsi (|ue le lahlcaii

synoplique (p. 18) des uonilires des diverses taclies observées cliez les espéces exaniinées

par moi. Ces tableaux sul'firont ordiuairement pour la determination; ou pdiirra les

completer au fur el a mesure (]ue s'angnientera le noinbre des espéces classiliécs d'aprés

le scbéma pro|)osé.

J'ai dit en [larlant des Maurolicus que ce gc^nre se subdivise en trois sectiuns,

dont la premiere comprend le M. Ihinantii, el le ;U. amethjsiino-pundatus qui iie senible

pas dillérer spéciliquement de ce dernier. On a déjii rattacbé a celle deruiére espécc ou

varieté le M. australis de la Nouvelle-Zélande, de sorte que celle espéce esl, pour ainsi

(lire, répartie d'une maniére cosmopolite. Knsuile j"ai rendu compte du M. mucronatus

Klunz., qui, pour le nombre et la repartition des taclies lumineuses, se ratlacbe eutiére-

menl au M. FennantU. L'examen des spécimens originaux, qui proviennenl de la mer

lloiige, a suscilé le doule que le Al. mucronatus soit d'une autre espéce que le M. Pen-

nanlii: c'esl done ii l'avenir de decider sur celle questioii.

La denxiéme section esl re[u'('senlL'e par le M. tripunctulatus Esniark, dont on iie

connait que deux spécimens pris, liiii dans le voisinage de Madagascar, Tautre, bien loiii

de lå, dans le délroit du Danemark, entre l'lslande el le (irocnland. La courte descriplidii

loiite provisoire qu'en a faite fen K s ni ark, a élé suppléi'e de ce (pie tVuimil uue

caracléristique spécifKiue plus aiiiple, siu-lout eu ce (pii concerne le nombre el la distribu-

tion des organes luminenx. Celle section radre avec le M. Fennantu eu ce (]iie I ime des

rangées des orgaiies lumineux ne di'passe pas les ventrales, mais elle sen dislingue —
outre par la forme parlieuliére du corps et son babitus, comp. pi. L lig. G — par l'arrange-

inenl en .b groupes des organes lumineux le long du bord iidVricur de la (|ueue, grou[ies

dont les trois prcmiers onl 3 lacbes lilancbes sur fond noir, le (piatriéme 2 et le cimiuiémc

i laches.

I ne Iroisiéme section esl conslituée par les M. Poweriæ et altemiatu/s, cbez lesijuels

les rangées doubles de ladies lumineuses s'étendent non seulenienl aux ventrales, mais

jusqirii la iiaissauce de l'anale. La dilVérence de ces deux espéces me paraissait doiiteuse;

cependanl J'ai re[uoduil les diagnoses i|ui m'oiil ('té commutiiipiées par iiii des connais-

seurs les plus sérieux de riditjologie nKidilerraiiéenne, M. C brist. l5ellolli.

38'
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Quant, au genre Åstronestlies^ j'en di'cris Irois cspuces: le type i\\\ .senre, rcs|icce

relaUveiiiciU conimiine el tres répaiidue, A. nicfer, donl je donne iine hoiivcUp représeiita-

tion (pi. III, fig. 3— 5) el avee leqiiel, je peni<e, esl idenlique VA. barbatus luier [Stomias

leucopterus Eiid. & Soul.); ensuite VA. Richardsonii Vo&y, dont j'ai sous les yeux un spéeiineii

provenanl de rocéaii Indien cl figuré ])l. II! lig. 1—2; la forme de son corps esl plus

uliongée, el sa dorsale s'arréte assez loin avant le point oii prend naissance l'anale ; enliii

V A. Martensii \i\mYL.^ représenlé (pi. III fig. 6—7) d'aprés les spécimens origiiiaux du iMusée

de Slullgard; ici la .coiirte dorsale commence un peu derriére la venlrale pour linir assez

loin de l'origine de l'anale. La page 57 présenle une gravure sur liois d'un spécimcn

jeune — probablement de la méme espéce — et provenanl de TAtlantiipie.

Le cas vaul la peine de se rappeler que ce fut sur VA. niger que feu Reinhardt
lit des observations sur sa phosphoresccnce. Il communiqua la -dessus une nolice dans

\G<i Mémoires de la Société d'histoire naturelle (1853). (^ette notice ayanl élé Jus(iu'ici pluldl

négligée qti'ulillsée piu' eeux (jui onL (iludié les organes lumineux des Poissons, je la

reproduirai ici en substance. A plusieurs reprises, duranl la Iraversée au IJrésil, Rein-
hardt avait pris ce Poisson, pendant i'été de 1850, niais il ne Tavail frouvé dans la seine

qu'aprcs le coucher du soleil, c'est-ii-dirc au moment ou la surface de la mer commence
a se pcupler, par grandes masses, de Ptéropudes, Atlantes, Cnislacés, elc, parmi les(]uels

le pelil Poisson en (]ueslion cherche probablement sa pature el en compagnie des(inels,

duranl le jour, il gagne l'eau profonde. Reinhardt réussit deu.x fois a prendre ce

Poisson, el en vil alors rayonner une huniére verdålre tres vive, (jui [inraissait, dis-

paraissail et reparaissait, mais toujours instantanémenl, et cessail enliércmcnt a la luorl

de l'aninial. Comme ni lun ni l'antre de ces deux spécimens ne snrvécut plus de (piehpies

instanls Irés courts ii sa sortie du tilel ; comme, en outre, la lumiére émise n'était visihle

que dans rohscnrité, ce fut seulement ii Texamen du second spécimen, peché plusieurs jours

aprés le [>remier, ijue Reinhardt se convainquit que la lumiére jaillissai I d'une
t^aclie siluée sur le front, un peu en av an I des yeux, et qu"a partir de lii

elle formail comme des jets se prolongeanl le long du dos jusqu'a la

[premiere dorsale, le r e s t e d n corps du Poisson restant tout ;i fait o b s c ur.

Reinhardt ajoule qu'en examinant sur des spécimens conservés dans l'alcool la lache

bkuuhåtre d'oii se répandait la lumiére, on trouve qu'ii l'endroit en queslion il y a sous

la peau, ou peut-étre plus exactement dans la peau, un tissu coujonclif forme de mailles

assez grandes cl remplies d'une substance d'aspecl graisseux, qui forme sans doule le

point de déjiart de la phosphoresccnce, bien qu'a vrai dire, il n'ait pas pu la poursuivre,

au moins a l'état aggloméré, au dela des yeux, par conséquent moins loin en arriére que

ne paralt s'étendre la phosphoresccnce.

Le Diplophos tænia esl décrit el représenlé pi. 11, lig. 1—3, d'aprés des spécimens

jeunes (41°"") et un aulre plus åge (SS"""), provenanl de diverses regions de l'océan

Atlanlique. Je suppose que la forme as.sez bien développée (fig. 1 el 2) apparlienl a la

méme espéce que les individus jeunes représentés par la lig. 3 el qui répondent micux ii

l'idée qu'on a (ui jusqu'ici se faire de ce type rare connu, aujourd'hui encore, seulement

par quelques spécimens jeunes.
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* J'ai [iroCilé de l'occasion [loiir rcpri'soiiler — pi. II, d^. i— 5 — le Gonostoma

f Ci/clut/ione) vnci'odo7i Cilhw, espccc tres roiPiiiiduc, tJuprOs des spiiclnicns proveiunit de lu

liaie de li;dliii. \illeiirs j'ui rciidii cuinplc de sa synonyiiiie el de la relation ipii exisle

eiili-e le.s i;(Mii-es Neostoma, Gonostoma el Cyclothone (eonip. la eilatioii, p. 60, nole).

I 11 [letil spéeimen d'nn Scopélin sans pectorales el a venirales extraordinairenienl

allongées, spéeimen péelié dans rAllanti()ne, a des rapports assez intimes avee les Llla-

cantliHS, les Photonectes et les Malacosleus ; on le voit figuré dans le dessin de la pa^c (il.

11 se Ironva rentrer dans le genre ipie M. Clollelt appelle Phoiostomias, et, qne pen aprés

lidfUdissemenl de ee dernier, M..\leoek a établi sons le noni de Thaumastomias. Comme
espéee il est assez siwement identiqne an Photostomia« Guernei f.oll., pent-étre anssi an

Th. cittrox Ale. (de Tocéan Indien).

J'ai lait le relevé des lienx don nolre Mnsée a tiré ses spéeimens des Stemoptyx

diapJianiis ^ Argyropehcus liemigymmis et A. Olfersii. Ayant été ;i méme d'étndier denx

spiieimens de I'.-:!, aculeahcs, je |)enx mainlenir l'indépendance de eetle espéee rare, landis

(jnll ne me parait pas impossible (jne ['A. Durvillii soit l'idenliqne de VA. Olfersii. Une

(pialriéme espéee est celle qne fen Esmark donna comme A. elongatus provenanl de la

mer de C.liine. J"en comnnmicpie nnc description d'aprés le spéeimen original dn Mnsée

de Christiania semblant appartenir a nne espéee inconiuie en d'anlres musées. (Les

A. intermedius C.larke et Sternoptyclddes amabilis Ogilby, de la Nonvelle-Zélande el de Tile

de Lord llowe, sont nienlionnés ponr embrasser ce qn'on sait snr ce groupe remarqiiable,

inalgré rinsuffisanee des renseignenicnts donilés.)

.le termine en décrivant nn genre acantboptérygien proliablenicnt nouvean, eeini

dn l'sendoscopelus scriptw, dont la parcnté de famille ne m'est pas clairc: elle se dislingnc

pai' denx dorsales el une pean nue , ornée des lignes régnliéres, on plntnl des rnbans

étroits, formes de }iores fins et indi([nés dans les fig. 3 et i de la plancbe I. .le renvoie

le lectenr ii cette planche et ;i la diagnose génériqne donnée en lalin ]i. 65. Le spéeimen

en (ineslion a été trouvé dans restomac d'nn Acanthocybium |)éclié an délioiiché dn didroil

dil Vieua: canal de Bahama.
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"Disgraziatamcntc, mcatre ci sono noti i fatti pi'incipali dcU' cmbriologia Jci

pesci, troppo poco sappiamo sullc loro forme di accrcsciniGnto, quasi dircmnio

delle loro metamorfosi prima di giungero allo stato perfetto".

P. Pavesi, sul genere Selache (1874).

JJen Hække af ichthyologiske Bidrag, som jeg her har den Ære at forelægge »Viden-

skabernes Selskab«, kan paa den ene Side betegnes som IJidrag til Kundskab om det

aabne Havs (særligt Atlanterhavets) eller, middelbart, det store Havdybs Fiske-Fauna, paii

den anden Side som Bidrag til Kundskab om de Forandringer i Form, almindelig Legems-

bygning og ydre Udstyr, som kunne finde Sted hos Fiskene under deres Væxt og Udvikling,

og som særligt hos de mere eller mindre pelagiske Fiske synes at være mere udprægede

end det i Almindelighed er Tilfældet hos Fladvandets — Kysternes og de ferske Vandes.

Begge disse Kundskabsretninger ere forholdsvis nye; og skjnnt det ingenlunde er

min Hensigt her at skitsere deres Historie, skal jeg dog erindre om, at den Tid ikke ligger

langt tilbage, da man ikke havde nogen Anelse om, at Begrebet "Metamorfose" kunde finde

Anvendelse i Fiskeklassen, selv om det toges i en mindre stræng, mere omfattende Betyd-

ning, saaledes at alle de Tilfælde kom ind derunder, hvor et Dyr som ældre og yngre

maatte synes — saa længe Mellemformerne ikke vare kjcndte — at tilhøre to (eller flere)

forskjellige Slægter {Genera). Af saadanne Tilfælde, hvis Erkjendelse naturligvis har ført

til, at de paa forbigaaende Udviklingstrin opstillede Genera atter ere blevne strøgne af den

systematiske Fortegnelse, kjender man nu allerede en Del, og deres Antal vil blive forøget

ved nogle af de her meddelte Iagttagelser, medens andre af disse ville nærmere belyse

Gangen i nogle af de Forandringer under Væxt og Udvikling, hvis Hovedtræk allerede tid-

ligere ere blevne bekjendte. Deslige «Hemimetamorphoser» eller halve Forvandlinger, om

jeg kan kalde dem saa , forekomme vistnok ingenlunde udelukkende hos del aabne Havs

Fiske, men synes dog, som det allerede er udtalt, at være særligt hyppige hos dem. Det

Materiale, hvorpaa disse Iagttagelser støtte sig, er for største Delen bragt til Veje ved de

Indsamlinger af pelagiske Dyreformer , som dette Selskabs tidligere Sekretær som Be-

styrer af Universitetets zoologiske Museum foranledigede udførte i en længere Aarrække af

forskjellige Søfarende og Rejsende, og til hvilke Skibsførerne Hygoms og Andreas Navne

særligt ere knyttede, men hvortil der ogsaa er ydet mange Bidrag af rejsende Naturforskere

saa vel som af andre Befalingsmænd i vor Krigs- og Handdsflaade.

1 Slæbenettets fornemmelig natlige Fangst af smaa Dyreformer, der enten leve

normalt nær ved Overfladen eller i al Fald nærme sig denne, naar den er mere rolig og

enten ikke eller kun svagere belyst af Solen, er der selvfølgelig jævnlig Smaafiske og Fiske-
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yngel; men disses rette Natur erkjendes ofte ikke strax, ikke førend de, alt som Sendingerne

komme ind i Aarenes Løb, gjentage sig i mere udviklede Exemplarer, eller de gjenfmdes i

en endnu mere fremskreden, og derfor allerede ændret, Skikkelse i Maven lios pelagiske

Ilovfiske, der have kunnet hente dem i de noget dybere Vandlag, hvori de midlertidigt leve.

Som fuldvoxne opholde disse samme Fiske sig muligvis i Regelen endnu dybere, i det

»abyssaleji eller vel endog i det ubenthale« Bælte, og vore Studier af Overfladens Smaa-

fiske kommer derved til at række Haanden til de i den sidste Tid iværksatte Forsøg paa

at gjenncmtrænge selve Afgrundsdybets Hemmeligheder. Det kan her være os mindre

væsentligt, at vi endnu ikke kunne og maaske aldrig ville kunne trække skarpe Grænser

mellem Begreberne "littoral», "pelagisk« og «abyssal». Det er ikke nødvendigt at gjen-

drive den noget frivole Indvending, at en »pelagisk™ eller »abyssal« Fisk bliver "littoral",

naar den — som det f. Ex. har været Tilfældet med Malacoceplialus lævis og Corypliænoides

norvegicus, med Vaagmæreu og med Klumpfisken — en Gang imellem driver op ved

Skagens Pynt eller fanges i Nærheden af et andet Punkt ved vore Kyster. Vanskeligheden

ligger snarere deri, at der er andre Fiske, om hvilke det endnu ikke er let at afgjøre, om

de skulle betragtes som tilhørende den pelagiske Fauna eller, paa den ene Side, den litto-

rale, paa den anden Side den abyssale. Makrelgedden {Scomberesoæ) kan være et Exempel

paa et Tilfælde af den første Art, Gempylus serpens paa et af den anden, og jeg vælger

saa meget hellere disse to Exempler, som det er Fiske, med hvilke jeg vil komme til at

beskæftige mig i det følgende. Slige tvivlsomme eller Overgangstilfælde ophæve imidlertid

ikke selve Begreberne, som vi bør holde ude fra hinanden, for saa vidt det kan ske uden at

paaføre Naturen Vold. Er der paa den ene Side Sammenknytninger mellem den »pela-

giske« og den "littoralen Fauna (Makrel, Sild f. Ex.) eller mellem den »littorale« og den

"abyssale« {Baandmakrel : Trichiwus), saa er Sammenhængen mellem den «abyssale» og den

»pelagiske«, mellem det store dybe Verdenshavs Bund- og Overflade-Dyreliv dog nok saa

inderlig. Dyr, som man ellers vilde regne til del aabne Havs Overfladefauna, søge ikke

sjælden deres Føde dybt under denne (Sværdfisken og Albacoraerne f. Ex.), og Dyr, der

som ældre kun færdes og trives paa Bunden af det meget dybe Ilav, udklækkes ofte af

Æg, der flyde paa Overfladen, og tilbringe deres første Livsperiode nær ved denne, en senere

i en vis Middeldybde, inden de synke til Bunds for stedse. De mange Former af Laxe-

sild {Scopelhii] — en af de Fiskegrupper, der hyppigst fanges i det Overfladen skummende

Slæbenet — som ere komne op fra de meget store Uavdybder i 'Challengers« Skraber og

Bundslæbevaad, ere et yderligere Vink om den noje Forbindelse mellem disse to Sider af

de store Verdenshaves Dyreliv.

Det er en Selvfølge, at man tidligst stiftede Bekjendtskab med Kystfaunaen,

og kan der end fremdeles være meget at oplyse i denne, saa gjælder dette dog endnu

mere om den pelagiske Fiskefauna, som man — hvor længe end mange herhen horende

Former have været kjendte gjcnnem Fiskere og Søfarende — forst i de senere Tider be-
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gynder at i;ia Materiale til at opfatte i sit rutte Lys og Sammenhæng, i sine Udbrednlngs-

love o. s. V. Men dette maa dog i endnu højere Grad siges om den abyssale Fauna, til

hvis Undersøgelse dur først i den allersidste Tid er gjort en Slags Begyndelse. Vel har

man længe kjendt et ikke ringe Antal af Former, som i videre Forstand kunne regnes lil

denne Fauna, og der er, navnlig fra Middelhavet og Madera, til Dels ogsaa fra Portugal,

Kuba, Norge og Grønland kommet mange værdifulde Bidrag — dels mere tilfældigt, dels af

den Grund, at der paa flere af disse Steder drives Fiskeri paa meget anselige Dybder; men

det fremgaar dog tydeligt allerede af det lidet, der hidtil er kommet for Dagen af »Chal-

lenger»-Expeditionens iehthyologiske Udbytte, at Kundskaben om Havdybets Fiskeliv endnu

er i sin Begyndelse. Den vil forhaabentlig faa et større Opsving , naar man lærer at

anstille et virkeligt Fiskeri i zoologiske Øjemed paa de store Havdybder, som man liidtil

kun har bearbejdet med Skrabe, «Svaberter» og Bundslæbevaad. Et af de Midler, som

ikke sjælden er bleven anvendt med Held af søfarende Naturforskere , er Undersogelsen af

større Ilovflskes Maver, l'aa denne Maade er vort Museum f. Ex. kommet i Besiddelse af de

to sjældne Berycider, som jeg ved en anden Lejlighed har omtalt, saa vel som af flere af de

i det følgende omtalte sjældnere Fiskeformer eller Udviklingstrin. Og endelig kan, som

allerede antydet, selve Slæbenettet i Overfladen samle Bidrag ikke alene til den pelagiske,

men ogsaa til den abyssale Fauna, ved at fange Udviklingsformerne af Dybets Beboere.

Man vil da stundom faa Bekræftelse paa, at der ogsaa er en vis Sammenhæng mellem den

abyssale og den arktiske Fauna; Ligheden mellem de begge Steder raadende Temperatur-

forhold afgiver her Tilknytningspunktet. Jeg behøver kun at erindre om det formentlige

Fund af Unger af Himantolophus lieinhardti i pelagiske Fiskes Maver, i det varme Havbælte.

At forholdsvis saa mange Dybbavsformer ere kjendte fra det høje Norden, kunde vel til Dels

have sin Grund i, at det kolde Vandlag her naar op til Overfladen.

Det har ikke været min Hensigt med disse korte Antydninger at ville enten fremføre

noget nyt eller at yde et Bidrag til Drøftelsen af Havets endnu saa lidet kjendte zoogeo-

grafiske Forhold, men kun at begrunde det Haab, at de efterfølgende Meddelelser her

kunde fortjene en Plads trods deres sporadiske og noget fragmentariske Karakter, som

Bidrag til Kundskab om Sider af Ichthyologien og af Livet i Havet, der til en vis Grad

"Staa paa Dagsordenen«, selv om disse smaa Bidrag ikke strax give et positivt Udbytte i

den fulde Erkjendelse af almengyldige Regler for Formforandringen under Udviklingen, som

selvfølgelig ville aabenbare sig, eflerhaauden som Erfaringerne og Iagttagelserne ophobe

sig. Jeg bør dog endnu tilføje den Bemærkning, at ingenlunde alle i det følgende om-

talte Fiskeformer ere rent ud pelagiske; hvor Studiernes Traad førte det med sig, at en eUer

anden Slægt blev trukket ind under Betragtningen, er det sket, uden Hensyn til, om den

snarere tilhører den littorale end den pelagiske Fauna. Men Grænsen er, som sagt,

paa mange Punkter meget ubestemt. Desuden vil man her finde forskjellige deskriptive

eller kritiske Bidrag og Bemærkninger, som kunde været udeladte, uden at Afhandlingens
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Uovedformaal derved blev labl af Sigle, eller hvis Udeladelse maaske endog vilde givet

den en mere afrundet Karakter, men som dog her syntes mig at finde et ret naturlig

Plads. Endelig vil jeg bemærke, at den Omstændighed, at denne Afhandlings enkelte

Kapitler ere førte i Pennen med lange Mellemrum og talrige Afbrydelser , ikke kan have

havt en heldig Indflydelse paa dens Form, men bor komme i Betragtning mellem de

Momenter, der kunne tale til Undskyldning for dens mulige Mangler.

Det er ved Lejligheder som den foreliggende heldigt at have et fast Udgangspunkt

i et anerkjendt Hovedværk, som saa at sige er i alle Zoologers Ilænder. Et saadant fore-

ligger i Gi'inthers 8 Bind stærke "Catalogue of Fishes«. Jeg kommer derfor ofte til at

beskæftige mig med dette Værk, hvis Betydning noksom fremgaar af den Hyppighed, hvor-

med dets enkelte Afsnit eller Angivelser her, som i andre ichthyologiske Bidrag, gjøres til

Gjeustand for en snart bekræftende snart berigtigende Kritik. Der er derfor ogsaa god

Anledning til at udtale en Anerkjendelse af det uhyre, ligesaa dygtige som skarpsindige

Arbejde, der er nedlagt i dette tolv Aars Værk af en eneste Mand. Det kan have sine

Svagheder, disse ere maaske endog paa sine Steder talrige og store nok, men de vare

uundgaaelige ved et Værk af denne Art, og det vilde være meget ufornuftigt (for ikke at

tale om Uretfærdigheden) for deres Skyld at overse, hvilket overordentlig stort Fremskridt

der er nedlagt i dette Skrift. En ny Udgave er vistnok overmaade ønskelig; men del vil

rimeligvis være et Arbejde, som det vil være nødvendigt at dele mellem flere. Det tør vel

være mit Haab, at der til et sligt Revisionsarbejde ogsaa i det Skrift, som her ofl'entlig-

gjøres , vil foreligge nogle brugbare Momenter. Det er blevet til under det Revisions-

arbejde, som Forfatteren siden 1871 har underkastet en Del af vort zoologiske Universitets-

museums Fiskesamling; at samle Materialier til en rigtigere Opfattelse af Slægts- og Arts-

begrebet ved at efterspore Udviklingens Indflydelse paa Arternes Fysionomi og Karakterer

har været min ledende Tanke under et ofte trættende Pligtarbejde. Jeg vover at haabe, at

en samlet Fremstilling af mine Erfaringer, hvor spredte og fragmentariske disse end efter

deres Natur maa være , vil kunne bære den gode Frugt bestemtere at henlede Zoologernes

og særligt Ichthyologernes Opmærksomhed paa de her omhandlede Forskjelligheder og paa

Nødvendigheden af at holde dem skarpt ude fra en anden Klasse af Forskjelligheder, dem

hvori de virkelige Arts- og Slægtsforskjelligheder udpræge sig. Der vil blive meddelt Ex-

empler nok i det følgende paa de uheldige Følger af, at man har forbyttet disse to Kate-

gorier, grebet de tilsyneladende større Forskjelligheder som de væsentligere, skjønt de i

Virkeligheden vare de uvæsentligere. Man har, for at udtrykke det kort, sammenstillet paa

tværs, hvad man skulde sammenstillet paa langs. Det er den gamle Forvexling af Analogi

og Affinitet, der her kommer igjen i en ny Skikkelse.
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1. Dactylo'plerus og Cephalacantkus.

(Tab. I, l''ig. 1—5.)

Alk'rccl(! i ITo'i beskrev Linnée i uMuseum Adolphi l'i'idcrici r((f;is'i (llolmiæ, lul., |t. Ti)

en lille lomiiielaiiiJ!: Fisk med el forholdsvis stort, pansret Hoved {'Uecliiin ru(ji>: innuincris'i),

som bagtil lob ud i fire bagud rettede, savtakkede Pigge, der omtrent vare saa lange som

liiigludcn eller den egentlige Krop (altsaa naaede omtrent til Begyndelsen af Hale-Regionen),

og af hvilke de øvre vare bredere, de nedre smallere. Straaletallet angives saaledes:

I!: 3; D:c. 16; V:''i; A:c. 8; P : talrige. Denne lille Fisk, der benævnes »Haken {Puiicjitlus

pusillus], afbildes desuden t. XXXH f. .5, fra oven, fra Siderne og fra neden, og man ser

deraf, at Fisken var skælklædt, Forgjællelaagspiggene meget længere end Nakke- eller

Skniderpiggene, lUig- og Hryslfinner smaa o. s. v. I »Systema Nalnræ«, ed. X, I, p. 207,

henførtes denne Fisk lidet heldigt til Hundestejlerne, Slægten Gasterosteus, under Navnet

G. spinarella; Brystfinnestraalcrnes Antal opgives nu til 20, og der tilføjes som Oplysning

om dens Hjemstavn « Habitat in India«. Lacepéde anerkjendle imidlertid, i vort Aarlum-

dredes Begyndelse , dens Ret til at udsondres fra Hundestejlerne og opstillede Slægten

Cephalacantlms^] for den. Som i. spinarella blev den atter beskrevet 1823 af C u vi er og

Valenciennes i deres store Fiskeværk (4de Bind, S. 138

—

II) efter 3 Exemplarer fra

Surinam, det ene paa 18 og de to paa næsten 30 Liniers Længde. De bemærke, at det

er en af de mindste og besynderligste Havfiske, som kjendes; at den i Legems- og Hoved-

form slutter sig nøje til de vel bekjcndte Myve-Ulke (DactylojAerns) — hvorfor ogsaa dens

Beskrivelse følger umiddelbart efter denne Fiskeslægts — ; men den har ikke Dactylo-

pterernes lange Brystfinner, og den vil derfor ikke, som disse, kunne hæve sig op i

Luften; det er, om man vil, nen Dactylopterus uden Vinger« eller [mindre rigtigtj «en Triglu

uden frie Brystfinnestraalern. Af den udførlige og omhyggelige Beskrivelse, til hvilken

') Selvfølgelig burde .Slæ.glsriavncl Pungitms været beholdt. ,lfr. v. d. Ilncvciis Ibindbuch d. Zoologie.

II p. liiS.

Vidcnsk Selik. Skr . 5. R-rtke, nitutvidcnsk, og malh. Mi. XII. 6. 53
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jeg i øvrigt ma;i henvise, freingaar end ydermere denne slore Lighed mellem Cephalacunthus

og JJacti/loptcrus : Hovedel har den sanmie parallelopipediskc Form og pansrede Beskallenlied

som hos Dactylopterus , men det er ikke hult ovenpaa, snarere lidt hvælvet, selv mellem

Øjnene; de fire bagud rettede Pigge ere forholdsvis meget længere end hos Flyve-

Ulken og naa næsten lige saa langt tilbage som Brystfinnerne, der ere temmelig

smaa, kun lidt over en Femtedel af Totallængden, men — hvad vel er værd at lægge

Mærke til — dog ved et Indsnit delte i en øvre Del, hvis 8(?) Straaler ere adskilte hge

til deres Grund, og en nedre Del, hvis 8 eller 10(?) lyse Straaler ere forbundne ved en

sort Hud. Af Beskrivelsen kan endnu fremhæves , at der paa Forgjællelaagets opstigende

Band findes en lille Torn, der mangler hos [den voxne] Dacti/lopterus; at Legemet er be-

dækket med kjolede Skæl, og at der ved Halens Grund findes paa hver Side to "lange

Skæl" (Skælkjøle) ligesom hos Dactylopterus, samt at Straalernes Antal opgives tilnærmelses-

vis til: B:3; D:6 + 8 eller 9; A:6—7; C: 10; P : c. 18 eller 16; V :6 — Tal, der for

saa vidt det har været muligt at angive dem med Sikkerhed, komme dem hos DactijL

volitans temmelig nær. Den Afbildning, som Indholdsfortegnelsen (p. XV) lover (PI. 77), synes

ikke at være offentliggjort 1 »Histoire des Poissons« ; derimod blev den optaget i den illu-

strerede Udgave af "le Regne Animal» (PI. 20, f. 8). Er denne i naturlig Størrelse, har det

afbildede Exemplar havt en Længde af 61 Mm. eller c. 2V3 Tomme')-

Endnu i det 1860 udkomne andet Bind af "Catalogue of Acanthopterygian Fishes

in the British Museum« optræder CepJialacanthus spinarella som særlig Slægt og Art; af de

talrige Exemplarer, som Londoner-Museet besad, vare to fra Guinea-Bugten, et fra New-

Orleans, et fra 20° N. Br. og 22° 53' V. L., fire fra 2° S. Br. og 34° V. L. — alle altsaa fra

Atlanterhavet ligesom Pariser-Museets. Allerede i det følgende Aar (1861) olfentliggjorde

imidlertid Professor Canestrini nogle Bemærkninger"), der gik ud paa at vise, at Ceph.

spinarella efter al Piimelighed kun repræsenterer yngre Tilstande af Dactylopterus volitans L.

Der beskrives og afbildes først (Fig. 4) et lille lo Mm. langt Expl.' fra Genuas Havn, der

aabenbart er et yngre Trin af Ceph. spinarella, saaledes som denne er beskreven af de

tidligere Forfattere ; de fire bagudrettede, fra Skulderen (Nakken) og Forgjællelaaget udgaaende

Pigge ere forholdsvis meget større end hos den af de franske Zoologer beskrevne Form; For-

gjællelaagstornene ere længere end Skuldertornene, og Afstanden fra Snudespidsen til Enden

') Der er ikke megen Anledning til at mindes den i Mellemtiden ofl'entliggjorto Beskrivelse af den

samme Dyrel'orm ved J. Hermann nnder Betegnelsen -Fiscicidus habitu et caplte Trtglx- ; C u vier

og Valenciennes have overbevist sig om, at det var Cephalacanlkus spinarella, som H. havde

loi- sig, hvad man maaske ellers ikke kunde vidst med Sikkerhed. Det kan ikke ses, hvorfra H.s

Exemplar var; i det mindste er det mig ubekjendt. hvad Meningen er med Udtrykket ^ex liam-

saymiis'' ved denne og 3 andre af H.s Fiskebeskrivclser.

^) Intorno allo sviUippo del Dactylopterus volitans C. V. ed al genere Cep/udacanlhus (Archivio per la

zoologia, l'analomia e la fislologia, Vol. I., p. 46— 51, pi. IV, f. -4— 5).
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af disse, efter Figuren, mere end Halvdelen af Totallængden; Nakkepiggene beskrives som

glatrandede, hvorimod Forgjællelaagspiggenes Rand er stærkt savtakket; Drystfinnerne ere

kortere end Skulderpiggene; efter Afbildningen synes de at vise Spor til Deling, hvilket dog

efter Beskrivelsen (1. c. p.49) ikke skulde være Tilfældet ; Bugfinnerne ere meget lidt udviklede.

Straaletallet ansættes (tilnærmelsesvis) til: B : 5?; D: 9—8[?]; A: 9; P: 8[?[; V: 5; C: 10. Frem-

deles afbildes (Fig. o) en 53 Mm. lang Fisk, ligeledes fra Middelhavet, der i alt væsentligt

svarer til de tidligere Fremstillinger af Ceph. spinarella; Hovedets Længde fra Snudespidsen

til Enden af Nakke- eller Forgjællelaagspiggene (disse ere her lige lange) er her langt fra

Halvdelen af Totallængden, og de tvedelte Brystfinner, hvis Længde er en Fjerdedel af

Tolallængden, naa et Stykke ud over Enden af merbemeldte Pigge; Bugfinnerne ere lige-

ledes mere udviklede; Forgjællelaagets lodrette Rand viser den af Cuv. & Val. omtalte

Torn; der er omtrent .50 kjølede Skæl i en Linie fra Gjællespalten til Halefinnen; Straale-

tallet: B: 5?; D: 6 + 8; A: 6; P: t)-f8; V:l+4; C: 10 (foruden de mindre udviklede

Straaler). I øvrigt maa jeg henvise til Canestrinis egen udførlige Beskrivelse af begge

disse Smaafiske. I det han sammenligner dem med hinanden og med en udvoxen

Ihictylopterus, kommer han til det Resultat (som nærmere oplyses ved en Tabel), at den

større af disse saakaldte Cephalacanther, der er c. 2 Tommer lang, i alle Maalforhold er en

Mellemform mellem den mindre Cephalacanth og en udvoxen Dactylopterus, og da disse to

Slægter 1 saa godt som alle andre ydre Forhold stemme nøje overens, kan Konsekvensen

deraf kun blive , at Slægten Cephalacanthus maa inddrages under Dactylopterus som kun

repræsenterende visse Trin i dennes individuelle Udvikling, visse Ungdomsformer af den.

Til yderligere Bestyrkelse, formoder jeg, er der endvidere paa samme Tavle (Fig. 5*) afbildet

en ung Dactylopterus, der kan betragtes som et Overgangstrin mellem begge; den er 60 Mm.

lang, Forgjællelaagspiggene kjendelig kortere end Skulderpiggene; de forholdssis lange

Brystfinner indeholdes ikke 3 Gange i Totallængden og have antaget en noget skraa Stilling.

[ Texten finder jeg imidlertid ingen nærmere Oplysning om dette interessante Overgangstrin.

Hermed skulde man trot, at Sagen var afgjort. Der kunde næppe af, hvad der den

Gang var bekjendt — d. v. s. af hvad der forelaa i Literaturen — rejses nogen vægtig

Indsigelse mod at drage den Konklusion af Iagttagelserne , som den italienske Forfatter

havde gjort: Cephalacantlius = Dactylopterus juvenisl Imidlertid varede det ikke længe,

inden der fra anden Side fremkom (1868) en slig Indsigelse, støttet paa nye Iagttagelser,

nemlig fra den udmærkede Ichthyolog, I»r. Steindachner'), det k.k. zoologiske Museum i

Wiens nuværende Direktør; han fik i Cadix, ved Mogador og paa Teneriffa nogle smaa Flyve-

Ulke [Dact. volitans) af fra knap 2 til 2' s Tommes Længde; og da han nu sammenlignede dem

iclithyologisclier Cericlit iJber eine iiach Spanien und Portugal unternominene Ueise. Sitzungsbeiiclite

(ler k.k. Akademie der Wissenschaflen zii Wien. lid. LVI (lcS67) (Sop. Aftr.] .S. 91—92, pi. Il f. 2, 3,

|il. IV, r, 2, 3.

63'
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med 3 Exemplaror af Cephalac sphiarella naf samme Størrelse«, fra Brasilien, viste der sig

ingen Antydning til de forventede Overgange. Han fandt tværtimod hos de mindste Bac-

(//lopteri (51 Mm.) Brystfinnerne forholdsvis lige saa lange som hos de allerældste og skabte

aldeles paa samme Maade som hos disse, ja de naaede der endog næsten lige til llalefinnens

Rod. Stein d ae liner fandt endvidere, at Granulationen paa Hovedet af de yngste Dacty-

lopteri var grovere, ikke dækkende Sømmene mellem Knoglerne, og Forgjællelaagspiggene

lidt smækrere end hos de noget større Cephalacanlher (58 Mm.); disse havde en Torn paa

Gjælleiaaget [.i: Forgjællelaagets Bagrand], som manglede hos Dactylopterus , og en tættere

Granulation paa Hovedet; endelig var Omridset af Nakkeindsnittet mellem Sknlderpiggene

lidt forskjelligt — mere afrundet hos D., mere tilspidset hos C. Tager man S tein

-

dachners Figurer til Hjælp (hvorved kun er at mærke, at Figurerne paa Tab. IV ikke ere

mærkede rigtigt), ser man, at ogsaa hos hans Cephalacanther vare Brystfinnerne tvedelte og

deres nedre Flig sort pigmenteret ligesom hos Dacti/lopterus ; men denne nedre Flig er ikke,

som hos denne, længere end den øvre. Af sine iagttagelser uddrog Steindachner den

tilsyneladende ikke uberettigede Slutning, at Ceplialacanthus og Dacti/lopterus ere selv-

stændige Slægter, der ikke kunne antages at ville falde sammen. Senere har ingen anden

Ichthyolog ytret sig i Sagen, med Undtagelse af Giinther, som, uden at tage Hensyn til

Steindachners Indlæg, ytrer sig kortelig i Overensstemmelse med Canestrini^).

Denne Modsigelse mellem Iagttagelserne og Anskuelserne synes hverken al kunne

hæves ved en tænkelig (hidtil muligvis overset) Artsforskjel indenfor Åtlanter- og Middel-

havets Dactylopterer eller ved en mulig lidet paaagtet Kjønsforskjel indenfor Dacti/lopterus

volitans Lin.-). Da Sagen saaledes fremdeles er tvivlsom, og jeg har havt Lejlighed til at

undersøge paa den ene Side en Række af 25 Dacti/lopterus volitans af alle Størrelser^) fra

380 til 47 Mm. s Længde, og paa den anden Side næsten lige saa mange (23) Ceplialacanthus

spinarella af alle Størrelser fra 8 til 49 Mm.s Længde, har jeg anset det for rigtigst at

meddele mine Iagttagelser om dem, da de under alle Omstændigheder kaste Lys over det

rejste og endnu svævende Spørgsmaal, selv om de ikke skulde være tilstrækkelige til at

bringe det til fuldstændig Afslutning, hvori der dog, efter min Mening, under alle Om-
stændigheder ikke skal mangle ret meget.

Jeg skal forst anføre Resultaterne af mine Sammenligninger af ægte langvingede

Dactylopterer af forskjellig Alder, for saa vidt de oplyse de Forandringer, som D. volitans

') Andr. Garrell: Fisclie d. Siidsec, VI, S. 169. Ifølge Giuillier (P.Z.S. 1871, ji. 663) er Dactylopterus

chirophlhalmiis BIkr. Ungen af D. orientaiis.

^) Troschel har ment at kunne paavise ydre Kjønsforskjelliglieder hos Dact. voUlans (Ein Beitrag zur

ichlhyol. Fauna d.Inseln d. griinen Vorgcbirges, Archiv f. Nalurgesch. 1866, S. 205— 6). Jeg har ikke

kunnet finde konstante Korskjelligheder af den angivne Art.

') Vort storste Expl. er l'i'/a" langt, men der kjendes Expl. paa 19" og med en Vingespredning af ?4"

(C. V. 1 c. p. 129).
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iilvivlsomt er underkastet under Alderens Indflydelse. De kunne maaske sælte os i Stand

til paa Forhaand at danne os en IMening om de Forandringer, som de uudergaa paa endnu

yngre Alderstrin.

iMan bemærker da for det første, at Hovedets Længde, maalt fra Indsnittet i

Snudespidsen til Enden af Nakke- eller Skulderpiggen, i det hele aftager med Alderen, i

Forhold til Totallængden; den indeholder hos større Exemplarer (230-380 Mm.) ikke fuldt

3 (2,9, sjældnere 2,8 eller 2,7) Gange i Totallængden (Haleflnnen medregnet), hos yngre

(230—150 Mm.) kun fra 2,8 til 2,6 Gang. Hos endnu yngre (fra c. 80 til c. 50 Mm.)

synker dette Forhold gradevis fra 2,6 hos de større til 2,2 hos den mindste foreliggende

Dactylopterus volitans, der er 47 Mm. lang. Altsaa : jo yngre, desto mere storhovedet i

det hele.

Forgjællelaagspiggene ere hos udvoxne Flyve-Ulke altid kortere og i Regelen

meget kortere end Skulderpiggene; de naa i Almindelighed ikke længere tilbage end til

Bagranden af Brystfinnens Fæste ; dog træffer man undertiden temmelig udvoxne Exemplarer,

hvor de ere noget længere. Sammenligner man Længden af Forgjællelaagspiggen med

Hovedets — maalt som ovenfor til Enden af Skulderpiggene — , indeholdes kun hos vort

allerstorste Exemplar den nævnte Pigs Længde lidt over 3 (3,2) Gange i Hovedets; hos andre

store Individer (270—351) .Mm.) er Forholdet i Almindelighed som 1 : 2,9, hos et enkelt med

ualmindelig lang Forgjællelaagspig dog som 1:2,5 Hos yngre Exemplarer (fra c. 150 til

c. 270 Mm.) kan man vel ogsaa træffe Forhold som 1:2,7 eller 1:2,8, men hyppigere som

1:2,6, 1:2,5, 1:2,3, 1:2,2 eller endog 1:2,1. Med andre Ord: hos yngre Flyve-Ulke paa

150—200 Mm. s Længde er Forgjællelaagspiggen oftest næsten halv saa lang som hele

Hovedet til Spidsen af Skulderpiggene. Gaa vi ned til endnu yngre, træffes Forhold som

fra 1:2,3 til 1:1,9, uden at der dog er nogen aldeles bestemt Forbindelse mellem

Individets aftagende Størrelse og Forgjællelaagspiggens tiltagende Længde; men denne Pig

naar her altid mindst lige saa langt tilbage som Skulderpiggen, altsaa betydeligt ud over

Brystfinnernes Fæste; men ikke sjælden er den hos disse yngste Bacti/lopterus-Viigei- end-

ogsaa lidt længere end Skulderdolkene, hvilket saaledes endnu er Tilfældet med en ung

Flyve-Ulk paa 82 Mm. s Længde.

Det er næsten overflødigt at bemærke, at Øjnene ere større, saa vel i Forhold til

Hovedets Længde som til Pandens Brede, jo yngre Dactyloptererne ere, oa at Snuden,

der hos de yngste er ganske kort afsnuppet, efterhaanden bliver noget længere, saa at det

hos Ungerne næsten lodrette Profil med Alderen bliver mere skraat. Pandens Hulhed

tillager ligeledes med Alderen, men er saa at sige aldeles forsvunden hos den alleryngste »)

(som ovenfor omtalt, 47 Mm. lange) Dactylopterus. Man vil ligeledes finde Hoved knog-

lernes Skulptur forholdsvis meget grov hos de yngste, meget fin hos de gamle. Der

er hos de yngste fine Takker langs alle tre Bande af Skulderpiggene saa vel som langs

med Forgjællelaagspiggenes øvre og nedre Kant; og disses ydre Rand har c. 13 eller flere

stærke, fortil rettede Tænder eller Takker, som hos de ældre ere meget mindre kjendcligc

.Som saailnn bclragle vi den licv ondnii forclabig, og se altsaa imllil videre Imil fra, at Ccpliala-

cantlicrrifi uden al Tvivl repvaesenlere et endnu yngre Trin.
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fra den almindelige riraniilation, ja næsten flyde sammen med denne. Ogsaa Suhorbitalia

ere flnl lakkede i Kanten hos Ungerne, og der er paa det bageste Suborbitaic umiddelbart

foran Fræopercuhuii 3—6 stærke Torne, de fleste rettede fortil, den bageste mere nedad;

den opstigende Rand af Forgjællelaaget lober noget over Midten ud i en temmelig stærk

Torn elier spids Forlængelse, og i Ilanden af selve Operculum danne de tornlignende Ska^.l

en Antydning til en lille Torncgruppe. Til alt dette ser man intet hos de voxne , eller i

det højeste svage Spor, men det forsvinder ikke altsammen lige tidhgl: Spidsen paa For-

gjælielaagets opstigende Iland forsvinder tidligt (ved en Længde af 70 Mm.), Tornene paa

den bageste Del af Suhorbitalia derimod forholdsvis sent. Keglcdannede Tænder ere til-

stede i begge Kjæver hos Ungen, og om end enkelte af dem allerede ere noget afrundede,

er der dog et stort Spring derfra til den for de voxne karakteristiske Brola'gning af Kjæ-

verne. Endelig har Hovedets Omrids bagtil i betydelig Grad skiflet Figur, som det

bedst vil ses ved at sammenligne Afbildningen, Tab. I, f. 5 med en voxen IJwtylopl.

volitans. Paa Grund af Nakke- (elier Skulder) piggenes forholdsvis stærkere Udvikling ser det

ogsaa ud, som om forste Rygfinne hos Ungerne var fæstet noget længere fremme end

hos de voxne.

Selv hos de mindste Unger af den her omhandlede Ra'kke er det tydeligt, at

enkelte Skæl, især i den Rad, som danner Grænsen mellem Bugens (samt Halens) Under-

flade og Sider, men ogsaa i en Linie højere oppe paa hver Side, ere stærkere udviklede

end de andre og danne ligesom en Antydning til mere fremtrædende Kjøle; ligeledes kan

man, selv hos de yngste, gjenfinde de to Smaakjole paa hver Side af Ilaleroden, som

dannes af et stort, stærkt sanimentrykt, cilieret Skæl.

Som bekjendl har Brystfinnen hos den voxne Dactylopterm en næsten vandret

Stilling og er ved et dybt Indsnit delt i to Dele, en forreste mindre, der slottes af fi

Straaler, og en større, den egentlige "Vinge«, støttet af (tilsyneladende) c. 30 lange Straaler;

Længden af de forreste Straaler er kun en Tredjedel eller noget derover af »Vingens«, som

naar til Roden af Ilalefinnen eller endog lidt forbi de forreste korte Ilalefinnestraalers Ud-

spring. Denne Længde kan »Vingen« opnaa tidligt; allerede hos Flyve-Ulke med en Total-

længde af 70—80 Mm. naar "Vingen« til eller dog næsten til Halefinnens Rod. Men paa

den anden Side kan man ogsaa trælTe halvvoxne Exemplarer (150 Mm.), hvor den er paa-

faldende kort, saa at der kan tælles flere Skælrækker mellem Spidsen af de nedlagte Bryst-

finner og de første korte Halefinnestraaler. Men kommer man ned til Individer under

70 Mm. i Totallængden, da aftage Brystfinnerne rask i Størrelse; hos Exemplarer

paa 61 Mm. er der allerede 6—7 Skæl mellem Vingespidsen og de første Halefinnestraaler,

Jios Exemplarer paa ol Mm. omtrent 10; og hos den alleryngste af vore Dactylopterus-

Unger (Tab. I, flg. 5) ere Brystfinnerne ikke meget længere end Bugfinnerne, naa kun

halvvejs til Halefinnens Rod, og deres forreste (øvre) Afsnit har tre Fjerdedele af den

korte "Vinges« Længde. Brystfinnen har her i det hele en mindre vandret, mere

skraa. Stilling, og det er deraf tydeligt, at det forreste mindre Parti, som antydet, egentlig

er det øvre, ikke det nedre, som det betegnes i Giinthers "Catal. Acanth.« II, p. 221,

ja endnu i "Fische der Siidsee« VI, p. 169.

Alle yngre Dactylopterer have en Tegning af tre mørke Baand tværs over Ryggen

al Krop og Hale, de lo under første og anden Rygfinne, det tredje foran Halefinnen, der
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lii^eleiles er prydcl med Irc nuirkc Baaiid. Dluiiic Tpgniiig lal)L'r sig iinidliTlid cllcrluiiuulcii,

under Væxton, iiieio eller mindre; undtagelsesvis kan den endnu være kjendelig Ims Indi-

vider af 224 Mm. s Længde. En smuk Draabeijletning udvikler sig ofte mere olier

mindre stærkt paa Oversiden af voxne Flyve-Ulkes Hoved, Krop og I]ale samt paa Hryst-

linnernes Rygside, men kan stundom allerede være stærkt udviklet paa Kxemplarer, hvor

de mørke Uygbaand endnu ere tydelige ved Siden deraf. Ogsaa paa Hovedet ser man

undertiden hos halvvoxne Flyve-Ulke nogle mørke Tværbaand.

Af de Forskjelligheder, som udmærke de voxne Dactylopterer i Modsætning til

ci('.eplialacanlherne», ere, som man vil have bemærket, de allerlleste udviskede hos de yngste,

der ikke ere fuldt 50 Mm. lange; selv Brystfinnerne vare endogsaa i meget kjendelig

Aftagen. Jeg vil nu gaa over til at omtale de Forandringer, som de »vingeløsc Flyve-

Ulke«, Cephaiacanlherne, ere underkastede paa deres Livsbane, fra de ere 8 til næsten

50 Mm. lange, altsaa fra de ere meget spæde, indtil de i det mindste i Storreisen mødes

med vore mindste Daetylopterer. Jeg vil forudskikke en Udsigt i Tabelform over en Del

af de foreliggende Exemplarers Maalforhold, Findesteder o. s. v. At jeg ikke medtager dem

alle, er kun paa Grund af, at adskillige af dem ere hinanden saa lige i Størrelse, al der

ikke opnaas noget ved at gjore 'l'abellcn vidtløftigere.

CA
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iiiidiT, er llovudt'ls l.ænyde (lil Endyii af Skuldur[>i,ii^uiic) allerede over llahdeleii ('Vs i', lix.

hos det allermindsle) af Totallængden. Længden af Forpjællelaagspiggene er lios den liele

Række Halvdelen eller over Halvdelen af Hovedels Længde (maalt paa samme Maade),

f. Ex. ^/s, ^/s, '^/s eller ''/t deraf. Jeg skal omtale nogle af de foreliggende Exemplarer

noget nærmere — al omtale dem alle, er iinodvendigt, da de danne en sammenhængende

jævnt fremskridende Udviklingsrække, — men vil tage dem for i den modsatte Orden af

den, jeg fulgte ved Dactyloptererne, saaledes at jeg hegynder med de mindste og ender

med de største.

Hos vor mindste CepJialacanilms (Nr. 48) er, som man vil se (Tab. I, fig. 1), Hovedets

i Pigge eller Dolke saa udviklede, al dets Længde til Spidsen af Skulderpiggene er over Halv-

delen (^/s) af Totallængden, og Forgjællelaagspiggenes netop Halvdelen af Hovedels. l)e ere

fint takkede i deres Rande, og Forgjællelaagets have desuden mod Enden af deres ydre Rand

nogle faa (4— 5) stærke, fortil rettede Takker. Øjnenes Tværmaal er omtrent lig Pandens.

Hovedets Overflade viser den første svage Begyndelse til den senere Skulptur. Brystfinnen

er lodret stillet, kort, afrundet, uden Indsnit, meget kortere end Skulderpiggene; I5ug-

linnerne netop synlige. Til Skæl er der endnu ikke Spor. Nr. 4 6 (Tab. I, lig. 2) er ligeledes

endnu uden Skæl; Hovedets Længde er ogsaa her over Halvdelen af Totallængden, Forgjælle-

laagspiggenes lidt over Halvdelen af forst nævnte; Hovedpansret er nu meget tydelig grubet;

der er flere (c. 7) Torne paa Yderranden af F'orgjællelaagspiggen , og selve Forgjællelaagets

opstigende Rand ender for oven, ligesom hos Nr. 48, i en skarpt fremspringende Vinkel

eller Torn; endvidere er der en lille Torn paa Suborbitalranden umiddelbart foran Fræoper-

cuhim. Bugfinnerne ere noget lydeligere. Brystfinnerne noget forlængede, men endnu udelte,

synes det. Farven er paa disse yngre Trin niork brunlig med sølvhvid Bug; paa de

følgende trækkes Grænsen noget skarpere, saa at kun selve Ryggen og en Del af Hovedet

ere inorke, Resten glinsende sølvhvid.

Hos Nr. 44 ere Skællene tydelige, især paa Halen, men de træde endnu ikke

meget frem af Huden og have tilsyneladende et sexsidet Omrids; der er nu S Takker paa

Forgjællelaagspiggene; ellers ere Forholdene lemm;;lig uforandrede. Allerede hos Nr. 4 3

(Tab. 1, fig. 3) er Skælklædningen saa al sige normal, ja Skællene ere endog tydeligt kjolede.

Brystfinnerne ere noget tilspidsede ligesom hos de foregaaende, men naa endnu langt fra

lil Enden af Nakkepiggene; deres Fæste er endnu lodret, og den over.ste Straale-

gruppe er den længste.

Hos Nr. 3 8 ere Bugfinnerne voxede noget i Længde; dog naa de endnu langt fra

til Enden af Forgjællelaagspiggene; Hovedpansrets Skulptur er mere udviklet end hos de

foregaaende; der er nu 9 Takker paa Forgjællelaagspiggene og to paa Snborbitalia foran

Fræopercuhim; Halens Skælkjøle ere allerede tydelige. Først hos Nr. 36 og 37 iTab. I, fig. 4)

er Kroppen forlængel saa meget, at Længden af Hovedet med Nakkepiggene ikke er Halv-

delen af Totallængden; lirystfinnernes Deling er nu tydelig nok, men det øverste Afsnit er

fremdeles del længere.

Vore største "Cephalacanther« have en Længde af, med runde Tal, c. 40— .iO IMm.

Skjønt Forgjællelaagspiggene ikke rage kjendeligt eller kun højst ubetydeligt ud over Skulder-

piggene, have de dog fremdeles lidt over Halvdelen af Hovedets Længde (Skulderpiggene

medregnede), men denne indeholdes nu 2,2 Gang i Totallængden. Der er \b— 17 Takker
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paa Forgjællclaagspiggene og 2 eller 3 umiddelbart foran disse; Biigfinnerne naa til Spidsen

af de sidst nævnte Pigge eller lidt ud over dem, BrystOnnerne derimod endnu ikke til Enden

af dem eller af de andre fra Hovedet udgaaende lange Pigge; de ere nu skraal

stillede, deres nedre Afdeling sort; og denne er enten lige saa lang som eller kun lidl

kortere end den øvre. Der er svage Spor til tre mørke Tværbaand over Hyggen, men man
vilde næppe blive dem var, hvis man ikke fra Dactyloptererne var anvist til at søge dem.

Der tælles c. 60 Skælrækker fra Gjællelaaget til Halefinnen ligesom hos Dactylopterus voli-

tans. Hvor jeg hos de i det foregaaende omtalte iiCephalacanther» har kunnet tælle Straa-

lerne i Tinnerne , har jeg ligeledes fundet dem stemmende med den nævnte Flyve-Ulks.

Tænderne ere endnu meget fine hos de største foreliggende uCephalacanther« ; hos disse

er ogsaa Halens Omrids bagtil lidt indbuet, om end maaske i en noget mindre Grad end

hos de mindste ægte Dactylopterer.

Vi have nu forfulgt de saakaldte «Cephalacanther» under deres fremskridende Ud-

vikling, indtil de have naat en Størrelse, der endogsaa overgaar d(! mindste Dactylopterers

en lille Smule, og skjønt en .Mængde andre Forskjelligheder ere udjævnede, ere de dog let

erkjendelige, den ene som en CepJialacantJius, den anden som en Dactylopterus, ved Skæl-

klædningens, Tændernes, Farvetegningens og Brystfinnernes svagere eller stærkere Ud-

vikling. Det er fornemmelig den sidste Karakter, der er af Vigtighed; thi i Henseende til

de andre er kun en mindre Gradsforskjel tilstede. Men selv om man kunde tænke

sig ogsaa denne udjævnet gjennem en videre Udvikling og Omdannelse, vilde der dog

blive den Vanskelighed tilbage, at vore største Cephalacanther jo ere større end vore

mindste Dactylopterer, og ikke omvendt — for ikke at tale om, at andre have beskrevet

endnu lidt større Cephalacanther (53— 58 Mm.), hvorved Vanskeligheden jo bliver saa meget

større. I alle andre Henseender ere de ens : I Hovedets Skulptur, i Omridset af Nakke-

indsnittet o. s. v. kan jeg ikke opdage nogen palpabel Forskjel mellem dem. — Jeg tror

imidlertid ikke, at disse Vanskeligheder ere uoverstigelige. Den, der har fulgt Dactylo-

pterernes Udvikling tilbage, ned til Individer paa et halvt Centimeter, vil indrømme, at der

i de fire udhævede Forhold, hvori disse afvige fra de største Cephalacanther, er mindst lige

saa stor Forskjel paa de største og mindste Dactylopterer (s. str.) indbyrdes. Vil man tænke

sig disses Udvikling forfulgt endnu længere tilbage, maa der nødvendigvis fremkomme lig-

nende Formforhold, som dem vi have lært at kjende hos "Cephalacantherne» ; disse supplere

paa en meget naturlig Maade Dactylopterernes Formrække og svare aldeles til det Billede,

man paa Forhaand maatte danne sig af spæde Dactylopierus-VngeT ; der er endelig en lige

saa stor eller større Forskjel mellem den største og mindste »Cephalacanlhn, som mellem

den ældste af disse og den yngste Dactijlopterm. Hvad der endnu mangler i at kunne

erklære sig uden Forbehold for den Anskuelse, at Cephalacanthus kun repræsenterer en

Række Ungdomstrin af Dactijlopterus , er dels, at der ikke i den undersøgte lange Række

af Former er nogen ligefrem Overgangsform, som man hverken kunde erklære for det ene

Vidensk. Selsk. Skr, 5. Række, naturvidensk. og math. Afd. XU. 6. 54
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eller for det andet, eller lige godt for det ene og for det andet, — og en saadan raaa jo

dog gives, hvis den Formodning er rigtig, at Cephalacanilius, om man kan bruge det Udtryk,

"forvandler sig« til Dactyloptems; dels, at denne Formodning synes at modsiges derved,

at vi kjende Dactylopterer, der ere mindre end de største uCephalacanther«. Denne sidste

Vanskelighed kommer man imidlertid ud over ved at betænke, at alle Dactylopterer næppe

forvandle sig lige tidligt eller med den selvsamme Størrelse; Omdannelsen, der uden

Tvivl gaar meget hurtig for sig, indtræder aabenbart, naar den unge Fisk omtrent har

naat en Længde af en halv Centimeter, hos nogle lidt for, hos andre lidt efter at de

have naat denne Størrelse — maaske efter de Forhold, hvorunder de leve, maaske uden

Hensyn til disse, rent individuelt; man vil derfor kunne træffe Former med korte "Vinger«

og et ogsaa i andre Henseender fremmed Udseende (Cephalacanthus), der ere lidt over

50 Mm. lange, og omvendt Individer, der allerede have iført sig de for Dactyloptererne

meget karakteristiske Træk, uagtet de ere lidt under 50 Mm. lange. Og hvad de savnede

Overgangsled mellem begge Former angaar, da vil jeg dog minde om, at den af Cane-

strini afbildede 50 Mm. lange « CephalacantJms« allerede for saa vidt er mere dactylopteroid,

som den har Brystfinnerne mere udviklede end nogen «Cephalacanth«, som jeg har set; og

det samme er Tilfældet med de af Valenciennes (61 Mm ?) og Steindachner (58 Mm.)

afbildede Former; hos dem begge ere "Vingernes« to Afsnit omtrent lige lange, og hos

Pariser-Museets have de i det hele taget, synes det, været fuldt saa udviklede som paaCane-

strinis. — Skjønt jeg altsaa har gjort lignende Erfaringer som Steindachner, tror jeg

dog, at man, naar man tager den hele Formrække i sammenhgnende Betragtning, vil finde,

at Sandsynligheden for de to her omhandlede Fiskeslægters Identitet er aldeles over-

vejende, og at man ikke udsætter sig meget for at gribe fejl ved at betegne de her

beskrevne og afbildede "l'ungitier« eller » Cephalacanthus spinareUa« som Ungdomsformer af

Dactijloptenis volitans Lin.

Forholder dette sig rigtigt, ville de ovenfor noterede Lokaliteter for " Cephalacanthus

spinareUa«, i Forbindelse med dem, der allerede foreligge i Literaturen, navnlig de fra

»British Museum«, kunne yde et Bidrag til Kundskaben om Udbredningen af Badi/lopferus

volitans. Langs Amerikas Østkyst forekommer denne Fisk fra Newfoundland til Bio Janeiro

i det mindste; den forekommer desuden i Middelhavet, ved de kanariske og kapoverdiske

Øer. At denne Udbredning ved de omtalte Fangststeder for de formentlige Unger udvides

til Guinea-Bugten, er mindre væsentligt; mere Vægt vil jeg lægge paa, at der mellem de

anførte Findesteder for «C. spinareUa« er liere rent pelagiske og navnli.^- flere N. og S. for

Linien, midtvejs mellem Afrika og Brasilien, omkring S.Paul; et Exemplar er taget paa

21° N. Br. og 50° V. L., altsaa vel over imod Vestindien, men dog saa langt fra Antillerne,

at man vistnok tør betegne Dactyloptems som en subpelagisk Fiskeslægt — den eneste

maaske i den hele Ulkegrnppe — der ikke holder sig alene til de tropiske eller sub-
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tropiske Indhave eller li! de Dele af Oceanet, der ligge Øer og Kyster nærmest. Jeg

véd imidlertid ikke noget Exempel paa, at en voxen Dacti/lopterus er set eller fanget i

det aabne Hav, hvilket er noget paafaldende i Betragtning af, hvor hyppigt Exocoeter ses

og fanges. Jeg havde overhovedet længe ikke kimnet faa nogen fyldestgjørende Bekræftelse

paa den almindelig antagne Mening, at DacUjlopterus kan flyve og virkelig flyver som en

»Flyveflskii , eller finde nogen nyere Iagttagelse, der ret utvetydigt godtgjorde, at de Be-

nævnelser i forskjellige Sprog, der antyde en slig Evne, erc tillagte den med Rette. Det

var dog ikke min Hensigt at bestride, at "Flyve-Ulkene« besidde denne Evne, thi den

synes mig at fremgaa tydeligt nok af « Vingens <> Bygning og Omfang; men det vilde dog

være ret ønskeligt, mente jeg, at se Visheden derfor opfrisket ved nye Iagttagelser.

Selv om man turde stole paa, at ingen Forvexling med virkelige Flyveflske havde for-

vansket de ældre Beretninger *), maatte del under alle Omstændigheder være en meget lav

Flugt, der ikke hævede sig højt over Vandet og maaske overhovedet ikke effektueredes

saa overordentlig hyppigt. Til Bestyrkelse af disse Tvivl kunde jeg f. Ex. have anført William

Swainsons Vidnesbyrd"). "Flyve-Knurhanerne, siger han, kaldes saa paa Grund af den

Evne til at holde sig nogen Tid i Luften paa lignende Maade som Flyvefiskene, som de

siges at besidde; men jeg niaa tilstaa, at jeg aldrig en eneste Gang har været Vidne

til dette Syn i de 9 Aar, som jeg tilbragte ved Middelhavets forskjellige Kyster, hvor efter

Forfatternes Sigende disse flyvende Fiske skulde kunne ses i Mængde«. Disse Tvivl ere

nu imidlertid blevne klarede ved nye Iagttagelser af Mobius og Moseley; førstnævnte")

saa ved et Koralrev S.O. f. Mauritius en Dactyl. orientalis hæve sig op af Vandet og hurtig

som en Svale svæve tæt hen over den glatte Havflade, med stivt udbredte Brystfinner, uden

flagrende Bevægelser. Sidst nævnte beretter^), at da "Challenger« dampede langs med

Kysten af Ascension, hævede store Flyve-Knurhaner [Uactylopterus) sig, opjagede at Skibet,

og "skimmed rapidly away in front of the bout» ; og senere (S. 671i, livor han komnicr

ind paa Spørgsmaalet om Flyvefiskenes Flugt, erklærer han sig overtydet om, at Dactylo-

ptererne bevæge deres »Vinger« hurtigt under Flugten. Særligt havde han havt Lejlighed

til al iagttage dette hos "en lille Dacti/loptems-Avi med smukt farvede Vinger« [uden Tvivl

') F. Ex. Belon (La Nature el diversité des Poissons, 1555, p. 191): »Quand quelque poisson pour-

chasse le Milan en la mer poiir le manger, il sort en l'air pour se sauver en volant.
;

-Quand il

a peur en mer, il sort hors et vole quelqueflois jusques å un traict d'arbaleste-. Rondelct

(p. 285— 8(j) : -Demisse enim volal quemadmodum aves e flumine aquam hausturæ vel e lerra

feslucas cibumve collecluræ«; »volat extra aquam, cujus rci testes sumus oculaU-, Salvini

(pi. IS7): «per altuni mare niagno agmlne volitare videnlur«. Cetti (Naturgesehichte von Sardinien,

1784, III, S. 201) "Zuweilen sieht man die lliegenden Seehanc ihre kleine Bogenfliige iibcr dem

Wasscr vcrsiichenn.

') Natural lilstory of fishes, amplilbians and repliles. II, p. 55 (1839).

') Die Bewegungen der lliegenden Fische (1878) S. 14.

') Notes of a naturalist etc. p. 562.

54*
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Ungen uf ZA volitans], der bebor Sargasso-Havet, og som sladig blev skræmmet op af

Vandet, naar lian roede omkring med en IJaad for al samle Sargasso-Tang til Under-

søgelse. De bævede sig kun omtrent en Fod over Vandet og kunde tilbagelægge iStræk-

ninger paa indtil 30 Alen (15—20 yards) i Flugten. Andet Steds i den samme Rejse-

beretning oplyses det imidlertid (S. 51), at udvoxne Flyve-Ulke baade ere blevne fangede

med Krog i Overfladen (ved St. Vincent) og nær ved Bunden (i "the trammel-nel»), som

om det havde været almindelige Knurhaner. Af Schmidtleins Iagttagelser i Akvariet i

Neapel erfarer man endvidere, at Dactyloptererne gjærne opholde sig paa Bunden af Bassinet,

hvor de staa paa eller spadsere omkring paa Spidserne af de nedadvendte Bugflnner, medens

de skrabe med Brystfinnernes forreste, korte Afsnit i Sandet for at søge Føden M- Pet

fremgaar heraf, at deres Liv hverken udelukkende er knyttet til Overfladen eller lil Bunden.

Forklaring af Afbildningerne.

Talj. I, Kig. I. Ynsste Udviklingslliii af » Cephalacantkus « [Dacltjlopterus volitans), furstorret 3 Gange. (Kanget

al' Kpt. Andrea, '/a Orad N. f. Ækvalor paa 29° V. L.)

Tab. I, Kig. 2. Et noget ældre Udviklingstrin, ligeledes forstBirct 3 Gange; Skieiklædningen begynder at vise

sig; Brystfinnens Tvedeling er endnu ikke indtraadt. (Kanget af samme 4° N. for Linien, paa

24° V. L.)

Tab. I, Kig. 3. Halv udviklet "Cephalacantlius' , ligeledes forstørret 3 Gange; Skælklædningen er nu fuldt ud-

viklet, Brystfinnerne endnu korte, men Bugfinnerne forholdsvis storre. (Ved Skibslæge

Wiinstedt, 21° N. Br., 50° V. L.)

Tab. I, Kig. 4. Kuldt ud\\kiel Cephalacanihus, forstørret to Gange. Nakke- og Forgjællelaagstornenc ere kortere,

i Korhold til det hele Kiskelegeme, end tidligere og Bngfinnerne længere; men Brystfinnerne have

endnu ikke begyndt at voxe ud. (Ved Kapt. Andrea, Va Grad S. for Linien, 29° 30' V. L ).

Tiib. I, Kig..'). Det yngste foreliggende Livstrin af Dactylopterus volitans, som er kommet ud over •Cephala-

ca?i(/it(s« -Stadiet; forstørret lo Gange. BrystQnnens nederste Afdeling, den saakaldte »Vinge«, er

i Kærd med at voxe ud. (Fra Matanzas, i en af Elatsraad RIise skænket Samling af

Stnaafiske og Fiske-Yngel fra denne Lokalitet.)

2. RJtynddcIdhys, RJunoberyx og Rhamphoberyx ; Holocentrum og Myriyristis.

(Tab. II, Kig. 1—7.)

I syvende Bind af "Flistoire Naturelle des Poissons« (1831) beskrive C.

u

vier og

Valeuciennes under Navnet ^^Rhijnchichthys pelamuJis« en ny JMske-Slægt og-Arl, hvoraf

Dussumicr liavde fundet nogle Kxcmplarer af ikke to Tommers Længde (i7 Mm. efter

') Mittheilungen a. d. zoologisch. Station z. Neapel, I, (1879) S. 500.
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Al'bil(lnini;i'n) i \Iavun [laa en IJonile, som var liai'puiuu'et i dol, indiske Hav, umU'S Ækvalur,

So"^ 0. L. fra Parises Middagslinie. Denne lille Fisk er afbildel paa pi. 208 i del nævnte

iehlliyologiske Hovedværk. At bestemme dens almindelige Plads i Systemet var ikke

vanskeligt; en pigfinnet Tisk med store, stærkt tandede Skæl, med ligeledes stærkt landede

Gjællelaags- og Forgjællelaagsknogler og med S Gjællehudstraaler, med en stor Torn i

Hjornet af Forgjællelaaget og med 8 Straaler i liugfinnerne (1 Pigstraale og 7 Blod-

straaler), kan kim have sin l'lads i den Familie, som nu benævnes Beryeiderne eller

llolocenlrin erne. Til Familiens Dybvandsformer kunde Slægten Rhyncldchthijs næppe

antages at høre, skjont den blev funden i Maven paa en Rovfisk, der kunde have hentet

sil IJylte i en vis Dybde. Den er nemlig aabenbart nærmest beslægtet med Holocentrum;

hvad der formentlig skilte den fra denne Slægt var — bortset fra den ring(! Størrelse —
"Forlængelsen af Hovedets Kjøle til en Spids, der ragede frem, ud over (foran) Munden som

hos Lepidoleprus«. Til nærmere Betegnelse af Arten eller Formen kan endnu anføres Straa-

1ernes Antal (D: 1 1 + 12, A: 4 + 12) samt Skællenes i Sidelinien (30— 3-3) og Tilstedeværelsen

af en Række sorte Pletter paa den pigstraalede Del af Rygfinnen , en Plet mellem hvert

Par Straaler, ved Finnens Grund. Efter Afbildningen er Snuden saa udviklet, at dens

Længde er lig Øjets Tværmaal ; Gjællelaagets Pig derimod mindre end Forgjællelaagets.

I det samme Aar udgivne ottende Bind af samme Værk gjøre Forfatterne fremdeles

opmærksom paa, at den af Gronovius (1763) i hans "Zoophylacium», p. 6.5, pi. IV, f. 3,

beskrevne og afbildede lille surinamske > Holocentrum« (N. 225) (der i det i vore Dage af

Dr. J. E. Gray udgivne posthume Arbejde^) af samme Forfatter bærer Navnet Iloloceidrtts

rostrattts] er en Rhi/nchk-hth/s. Størrelsen af denne lille Fisk var 1" .V". Afbildningen er

ikke af den BeskafTenhed, at den vil kunne lette Henførelsen til nogen bestemt Art, forudsat

at det karaibiske Hav huser flere lignende, hvad det upaatvivlelig gjør.

Der er siden den Tid bleven beskrevet to « RJiynchicJilhi/s- .Krier , begge fra det

indiske Hav. Bleekers Rh. bmchyrhynclnts fra Havet om Aniliojna-) var io Mm. lang

og havde en kort Snude, der kun ragede lidet frem foran Munden, forholdsvis korle

Gjællelaagstorne og ingen Forgjællelaagstorn ; Straaler: D: \\ -\- \'i — \h; A:4-f,r2— 13;

V: 1+7; 25 Skæl i Sidelinien; Rygfinnen næsten helt son. Gill har gjort denne Form til

Type for sin Slægt Rhinoberijæ'''\ og senere beskrevet to lignende Smaaformcsr Ira den

') Catalogue of Fish collected and described by L. Th. Gronow, now in the [irilisli Museum. London

1S54, p. IT.'J.

^) Derde bijilrage tot de kennis der ichtbijologische Fauna van Amboina iNatuurkundig Tijdschrifl vuor

Nederlandscli Indie, IV, p, 107). Arten er afbildet i "Alias Ichtbjologlque des Indes Orientaies Néer-

landaises- pi. 357, I'. I. Den afviger i Udseende kun lidt Ira det typisk lioloccntrine og er vel snarest

tingen af en Myripristis-XrL

^) Slægten Elmiohenjx Glll er, saa vidt jeg véd, opstillet første Gang i "Proc. Aead. Nat. Se. i^liilad.-,

IS62, p. 237, i en lille Note om //o/ocenh-um-Gruppen, med folgende Dlagnc-se:
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kaliforniske Kyst som Arter af Slægten RJumiphobcrij.v (J. '). Days Rhyncldchthjs ornatas

fra Madras'-) er opstillet paa et IV2" langt Expl., hvis Straale- og Skæltal angives saaledes:
31

I): 12 + 7; A: 'i + 9; ,V: 1 +6; L. I. -f. (Det maa dog være tilladt at tvivle om, at disse

Angivelser ere aldeles rigtige for Bugflnnernes og anden Rygfinnes Vedkommende.)

Exemplaret havde en mørk Plet mellem de 3 første og de 7 sidste Pigslraaler i Rygfinnen,

hvis jeg forstaar Beskrivelsen rigtigt.

Endvidere bør det her nævnes, at Dr. C. B. Klunzinger har i 1870^) beskrevet

en 45 Mm. lang Bolocenirum-Avt fra det røde Hav (hvor den angives at være sjælden)

under f^aynet H.plati/rhinum; den korte og stumpe Snude og den flade, skjoldagtige Pande,

begrænset af en Liste, der gaar fra Snudespidsen til den øvre Øjehulerand''), minde saa

meget om EhynclucJitJujv, at den maatte opfattes som en Overgangsform mellem denne og

Holocentrum. Aaret efter udtalte Dr. Giinther ogsaa lejlighedsvis'*) den Formodning,

at olihijncJdcJithtjs'i inden længe vilde blive vist at være Unger af Holocentrum. Denne For-

modning mener jeg at kunne hæve til fuld Vished ved at fore en bestemt Rhynchichlhys-

Form tilbage til en bestemt Holocentrum- Arl; dog vilde jeg næppe deraf taget Anledning

til at fremdrage Sporgsmaalet om Forholdet mellem disse to Slægter, som efter manges

Mening maaske vikle kunne betragtes som afgjort ved denne Giinthers Bemærkning, der-

som jeg ikke tillige havde kunnet oplyse noget om de mere afvigende Former, hvormed

denne Fiskeslægt træder op paa endnu tidligere Livstrin, altsaa fremstille saa at sige den

hele Række af Forandringer eller Forvandlinger, som den gjennemgaar.

I. Snuden mere eller mindre fremragende:

Snuden spids og tresidet: Hhynchkkihys.

Snuden hvælvet fortil [Eh. bracliyrhynclius lilkr.) : Slunoberyx.

Det er mig ikke bekjendt, at Slægten senere er bleven udførligere karakteriseret. Derimod

har samme Forf. Aaret efter i samme Selskabsskrift (p. S7) opstillet Slægten Rhamphoberyx , der

angives at staa Rhhioberyx meget nær, men at have meget mindre Skæl (34— 36, f) og hele

(o: glatte?) Uostrofrontal-Kjole ; Tornen i Forgjællelaagslijornct lidet udviklet. Snuden er hos Eli.

poecilopus G. (l'/t

—

2^h" lang, Kalifornien) but, men temmelig lang, hos Eh. leucopus Gill (samme

Steds fra, Størrelse ikke angivet) noget kortere. Copes -Ehinoberyx chryseus' (-Ichthyology of the

Lesser Antilles., »Trans. Arner. Phil. Soc XIV, p. 464) (2'/2", S. Croix), der efter min Mening er

Ungen af Myripristis jacobus, kunde vel lige saa godt have været henfart til Rhamphoberyx.

Urigtigt opført under Beryx i "Zoological Record-, 1871, p 47.

Proc. Zool. Soc. 1868, p. 149. Forf. har senere erkjendt den for at være "perhaps the fry of Eolo-

cenlrum rubruni' (Fishes of India, p. 170).

Synopsis der Fische des rothen Meeres, Iste Th. (Verhandl. d. k. k. zool. bot. Ges. Wien. IS70, XX,

S. 57 (725)). H. platyrhimm erkjendtes i øvrigt allerede i "Zoul.Rcc.. 1870 (p. 91) af Gunther for

kun at være Ungen af en af de andre Arter, der forekomme i det rode Hav.

Museet har fra Howlands i det stille Hav faaet slige unge Holocentra, der netop ere komne ud

over Ehynchichlhys-Siladict (Totallængdc 52 Mm. foruden llalefinnen), d.v. s. hvor Panden har denne

karakteristiske flade Skjoldform; men Snuden er her allerede saa forkortet, at den ikke egentlig

rager frem foran Munden.

I Ann. Mag. Nat. Hist. (4th Ser.) VIII, p. 320.
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Kaptajn A.F. Andrea har i sin Tid hjembragt to smaa Holocentriner, der besidde

den Slægten Rlii/ncliichthijs tillagte Karakter (Snudens Forlængelse), endog til en vis Over-

drivelse (jf. Fig. 3, Tab. II). De ere begge tagne i den tropiske Del al' Atlanterhavet, den

ene mellem Cuba og Florida (24° 16' N. Br., 80° 40' V. L.), den anden ud for Mellem-

Brasilien (1!)' 30' S. Br., 37° 30' V. L.). At de ere Vuger af en Holocentrian, kan ikke be-

tvivles, og der er for mig kun liden Tvivl om, at Arten er H. marianitm C. V. Da denne,

som det synes, mindre hyppige Art kun er ufuldstændig kjendt — Beskrivelsen hos

Cuvier og Valenciennes er saa lidet udtømmende, at Giinther ikke har givet den

Plads og Nummer blandt de diagnostiserede Arter — maa jeg begynde med at meddele en

Karakteristik af H. marianum som udvoxen. Den er udkastet efter to Exemplarer fra de

danske Antiller med en Tolallængde af 140—150 iMm. fra Spidsen af Underkjæven til det

Punkt, hvor IJaleflnnens midterste Straaler træde ud af Skælklædningen. For Sammenlig-

ningens Skyld giver jeg jævnsides dermed en Beskrivelse af H. sogho Bl. [longipinne Cuv.),

udkastet efter 7 Exemplarer paa \'Ah—227 Mm., udvalgte blandt et storre Antal

M

Holocenb'um marianum C. Val. H. sogho Bl.

Legemets Højde er altid mindre end Legemets Højde er i Almindelighed

Hovedets Længde (maalt fra Spidsen af Under- mindre (om end ofte kun ubetydeligt) end

kjæven til Enden af den længste Gjællelaags- Hovedets Længde, kun hos vort aller-

torn); denne Hovedets Længde indeholdes største Exemplar lidt større end denne, som

ikke 3 Gange i Totallængden, naar Hale- indeholdes omtrent 3 (2,9 til 3,3) Gange i

finnen fradrages denne, men kun 2,<i til 2,8 Totallængden (denne maalt som forhen);

Gang; Øjets Tværmaal er en Tredjedel Øjets Tværmaal er ogsaa her omtrent en

') Af do andre Eolocentrum-kx\.n fra Atlanterhavet er II. hastaium CV. (kanariske og kapoverdiske

Øer) den, der kommer S. marianum nærmest; den lange tredje Gatfinnestraale er et Fællesmærke

for dem begge, i Straaletal, Skællenes Antal i Sidelinien o. s. v. er der næppe nogen væsentlig For-

skjel. Den sorte Plet mellem Uygflnnens forreste Straaler (der i ovrigt ikke synes at være konstant)

(indes jo i al Fald, som det vil ses af det følgende, hos Ungerne af H. marianum. Artsforskjellen

synes navnlig at være udpræget i den store Gjællelaagstorn hos B. hastatum. Uen ved Asecnsion

forekommende Form (//. ascensionis) er for lidet kjendt til at den kan drages ind i Sammenligningen

med de andre Atlanterhavs-Arter.

H.spinosum (Ag.) (fra Brasilien) og B. retrospinis G\i\c\\. (fra Cuba, omdobt til prospinosus

af Poey) (Slægten Pleclrypops Gill) afvige fra de øvrige atlantiske Arter ved at have 12 Rygpig-

straaler (hvilket Tal dog ogsaa skal kunne forekomme hos B- hastatum). Poey har (•Memorias

sobra la historia natural de la isla de Cuba«, II, p. 155— 59 ; .Repertorio fisico-nalural de la isla de

Cuba-, I, p 1S4— 86; -Enumeratio piscium cubciisium" i »Anal. Soc. espaii. de Hist. Nat.. IV, p. 109— 1 12)

beskrevei en Række cubanske Aner med 11 Rygpigstraaler (matejuelo, osmium, perlatum, rostratiim,

vexiilarium, coruscum, brachypferum og riparann); Dommen om dem maa jeg overlade til andre; at

nogle af dem ere opstillede paa Cnger (50—60 Mm.), er næppe tvivlsomt. Ogsaa ser jeg med nogen

Mistænksomhed paa B. sicciferum Cope fra Bahama-Øerne (Trans. Americ. Philos. Soc. XIV, p. 465),

især paa Grund af dens Lidenhed (2'/4"). Jeg vilde bestemme den som en ung H. marianum, forudsat

at Angivelsen -tredje Gatfinnestraale naar Ikke llalefinnens Grund« ikke gjælder Pigsliaalcrnc, men,

som jeg antager, tredje Ledstraale.
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(H. marianuvi]

af Hovedets Længde, Snudens Længde

noget mindre; Pandens Brede indeholdes

derimod fra over 5 til næsten 6 (5,3 til 5,9)

Gange i Hovedets Længde, er altsaa kun

noget over det halve af Øjetværmaalet.

Skællenes Antal i Sidehnien er 4 6 elier

4 7 (fraregnet de 3— 4 sidste, der savne

Pore); (rimeligvis varierer Tallet dog inden-

for noget større Grænser, da jeg hos yngre

har fundet fra iO til 45). Skæ'lræk-

kernes Antal er hos begge de udvoxne

Exemplarer 4 over og 7 under Sidelinien

foruden den uparrede Række i Bugens Midt-

llnie; Straalernes Antal er hos dem

begge: D: 11 + 13; A: 4 +9 (den sidste

Straale i begge Finner er kløvet til Grunden);

Bugfinnernes Længde er kun en

Femtedel af To tallængden (denne be-

stemt som ovenfor) eller lidt derover;

den længste (tredje)Gatfinnestraale

er meget lang, længere end de bløde

Straaler i samme Finne og Vs— Vio

længere end Bugfinnerne, næsten en

Fjerdedel (1:4,1 til 1:4,2) af Total-

længden.
Forgjællelaagstornen er stor og

stærk; naar de to Gjællelaagstorne begge

ere udviklede, ere de enten omtrent lige

store, eller den ene af dem (den øvre eller

den nedre) er noget mere udviklet end den

anden; Humerale kan være glat, ligesom

Scapulare, eller svagt tandet; Suhopervulare

er altid tornet i Ilanden; der er Smaatorne

paa Øjeringen underneden og bagtil-oventil,

men ingen fortil-ovenlil, saa lidt som over

Næseborene eller langs med den Fure, hvori

Mellemkjævens opstigende Forlængelser be-

væge sig. Derimod kunne nogle af Issens

ophøjede Viftelinier være tornede, og de

lobe alle bagtil ud i en lille Torn eller

Spids. Der er i Almindelighed et tydeligt

Indsnit i Præorhitale under Mellemrummet

(H, sayho)

Tredjedel af Hovedets Længde ( I : 3,3 til 1 : 2,8)

;

Snudens Længde hos d(^ slorre en Fjerde-

del af samme, hos de mindre noget kortere

(1:4,3 til 1:4,7); Pandens Brede inde-

holdes fra 5,3 til 7 Gange i Hovedets Længde

og er saaledes snart noget mere, snart noget

mindre end det halve af Øjetværmaalet.

Skællenes Antal i Sidelinien vexler fra

46 til 55, naar de porefrie sidste Skæl ikke

medregnes; de horizontale Skælrækkers Antal

er stedse 4 over og 7 under Sidelinien for-

uden den uparrede Midtrække; Straalernes

Antal D: 11 + 15; A:4-f 10 (den sidste

Straale i begge Finner kløvet til Grunden).

De lange Bugfinners Længde inde-

holdes 3 til 4 (3,2 til 3,9) Gange i Total-

længden (denne bestemt som tidligere);

derimod er den længste (tredje) Gat-

fin nestraale kortere end Gat finnens

blødstraalede Del, og dens Længde
indeholdes c. 5'/2— 6\2 (5,4 til 6,7) Gange
i Totallængden. Anden Rygfinnes Højde

(o: dens længste Straalers Længde) er lig

med eller næsten lig med Længden af den

øvre Halefinneflig, men noget større eller

noget mindre end Længden af Bugfinnerne,

paa Grund af disses Forskjellighed i denne

Henseende.

Forgjællelaagstornen er stor og

stærk; af Gjæ.llelaagstorne er der altid

to, en øvre meget stor, der næppe giver

Forgjællelaagets noget efter, og en mindre,

stundom 3 eller 4 ; Suboperculare har hos

de større kun faa (2 eller 3) Torne, hos de

noget yngre allerede tiere (5— 12) eller endog

særdeles mange (25— 30); Tnteroperculare og

den nedre Rand af Præoperculare ere altid

tornede ligesom hos //. marianum. Hume-

rale er mere eller mindre tandet, Scapulare

derimod glat; Fræorbitale har altid en stor

ncdadrettet Torn under Næseboret. Øje-

ringens og Issens Tornbevæbning er noget
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mellem Øje og Næsebor, bagved den nedad-

vondte større Torn, som den nævnte Knogle

bærer under Næseborene.

Rygfinnen er bos begge Arter

menligner man hermed:

Unger af i/, mariannm af 4 5—60 Mm.

s

Længde (Ualeflnncn fraregnet) (Fig. 1),

vil man finde, al Højden ogsaa her er mindre

end Hovedets Længde, der forholder sig

til Totallængden omtrent som senere (1 : 2,6

til 2,7); Øjet er forholdsvis større (Forholdet

til Hovedets Længde som 1 : 2,4 å 2,5); Snu-

dens Længde det halve af Øjetværmaalet

eller derunder; Panden er forholdsvis bre-

dere; dens Brede indeholdes nu kun i'-li

Gang i Hovedets Længde. Skællenes An-
tal i Sidelinien hos de 4 undersøgte

Exemplarer40

—

45; Skæl rækkernes der-

imod kun I (foruden selve Sideliniens og

Bugens uparrede Midtrække); Straaier-

nes er ligeledes reduceret til D: 1
1 -1-12,

A:4-l-8^). Den lange Gatfinnestraale

forholder sig som hos de ældre (til Total-

længden som 1:4 til 1 : 3). Af de to Gjælle-

laagstorne er den øverste den største,

og den staar ikke tilbage for Forgjælle-

laagstornen ; der er S m a a t o r n e over

Næseborene og paa de op boj ede

Linier, der begrænse den Fure,

hvori M ellemkj æ ven s Apophyser
glide; Indsnittet i Præorbitaie er derimod

næsten udslettet, og ffumerale altid tandet.

Foran paa Rygfinnen, fra den første

til hcnimod den tjerde Pigslraale, er der en

meget tydelig stor sort Plet.

mindre rigelig end hos H. marianum, og der

er heller ikke Torne at opdage over Næse-

borene eller overbovedet paa Snudens Tag.

voxen Tilstand uden nogen sort Plet. — Sam-

Unger af H. sogho af c. 30— 88 Mm.s
Længde (uden Halefinncn),

viser det sig, at Legemets H øj d e hos de storre

af disse i Almindelighed er lig med H o v e d e i s

Længde, sjældnere en Ubetydelighed større

eller mindre, hos de mindre derimod stedse

mindre end denne, som indeholdes 3— SVa

(2,9 il 3,.^) Gang (hos den mindste kun 2,7

Gang) i Totallængden; Øje,ts Tværmaal for-

holder sig omtrent som hos de voxne (til

Hovedets Længde som 1 : 2,5 a 3) ; Snudens
Længde er hos de større formindsket, den for-

holder sig til Hovedets som 1 : 4 ci 5,3; Pan-
dens Brede er derimod forholdsvis større, en

fjerde eller femte Del af Hovedels Længde,

alt efter Dyrets Størrelse. Hos de mindste

af de foreliggende Exemplarer ere disse 3

Størrelser (Øjetværmaalet, Pandebreden og

Snudens Længde) paa det nærmeste lige store

og indeiioldes c. 3,7 Gang i Hovedets Længde.

Skællenes Antal i Sidelinien varierede

bos de o undersøgte Exemplarer fra 47 til

55 (hos de to mindste taltes 48 og 49);

S k æ 1 r æ k k e r n e s var ^ (foruden Sideliniens

og Bugens Midtrække); Straalernes i Regelen

som hos de storre: D: 11+ 15(16]; K:\-^ 10.

Bugfinnernes Længde er nu gjennem-

snitlig noget mindre (1 : 3,5 a 4,-3), den tredje

Gatfinn estraales ligeledes (1:5,5 til 7,6,

i Forhold til Totallængden). Hos de mindste

') Denne Reduktion af de horizontale Skælrækkers og de blode Ryg- og Gatfinne-Straalers Antal er

ganske vist paafaldende, og det saa meget mere, som der ikke ses noget saadant lios det yngste

tilsvarende Udviklingstrin af H. sogho. Tilhore de beskrevne Unger ikke fl. marianum, den eneste mig

af egen Erfaring bckjendte Art, med hvilken jeg kunde identificere dem, maa de i al Fald tilhore

en meget nærstaacnde. C op es H. sicciferum, som jeg har stærkt mistænkt for at være den noget

storre Unge af H. marianum, angives at have D:ll-f-l3;A:4-|-9; LI. 45,| (Sideliniens Række er

da vel talt med i de 8?), altsaa allerede som hos de udvoxne Fiske af samme Art.

Viclensk. Selsk. Skr., 5. liække. natarvidensk. og math. Afd. XII. (>. 55
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Noget yngre Individer af //. marianum

(42 — 43 I\Im.) vise l<iin den væsentlige Af-

vigelse fra foranstaaende Deskriv&lse (Straale-

tallene og Skælrækkernes Antal ere navnlig

uforandrede), al den længste Gatfi n ne-

st raa le nu kun er c. '/'« af To tal længden
og Smaatornene i Næseregionen utydelige.

(B. sogho
)

Expl. (39 Mm. og 30 Mm.) ere disse For-

hold endog som 1 : 6,5 a 6 for Bugfinnerne,

for Gatfinnen som 1 : 8,7 ii 10. De to Gjælie-

laags torne ere hos de yngre af denne

Række ikke meget forskjellige og undertiden

ikke meget større end de andre Torne langs

Gjællelaagsbenets Bagrand ; Scapulare kan være

tydelig tandet. Rygfinnen er ogsaa her

uden I'let, med Undtagelse af hos det yngste

i den hele Række 130 Mm.), hvor der er en

sort Plet paa Finnehuden mellem hvert Par

Pigstraaler.

Allerede de mindre af de ovenfor beskrevne Unger af IJolocentrwn sogho (30—40 Mm.)

have for saa vidt Karakteren af Rhynchiclithjs eller Rhinoberyæ, som Tryneknoglerne danne

en foran Munden fremspringende kort Pyramide, og de kunde derfor lige saa godt som

nicekers Rh. hraclnjrlnjnchus henføres til en af disse nominelle Slægter, som aabenbart

blive at inddrage. Det samme gjælder om de yngre Trin af H. marianum, henholdsvis af

c. 30 og af c. 20 Mm. s Længde, som foreligge, det første endog i rigeligt Antal. Hvad

der er nødvendigt til nærmere Oplysning af Afbildningerne (Fig. 2 og 3) og af disse to

Udviklingstrins Forhold til hverandre og til de ovenfor beskrevne større Unger af 11.

marianum, vil fremgaa af følgende Sammenstilling:

Unger af Holocentrum marianum CV.
Længde 2>0~'li ^Xm^) (Rhinoberyxl) Længde 19 — 22 Mm.') [Rhynch-

(Fig. 2). ichthys) (Fig. 3).

Højden er fremdeles mindre end

Hovedets Længde, der forholder sig til

Totallængden som senere (1 : 2,-5 til 2,8);

Øjets Tværmaal synes nu at være for-

holdsvis lidt mindre end paa det ovenfor be-

skrevne ældre Udviklingstrin, paa Grund af

Snudens Forlængelse; det indeholdes nu

2-1-6 Gang i Hovedets Længde , af hvilken

Snudens udgjør omtrent en Fjerdedel eller

noget mindre (1:4,8), Pandens Brede en

Tredjedel eller derunder (1:3,4). Snuden
springer nemlig nu tydelig frem
foran Munden som en pyramidal
Tryne, begrænset oventil af en tresidet

Flade med glatte eller takkede Sidekanter og

Høj den
Hovedets
uforandret til

2,8; Øjets

her mindre end

der forholder sig

Totallængdcn som 1:2,6 til

Tværmaal indeholdes nu

er ogsaa

Længde,

lidt over 3 Gange i Hovedets Længde (fra

Snudens til Gjællelaagstornens Spids); det

er lig med Pandens Brede og med Læng-

den af den spidse Snude. Snuden er

nemlig nu baade forholdsvis læn-

gere og spidsere end hos de c. 30 Mm.
lange Individer; dens Kanter og Kamme ere

takkede. Nakkeskjoldet danner nu

en meget tydelig spids Torn. Der er

kun I rettydeligGjællelaagstorn,af
Længdi^ som Forgjællelaagets om-

Længden stedse regnet nicd Kiadrng af Halelinnen.
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De beskrevne Exemplarcr cre ligesom (ic slorc

Unger ng de voxne fra de danske Antiller.

Af de 3 Exemplarer, der ligge til Grund for

denne Skildring, er det ene, som tidligere aiifort

fra Florida-Strædet, det andet fra Atlanterhavet

S. O. for Brasilien.

med en ophøjet Linie af samme Beskadeii- li-eul. Skællenes Aula! (10—46) som senere;

Ijed paa liver Side af iMidllinien og parallelt ligeledes SIraalernes (I): II -{- 12, A : 4 + 8,

med denne. Foruden disse 4 fremspringende V:l+7). Den længste Gatfinnes traale
Linier ndgaa 2 korte Skraalinier fra Pyra- er nu ikke længere end den blodstraalede Del

midens Spids ned mod Mellemkjævens For- af Finnen; den er omtrent saa lang som Snuden
rand. Det rudeformige Nakkeskj old, fra Spidsen til Øjet, indeholdes allsaa
der hos den yo\nt Ilolocmtrmn er forholds- 8—9 Gange i To tal længden. Ryggen
vis lidet, ikke storre end de tilstødende Skæl, er mørkere end hos de noget ældre Unger,

er her forholdsvis s tort og forsynet og den forreste pigstraalede Ryg-
med en opstaaende Kam, der bagtil finne er aldeles sort'-),

danner ligesom en kort Torn eller Spids.

Den øvre Gjællelaagstorn giver ikke

Forgjællelaagets meget efter; den anden er

mindre. Sidelinieskællenes, Skælrækkernes og

Straalernes Antal er som hos de større

Ungers; den længste Gatfinnestraale
er derimod nu forholdsvis kort, dens

Længde indeholdes 5V2— 6 Gange i Total-

længden. Rygfinnens sorte Plet gjen-

findes uforandret^).

Kaptajn Andrea har fremdeles paa 68° V. L. og 38° N. I?r. (allsaa i Fortsættelsen

af Golfstrømmen, midtvejs mellem Kap Cod og Bermudas-Øerne) fisket en kun 7 Mm.

lang lille Fisk, der aabenbart repræsenterer et endnu yngre Udviklingstrin af denne Slægt;

om af samme Art^), er vel mindre sandsyidigt. Exemplaret er noget medtaget, og jeg

skal derfor indskrænke mig til at bemærke, at Legemsformen paa dette første Udviklings-

trin er meget forkortet, men Snuden i den Grad forlænget, forholdsvis, at dens Længde

nu næsten er det dobbelte af Øj e tværmaalet; endvidere er Næbspidsen
spaltet, saaledes som jeg ogsaa finder det hos enkelte s^man EhynchicJdhi/s (Fig. 7) fra del

indiske Hav. Dette er imidlertid ikke en for hele Slægtens spædeste Alderstrin karakteri-

stisk Ejendommelighed, thi der foreligger //o/oce?i<?i«n-Unger eller «RhynchichtJvijs« af samme

Størrelse, hvor dette ikke er Tilfældet. Hvad der derimod altid bidrager til at give den

spæde Holocenirum et paafaldende Udseende, er den stærke Udvikling af Nakk(^-

tornen, som paa senere Udviklingstrin enten er aldeles forsvunden eller reducere! til et

Rudiment, der let overses. Vel var den afbrudt paa det foreliggende Exemplar fra Atlanter-

havet, men det skjonnes dog, navnlig ved at sammenholde det med andre spæde IIolo-

ceiitra eller "Rhynchichthyern fra det indiske Hav, at den maa have været lige saa lang

som Gjællelaagstornene; disse staa imidlertid langt tilbage for Forgjæ Ile laags tornene,

B. sogho er Standfisk ved Bermudas-Øerne og er forekommet ved Newport paa Rhode Island

(Brown-Goode, Gill).

56*
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der naa lun g I ud ovur Bug finnerne, til midt paa GatQnnen. Exemplarets Tilstand

er, som sagt, desværre ikke en saadan, at jeg har kunnet optage det paa Tavlen som

yngste Led i den Udviklingsrække, der repræsenteres af Fig. 1—3.

Museet har imidlertid, som til Dels allerede antydet, ogsaa fra forskjellige Steder

af det indiske Ocean ^) faaet smaa nRhync]nclith)js« med lang, spids Snude og lang Nakke-

torn, af en Størrelse fra 8—14 Mm. (foruden Halefinnen). De tilhøre aabenbart forskjellige

Holoceiitrum-Arier , men det vil næppe være muligt at sige, hvilke Arter af denne i hine

Have saa talrigt repræsenterede Slægt, og der er derfor ingen Anledning til at afhandle

hver enkelt Form udførligt. En (Fig. 4) er saaledes paafaldende kort og høj. Snuden ikke

særdeles lang, men dog længere end det store Øjes Tværmaal; Nakketornen naar til Ryg-

finnen, Gjæilelaagstornen er lang, dog noget kortere end Forgjællelaagstornene, der naa ud

over Enden af Bugfinnerne. En anden (Fig. b), der har en noget mere langstrakt Legems-

form, har en spids Tryne med savtakkede Rande, der er omtrent dobbelt saa lang som

Øjets Tværmaal; Nakketornen naar halvt ind paa Rygfinnens pigstraalede Afsnit, Gjælle-

laags- og Forgjællelaagstornene derimod ikke til Enden af Bryst- og Bugfinnerne; atter

andre (Fig. 6) have Næbet i den Grad forlænget, at det er 3-4 Gange saa langt som Øjets

Tværmaal, samt Nakketorne og Forgjællelaagstorne af en forbavsende Længde. Nogle

sammen med dem fangede Individer (Fig. 7| have atter noget kortere Næb, Nakke- og

Gjællelaagstorne, men udmærke sig ved, at Næbspidsen er dybt spaltet ligesom hos den

ovenfor omtalte Unge fra Atlanterhavet , og have endvidere den Ejendommelighed tilfælles

med denne, at der ved Roden af Nakketornen, foran denne, er en mindre Torn eller Tak.

Forgjællelaagstornen er her særdeles lang, naar næsten til Halefinnen, Forgjællelaagets

nedre Rand er stærkt tornet eller takket o. s. v.

De mest fremtrædende Træk i Holocentrum-Slægtens Fysiognomi paa dens tidligste

Livstrin er saaledes for del første den overordentlige Forlængelse af Tryne-

knoglerne {Nasalia, Præorbitalia] , der danne et spidst, udelt eller tvedelt Næb
med savtakkede Rande — et Næb, der er forholdsvis lige saa udviklet som

Sværdfiskens; dernæst den forholdsvis kolossale Udvikling af Nakketornene og

Forgjællelaagstornene, til Dels ogsaa af GjæUelaags tornene. Inden Fisken er

skredet langt frem paa sin Livsbane, forsvinder alt dette (Næbet, Nakketornen), eller det

bhver reduceret til mere beskedne Dimensioner (Gjællelaagets Bevæbning).

Al Slægten Myripristis optræder under en lignende Forklædning i sin forste spæde

Alder, er i det mindste rimeligt; man vilde maaske have Grund til at formode, at Gjælle-

laagets og Forgjællelaagets Torne vel ere udviklede paa et sligt ungdommeligt Livstrin,

F. Ex. 2. o S. Br. og 57° 0. L. ;
• 9° 30 S. [5r. og 51° 30 0. L.

j
,f_.^ ^,,,,,,,,,,^, „eridian).

22° 40 S. Br. og 57° 40 0. L.; 10° S. Br. og 101 0. L.
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men enten i mindre Grad end hos de unge Ihlocenira^ eller at de forsvinde tidligt.

Rldnoberyx clmjseus Cope M (2'/2" lang, fra St. Croix) er uden Tvivl en ung Mijripristis

jacobus C. V. paa det Trin , hvor der af Larveformen kun er en ubetydelig Forlængelse af

Snuden tilbage, ogGills RhampUoberyx poecilopus og leticopiis-) ere sandsynligvis Udviklings-

trin af den samtidig med dem beskrevne Myripristis occidentalis. Slægterne Rhynchichthys,

Rhinoberyx og Rhainphoheryx bor derfor uden al Tvivl alle 3 udgaa af Systemet.

Forklaring til Afbildningerne.

Tab. II, Fig. I. En Unge af Eolocentrum mariunum CV. fra St. Thomas. Naturlig Storrclse.

Tab. II, Kig. 2. En yngre Unge af samme Art, ligeledes fra de danske Antiller, paa •Æ/imoier^æ. -Stadiet. l''ur-

størret "j Gang.

Tab. II, Fig. 3. Et endnu yngre Livslrin, uden Tvivl af samme Art, paa • Rliynchichthys-Stadiel; forstorret en

Gang, (De to Unger, der repræsentere deUe Udviklingstrin, ere fiskede af Kapt. Andrea i

Atlanterhavet, den ene mellem Kuba og Florida, den anden S. O. for Brasilien). 3' Hovedet

af samme, set ovenfra.

Tab. II, F'ig. 4. En Bolocenlrum-Vn$e fra det indiske Hav, fisket i Slæbenættet paa .Galatheas- Rejse, NaUcn
mellem den 2den og 3dje Juni 1846. Forstørret c. 3' 2 Gang.

Tab. 11, Fig. 5. En Holocentrum-Vnge , fisket af Lieutenant Bardenfleth af Flaaden i det indiske Hav, paa

10° S. Br. og 104° 0. L. Forstørret c. 3 Gange.

Tab II, Fig. 6. En af 3 ved Længden af Nakketornen, af Forgjællelaagstornene og at JNæbet udmærkede Uolo-

cen(rM?u-Unger, fiskede af Kapt. Andrea i det indiske Hav mellem 21° og 22° 40 S. Br. og

57° og 57° 40 0. L. Forstorret c. 3 Gange.

Tab. II, Fig. 7. En af to sammesteds fiskede Unger af en anden Art, særlig udmærkede ved den spaltede Næb-
spids. Forstorret c. 3 Gange. 7' Hovedet af samme, set ovenfra.

3. Tetragonurus.

iTab. II, fig. 8.)

Det er liere Gange hændt, at vore Snfarende have fundet Levninger af deime i

liere Henseender mærkelige Højsoflsk eller rettere Dybhavsfisk i .Maven paa de Delliuer

eller større Rovfiskc, som de have fanget eller harpuneret i .Atlanterhavet; nogle Gange

have de ogsaa bragt os Unger (16— ti2 .Mm. lange), hvis rorskjelligheder fra de voxiie del

har sin Interesse at studere. Disse Fund ville desuden kunne give Anledning til at berøre

Spørgsmaalet om denne Fiskeslægts meget usikre systematiske Plads.

') Trans. Anier. Philos. Soc. XIV (18711 p. 464.

2) Proc. Acad. Nat. Se. Philad. 1863, p. 87.
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Ifølge Canestrini ("Fauna d'Italia, Posci marmi», pp. 116— 17) hmges Teiracjomirus

Cuvieri kun sjældent i Middelhavet ; under hans toaarige Ophold i Genua faldt dér kun

2 Exemplarer. Han angiver Størrelsen — lidt for lavt — til 300 Mm. (11 Vi"); af Museets

2 middelhavske Kxemplarer er det ene r2V2" langt (330 Mm.); Valenciennes og

Giinther angive I2^'2 og 13". tinder Navn af T. athmticus har Lowe ("Fishes of

Madera«, pi. XIX, pp. 129— 39) afbildet og udførligt beskrevet et 9Vi" langt Exemplar fra

Madera, det eneste, som han dér fik; en Fisker havde fanget det med Haanden, som det

svømmede i Havfladen. Det viste nogle Afvigelser fra Valenciennes's udførlige og

omhyggelige Beskrivelse og blev derfor opstillet som en egen Art; for saa vidt som disse

Afvigelser referere sig til Proportionerne, er deres Betydning mindre væsentlig, naar man

erindrer, at Lowe's Exemplar var en Del mindre end Pariser-Museets. Giinther har

allerede udtalt Tvivl om Madera-Fiskens Selvstændighed som Art; det foreliggende Materiale

vil formentlig være tilstrækkeligt til at afgjøre dette Spørgsmaal, der er et nyt Exempel

paa den overdrevne Vægt, man i sit Ubekjendtskab med de under Væxten indtrædende

Forandringer her, som saa ofte, har lagt paa Forhold, der ere underkastede uudblivelige,

temmelig regelmæssigt fremskridende Omdannelser.

Fem Exemplarer vise følgende Maalforhold og Straaletal:

A B ODE
Totallængde 330 300 62-) h\ 36

Legemets største Højde 15 'i2 10 8 5

Hovedets Længde .56 54 15 13 8

Øjets Tværmaal 9V2 IOV2 4\

Pandens Brede 16 15 4 I

'"^

Tændernes Antal i hver Kjævehælvte ^ s Is

Rygflnnestraaler 20.12 20.'l2 20.12

Gatflnnestraaler 12 12 13.

Ifølge Valenciennes indeholdes Hovedets Længde 5V3 Gang i Totallængden,

ifølge Giinther 6'/4 Gang;, hos vore Exemplarer er Forholdet som 1:5,9 å 1:5,6, altsaa

en lignende Variation; Uoverensstemmelsen kan til Dels hidrøre fra, om Ilalefinnen er mere

eller mindre vel bevaret, hvad den meget ofte ikke er. Lowe fandt derimod et Forhold

som omtr. I:4V3, som hos vor unge Fisk, hvis Maal ere opførte under B\ med andre

Ord: yngre Exemplarer have (som saa ofte eller altid) en mindre langstrakt Legemsform.

Øjets Tværmaal varierer hos A og B indenfor de samme Grænser, som angives af

Valencienn es (Vs) og Giinther (Vi; af Hovedets Længde); hos Lowe's var Forholdet der-

43° 30 N. Br. og 32° iO V. L.; 3° N. Br. og 23° V. L. ; 40° N Br. og 14° V. L.

Haleflnnestraalerne afbrudte.
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imod omtrent som 1:3^/5, næsten som hos C (1:3^/4); Øjetværmaaet er her netop lig Pan-

dens Brede; hos Lowe's var det noget mindre end denne; hos de udvoxne {A og B) er

Pandens Brede, i Overensstemmelse med hvad V. og G. ogsaa angive, næsten Va større

end Øjetværmaaiet. — llygpigstraalernes Antal er næppe blevet angivet rigtigt i alle Til-

fælde, og dette er let forklarligt, da de bageste hos den udvoxne Fisk let unddrage sig

Opmærksomheden mellem Skællene: Valenciennes angiver D: 15. 1.13; r\:l2; Lowe
15. 11; A. 1

1 ; Gi'iuther 18—21 Rygpigstraaler. Jeg har stedse fundet 20 Hygpigstraaler

baade hos ældre og yngre; deres Længde finder jeg al være omtrent Va af Legemets

Højde, hvilket er midt imellem V's og L's Angivelser (V7 og ^/lo). Med Hensyn til Tæn-

dernes Antal er det noget vanskeligere at forlige de modstridende Angivelser:
~"

(V.);

2S 40— .00
'

-- (G.) og (L.), hvorved er at mærke, at skjønt Lowe fandt dobbelt saa mange

Tænder i Overmunden som Valenciennes, var førstnævntes Fisk ikke saa lidt mindre.

Det synes imidlertid, at Tændernes Antal er underkastet en Del individuel Variation; jeg

har havl, foruden Exemplarerne A og B, en Del løse Kjæver af Tetragonuror fra Del-

Dners og pelagiske Rovfiskes Maver for mig og fundet 28—30—35 i hver Overkjæve,

40—45— 56 i hver Lnderkjæve; rigtignok har jeg ikke fundet Tal, der naa op til Lowe's

for Overkjæven, men fra 35—40 er Springet dog mindre end fra 25 til 35; hos yngre (6^)

9
synker Tallet ned til — . Jeg tør derfor ikke lægge samme Vægt som Madera-Fiskenes højt-

fortjente Forsker paa det unægtelig noget paafaldende store Tal, som han fandt i Over-

kjæven paa sit Exemplar.

Vi vende os til Detragtningen af de i Oceanets Overflade fiskede Unger. Hos

Expl. C fandt vi, at Legemets største Højde indeholdtes GVa Gang i Totallængden (Hale-

finnen medregnet). Hovedets Længde 4V3 Gang; Øjets Tværmaal var lig Pandens Brede og

lidt over V4 af Hovedets Længde. Disse Proportioner forandre sig ikke meget hos endnu

yngre Exemplarer [D, E). De vigtigste Forskjelligheder, som for øvrigt komme frem ved

Sammenligningen med udvoxne Exemplarer, ere følgende: li at Halens Dobbelkjøle ere

mindre udprægede; de ses dog endnu hos Expl. af 32 Mm. s Totallængde; 2) at Gjælle-

laaget og Forgjællelaaget ere tornede; hos de voxne have de ingen anden Bevæb-

ning end den, der følger af, al de ere dækkede med de samme ribbede og randlakkede

Skæl, som overalt ellers dække Huden. Derimod har Gjællelaagel hos Ungerne to Torne og

Forgjællelaagets Hjørne en hel Gruppe ligesom hos Ungerne af mange andre Fiske (særligt
.

af Scomberoidernes Gruppe), hvilke Torne dog hos de større synes ligesom at være i Færd

med at tabe sig eller at flyde sammen med Forgjællelaagets Pladedel ; de ere egentlig

Ribber i denne, der, slraalende ud fra el fælles Midtpunkt, forlænge sig ud over Knoglens

Rand; lignende Ribber findes ogsaa paa Subopercidmn. 3) Skæl klædningen viser den

store Forskjel, at i Stedet for de 9-11 eller endnu talrigere Ribber, f»om udmærke

Skællene hos den voxne Tetragonums og løbe ud hver i sin Randtorn , findes her kun
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én Ribbe (Sideliniens Skæl have dog lo), men denne løber ud i lo (sjældent tre) bagudrettede

krumme Torne, den ene bagved den anden, hvilket giver den unge Fisk et ejendommeligt

ru eller ligesom loddent Udseende. Ilos den voxne Tetragommis kan man endnu hist og

her finde Spor til Ribbernes Torne; hos den yngste foreliggende Unge (16 Mm.) er der

derimod endnu hverken Spor til Skæl eller Skæltorne; den udmærker sig fremdeles ved, at

Bugfinnerne endnu ere overmaade korte, i høj Grad rudimentære. Vi møde det samme Træk

hos andre Fiske, f. Ex. HistiopJwrus, Dactyloplerus.

Den første Beskriver af denne mærkelige Fiskeform kaldte den en 'Mugil«, og

Cuvier's .Medarbejder gav den Plads i et særeget Kapitel af Fiskeværkets 13de Bog »Les

Mugiloides". Det kan dog næppe siges, at han regnede den til denne Familie, om han

end gjør opmærksom paa visse formentlige "Familie-Ligheder« med denne — Ligheder,

som dog, nærmere besete, vise sig at være lige saa mange Uligheder. Til — med Giinther,

"Catal." III — at give den Plads i ^KAmwa-Gruppen, er der ikke bedre Grund, og Slægten

— med sin formentlig eneste Art — vilde saaledes være husvild eller danne en egen

Gruppe for sig ligesom adskillige andre isolerede Slægter, med mindre man vilde optage

Lowe's og Sviiainson's Tanke at henføre den til Scomberoiderne. Dens nærmeste

Slægtninge vilde da være Thyrsites-Gruppen, særligt maaske den saakaldte «Einrttus«, der

i øvrigt ikke er mig bekjendt af Autopsi, hvorfor jeg ikke .skal forfolge denne Tanke videre,

men indskrænke mig til at henvise til Lowe's Motivering ("Fishes of Madera», p. 130—37),

som jeg tror, at man i de fleste Punkter kan tiltræde, skjont han maaske udtrykker sig

med for stor Styrke derom og støtter sig paa nogle Momenter af tvivlsom Værd. Allige-

vel tror jeg, som sagt, at hans Mening har adskilligt for sig, og at den snarere bekræftes

end afkræftes ved , hvad her nu af mig er oplyst om Ungerne. Skællene hos de unge

Tetragonurer minde stærkt om XipMas-XJngemes (se næste Stykke, 4), og Halekjølene kjendes

vel næppe hos mange Former udenfor Grupperne Scomheroidei (s. lat.) og Scomheresoces; de tal-

rige Coeca pijlorica pege ligeledes paa Makrel-Familien, og den ejendommelige Udvikling af

Pharyngeo-Oesophageal-Partiet M vil maaske ogsaa snarest finde oplysende Analogler indenfor

denne. Dette maa dog ingenlunde forstaas som en bestemt Henførelse af Slægten til Makrel-

Gruppen ; dertil vilde der under alle Omstændigheder kræves nogle positivt forbindende

Mellemled, som i al Fald endnu ere ubekjendte. Heller ikke tror jeg, at man som Bevis

for Slægtskabet med Scomheroidei (s. lat.) med nogen synderlig Styrke tør beraabe sig paa

Gjællelaagets Tornebevæbning hos Ungerne; thi denne findes ogsaa udenfor Scomberoid-

Gruppen , hos Ungerne af flere Familier, f. Ex. Sparoiderne, og er vel overhovedet kun

I Beskrivelsen af deUe omtales ikke to trinde, tornede (a: tandbesatte) stavdannede Knogler, som fra

Svælgets R.\gside forlænge sig langt tilbage i det med Papiller tæt besatte rummelige, muskulose

Spiseror. Hvilken Rolle de spille under Kodens Bebandling, véd jeg ikke; det er Forlængelser fra

de ovre Svælgben.
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at opfatte som et teniinelig udbredt Beskyltelses-Appiiial for Ungerne, der er Ibrlioldsvis

stærkest udviklet paa yngre Trin og inddrages efterliaanden som det bliver mindre nod-

vendigt eller mindre nyttigt. Foreløbig tror jeg ikke, at man kan stille denne ejen-

dommelige Fiskeform bedre noget andet Sted, og at selv om man fremdeles vil lade den

repræsentere en egen « Familie« i Systemet, bør denne dog — ligesom f. Fx. Sphi/ræiui —
stilles saa nær som muligt ved Scomberoiderne.

Forklaring af Afbildningen.

Tab. II, l''ii;. S. Unge af Telraijonurus Cuvleri, fra AliaiUerhavct, fursloiict med en Trciljcdtl.

4. Xipldas og Histiophorus [Tetraptarua).

iTab. II, fig. 10-11.)

For nogle Aar siden havde jeg Anledning til at beskæftige mig med Sv;erdfiskene

og nødtes til en kritisk Drolteisc af denne Gruppes Slægter og Arter'). En saadan Orof-

telse er ganske vist mislig, naar dens Materiale for en stor Del skal søges i Literaturen

og kun for en mindre Del kan støtte sig til Undersøgelse af selve Naturgjenstandene; uden

disse vilde den selvfølgelig være umulig, og jo tarveligere det foreliggende Materiale er,

desto usikrere maa den blive. Der gives Imidlertid Tilfælde, hvor man Ikke kan ganske und-

drage sig slige Drøftelser, men maa gjennemføre dem, saa godt man kan; kun bør man

altid være klar over, hvor Sikkerhedens antagelige Grænse er, og hvor den muligvis er

overskredet. Det approximatlve Ilesultat, hvortil jeg mente at maatte komme, var det, at

selve X//;/i/ns-Slægten (med sin eneste Art, A'. (jladhis) ikke kunde betragtes som Sværd-

fiskenes egentlige Typus, som Gruppens Midtpunkt, men snarere som en af dens mere

afvigende, periferiske eller stærkt « differentierede » Former; at der af de rundnæbede med

Dugfinner udstyrede Sværdfiske kunde opretholdes to Slægter: I/kiiophoms og Tetrapturus,

men at der indenfor hver af disse kun med Sikkerhed kunde udpeges to Arter: H. ijUulius

og ijracilirostris] T. belone og llcrschel'd\ at Slægten Machara (rundnæbede Sværdfiske

lulen liugfinner) derimod maalle betragtes med mistænksomme t)jne og som trængende til

') Ichlliyograpliiske Bidrag. IV. Om ruiidnæbcde Sv?erdfiske, særligt om Histiop?wrus orieiitalis. Sclil.

Vid. .Medd. Nat. For. I87.J, S. 1—21, med en Elterskrift 8.243, 1S77— 78.

Vidensk. SeUk. Skr., 5. Række, naiurvidensk. og math. Atd. XII. 6. 5g
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ny Uekrælicls(3. Om I'rc^inliden vil vise, at denne U(;cluktion af Arierne er altfor radikal,

maa indtil videre staa lien; men liave flere Arter end de angivne virkelig Gyldighed, maa

Grænserne mellem dem trækkes ved bestemtere Karakterer end iiidtil er skel, og dertil vil

det kræves, al Museerne blive rigere paa disse Tormer, end der maaske i lang Tid er

Udsigt til. Saa meget er da i al Fald vist, at de to paa 18 og 4 Tommer lange Exemplarer

opstillede »Arter«, Ilistlophorus immacidatus Y{u\>}^.^) og H. pulchellns C.W., ikke kunne gjørc

Fordring paa at repræsentere egne Arter, men kun yngre Tilstande, Udviklingstrin, og

navnlig kan man vistnok med stor Sandsynlighed henføre den lille "II. pulchellus« til

H. gladius eller H. orientalis og derved knytte denne Artstype sammen med de endnu

meget yngre Histiophorer, som Dr. Giinther har afbildet og beskrevet. I sit første

Bidrag (Journal des Museum Godeffroy, 2det Hefte, S. 170) beskriver og afbilder") Dr. G.

3 Smaafiske af 9, 14 og 60 Min. s Længde, hvilke han forst mente at kunne henføre dels til

XipJiias- , dels til Ilisliophorms-Slæglen , men i hvilke han senere (i sit andet Bidrag, 1. c.

3dje Hefte, S. 265) rigligt erkjendte kun at have unge Histiophorer for sig. Jeg har liggende

for mig en Række slige Histiophorus -Unger '^) af en Længde fra 0V2 Mm. til 21 Mm., de

mindste altsaa saa smaa, at de kun kunne have været ganske kort Tid ude af Ægget. Det

er muligt, at de tilhøre mere end én Art, dog vil dette næppe lade sig bestemt godtgjøre.

Det er ikke meget nyt, som af dette Materiale kan føjes til de af Dr. Giinther meddelte

Oplysninger, men da de til Dels ere mindre end G. s mindste Exemplar, har jeg dog

kunnet forfølge Slægtens Omdannelseshistorie et lille Skridt længere tilliage mod dennes

Udgangspunkt.

Det største foreliggende Exemplar har en Længde af 21 Mm., staar allsaa i denne

Henseende mellem de lo af Giinther afbildede Exemplarer (2 og 3, S. 443), der havde en

Længde af 14 og 60 Mm. |Som^ det næste Led i Rækken efter G. s største (3) kan

uH. pulchellus« betragtes.) Paa Grund af hint Exemplars noget indtørrede Tilstand kan der

f. Ex. ikke gives fuld Oplysning om de uparrede Finner, og jeg har derfor ikke afbildet

det. Af hine 21 Mm. udgjør Hovedet, fra Gjællelaagets Rand lil Næbspidsen, de 10 Mm.

') Et Exemplar, 5' 9" langt, nævnes af Day; Kishes of India, S. 199.

') Da det velvilligst er tilladt mig af Udgiveren af bemeldte Journal, at lade tage Clicliéer af Dr. Gun-

thers Xylografier, benytter jeg dem til her at illustrere i7is«ioy(on(S-Slæglens yngre Tiislande i

Forbindelse med Afbildn. Tab. II, fig. 10, ligesom sammes Fig. H, for ^i^j/ii'as-Slægtens Vedkommende,

suppleres af TræsniUet S. 444, som Forlæggeren af »Tidsskr. f. popul. Fremst af Naturvidensk.« har

tilladt mig at benytte

3) De Lokaliteter, hvor disse smaa Histiophorer eller Telrapturer ere fangne, ere:

37° 30 N. lir i
52° 15 V. L. 8° S. lir ;

13° 20 V. L.

030 23/,- ; 31° 48 — 12° — ; 33° V. L.

14° 44 — ; (il° 19 - 21° - ;
57° 0. L.

40 - ; 29° — 23° 30 S. Ur. ; 29° V. L.

Saml "Kina .Soen heniniod Pulosapala«.
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:i Trin ;il nindnæbcde Sværdfiskes (llistiophorers eller Telraplnrcrs) lldvikliii!;, fnrsliiriTdc

n. S, c. fi (li; c. 2'/2 <;iing (pfler Oiintlior).
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eller næsten Halvdelen; og af disse 10 iMm. udgjor Næbet (o: Overkjæven indtil Ojet) atter

det halve eller 5 Mm.; den Del af Undernæbet, som rager frem foran Øjet, udgjor igjen

heraf 2 Mm. eller to Femtedele. Supraorbitalrandene ere stærkt fremspringende og fint

takkede; Panden sænker sig brat ned mod Næbet; bagtil fortsætter Orbito-Temporalkammen

sig i en vandret, bagudrettet, spids, tresidet, randtakket Nakketorn; den fra Ujornet af

Forgjællelaaget udgaaeude Torn har en lignende Form og Skulptur, men er noget bnjet og

meget længere og smækrere; den naar omtrent til halvt ud paa nrystfinnerne. Langt ud

over begge rage de tilsyneladende kun af en enkelt Straale bestaaende Bugfinner. Huden

er glat; Elaleflnnen ikke kløvet; Kjævetænderne kraftige; især udmærke sig i denne Hen-

seende de forreste i Underkjæven. — Foruden delte Exemplar besidder Museet en Hække

Unger af 5V2— 12 Mm. s Længde, der afvige meget lidt fra hinanden. Alle disse Smaafiske

— i hvilke man, naar man ikke kjendte det ovenfor beskrevne eller de af G. gjengivnc

Mellemled, skulde have ondt ved at gjenkjende Histiophorer, men snarere formode et Ud-

viklingstrin af en Bactylopierus-aigVig Fisk — have en stærk Paudesænkning og en kort,

bred, spids Snude eller »Næb«, hvis med stærke 'l'ænder besatte Overkjæve kun er ube-

tydelig længere end Underkjæven; stærke Krogtænder udmærke Spidsen af begge Fijæver.

Formen er forholdsvis plump, kort og sammentrængt. Jo mindre de ere, desto bredere og

kortere er Snuden, til sidst er dennes Længde ikke større end et Øjetværmaal. Forgjælle-

laagstornen er hos dem alle meget længere end de korte Brystfinner; Bugfinnerne ses kun

som el yderst lille Bndiment. Alle have ligesom det større Exemplar en eller to smaa

Torne nedenfor, to ovenfor Præoperkulartornen (til hvilke Torne man intet ser paa Fig. 1

og 2, 8.443). Ryg- og Gatfinnen ere hos dem alle lave, uden tydelige Straaler, selv om

saadanne ere tilstede i Halenunen; hos de yngre ses den under en ret Vinkel opadbøjede

Nolochorda meget tydelig, men hos det allermindste (Tab. H, fig. II) er den endnu ikke

bøjet opad og alle 3 Finner gaa i ét; hos dette Hisliophorernes allertidligste Udviklingstrin

ses endelig, ligesom hos visse andre unge Scomberoider, en lille Snpraorbitaltorn, men den

forsvinder forholdsvis tidligt.

Af XipJiias ffladms har

Cuvier beskrevet og afbildet

den yngre Form efter Exemplarer

paa 12 og IS Tommer; PI.

^^_ 225—26 af det store Fiskeværk

er i denne Henseende yderst

instruktiv. Yngre Former paa

2V2 Tomme og 12V2 Mm. ere

omtalte af Ginilher (1. r.), som kortelig har gjori Kede for deres Forskjelligheder fra de

meget unge llistio|ili(irer. Man vil allerede af disse Pata kunne gjore sig en meget god

^^^<f^

Ung Sværdfisk (Kopi efter Cuvier)
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Forestilling om "den almindelige Sværdfisksi> Udviklingshistorie. Mig har foreligget, for-

uden yngre Sværdfiske paa 4l'/2 og 27 Tommer (til Halefinnens Kløft), et 190 iVIm. langt

Exemplar, fundet i en Albacora-iMave, men dog taalelig vel bevaret, samt en Række mindre

Exemplarer fra 4G Mm. til 10 Mm.')- Hos <len unge Sværdfisk paa 27 Tommer-| ere

Halekjølene tilstede, Gjællerne have A'i/:»/(M«-Karakteren, men Ilygfinnen er én, sammen-

hængende, ligeledes GaKlnncn, og Huden er endnu ru af den lætte Belægning med ru Skæl,

som ret strax skal nærmere beskrives hos et yngre Exemplar, og mellem hvilke de i

Rækker af storre takkede Renskjolde paa hver Side endnu ere meget tydelige. Af de

niinilre, pelagiske Excmplarer har især det største (190 Mm.) og det mindste (10 Mm.)

Interesse, dette sidste, fordi det er saa betydelig mindre end noget hidtil beskrevet og gjør

det muligt at give en Fremstilling af Slægtens Udseende paa et temmelig tidligt Udviklings-

trin , samt at anstille en Sammenligning med det tilsvarende hos Histiophorm. — Jeg

skal indskrænke mig til en kortere Omtale af de mindre og en lidt udførligere af

det største af disse ungdommelige Exemplarer. Dette er desværre noget medtaget af

Mavesaften og egner sig af denne Grund ikke til at gjengives i en Afbildning, hvilket er

saa meget uheldigere, som der ikke existerer nogen Fremstilling af en ung Sværdfisk n(!top

paa dette Udviklingstrin. Det har en meget smækker Figur; Højden er kun 10 Mm , inde-

holdes altsaa 19 Gange i Totallængden; Hovedets Længde (fra Spidsen af Overkjæven til

Gjællespalten) er 68 Mm., altsaa over en Tredjedel af samme; selve "Næbet» fra Over-

kjævens Spidse til Øjehulens forreste Rand er mere end 3 Gange saa langt (52 Mm.) som

Afstanden fra Ojehulens forreste Rand til Gjællespalten; Underkjæven er kun 12 Mm.

kortere end Overnæbet; maalt til Kjævevinklen er det derimod kun 4 .Mm. kortere (48 Mm.)

end dette, maalt til Øjehulens Forrand. Overnæbet er hvælvet ovenpaa, fladt nedenunder,

omtrent som hos en Teiraptnrus , dobbelt saa bredt som højt (paa sanmie Sted), altsaa i

sin Form temmelig forskjelligt fra hvad det senere er. Halefinnen er ikke meget kløftet;

') De Steder, hvor disse unge Sværdfiske ere fangne, ere, for saii vidt del er aiUegiicl, fiilgende:

38° 53' N. Rr.; 19° 37' V. L. 0° N. B.; 29° V. L.

32" 50' — ; 74° 19' — 25° 4' S. fir.; 27° 26' V. L.

23° — ; 55° — 21° 30' — ; 57° 50' O. L.l

20° _ ; 3(0 _ 22° — ; 57° W — > (Indislif Hav.)

23° 40' — ; 57° 40' — )

') Til Sammenligning nicil iMaalcne af det 190 Mm. lange ILxcmplai nioildcles nogle Maal af den

27 Tnnimers Sværdfisk:

Hovedet med Overnæbet 12"

Legemets Højde bagved Hovedet 3'/3"

Rygfinnestraalcrncs Længde omtrent midt paa Ryggen .... 2' 3"

Hiystfinnernes Længde '>"

Dnderkj.Tvcns Længde (5',4" kortere end Overkjæven) .... 5"

Fra Ojeliulens Korrand til Gja'lle.spaltcn 3'/6".
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Rygfinnens Højde skjønnes at have været omtrent det dobbelte af Legemets; Brystfinnen er

forholdsvis kort (21 Mm.); til lUigfinner ses intet S[ior; Halekjølene ere ligeledes usynlige

(jfr. nedenfor). Huden er overalt belagt med piggede Skæl eller Skjoldplader, som ligge

jævnsides, ikke taglagt; der maa skjelnes mellem større og mindre M- Af de storre

strækker der sig en Række langs med Ryglinien paa hver Side af Rygfinnen, fra Hovedet

til Haleroden, og tæt nedenfor hver af disse Rækker en lignende, dannet af noget mindre

Plader; ogsaa langs med lUiglinien, paa hver Side af Gatfinnen, strækker der sig en slig

større Pladerække, ledsaget ovenfor, i nogen Afstand, af en noget mindre; men foran Gat-

finnen, hen under Bugen, labe disse to større Pladerækker sig efterhaanden i den alminde-

lige Bedækning af piggede eller ligesom lodne Smaaskæl, der her paa Bugen ere større end

op imod Ryggen
;

paa hele Bagkrops- og Ilalepartiet erkjendes derimod med Lethed hine

fire regelmæssige Rækker af større Hudknogler, adskilte, langs hen med Fiskens Sider, ved

et forholdsvis smalt Bælte af Smaaskæl. Hine større Skjolde ere stærkt sammentrykte,

kjølede og straaleribbede, saaledes at Ribberne udstraale fra Kjolen bagtil og nedad mod

Skjoldets Rasalrandc ; fra hver Kjøl udgaa 3— G spidse, bagudretlede Krogpigge af forskjellig

Størrelse, de mindste i hver Gruppe forrest, de største bagest. De paa lignende

Maade med Smaapigge udrustede Smaaskæl M fortsætte sig ud over hele Hovedet og Næbet,

saavel Over- som Lnderkjæven. Overnæbets Rand er desuden udstyret med en Række

lige, lodretstillede, kegledannede, kraftige Tænder af en forholdsvis anselig Størrelse,

afvexlende med mindre, 1— 3 I'ar mellem hvert af de større; Smaatænder klæde endvidere

største Delen af Ganefladen. Underkjævens Tænder ere noget mindre, men mere tæt

stillede; indenfor den ydre Hovedrække ses et Bælte af mindre Tænder. Gjællerne vise

intet fra almindelige Fiskegjæller forskjelligt, have altsaa endnu ikke Xiphias-Karakleren.

Meget yngre Sværdfiske paa 37 Mm. s I>ængde, hvoraf Hovedet udgjør næsten det

halve (17 Mm), have Undernæbet 3V2 Mm. kortere end Overnæbet; hos et noget større

Exemplar (60 Mm.) er Ryg- og Gatfinnes Højde lig med Kroppens bagved Hovedet (3 Mm.);

mørke Tværbaand gaa ned over Legemets Sider og de uparrede Finner; Halens to Smaakjøle

ere antydede og lige saa tydelige som Midtkjølcn, Halefinnen afrundet. (Tab. H, fig. 10.) Hos

disse Smaafiske er i øvrigt Hudens og Kjævernes Bevæbning i alt væsentligt som hos den

ovenfor beskrevne, 4 til 5 Gange saa store Sværdfiske-Cnge; de større piggede Hudplader ere

ogsaa her kjendelige som saadanne, ligeledes deres ovenfor beskrevne regelmæssige Ordning.

Pandens Siderande ere takkede; Forgjællelaaget ligeledes, hos det mindre af disse to

Exemplarer endog udstyret med en Gruppe af lange Torne, som det i Løbet af denne

') Smaaskællene cjenlage sig hos Tetraplurus som et fint Lnt; af diminutive Gryn uden paa de for

dem og lllsliopliororne ovciliiivcdet kar;ilvteiisliskf. llonsl<:nl (dir lisi'iodns oplræde lios Tliynniderne),

rro altsa:i i k 1\ c iutmolot^r' mod di^so.
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AflKindling vil bliv(! lieskrevel hos adskillige undre Makrelflske. Hos endnu yngre Exemplarer

tabe de større lludplader sig i .Mængden, og liver Plade bærer kun 2 eller 3 lige store

Smaapigge; der er her, saa lidt som hos det alleryngste Udviklingstrin (10 Mm.), Spor til

Bugfinner. Hovedet, som næsten udgjør det halve af Totallængden, skjønl Næbet endnu

er kort, er her fladtrykt, uden I'andesænkningen hos Histiophorerne, og løber lige ud i et

forholdsvis kort, ved Roden bredt Næb, hvis Underkjæve er lige saa lang som Overkjæven,

begge vel udstyrede med Tænder. Panderandene ere takkede ligesom hos de ovenfor be-

skrevne større Unger, ligeledes Gjællelaagsknoglerne; de store JNakketorne og Forgjællelaags-

torne, som ere saa kolossale selv hos de spædeste Histiophorer, mangle. Derimod er den

piggede Hudbedækning allerede erkjendelig som fine børstelignende Pigge, der hæve sig

op af Huden; i Nakkeregionen, over hver Gjællespalte iagttages en lille fremspringende

lakket Kam.

Trods visse Analogier mellem XipMas og IJistiophoms ved deres Fremkomsl af

yEgget er der altsaa meget betydelige Forskjelligheder mellem dem strax fra første Færd

— Forskjelligheder, der noksom vise, al Kløften mellem disse to Slægter er temmelig dyb.

Til dette Kesultat kommer man jo ogsaa ved f. Fx. at sammenligne Uenbygningen af en

Histiophorus eller Tetvapturus med samme hos en Xipldas. Hisliophorcrnes , særligt

Telraplurcrnes, nærmeste Slægtninge ville vi i et senere Afsnit finde i Slægten Acantlio-

ci/bium, der frembyder bestemle Tilnærmelser. Tyde disse end ikke paa et meget na'rt

Slægtskab, knytte de dog Haandet for fast til at niaii kau b{!tragle Xiphioiderne som andet

end som en Undergruppe af .Makrelflskenes store Familie.

Forklaring af Afbildningerne.

Tab. II, Dg. 10. Unge af Xipliias gladius, fra Atlaiiteiliavel, forstørret i Korlioldct 1 : 2'/2.

Tab. II, lig. II. Spæd Unge a^ tiistiophoncs eller Tetrapiurus, yngste Sliidiiiiii, fra det sydlige Allaiilcriiav,

forstørret svv Gaiise.
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5. Iriclmirm ug Geinpijlus.

(Hertil Tab. II, fig. 12 og Tab III, Dg. 3-8.)

Nogle almindelige indledende Bemærkninger tnrde her være paa deres Plads.

Under Benævnelsen « Ti-icJiiuridæ« sammenfattede Giinther') en Bække af Slægter,

som tidligere regnedes til Makrelfiskene (Scomberoiderne)-), men som i det hele ndmærke

sig lige over for de typiske Medlemmer af denne store Familie ved en mere eller mindre

langstrakt Legemsform; er denne end hos enkelte Former {Euveitus, Epinnula) næppe

mere langstrakt end hos mange typiske Scomberoider, antager den paa den anden Side

hos de mere yderligt staaende Former Karakteren af det klinge- eller baandformige [Tri-

chmrus, Lepidopus) , hvorfor Benævnelsen «Baand-\lakrelerii kunde være en ret vel valgt

Betegnelse for denne Gruppe eller i al Fald for de Former, hvortil sidst er hentydet. Jeg

véd ikke, om den ovennævnte fremragende Ichthyolog endnu vil fastholde sin (Jruppe

«Ti'ichiHriJæ» i dens oprindelige Omfang; men uden her at ville fordybe mig enten i

Fiskenes Systematik i Almindelighed eller særligt i de makrelagtige Fiskes, kan jeg dog

udtale, at det hverken forekommer mig vel begrundet at sammenstille alle de Former, som

danne Giinther's «'lrichiiiTidæ«, i en og samme snavre Gruppe eller at udskille denne

saa fuldstændigt fra Seomberoiderne, som han f. Ex. har gjort det i den Oversigt over

I'igfinneliskenes Grupper, hvormed tredje Bind af hans Fiskekatalog ender, og hvori den

— ligesom Sværdfiskenes — er stillet helt udenfor hans ottende Afdeling: Cotto- Scombri-

formes. Jeg véd ikke, ved hvilke Karakterer, være sig ydre Formforhold eller dybere Byg-

ningsforhold, f. Ex. Tlujrsites skulde være saa forskjellig fra de typiske Scomberoider, at

det skulde retfærdiggjøre at stille dem i to forskjellige Grupper af Familier. For blol at

nævne de to Forhold, paa hvilke man vel snarest vil kunne lænke. Hvirvlernes og llyg-

fiime-Pigstraalernes Antal, da synker det første hos Thiji-sites alun jo ned lil 37, medens

det hos adskillige nScomb-ridæ« er linjere^), og det sidst nævnte er hos Epinmda og

') Catal. AcaiUliopt. Fishes iii Ihe liiit. Museum, II, p, 342 (ISGO).

^) Cuvier et Valen c len n es, Hjslolie naturelle cl. f'oissons, t. VIII. Lepldopus og Trichkirus afhaiiclles

(log (jfr. p. 217) som et Appendix lil den forste slore Tribus af »Scombcroides".

^) .leg holder mig her til Opgivelserne i Giinther's »Catalogue", f E\. Tliijimus (38— 41), Anxis (3!l),

Nomeus (41), Braina i42), Cyblum (45), Lampris (43— 40). Det er ogsaa noget paafaldende, at skjont

Hvirveltallet 10 -|- 1-4 =^ 24 egentlig er den eneste Karakler for uCaranyidæ- i Modsætning til

'Scombridw, er der dog adskillige saakaldte — men, det skal indrømmes, for en Del maaske'ikke

virkelige — -Caraiigider-, som enten have færre {Capros, Zanclus, Kurtus} eller flere Hvirvler (Chorinemus,

Temnodon) end der efter denne Distinktion skulde tilkomme dem. Der ligger derfor vistnok noget

rigtigt til Grund for den Tanke, at opløse Scomberoiderne i en Række mindre Grupper, som det

f. Ex. er sket i Gills -Arrangement of the families of fishes« (Smithson. Miscellaneons collections,

247, !S72) eller i sammes Fortegnelse over Nordamerikas Fiske (L'n. St. Gomniiss. fish and lisherics,
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RMveiins kun l'i nller 15, li^i'som hos visse Tln/innis-XrU'.r, medens Arter af Q/biiDii {Acantho-

cybium) Og Pelamys — liave et større 'l'al. Uden at miskjende det fjærnere Slægtskab

mellem Gempylns og Lepidopus tror jeg, at en skarpere l?egr;pnsning og langt naturligere

(Iruppering vilde opnaas ved — med Swainson*) og G i
11'-) — at overføre Gempylus,

Thyrsites o. s. v. til de egentlige MakrelQske (Scombridæ) og begrænse Begrebet (i|$aand-

Makrelern (Trichiuridæ) saaledes, at det kun omfatter Slægter Trichiurus og Lepidopus og

de to mindre vel kjendte (i al Fald mig ubekjendte) Slægter Euo.rymetopon Gill og ApJia-

nopus l.owe, hvad enten, man nn vil opfatte disse Former som en Underafdeling af Scoinberoidæ

(s. lat.) eller som en med disse nærbeslægtet lille Sidegruppe («type aberrant« eller nsatelliten)-

Spørgsmaalet er her i ovrigl mindre væsentligt; jeg berører del dels for de Læseres Skyld,

som disse Bemærkninger maaske kunde lette Orienteringen i disse lidt indviklede systema-

tiske Forhold, dels fordi det her falder mig bekvemt at sammenstille i én Paragraf, hvad

jeg har kunnet oplyse om Udviklingen af Tricldurus og Gempylus, uden at jeg derfor

ønskede at opfattes som den, der vilde knytte disse to Slægter nærmere sammen, end de

virkelig ere det fra Naturens Ilaand. Iler er, som sagt, ikke Stedet til at gaa dybere ind

paa systematiske Spørgsmaal, hvis Droftelse jeg heller ikke turde love at kunne fremme i

nogen væsentlig Grad; men da Spørgsmaalet om Forholdet mellem Trichiurus og de ægte

Scomberoider har foranlediget mig til at nævne den opstillede Afdeling «Cotto-Scombriformes»,

tør jeg dog maaske benytte denne Lejlighed til at udtale min Dissens med Ihnisyn til

denne Sammenstillings Naturlighed. Den ichthyologiske Systematik er endnu, ikke alene i

sine Hovedtræk (som jeg ved en anden Lejlighed har drøftet), men ogsaa i sine Knkeltheder

(Slægternes Anbringelse i Familierne, disses Begrænsning o. s. v.), saa lidet fast, at næsten

alt kan synes at være tilladt, da det i de allerfleste Tilfælde er umuligt at bevise eller

pt. I, 1873). Og kan del end være vigtigt helt at udløse enkelte af disse Smaagiuppcr af den tid-

ligere eller midlertidige Korljindelse med Makrelfiskene , tror jeg dog, at man paa visse Punkter er

gaaet for vidt i denne Henseende, og at det er meget urigtigt ganske at lade falde det stærke

Slægtskalisbaand, som forbinder i det mindste den storre Del af disse Smaagrupper til et natur-

ligt Hele.

') "The natural histoiy of fishes, amphibians and reptiles- (1839) Vol. II. Thyrsites og Gempylus Ggnrerc

her i Gruppen 'Thynninw efter Cyhium , medens Tricldurus og Lepidopus (tilligemed Ammodyles]

danne Gruppen •Triclciurinæ'. Da '•Thymiinæ' igjcn henføres under "ScomlridiC', 'Trichiuriiue'

derimod under 'Coryphaniniv, komme hine to Grupper allsaa temmelig langt fra hinanden, skjont

begge hore ind under "Tribus" Microleptes , som i Hovedsagen vil svare til det Cuvier'ske Be-

greb -.Vlakrelfiske", med Tillæg af adskillige husvilde Slægter — deriblandt rigtignok nogle, der

ganske vist hore helt anden Steds hen, f. Ex. Fistidaria, Alepisaurus, Faralepis , Atherina , Uhyn-

chohdella o. s. v.

'') "On the limits and arrangement of the family of Scombroids" (Proc. Acad. nat. se. Philadelphia,

1SG2, pp. 124-26); «Note on the family of Seombroids« (ih. p. 329); »Synopsis of the family of

Lepturoids and description of a remarkable new generie type« (ib. 1863, pp. 22i—39). Gill

stiller Oempylns for sig i en egen Underfamilie (Gempylinæ) ved Siden af Scnmbrlnæ, Thyrsilinæ

og Orcyninæ.

Vidensk. .Selsk. .Skr., 5. Itn-kkc. naturvidensk. D(; malli. AM, -XII. 0. 57
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modbevise det — d. v. s. at afgjøre paa en virkelig Fyldest gjørende Maade, om denne eller

liin Form har sine naturlige Slægtninge i denne eller hin Gruppe eller maaske er dem

begge uvedkommende. Overordentlig meget venter endnu paa den monografiske Bearbej-

delse, som ene kan bringe Klarhed herover. Imidlertid gaar man, og maa gaa endnu i de

fleste Tilfælde, efter et vist Skjøn og maa til en vis Grad stole paa, at vedkommende

Systematiker i sin rige Erfaring og sin ved Undersøgelsen af talrige Typer skærpede Op-

fattelsesevne har et Korrektiv, der sikrer ham mod altfor store Fejlgreb. 1 dette Tilfælde

kan jeg dog ikke drive Tilliden saa vidt. Gunther's »Acantlwpteri cotto-scomhriformes«

omfatte, foruden Acanthurerne, paa den ene Side de fleste af Cuvier's Scomberoider (med

Udelukkelse af Xiphiadæ, Trichiuridæ og Kuriidæ), paa den anden Side Ulkefiskene (Cotlina,

CatapJiracti) , de armflnnede Fiske (Batrachi, Pediculati v. Lophiotdei] , den temmelig uens-

artede Fjæsing-Gruppe (TracUnidæ) og et Par isolerede Slægter {Comephorus, Malacantlms).

Sammenstillingen af disse meget heterogene Elementer motiveres ved den Ytring, «at de ægte

Ulkefiske gaa jævnt over i de egentlige JVIakrelflske". Denne Bemærkning er mig, efter mit

(maaske ikke tilstrækkeligt omfattende) Kjendskab til disse Former, ganske uforstaaelig, og

den er ikke bleven mig fatteligere ved at gjøre Bekjendtskab med Anoplopoma eller Scom-

hrocoiius Pet. M, om hvilken en saa fremragende Zoolog som Prof. Peters har erklæret, at

«den paa en paafaldende IVlaade bekræfter Slægtskabet mellem Scomberoidei og Cataphractu.

Endnu en anden Digression være mig tilladt som Forberedelse i Sagen. Begge

Grupper: Tlnjrsitidæ {Gempi/lidæ) og Trichiuridæ høre, synes det, som overhovedet saa stor

en Del af Makrelfiskenes Slægtsrække, for største Delen til Iløjsø-Faunaen eller til Dybhavs-

Faunaen, for saa vidt som man kan holde disse lo Begreber ude fra hinanden. De Efterretninger,

som man har om disse Fiskes Forekomst, ere ganske vist noget sparsomme, men selve denne

Fattigdom paa Underretning tyder maaske, nærmere beset, paa at det forholder sig som

her antydet. Prof Reinhardt har meddelt mig, at den ene af de ved «Galathea»-Expcdi-

tionen hjemførte Thyrsites atuu Euphr. [chilensis C. V.) er fanget »paa betydelig Dybde« ud

for Valparaiso
,

paa en af de fra Skibet udlagte Kroge. En stor Gempylus serpens Sol.

blev fanget paa den samme Rejse paa en fra Skibet udlagt og efter dette slæbende Krog i

rum Sø, i Atlanterhavet, mellem de kanariske og kapoverdiske Øer. .Museet har efter-

liaanden (som det senere na-rmere vil blive paavist) faaet Unger af Gempyler fra saa mange

Steder i det aabnc Atlanterhav, mellem Vendekredsene, fra 22° N. Br. til 3° S. Br. og

fra .56° til 17° V. L. (i det indiske Ocean mellem 17° N. Br. og 5° 21' S. Br. og mellem

81° 50' og 11.3° 40' 0. L.), at det ikke kan betvivles, at denne Slægt i det mindste paa tid-

ligere Udviklingstrin er en ren pelagisk Fiskeform, selv om den, som ældre, snarere er en

Beboer af de meget store llavdybder, som Giinther") kalder den. Vel besidde vi den

') Monatsber. Akad. Berlin, 1872, -S. 56S.

') Anilr. C.anelt, Fische d. .Siidsec, I, S. 100.
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ogsaa fra Havanna, og den var jo alk'reilc lidligeru kjendl fra Jamaica (S lo ane), men

endnu i 1875 besad «l!rili.sh Miisuuin» ikke denne sjældne Fisk, og l'oey (der beskrev

den som Oeinpi/lim v. l'rotnetlieus oplddianuis] synes knn al have faael den ved Cuba en

eneste Gang. Ruvettus pretiosus Cocco skildres af alleM som en Dybhavsfisk, der hverken

er sjælden ved TencrilVa, Madera eller Cuba, men dog kun langes i en belydelig Afsland

fra Kysten, paa 100, 300—400 Favnes Dybde, hvor den lever nær ved Bunden i Selskab

m(!d l'oluprion cernutnn og Frometheus atlanlims. Om denne sidste oplyser Lowe end-

videre (I. c. p. 143), at den temmelig stadig opholder sig ved Uunden og fanges der til de

Heste Aarstider paa en Dybde af 100—400 Favne. Da Nesiarchus nasutus og Nealotus Iripes")

vare forblevne fjovve aldeles ubekjendte og kun ('X\ Gang liver faldt i haus ufortnidne

lifterlVdgers, J. V. Jonhson's Ilænder, er dér ikke megen Sandsynlighed for, at disse sjældne

Fiske holde til paa ringere Dybder — snarere for, at de tilhore endnu dybere Bælter, l'aa

samme Maade bliver der stor Sandsynlighed for, at de sjældne eidianske Fiske, Epumula

nia<jistraUs-^] og Euo.i-ijmetopon tæniatus^)^ som kun én Gang hver synes at være komne

Havannas utrættelige Ichthyolog for Øje, ligeledes bør indskrives blandt Dybets Beboere,

og det samme vil endelig gjælde om en anden Trichiurid, Aphunopm carbo, af hvilken

Lowe kun synes at have faaet to Fxemplarer i all, og om hvilken Brito Capello des-

uden udtrykkelig angiver, at det er en Dybhavsfisk. — Noget anderledes forholder det sig

derimod vistnok med Slægterne Lepidopus og Trifliiaru.^, især den sidst nævnte. Um Lfpi-

dopus caudatus hedder det, at den næ'rraer sig Middelhavets Kyster i A[)ril og Maj (for-

modentlig for at forplante sig), men at den ellers opholder sig i middelstor Dybde;

dens store Udbredning, fra Adriaterhavet (Stossieh) til Tasmanien og Ny-Seland (»Zool.

Bcc.» 1870, p. 16), synes dog at tyde paa, at del virkelig er en Dybhavsform; pelagisk

eller Overfladeform er den sikkert ikke. Efter deres Legemsform og ovrige Bygning skulde

man heller ikke anse TVic/Mw-Ms-Arterne for egentlig at være Kystdyr; men deres forholdsvis

store Hyppighed i Samlingerne bekræfter dog, hvad man ogsaa véd fra andre Kilder,

at de tilhøre den littorale Fauna, i det mindste til visse Aarstider'^); at de til andre

') Lowe, Kishes of Madera p. 123; \V c h b et Itcrthclot, llistoiic iiaUiiello ik-s iles Canaiics, Poissoiis,

p.S5; Poey, Mcnioiias, 1, p.374; Hcperl. llsicu-iialui., II, p. 363; 8lei ml at li ii er , .Silzuiigsb. Ak.

Wien, 1867, LVI, S. 705.

M Proc. Zool. Soc. 1862, p 173, pi. XVII, og IS65, p. 43i.

') Pocy, Memorias, I, p. 369, pi. 32, lig. 3.

') Proc. Acad. nat. se. Philad., 1803, p. 227.

*) .De ere meget almindelige i Siniabara-Buglen , især om Foraarct" iFauna japuiiica, Pisccs, p. 103).

Meget almindelige ved Cochin« ; »seas and estnaries ol' India, Malajsia and China« (l)ay, Fishcs

nf Malabar, pp. 66— 67) Jfr. ogsaa Dav, Kislies of India, p. 200—201, samt en Iagttagelse om
Trichiuiernes littorale Optræden ved Nord -Carolina, i .Proc. Acad. Pliil.", 1877, p. 207. Ifolge

Dussnmier ere de sjældne ved Malal;ar-Kjsten endnu i Februar, men blive hjppige i April og Maj

Iformodenllig deres Forplantningstid).

o7'
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e.ru mere llybliavsfiske , er muligt, maaske megel rimeligt, men jeg kjender ingen positiv

Erfaring derfor. I de foreløbige Efterretninger om iiCliallenger»-Expcditionens Udbytte af

Dybhavsdyr (Proc. Roy. Soc. Nr. 170, 1876) nævnes en Lepiclopus som taget paa 345 Favne

(3.5° 10' N. Hr., 139° 30' 0. L.) og en «Trichiurld» paa 2425 Favne (0° 33' S. Br., 151° 34' V. L.).

Deres nærmere Bestemmelse maa imødeses med en vis Interesse.

Mit Bidrag til Kundskab om Udviklingen af Tricldurus bestaar i en lille Unge

(Tab. II, fig. 12), hjemført fra Surabaja (Java) med andre Fiske af Kapt. A. F. Andrea.

Exemplaret bar en Totallængde af 62 Mm., hvoraf det smalle Legemes Højde udgjør V20

eller 2'/2 Mm., Hovedets Længde 8 Mm. eller "-^/la; Snuden er 3 Mm. lang, altsaa ^/a af

Hovedets Længde, Øjets Tværmaal c. IV3 Mm. eller omtrent Vs af hele Hovedets Længde.

De to Kanter, der danne Snudens øvre Konturer, ere kjendelig ru og begynde midt over

øjehulen med en lille Torn; til ingen af Delene er der Spor hos den yngste af Museets

andre Tricliiurer. Der er omtrent 130 IVygfinnestraaler , alle uleddede, de to første

kjendelig ru; don første udspringer nærmere ved Gjællespalten end ved Øjet. Af Galfinue-

straaler er der 125, de forreste 12 smaa og tætstillede, de sidste e. 25 have A-Form,

der gaar brat over i den simple I'igform, som de andre antage. Sidelinien skraancr

svagt nedefter i sin forreste Del og synes at løbe forholdsvis højt paa Siderne af den lave

Krop. Det mærkeligste ved denne lille Fisk er imidlertid, at den har, om ikke virkelige

Bugfinner, saa dog (i Lighed med, hvad der er oplyst om Prometheus atlanticus)

to ru, c. 2 .Mm. lange Pigstraaler som Repræsentanter for de i ovrigt uudviklede Bug-

finner; de ere fæstede omtrent lige saa langt bagved Brystfinnerne, som disse ere fra

øjets Bagrand, indvendig besatte med stærke Torne, der vende Spidsen fortil, udvendig

med fine Asperiteter, der vende Spidserne noget fortil eller lige ud til Siderne. Et lille

Stykke foran Gatfinnens Begyndelse sidder en enkelt uparret Pig af lignende BeskalTenhed,

men kun halv saa stor; ogsaa den vil senere forsvinde fuldstændigt. — Paa en ung ost-

indisk Trivhitmis (haumelaf), der har en Totallængde af 123 .Mm., ere hine Bugfinno-

Pigstraaler sporløst forsvundne, saafremt de da nogensinde have været til Stede.

Da der hos 2r. muticus Gr. hos den voxne Fisk endnu er et Spor tilbage af Bug-

finnerne i Skikkelse af to smaa skælagtige Dannelser, der sidde paa det samme Sted som

Bugfinnestraalerne hos den beskrevne Unge, kunde det synes en rimelig Formodning, at

denne Unge horer til den nævnte Art. Der vilde da ikke ligge mere i den meddelte Iagt-

tagelse end, at hos den Side af TriclduvusSXiRgiiin , der ogsaa som udvoxen beholder et

mindste Rudiment af Bugfinner, ere disse hos Ungerne, paa et vist Udviklingstrin, repræ-

senterede af vel udviklede, takkede Pigstraaler; der vilde derimod ikke kunne sluttes heraf,

at det samme var Tilfældet med de Trichiurer [T. leptiirus, haumela etc), der som voxne

aldrig have mindste Spor til Bugflnner. Jeg tror imidlertid ikke, at den beskrevne Unge

tilhører 2\ muticiis; af Legemsdelenes Proportioner lader sig vistnok ikke slutte noget, thi
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de foniiidi-d sig med Alderen; heller ikke af Galfirineslraalernes Antal, der er en Del sinrre,

end jeg har fundet det hos nogen anden 'l'richiur (hojst 110) og derfor rimeligvis under-

gaar en Keduklion under Udviklingen. Sideliniens Lnb minder vistnok mest om T. mulkiis;

men den høje Nakke, som ndmærker denne Art, lindes ikke, og Ilyglinnen ndspringer i

længere Afstand fra Ojel end hos denne. Jeg tror derfor snarere, at den tilhører Tr.

haumela eller en anden af de indiske TrichinrerM, der som voxne mangle ethvert Spor til

IJugfinner, og jeg er tilbøjelig til at tro, at IJnglhinepigstraaler som de beskrevne ville findes

hos alle spæde Triehiurer. Dette maa imidlertid henvises til Fremtidens Afgjørelse.

') Over Arierne af denne Slægt syucs der endnu at svæve en vis Usikkerhed med Hensyn til deres

Anlal og Begrænsning. Efter min Mening er en IJednktion nodvendig, men jeg er uvis om, livur

vidt den skal gaa. Tr. muticus har hidtil ikke været kjendt Ira Allanterhavel; Kapl. Hyg om har

imidlertid i ISGO bragt os et Excmplar fra Havanna (376 Mm.), som kun ved en lidt mindre smækker

Legemsform er forskjellig fra 3 Exemplarer fra Trankebar, hjemfarte med •Galathca'.-Expeditionen.

Som betegnende for denne An kan anfores I) de skælformede Bugflnne-liudimenter, hvis Afstand

fra Brystfinnerne er lidt storre end disses fra Ojet; 2) den kjølede Pande og høje Nakke, samt liyg-

linnens lidspring nærmere ved Øjet end ved Gjællespaltens ovre Ende. 3) Sidelinien sænker sig

mindre brat og lober mindre lavt end hos Tr. lepturns og haumela, naar forst Kropsidens Midte

under den 13de Rygfinestraale. 4) Legemets Hojde er omtrent '/le af Totallængden, hos de indiske

(335—50 Mm.) Irli i l:14'/a, Hovedets Længde '/s eller nær derved; Øjets Tværmaal er næsten

det halve af Snudens Længde (1:2,1), knap '/» af hele Hovedets {l:6,i å 6,6) og slørre end Pandens

Brede; Snuden er paa det nærmeste Va af Hovedets Længde. Denne Art har G i 11 anset det for

fornodenl at udskille generisk fra de egentlige Triehiurer (Xepterns Art.) under Navnet iupfeocor/ram-

mns, hvilket rigtignok synes at være en mindre nodvendig Berigelse af Nomenklaturen (Proc. Ae. nat.

se. Phil, 1SG2, p. 126; 1863, p. 226).

Hos vore andre atlantiske Triehiurer {T. lepturus L.) er Legemets Hojde hos de storre

(SiD—630 Mm.) c. '/is, hos de mindre, all efter Alder og Storrelse, '/is— '22 af Tolallængden,

Hovedets Længde '/? eller '/», sjælden Vu af samme; Snudens Længde er ogsaa her paa det

nærmeste Vs af Hovedets Længde (1: 2,8 i 3,l); Øjet indeholdes hos de største 2'/3 Gang i Snudens

og 7 G. i Hovedets Længde, hos de mindre 2 Gange eller knap det (1:1,8) i Snudens Længde,

5,3— G G. i hele Hovedels; hos de slorre er det omtrent lig med lireden af den flade Pande, hos de

mindre derimod altid slorre end denne. Sidelinien sænker sig stærkt i Begyndelsen og ligger i sil

ovrige Lob nær ved Buglinien; den naar Sidens .Midte under den 9de— 10de Ryglinnestraale.

Vore andre ostindiske Triehiurer har jeg kun kunnet henføre til én Art {Tr. haumela Forsk.), og

del stiller sig endda tvivlsomt for mig, om denne er forskjellig som Art fra Tr. leptunis. Sammen-

lignes Maalforholdene, vil man finde, at hos de slørre (640—790 Mm.) er Højden ''13 eller '/h af

Tolallængden, hos de mindre ^'31 eller ' ig, gjennemgaaende allsaa større end hos T. lepturus;

Hovedets Længde forholder sig til Totallængden hos de slørre som 1:6 ii 6,-i, hos de mindre som

1:7,1 å 7,8; Snudens Længde er ogsaa her saa nær som muligt '/s af Hovedets Længde; Øjets

Tværmaal er hos de storre c. Vs (1:2,5 i 2,2), hos de mindre omtrent det halve (1:2,1 a 1,9). af

Snudens Længde, forholder sig = I : 7,7 å 5,s til hele Hovedels Længde; hos store Exemplarer kan

det være ubclydeligt mindre end Breden af den Hade Pande, men i licgelen er det noget slorre

end denne. Nakken og Sidelinien o. s. v. som hos T. lepturus.

Det vil heraf ses, at man (-Histoire naturelle des Poissons«, VIII, p. 240 elc.) i al Fald har

angivet Forskjellighcderne i Proportionerne mellem T. lepturus, haumela og savala altfor absolut,

vistnok fordi man har holdt sig lil for faa Exemplarer. 1 Uyg- og Gatfinnens Straaletal har jeg

ingen væsentlig eller kunslant Forskjel kunnet finde mellem de 3 undersogte Arier. Er Guvier's
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Da den Tanke har været udlalt, at der hlandt de gaadefulde "Helmiclitliyidern maaske

kunde være IJnger (Larver) af 'l'ricliiurer, vil jeg endnu lilffije, al skjonl Museet har mange

Exeniplarer af Leplocephalcr og lignende Skabninger, er jeg ikke hidtil stodt paa nogen

Torm , Inori jeg kunde formode et yngre Udviklingstrin end det her beskrevne af en

Inchmrus.

Ved de af vore Søfarende og Rejsende udforte Indsamlinger af pelagiske Dyr har

det været mig muligt at forfølge Gemjiijlus-Slæj^len^) tilbage fra store fuldvoxne Individer

paa over 3 Fods Længde (980 Mm.) til smaa Unger, af hvilke de mindste kun cre 9 Mm.

lange og ikke kunne have været ret længe ude af vEggel-). De mindre Unger ere fangne

med Slæbenettet i Overfladen af det aabne Hav; de større ere dels erhvervede paa samme

Maade , dels fundne i Maver af Sværdfiske {TetrujAurns) , Albacora"er og Dolliuer, til Dels

derfor saa medtagne af Fordøjelsen, at de maaske ikke med Sikkerhed vilde kunne erkjeudes

for hvad de ere, hvis ikke TInj7'sites-Gn\[^pen og Uempylus-Slægten besad en Ejendommelighed

i deres Benbygning, som udelukker enhver ellers mulig Forvexling med Fiske af lignende

Legemsform. Da denne Ejendommelighed ikke omtales i "Histoire naturelle des Poissons«, som

overhovedet ikke indeholder noget om Gempylcrnes Skelelbygning^), vil det va^re rigtigt her at

nævne, at umiddelbart under den tynde Hud lindes der hos G. serpens et System af et Slags

Beskrivelse af T. savala ri.^lig — il. v. s. ere de for dcii :iiii;ivnc Tal og Maalforholil noi;enliU](lc

faste — Ijetvivlcr jeg imidlertid ikke, al det er en fra T. hauviela forskjellig Art, der er iiljekjciidt

her i Samlingen. Guntlier's Diagnose giver den imidlertid en siMrre Liititude i Slraaletal og

Proportioner. Smlgn. ogsaa Dav: »Fishes of India«, p. 200— 201.|

Swainson's Slægt Zyphothyca (1. c, II, p. 239) falder sammen med Gemi^ijlus Cnv. (s. si.). Dens

T)pc [G. coluber) er sikkert ikke artsforskjellig fra G. serpens. Original-Kxemplaret (fra Olaitil var

kun 11 Tommer langt, hvilket forklarer de fleste af de Forskjelligheder, som C u vier' og Valen-

ciennes troede at finde mellem den og 6. serpens (jfr. Beskrivelsen af dennes Unger her i det

fiilgende). Forvirringen i Slægtsbenu'vnelsen hidrører fra, at Swainson aldeles vilkaarligl til Type

for Genipyhis log Cuvlers G. prometheus, som, hvis den skal skilles fra Thyrsites, bliver Tvpen for

Slæglen Prometheus. Poey begik (Repertorio, 11, p. 36S) omvendt den Kejl at opføre en typisk

Oempylus (ophidianus P.) som en Prometheus. 1 •Knnmcralio piscium cubcnsium-, p. I3fi [34], har

den alter skiftet Navn og er blevel en Nealotus.

De Steder, hvorfra Museet har modtaget Gempylus serpens paa et eller andet L'dvikliiigslrin , ere,

foruden Havanna, hvorfra Hygom hjembragte et '/lo M. langt Exeniplar, følgende:

22° N. Br. 56'= V. L. (Hygom; 4° N. I)r , 34° V. L. (i en .Albacoru.) iHygom).

20° 57' N. lir., 24° 23' V. L. (Reinhardt); 3° 44' N. Ur., 17° V. L. (Andrea).

13° 49' — 25° 42' — (Thomsen); 1°10' — 29° 10' V. L. (i Maven af en Dollin) (Andrea).

7° N. Br., 20° V. L. (Mygoin); 3° S. Br., 29° V. L. (i Maven af en Tetraplurus] (Hygom).

Ilesndeii fra det indiske Hav nogle Unger:

China-Søen (Reinhardt. . Gaiathea. -E.\pedit.); 4° S. Br., 87° 60' O. L. (Thalbitzer).

17° N. Br.; 115° 40' O. L. (Andrea); 5° 21' S. Br. Sl° 56' 0. L. (Mathiesen).

De omtales imidlertid i Poey 's Beskrivelse af 'Oempylus ophidianus« (som er selve G. serpens)

(Mcmorias, 11, p. 247). Jeg finder dem ligeledes hos Thyrsites atun {chilensts) og hos Nealotus triiies,

af hvilken Hygom fandt (1S62) lo unge Exeniplarer i Maven af en Albacora paa S° N. Br. og 24° V. L.

De ere stærkt medtagne af Fordøjelsen, men det ene især dog endjiu bestemmeligt.
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Bi-Ribben eller rettere Hudribber — lange, tynde, traadformise FCnogler, som iidgaa bagud

i to Ketniii.ser (op og ned) fra Kropsidernes Midte (der omtrent svarer til Sidelinien),

lejrede parallelt i samme Hække, men noget skraal, saaledes at de danne meget spidse

Vinkler, de nedre med de ovre. Den øvre Sidelinie, som Cuvier omtaler, mødes med

den nedre eller egentlige Sidelinie under en spids Vinkel i det Punkt, hvorfra ogsaa denne

udspringer, og som ligger i Linie med de første Uygfinnestraalers Fæste; den kan for-

folges bagtil indtil lidt foran den første "piimula spuria« eller i det mindste til lienimod

Slutningen af den (pigstraalede) første Rygfinne ')• At Huden er aldeles uden Skæl"), er

heller ikke nøjagtigt: foruden at der findes den Skælgruppe bagved Øjnene, som Cuvier om-

taler, maa det ikke overses, at Haleroden er næsten fuldstændig beklædt helt rundt med de

for saa mange Makrelflske karakteristiske smalle, langstrakte Skæl, og derfra fortsætter Skæl-

klædningen sig hos fuldt udvoxne Exemplarer dels et lille Stykke langs med den nedre

Sidelinie, dels et langt Stykke langs Fiskens Ryg i el Rælte, der nedadtil begrænses af den

øvre Sidelinie. Der er altsaa her noget tilsvarende tilstede til en Del af det saakaldte l>ryst-

harnisk («corselel») hos Thunfiskene, naar dette opfattes i sin fulde og virkelige Udstræk-

ning. At Ganen er tandløs, er heller ikke rigtigt; der findes paa den bageste Del af

hvert Ganeben 3—4 smaa Tænder hos udvoxne Exemplarer, og Poey's Gempt/lus (l'ro-

metkeus v. Nealotus) ophidiamis er derfor sikkert ikke andet end en typisk G. serpens. Det

er saa meget mindre overflødigt at fremhæve disse Punkter i Gempylernes Dygning, som

Slægten endnu i nyere Publikationer bliver urigtig karakteriseret^). Kjævetændernes Antal
22

varierer .temmelig stærkt, fra 1.5 eller IG i hver Kjævehælvte til -7 paa hver Side, deri med-

regnet de 2— 3 store forreste i hver Mellemkjæve. Hos vort bedst bevarede, nogenlunde udvoxne

Exemplar (70(i Mm.) har jeg fundet P. ugfinnerne dannede af en 7 Mm. lang Pigstraale

') Den er ikke kommet med paa den GarrcU'ske Anjijdning af en G. se7-pens fra Sand\vic)i-Oornc

(Fisc)ie d. SiJdsee, Tab. LXVIII, fig. B). Hos 'Thyrsites iirometheo'ale.t • (vel nærmest en Fromellieus

for øvrigt) er der ogsaa, efter Beskrivelsen, en dobbelt Sidelinie, men de to Sidelinier forene sig fursl

nnder den femte liygjiigslraale, saa at Sidelinien kan beskrives som -kløvet, den ovre Gren lobende

nær ved Bygprofilet, tabende sig under den blodstraalede Uel af lijgfinnen, den nedre sænkende sig

i en Bue til Midten af Legemets Sider-. Hos Epinmda magislralis Poey (Memor., I, pi. 32, fig. 3) er

noget llgneude Tilfældet, med den Forskjel, at den nedre Gren lober temmelig nær ved Bugprofilet,

og at den øvre fortsætter sig næsten lige til Halefinnen. Hos andre 'Thyrgitidæ«: Thyrsites atun,

lepidopoides, Nesiarchus, Nealotus, Prometheus, findes, efter hvad der foreligger, kun én simpel Side-

linie; hos Euvettus skal denne endog mangle eller være utydelig, skjønt tydeligere hos den levende

Fisk. Uen øvre Sidelinie gjenfindc vi hos Carangider.

') •Toutc la peau de ce poisson parait lisse; on ne lui distingue aucune écailles« (Histoire natur. d.

Poissons, VIII, p. 210).

') F. Ex. Andr. Garrett: Fische d. Siidsee, IV (1S75) (Journal d. Mus. Godcffr., IX) (S. IOC): .Kiirper

schuppenlos, Bauchflosson bis auf einen kleinen Stachel reducirt; Gaumen ohne Zahne« — hvilket

imidlertid altsammen har sin naturlige Grnnd i, at •British Museum« endnu i IS7.^ ikke besad

denne Fisk, hvorfor Dr. Giinther aldrig havde været i .Sland til selv at undersoge den.
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og 4 niødstraaler'). Straalelallet i de uparrede Finner er lios det samme Exemplar

D: 31. 14. VI; A: 1 .13. VI-). Til Sammenligning med de ældre Beskrivelser og de i

det følfjende nærmere omtalte Unger kan endnu anføres, at Legemets Ilojde indeholdes

14V2— 18 Gange i Totallængden, Hovedets Længde .5,5 til .'),8 (lang i samme, Øjets Tvær-

maal 7— 7,7 Gang i Flovedets Længde, og al Hrystfinnens Længde indeholdes omtrent 12

Gange i Tolallængden.

De Forandringer i Gempylernes Fysiognomi og Proportioner, som indtræde, naar

man kommer ned til yngre Stadier, ville fremgaa af nedenstaaende Udmaalinger") af 4

Vngcr (A — J)), som Kapt. Andrea fandt i en nolfin-Mave, men som desuagtet ere i en ret

vel bevaret Tilstand (smlgn. Tab. III, fig. 8). Det vil af disse Maal ses, at hos den største af

disse Unger (.4) (c. 200 Mm.) indeholdes Legemets Højde næ.sten 20 Gange i Totallængden,

men al derfra ændres Forholdet efterhaanden, som man gaar nedefter, saa at hos det mindste

(7>) af dem (78 Mm.) indeholdes Legemets Højde kun Li';« (lo,6) Gang i Totallængden;

Hovedets Længde forholder sig til samme som Ii:5,l ii 6,3, men synes ikke at vise i sine

Variationer nogen bestemt Sammenhæng med den aftagende eller tillagende, absohite

Størrelse. Øjets Tværmaal indeholdes .5 — fi'/'-j Gang i Hovedets Længde, og er i det hele

taget forholdsvis større, jo yngre Fisken er. lirystfmnernes Længde indeholdes hos den

største af disse Unger 11) Gange i Totallængden, hos de andre IG— 17 Gange; de ere alt-

saa forholdsvis kortere end hos den voxnc Gempylus serpens, men deres Længde er dog

(forholdsvis) lidt større hos de mindre af disse Unger, paa Grund af den mindre langstrakte

Legemsform. Hos et endnu yngre Exemplar (E, 28 Mm.) (Tab. IH, fig. 7), der dog endnu

nogenlunde har G««/)?//!^«!- Fysiognomiet, ændres disse Forhold saaledes, al Højden inde-

holdes 9,4 Gang i Totallængden, Hovedets Længde er to Syvendedele af samme. Øjets

Tværmaal en Fjerdedel af Hovedets Længde og lig Hrystfinnernes eller en Fjortendedel

af Totallæmgden. Alle disse Exemplarer ere sølvhvide med sort eller sorlebrun Ryg, hvilken

mørke Farve dog indskrænkes ti! et smalt Bælte, der er skarpt begrænset mod de sølv-

hvide Sider, som hos megen anden pelagisk Fiskeyngel. Straalernes Antal har jeg

fundet at være: D: 31— 32 . 1 1~I2 . VI; A: 2 . 11— 12 . VI— VIH). .leg har saaledes altid

') •Vcntrals miiiute, 1.5« (Gill i. c). Ogsaa Poey angiver V: 1.5. "Des ventraies piesquc iniper-

ceptililes" ; "en ctieicliant bien j'ai découvert dos ventraies excessivement pelites, et qiii ni'oiit paru

formées d'une trés-pelite épine et de rayons presque indiscernal)les" ; "poiir loutes ventraies il y a

deux pelites épines niinces et poinlues, A peine du sixiénic de la liauteur du corps , avec nn on

deux rayons presque invisibles dans lenr aiselle« (Cuvier, 1. c, pp. 207— 12).

'} Poey angiver: D: 31 . 13. V; A: 2. 12. VII.

»)
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kunnet paavise to frie Pigstraaler foran Gatfinnen; de ere størst, forholdsvis, lios det

yngste Exemplar {E) af denne Uække. Biigfinnernes Pigstraaler variere kun lidet i absolut

Længde fra de storste til de mindste af disse fem Unger (fra c. 3 til c. 2 Mm.), ere altsaa

forholdsvis storst hos den mindste af dem alle, hvor de ere lige saa lange som Bryst-

finnerne og som Rygfinnens Pigstraaler; de ere ru, fint takkede paa begge Sider. Hos de

mindre af disse Explr. har jeg ikke kunnet finde andre Bugflnnestraaler end disse, hvorimod

jeg hos et endnu yngre (2 2 Mm.) har set mindst én Straale til, og hos to af de større {A og

C; har kunnet overbevise mig om Tilstedeværelsen af to fine Straaler paa hver Side foruden

Pigstraalen. Til Skæl ses intet hos denne Række af Exemplarer, ej heller Sidelinie, hos de

mindre ; hos C lader denne sig dog forfølge et kort Stykke, og hos de to største (A og B)

er den egentlige Sidelinie tydelig i hele Legemets Længde, den øvre kun til midt under

første Rygfinne omtrent. De subkutane Ribber ere synlige allerede hos Exemplarer af

78 Mm. s Længde (/>|; Halefinnens kløftede Form derimod endnu mindre tydelig ved en

Totallængde af c. 100 Mm. [C]. Hos det yngste Exemplar af denne Række {E), altsaa

ved c. 30 Mm., ere Smaaflnnerne (pinnulæ spuriæ] vel tilstede, men utydelige, da de for-

bindes og næsten skjules af en Hinde, som ogsaa hos de noget større forbinder dem ved

deres Grund. Der er her endnu Spor af en Tornbevæbning paa Forgjællelaaget og Gjælle-

laaget, som er forholdsvis mere udviklet paa yngre Udviklingstrin.

Endnu yngre Gempyler (12— 19 Mm.) (Tab. HI, fig. 6) faa et endnu mere af-

vigende Udseende ved den yderligere Forkortelse, som Legemet er undergaaet; til det

baandformige er der nu ikke mere Spor; Legemsformen er tendannet som hos en ikke

videre langstrakt Thyrsites; Straaletallet i første Rygfinne (c. 30) viser dog, uden at efterlade

nogen synderlig Tvivl , hvad det er man har for sig. I Stedet for al være nogenlunde

lige høj i sin hele Længde (som i Fig. 8), er denne Finne nu højest fortil, hvor Straalerne

have samme Længde som Legemets Højde samme Steds , og aftager derfra jævnt mod
anden Rygfinne. Bugfinnernes Pigstraaler ere nu saa lange, forholdsvis, at deres Længde

er lig med deres Afsland fra Øjet og rigelig dobbelt saa stor som Brystfinnernes Længde.

Den længste (bageste) af de to frie Pigstraaler foran Gatfinnen er nu saa stor, at den i

Længde fuldt kan maale sig med den egenllige Gatfinnes første Straale. De anforte

Maal af et Exemplar [F) af denne Gruppe (17 Mm.) vise, at Legemets største Højde

nu kun indeholdes 6,8 Gang i Totallængden, Hovedets Længde 3,4 Gang; Bugfinnepig-

straalernes Længde er omtrent Vis af Totaliængden. Til Smaaflnnerne ses aldeles intet;

ved at tælle Straalerne under Mikroskopet kan man overbevise sig om, at det fulde Straaletal

er tilstede (D^: 30; D-: 19; A: 2. 17); men de sidste Straaler, der senere udsondres som

Smaafinner, ere endnu ikke forskjellige fra de andre. Et endnu tidligere Trin af Gempy-

lernes Udvikling mener jeg at kunne paavise i nogle kun 9 Mm. lange Unger (Tab. HI,

fig. o), som ere fiskede af Kapt. Andrea i det indiske Hav paa 17° N. Br. og 115° 40' 0. L.;

der gjør sig her en yderligere Forkortning af Legemet gjældende ; Rygfinnen er endnu

højere og kortere o. s. v.; jeg har her kun kunnet tælle D: 27— 28.16, A: c. 18, men

det er ikke umuligt, at nogle af de korte, tæt sammenpakkede sidste Straaler i forste Ryg-

finne ere undgaaede mig, og bagved de tællelige Straaler i anden Rygfinne og Gatfinnen

er der et Finneparti, hvis Straaler endnu ikke ere tydeligt differentierede.

Vidensk. Selsk Skr., 6 Hække, nalurvidentk. oj malh. Atd. XII. 6. 58
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Man kjender saaledes nu, om jeg ikke fejler, næsten den hele Udviklingsrække af

denne pelagiske Fiskeslægt lige ned til et Trin , der maa ligge Udklækningen af Ægget

overmaade nær. Jeg vedføjer til Sammenligning Afbildningen af Ungen af en anden

TJii/rsites-aglig Fisk (Tab. III, fig. 3), omtrent af samme Størrelse (15 Mm.) som det

næstyngste afbildede Stadium af Gempylus serpens, fisket af Kapt. Andrea i Atlanterhavet

paa 30° 36' N. Dr. og 77° 25' V. L. Den ligner i høj Grad de beskrevne smaa Baand-

Makreler, har en lignende Form af Rygfinnen, Bugfinne-Pigstraaler af samme Beskaffenhed,

intet Spor til Smaaflnner o. s. v., men afviger ved Straaletallet: D: 20 + c. 18, A: c. 18,

hvorved den med temmelig Sikkerhed lader sig henføre til Thyrsiies atiin eller til Nealotus

iripes, maaske snarere til den sidste af disse, da Th. atun ikke er kjendt i Atlanterhavet.

Rygpigstraalerne ere ru af fine Torne, især de forreste, ligesom Bugflnnernes Pigstraaler,

og der er nogle Torne i Hjørnet af Forgjællelaaget og en ved den øvre Ende af Gjælle-

spalten, ligesom hos de unge Gempyler af samme Størrelse. Et Par endnu mindre Individer

(9—10 Mm.), ved samme Søfarende (37° 30' N. Br., 25° 15' V. L.), antyde et yngre Stadium

(Tab. III, fig. 4), jeg antager af samme Art, i al Fald af en ikke meget fjærnt slaaende Form

af T/i^røto-Gruppen ; Legemsformen er her endnu mere forkortet og Bugfinne-Pigstraalerne

saa lange, at de naa næsten helt hen til Gatflnnen. Analogien mellem dette meget tidlige

Udviklingstrin og det tilsvarende formentlige Stadium af Gempylus (Tab. III, fig. 5) er det

ikke nødvendigt nærmere at paavise.

Den iidolkformige Torn«, som omtales i Beskrivelserne af Nesiarchus, Nealotus og

Aphanopus som siddende bagved Gattet, foran Gatfinnen, svarer aabenbart til den større af de

to frie Pigstraaler foran Gatfinnen hos de unge Gempyler; senere blive disse Straaler tilbage

under Væxten og forsvinde til Dels. — Der kan her endnu erindres om, at Giintlier har

beskrevet (Gat. II, p. 349) en ung 2V-2" lang Fisk under Navnet Dicrotus armatus, der i

sine Karakterer har meget tilfælles med de ovenfor beskrevne unge Gempyler og Tliyrsiter

(s. lat.), men som — efter hvad J. Y. Johnson har oplyst') om en af ham kortelig be-

skreven, ung, ikke fuldt 6 Tommer lang Fisk, der kan antages at være den samme Form

paa et senere Udviklingstrin, — er Ungen af Prometheus atlanticus Lov/e; delte Individ mindede

endnu om Jyicrotns-Stadiel navnlig derved, at Smaafinnerne endnu ikke vare helt udsondrede

som saadanne, og ved at Bugfinnerne, der senere kun ere tilstede som skældannede Rudi-

menter"), endnu viste sig som ^single spines«^). Allerede Lowe har i øvrigt omtalt en

saadan yngre (5^/s Tomme) Prometheus atlanticus, hos hvilken disse ru Pigstraaler, der repræ-

Oni Nealotus og Dicrotus cfr. Johnsons Afhandling i •Proc. Zool. Soc.>, 1865, p. 443—37, samt en

Notis af Gill i .Proc. Acad. Pliilad.% 1862, p. 329.

) "Two minute shoit and Llunt scale-likc slumps or wails, alniost hiiiied in Ihe skin elc.« (Lowe,

Fishes of Madera, p. 146).

) "A single, siraighl, rough, sharp and prelly strong, spiny ray« (I. c).
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sentere Biigflnnerne, endnu vare saa lange, at deres Spidser netop svarede til Brystfinnernes.

Disse Iagttagelser ere jo i fuldkommen god Overensstemmelse med de her af mig med-

delte om andre Thyrsitider eller Gempylider og Trichinrider.

Jeg tor dog ii<ke lade den, om end svage, Mulighed aldeles uomtalt, som oftere har

fremstillet sig for min Tanke, at nogle af de her som spæde Unger af Gempylus og Nealotus

tydede Sniaafiske kunde tilhore Slægten Acanthocj/bium — en hidtil mindre paaagtet pelagisk

Fiskeslægt, som jeg faar Anledning til at omtale i et følgende Afsnit — en af de faaThynnider,

som har et større Antal af Pigstraaler i Rygfinnen, nemlig 25 eller 26. Da det er vanskeligt

at være fuldkommen sikker paa Straaletallet hos saa smaa Fiske, naar man ikke vil ofre dem

helt for Undersøgelsen, har det sin Mislighed at træffe Afgjørelsen i Henhold til dette ene

Forhold, saa meget mere som man ikke kan være vis paa, om der ikke muligvis anlægges

nogle flere Straaler end der senere kommer til Udvikling, eller at nogle forsvinde under

Dyrets Væxt, eller omvendt, at det fulde Tal allerede er tilstede hos den unge Fisk. Nogen

mere positiv Grund til at søge Acanthoci/bium-\Dge\ mellem de beskrevne Smaafiske fore-

ligger imidlertid ikke, og jeg skal derfor ikke her dvæle videre ved denne maaske dog ikke

synderlig nærliggende Mulighed. Halekjolene kunne selvfølgelig ikke bruges til at afpæle

Gei7)pulus-TI)i/rsites-Gm[ipen fra Tliynniderne paa dette tidlige Udviklingstrin; de fremkomme

først meget senere hos dem, der faa dem.

Forklaring af Afbildningerne.

Tab. II, fig 13. Ung Trkhnmis haumela'! fra Java, 52 Mm. lang, forslorrel 2'/2 Gang. IJugfinnerne ere repræ-

terede af to lange ru Pigslraaler, og en lignende (uparret) sidder foran Galfinnen. Af denue

er et Straalepartl fremstillet for sig, i noget forstarret Maalestok.

Tab. III, flg. 3. Fiskeunge af Thyrsites-Grappen fra Atlanterhavet, rimeligvis af Nealotua iripes Johns. For-

stønet 3 Gange.

Tab. III, fig. 4. Yngre Stadium, formentlig af samme Art, ligeledes fra Atlanterhavet. Forstorret S'/a Gang.

Tab. III, flg. h. Formentlig yngste Udviklingstrin af Gempt/lus serpens Sol,, fra det indiske Hav. Forstorret

3 Gange.

Tab. III, fig. li. .Samme Form mere fremskreden i Udvikling, men ligesom de foregaaende endnu paa "Dicrotiis'-

Stadiit. Forstorret 2'/j Gang.

Tab. III, fig. 7. Gempylus serpens Sol., paa Overgangen fra 'Dicrotus'- til Gcmpj/to-Stadiet. Har endnu Torn-

bevæbning paa Hovedels Siuer og forholdsvis lange Bug-Pigstraaler. Forstørret 2 Gange.

Tab. III, fig. 8. Ungdommelig Gempylus serpens Sol, Omdannelsen i alt væsentligt fuldfort. Af en »Albacora--

Mave, i Atlanterhavet. Naturl. St.

Fig, 5_s give altsaa formentlig eii sammenhængende Række Uilloder af denne Baand-Makrels

Fysiognomi paa forskjellige Trin af dens Udvikling; men det maa, til disses rette Opfattelse, ikke overses, at

de ere givne i en aftagende Forstørrelses-Skala.

58"
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6. Thynnus; Orcynus ; Pelamys; Cybiwn og Acanthocyhiwn.

(Tab. III, Fig. 1 og 2.)

De Bidrag, som jeg kan yde til Kundskab om de tidligere Trin af Thynnidernes Ud-

viklingshistorie, ere ubetydelige; men jeg tror at burde gaa lidt ind paa Arts- og Slægtsfor-

holdene indenfor Thunfiskenes Gruppe, over hvilke der endnu hviler en mærkelig, skjønt

ikke uforklarlig Dunkelhed. De Oplysninger, som jeg kan give, ere dog mindre af positiv

end af negativ Art; mit Materiale af denne Gruppe, der fremfor nogen anden maa regnes til

den pelagiske Fauna — nogle af dens Arter mere end andre — er langtfra stort nok til

paa alle Tunkter at kunne lede til afgjørende Resultater, men dog formentlig tilstrækkeligt

til at kunne udpege en Del af de svage eller usikre Steder, som trænge til nærmere Belysning.

Fra den »almindelige Thunflsk« (Thynnus vulgaris Cuv., Th. mediterraneus Risso,

Orcynus thijnnus Lin.) skjelnede Forfatterne til det store franske Fiskeværk og særligt

Cuvier, hvem det 8de Bind skyldes, under Navn af 77«. hrachypterus en Form, som allerede

af D uh am el var betegnet med Navnet «Alicorti», men som Middelhavets Fiskere dog

i Regelen ikke synes at skjelne fra den almindelige Thunfisk. Den skulde især

udmærke sig ved et mindre omfangsrigt "Brystharnisk«, som næppe naar ud

over den tiende Rygpigstraale , og hvis øvre Bugt naar fortil indtil hen under fjerde eller

femte; ved kortere Brystfinner (disses Længde indeholdes over 7 eller næsten 8 Gange

i Totallængden, denne maall til en Linie mellem Spidserne af Haleflnnen); ved en lavere

anden Rygfinne og Gatfinne; ved en, især hos yngre Individer, livligere Tegning

af mørkere, bølgende Tværstriber paa Ryggens blaa Grund, til hvilke der endnu er Spor

hos Individer af 18 Tommers Længde (men som altsaa forsvinde hos ældre?); samt ved

Tilstedeværelsen af en lille Svømmeblære; dens almindelige Størrelse angives til 3

Fod. Da Cuvier's Beskrivelse af Thynnus vulgaris netop er gjort efter et Exemplar

af denne samme Størrelse (1. c. p. 71), skulde der synes at være god Grund til at

antage, at de angivne ydre Karakterer vare udfundne ved at sammenligne éns store

Fiske, saa at der ikke vel kunde gives den Mistanke Rum, at de formentlige Artsforskjel-

ligheder kun beroede paa Forskjel i Alder og Størrelse. Alligevel kan denne Mistanke

ikke ganske undertrykkes; de angivne Karakterer ere for en stor Del netop saadanne, som

hos andre Former ere underkastede større eller mindre Forandringer med Alderen; det er

f. Ex. hyppigt nok , at anden Rygfinne og Galfinnen voxe ud , forlænge sig i Højden med

Alderen — jeg kommer tilbage til dette Forhold ved andre Arter i det følgende — at

Brystfinnerne ere forholdsvis længere. Farverne mindre livlige hos ældre Individer. Mindre

vis er jeg paa, om man tør slaa fast som almindelig Regel, at « Brystharnisket« har et

noget større Omfang hos ældre end hos yngre Individer af samme Art. Det kan

endvidere bemærkes, at Cuvier beskriver og afbilder (pi. 210) Brystfinnerne som længere
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hos den almindelige Thunfisk end andre have fundet dem; paa Museets to Exemplarer af

nordiske Thunfiske (det ene udstoppet, det andet skeletteret), der have en Længde af T'/sFod

og af 8^2 Fod, indeholdes deres Længde kun 6\'a til 6V5 Gang i Totallængden (til Hale-

finnens Bagrand, midt i Hugten), og Kroyer fandt dem (Danmarks Fiske, I, S. 241—44) endnu

kortere (1 :7'A2), netop som hos «Th. brachypterus«
,

paa et af ham undersøgt Exemplar;

de naa paa vore Exemplarer til den niende eller tiende , ikke til den tolvte Rygpigstraale,

som det skulde være Tilfældet efter C

u

vier, der angiver Forholdet mellem Dryslfinnernes

Længde og Totallængden (maalt til Linien mellem Ualefinnespidserne) som 1 : 5V2. Ligesom

Kroyer finder jeg, at "Brystharniskels« Grænser ere saa utydelige, at det ikke er muligt

deraf at tage nogen Karakter for Arten; jeg antager, at Sammenhængen er den, at alt som

Legemets almindelige Skælklædning ret kommer frem, udviskes Forskjellen mellem denne

og "Harnisket" mere og mere.

De Bidrag, der kunne hentes i Literaluren, lil at belyse Spørgsmaalet om Forholdet

mellem Th.vuUjaris og Th. hrachypterm, hjælpe os ikke langt. "British Museum n besad ingen

uTh. brachi/pterus«, da 2det Bd. af "Catalogue of Fislies« blev udarbejdet. Derimod ser jeg af

Steindachner's Beretning om haus Rejse til Spanien og Portugal^, at han anerkjender

denne Art og havde faaet to smaa Exemplarer af den, paa 14— 15 Tommer; af de de-

skriptive Data, som meddeles, vil jeg udhæve, at Overkjæven naar til midt under Øjet,

fordi dette stemmer med Cuvier's Afbildning (1. c. pi. 211), hvorimod den hos Th.vulgaris

kun naar til Øjets Forrand; var Th. hrachyptems Ungen af Th. vidgaris, maatte man, efter

Analogien med andre beslægtede Fiskeformer, vel snarest vente det omvendte Forhold, saa-

fremt der i denne Henseende er nogen Forskjel mellem ældre og yngre. Rygflnnestraa-

1ernes Antal angiver Steindachner til 14, ikke 13, som Cuvier har det for Th. hra-

chyptems og Th. coretta, saa denne Forskjel maa i alle Fald antages at falde bort. Stein-

dachner beretter endvidere, efter Brito Capello, at der ved Algarves Kyster skjelnes

Ichttiyolog. Bericht. elc. (Sitzungsber. d. Akad. Wien, LVII) S. G. Arten er ogsaa ogtaget i 3dje (R i-

chardson's) Udgave af Yarrell's "History of BrUish Kishes« (Vol 11, 1859, p.21S)), efter Couch,
men forbigaas, mærkeligt nok, i andet Bind af denne Forfatters »Fishes of the British Islands« (1863);

den optages forst i Tillægget i fjerde Bind (1865) og er, efter hvad dér siges, i dette Aar første Gang
fanget ved engelsk Kyst, men saa i flere Explr., 6—8 Tommer lange. Uen her pi. LXXXU' afbildede

og p. 426 beskrevne Fisk kan dog alddes ikke accepteres som en •Th. bracligpterus- ; dette

fremgaar allerede af Straalelallet: D: 24. 15. VIII; A: II .VIII. (Afbildningen viser endog 30 Rygpig-

straaler!). Det kan vel ikke være andet end Unger af Pelamys sarda, der endnu ikke have faaet

den for de voxne karakteristiske Tegning, men endnu have den ungdommelige, som ogsaa ud-

mærker den almindelige Thunflsk. Om den lialvdobbelte Sidelinie paa Afbildningen oplyser Texten

intet nærmere. 1 Richard son' s Bog er der i ovrigt slemme Konfusioner med Hensyn til Afbild-

ningerne af disse Former: hans 'Auxis vulyaris' (p. 224) er en Kopi af Cuvier's Pelamys sarda

(pi. 217) med Udeladelse af Skraastriberne; hans -T/i. brachypterus' (p. 219) forestiller derimod en

Auxis vulgaris og synes at være udfort efter Cuvier's pi. 216!
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mellem «Atun« (Tli. vulgaris) og «Albacora», og at del sidste (som af de Søfarende

i øvrigt anvendes paa en anden Art, hvorom mere siden) er Navnet paa 77«. brachy-

pterus , en Bemærkning, hvorved det ovenfor anførte, at Middelhavsflsiierne i Regelen

iiilie synes at skjeJne mellem dem, lider en lille Indskrænkning. Den stærkeste Grund-

vold for den sidst nævnte Arts Selvstændighed skulde Tilstedeværelsen af en Svømme-

blære synes at afgive; thi dette Organ — som helt forbigaas med Tavshed i Cuvier's

Artikel om Th. vulgaris, hvorved det maa forudsætles som givet, at det mangler hos

denne Arl, da dels Tilstedeværelse fremhæves som noget for Th. h-achyptems ejen-

dommeligt — plejer man joM at frakjende "den almindelige Thunfiskn; dog ikke enstem-

migt, thi Malm'-) beskriver den hos denne, saa enten maa dens formentlige Mangel hos

Thunfiskene bero paa en Misforstaaelse, eller vor nordiske Thunfisk er artsforskjellig fra

Middelhavets! Canestrini (Fauna d'Italia, Pesci, p. 102) synes ikke selv at have undersøgt

nogen Th.hrachypterus og betegner den som sjælden i Middelhavel; Troen paa dens Selv-

stændighed modtager altsaa heller ikke fra denne Side nogen Styrkelse^). Vanskeligheden

ved al holde Th. brachypteius og vulgaris ude fra hinanden forøges ved den af Cuvier

opstillede vestindiske Mellemform, Ih. coretta: den beskrives med et "Harnisk« som

Th.brachypterus, men med Brystfinner som hos Th. vulgaris (en Femtedel af Totaliængden);

anden Rygfinne og Gatfinnen ere derimod igjen lavere; Smaaflnnernes^) Antal (tttt i Stedet
IX \

for —A kan vel tilskrives det beskrevne Individs Lidenhed (11 Tommer); men Arten

skulde dog, efter Plées Angivelse, blive lige saa stor som den evropæiske Thunfisk,

hvilket er i sin Orden, hvis den ikke er artsforskjellig fra denne. Den vestindiske

Thunfisk henføres ogsaa af Poey (Repertorio flsico-natural, II, p. 360), om end med nogen

Tvivl (der har faael et stærkere Udtryk i »Enumeratio piscium cubensium«) til Th. vulgaris,

og Rigtigheden deraf synes der foreløbig egentlig ingen Grund til al betvivle.

Selv har jeg havt Lejlighed til at undersøge et Skind af en IBVa Tomme lang Thunfisk

fra Nizza, der er sendt Museet under Navn af «Thynnus vulgaris«, samt ved særdeles Fore-

kommenhed af Bestyrelsen for "Museo Civico di Storia Nalurale di Genova«, et delle Museum

') F. Ex. Stannius's •Zootomie d. Fische», 2clen Udg., S. 221, Anni. Cuvier's og Duvernoy's
• Lefons d'analoniie comparée« (:Me édit.), VIII, p. 701; Milne Ed wards 's "Legons sur la physio-

logie et l'anat. comp.> etc, II, (1857), p. 37^.

^) Goteborgs ocli BohusUius Fauna II, S. 415.

^) Stossich (Prospetlo della fauna del mare Adrialico, Boll. Soc. Adr. Trieste, V, p. 47) opfnrer kun

de sædvanlige JVii/imus-Arlcr , deriijlandt Th. peluinijs, samt Auxis Bochei og Pelamys sarda, men

hverken •Th. brachypterus' eller -Th. brevipimiis'.

') Cuvier tildeler Thynnus vulyaris =jjj, men afbilder j-^. Figuren i "Regne Animal, édit. illuslr.« viser

snarest — , d. v. s. den farste af de j^ er endnu ikke fuldt adskilt fra Hovedfinnen Slorer

X
(1. infra cil.) tæller ogsaa ^g. Der kan her saa lidt som f. Ex. hos Scomberesox (se et senere Afsnit)

lægges Vægt paa smaa Variationer i disse Forhold.
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tilhorende Uniciim, et c. 9 Tommer langt Exemplar, bestemt som Tltynniis Irevipinnis Cuv.

;

det kunde dog maaske lige saa godt lienfores til Th. hrachyptems. Jeg anser det i ethvert Til-

fælde for at være Ungen til den almindelige Thunfisk (Thynims vulgaris s. Ovcynus thynnus] og

skal derfor lier skænke det lidt nærmere Omtale. Begge Exemplarers Maal (som for det størres

Vedkommende rigtignok ikke kunne gjore Fordring paa fuldstændig Nøjagtighed) opføres

nedenfor under C og i)'). Hojden indeholdes lidt over 4 (4,2) (D) eller henved 4 Gange

(3,9) (C) i Totallængden, Hovedets Længde ikke fire: H,8 [D) eller 3,6 (C); Brystfinnerne

naa til 8dc Rygpigstraale; deres Længde indeholdes 8 (D) eller 7 (C) Gange i Totallængden,

til Indsnittet i Halefinnen. Del kan bemærkes, at Rygfinnens Udspring svarer omtrent til

Midten af Brystfinnens Fæste, hvorimod man af Cuvier's Afbildninger af Thynnus vulgaris

og Th. hrachyplerus (pi. 210 Og 211) skulde antage, at Rygfinnen udsprang i Linie med det

forreste Punkt af Brystfinnens Fæste; dette er dog næppe rigtigt for nogen af dem;

Thunfisken forholder sig i denne Henseende netop som de her omhandlede Smaaformer.

Overkjævebenet naar hos den mindre [D] til midt under Øjet, hos den storre kun til

Pupillens Forrand; Indsnittet i "Harnisket« til 3dje og 4de Rygpigstraale omtrent, hos det

mindre; hos det større synes dette Punkt ikke længere at kunne bestemmes med Nøjagtig-

hed. Skællene paa den Del af Huden, der falder udenfor merbemeldte "Harnisk", ere hos

C særdeles tydelige og allerede hos D tydelige nok, om end finere og mindre i Øjne

faldende end hos C. Allerede af denne Grund kunne de ikke være Unger af Th. thunnina

(jfr. det følgende), og dette bekræftes ved en Undersøgelse af Tandforholdene; saavel Gane-

som Fomcr-Tandgrupperne ere hos dem begge vel udviklede og af lignende Form og Ud-

strækning som hos den udvoxne Thunfisk. Tændernes Antal i hver Overkjæve- eller

Underkjæveside er hos D omtrent 26. Begge Exemplarer have ogsaa en ret tydelig Teg-

ning af buede (fortil konvexe), afvexlende smallere, lyse, og mørke, bredere, Tværbaand over

Hyg og Sider. Jeg ser ikke nogen Vanskelighed i at tyde dem begge som yngre

Former af selve Thunfisken (Thynnus vulgaris eller Orcynus thynnus). Jeg finder hos dem

begge 14 Straaler i første Rygfinne og
yjyy

(C") eller — (D) Smaafinner. Uden endnu at

turde betragte Spørgsmaalet som endelig afgjort (hvortil der bl. a. vilde kræves Under-

søgelse af Benbygningen), tror jeg dog, at der er overvejende Sandsynlighed for, at de to

kortfinnede Cuvier'ske Arter kun ere opstillede paa Ungdomsformer af den store Thunfisk

og muligvis tillige af den lille Thunfisk {Thynnus thunnina).

Den vestindiske "Corettan giver os Anledning til at se os videre om efter fremmede

') c. D. c. D.

Længde til Halefinnens [Jugl 352 Mm 237 Anden Bugfinnes Hnjde '21 Mm. 15

Største Hnjde c. 90 — 56 Galfinnens Hojde ? 20 — 13

Hovedels Længde 97 — 03 liryslfinnernes Længde 50 — 30

Ojcls Tværmaal ? 17 — 11 liugfinnernes Længde 31 — 25

Forste Rygfinnes Hnjde ... 2!) — 23 Afstand mellem Halefiiinespidserne . .S7 — 52.
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ThunQske. At Slorer skjelnede den nordamerikanske »Horse-Mackerel" eller "Albicore«

—
• en 8V2— 9V4 Fod lang Fisk — under Navn af Th. semndodorsalis fra Th. vulgaris,

bar aabenbart ene og alene sin Grund i, at lian kun bar sammenlignet sin Form med

Afbildningen i «Hisloire naturelle des Poissons«, pi. 210, der vistnok er udført efter et

noget yngre Exemplar med forholdsvis lav anden Rygfinne og Gatfinne og med forholdsvis

korte llalefinneflige. Flavde ban i dets Sted benyttet Afbildningen i u Regne Animal, édit.

illustr. ", pi. 145, der er efter et udvoxet Exemplar, vilde han have set sin første og tredje

Karakter falde bort; om Begyndelsen af Gatfinnen falder lige under eller lidt bagved anden

Rygfinne, afhænger væsentlig af, om man regner dennes sidste halvfrie Straale med til

Smaafinnerne eller ikke; Brystfinnernes Længde er ifølge Storer kun en Syvendedel af

Totallængden som hos « TIi. bracht/pterus«
; men hos vor nordiske Thunfisk kan den

jo være lige saa eller næsten lige saa ringe. — Med den almindelige Thunfisk vilde

jeg fremdeles være tilbøjelig til at identificere Th. orienialis Schl. (Fauna Japonica,

p. 94), 18 Tommer lang, med plettet Bug som Th. vulgaris, og med lige saa korte

Brystfinner som hos «Th. hrachypterus« (1:7). Adskillige andre Træk minde ligeledes

nærmest om denne Form, med hvilken den jo ogsaa stemmer i Størrelse; f. Ex.

Beskrivelsen af "Harnisket«; at Overkjævebenet ender midt under Øjet; første Rygfinne be-

skrives som paafaldende lav; 26—28 Tænder; der er VIII frie Smaafinner for oven og

neden foruden den halvfrie, der endnu ikke har skilt sig fra den sammenhængende Del af

Finnen; Bugten i Harnisket naar frem til sjette Rygpigstraale; D: 14 . 15. VIII; A: 14 .VIII;

P. 31. Det forekommer mig, at der her er god Grund til at sande Schlegels Ord (1. c.

p. 97): "cju'il est tres facile d'établir des espéces d'aprés des données incomplétes, mais

qu'il est impossible de trouver a ces espéces des caractéres précis, au moyen desquels

ou peut les reconnaltre et les distinguer des espéces voisines«. Indtil fornyede Studier

og Sammenligninger af et tilstrækkelig rigt Materiale godtgjøre, at der indenfor dette

Komplex af Nominalarter \Th. vulgaris, hrachypterus, coretta, secundodorsalis og orientalis)

virkelig findes mere end én Art, maa det være tilladt at betragte de fleste af disse Formers

Arts-Selvstændighed som, mildest talt, meget tvivlsom.

En særlig Gruppe indenfor Thunfiske-Slægten (i dens hidtilværende Omfang) dannes

af (iBonito»en [Thynnus pelamys] og "Thunnina»en {Tli. thimnina); de udmærke sig ikke

alene ved deres Lidenhed (c. 3 Fod, i det bojcste), men ogsaa ved at mangle Tænderne

• History of Fishes of Massachusetts', Mern. Arner. Acad. Arts & Se, V, p. 143, pi. XII, flg. 4.

Hvad der skal forstaas ved de 4 til 24 Tommer lange 'Th, secundidorsalis' , som nævnes i en

Artikel om Fiskene ved Kysten af Nord Carolina (Pioc. Acad. Ptiilad. 1877, p. 207), kan jeg selv-

følgelig ikke afgjore. Har det virkelig været unge Thunfiske, var det en interessant og, synes

det, ikke meget hyppig Fangst, som burde været benyttet til udførligere Meddelelser om Tliunfiskens

yngre Tiislande.



57 465

paa Plovbenet, en Omslændiglied, der hidtil synes at være næsten ganske overset^), og

som vistnok allerede i og for sig berettiger til at foreslaa en generisk Adskillelse mellem

dem og de store, ægte Thunfiske, i Analogi med den Maade, hvorpaa Grænserne drages

mellem de andre Slægter i Gruppen. Ved Mangelen af Plovbenstænder rykke disse to Arter

nærmere til Slægten Pelamys, med hvilken de ogsaa stemme i Størrelse, og fra hvilken de

— udvortes taget — vel egentlig kun ere forskjellige derved, at deres Kjævetænder ere

mindre og sidde mere tæt, hvorimod Pelamidernes ere storre og sidde mere spredt, samt

derved, at udenfor "Harnisket« er de ægte Pelamiders Hud skællet, de smaa Thunfiskes

(Bonito'ens og Thunnina'ens) derimod aldeles nøgen. Om T/i.pelami/s"), af hvilken jeg kun

har undersøgt et c. 15 Tommer langt Exemplar fra Atlanterhavet, nogle Hoveder og et ufuld-

stændigt Skelet, vil jeg kun bemærke, at "Bryslharnisketn hos denne Art har et større Om-

') Steindachner (]. c.) bemærker dog rigtigt, at Vomer-Tænderne manglede paa den af ham undersøgte

27'/2 Tomme lange Th. thunnina. Derimod ere Ganetænderne tilstede hos begge Museets Exem-

plarer af Th thunnina saa vel som hos en Th. pelamys, men kun smaa og i enkelt Række ; maaske

blive de mere og mere utydelige med Alderen. Paa 3 skeletterede Hoveder af "Bonito>er ser jeg i

al Fald intet til dem, og jeg kan derfor Ikke tro, at Tilstedeværelsen af Ganctænder vil findes

at være Regelen hos denne Art.

') Blandt Prof. Rcinhardt's Dagbogs-Optegnelser fra «Galatlieas» Rejse findes en meget detaljeret og

med sædvanlig Omhyggelighed udfort Beskrivelse af en Thynnus pelamys, som blev harpuneret

d. 10de Septbr. 1846, 31 Dage efter Skibets Afrejse fra Shanghai, paa 37° 52' N. Br. og 169° 39' 0. L.,

af en Flok, som fulgte Skibet om Morgenen. Dens Hoved opbevares nu skeletteret i Museet.

Exemplaret var næsten 23" langt. Højden over Brystfinnen indeholdtes kun ganske lidt over 4

Gange i Totallængden og var kun 3 Linier mindre end den største Højde, som faldt over 9de Ryg-

pigstraale; Hovedets Længde indeholdtes 3'/4 Gang i Totallængden, Brystfinnernes 6'/2 Gang; Af-

standen mellem Halefinnens Flige var knap en Fjerdedel kortere end Hovedet. Straaletallet var:

D':16; D': 3 -f 12 -f- VIII ; A : 3 -f 12 -f VII; P:2 + 26; V:l + 6; 0:42; den 16deRygpig-

straale var ikke synlig ovenfor den Fure, hvori hele første Finne kunde lægges ned; paa de forreste.

Rygpigstraalers Sider udgik bagtil en graaligsort Hudrand, der dannede ligesom 2 Klapper, som

skedeformig bedækkede en Del af Straalernes tynde Bindehud; den strakte sig fra Straalens Rod lige

op til Spidsen, idet den opad til blev smallere; bagtil blev den stedse mindre og svagere, indtil

den ganske forsvandt ved den 12te Straale. Anden Rygfinne begyndte I'/2 Linie bagved førstes Fure.

Den sidste Gatfinnestraale (foran Smaafinnerne) dannede en pladeformig Ildbredning; den tilsvarende

paa sidste Rygfinnestraale var mindre, næsten umærkelig. Smaafinnerne tiltoge i Størrelse indtil

den 5te foroven og den 4de forneden, hvorefier de alter aftoge. Hovedet var paa Kinderne og bag Øjnene

bedækket med store uregelmæssige Skæl af meget langstrakt og smal Form, der dog kun utydeligt

kunde skjelnes gjenneni Huden. Det bageste Næsebor var en lodret Spalte af S'/a Linies Længde,

stillet 2'/2 Linie foran Øjet, der var forsynet med et ringdannet, huilagtigt (adipast) Øjelaag. Skæl-

panseret havde paa hver Side to Indsnit og i alt 4 fremspringende P;irtier eller Spidser, en i Ryg-

gens Midilinie, en i Midten af Bugen og en paa hver Side. Den forst nævnte indfattede anden Ryg-

finne med en smal Bræmme og ophorle lige bagved denne; Indsnittet under den naaede til 9de

Rygpigstraale; Panserets fremspringende Sideparti ophørte egentlig under 12te Straale, men fort-

satte sig dog langs Sidelinien som enkelte Skæl næsten lige til det Sled, hvor denne skjultes af

den hudaglige, fra Haleroden udspringende Kam, d. v. s. under anden •Pinnula spuria sup-, Paa

det Sted, hvor Brystfinnerne lagde sig op mod Siden af Kroppen, fandtes et Indtryk, der var

skarpest begrænset opad, og hvori Brystfinnen fuldkommen passede ind. Det nedre Indsnit, der var

Vidensk. Sel.«k. Skr., 5. Riskko, nalurvi.lcnsk. Of malh. AM. XII. 6. 59
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fang end hos lige store Exemplarer af Tli. thunnina, og at jeg hos det foreliggende Exemplar

finder 16 Rygplgstraaler i Stedet for 15. Hos Tli. ilmnnina finder jeg ligeledes 15 eller IG

Rygpigstraaler; ifølge Steindachner kan Antallet af Smaaflnner bagved Gatflnnen synke

til VF. Mit Materiale af denne Art bestaar i et HVa Tomme langt Exemplar (rimehgvis

fra Middelhavet) og et næsten to Fod langt, som i Oktober Maaned 1878 blev fanget ved

Humlebæk i Øresundet i Bundgarn, samt et Skelet, rigelig to Fod langt, fra St. Thomas.

For at danne mig en bestemtere Mening om de Forandringer — for saa vidt disse

lade sig bedømme af et saa indskrænket Materiale — der muligvis ledsage en Tilvæxl

i Størrelse som den fra det mindre til det større af vore to Spiritus -Exemplarer,

har jeg foretaget de nedenfor anførte Maalinger'). Det fremgaar heraf, at Legemets
Højde hos det større Individ [Å] er større end Hovedets Længde, hos det mindre [B]

mindre end denne, som hos dem begge er en Fjerdedel (eller meget nær denne) af Total-

længden (til Halefinnens Bugt). Højden af første Rygfinne er hos det yngre lig

Hovedets halve Længde, hos det ældre større end denne, voxer altså a relativt; anden

Rygfinne og Gatfinnen voxe ligeledes, om end ikke meget stærkt; forst nævnte har hos B
ikke (som hos A) Halvdelen af første Rygfinnes Højde; Gatfinnen er hos begge lidt

højere, i samme Forhold. Brystfinnens Længde er i begge Tilfælde knap en Syvendedel

(l:7,.3) af Totallængden; den naar omtrent til 9de Rygpigstraale. Øjet er naturhgvis relativt

fuldkommen V-formigt, meget dybt og begrænset af mere regelmæssige lige Rande end de andre,

naaede til under første Rygpigstraale; Skælpanserets nedre Parti dannede en ligebenet Trekant, der

ikke naaede fuldt saa langt tilbage som Sidepartiet og omsluttede et trekantet Indtryk, hvori Bug-

finnerne passede ned. For øvrigt var Legemet aldeles glat, uden Skæl; kun langs

Randene af Skælpansret fandtes ganske smaa Skæleer, saa at sige Disniembralioner af Panseret.

Halerodens Kam var gjennemskinnende, klar, hvidlig, 2" bred, 3'" høj; fortil lob en tynd For-

længelse af den langs Sidelinien og bedækkede denne, og ved dens bageste Ende fandtes 2 smaa

Kamme, c 5'" lange. Hajryggen var meget dyb mørk staalblaa, hvilken Farve lidt ned ad Siden

opløstes af en meget lysere blaa, begge med rødlige og grønlige Skjær i visse Belysninger; Bugen

var sølvfarvet med 5 sortagtige Længdestriber, der borte op pludselig, ligesom de vare afskaarne,

hvor de stodte op til Panseret, de 3 til dettes Sideflig, de 2 til Bugpartiet. 1 den dybe mørke

Stribe bagved 2den Rygfinne fandtes paa hver Side 5 rundagtige Pletter af en levende lys ultramarin

Farve, dog kun saa længe Fisken var levende eller frisk. Øjets Iris solvfarvet med blaalige Pletter

og dyb indigofarvet PupiUe. De øvre Smaafinner vare sortagtige med en smal sølvhvid Bræmme
paa deres øvre Rand, de nedre sølvfarvede ligesom Gat-, Bryst- og BugDnnen, Halefinnen graablaa,

Rygfinnerne niørkgraalige, Rygpigstraalerne sølvfarvede o. s. v. — Fiskens Kjod var haardt og tørt,

men dets Nydelse havde ingen ubehagelige Folger, saaledes som flere Rejsende (Forster, Lesson)
have bemærket det om Th. felamys. — Pelamys chilensis er en paa Callaos Fisketorv almindelig

Fisk, der sædvanlig spises, men ikke er synderlig agtet. (Uddrag af Prof. R.s Manuskript.)

A. B.

Længde til Halefinnens Bugt 620 Mm.

Største Højde IfiO —
Hovedets Længde 155 —
Øjets Tværmaal 20 —
Første Rygfinnes Højde ... 83 —

3S0 Mm. Anden Rygfinnes Højde .

90 — Gatfinnens Højde 43 —
96 — Brystfinnernes Længde . .

15 — Bugfinnernes Længde . . .

48 — Mellem Halefinnespldserne

A.
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mindre hos det større Individ (1:6,4; 1:7,8); Afstanden mellem Halefinne-

spidserne hos det yngre mindre end Hovedets Længde, hos det større større end denne.

Overkjævebenet naar hos begge omtrent til midt under Øjet; der er i denne Henseende en

ilike ringe Afvigelse, til begge Sider, mellem Schlegel's og Giinther's Afbildninger:

"Fauna Japonica«, pi. -48 og »Fische d. Si'idsee«, pi. 93. Indsnittet i "Harnisket« naar til

syvende eller ottende Rygpigslraaie, lidt mindre langt fortil, saa vidt jeg skjønner, hos det

større Individ [A].

Jeg formoder, at Th. Lrevipinnis Cuv. (pi. 21.3) nærmest er en ung 2Vi. thuimina,

hvis den ikke ved nærmere Undersøgelse skulde vise sig at være en meget ungdommelig

Form af Th. vuhjaris. Det er nemlig ogsaa en «Art», som ikke i Literaturen har efter-

ladt sig noget Spor af at være bleven gjenfunden siden den blev beskreven — Cane-

strini synes lige saa lidt at have set noget Exemplar af den som af Th. brachypterus —
og hvis Karakterer derfor trænge til at verificeres paa ny. Den har kortere Bryst-

finner (1:9) og lavere Gatfinne og anden Rygfinne end Th. thunnina, hvilket jo

meget vel lader sig forlige med, at disse Karakterer ere upris d'un petit individu» ; den

forholder sig- i det hele, som Cuvier træffende bemærker, til Th. thunnina omtrent som

Th. hvachypterus til Th. vidgaris. Straaletallene ere væsentlig de samme. Med Th. thunnina

vil man fremdeles uden stor Betænkelighed kunne identificere Th. brasiliensis Cuv. (18

Tommer) og (med Day, «Fishes of India«, p. 252) den indiske Th. affinis Cantor, trods dennes

lidt længere Brystfinner (1 : 6V2). Arten vilde saaledes være udbredt fra Middelhavet til

Kattegattet (om end kun tilfældigt : to Exemplarer kjendes herfra) og til Massachusetts,

Vestindien og Brasilien, i det indiske og stille Hav fra Sechellerne til Japan og Selskabs-

Øerne. T7(. pelamys er kun sjældnere iagttaget i Middelhavet — hverken Canestrini eller

Steindachner kjendte den derfra, derimod nævnes den af Stossich (I. c.) og Doder-

lein'), — men er en rent pelagisk Fisk, der ligeledes har besøgt Kattegattet et Par Gange (to

Exemplarer fra svensk Kyst ere kjendte) og i øvrigt er truffet ved Nordamerikas Østkyst,

Vestindien, Brasilien, Ostindien, Japan, Otahaiti, »de farlige Øer» og Sydamerikas Vest-

kyst. — Til de osteologiske Ejendommeligheder, som udmærke Th. thunnina og pelamys,

kommer jeg siden tilbage.

Hidtil have Slægtsnavnene Orcynus og Thynnus været betragtede som ensbetydende").

Da man her har Brug for to Betegnelser, vilde jeg foreslaa at anvende dem saaledes.

') ProspcUo nielodieo delle varie specie di pesci elc. (Atli dell. Accad. di Palermo, VI, 1S78— 79).

Denne Fortegnelse løjender hverken Th. brachypterus eller Th. brevipinnis som sicilianske.

') Orcynus er ferst af Cuvier brugt som Slægtsbenævnelse for de meget langfinnede Thunfiske (Regne

Animal, 11, p. 314, 1S77), senere opgivet som saadan (Hist. natur, d.poiss., VIII, p. 120;, men adopteret

paa ny af Agassiz (Rccherches s. 1. poissons fossiles, V, p. 58). Navnet Thynnus har i øvrigt

Prioritet for en llymenopler-Slægt og burde derfor egentlig gaa helt ud af den ichlhyologiske

Nomenklatur.

59"
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at Orcynus bliver Benævnelsen paa do store Thunfiske med Tænder paa Plovbenet, hvad enten

de have korte eller lange Brystfinner, Thynnus for de smaa uden Plovbonstænder. Hver

af disse to Grupper synes kun at omfatte faa (to?) Arter. Som Slægter have de vist-

nok samme Berettigelse som Auxis, Ci/bium, PeLamys o. s. v. Til de anførte Karak-

terer vil man endnu kunne føje den, at Orcynerue ere skælklædte over hele eller saa

godt som hele Ryggen, «Thunnina»en og i'Bonito»en kun paa det saakaldte "Harnisk"

;

udenfor (bagved) dette er Huden aldeles nogen^). Hvad her er sagt om Orcynernes

ydre Beklædning finder ogsaa sin Anvendelse paa Museets meget unge (I5V2 Tomme lange)

Exemplar af en «Albacora» (Orci/?ius c/ermo), i Modsætning til de mere eller mindre fuld-

voxne /rhunninauer eller <'Bonito»er af lignende Størrelser, som foreligge. "Harnisket« er

derfor vistnok hos de ægte Thynni (m.) altid en tydelig, skarpt udpræget Dannelse,

medens det hos mine Orcyner sandsynligvis bliver utydeligt med Alderen og altsaa har en

mere forbigaaende Karakter. Om i øvrigt den mere eller mindre »kortvingede« ægte Thunfisk

(O. thynnus] Og de (mere eller mindre) «langvingede» »Albacorer« eller «Germons« kunne blive

staaende i Slægt sammen, som det her efter de ydre Karakterer foreløbig er forudsat, vil

vel nærmest være afhængigt af, hvor gjennemgribeude deres anatomiske (særligt osteologiske)

Forskjelligheder ere. Jeg kommer senere tilbage til denne Side af Sagen, naar jeg har

afhandlet de »langvingede« Thunfiske-Arter, som jeg nu vil underkaste en kritisk Revision.

Af disse Thunfiske med lange Brystfinner, som Søfolkene i Almindelighed

benævne "Albacorer« eller »Albicorer«, er der nemlig opstillet en hel Række af Arter: Th.

alalonga, albacora, germo, pacijicus, argentivittatus, balteatus, sibi og niacropterus — maaske alt-

sammen kun én Art, som mest passende kunde benævnes Orcymis cjermo (Lac). Jeg skal ved

Drøftelsen af Forholdet mellem disse Former gaa ud fra det omtalte, I0V2 Tomme lange

Exemplar, der er fanget paa h° N. Br. og 17° 40' V. L. i Atlanterhavet. Det har li Pig-

straaler i første Rygfinne, IX Smaafinner bagved anden og VIII efier IX (det er aldeles vil-

kaarligt, om man vil sætte det ene eller andet Tal; jfr. en Bemærkning af Dr. Giinther i

"Fische d. Siidsee«, p. 1.51) bagved Gatfinnen; denne og anden Rygfinne ere endnu, hos

denne unge Fisk, betydelig lavere end første Rygfinne (Forholdet er som 7: 10), uagtet

denne Finne er noget højere end Bugfinnerne ere lange (10 : 9); Brystfinnernes Længde (4'/'4")

er lidt større end Legemets Højde (4"), men mindre end Hovedets Længde (4V2"), der

indeholdes 3V2 Gang i Totallængden (til Halefinnens Bugt), og de naa lidt ind under anden

Scomber unicolor GeolTr. (Thynnus peregrinus Coll.), der i de fleste andre Henseender synes at være

ganske en Orcj/?u(s, afviger ligeledes fra Orcyiierne ved at være nogen udenfor Panseret; (la Pelamys-

Slægten, til hvilken den hidtil, men med Uret, har været henført, afviger den desuden ved at have

færre Rygpigstraaler og ved at liave Vomer-Tænder. Uen hor vistnok danne en egen Slægt (Orcynopsis

Gill). (Jlr. H. Colletl i Christiania Vid. Selsk. Forh. 1879, Nr. 1, S. 20-30 og Nr. 2, S. 1—3, pi. 1).

Udenfor Rygpanseret er Auxis ligeledes nogen, Peiam^s-Arterne (sarda og ddlensis) derimod skællede.
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Rygfinne; deres Brede er omtrent en Fjerdedel af deres Længde. Overkjævebenet naar til

midt under Øjet, Indsnittet i »Harnisketn fortil til under femte Rygpigstraale. Bugen har

den Tegning af Striber og Pletter, som beskrives hos »Thynnm argentivittatus«, men som vel

i øvrigt ikke er meget forskjellig fra den plettede Bug hos den almindelige ThunQsk. Vor

"Albacoraii vilde saaledes fuldstændigt kunne identificeres med Th. argenlivittatus , hvoraf

Quoy og Gaimard havde bragt Pariser-Museet et Exemplar paa 27 Tommer fra Atlanter-

havet og Duss umier et paa 25 Tommer fra det indiske Hav. .Men denne Form staar

paa den anden Side midt imellem Th. balteatus Cuv. {atlanticus), der har lidt mindre Bryst-

finner (en Fjerdedel af Totallængden; Originalexemplaret var 28 Tommer, og fra Trinidad)

og Th. alalonga Cuv. Denne Form, hvis Storrelse angives til 30—39 Tommer, afviger

efter Cuvier's Beskrivelse i flere Henseender fra den foreliggende: Legemsformen er

noget mere langstrakt; Brystfinnerne naa ud over anden Rygfinne og til midt paa den

egentlige Galfinne ^), deres Brede indeholdes 6V2 Gang i deres Længde, de ere altsaa baade

længere og smallere; Udsnittet i "Harnisket« naar fortil kun til tiende Rygpigstraale, dette

har altsaa en større Udstrækning bagtil; Gatfinnen og anden Rygfinne ere omtrent lige

saa hoje som første Rygfinne og ligesom denne hojere end Bugfinnerne ere lange. Men

disse Forhold ere uden Tvivl alle underkastede Forandringer med Alderen. Øjets Tværmaal

indeholdes derimod kun 4S'2 Gang i Hovedets Længde, hos vor forholdsvis lille "Albacora«

næsten 6 Gange; men denne Forskjel kan bero paa den forskjellige Maade, hvorpaa Maalet

tages , da Øjeæblet kan være mere eller mindre dækket af de omgivende Hinder. Smaa-
VIII IX

finnernes Antal angives kun til ^, medens jeg finder — hos de større «Albacorer», hvis

afskaarne Finner jeg har havt Lejlighed til at undersøge, og mindst ^ hos den ovenfor

beskrevne unge Fisk. Den prægtige Afbildning af »Tliynmis germo« (med hvilken Giinther

identificerer Th. argentivitiatus) i »Fische d. Siidsee« (pi. 96), udfylder ret godt Mellem-

rummet mellem vor unge "Albacora« og Cuvier's Th. alalonga (1. c, pi. 215): Bryst-

finnen naar til midt under anden Rygfinne og har de samme Proportioner, ogsaa i Forhold

til Legemets andre Dele, som paa vort Exemplar; Legemsformen er fremdeles den samme.

Øjets Størrelse og Pletterne samt Striberne paa Bugen ligeledes; men anden Rygfinne og

Gatfinnen ere paa det af Giinther afbildede noget større Exemplar voxede saa meget ud,

at de nu — ligesom hos Cuvier's Th. alalonga — have omtrent samme Højde som

første Rygfinne. Dr. Giinther bemærker om «den langfinnede ThunQsk i det stille Hav«,

at den kun ved større Førlighed og noget forskjellig Tegning synes at være forskjellig fra

den atlantiske »Tli. alalonga«; men saaledes, som en Modsætning mellem en atlantisk

Paa Couch's Figur (Hist. of the Fishes of the Brit. Islds., II, pi. LXXXIV; reproduceret hos Gervais

Boulart, II, pi. 49) naar den til Enden af anden Rygfinne; paa Uiehardson's (Varrell's

• History«, 3d. edit , II, p. 220), der rimeligvis skriver sig fra samme Kilde, naar den kun til midt

paa den nævnte Finne. (Cfr. en Notis i »Ann. Nat. Hist.«, XV (1S65), om dens Fangst ved Devoiishire.)
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og eu indopacifisk Form, kaa Sagen i al Fald ikke slillcs; thi Th. uryentivittaius,

der falder saa ganske sammen med TL pacificus, var jo delvis fra Atlanterhavet. Hos

Th. dbi (Fauna Japonica, pi. L) — hvilken Art rigtignok siges at naa en Længde af

10—12 Fod, men Afbildningen kan jo være efter et yngre Exemplar — have anden Ryg-

finne og Galfmnen endnu ikke naat første Rygfinne i Højde, Brystfinnerne ere netop lige

saa lange som Kroppen er høj. Indsnittet i "Harnisket« naar til ottende Rygpigstraale o.s.v.

Efter min Mening er det samme Værks Th. macropterm (pi. LI), der siges at naa en

Længde af 8— 10 Fod, grundet paa et ældre Exemplar af samme Art, hvor anden Ryg-

finne og Gatfinne ere voxede ud i den Grad, at den sidst nævnte, som er den længste, er

rigelig dobbelt saa hoj som første Rygfinne, hvilket — efter min Erfaring, der støtter sig

paa flere af vore Søfarende hjembragte Finnesæt af «Albacoreri> af forskjellig Alder — er

Tilfældet hos Albacorer af c. 4 Fods Længde. Hos endnu større forlænges disse to Finner

endnu mere, og man faar da et Billede som det, der ligger til Grund for Sloane's i

andre Henseender mislykkede Figur.

Er denne min Opfattelse af Sammenhængen mellem disse "langvingede" Thun-

fiskeformer i det hele rigtig, følger deraf, at Orcynus germo (alalonga) hidtil ikke i

sin fiddt udviklede Skikkelse, men kun i sin yngre Form, er bleven gjort til Gjen-

stand for Beskrivelse eller Afbildning fra Evropas Kyster eller fra Middelhavet. Det

er nemlig ikke alene i det indiske og stille Hav, at disse « Germons« (o: »War-men»,

angl.)' opnaa en Længde af 3, 6 eller 7 Fod (eller endnu mere). Vore Søfarende have

hjembragt Vidnesbyrd om "Albacorer« af lignende Størrelse fra Atlanterhavet, f. Ex. en

Halefinne paa 25 Tommer mellem Spidserne, hvilket ved Beregning giver syv Fod for

hele Fisken. Finnesæt, hvis anden Rygfinne og Gatfinne have en Højde af 18 og 19

Tommer, give ved en lignende Beregning en Længde af fem Fod. I flere Finnesæt af

"Albacorer« paa c. 4 Fod havde Bugfinnerne en Længde af 5V2 Tomme, Brystfinnerne af

12-13 Tommer, første Rygfinne en Højde af 6— 6V-2 Tomme, anden af 12^4— I3V4, Gat-

finnen af 12V2— 14V'2 Et Skiise af en »Albacora« paa 32 Tommers Længde, som jeg

skylder Kapt. Andrea, viser, at de to Bagfinner endnu ved denne Størrelse ikke ere

meget forlængede; den stemmer i denne Henseende med Cuvier's "TA. alalonga«,

som vistnok er opstillet paa en Fisk omtrent af denne Størrelse. Af de interessante

biologiske Oplysninger, som ere samlede af Gu vi er (1. c, pp. 128— 30) og Giinther

(1. c, p. 1.52) om denne Fiskeform, skal jeg her fremdrage den, at skjønt den spiller en

stor Rolle i Oceanets Overfladeliv, søger den dog egentlig sin Føde i en større Dybde,

henved 100 Favne, og dér maa Fiskeriet efter den, f. Ex. i Gascogne-Bugten, drives; jeg

havde derfor ikke behøvet — hvis jeg den Gang havde været paa det rene med Albacorernes

Synonymik — at beraabe mig paa Analogien med Sværdfiskene (Tetrapturerne) for at støtte

den Anskuelse , al ogsaa hine Makrelflske rimeligvis havde slugt de i deres Maver fundne
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Smaafiske') i et dybere Dælte end det, hvori Harpunen ramle dem selv. At de dog ogsaa

kunne fiskes upaa I)org», som Makrelen, frenigaar af Cooper's Angivelse om lians

KOrcynus pacificus«, til hvilken jeg senere kommer tilbage. Efter alle Erfaringer høre

"Albacorenn og 'iBonitenn [Chci/tius germo og Thynmis pelamys) til Thunfiske-Gruppens

mest pelagiske Former-), ere ægte Højsofiske i højere Grad end den store Thunfisk

(Orcynus tliynnus] og end den lille Thunfisk (Tlnjnnm tliummia], skjont de alle fire have

noget nær den samme kosmopolitiske Ldbredning.

Saa vidt tror jeg at man, uden at overskride det sandsynliges eller rimeliges

Grænser, tor drive Kritiken af de opstillede Thynims- ÅTler. Jeg niaa dog tilføje, at

naar jeg har trot at kunne reducere dem (med Forbigaaelse af nogle faa, som jeg ikke

her har Grund til at medtage, f. Ex. Thynmis hiJineaius, Gills Grammatorcynus) til fire,

da er denne Dom jo kun grundet paa mit (muligvis altfor indskrænkede) .Materiale, og

jeg er ikke hildet i en (muligvis illusorisk) Tryghed for, at jeg i alle Tilfælde skulde

have truffet det rette. iVlaaske er der mellem de formentlig apokryfe Arter dog nogle,

som fremtidige Erfaringer ville give fornyet Borgerret som selvstændige; men det maa

vistnok erkjendes, at endnu have de ikke denne, og at Sandsynligheden for Tiden er

mod dem. Muligvis vil Fremtiden kunne fremdrage Forhold, som jeg har maattet

lade ligge, fordi min Undersøgelse var begrænset ved det mig foreliggende Materiale.

Da dette altsaa ikke tillader mig at fælde nogen mere afgjørende eller endelig Dom end

det her, i Henhold fil det ovenanførte, er sket, har der heller ikke for mig været Anled-

ning til at drive Kritiken eller Drøftelsen af de foreliggende Beskrivelser til den yderste

Delail. Fmidlertid skal jeg endnu et Øjeblik opholde mig ved to beskrevne Former af

"Albacora»-agtige Fiske, med Hensyn til hvilke jeg ikke er kommet til noget bestemt Resultat,

• Til Kundskab om Eimantolophus og Ceralias', Vid. Selsk Skr., 5. R., XI, p. 322— 23.

• Bonito'en, skriver Kapt. Andrea, er den Hojsofisk, som jeg liyppigst har set og fanget; den ses

overalt i Nord- og Sydatlanlerhavet, mellem Vendekredsene, hyppigere og i større Mængde, jo mere

man nærmer sig Ækvator. I det indiske Hav h^ir jeg ikke set den .S. for 26° S. Br. og ikke O. for

70° ØL. I Java-Seen, Kina-Seen, det gule og japanske Hav har jeg aldrig set den.« (Jfr. dog

hvad ovenfor er bemærket i Anledning af den paa >Galatheas> Rejse harpunerede Bonito ) "Paa

Fonchals Fisketorv har jeg set den fra 10— 12 U til 100 "5 og derover. Naar Skibet løber 4—6 Knob

i Timen, ser man ofte store Skarer af Boniter lobe foran det for at fange Blæksprutler, Flyvefiske

og andre Smaafisk, som skræmmes op ved Skibels Bevægelse gjennem Vandel. De fanges da

enten med Elgier eller med Krog og Snøre, f. Ex. ved at binde en Flaske ved Krogen, saaledes at

denne er skjult i hin, og lade denne slæbe fra Nokken af Klyverbommen , saaledes at den

stadigt vipper i Overfladen af Vandet foran Skibet. Agter for dette har jeg kun fanget én. De

ses altid i Stimer og kunne løbe en temmelig Fart gjennem Vandet, men deres Bevægelse synes

noget klodset og ubehændig. — Om Albacora'en gjælder det samme som om Boniten , dog med
den Undtagelse, at jeg aldrig har set saa mange af dem; ofte ses de mellem hinanden, og de synes

at leve meget fredeligt sammen. IJnderliden kunne to Skibe sejle hinanden saa nær, at man kan

tale sammen gjennem Raabercn, og det ene Skib kan va're omgivet af Albacorer og Boniter og

fange mange af dem, medens man fra det andet ikke ser en eneste.«
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der foreløbigt kunde lilfrcdsslillc i del mindste mig selv. Det er Albacora-agtige Fiske, den

ene med for lange, den anden med for korte Brystfinner, efter Beskrivelserne, til at

kunne være ægte «Albacorer». Cooper's Orqpius jmcificus («Proc. calif. ae. nat. sc.», III,

1867, pp. 75— 77), indtil 33 Tommer lang, fra Kaliforniens Kyst, har Brystfinnerne af

en overordentlig Længde, næsten balv saa lange som Krop og Hoved tilsammen, altsaa

ikke saa lidt længere end hos C u vier' s Th. alalonga; anden Rygfinne er derimod ikke
VIII

højere end første, Gatfinnen endog noget lavere; der er ^ Smaafinner; Øjets Tværmaal

er Vg af Hovedets Længde, o. s. v. Der omtales ingen Pletter eller Striber paa Bugen.

Paa den anden Side har Poey's 1,8 M. lange Orcynns subidatus fra Cuba («Enumeratio
\ XI

piscium Cubensium«, pp. 71—72), med —^^— Smaafinner, høj Gatfinne og anden Rygfinne,

efter sin Størrelse og øvrige Udvikling paafaldende korte Brystfinner. Indtil disse Karak-

terer bekræftes ved fornyet Undersøgelse afholder jeg mig fra at erklære mig om disse

Arter. Tilstedeværelsen af flere distinkte Former af "Albacorem, med korte, middellange

eller meget lange o. s. v. Brystfinner i udvoxen Tilstand, vilde kaste det hele Artsspørgmaal,

indenfor Thunfiske-Gruppen, tilbage i en næsten haablos Tilstand af Usikkerhed og kaotisk

Forvirring. Jeg bliver derfor, indtil bedre Oplysninger foreligge, staaende ved det foreløbigt

tilkæmpede Resultat: 2 Thynnns og 2 Orcynus- Arier, foruden de os her ikke vedkommende

saakaldte "Grammalorcynern, der erc mig ganske ubekjendte.

Jeg har opsat, indtil denne Drøftelse af Albacora'ens Synonymik var afsluttet, at

gjøre Rede for, hvorledes de osteologlske Forskjellig heder, som man iagttager

hos de her omhandlede Arter, stille sig til Sporgsmaalet om deres Indordning i en eller

to Slægter. De Oplysninger om Thunfiskenes Renbygning, som man finder nedlagte i

Literaturen, ere temmelig sparsomme'). Mit Materiale har i denne Retning desværre heller

ikke været rigt, men jeg har dog, foruden et Skelet af en stor Tlumfisk og Skeletdele af

andre Individer af samme Art, kunnet benytle et nogenlunde fuldstændigt Skelet af en

Tliynims thimnina og ufuldstændige Skeletter af Th. pelamys og af en lille O. gcrmo eller

saakaldet dAlbacoran, samt adskillige Kranier af begge disse Arter. At O. germo og O.

iliynnus stemme overens i Henseende til Tandforholdene derved, at de begge have et

Parti af fine Kartetænder paa Plovbenet, hvilket ganske mangler hos Tbunnina'en og Boniten,

er allerede berørt; en Sammenligning af ældre og yngre «Albacora»-Hoveder synes at vise,

at Tandbælterne paa Plov- og Ganebenene have forholdsvis større Omfang og Brede hos

ældre end hos yngre Individer. I Henseende til Kraniets og Skelettets almindelige Karakter

og i Særdeleshed i Henseende til Ribbenenes ejendommelige Forhold stemme alle 4 Arter

overens; i sidst nævnte Henseende er at fremhæve de nedre (virkelige) Ribbens Fæste paa

Guvier beskrev kortelig SkeleUel hos O.thynnus og O. alalonga igerino) samt hos Thynnus thunnina

(brasiltensis), men ikke lios Th. pelamys. Lighed og Ulighed komme dog ikke ret frem i disse Be-

skrivelser. Afbildninger af disse Fiskes Skeletler kjender jeg ikke.
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Enderne af Spinæ hannaks og deres Leje tæt op til hinanden, i hele den bageste større

Del af Abdominalpartiet, samt deres ejendommelige Sabelform i et vist Parti; fremdeles at

de øvre, korte, uegentlige Kibben (IJiribben), der fæste sig forrest og tillige midt paa hver

Hvirvel, fortsætte sig lige til det Pnnkt, hvor Halens Sidekjøle begynde, o. s. v. Derimod

er der en karakteristisk Korskjel mellem Orcyni (m.) og Thjnni (s. str.) i et vist Parti af

selve Elvirvelraden, som beller ikke har undgaaet Opmærksombeden, for saa vidt som denne

er bleven rettet paa disse Formers Benbygning. En Beskrivelse af en af de forreste

Halehvirvler af en «Albacora» vil bedst oplyse Sagen. El saadant Hvirvellegeme (Vig. B)

bar paa hver Side to dybe (iniber, en øvre og en nedre, adskilte ved en vandret Ben-

væg; omtrent midt fia dels Uygside — paa dem, hvorom her er Tale, dog lidt nærmere

ved Forenden — udgaa Hygbnernc (Neiirapofyserne), som snart forene sig til én boj,

smækker, bagover hujet llygtorn (Spina neuralis , n); umiddelbart foran hver Kygbue ud-

springer en sammenirykt Ledtap (Zijgapoj^hysis superior et miferior, s'), som bøjer sig fortil.

Hvirvler af 3 forskjellige Steder i Albacora'ens- Hale-Rygrad, n. Spina neuralis; li. Spina hæmalis: s', s". Zijgapo-

pliyses superiores, posierior et anterior; i', i". Zijgopoph. inferiøres, posterior et anterior; f. Foramina inferiora.

under en ret Vinkel, fortsættende sig vandret helt hen til den næste Hvirvels Rygbue og

dannende paa denne Maade el næsten fuldstændigt Dække over Bygmarveu , artikulerende,

om man vil, med en lille Zygapophysis posterior («"), der griber ind i den af Zygapophysis

anterior dannede Vinkel. Det lille ovre Nervehul findes el Stykke nede paa Hvirvellegemet,

under Neurapofysen. Paa de Halehvirvler, som have deres Plads lidt længere bagtil iFig. C],

udspringe Bugbnerne (Hæmapofyserne , h] lige under Neurapofyserue , men paa de forreste

(Fig. y^l) tæt ved Hvirvlens forreste Ende; foran deres Rod ndjiaar en spinkel Forlængelse

[Zygapophysis inferior et anterior, i'), der er bøjet nedad ug forlil, saa al den mødes med

VidPnsk- .Selsk. .Skr., 5. Rrekke. nalurvuipiisk. og- matli Afil. -XH. G. GO
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en noget kortere, plumpere og mere lige Zygapophi/sis posterior et inferior (Fig. B,i"). Længere

bagtil 1 Hvirvelstøtlen (C) ere disse to Ledtappe omtrent ens i Henseende til Form og Størrelse

og mødes med deres Spidser lige under Hvirvlernes Forbindelseslinie. Længere fortil, lidt

bagved Bughulens Midte (Fig. ^), forsvinder derimod Zijgapophysis anierior-inferior , saa at

Hæmapofyserne slutte umiddelbart til Zygapophijses posteriores-inferiores. (Som bekjendt

indtræder Adskillelsen af Hæmapofyserne og Udeblivelsen af Spiiiai liæmales hos Thynniderne

først meget langt fortil, her omtrent ved den niende Hvirvel.) Fra den fjerde Halehvirvel af

ses der et stort nedre (Kar- og) Nervehul, som gjennembryder Hæmapofysens Basaldel,

eller maaske rettere, denne Udvæxt har en dobbelt Rod , men dennes nedre eller bageste

Gren mangler paa de foranliggende Hvirvler (A). Forfølger man Forholdet længere til-

bage, vil man finde, at Nervehullet efterhaanden bliver mindre og mindre og rykker op

paa selve Hvirvellegemet, saa at Hæmapofysens Rod alter bliver enkelt.

Hvirvel-Række af en »Thunnina". Bogstaverne svare til dem S. 473. Det vil ses, at Forskjellcn ligger

væsentlig i den uhyre Udvidelse af de med / betegnede Foramina inferiora.

Som Forholdene her ere beskrevne hos Orcynus yermo, ere de i alt væsentligt hos

O. thynnm, dog indtræder her ikke nogen kjendelig Forstørrelse af de forreste Foramina

inferiora. Hos Thynnus thunnina og pelamys forholder derimod kun Rygradens allerforreste og

allerbageste Parti sig i det væsentlige, og navnlig i Henseende til Forbindelsen mellem Hvirv-

lerne indbyrdes, sig som bos Orcynerne; i hele det mellemliggende Parti er der, under Hvirvel-

legemerne, udviklet det af Cuvier beskrevne Netværk M, hvis væsentligste Dele dog kun ere

fremkomne derved, at Foramina inferiora (/) i den forreste Del af Halepartiet have faaet en

enorm Størrelse og fortsætte sig med denne fortil helt hen under den bagre Halvdel af

Abdominalregionen, hvor de hos Orcynerne slet ikke ere tilstede som særlige, fra Mellem-

Cnvier omtaler (1. c. p. 135) dette Netværk hos et Skelet, som han formoder at tilhøre Th.

'arijenliviltatus'. Jeg er overbevist nm, at dette Skelet ikke bar lilbort denne Art (•Albacora»en),

men cnlen /riuiniiina'en eller .Bonito^en, snarest maaske ilen sidste.
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rummene mellem Hæmapofyserne sondrede Dannelser. Hvorledes de enkelte Dele lade sig

føre tilbage til de simplere, typiske l'orliold hos Orcynerne, vil fremgaa af de vedføjede

Figurer og deres Forklaringer. Mellem Tli. thwwina og Th. pelamys er der i de her

skildrede Forhold kun Forskjelligheder af underordnet Betydning, ved hvilke jeg derfor ikke

anser det for nødvendigt at dvæle.

Det vil heraf ses, at i Henseende til Benbygningen fordele Thunfiskene sig i de

samme to Grupper (Orajnus og Thi/nnus) som efter de mere udvortes Karakterer, og at

der ikke er tilstrækkelig Grund til (med GiU) at stille O. germo [alalonga] og O. tlynnus

i to forskjellige Slægter paa Grund af Forskjellen i Brystfinnernes Længde.

Slægten Pelamys, der i nogle Karakterer slutter sig til Tliynnus (s. str.), i andre til

Orcytnis, er i osteologisk Henseende i alt væsentlig en Orcynus; Cybium ligeledes; under-

ordnede Forskjelligheder lade sig vistnok paavise, f. Ex. at Zygapopliyses infcro-anteriores

hos Pelamys allerede bortfalde paa et Punkt, der ligger langt tilbage i Hvirvelrækken, men

ere tilstede i næsten hele dennes Længde hos Cybium; eller at Insertionslinierne for de

øvre og nedre Ribben ligge hinanden forholdsvis nær hos Pelamys (chilensis). Derimod viser

Au.iis, som jo ogsaa ved sin glatte Gane og (udenfor Skælharnisket) nøgne Hud slutter sig

nærmest til Dværg-Thunfiskene {Tliynnus s. str.), et lignende Forhold som det hos disse

beskrevne, men mere simpelt, mindre kompliceret, og i visse Maader modificeret. Omtrent

fra den Ilte Hvirvel (forfra) af udspringe Ribbenene fra meget lange, nedadtil kløftede,

iiHypapofyser« , der skylde deres Fremkomst til den med den 13de Halehvirvel (bagfra)

brat optrædende, enorme Forstørrelse af de bagre Halehvirvlers Foramina inferiora. Den

morfologiske Sammenhæng vilde dog her — naar man ikke i Forvejen kjendte Forholdene

hos Thynnvs (s. str.) — være mindre tydelig eller forstaaeiig, fordi disse Foramina allerede

fra hin 13de Halehvirvel af ere gjennembrudte (aabne) for neden og bagtil. Derved kommer

det ikke til Dannelsen af et "Gitterværk" mellem de øvre og nedre Ribbers Insertionslinier,

som hos Thyimus (s. str.), men — for at blive i Billedet — kun af et »Stakitværk«, hvilke

Dannelser jo i øvrigt, for saa vidt som de afgive Fæste for Legemets Sidemuskler, synes

at maatte gjøre samme Nytte som »Spinæ hæmales'i hos Orcynus (m.), Cybium, Pelamys o. s. v.

Hovedforskjellen mellem disse Slægter paa den ene Side, Tliynnus og Auxis paa den anden,

er, at Canalis hæmalis hos hine paa sædvanlig JVIaade følger Hvirvellegemerne, liggende

umiddelbart under disse, som Canalis spinalis over samme, hos de sidst nævnte to Slægter

derimod 1 en længere Strækning (omtrent fra den Ilte til den 28de Hvirvel hos Auxis) fjærner

sig fra Hvirvelaxen, beskrivende en stor Bue nedadtil. Der er fremdeles den Forskjel mellem

Alta-is og alle de andre Slægter, at medens hos disse Ribbenene i hele den Strækning, hvorom

her er Talen, i Bughulens større bagre Afsnit, fæstes, tæt samlede, paa Spidserne af Spinæ

lumnales (Orcynus) eller af mødende Bugbuer (Hæmapofyser), naar hine »nedre Torntappe«

ikke ere ud\Mede (Thynnus), ere de hos ^w-r?« fæstede til «Hypapofysernes» gaffeldelte Ender,

60'
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d. V. s. iil de korle Hæmapolyser; Uii Canalis lucmulk er lier ikke liikkel iiiiderueden , og

Spinæ hæniales ikke udviklede. Jeg maa i øvrigt til bedre Opfattelse af disse noget ind-

viklede Forhold, som jeg her kun har berørt i muligste Korthed for at anvende dem i

Slægts-Kritiken, henvise til at studere dem paa selve de vedkommende Fiskes Skeletter, og

skal endnu kun tilfoje, at det er mig ubekjendl, hvilke Ændringer i andre anatomiske For-

hold der have fremkaldt den her skildrede Modilikation af den storre Del af Uygradspartiet

hos Auæis^ Thi/nmis iliunnina og Th. pelamys. Det vilde have megen Interesse at gjøre

Bekjendtskab med Benbygningen hos Orci/nopsin, som ved Hudens delvise Nøgenhed slutter

sig til de nys nævnte Former; man maa næsten vente, at »Gitterværket" ogsaa vil findes

her luuler en ny Modifikation.

Auæis rochei synes at være næsten lige saa kosmupolilisk som Orcijuus og Tlujnnus-

Arternc; den er kjendt fra Vestindien til Skaanes Kyst, fra Middelhavet og det indiske Hav.

Derimod synes Arterne af Slægten relamys ikke at have fuldt saa stor en geografisk Ud-

bredning, skjønt den maaske nok i nogle Tilfælde er større, end man til en Tid har

antaget. Da jeg havde det særdeles Held at kunne sanuiienligne i Expl. af F. chilcnsis

(hjemførte fra Caliao paa "Galatheasu Bejse ved Prof. Reinhardt s Foranstaltning), har jog

paa dem alle taget de Maal, hvorpaa det især kommer an ved Bestemmelsen af Forholdet

mellem Diagnose og Metamorfose, for at komme efter, til Sammenligning med andre be-

slægtede Former, i hvilken Grad individuel Variation eller progressiv Omdanuelse gjorde

sig gjældeude. J>el vil af disse Udmaulinger^) ses, at Hovedets Længde er konstant 1 : 3,7

af Totallængden (til Halefinnens Bugt). Det er ogsaa tydeligt, at anden Rygfinne og Gat-

linncu med Alderen blive forholdsvis lidt højere; de ere hos de yngre lavere end første

Rygfinne, men naa den hos det største Exemplar (JJ), der har omtrent saunne Størrelse

(25V2") som Cuvicr's Originalexemplar (26"). Brystfinnens Længde indeholdes hos de

yngre (A— C) 7,7— 8,5 Gang i Totallængden, hos dot større kun ti,7 Gang, den er allsaa

forholdsvis længere hos udvoxne Exemplarer. Øjets Tværmaal indeholdes hos de yngre

A.

Totaltængdeii 3S0 Mm.

Storste Hojtic 88 —
Hoveilets Længde 104 —
Øjets Tværmaal 12 —
1ste RygOnnes Straalelal 18,

Iste Rygfinnes Hojde 37 Mm.

2den Rygfinnes Højde 33 —
Gatfliinens Højde 30 —

,. T ,
VII

hmaaniinernes lal —-
,

Bryslfinnernes Længde 49 Mm.,

Brystfinnernes Udstræl<ning Iil Ilte,

Hatefinnespidsernes Afstand 115 Mm.,

B.
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8,6—8,7 Giinye, hos de største 9 Gange i Hovedets Længde, men Overkjævebeiiet naar

stedse omtrent til Ojehulens Bagrand. Halefinnens Væxt synes at være proportional med

Legemets almindelige Tilvæxt. Sideliniens Bugter ere ikke altid lige stærkt udprægede.

Udenfor "Ilarnisket'i er Legemet skælklædt overalt, dog er dette selvfølgelig tydeligst hos

det ældste Exemplar. Det synes, at under Væxten kan forst den sidste, saa den næst-

sidste Rygpigstraale sættes til, og at Smaafinnernes Antal forøges — ved successiv Ud-

sondring af en eller to Straaler fra Hyg- og Gatlinnen — fra yr t'' yTi- Stribernes Antal

og Betning er lidt variabel, men først nævnte altid ringere og sidst nævnte mindre vandret,

end det fremstilles paa Se hl eg el 's Afbildning af P. orientalis (Fauna .laponica, pi. Lll);

ifølge denne Kilde (p. 99) skulde Brystfinnerne her kun have en Tiendedel af Total-

længden (Exemplaret var 18 Tommer, omtrent som f paa nedenstaaende Tabel); Straaletallet

var 18 i første Bygfmnc, Smaalinnernes Antal henholdsvis VIII og Vll(?). Jeg maa dog

(med Pay, 1. c., p. 253) tiltræde den af Steindachner fremsatte Anskuelse (som ogsaa

var Cuvier's), at P. orientalis og rldlemis ere samme Art, og kan henvise til St.s Ytringer

derom i "Ichlhyologische Notizen«, VII, S. 25 (Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss., LVII, 1868) og

i dchthyologische Beitrago, IV, S. 1 1 (I. c, LXXII, 1875). Han fandt Stribernes Antal at

vexle fra 7—9, liugllnnernes Længde fra 1 : 9^3 til 7^/* i Forhold til Totallængden, IMg-
VII VIII

straalernes Antal 17—19, Smaafinnernes
-yfrvTj-) altsaa lignende Variationer som de

af mig fremhævede; Hovedets Længde angives dog hos et li" langt Expl. til kna[i en

Fjerdedel af Totallængden, o. s. v. Foruden fra Chile besad Steindachner denne Pelamide

fra Central-Amerikas Vestkyst. Slægtens anden Art, P. sarda^ er kjendt fra Kattegattet

(tilfældigt) til Nord-Amerika, Brasilien, de kanariske Øer, Middelhavet og Kap, men ikke

fra det indiske Hav. Hvert af de store Verdenshave har altsaa sin Art.

Det er allerede antydet, at Scomber unicolor Geoff. (Pelamys bonaparte Fil. & Ver.,

Thi/nnus peregriuus CoU.) er med Urette bleven henført til Pelamys-SVægiiin. Den afviger

fra denne ved første Rygfinnes lavere Straaletal (13) (Pelamys chilensis v. orientalis har 16— 19,

P. sarda 22), ved at have Vomer-Tænder og ved at Hnden udenfor Harnisket er nøgen

(skælfri). For denne Slægt kan G i
11' s Orcynopsis træde i Kraft, hvilket Navn for øvrigt

vistnok faar til Synonym samme Forfatters Gymnosarda , opstillet paa Thynnus anicoior

Bi'ipp. (Pelamys nuda Gthr.). Da der ikke foreligger mig Exemplarer hverken af Bødehavs-

Formen eller af den atlantiske (middelhavske) , skal jeg ikke gjenoptage til Forhandling

det Spørgsmaal, om man har gjort Ret i at adskille dem som Arter, men kun bemærke,

at Kliinzingers .Meddelelse') om Rødehavs-Arten snarere synes al svække end at styrke

Troen paa dens Selvstændighed, skjønt der gjøres Rede for visse Forskjelligheder.

Mine Erfaringer med Hensyn til de andre Thynnider havde gjort mig mistroisk

') Sjnopsis der Fische tics Hdthcii Meeies, 11, .S. 543 (Verliandel. d. zoolog, bolaii. Ges. Wien. XXI).
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ogsaa inuil Ucnsyu til Ct/btuni-Arlcnm^], men deiinu .Mislro viste sig dog i det hele

ugrundet; for saa vidt de ere faldne ind under min Undersøgelse, foranledige de mig ikke

til lignende Reduktioner som de ovenfor antydede. Slægten er uden Tvivl mere littoral,

mindre pelagisk end de fleste andre Thynnider. Af de ved Amerikas Østkyst forekommende

Former liar der foreligget mig tre, C. macidatum, C. regale og C. cahalla. De Artsmærker,

som opføres for dem, se ubetydelige ud, men synes at være konstante, og jeg kan kun

udtale mig for disse 3 Arters Selvstændighed. De give dog Anledning til et Par kritiske

og udviklingshistoriske Bemærkninger.

C. caballa skal ifølge Poey naa en Længde af 8— 10 Fod; der har kun foreligget

mig et ungt (vestindisk) Exemplar paa i'^U Tommes Længde, som, lagt ved Siden af de to

andre Arter, udmærker sig ved I) en mindre langstrakt Legemsform ; Højden indeholdes

knap 4 Gange i Totallængden til Halefmnens Bugt; 2) en stærkere Bugtning af Sidelinien;

3) færre Pigstraaler i første Rygfinne (15 lios det foreliggende Exemplar); -\) færre (c. y)

Kjævetænder. C. immaculatum C. V. (6— 7") formoder jeg at være en slig yngre Form af

C. caballa; dog maa bemærkes, at Museets Exemplar har den sorte Plet paa Rygfinnen,

som ogsaa findes hos C. regale og macvlaiiun.

De to sidst nævnte Arter synes foruden ved Farvetegningen kun at afvige fra hin-

anden ved, at Tænderne ere meget stærkere hos C. maculatuni. Deres Antal tiltager vist-

nok med Alderen; jeg tæller 12— 15 i begge Kja'ver hos C. regale^
~

„ hos Exemplarer

af forskjellig Størrelse af C. viacula'um. Et Hoved af den sidst nævnte Art, 7" langt, og

en Halefinne med en Afstand mellem Finnespidserne af 8V2" lyde paa en Fisk af 33 Tom-

mers Liengde, hvilket er mere end jeg finder hos Forfatterne: "over to Fod« er den højeste

Angivelse jeg har fundet; om C. regale ligeledes overskrider den i Literaturen angivne

Størrelse af 2 Fod, eller om den holder sig mindre, er mig ubekjendt. Halefinnen af

C. macnlatmn har jeg kunnet distinguere fra vore andre pelagiske Thunfiskes derved, at de

to mindre Kjøle lade sig forfølge helt ud til dens Rand; dette er ikke Tilfældet hos

Acanthocyhium Solandri og synes i al Fald at være mindre udpræget hos de halvvoxne

C. regale, som foreligge. Hos begge Cybium- Arier er Smaaflnnernes Antal underkastet nogen

Variation (det stiger maaske til Dels med Alderen), Vil— IX baade i Ryg- og i Oatfinnen.

Af C. regale har jeg kunnet undersøge en Del Unger ned til en Størrelse af kun 3 Tommer,

men det er ikke meget, jeg finder at anmærke om de Forandringer, som Arten undergaar

efter at have naaet hin Størrelse; Ungerne have kortere Mnndspalte og Brystfinner og

mangle under en vis Størrelse Skæl og Halekjøle; dog ere de almindelige Kropskæl allerede

kjendelige hos 4 Tommer lange Exemplarer og de store Skæl langs Rygfinnen allerede hos

Individer paa 3 Tonmner. Det er nemlig ikke aldeles rigtigt, naar man har frakjendt

') Ogsaa i denne Gruppe liiir Gill opstillet eller adopteret nogle nye Slægter: Lepidocyhium for C.

flavobrunneum Sm. og Apodontis Benn. for A. immunis Benn. Om Acartthocybium se det følgende.
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Cybierne det saakaldte "Brystharnisk« af større Skæl; det er tilstede og har en lignende

Udstrækning som hos andre Thynnidcr — over og omkring Brystfinnerne og ned omkring

Bngfinnerne, samt et Bælte langs hen med Rygfinnen paa hver Side — men det er mindre

tydeligt end hos de fleste andre Thnnflskeformer. — Nu da man ikke længere »a priori«

forndsæller indiske og atlantiske Fiskearters Uensartethed som given, vil der være Anled-

ning til nærmere at sammenligne C. maculatuni med den indiske C. irtterruptum , der

angives at naa en Længde af 3 Fod. — Poey har identificeret C. acervum med C. caballa^);

dette er aabenbart urigtigt, da C. acervum har 17 Rygpigstraaler, ikke 14 eller 15

som C. calialla; den er derimod uden Tvivl Ungen (5 Tommer, kun z-^r Tænder) af C.
1— 8

regale, og det er da forstaaeligt, at cubanske Fiskere (efter hvad C uvier angiver) kunde

meddele l'oey, at denne Fisk kunde naa en Vægt af 25— 50 ft; thi derved tænkte de

formodentlig netop paa C. regale.

Q/6mm-Gruppen har imidlertid ogsaa sin rent pelagiske Repræsentant. Under

Navnet »Barracotta« have vore utrættelige Handelsskibsførere flere Gange bragt os fra

den tropiske Del af Atlanterhavet Hovederne og Halefinnerne af en stor Cybium-

Forra, hvis Karakterer efter dette, i og for sig jo mindre tilstrækkelige. Materiale ere:

I) Hovedets lange og spidse Form; Underkjæ\en er lidt længere end Overkjæven, og iNlellem-

kjævebenenes Symfyse lig Afstanden fra Overkjævens øvre Endepunkt til det bageste spalte-

formige Næsebor; 2) Kjæverandene ere udstyrede med en aldeles tæt sluttende Række af

brede, skarpe, lancetdannede, i Æggen fint kærvede Tænder, der til en vis Grad retfærdig-

gjøre den Sammenligning med Hajtænder, som So land er indflettede i sin Beskrivelse af

en af ham i det stille Hav undersøgt Gjbium- Avl, foimodentlig netop den, hvorom her er

Tale. 3) Mundspalten naar kun til midt under Øjet, og Overkjævebenets bageste Del ligger

ikke frit som hos alle andre (mig bekjendte) Cybium-ArleT (ogsaa efter Beskrivelsen hos

C. Commersoiiii], men er næsten fuldstændig dækket af Suborbitalpladen. 4) Afstanden

mellem Halefinnestraalernes Spidser er lidt større end Hovedets Længde; de mindre Hale-

kjiile naa ikke helt ud til Haleflnnens Rand. 5) Gjællerne forholde sig som hos Xiphias,

d. V. s. Gjællebladene ere netformigl sammenvoxne. Vort største Hoved er 12V2 Tomme
langt og har vistnok tilhørt el Individ af 4V2 Fods Længde; men at den bliver meget

større, ses af en af Kapt. Andrea udført Skitse af et over 7 Fod langt Exemplar. Han

afbilder den som smuk blaa paa hele Ryggen med 19 nedstigende lodrette Striber fra Ryg

til Bug og som meget smækker af Legemsform. Der kan næppe være Tvivl om, at disse

Hoveder o. s. v. tilhøre en Acanthocybium, enten C. petits Poey eller Cybium solandri C. Val.,

') Repertorio, II, p. 362. I •Eniinicratio pisciuni cubensium«, p. 73, er dette dog rettet, og C acervum

aUer opforl som egen Art med den licmæikning: »no parece diferir del C regale sine pni iin

cuerpo sin manchas«. Den er ligeledes opfort som egen Ait i »Notes on tlie American sprcies of

tlie genus Cybium-, Proceed. Un. St. Nal. Mus., 1S78, p. -i, men kan vistnok nden Kåre iinidrages.
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saafremt disse Former ellers ere forskjellige, hvad jeg meget betvivler. Af de to af

Giirither ("Fische d. Stidseeni publicerede Skitser stemmer Parkinson's bedre end

Garrett s med hvad der lier foreligger mig, særligt i Henseende til Halefinnens og

Hovedets Form, det skjulte Overkjæveben (dette er tværtimod synligt paa G. s); derimod

stemmer Sideliniernes Lob paa Andrea' s Skitse bedre med Garrett' s Figur. Soland er' s

Exeniplar var 4 Fod, Garrett's 3, men denne ringe Forskjel synes ikke at kunne forklare

Afbildningernes Afvigelser fra hinanden; disse ligge snarere, som Gi'inther antyder, i de

Omstændigheder, under hvilke de ere blevne til. Da vore Søfarende (Hygom og Andrea)

have harpuneret slige Fiske 5— 6 Gange i det mindste, er det paafaldende, al de — efter

Giinthers Sigende — ikke ere repræsenterede i nogen anden Samling og overhovedel

tidligere kun skulde være iagttagne ved 3 Lejligheder, alle 3 Gange i det stille Hav: paa

Cook's første Kejse (1769) i Poumotu-Arkipelaget, ved Loo-Choo-Øerne 1827 (C. sara,

IJcechey's Reise) og nu senest, 300 (eng.) Mil Nord for Harveys 0. Der kjendes imidlertid

en meget nærstaaende Form fra Atlanterhavet, ved Antillerne: Poey's C. petus, der er de

cubanske Fiskere bekjendl under Navnet «Peto», ja endog efter Poey's Sigende skal være

almindelig der ved ØenM; han undrer sig ogsaa over, at denne ved sin Størrelse, sin

Tandform og sin lille Halefinne udmærkede Art endnu kan være ubekjendl; den kan efter

hans Sigende blive 5 Fod lang og naa en Vægt af 90 eller endog af 150 fl. Han be-

skriver den efter et 1300 Mm. (lidt over 4 Fod) langt Exeniplar og angiver Højden til '-/la.

Hovedets Længde til V4 af Totallængden, Øjets Tværmaal til '/s af Hovedels Længde (vore

Kxemplarer vise omtrent det samme Forhold); Overkjævebenet angives at naa næsten til

Øjehulens Forrand, hvilket maa forstaas om den synlige Uel alene. Rygpigstraalemes

Antal angives kun til 23, senere dog til 25°) (hos C. Solandri 26), og Gjællerne beskrives

«;i lames doubles et réticulées«. Striberne omtales ikke; derimod hedder det i «Reperlorio»

om Ungerne: dlos jovenes tienen el cuerpo cubierto de fajas anchas longitudinales«, og i

"Proc. Un. St. Nat. Mus.", 1879, p. 5: »In speciniens of less Ihan 3 feet the body is covered

willi vortical bands of a vilreous lustre (glacées)«. Da vore Exemplarer ere fra Atlanterhavet

— et af dem endog fra »Gamle l$ahama-I\anal», altsaa ikke langt fra Cuba, — ligger det

meget nær al identificere vore Søfarendes «l5arracotler» med Poey's C. petus, men paa den

anden Side synes mig Overensstemmelsen med C'. Solandri — saa vidt Kjendskabet til begge

Parter gaar — at være stor nok til at retfærdiggjøre Henførelsen til denne ældre Art. Fremtidige

Erfaringer maa afgjøre, om Atlanterhavets og Stille Havets Art er den samme, men Sand-

synligheden er i højeste Grad for det, efter Analogierne. Rygpigstraalernes Antal er ikke op-

lyst hos de Exemplarer, hvoraf vore Hoveder o. s. v. ere tagne. Til Slutning maa jeg endnu

gjøre opmærksom paa, al denne Afanthocybhim petus eller Solandri uden Tvivl er identisk med

') Memorias, II, p. 234. Det hedder dog i »Reperlorio", II, p. :3G3: »rin rs cnmnn"

^) Proc. Un. St. NMt. Miks., 1879, p. .'i.
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den af Prof. Doderlein beskrevne og afbildede »Cybium Verany«^). Herved er Artens

Optræden i Middelhavet (ved Sicilien) konstateret. Det viser sig saaledes mere og mere,

at de større pelagiske Fiskeformer ere fælles for begge de store Verdenshave, og at Middel-

havet i Almindelighed bebos eller besøges af de samme Arter, der have hjemme i

Atlanterhavet.

Poey's Bemærkning om Acanthocybium petits «\e måle et la fcmelle foni ordinaire-

ment leurs courses ensemble^ (1. c., p. 235) er interessant, fordi den minder (jm Sværd-

fiskene, med Hensyn til hvilke den samme Iagttagelse er gjort, og om hvilke, særligt

om Histiophorerne, denne Cybium-Vorm jo netop minder ved sine Gjællers Beskaffenhed;

det turde vel ogsaa være saa, at de forlængede Mellemkjæver hos Acanthocybium danne den

nærmeste Overgang til « Næbet« f. Ex. bos Tetrapturus belone. Under alle Omstændigheder

maa det vistnok billiges, at Gill har udsondret C. sara (o: Solamlri] som egen Slægt:

Acanthocybium^ under hvilket Navn (A. petus eller peto) Arten jo ogsaa er opført i Poey's

citerede Fortegnelser-). Denne rent pelagiske Slægt^) vilde altsaa være den, som blandt

Thimfiske-Formerne stod Sværdfiskene, særligt de rundnæbede, nærmest; det er derfor be-

klageligt, at vi ikke ere i Stand til al oplyse dens øvrige Osteologi.

De Bidrag til Kundskab om yngre og yngste Stadier af Sco?n6cr- ZVi^wijfs-Gruppen,

') Descrizione di una notevole specie di Scomberoide (Cybium Verany, Uoderl.) presa di recenlP nelle

acque di Sicilia. (Estratto del Giorn di Se. Natur, ed Econ., Vol. VIII, 1872, Palermo.) Rygpig-

slraalernes Antal er 26 ligesom hos A. Solandri.

^) Denne Forfatter er (eller var) i det hele tilbojelig til at opstille vel mange Arter, efter mit

Skjøn; hans senere Arbejder antyde paa flere Punkter (f. Ex. i Henseende til Echeneis) et Til-

bagetog fra denne Retning. For Thynnidernes Vedkommende stemme hans Resultater imidlertid ret

godt med mine. Foruden 1) A. petus skjelner han 2— 3) Orcynus thynniis'*. og O. secundo-dorsalis,

4) O. batteatus, 5) O. albacora, 6) O. subulatus, 7) O. thunnina, 8) O. pelaviys, 9) Cybium

caballa, 10) C. acervum og 11) C. regale. 2 og 3 ville rimeligvis være at slaa sammen, ligeledes

4, 5 og 6 samt 10 og 1 1 ; desuden forekommer C. maculatum, Auxis rochei og Pelamys sarda i det Hav,

der beskyller Amerikas Østkyst, og derfor sandsynligvis alle i Nærheden af de vestindiske Øer. De

i Gill's Fortegnelse over Amerikas Østkysts Fiske optagne .5 Arter ere: Pelamys sarda, Orcynus

iliynnus, Thynnus timnnina, Cybium maculatum og C. regale, der alle forekomme langs hele Kysten

fra Cap Cod til Klorida (Thunflsken endog til Newfoundland), med Undtagelse af «Thunnina>en,

hvis Forekomst er tilfældig, men som i 1871 optraadte i stur Mængde ved Massachusetts; Thynnus

pelaviys er senere (Sillimans Journal, XVII, p. 43) fanget ved Nord-Amerikas Østkyst.

') Om dens Forekomst o. s. v. har Kapt. Andrea havt den Godhed at meddele mig folgendc: "Af

Barracotta'en har jeg kun fanget fire: en i Nord-Atlanteihavet paa omtr. 13° N. Br. og 50° V. L., en

i "Gamle lJahama-Kanal% en i Florida-Strummen tæt Nord for Bahama-øerne og en tæt Nord for

Ækvator paa 26° V. L. Jeg har kun set meget faa af dem — foruden de ovennævnte Steder, i Syd-

Atlanterhavet og i det indiske Hav henimod Java, men aldrig i Java-Soen eller i Kina-Søen eller

udenfor det tropiske Bælte — og aldrig niere end 2 eller 3 i Folge. De lade sig kun fange paa

Snøre agter for Skibet, naar det løber 4—6 Knob i Timen. 1 Stille har jeg set dem bevæge sig

langsomt omkring Skibet, formodentlig for at søge Rov; men de gjorde dog aldrig Mine til at bide

paa Krogen, ej heller kom de saa nær, at de kunde tages med Elgieren".

Vidensic Selsk. Skr., 5 Række, naturvidcnsk. og matli AfO. XII. G. 61
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som foreligge, ere kun lidet talrige. Inden jeg gaar over til at omtale dem, vil jeg

henvise til den Notis af Gili, hvori han fremhæver, at de spæde Fiske af denne Gruppe

lige saa vel som af Carangidernes have et tornet Forgjællelaag'). Tornene ses dog ikke

paa c. 35 Mm. lange L'nger af Scomher colias fra Vestindien; disse ere endnu nøgne (uden

Skæl); Legemets Højde indeholdes omtr. SVa Gang i Totailængden ; Overkjævebenet naar ind

under Øjets Forrand, næsten til Pupillen. Der er en halv Snes Tænder i hver Kjæve, for-

holdsvis store og stillede med Mellemrum, og Ganetænder ere tilstede; der er et større

Mellemrum imellem Rygfinnerne, hvis Straaletal er D': 10; D-: 12, foruden 5 «Fmnulæ»

for oven ligesom for neden. En større Unge af samme Art (9 Mm.), med udviklet Farve-

tegning, er ligeledes i det hele nøgen, men har dog en begyndende Udvikling af Skælklæd-

ningen langs med FVyglinien; Overkjævebenet naar kun ti! Øjets Forrand; der er henved

30 tæt stillede lijævetænder i hver Række. — Hos en Unge af Scomher scombrus omtrent af

samme Størrelse (95 Mm.) finder jeg slet ingen Skæl; der er her højst 20 Kjævetænder;

Overkjævebenet naar til Pupillens Forrand o. s. v. Jeg omtaler disse Smaaforskjelligheder

for at henlede Opmærksomheden paa det ønskelige i at forfølge saa nær staaende Arters

Aldersforandringer komparativt saa langt tilbage som muligt.

Til Oret/nus germo(f) henfører jeg en lille 17 Mm. lang Fisk med karakteristisk

Thynnide-Fysiognomi, som blev fisket i Slæbenettet paa «Galatheas» Rejse den 3dje Juni

\8\& (Tab. III, fig. 1|. I'ormen er forholdsvis plump og kort, men sammentrykt. Højden

^/i af Totallængden , og Hovedets Længde indeholdes kun 2V'2 Gang i samme. Tænderne

ere stillede tyndt; der er Tænder paa Ganebenene. Forgjællelaaget bærer 5 — 6

Torne, de største i Hjørnet. Smaafinner kunne næppe endnu siges at være tilstede, dertil

sidde de for tæl, men man vil dog kunne udpege 8 eller 9 Straaler, der ere rykkede lidt

længere ud fra hinanden, end det er Tilfældet i den øvrige Del af anden Rygfinne og Gat-

finnen. Hovedets Sider, bagved de store Øjne, der optage næsten hele Hovedets Højde, og

Siderne af den egentlige Krop eller Bug ere sølvblanke; for øvrigt er Fisken mørk. Til Skæl

er der selvfølgelig ikke Spor; Haleflnnen er aldeles homocerk — der ses ikke noget til en

opadbøjet Ende af Notochorda; Heterocercien, hvortil der heller ikke ses noget Spor i de

udvoxne Thunfiskes Haleskelet, taber sig altsaa meget tidligt hos disse Fiske. — For at være

Udviklingstrin af samme Type mistænker jeg fremdeles stærkt nogle endnu mindre, 8—10

Mm. lange Smaaflske, til Dels aldeles farveløse (hvide) paa nær Øjnene og første Rygfinne,

som ere sorte; de ere paafaldende korte og storhovede, Hovedet næsten lige saa langt som

det øvrige Legeme; 3 Forgjællelaagstorne ere tydelige; Mundspalten naar til midt under

Øjet; højst c. 14 spredte Krogtænder i hver Kjæverække; ikke Spor til «Pinnulæ»-); dog kan

') Proc. Acad. Ptiilad., IS62, pp. 32S— 29.

-) Det er altsaa ikke rigtigt, som forudsat af Gill (I. c), at -Pinnuhv« karakterisere endog de tidligste

Udviklingstrin af Scomhrinerne (sinign. ogsaa de nedenfor beskrevne jngre Sladicr af Choi-inemux),
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man hos de større (men ikke hos de mindre) udpege de 8— 9 Straaler, der senere ville

udsondre sig som saadanne (Tab. 111, fig. 2). Ileterocercien or tydelig lios alle disse smaa

Thynnider, som maa have forladt Ægget meget kort Tid, førend de bleve fangede').

Forklaring til Afbildningerne.

Tab. 111, Kig. 1. Ungen af cii Thynnide, rimeligvis Orcynus germo (La.), fisliet paa »tialatheas" Rejse d. 3dje

Juni 1846. Forsterret i Forholdet 2:5.

Tab. 111, Fig. 2. Spæd Unge af en Thynnide, et tidligere Udvililingstrin, rimeligvis af samme Art. Forstarret

3 Gange. (Er bleven for mørk i Udførelsen.)

7. Coryphæna equiselis L., C. hippurus L. og C. fasciolata Pall.

(Tab. IV, fig. 9-13.)

1 det om »Dolfinernc« eller "Uoraderne« handlende 18de Kapitel af Ode Dind af

"Hist. Natur. d. Poissons« skjelnede Valenciennes, fra hvem dette Kapitel ene hidrører,

ikke mindre end 19 Arter, fordelte i to Slægter, Coryphæna oq Lampugm. Ved at gjennem-

gaa Deskrivelserne vil det dog ikke undgaa Opmærksomheden, at største Delen af disse

Arter ere temmelig løst karakteriserede, adskillige af dem blot opstillede paa andres Teg-

ninger og Beskrivelser; og prøver man at bestemme sine Kxemplarer efter dette Værk, vil

man snart føle sig i en stor Forlegenhed med Valget, hvis man mener at burde gaa ud

fra Paalideligheden af de Valenciennes'ske Arter som given. Dette Afsnit af »Hist. natur.«

er ogsaa bleven skarpt kritiseret af Dr. Giiuther (Catal., 11,_ p. 405), mod hvis Kritik jeg

ikke har andet at indvende end, at han lægger Ansvaret paa C u vi er' s Skuldre; dette er

aabenbart uretfærdigt, da den omhandlede Artikel udtrykkelig er angivet at være af

Valenciennes, og Bindet er udkommet efter C

u

vier' s Død. Naar man først er paa

det rene med, at i disse Højsø-Fiskeslægter kunne Atlanterhavets Arter meget godt fore-

komme i det indiske og stille Hav, og omvendt, og dernæst har faaet Øjnene op for de

Forandringer, som disse Fiskes Fysiognomi undergaar med Alderen, vil man snart komme

og der er fra denne Side Intel i Vejen for, at Dicrotus kan være Ungen af en ThyrsUes {Promeiheus).

(Jfr. S. 458.)

') 31° N. lir.; 78° 40' V. L ; 17° N. Br.; 1 1
6° 40' O. L.

27° — ; 45° 40' - ;
2° S. Ur.; 26° V. L.

61*
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til det samme Resultat som Giinllier, at der maa foretages meget betydelige Redaktioner;

ja, jeg tror endog, at man i denne Henseende kan gaa endnu videre, end Dr. G. har gjort.

Af de beskrevne Arter anerkjender Giinther kun 6; de øvrige erklæres enten for Syno-

nymer eller for usikre Arter, der foreløbig ikke kunne erkjendes. Af disse 6 Arter kjendte

Giinther i Virkeligheden kun 2, af hvilke den ene {C. hippurus) var repræsenteret i

"British Museum« af 10 Exemplarer (fra Isle de France, Gap, .Madera) af fra 14 Tommers

til 5 Fods Længde, den anden {C. eguiselis] af 4 Exemplarer, dels slørre (27"), fra Atlanter-

havet, dels yngre. De samme to Arter (og ingen andi'e) ere mig bekjendte fra Hygom's

og Andréa's Indsamlinger og Rejser over Atlanterhavet: C. hippurus L. dog kun i ét

fuldstændigt Exemplar (708 Mm. til Indsnittet i Halefinnen), foruden flere Hoveder og

Finnebesætninger, samt et noget yngre og mindre vel bevaret Exemplar (590 Mm.) fra

Nizza, fra ældre Tid. Ved særdeles Forekommenhed af Bestyrelsen af »Museo Civico di

Storia naturale di Genova« har jeg endvidere kunnet undersøge en kun 290 Mm. lang

"C. pelaifican — efter min Mening Ungen af den samme Art. C. equisetis foreligger der-

imod i 5 Exemplarer fra Atlanterhavet og et sjette ældre, med usikker Lokalitet »Brasilien«

;

deres Størrelse vexler mellem 223 og 327 Mm. (maalte paa samme Maade). Vi have saa-

Icdes ikke af nogen af disse Arter Exemplarer af saa betydelig en Størrelse som de over-

hovedet kunne forekomme: 6 Fod for den først nævnte, 2V2 Fod for den sidst nævnte.

Imidlertid er dette Materiale tilstrækkeligt til at paavise Forskjellighederne mellem de om-

handlede Arter og til at bibringe Undersøgeren den Overbevisning, at alle, eller saa godt

som alle , beskrevne Arter kunne føres tilbage til disse to. Andre omtales heller ikke i

Gi'inther's nyeste Værk om Sydhavets Fiske. De Forfattere, der særligt have studeret

Middelhavets Corypliæner (Bonaparte, Steindachner) , kjende ligeledes to Arter; af

disse er den ene den samme som den, vi kjende fra Atlanterhavet, nemlig C. Idppurus, den

"Store Dolfin«; i Stedet for den »lille Dolfin« (C. equisetis), der under alle Omstændigheder

er meget sjælden i IMiddelhavet, optræder der efter deres Angivelser en anden mindre Form

«C. pelagica« L., som til Gjehgjæld skulde synes at være sjælden i Atlanterhavet, om den

overhovedet forekom der'). Jeg skal senere komme tilbage til denne Form, som jeg

ikke tror er andet end den yngre Form af C. hippurus. — Af de tre andre Arter er «Lam-

pugiis punctulatus« aabenbart kun den yngre Form af Cort/ph. equisetis, og jeg skjønner ikke,

at "C. scomberoides«-} er væsentlig forskjellig ha. C. hippurus. Den saakaldte " C. neapolitana«

') c. azorica Val. (3' 8") betragtes af Giintlier som den udvoxne Form af C. skula (23") og pelayica

(9— 10"), uden Tvivl paa Grund af Overensstemmelsen 1 Straaletal (D: 53; A: 25.). Formodentlig alt-

sammen C. hippurus.

') Saaledes som den karakteriseres i »Calal. Acanlh. Fish.', II, p. 407, formodentlig efter Blecker;

Valcnciennes giver den et andet Straalclal (U: 55; A: 25), hvorved Tanken kunde ledes andel

Steds hen, til C. pelagka f Ex., hvis der existerer en saadan Form som selvstændig Arl.
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er en Gaade for mig, som den har været det for andre (jfr. Bonaparte's Bemærkninger

i hans »Fauna llalican), og kan vistnok uden Skade henvises til de usikre Arter, som man

ikke behøver at bryde sig om. Herved vilde da de sikre Arter af Dolfiner være reducerede

til 2 eller 3. Hvor betydelig denne Reduktion end er, er den ikke større end i andre analoge

Tilfælde, som f. Ex. naar samtlige Naucrates- og Nauclerus- kx\£v og to Smo/a-Arter, 12 i

alt'), ere reducerede til en: den gamle Linné'ske Naucrates ductorl At saadanne Fejl, som

denne Opstilling af en hel Kække uholdbare Arter, har kunnet begaas , ligger naturligvis

deri, at Materialet har været for lidet til at erkjende Forbindelsen mellem Formerne, og at

man overhovedet ikke har været inde paa Tanken om en paa bestemt Maade fremskridende

Omdannelse i fysiognomisk Henseende. Den, der, for Coryphænernes Vedkommende, først

har hævdet denne Sammenhæng, er, som sagt, Dr. Gtinther. I »Fische der Siidsee«

bemærkes endvidere: »Disse Fiske have et efter deres Alder meget forskjelligt Ud-

seende. Hos meget unge Exemplarer (1— 6 Tommer) er Legemet trindt, Hovedet lige

højt og tykt, Øjet forholdsvis stort, meget længere end den stumpe Snude. Lidt efter

lidt taber Legemets Trindhed' sig. Snuden bliver længere, men Rygfinnens Højde holder

sig omtrent ens i dens hele Længde (Lampugus C. V.). Naar Fisken har naaet Grænsen

for sin Væxt, har der derimod dannet sig en høj Kam paa Hovedet, Legemet er

stærkt sammentrykt, og den forreste Del af Rygfinnen er lige saa høj som Legemet«.

«De lege midt ude paa Oceanet, og unge Fiske blive derfor ofte fangne i Slæbenettet ».

Det er af disse Ytringer klart, at jeg ikke længere kan meddele noget aldeles nyt ved

at beskrive de yngre Udviklingstrin af Coryphæna hippiirus og eqmsetis, som vort Museum

i temmelig stort Antal længe har besiddet fra Atlanterhavet, takket være DHrr. Hygoni,

Andrea o. s. v. Jeg tror dog, at lidt mere detaljerede Oplysninger om disse Udviklingstrin

og om den Forskjel, der allerede paa disse kan paavises mellem de to vidt udbredte Arter,

ville være ret kjærkomne , saa meget mere som jeg kan oplyse dem ved et Par Afbild-

ninger, der bedre end en Beskrivelse give en Forestilling om Dolfln- Yngelens fra de fuld-

voxne Fiskes saa yderst forskjellige Fysiognomi. Som Indledning tillader jeg mig dog at

forudskikke en Karakteristik af de to oftnævnte Arter, saaledes som den har stillet sig for

mig ved Undersøgelsen af det foreliggende Materiale; at ingen af Arterne er tilstede i

meget store Exemplarer, har jeg allerede omtalt.

Coryj)lia'na equisetis L. Coryphæna hippurus L.

kan have 51— .5 6 (ifølge Forfatterne indtil 5 8) Her vexler Straale tallet i Rygfinnen

Straaler i Rygfinnen og 2 4 — 26 (ifølge For- fra 58 — 64 og i Gatfinnen fra 26— 30''). Hos

') Naucrates ductor, noveboracensis , hidicus og Koelreuieri; Seriola succincla og dussumieri; Nauclems

compressus, abbreviatus, brachycentrus , triacantlius, anmdaris, leucurus.

') Dersom C. pelagica, azorica og scoviberoides falde ind under det samme Artsbegreb, skulde, efter

Forfatternes Angivelser, Straaletallet i Rygfinnen kunne gaa ned til 53 og i Gatfinnen til 24.
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(equisetis)

fatterne 2 7) i Gatfinnen. Forholdet mellem

l>egenicts Højde og Totallængden (fra

Snudespidsen til Indsnittet i Halefinnens

Bagrand) er temmelig variabelt, uafhængigt

af Alder og Størrelse: Grænserne ligge mel-

lem 1 : 3,4 og 1 :4,l, saaledes at det sidst

nævnte Forhold forekommer hos det største

Individ i Hækken. Noget mere fast er For-

holdet mellem Hovedets Længde og To-

tallængden, 1:4,2 a 4,6, saaledes at det

første af disse Tal forekommer hos det

mindste, det sidste hos det største Individ;

men Højden er altid større end Hovedets

Længde hos denne Art.

Sidelinien danner i Regelen en skarp

Vinkel over HrystOnnerne, men kan under-

tiden have et mere bølgeformigt Løb.

Hovedet af fire Coryphæna equisetis, i halv nat. Stør-

relse, for at oplyse Kjøns- og Aldersforsl<jellen.

De Forskjelligheder i Hovedets Pro-
fil, som de foreliggende Exemplarer frem-

byde, oplyses af ovenstaaende Skitse af 4 af

dem ; man vil se, at Variationen er betyde-

lig, i hvilken Henseende Kjonnet synes at

spille en Hovedrolle, og at Profilet derfor

ofte er mere lodret hos det mindre , mere

{hippurus)

det mindre af de to foreliggende større

Exemplarer |590 Mm.) er Forholdet mellem

Legemets H o j d e eller Hovedets Længde
(hvilke Størrelser ere absolut lige store) og

Totallængden = I :5,l; hos det større (708

Mm.) er Hovedet lidt længere end Legemet

er højt, og Forholdet til Totallængden for

Ilojdens Vedkommende som 1 : 5,2, for Ho-

vedets Længde som 1:5; det mindste (290

Mm.) har ligeledes Hovedet længere end Le-

gemel er højt; Forholdstallene ere henholds-

vis = I : 5,6 og 1 : 4,8.

Sidelinien frembyder lignende individuelle

Afvigelser som Jios C. equmtis.

Hovedet af Coryphæna låppurus i '/s ;iat. Størrelse,

for at oplyse, hvorledes Fysiognomiet forandres med

Alderen. Af det største, der var bevaret som torret og

senere er skeletteret, kunde kun Omridset meddeles.

De vedføjede Skitser oplyse den store

Forandring, som med Alderen ogsaa fore-

gaar i denne Fisks Fysiognomi og Profil.

Det yngste af de tre foreliggende Exemplarer

(del ovenfor omtalte fra Genua, som ikke er
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ieqnUetis)

sjiidst lios det større Individ , men at Ud-

viklingen dog, særligt lios Ihuinen, stræber

hen til et linjere , mere but afrundet eller

næsten lodret I'rofdM-

O ve r kj æ veb en e t naar kun til Pupil-

lens Forrand. Øjets Tværmaal aftager for-

holdsvis, i det hele taget, med Individets til-

tagende Størrelse; dets Forhold til Hovedets

Længde ligger mellem disse Grænser: 1:3,8

og 1:4,9 (med runde Tal er Øjetværmaalet

altsaa mellem V4 og '/o af Hovedets Længde);

dets Forbold til Snudens Længde er som 7 :

8

hos de mindre, som 2 : 3 hos de storre.

Rygfinnens Udspring er ligeledes

noget variabelt, snart næsten midt imellem

Øjet og Gjællespallen, snart temmelig tæt

bagved Øjets Bagrand, og der er i Regelen

i denne Henseende et temmelig bestemt For-

hold til Individets Størrelse, saaledes at Fin-

nen begynder længst fremme hos det største,

længst tilbage hos det mindste Individ. Hos de

mindre er Rygfinnen lav, den længste Straale

kun ubetydelig længere end Snuden,, hos de

større er den fortil betydelig højere (om end

i forskjellig Grad, individuelt), de længste

{hlppunis)

afbildet) er mere lavpandet, men en lille

Smule mere braksnudet end det mindste af

de tre afbildede-).

Overkjævebenet naar til iMidten af

øjet eller ho.s ældre lil Pupillens Bagrand.

Øjets Tværmaal er hos de mindre netop

en Femtedel af Hovedets Længde, hos det

større omtrent en Sjettedel af samme ; til

Snudens Længde forholder det sig i det første

Tilfælde som 5 : 8, i det sidste som 5 : 9.

Rygfinnen udspringer hos de yngre

Exemplarer lidt bagved øjels Bagrand , hos

det ældre over Pupillens Bagrand; de længste

Straalers Længde forholder sig til Snudens

hos det yngste som 14 : 10, hos det middel-

store som 17:10, hos det ældste som 18:10.

Gatfinnens forreste Straaler danne hos

det største Exemplar en tydelig forlænget

Spids, hvortil intet ses hos C. equiseiis.

Brystfinnernes Længde er hos det

yngste knap '/s, hos det middelstore Vs, hos

') Jeg bar undersøgt Museets 6 Exemplarer med Hensjn til Kjonnet. Det viste sig, at de 3 mest but-

snudede vare Hanner, de 3 mest spidssnudede Hunner, uafliængigt af Storreisen. Af de 4 afbildede

er liver anden en Han, bvcr anden en Hun, saaledes som det er vedtegnet de yderste Exemplarer paa

hver Side.

^) Cfr. Klunzinger, Fisclie des Rothen Meeres (Verbandl. k. zoolog, bot. Ges. in Wien), II, S. 6 (446).

"Åltere und jungere haben ein sehr versehiedenes Aussehen. Das Kopfprofil ist bei aiteren

fast vertikal und macht mit dem Rucken einen fast recbtwinkligen Dogen, bei jiingeien ist es

parabolisch, und der Naeken ist niederer. Die Ruckenflosse beginnt bei alten iiber der Mitte der

Augen, bei jiingeren uber dem letzten Viertel des Auges». Denne Forfatter ser altsaa i disse Forskjellig-

heder kun Aldersforskjclligheder. Ifølge Bonaparte (I. cl skulde der i Hovedets Form være udtalt en

Kjo nsforskjel, og ban omtaler dette som en for Fiskerne vel bekjendt Sag Naar man imidlertid af

Lowe's Skrifter erfarer, at Fiskerne paa Madera betragte C. hiiijmrus som Hannen til C. equiseiis

(som Hunnen), stilles slige Vidnesbyrds Paalideligbed i et mindre gunstigt Lys. Den sidst nævnte

Forfatter, der udtrykkelig siger, al ban kjender begge Kjon af C. equiseiis meget godt, kan ikke

efter denne sin Erfaring bekræfte den Mening, at Hannerne af denne Art udmærke sig ved højere

Issekam. Mine egne Erfaringer med Hensyn til dette Spørgsmaal ere gjengivne ovenfor. Med

Hensyn til C. hippurus fremsætter Poey (Enumeratio, p. 133 [91]) den samme Paasland om en i

Hovedets Figur udtrykt Kjonsforskjel.
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{eq}usetls)

Straaler en lialv eller næsten en hel Gang

længere end Snuden. Brystfinnernes

Længde er paa det nærmeste lig Hovedets

halve Længde, mellem Vs og V9 af Total-

længden; Bugfinnernes er V? af Total-

længden (stedse maalt som ovenfor angivet)

elier noget mindre, i Almindelighed ikke fuldt

det dobbelte af Snudens Længde; de ere altid

fæstede under Brystfinnernes sidste

Straale, saaledes at de strængt taget sidde,

ikke under, men bagved de nævnte Finner')-

Bortset fra de ensfarvet mørke Bygfinner

o. s. V. og et smalt, mørkt Bælte langs med

Bygfinnens Grund, indskrænker Tegningen
sig til enkelte smaa, skarpt begrænsede

sorte Prikker, strøede tyndt paa de sølv-

blanke Sider.

Hvirvlernes Antal angives af Forfat-

terne overensstemmende til 33. Størrelsen

kan naa 30 Tommer.

(hippurus)

det største V? af Totallængden, tiltager altsaa

med Dyrets Alder og Størrelse; Bugfin-
nernes er omtrent en Sjettedel af To tal -

længden; de ere fæstede under Bryst-

finnerne, altsaa kjendelig længere fortil

end hos C. equuetis, saaledes at deres forreste

Straale falder lige under eller en lille Smule

bagved første Brystfinnestraales Udspring.

Vort bedst bevarede Exemplar viser øverst

oppe paa Ryggen, nærmest under Rygfinnen,

ligesom hos C. equisctis, et System af fine,

mørke Skraalinier-), umiddelbart derunder en

Række afrunde, mørke, lyst indfattede Pletter;

paa Rygfinnen er der talrige lyse Draabe-

pletter, og paa Siderne af Krop og Hoved

dels lyse, dels mørke, lyst indfattede Draabe-

pletter.

Hvirvlernes Antal angives til 30 eller

31. Størrelsen kan naa 6 Fods Længde.

Foruden disse to Arter kunde det synes rimeligt at antage endnu en tredje,

der, mindre heldig, har faaet Navnet C. pelaijica, da den, efter hvad der foreligger i

Literaturen snarere synes at være karakteristisk for Middelhavet end for Oceanet. Efter

Beskrivelsen synes den at kunne opfattes som en Mellemform mellem C. Jdppurus, hvis

smækre Legemsform den har, og C. equisetis, hvis Straaletal den snarest har (D: 53—58;

A: 24—27). Ifølge Bonaparte har den 31 Hvirvler ligesom C. hippurus, hvilken

den ogsaa synes at komme nærmest i Farvetegningen. Efter sammes Afbildning skulde

man antage, at Brystfinnerne sad endnu længere fremme end hos C. hippurus, men da

I Lowe's Figur (Fislies of Madera, pi. X) er Bugfinnernes Stilling urigtig.

Antydet paa SchlegeTs Afbildning af C. hippurus og paa Lowe's af C. equisetis. De bedste Afbild-

ninger, som jeg kjender af disse to Arter, ere den anførte af Schlegel, »Fauna Japonica«, pi LXIV

(C. hippurus, under Navnet C. japonica), Valenclen nes's i 'Déscription des iles Canaries«, pi. XXI,

samt Garretts i "Fisclie der Sudsee« ,
pl.XClll, A (C. equisetis). Del ligger udenfor mit nær-

værende Æmne at udtale mig nærmere om de andre i Literaturen foreliggende Beskrivelser og Af-

bildninger, dermed slørre eller mindre Sikkerhed kunne henfores til de to her karakteriserede Arter;

men jeg (ror dog, at selv flere af dem, der ere blevne ansete for aldeles usikre og ubestemmelige,

med overvejende Sandsynlighed lade sig lienføre til de samme Arter. C. nortoniana Lowe, marcyrauni

og sueurii , rimeligvis ogsaa vlamiiigii, ere næppe andet end C. hippurus. I C. Lessonii er jeg der-

imod ligesom Lowe tilbøjelig til at se en C. ei^nisetis, med hvilken Gunther fremdeles identi-

ficerer Bennett's C. socialis.
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Beskrivelsen anbringer dem under Brystfinnernes Fæste, er Forholdet dog maaske snarest

som hos denne Art. Saaledes finder jeg det ogsaa hos den mig som « C. pelagica« til-

sendte Fisk fra Genua. Da Afstanden mellem C. Idppurus og « C. pelagica« for Straale-

tallets Vedkommende (se ovenfor) kun er én Rygfinnestraale , kunde der vel opstaa Tvivl,

om den saakaldte C. pelagicus (azoricus, siculus) er arlsforskjellig fra C. Idppurus. Under-

SHgelscu af det ovenfor omtalte Exemplar fra Genua har kun kunnet bestyrke mig i

denne Opfattelse. Bortset fra Hovedets Form, Overkjævebenets og Brystfinnernes Længde

og Farven, som ere underkastede de ovenfor afhandlede Aldcrsforaudringer, stemmer dette

lille Exemplar nok saa godt med vort største Exemplar af C. Idppurus fra Atlanterhavet som

med det noget mindre fra Nizza, f. Ex. ved Sideliniens stærkere Bugt over Brystfinnerne, ved

Gattets Beliggenhed noget længere fortil end hos dette. Jeg tror imidlertid ikke, at dette

er nok til at begrunde en Artsadskillelse, som i al Fald saa maatte drages anderledes end

hidtil er sket. En indirekte Bekræftelse paa det Resultat, at der i Virkeligheden ikke kjendes

mere end de to Linné'ske Arter, C. Idppm-us og eqidsetis^), ser jeg deri, at jeg heller ikke

blandt den talrige pelagiske Cori/phæ?ia-\nge\, til hvis Beskrivelse jeg nu gaar over, har

kunnet skjelne mere end to Arter.

Vor største Unge af Coryhcvna equisetis (Tab. III, fig. 11) har en Længde af 5 6 i\lm.

(til Indsnittet i Halefinnen); deri indeholdes Legemets Højde næsten 5 (4,9) Gang, Hovedets

Længde A^/a Gang. Legemsformen er langstrakt tenformig, mere langstrakt end senere, som
det vil ses af de opgivne Proportioner, af hvilke det ogsaa vil fremgaa, at Legemets Fløjde paa

dette Udviklingstrin ikke er større, men tværtimod kjendelig mindre, end Hovedets Længde;

og Legemet er dernæst ikke stærkere sammentrykt, end at dets Tykkelse netop er det halve

af dets Højde. Øjet er naturligvis forholdsvis stort; dets Tværmaal, betydelig større end

Snudens Længde, indeholdes tre Gange i hele Hovedets. Overkjævebenet naar omtrent til Øjets

Midtpunkt. Rygfinnen, der helt igjennem er lav, udspringer omtrent midt imellem Øjet og

Gjællespalten, nær Forgjællelaagets Bagrand; Bugfinnerne naa langtfra til Gattet og

ere ligesom senere fæstede bagved Brystfinnerne, saaledes at de tage deres Begyndelse

under disses sidste Straale; disses Længde er V?, Bugfinnernes Vs af Totallængden (maalt

som ovenfor) , Halefinnens Flige forholdsvis korte. Sidelinien danner en spids Vinkel over

Brystfinnerne. Fiskens Sider ere sølvfarvede, dens Ryg mørk (næsten sort), men med to

til Dels indbyrdes sammenløbende Rækker af c. 15 lyse Pletler i det mørke Rygparti og

med Spor til nogle brede, mørke Tværbaand paa de sølvblanke Sider. Hos noget yngre

Exemplarer (4 1 — 42 Mm., maalte som ovenfor) (Tab. Hl, fig. 10) kunne disse Tvæ.rbaand

være endnu tydeligere, men tillige være underafdelte ved lyse Pletter eller helt opløste i

smallere Tværstriber; eller Sidernes lyse Sølvfarve fortsætter sig pletvis op i den mørke

Rygfarve; og Bygfinnen kan ligeledes være stribet af lyst og mørkt, parallelt med Straa-

') Stossicli (I. c, p.4.5) opforer kun C. hippurus fra Adriaterhavet; Poey fra Kiiba, foruden C. hip-

purus og en ubenævnt Form, 3 [lyc Arier, hvis nærmere Be.stemmelse ved Hevision af Original-

Exemplarernc vilde være onskelig.

Vidcnsk. .Selsk Skr, 5. Itækko. natiirviJcii.sk oe malh, Af.l XM. 6. 62
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lernes Reliiing, saaledes at smallere mørke Baand skifte med bredere lyse. Legemsformen

er hos disse Exemplarer endnu mere langstrakt, mindre tenformig (Højden indeholdes SV'a

Gang i Totallængden, Hovedets Længde 5 Gange); øjets Tværmaal er nu to Femtedele af

Hovedets Længde, og Rygfinnen udspringer fra et Punkt, der ligger mellem Forgjællelaagets

og Gjællelaagcts Bagrand. Torne paa Forgjællelaag o. s.v.søges endnu forgjæves.

Hos endnu yngre Exemplarer, fra 3 5 Mm. og nedefter, forkortes Legemsformen

atter; Tegningen er udvisket, ja der er endog hos de mindre ingen tydelig Grænse mellem

Ryggens mørkere og Bugens Sølvfarve. EtExemplar paa 3 5 Mm. har endnu en Forgjællelaags-

torn paa hver Side, Exemplarer paa 2 6 — 28 Mm. (Tab.lll, fig.9) have endog to, foruden mere

eller mindre lydelige Spor til flere Torne indenfor Forgjællelaagets Hjørne og langs dets Rand;

jo mindre Exemplarerne ere, desto tydeligere blive alle disse Torne; hos et Exemplar af

18 Mm. s Længde (Hovedets Længde 5 Mm., Legemets Højde 4 Mm.) er der kommet en

Skuldertorn og en Postsupraorbitaltorn til paa hver Side, foruden at Underkjævens Vinkel

løber ud i en lille Spids. Snuden er bos slige Exemplarer naturligvis overmaade kort;

Farven er brunliggraa, solvhvidlig nedenunder, uden Tegning eller Stribning. Hos Exem-

plarer af 26 Mm. s Længde ere Skællene netop endnu synlige').

Skjønt Pallas's Afbildning af hans Coryphæna fasciolata'-) er ufuldkommen —
hvilket ikke udelukker, al den ret karakteristisk gjengiver det habituelle — og skjønt der

i hans Beskrivelse er indkommet enkelte Unøjagtigheder: Tungen er f. Ex. ikke glat,

men ru af fine Tænder; det er det første Næsebor, der er større og mere rorformigt; der

er 7 Gjællehudstraaler; Bugfinnerne sidde vel noget længere tilbage end Brystfinnerne,

naar man har den hele BugDnne-Basis for Øje, men deres første Straale sidder

midt under Brystfinnens; rimeligvis er der ogsaa en Fejl i Rygfinnens Straaletal —
er det dog ikke vanskeligt at erkjende, at denne lille 2V2" lange Fisk »fra Amboina" er

en Unge af C. hippurus.

Vort største Exemplar af Ungerne af denne Arl (Tab. III, fig. 13) er 6 2 Mm. langt (til

IndsniUcl mellem de forholdsvis korte Halefinnellige); Formen er langstrakt, smækker, uden

Tilnærmelse til det tenformige; Højden indeholdes 5Vo Gang, Hovedets Længde lidt over 4

Gange i Totallængden; Tykkelsen er -/s af Højden; Øjets Tværmaal er lig Breden af den

flade, lidt hule Pande, større end Snudens Længde, ^,'5 af Hovedets; Overkjævebenet

n.aar til Midten af Øjet, Brystfinnernes Længde er næslen V« af Totallængden; Bugfin-
nerne, der naa næsten til Gattet, indeholdes ikke fuldt 4V2 Gang i Totallængden;

Rygfinnen, der er næsten lige høj i sin hele Længde, udspringer i Linie med Forgjællelaagets

Bagrand, dens Højde er det halve af Hovedets Længde; Sidelinien danner ogsaa her en

Der tiar i alt foreligget mig over en Snes Unger af denne Coryphæna-\n. At opføre deres enkelte

Findesleder, turde være lidet oplysende; men det kun dog maaske være rigtigt at antyde de Grænser,

indenfor hvilke de ligge, nemlig: 38° N. Br. og 6°W S. Br. og 6S°— I7°''i0' V. L. i Atlanterhavet.

For C. hippurus (livoraf der kun foreligger 7 Unger) hlivo Tirænserne paa samme Maaile :

37° 40' N. Br.— 23'' S^' N. Br. og 81° iO'—51° V. L.

Spicil. Zoolog., VIII, pi. III, Pig. 2; p. 23— 24.
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spids Vinkel over Brystfinnerne. Paa den snlvblanl\e Bund er der henved en Snes møriie

Tværbaand — de forreste paa Hovedet, de sidste paa Halefinnen — mere adskilte nedad

mod den helt sølvfarvede Bug, mere sammenløbende mod Ryggen, men dog der ufuldkom-

ment adskilte ved liere Rækker af lyse Pletter, og fortsættende sig som Striber, parallelt

med Straalerne, i Rygfinnen, mindre tydeligt i Gatfinnen; Halefinnens Spidser ere lyse. —
Ilos yngre Individer (51—28 Mm.) er denne Tegning mindre udpræget, indskrænket til

brunlige Tværstriber paa en graalig Solvbund, Ryg- og Galfinnen stribede eller ensartet

sortladne, Halefinnen sort med hvide Spidser; hos endnu yngre (21 — 2 3 Mm.) bliver

Stribningen endnu utydeligere, og Bugen er næsten lige saa stærkt pigmenteret som Ryggen

(Tab. III, fig. 12). Allerede bos Exemplarer af 28—33 Mm. s Længde ere Skællene usynlige, og

hos dem ere først to Forgjællelaagstorne, dernæst flere, saml de ved Beskrivelsen af Ungerne

af C. equisetis omtalte Skuldertorne og Orbilaltorne synlige. Hos vore mindste Unger udspringer

Rygfinnen i Linie med Gjællespallerne, bos de lidt større mellem dem og Forgjællelaaget.

Jo mindre de ere, desto kortere er Legemsformen og desto mere forsvinde Halefligene lige-

som hos C. equisetis. Foruden Bugfinnernes større Længde er navnlig deres Fæste

under selve Brystfinnerne, altsaa længere fortil end hos C. equisetis, et godt Middel

til at skjelne Ungerne af C. Mppnrus fra den mindre Dolfin-Arts og til al henføre dem hver

til sin.

Forklaring af Afbildningerne.

Tal). III, Fig. 9. Unge af .den lille Oolfin. (Coryphæna equisetis L.), en af de yngste, forstørret V2 Gang.

Tab. III, Kig. 10. Noget mere udviklet Unge af samme Dolfin-Art, Atlanterhavet, N. f. Linien, forstørret med 'A.

Tab. III, Fig. 11. Et endnu mere fremskredet Udviklingstrin af samme Arl, AUauterhavet, Ti° N. lir., for-

storret med '/s.

Tab. 111, Fig. 12. El af de yngste foreliggonde Udviklingstrin at »den store Dollin. [Conjphæna hippurus L.],

Atlanterhavet, c. 37° N Br., forstorret en halv Gang.

Tab III, Kig. 13. Storie Unge af samme Art, Atlanterhavet, 25° N. Br.; i naturlig Storrelse.

8. Brcmia; Taractes; Ptenjcombus ; Pteradis.

(Tab. IV, Fig. 1—4.)

Forend jeg beskriver den Brama-Yngd, bestaaende af en Række Individer af

II— ^i4 Mm. s Længde; som fornemmelig er bragt til Veje ved DHrr. A. F. Andréa's og

V. Hygom's Indsamlinger — dels fiskel med Slæbenettet, dels fundet i de slørre Fiskes

(Albacorers, Barraeuders og Dolfiners) Mtiver, — og forend jeg forsøger at henføre denne

Yngel til en bestemt Arl af /?mwia-Slæglen , vil det være hensigtssvarende at gjøre Rede

for, hvilken Udbredning man nu tør tillægge Slægtens typiske Art, og hvilke Forandringer

62*
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i rysioguoini og Karaklurer man iagttager hos tleiiiie i øvrigt lidet vurialjle Fonii ved al

sammenholde ældre og yngre, men dog mindst iialvvoxne Exumplarer med hinanden.

Ifølge Cuvier^) er Brama Rajii (cmeget almindelig i Middelhavet, i det mindste

paa visse Kyster«; han havde selv i November 1809 set den i stor Mængde paa Torvel i

Genua. Ffolge His so opholder den sig i Smaaflokke paa de store Dybder, hvor man

fanger den hele Aarel igjennem "ii la palangre«. Lunel'-i betragter den ligeledes som

"ejendommelig for Middelhavet, hvor den er almindelig ved visse Kyster«, men tilføjer,

at den er meget sjælden ved andre af Middelhavets Kyster (f. Ex. Languedoc), hvilkel vistnok

meget rigtigt forklares at have sin Grund i Havets større eller mindre Dybde paa de for-

skjellige Steder; den naar i Middelhavel en Størrelse af '/lo til ^na af en Meter og en

Vægt af 10— 12 l'uiul; den er her Standfisk, og den fanges hele Aaret paa en Dybde, der

varierer fra iOO— 500 til 900 Metre (allsaa fra e. 200 til over 450 Favne). Den Omstæn-

dighed, at naar «Llavbrasenen» tilfældigvis langes paa ringere Dybde eller strander ved

Kyslen i eller udenfor Middelhavet, finder dette i Regelen Sted paa den Tid af Aarel, da

den er stærkest plaget af Indvoldsorme, har indgivet Lune I den Formodning, at det er de

den af disse Snyltere tilføjede Lidelser, som drive den ud af dens rette Hjem ; Forklaringen

turde dog være at soge andel Steds. (At de Fiske, der bebo sydligere Have eller slørre

Dybder og derfor kun ere tilfældige Gæster ved vore Kysler, f. Ex. Sehastes, Bravui, Tra-

chi/pierus , Corj/phænokies , Squatina , Mola, Malacocephalus o. s. v., fortrinsvis indsendes til

Museet umiddelbart efter For- og Efleraarsstormcne , derom har jeg i Aarenes Løb havt

Lejlighed til at gjøre adskillige Erfaringer). Ogsaa Stciudachner^) bekræfter Uavbrasenens

Hyppighed i visse Strøg af Middelhavet; han saa den hyppig paa Fisketorvene i Genua og

Barcelona i Juni og Juli, men kun i ringe Mængde i Malaga, Valeneia, Cadiz, Lissabon og

TenerilTa. I Adriaterhavet er den dog sjælden, ifølge Stossich*). Efter Cuvier's Mening

skulde det kun være tilfældigt, at den var truffet udenfor Middelhavet; den Gang havde

man nemlig kun Kundskab om tre eller lire ved Englands og Frankrigs Kyster fangede

eller hgefrem strandede Individer; den ^^ln 1681 drev et Exemplar op ved Mundingen

af Tees-Floden, paa Grænsen af Durham og Yorkshire (afbildet af Ray i Willoughbys

lehlhyologi); i Novbr. 1806 blev el andet fanget i Swansea Bay, el tredje omtales

som fanget ved Kysten af Cornwales; et fjerde ved ('>aen (1828)^). ]\n véd man.

') Hist. natur. d. poissons VIII, p. 292.

^) Uévisiuii du genre Caslaguole (Brama) et déscription d'uiie cspéce uouvelle, Brama Saiissurii (Mern.

d. I. Soc. d. pliys. et d'liist. nat. de Geneve, XVIII, ISti6) p. 176.

^) Iclithycdogisehe Rcisc nacli Spanien u. Purtugal il. c), 5tc Forts. S. 24 — 25.

») Boll. .Soc. Adr. Trieste, V, p. 45.

^) Hisl. natur. d. Poissons I. c.
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at den forekommer ved .Muderu') og Laucerote'-), og IJerllielol omtaler den endog

som meget almindelig i den ostlige Del af den kanariske Øgruppe ^|. »IJritish Mn-

seum» har el Exemplar fra Kap og flere fra engelske J\ysler, deriblandt et fra Berwick

on Tweed'). Ifolge l'arnell skal den ikke være ualmindelig ved Skotlands Vestkyst; i

Firth of Forth har den oftere vist sig, og den er ikke ubekjendt ved Belfast^). Ved Dan-

marks Kyster er den fanget eller opdreven to Gange, ved Helsingør og ved Skagen, sidst i

1876; fra de svenske kjendte Nilsson'^) 5 Exempler paa dens Forekomst og Fangst ved

ISoluislan eller i Sundet, i Aareue 1825— 50, altsaa et hver femte Aar i Gjenuemsnit, alle

Ira Efter- og Vinterbalvaaret. Efter Boll') er den endog optraadt i Østersøen; fra

Færoerne fik Museet i 1850 et Exemplar af over Vio Metres Længde. I Norge er man nu

tilbojelig til at betragte Efterretningerne om , at enkelte Individer ere sete med længere

Mellemrum, saa vel i Christianiafjorden som udfor Bergen*), som urigtige; ved Hollands

og Belgiens Kyster falder derimod af og til et Exemplar"'). — Sammenholder man disse

Erfaringer om Hav-Brasenens Forekomst med, hvad der er oplyst om den Dybde, hvori

den opholder sig i Middelhavet, kan deraf kun udledes det Besultat, at del er en Dyb-

vandsfisk '"), der bebor den østlige Del af det store Atlanterhavs-Bækken fra Kap til lien-

imod Færø, med den tilhørende store Bugt: Middelhavet. Mærkeligt nok er den (saa vidt

mig bekjeudt) aldrig bleven meldt fra Vestindiens eller de forenede Staters Kyster. Der-

imod har man fra Chile Efterretning om, at dér stundom fanges en Z>?'(Mna-Form, der vel

har faaet et eget Navn \B. chiknsis Gay, B. australis Valene.)''), men med Hensyn til

hvilken Gilnther og Lun el dog ere enige om, at den, efter hvad der foreligger, ikke

kan skjeloes fra Brania RujW^-). Er delte rigligt, synes mau næsten al turde antage, at

den som adskillige andre Hojsø- og Dybhavsfiske er udbredt over store Strøg af begge de

') Lowe, Trans. zool. Soc ,
III, p. S.

^) Webb et Berthelot, Histoire naturelle des Iles Canaries. II. Poissoiis. p. 3U.

^) Berttielot, De la péche sur la cote occidentale d'Afrique (IS40) p. 93.

') Gunther, Catal.. II, p. 409.

5) Prize essay on the natural etc. liistory of tlie flsh etc. of llie Firtli of Fcirlh (Mern. Weru. Soc,

Vil.) p. 210.

>) Skandinav. Fauna, IV, S. 125.

^) Seidlitz, Fauna Baltica. Die Fische der Ostseeprovinzen Uusslands. (Arch. f. d. Naturk. Liv
,

Elisl. u. Kurl. (21 VIII, 1877) S. 124.

») Collett, Meddelelser om Norges Fiske, Vid. Selsk. Forli. Christ. 1S79, S. 30.

'I) Schlegel, Natuurlijke historie v. Nederland. De Visschen. (1869) p. 17. Van Beneden, Les

Poissons des coles de Belgique (Mém. Ae. se. de Belgique, XXXVIII; p. 49.

'") .Castagnolo del gran fouii" kalde Fiskerne ved Marseille den (Lunel, 1. c.).

") Cuvier, Regne Animal, iJdit. illust., pi. 44, fig. 1.

'") Gay havde i ovrigt kun faaet den én Gang paa Valparaisos Fisketorv. Til Gay's Værk har jeg ikke

havt Adgang; ifølge Valcnciennes afviger den chileuiske Havbrasen fra B, Rafd ved Straalelallet.

Forskjellen kan, at dømme efter Figuren i »Bégne AnimaN, édit. ill., ikke være betydelig; det

synes dog, som om Øjet laa en Del højere oppe paa Siden af Hovedet eud hos B. Bajii.
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store Verdenshavp eller næsten kosmopolitisk i sin Optræden; og det maa da ventes, al

den vil blive fundet i adskillige flere, hvor den endnu ikke føres paa Listerne, f. Ex. i det

indiske Hav, ved Amerikas Østkyst o. s. v. Dette kunde synes at bekræftes ved en Angivelse fra

den seneste Tid om dens Forekomst ved Japan M- Herved er dog at bemærke, at Dr. Hil-

gendorf-) har beskrevet en japansk Hav-Brasen som egen Art {B. japonica], udmærket ved

mere hvælvet Snude, mindre udviklet Ryg- og Gatfinne («besonders an dem vorgezogenen

Vorderende derselben bemerkbar» o: med mindre udviklede Spidser eller Forlængelser),

ved kortere Haleflnne og mindre, smallere Skæl i Brystfinnens Axil. Efter selv at have

havt Lejlighed til at se Original-Exemplaret (c. 15" langt) i Berlin, maa jeg udtale mig for

denne Arts Selvstændighed; at det er denne Form, som af Giinther er bleven antaget for

en ægte B. Rajii, er vel det sandsynligste. Fra Ny-Seland er beskrevet en Art, der ogsaa

maa staa 2?mma Æft/w meget nær, B. squamosa, forst beskrevet af Hutton som enTo.mtes'^).

Foruden Slægtens typiske Art har man imidlertid efterhaanden faaet Kundskab

om flere andre atlantiske Brama-Arter. Fra Cuba er der beskrevet ikke mindre end

tre, som dog hver kun ere kjendte af et eneste Exemplar: B. Ac^assizii Poey (^/s Meter),

B. Brevortii Poey*) og B. Saussurii Lun. (^'3 Meter) ^). Desværre ere de Poey'ske Arter

ikke afbildede, og deres Beskrivelse mindre fuldstændig end det kunde ønskes. Fremdeles:

den ligeledes mindre fuldstændigt kjendte B. lotujipinnis Lowe^) og B. princeps Johnson'),

begge fra Madera, hin I8V4 Tomme lang, denne 27—33 Tommer. Den syvende Art,

B.Ruscliii Esmk., er hidtil kun kjendt af 2 Exemplarer (c. 13 Tommer), det ene fra Fin-

marken 8), det andet fra Island (Vestmauøerne)"). Jeg udelukker af denne Optælling de

Arter (B. dussumieri, orcini, Taractes asper) , der kun ere opstillede paa meget smaa

Exemplarer (4 Tommer og derunder); thi det er kun ungdommelige Former, der endnu

ikke have iført sig deres Arts endelige Skikkelse, hvilken denne nu end monne være, og

selv om man ikke med Sikkerhed vil kunne henføre dem til deres Art, er det dog kun

vildledende at opføre dem med selvstændig Artsværdighed. Af de ovenfor opregnede, som

fuldl udviklede kjendte 7 Arter har B. Rajii (som voxen) og B. princeps glatte Skæl; del

samme maa jeg antage om B. Atjassizii og B. Brevortii, da det modsatte ikke siges. Der-

•) Ann. Nat, llisl. (6), 1 (1878), p. 485.

=
) Veiii. Ges. naturf. Fr. Berlin. 1S78. Sitzungsber. '5/i78.

») Ann. Nat. Hist. (4), XVI, p. 313; XIX, p 339—3-10.

*) Memorias etc, II, p. 204, 206 og 372.

*) Lunel, Revision etc, p. 185, pi. II.

') Proc. Zool. Soc, 1843, p. 82. Original- Kxcnnplaiet synes at være gaact tabt; Arten cxisterer i

Museet i Christiania.

') Proc. Zool. .Soc., 1863, p. 38, pi. VII.

»I Forh.Vid. Selsk. Clirisliania. 1861.

») J. Collin, Forh. Skand. Naturf. Mode, 1873, S. 418— 23 (1874). (Ikke fra Grønland, som det hedder

ved en Fejlskrift i G o 11 et' s -Norges Fiske-).
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imod dele B. longiphmis, Raschii og Saussnrii med Slægterne Meri/combiis og Fteraclis den

Ejendommelighed al have en Torn ved Grunden af hvert Skæl (d. v. s. midt paa Forranden

af Skællets synlige De!) og el tilsvarende Udsnit i dets Bagrand. Det har liidlil været

ubekjendl, at denne Ejendommelighed gjenQndes hos unge Exemplarer af B. Rajii,

men taber sig med Alderen. Man tør allsaa ikke benytte Tilstedeværelsen af tornede

Skæl som et Fingerpeg ved Bestemmelsen af pelagisk 5mma-YngeI; thi slige tornede

Skæl Qndes rimeligvis hos alle Bi'ama-Ariers Unger.

For om nuiiigl al komme til nogenlunde Klarhed om, iivilke Arier del kunde være,

hvis Unger ere beskrevne under de ovenfor anførte Navne {B. orcini o. s. v.) , og til hvilke

af de 7 atlantiske Arter den lignende pelagiske -Sm?«a-Yngel , som vort Museum skylder

sine Medarbejdere i llandelsllaaden, kunde henføres, var det mig magtpaaliggende, som

Forstudie, at prøve, om man ved at sammenligne Exemplarer af forskjellig Alder af Slægtens

typiske Art blev nogen væsentlig Forandring var. Jeg har bavl Lejlighed til al undersøge

6 Exemplarer af Brama Rajii foruden et halvt Skind; men del var egentlig kun del

mindste af dem (290 Mm. fra det mest fremtrædende Punkt af Underkjæven lil Midlen af

[lalefinnens Bagrand; Exemplaret er opgivet at være fra Sardinien), som gav mig et positivt

Svar paa dette Spørgsmaal. De halvt eller helt udvoxne Exemplarer, som opbevares i vort

Museum, have en Længde af fra ^m til henved en halv Meter, maalte paa den lier ovenfor

angivne Maade. Forholdet mellem Ilojden og Længden er som 1:2,3 h 2,4, men paa det om-

talte mindste Exemplar er llojdcu forholdsvis noget mindre (1 : 2,5), Legemsformen altsaa

lidt mere langstrakt; Ansigts- Profile t er ogsaa her noget mindre lodret end hos

de andre. Øjets Størrelse slaar som sædvanlig i omvendt Forhold til ludividels, saaledes

at dets Tværmaal paa de større er lidt mindre, paa del mindste noget større end dets

Afstand fra Snudens Midtlinie (Snudens Længde); dets Beliggenhed er her kjendelig over

Midten af Hovedets Sider, d. v. s. lidt nærmere ved Hovedets øvre end ved dets nedre Rand.

Det omtalte mindste Exemplar har Tænder paa Plovbenet; efter Lunel's Lagttagelser er

deres Tilstedeværelse dog saa temmelig uafhængig af Alder og Størrelse; de mangle hos

de A af vore Exemplarer, men findes hos et andel lidt større (320 Mm.) og hos det færøske

Exemplar (417 Mm.). Brystfinnen er hos det omhandlede mindste Exemplar paafaldende

kort, dens Længde kun -7 af Tolallængden (maall som ovenfor); hos de større er den V's

eller derover (1 : 2,9 a 2,8). Skællenes Skulptur aflager ogsaa i Tydelighed med Alderen;

hos vort yngste Exemplar (290 Mm.) ere de ophøjede Linier, der udstraale vifteformigt fra

et Punkt midt paa Forrauden af Skællets synlige Del, og som højere oppe paa Ryggen

antage en mere granuleret Karakter eller ligesom opløse sig i ophøjede Punkler, meget

lydelige; og hvad der er -vigtigere, hint Midtpunkt træder meget tydeligt frem som en lav,

but Torn eller Pig, hvortil svarer el Indsnit i Bagranden af del umiddelbart foran

liggende Skæl. Den unge Brama Rajii forholder sig altsaa i denne Henseende paa samme
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iVlaade i det væsentlige som B. Raschii, Saussiirii, longipinnis, og som Taractes, Plerjcombus

og PieracUs. Ligesom hos de nævnte Bra}rta-Ar\er ser man derfor hos den unge »Ray'ske

Havbrasen« langs hen ad Legemets — særligt bagkroppens og Halens — Sider et vist

Antal (mindst 15) tydelige Læugdelinier, dannede af hine Torne og hine Indsnit samt

de disse forbindende lave Ophøjninger langs hen ad Midten af Skællets synlige Del. Hos

lidt større Exemplarer ser man endnu de sidste Spor af dem , men ved en Totallængde af

c. 350 Mm. ere de aldeles forsvundne. — Tilstedeværelsen af disse Torne og Indsnit er

altsaa hos denne Art en Ungdoms-Karakter, der taber sig med Alderen; det Spørgsmaal

kunde derfor opkastes, om de ere andet hos B. Raschii, Saussiirii og longipinnis. Derom

kan intet vides med Sikkerhed endnu, men i Betragtning af de kjendte Exemplarers ret

anselige Størrelse er det dog det sandsynligste, at de beholde denne Ejendommelighed for

Livstid. Det indses heiler ikke , hvorfor det ikke lige saa godt skulde kunne være en

holdbar Karakter hos dem som hos Fteraclis og Pterycombus. Det er i øvrigt noget paa-

faldende, at Luncl, der har havt endnu yngre Exemplarer for sig af B. Rajii (de mindste

250 Mm.; heri medregnet, antager jeg, den hele Halefinue), ikke omtaler denne Mærkelig-

hed ved de yngre »Castagnoler« , og jeg kan ikke helt forklare mig dette ved at antage,

at den hos de forskjellige Individer muligvis taber sig paa et noget forskjelligt Alders- og

Udviklingstrin. Jeg véd overhovedel ikke, at andre have været opmærksomme paa Skæl-

knuderne hos Brama Rajii end Lilljeborg, som i den Oversigt over de svenske Scom-

beroidcr, som ledsager hans Afhandling om Pterycombus^], karakteriserer B. Rajii bl. a.

ved at "fjallens knular åro låga och trubbiga«, i Modsætning til B. Raschii, hvor de ere

"hijga oeh spetsiga». Lilljeborg har uden Tvivl undersøgt et yngre Exemplar af B. Rajii

og opfattet Sagen, som om de forefundne Skælknuder eller Skæltorne vare karakteristiske for

Arten i sin Almindelighed. Mærkelig nok har Lun el i en Efterskrift (1. c. p.195) optrykt denne

Del af LiUjeborg's Schema i Oversættelse, uden dertil at knytte nogen Bemærkning om

denne paafaldende Ejendommelighed, hvorom man forgjæves søger Underretning i Lunel's

udførlige Beskrivelse af B. Rajii. — Jeg skal endnu kun oplyse, hvilke Skæltal og Straaletal

jeg har fundet hos de af mig undersøgte Exemplarer: at tælle Skællene i Sidelinien er altid

vanskeligt, da denne er meget utydelig, men ved at følge den saa godt som muligt har

jeg (omtrent som Giinther) fundet 82—93 Skæl (80— 95, Gthr.); tælles der i lige Linie

fra den øverste Ende af Gjællespalten, faar jeg kun 75—76 (70—75, Lunel); de sidste

Rækker af Smaaskæl, der nærmest maa regnes til Ilalefinnens Beklædning, ere i begge

Tilfælde ikke medregnede. Fra Ryggens lil Bugens Midtlinie tæller jeg gjennemsnitlig

e. 40 Skælrækker. Siraalernes Antal har jeg fimdct at være: D: 33—36; A: 28—30 (sidste

Slraale i A og B dobbelt); P: 20— 22. Sammenholdes disse Tal med dem, der angives

Bidrag til! kiinncdonien om Flerycomhus brama B. Fries, en fisk af Makiillfiskariies familj (l.SG'i)-

(Indbydelsesskrift. Upsala ) S. 7.
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for andre i?rama-Arter M, synes kun det forholdsvis lave Tal (22— 23), der opføres for Gat-

finnen hos de 3 cubanske Arter, at kunne have nogen Hetydning som Hjælpemiddel ved

Henførelsen af yngre pelagiske Udviklingstrin til deres rette Art.

De pelagiske Brama-Vnger, der have foreligget mig, have et fra de hidtil omtalte,

ældre, mere eller mindre udvoxne Individer, temmelig forskjelligt Fysiognomi og Omrids.

(Jfr. Tab. IV, flg. I.) Uos de største (47 — 43 :Mm., til det Punkt, hvor Ilalefainens Straaler

blive frie) er Legemsformen ligesom hos hine meget sammentrykt og Legemets største Højde

lidt over Halvdelen af sammes Totallængde (1 : 1,8 k 1,9). Hen Hue, som Profilet beskriver

fra rVygfinnen til Mundspalten, er meget fladere end Profilets Due fra det samme Punkt

til Galfinnen, hvilket, som Cuvicr bemærker om B. orcini, giver disse smaa Fiske et

ejendommeligt skjævt Udseende. Ilos de ældre B. Rajii er Forholdet som bekjendt omvendt:

Bugen mindre stærkt buet eller hvælvet. Nakke- og Pandeprofilel derimod meget stærkt

buet. Øjet, hvis Tværmaal er over Vs af Flovedets Længde og slørre end Pandens Drede,

ligger helt over Hovedets Midte og tæt op til dets Pandeprofil; Snudens Længde kan om-

trent sættes lig med et halvt Ojetværmaal. Hos et noget yngre (4 Mm. langt) Exemplar er

Fysiognomiet i det hele det samme, men Legemsformen allerede saa meget smækrere, at den

største Højde knap er Halvdelen af hin Totallængde; nogen individuel Forskjel gjor der sig

dog heri gjældende ved Siden af Aldersforskjellen. Pandeprofilet viser hos det sidst omtalte

Exemplar en svag Sænkning ud for Øjet, omtrent som, men lidt svagere end hos B. Baschii;

og som bos denne Art have Bugflnnerne — maaske staar dette i Forbindelse med Bug-

liniens stærkere Krumning, maaske med Brystfinnernes mere lodrette Fæste hos de unge

Bramaer — deres Plads under den forreste (øverste) af Brystfinnens Straaler; dette er dog

ogsaa, i det mindste tilnærmelsesvis, Tilfældet hos de først omtalte, lidt større Unger, og for

saa vidt kan man beskrive dem som havende «subjugulare Bugfinner« (som det hedder om

Taractes asper) i Modsætning til de ældre B. Rajii, der ere npisces thoracici«. At Bryst-

finnernes Fæste danner en sig mere til det lodrette nærmende Linie end hos den voxne

B. Rajii, er allerede antydet. Alle Finner ere gjennemgaaende vel udviklede: Brystfin-

nernes Længde er over det halve af Legemets Højde, og Bugfinnerne naa med deres

Spidser helt hen til Galfinncns Begyndelse. Ryg- og Gatfinnens Straaler ere ogsaa gjennem-

gaaende længere forholdsvis end hos de ældve Brama er og aftage meget langsomt bagtil; det

seglformige, som udmærker Finneformen hos de fuldt udviklede »Havbrasener«, er saaledes

endnu ikke tilstede; ogsaa ilalefinnefligene have en forholdsvis anselig Størrelse. For-

gjællelaagets afrundede Iljorne er udstyret med en halv Snes smaa Takker. De

Straaletal, som jeg har kunnet finde hos de bedst bevarede Exemplarer — da de alle have

været i Fiskemaver, og Finnerne derved have lidt mere eller mindre, er det ikke umuligt,

at en og anden Slraale kan have undgaaet mig — ere: D: 31— 34; A: 27— 28; P: 18— 20.

Skællene have de allerede i det foregaaende hos yngre B. Rajii paaviste Torne, en i For-
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randen af hvert Skæl, men her ere Tornene bagtil krummede Kroge, dannende til-

sammen 16— 17 mod den smækre Halerod konvergerende, ophøjede Linier; ogsaa Ryg-

skællene ere tornede, men her ere Tornene meget smaa; ligeledes Bugskællene, fra Gat-

finnen til Underkjæven, og den savtakkede Karakter, som Bugen undertiden viser temmelig

tydelig, hidrører derfra. Den for Bramaecae karakteristiske Skælvifte bag Brystfinnens

Fæste kan iagttages hos de bedre bevarede Individer. De lodrette Finner ere derimod

aldeles skælfri. At tælle Skællene nogenlunde rigtigt, er ikke let; jeg har fundet

63—70 i en ret Linie fra Gjæfiespalten til Halefinnen. 1 Henseende til Farven er der intet

paafaldende ved disse Smaafiske; de ere sølvfarvede med graalig Ryg og lidt graat paa

Ryg- og Halefinnen.

Man vil ved at sammenholde denne Karakteristik med Cuvier's kortfattede Be-

skrivelse af to smaa -Bmma-Former, som Dussumier fandt i Maven af en stor »Germon«

(Albacora) under Ækvator og 85^ 0. f. Paris, se, at de her beskrevne stemme ret godt, baade

i Størrelse og Karakterer, med C. 's 2 Tommer lange B. ormd, hvis vi tør forudsætte, at det

kun er paa Grund af Beskrivelsens Mangel paa Udførlighed , at saa vigtige Forhold som

Skæltornene og Finnernes Nøgenhed ere ladte uomtalte '). Den sammen med dem fundne

B. dussumieri, der havde den dobbelte Længde, viser — bortset fra et lidt andet Straaletal,

hvis Betydning dog synes at svækkes ved Gi'inther's til Dels udjævnende Angivelse:

A: 3.21—2 5 — ikke andre Forskjelligheder end dem vi maatte kunne forudsætte, hvis

B. orcini var et yngre og B. dussumieri et ældre Udviklingstrin af B. Rajii eller af en

nærstaaende Art; Øjet har f. Ex. endnu samme høje Stilling som hos »5. orcini«, men

Legemets Omrids har imdergaaet den P'orandring, at Ryggens og Bugens Krumning nu ere

lige stærke. Altsaa: hos «.B. orcini« og hos vore i?rama-Unger af samme Størrelse er Bugens

Krumning stærkest, hos B. Dussumieri ere begge Krumninger lige stærke, og hos (den voxne)

B. Rajii er Ryggen stærkest krummet. Der er derfor ingen Anledning til at opfatte de lo

i hinandens Selskab fundne smaa Cuvier'ske Bramaer som andet end som to Udviklings-

trin af samme Art, og denne er rimeligvis selve B. Rajii eller en meget nærstaaende Form.

Dr. G Lin til er har imidlertid gjenkjendt begge de Cuvier'ske Arter i Exemplarer i

"British Museum«: «B. Dussumieri« i en Unge tagen i Ghina-Søen af Sir E. Belcher,

1.5. orcini« i -4 Unger tagne i Fiskemaver, de 3 i en Dolfin-Ma^e i Atlanterhavet paa

1° iN. Br. og 19^ V. L. Han opkaster dog i Anledning af den først nævnte det vel grundede

Spørgsmaal: »Have unge Exemplarer af B. Rajii Legemet højere og Øjet nærmere ved

Hovedets øvre Profil-Linie end de fuldt udviklede?« — I sit nyeste Arbejde, Texten til

"Andr. Garrelts, Fische der Siidsee« (V, p. 198) omtaler Gi'inther disse Smaafiske

1 Berliner-Museet har jeg set en 'Brama orcini', 34 Mm. lung, fra det indiske Hav. Den stemmer

i sit hele Fysiognomi saa vel som I de nævnte Karaliterer med de atlantiske iJrama-Unger, men

har Finnerne, saa vel de parrede som de uparrede, mindre udviklede, og navnlig kortere liugfinner.

At denne Unge tilhorer en anden Art end vore atlantiske, vil jeg dog ingenlunde vove at paastaa
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under Navnet »Tarades orcini« og bemærker dertil: i' Under dette Navn beskriver jeg no;^le

smaa, ikke over to Tommer lange Smaafiske, som man allerede længe har kjendt baade

fra Atlanterhavet og det indiske Hav, og hvoraf jeg ogsaa har faaet et E\pl. fra Sydhavet. De

ere ligesom B. dussumieri CV. og Taractes asper Lowe aabenbart unge Former af en

Fiskeslægt, hvis ældre Repræsentanter ere B. longiphmis F^owe og B. Rascldi Fsm. Til at

udtale en Dom over disse Fiskes Artsmærker er det hidtil foreliggende Materiale ikke til-

strækkeligt. Det vilde ikke være saa underligt, om man kun havde med én Art at gjøre,

der er udbredt fra Norge lil det stille Hav. Antallet af Skælrækker og Finnestraaler er

saa temmelig ens hos alle disse Fiske. De Smaafiske, som jeg i ethvert Tilfælde anser for

B. orcini, diagnosticerer jeg saaledes: D: .30

—

34; A: 26-27; h. lat: 48. Legemels Højde

er hos de kun 1 Tomme lange to Tredjedele, hos de to Tommer lange det halve af Total-

længden (uden Halefinnen); Sidens Skæl ere smalle og hoje, de over Sidelinien raegrt smaa;

Forgjællelaaget tandet; Bugflnnerne temmelig smaa; ensfarvet sølverne«. De Punkter,

hvori denne Diagnose mindst passer paa de Exemplarer, der foreligge mig, ere Antallet af

Skælrækkerne (som rigtignok ikke ere lette at tælle) og Dugfinnernes Lidenhed (maaske

have disse Finner ikke været vel bevarede?). At Skællene ere tornede, fremgaar deraf, at

de nu henføres til Slægten Taractes. Desværre synes Originalen til Taractes asper Lowe (fra

Madera) at være gaaet tabt, saa at man kun har Lowe's Beskrivelse (fra 1843) at holde sig

til; det siges, at det var «en lille Fisk«, men Exemplarets Størrelse angives ikke nærmere.

Skæl- og Straaletallene angives saaledes: D: 33; A: 23; P: 17; L. lat. c. 43. I øvrigt viser

Beskrivelsen stor Overensstemmelse med den ovenfor beskrevne pelagiske ^rawa-Yngel.

Er det maaske Unger af B. longipinnisl

.Jeg kan i denne Sag for saa vidt slutte mig til Giinthcr's Opfattelse, som jeg

erkjender, at alle af Forfatterne beskrevne, ligesom de mig selv foreliggende, smaa Bra7nu'ev

af 1 — 2 Tommers Længde og derunder, falde (artificielt) ind under Begrebet »Taractes^),

men delte rigtignok alter ind under Slægten Brama, som blot repræsenterende dennes Ung-

domsform. Naar Dr. G. imidlertid synes kun at ville identificere disse Former med den ene

Side af Brama-S]æglen [longiphmis, Raschii o. s. v.), der endog kunde blive at udsondre

som en egen Slægt under Navnet Taractes, da beror denne uden Tvivl mindre rigtige Op-

fattelse visnok kun paa, at man hidtil ikke har været sig bevidst, al ogsaa B. Rajii som

yngre har tornede Skæl. Formodenllig ligne de yngre Udviklingstrin af de forskjellige

i?ra?n«-Arter hinanden overniaade meget; det vil ikke være let at skjelne dem, og man har

i al Fald ikke endnu Materiale dertil. Uden dermed at ville udtale nogen afgjørende Dom

om de j5rama-A rter, der have foreligget C u vier, Lowe og Giinther, vil jeg dog ikke

undlade at bemærke, at jeg hverken har kunnet sondre mellem forskjellige Arter i det

Materiale af 14 Exemplarer af 47— 11 Mm. s Længde, som har foreligget mig, eller finde

nogen afgjørende Grund lil ikke at anlage dem for Unger af Slæglens videst udbredte og

63'
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almindeligste Ai'l: U. Kajii; og til Itu! s i det mindste turde det samme vel gjækle om de

af andre Forfattere omtalte Former. Hvordan det nu end hermed monne forholde sig, er

og bliver Hovedsagen den, at Slægten Taracles samt Arterne T. asper, orcini ogdicssumieri

stryges af Systemet^), og at man erkjender, at de her sammenstillede Former danne en

sammenhængende Udviklingsrække, selv om der i Ivjæden skulde være Indkommet Led af

liere Arter, hvad jeg dog, som sagt, ikke har fundet tilstrækkelig Grund til at formode.

Det staar tilbage at omtale denne Rækkes yngste Led. Af de i Fiskemaver fundne

7?mma-Unger ere de mindste 2 — 2 6 Mm. lange, men de ere 1 øvrigt kun lidet for-

skjellige fra de ovenfor beskrevne ; Højden er en Ubetydelighed mere end den halve Total-

længde, Øjets Tværmaal over Va af Hovedets Længde, Haleflnnen mindre dybt kløvet. Bug-

finnerne længere; de naa nu lidt ind paa Gatflnnen og give ikke Drystflnnerne meget efter

i Længde. — De hidtil omtalte Brama-Hnger have alle, som anført, været tagne i Maven af

Højsofiske'-); men Museet har desuden 4 endnu mindre (1 1 — 14 Mm.), der ere fiskede med

Slæbenettet af Kapt. Andrea, de to paa 8° S. lir. og 13°20'V.L., de to paa 7° 6' S. Br.

og 11°30'V. L. Det viser sig altsaa her som i adskillige lignende Tilfælde: de alleryngste

Udviklingstrin komme i det mindste af og til (naar Havet er i mindre stærk Bevægelse

og vel især om Natten) op til Overfladen — maaske ere de fødte til Verden der; de noget

ældre søge dybere ned, og har man ingen andre Midler til at fange dem der, kan man

underliden finde dem i de større Fiske, der gaa derned for at furagere. Som fuldt udvoxne

ere de endelig rene DybvandsDske. — Hvad der fornemmelig udmærker Brama'eme paa dette

spædeste Udviklingstrin (Tab. IV, flg. 2), er Legemets (Hovedets og Kroppens) temmelig regel-

mæssigt ovale eller pæreformige Omrids, hvis Højde forholder sig til dets Længde som 1:2;

det er fortil forholdsvis tykt og derfor mindre sammentrykt end senere; Øjets Tværmaal er

over -/s af Hovedets Længde; Forgjællelaagstornene tydelige; ogsaa Undergjællelaaget er fint

takket; Ryg- og Gatfinnen forholdsvis høje, især paa Midten, saa al de midterste Slraaler

naa næsten til de forreste korte Halefinnestraaler, lavere fortil og bagtil ; Brystfinnerne ere

forholdsvis brede, stillede aldeles lodret, deres Længde ^h af Totallængden; Bugfinnerne

ere ikke meget kortere og naa el lille Stykke ind paa Gatfinnen; Halefinnen forholdsvis kort,

ikke kløftet i udspilet Tilstand. Skællenes Beskaffenhed er den samme som senere. De

Straaletal, jeg har fundet, ere: D: 33

—

34; A: 27—28; P: 18. Sølvfarven er endnu ikke

lin ny Slægt af denne Gruppe, der paa en Maade vil indtage den ved Redulvtionen af Taractes ledig

blevne Plads, er beskrevt-n af llilgendorf under Navn af CentroiiIioliH Veterd (Ira Enosinia, Japan).

(Se S. b. Ges. naturf. Fr. Derlin 1878.) Den staar vistnok Pteradis nær, men afviger ved Mundens

mere lodrette Hetning, ved Mangelen af Gane- og Vomertænder samt ved at Uygfinneo begynder

noget længere tilbage.

Maven af en .tiarracuda. 6° S. Br , 31° V. L. (llygom, 1859).

— - - .Doirin. 1°10' N.Br., 29° 10' V. L. (Andrea, 1866).

— - - .AIbacora» S° N. Ur., 24° V. L. (Hygom, 1862).
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kommel Iruin; i (Jul liulu uru disse Sniiuifiske brunlig broiueagtige mud nogen (iluns piui sine

Steder; Ilaleu er, fornemmelig hos de yngre, næsten farveløs eller i det mindste lysere.

Af Slægten Fterycombus Fries og dens hidtil eneste Art, Ft. hrama — forst

beskreven af B. Fr. Fries i 1 837 i «Vet. Akad. Handl.«, senere af Lilljeborg 1 8(5 i i

el allerede anfort akademisk Lejlighedsskrift — er der, efter Hr. Colletts Opgivelse,

hidtil kommet tilstede 10 Exemplarer, de fleste i Finmarken, 1 udenfor Bergen. Den

er erkjendt for at være en »arktisk Dybvandsart« , og det angives, at den er »enten

fanget paa betydelige Dybder eller funden opkastet paa Stranden«, med Undtagelse af det

bergenske Exemplar, der blev fanget paa 100 Favne, og et andet, der blev fanget i et i

1 Fods Dybde under Havfladen stillet Laxegarn. Længden af de iagttagne Exemplarer

har varieret fra 350—465 AJm.

Museet besidder flere Former af pelagiske Smaafiske, der minde stærkt om Slægten

Brama, uden dog at kunne henføres til denne. Et saadant Exemplar, 22 Mm. langt ifor-

uden Halefinnen), som Hygom fandt i en Albacora-Mave paa 8° N. Br. og 24° V. L.

sammen med en Del virkelig Bi'ama-\nge\, er utvivlsomt en Unge af Fteri/combus-S\iE <:ien,

ja muligvis, saa vidt jeg skjønner, af selve Ft. brama, uden at det paa nogen Maade er

min Mening at erklære dette for en afgjort Sag. (Jfr. Tab. IV, flg. 4.) Jeg har ikke hos

denne lille Fisk fundet noget, som synes mig en bestemt Hindring for denne Henførelse,

og der er i og for sig intet urimeligt i at antage, at en Dybvandsfisk kunde være udbredt

fra den arktiske Zone til ind i den tropiske; thi i de dybe Vandlag, nær ved Bunden, ere

Temperaturforholdene arktiske selv under Ækvator; eller i, al den som Unge beboede

højere og derfor varmere Vandlag end senere. Paa den anden Side er det jo ogsaa muligt

(for ikke at sige: højst rimeligt), al der gives flere Fterycombus-Kviev , og del er derfor

maaske lige saa sandsynligt, at denne Unge fra Albacora'ens Mave tilhører en anden Art

end den, der hidtil har været en af den norske Dybhavsfaunas mest karakteristiske Former.

Exemplarel er ret vel vedligeholdt, dog ere Hale- og Brystflnnerne stærkt medtagne

af Fordøjelsen. Legemets Højde (11 .Mm.) er netop det halve af Totallængden, Tykkelsen

over Gjællelaaget 5^'-> Mm. eller en Fjerdedel deraf. Hovedets Længde (10 iMm.) kun lidet

mindre end Legemets Højde; Øjets Tværmaal 4'/2 Mm. eller næsten del halve af Hovedets

Længde. Det vil heraf skjonnes, at saa vel Hovedel som Øjet ere forholdsvis over-

maade store, og der vil sandsynligvis mellem det her beskrevne og del udvoxne ligge et

Mellemstadium, hvor Bagkroppen er voxet mere ud og Legemsformen i det hele mere

langstrakt end den er nu og atter senere hos den udvoxne Fterycombus. Hovedets Profil

sænker sig fra Nakken af først med en skraa, men temmelig ret Linie, derefter næsten lodret

ned mod Mundspalten ; Panden er bred, noget hul, den øvre Orbitalrand takkel. Paa Grund

at Øjets Størrelse støder Øjehulens Rand umiddelbart op til Hovedels Profil, og »Snuden«

er overmaade kort; Overkjævebenets Endepunkt falder under Pupillens Bagrand. Hjørnet af

del afrundede Forgjællelaag og de tilstødende Dele af dels Ilande ere fml takkede ligesom
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hos i?)'a7;(a-l'ni;crne. Skælklædningen slandsrr med en skarp Grænse mod I'anden efter

en Linie, der trækker sig fra et Punkt midt over Ojet til hen imod dettes Baiirnnd; I'anden,

Snuden og Underkjæven ere nogne, hvorimod Overkjævebenets bredere Del, Kinderne og det

hele Parti bag ved Ojet, Gjællelaagspartiel derunder indbefattet, er skæiklædt. Begge Kjæver

ere udstyrede med en enkelt Række forholdsvis store og stærke Krogtænder; derimod har

jeg ingen set paa Ganen eller Tungen. Langs hen ad Kroppens Sider kan der tælles mindst

16 Rækker af Skæl, foruden Finnedækskællene, konvergerende mod den tynde Halerod; den

synlige Del af hvert Skæl har en hoj Rudeform og fine Viftestriber, og hvert af dem har

sin bagudrettede Krogtorn, der danne tydelige Længdelinier langs hen ad Bagkrop og Hale;

jeg har lait c. oO i én Række. Rygfinnen begynder i Linie med Ojets Bagrand, Gatfinncn

under de næsten lodret fæstede Brystfinner; jeg har talt: D: 49; A: 36; de længste Straaler

i Bygfinnen ere 6—7 Mm. lange; nogle af de forreste i begge Finner synes at have været

forlængede i tynde Traade , maaske har dette været Tilfældet med flere. De smaa Bug-

finner sidde et kjendeligt Stykke foran Brystfinnerne og naa til det Punkt, hvor Gatfinnen

begynder. Hovedet er lyst, snlvagtigt. Krop og Hale bronzeagtig brunlige uden stærk Glans,

Ryg- og Gatfinncn sorte; desuden er der lidt sort paa Panden, Brystfinnernes Fæste og

Bugfinnerne.

Det er utvivlsomt aldeles rigtigt, af man i Lndergruppen "Bramidæ« har givet

Pteraclis Plads som den tredje i Forbundet, ved Siden af Brama og Fteiijcombus. Den

er ligeledes en pelagisk Fiskeslægt og formodentlig en Beboer af dybere Vandlag. Den

er derfor meget sjælden i Samlingerne; de Exemplarer, der vides at være til Stede i andre

europæiske Museer, overstige ikke de opstillede Arter i Tal (.i); det er rimeligt, at disse

ville undergaa en Reduktion, men derom kan ikke siges meget, forend et større Materiale

er kommet til Stede. Paa en af sine sidste Rejser (1863) fik vor uforglemmelige Hygom

i en Albacora-Mave, paa 31° N. Br., 40° V. L., foruden adskillige andre mærkelige Ting,

flere Exemplarer af en Pteraclis; men kun et af dem (80 Mm ) var saa uskadt, at det

kunde bevares for Samlingen, de andre vare saa godt som aldeles opløste. De Steder,

hvor man ellers har fundet P/eracfe-Former, ere AIozambik-Kanalen [P. ocellatus C. V.),

Madera (P. papilio Lowe) og Carolina {P. carolinug); dog er den sidste Forekomst maaske

snarere at betragte som tilfældig ; hvorfra P. trichipterus C. V. er, vides ikke, og P. velifer

formodedes at være fra del indiske Hav. Det er ikke rimeligt, at den geografiske Fore-

komst kan have stor Betydning. De beskrevne Exemplarers Størrelse vexler fra 2' 3 til

14 Tommers Længde.

IN'ogle pelagiske Smaafiske af ^rama-Gruppen, af 7— 15 Mm. s Længde, fiskede

med Slæbenet i Atlanterhavet af DHrr. Andrea og Iversen, i et Strng, der gaar fra 21°

til 29° Nr. Br. og fra 28—36° V. L., ere efter min Overbevisning Udviklingstrin af Slægten

Pteraclis, uagtet de have et fra denne meget forskjelligt Fysiognomi. Jeg vil først beskrive

den største af disse Unger, da den viser Karaktererne for Gruppen Bramidæ bedst ud-

prægede. Legemsformen er hverken langstrakt eller samnienirykl, men tværtimod temmelig
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kort og tyk, pæreformig ; Hovedets Profil dannes af to svage Buer, der modes i en stump

Vinkel. Længden er, som sagt, 15 Mm. (Ualefinnen medregnet). Højden 5'/2 Mm., Tyk-

kelsen 3 Mm. Legemet er dækket med Skæl, der fra Gjællespalten af og bagtil ere højt-

sexkantede, ordnede i c. 15 regelmæssige Rækker og hver udstyrede med en bagudrettet

Torn. Det store hvælvede Øje optager en meget stor Del af Hovedets Sider. Panden er

hul og temmelig bred; Forgjællelaagets Hjorne er udstyret med 5— 6 kraftige Torne, Kjæve-

tænderne temmelig store Krogtænder. Rygfinnen og dens Skældække, i hvilket den næsten

kan skjules helt, med Undtagelse af dens sidste Del, begynder over Pupillens Bagrand;

Gatfinnen, med hvilken det samme er Tilfældet, ikke fuldt saa langt fortil: Rygfinnen

altsaa mindre langt fremme end hos den udviklede Pteradis, hvor dens forreste Del med

sine Muskler hviler i en trugformig Udhuling oven paa Hovedskallen , der fortsætter sig

lige til dennes forreste Ende. Halefinnen er afrundet: Brystfinnen forholdsvis smal og bred,

Bugfinnerne smalle og temmelig lange, dannede af nogle faa haarfiue Straaler. Den lille

Fisk er sølvfarvet, især paa Siderne af Kroppen, med mørkt Underlag, sort Gjællehud;

ogsaa den forreste Del af Ryg- og Gatfinnen ere sorte. Ualen og det nøgne Forhoved saa

godt som farveløse. Er min Tydning af denne Fisk som en Fteraclis-Vingt rigtig, forestaar

der altsaa denne under Udviklingen, foruden en betydelig Forlængelse af Bagkroppen, en

mere eller mindre betydelig Udvikling i Længden eller Højden af alle Finnerne, og en Frem-

rykning af Rygfinnen , hvorved Fysiognomiet undergaar en yderligere Omdannelse. — Hos

de yngre Exemplarer ere Skællene enten kun delvis eller slet ikke udviklede, men hvor de

ere udviklede, ere Tornene ogsaa tilstede; paa Halen fremkomme de senere end paa den

egentlige Krop. I flere Tilfælde har jeg forgjæves søgt efter Bugfinnerne, men i andre

har jeg fundet dem, fine og korte, men sammensatte af flere (3?) Straaler, halv skjulte under

Gjællehuden, umiddelbart foran Gattet, i Linie med Øjets Bagrand. Brystfinnerne ere endnu

kortere og bredere end senere, og de uparrede Finner ikke rykkede saa langt frem; Ryg-

finnens Begyndelse svarer nu til Øjehulens Bagrand, Gatfinnens til Brystfinnernes Insertions-

linie. Da Skældækket ved deres Grund mangler eller kun er svagere udviklet, kan man

her tydelig se, at begge disse Finner endnu ere meget lave, navnlig i deres forreste Del,

ogsaa i Sammenligning med deres Højde paa det først beskrevne Stadium. Af Farve ere

disse mindre Individer dunkle, brunlige eller graalige, om end med nogen Sølvglans, med

lys Snude og Bagpart; Gjællehuden sort ligesom hos det større Exemplar. Skjønl jeg

ikke har kunnet bestemme Straalernes Antal nøjagtigt i Gat- og Rygfinnen, har jeg dog

kunnet skjønne, at der ikke fra denne Side kan være noget til Hinder for at bestemme

disse Smaafiske som ite-ac&-Unger, hvad Bugfinnernes Beskaffenhed og Stilling og de lod-

rette Finners begyndende Fremrykning hos de større bestemt taler for, at de virkelig ere.

Analogien til denne successive Fremrykning paa Hovedet finde vi hos Coryphænerne.
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Forklaring af Afbildningerne.

Tab. IV, Fig I. Unge af Brama Raj'd Bl., • Turacies'-Stadiet (B. orcini Cuv.), fra Atlanterhavet N. for Linien,

forslørret med 'A.

Tab. IV, Fig. 2. Yngre Udviklingstrin af samme, ligeledes fra Atlanterhavet, S. f. Linien, forstorret 3 Gange.

Tab. IV, Fig. 3. Unge af rteracUs lelifer Pall.(?), fra Atlanterhavet, paa c. 23— 24° N. Gr., forsUirret halvanden

Gang.

Tab. IV, Fig. 4. Unge af Pterycomhus brama Fr. (?) , fundet i en »Albacora'i-Mave, paa S° N. lir., sammen med

Unger af Himantulophus Beinhardii Llk. ; forstørret 1 Gang.

9. Nmicrates, Nauderus og Xystrophorus ; Nomens^ Porthmeus, Lichia

og Chorinemus ; Faropsis.

(Tab. III, fig. 14 og 15, Tab IV, fig. 5 og fi.)

Da det nii tnr antngc& for anerkjondt, at der kun kjendes én Naucrates-krl

{N. ductor Lin.), og at samtlige saakaldte « Nauclenis« -Former saa vel .som visse uSenola«-

Arter^) kun ere Ungerne af denne berømte pelagiske Fiskeform, er det næppe nødvendigt

i yderste Detail at gjøre Rede for de Omdannelser, denne Fisk undergaar under sin Ud-

vikling, og navnlig ikke for alle de Forandringer i Proportionerne, som iagttages, naar man

nøje sammenligner en større Række Exemplarer af forskjellig Alder. Jeg har desuden

allerede en Gang tidligere, paa en Tid, da Fiskenes Forandringer under deres Udvikling

kun vare lidet paaagtede, behandlet delte Æmne, og kan henvise dertil"). Da der end-

videre foreligger en velbckjendt Afbildning") af en saakaldet «Nmiclerus«, indskrænker jeg

mig til at afbilde et Par af de yngste Udviklingstrin, som jeg kjender. Beskrivelsen vil jeg

indskrænke til en Sammenligning af en udvoxen "Lodsfisku med den mindste Unge, der

endnu i de fleste Punkter bar Karakteren af en Nmicrates og øjeblikkelig gjenkjendes som

saadan; derefter nogle korte Bemærkninger om de yngre Udviklingstrin, der ligge forud

for dette.

Udvoxen Naucratcs ductor (278 iMm. til Unge af Nmicrates ductor (.33 Mm. til

Indsnittet i Haleflnnen). Indsnittet i Halefinnen).

I] o vedets Længde er lig Legemets Hovedets Længde er lidt større end

største Højde og indeholdes lidt over 4 den største Højde og indeholdes kun halv-

•) Jfr. ovenfor, S. 4S5 (77), Anni. 1; Gunther: Garrelfs Fische d. Siidsce, V, S. 137.

') Videnskab. Medd. fra d. natnrhist. Foren., 18G5, S. 205— 20S.

') Hist. nal. d. Poissons, IX, pl. 2(i3.
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Gange i Totallængden. Ojets Tværmaal er

knap en Sjelledel af Ilovedes Længde og

næppe det halve af Snudens, men indeholdes

2V/2 Gang i Pandens Brede. Overkjævebeuel

naar til Øjets Forrand.

Brystfinnernes Insertionslinie nær-

mer sig mere til det vandrette; deres Længde

er en Ottendedel af Totallængden. Bug-
finnerne ere fæstede et kjendeligl Stykke

bagved Brystfinnernes sidste Straale; deres

Længde er en Syvendedel af Totallængden,

og de naa halvvejs til Gattet. Rygfinnens

(4) Pigstraaler ere helt frie; Hale kj olene

ere fuldt udviklede, og Halefligene længere

end hos Ungerne.

fjerde Gang i Totallængden, Uojden SVa Gang.

Ojets Tværmaal er rigelig en Femtedel af

Hovedels Længde, lo Tredjedele af Pandens

Brede og kun lidet mindre end Snudens

Længde. Overkjævebenet naar til Pupillens

Forrand.

Brystfinnernes Insertionslinie nær-

mer sig til del lodrette; deres Længde er en

Sjettedel af Totallængden. Bugflnnerne ere

fæstede under Bryslfuinernes sidste Straale

;

deres Længde er næsten en Femtedel af

Tottallængden, og de naa langt mere end

Halvvejen til Gattet. Rygfinnens (4) Pig-

straaler') ere forbundne ved Grunden med

hinanden og med den øvrige Del af Ryg-

finnen ved Hud. Halekjølene ere tilstede,

men svage; Halefinnens Flige forholdsvis

korte.

Til dfe 6 mørkeblaa skarpt udprægede

Tværbaand, der fortsætte sig tydeligt og

skarpt begrænsede op i Rygfinnen og ned i

Galflnnen , komme endnu to mørke Baand

over Halefinnen: allsaa 8 i all. Brystnnnernc

ere lyse med mørk Grund, Bugfinnerne mørke

med hvide Rande og Spidser.

De 6 mørke Tværbaand paa Hoved,

Krop og Hale ere mindre skarpt udprægede

end hos yngre Individer; de kunne næppe

forfølges op i Rygfinnen, tydeligere ned i

Galfinnen ; Halefinnen er helt mørk med lyse

Spidser; Bug- og Brystfinnerne dunkle paa

deres indvendige Side.

Til de Torne, hvormed Hovedet er væbnet hos de endnu yngre Lodsfiske, er der

endnu ikke Spor hos den her beskrevne lidt over 50 Mm. lange Unge. Disse Torne op-

træde derimod hos Individer af 3 — 40 Mm. s Længde; først — naar vi tænke os Under-

søgelsen gaa for sig i omvendt Orden af den, hvori Udviklingen har fundet Sted — en

større Torn i Forgjællelaagels Hjørne, derefter en lille oven- og nedenfor delte Punkt eller

endnu en fjerde paa denne Knogles nedre Rand; en enkelt Skuldertorn er ogsaa mere eller

mindre tydelig paa hver Side over Sideliniens Udspring. Bortset fra, at Halekjølene mangle,

og fra nogle smaa Forskjelligheder i Legemsdelenes Proportioner o. s. v. , have disse

Exemplarer imidlertid endnu Habitus af Naucrates diictor, og navnlig samme Tegning som

den udvoxne Lodsfisk; dog er det ottende Baand nu kun repræsenteret af en mørk Plet

paa hver af de lo Halefinnellige. Bugfinnerne ere nu ligefrem fæstede under Brystfinnerne

(altsaa længere fortil end tidligere) og naa hos de yngste med deres Spidser lige til Gattet.

Den for de ældre Lodsfiske karakteristiske Tegning kan endnu være til Stede hos Unger

af 2 7—20 Mm. s Længde; dog er Baandenes Antal gjærne bragt ned til .5 eller 6, stundom

er endog et og andet af disse ulydeligt; Halefinnen er farveløs, og de andre uparrede Finners

') 4 er det normale Tal; jeg har en enkelt Gang truffet 5 eller 6, som det jo ogsaa angives at kunne

forekomme, noget hyppigere :!.

Vidensk. Selsb Skr., 5. Række, naturvidensk. og math. Afd XII. 6. 64
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Daand kun svagt antydede. Legemsformen er nu ogsaa mere kort og sammentrængt,

Højden f. Ex. to Syvendedele af Totallængden; der er 5 Torne i Randen af Forgjælle-

laaget foruden 2— 3 foran (indenfor) Hjørnet, en Supraorbitaltorn og en stor, meget krum

Skuldertorn. Hos endnu yngre er der to Orbitaltorne, og Skuldertornen er dobbelt, den

ene Torn foran den anden, eller endog tredobbelt. Jo yngre de ere, desto utydeligere blive

Farvebaandene og Indsnittet i Haleflnnen , desto stærkere Hovedets Torne , og desto mere

løber Rygfinnens forreste pigstraalede Del i ét med det følgende Stykke af Rygfinnen.

Exemplarer af 1 5 Mm. s Længde ere helt uden Aftegning; ved denne Størrelse ere Skællene

endnu netop synlige. Ogsaa Snudespidsen er udstyret med 2 smaa Spidser eller Torne.

Vore mindste Exemplarer have en Længde af kun 8— 10 Mm. (Haleflnnen medregnet) og

faa ved deres korte, sammentrængte Legemsform, vældige Tornudvikling, afrundede Bryst-

finner, korte Bugfinner, lige afskaarne Hale, ensartet mørke, paa Siderne noget blanke

Kolorit, og ved Mangelen af Sondring mellem Rygfinnens to Afsnit et fra de mere ud-

viklede Naucrates-Unger meget forskjelligt Udseende. Straaletallet viste sig at være hos et

i dette Øjemed undersøgt Exemplar D: 24— 27; A: 2.17.

Det synes ikke hidtil at være bleven bemærket, at dette yngste Naucrates-Sla.(i'mm

(Tab. III, fig. 14 og 15) er det, som i »Voyage of H. M. S. Erebus and Terror«, pi. 30, er

afbildet under Navn af Xystrophorus. Dette Navn skyldes Richardson, men er be-

grundet paa en Tegning af Hooker, formodentlig omtrent i dobbelt Størrelse af Gjen-

standens egen. Om dennes Findested vides intet, og der er overhovedet ikke oplyst andet

om den, end hvad der kan ses af Figuren'). Aldeles nøjagtig er denne nu vistnok

ikke, men der kan ingen være Tvivl om, at det er en Unge af Naucrates ductor,

som har givet Anledning til Opstillingen af dette Slægtsnavn, som altsaa hermed falder

bort. Det er saa meget vigtigere at gjøre opmærksom herpaa, som der i det aabne Hav

fiskes, om end sjældnere, synes det, eller indenfor et mere indskrænket Bælte, ogsaa anden

Fiskeyngel, der kan siges at have « Xi/st7'ophoriis« -lisiva.\ilcrer , og som altsaa, hvis denne

« Slægt II overhovedet havde kunnet respekteres, maatte eller kunde opfattes som repræsen-

terende en anden Xystrophorus-kci end den af Hooker afbildede. Jeg kommer senere til

at omtale disse Xystrophorus-d.gHg& Smaafiske under Slægten Seriola i dette Arbejdes

Ilte Afsnit.

iVmwrato-Yngelen faas overmaade hyppigt i Slæbenettet
;
jeg har derfor kunnet ind-

registrere 44 Exemplarer af en Størrelse under .50 Mm.-) fra forskjellige Punkter af Ver-

denshavet. Om flere af dem (Størrelse 20—31 Mm., men maaske gjælder det ogsaa de

større) er det af Indsamlerne bemærket, at de forekom i det af de svømmende PhysaUers

') I Giinther's »Catalogue- uæviies dcii kun, ligesom i Forbigaaende, ved Indledningen lil •Triglidæ'

i en Anmærkning. "A genus but litUe known lias been referred lo tbis family — Xystrophorus

Richards. Voy. Ereb. Terr. etc«.

') Det har næppe stor Betydning at kjende Grænserne for denne Fiske-Yngels geografiske Oraraade,

saaledes som det fremgaar af disse Indsamlinger. Jeg vil imidlertid anføre dem:
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Fangarme og øvrige udstrakte Organer omspændte Rum. Det selvsamme er Tilfældet med

Nomeus gronovii, i Selskab med hvilken Naim-atcs-Dngeme derfor stundom ere fiskede, og,

hvis jeg har opfattet Sagen rigtigt, er det fornemmelig under disse Omstændigheder, at

man overhovedet har Lejlighed til at fange og iagttage Nomeus'en , især vel dens yngre

Former; tilsyneladende gaa de og nappe i Blæregoplens Arme, maaske af lignende Grunde som

Torskeynglen (if. Sars) i »iManætensn. Det er dog om enkelte Exemplarcr af i\o??i««-Unger

(ligesom om enkelte Cort/phæna-VugeT) bemærket, at de ere tagne mellem drivende Tang.

Da der er saa stor Lighed i Levemaade mellem Nomens gronovii og i al Fald de yngre

Lodsflske, synes der mig næsten at være Grund til at undres over, at denne Fiskeart

ikke har et lignende forbigaaende Udstyr med Torne som yngre. Sagen er maaske den,

at det forsvinder, medens de endnu ere meget smaa, i Overensstemmelse med den ringe

Størrelse, som denne Fisk overhovedet naar. Jeg kan i det hele ikke opdage andre For-

skjelligheder mellem ældre og yngre Nomei, end at Legemsformen hos de yngre er mere

kort (Højdeu forholder sig til Længden som 1 : 3,4), hos de voxne mere langstrakt (1 : 4,2),

og at Tegningen, som oprindelig har Karakteren af nogle faa morke Tværbaand paa sølv-

blank Bund, senere opløser sig i store, temmelig uregelmæssig fordelte Pletter. Nomeus

gronovii synes i øvrigt at være en af de mest udbredte og talrigste pelagiske Smaafiske;

de til Museet indsamlede Individers Antal overstiger et hundrede.

Slægten Porthmeus CV. anser Giintheri) for at være Ungdomsformen af Cliori-

nemus, som Nauclerus af Naucraies. Den samme Anskuelse er tidligere udtalt af Gill-);

om den er nærmere begrundet i nogen af denne Forfatters mange ichthyologiske Bidrag,

er mig ubekjendt. Der kan imidlertid ikke være nogen Tvivl om, at den er urigtig. Jeg

har for mig et (til Halefinnens Kloft) 74 Mm. langt Exemplar fra Guinea (hjemført af Prof.

Prosch) af P. argenteus Blkr., og finder det saa forskjelligt fra unge Exemplarer af

Chorinemiis occidentalis og Cli. hjsan af 84 og 78 Mm. s Længde, at der slet ikke bliver

Rum for den Mulighed, at Porthmeus kunde være en Ungdomsform af Clwrinemus. Ingen

Chorinemiis-Arl (jeg har kunnet undersøge 8) har det mærkelige stærkt bugtede Forløb af

Sidelinien, som udmærker P. argenteus, og hos denne have Gat- og Rygfinnen ydermere

en BeskafTenhed, der slet ikke lader sig føre tilbage til Chorinemernes. De Forskjelligheder,

som lade sig udpege mellem den foreliggende Porthmeus argenteus og Beskrivelsen i

"Histoire naturelle des Poissons« (VIII, p. 258— 61., pL 264, fig. 2) ere, i det mindste for

Naucrates ducior: 34° N. I5r. til 4° S. Br. og fra 39— 3'/2° V, L. fra Greenwich, samt

31—35° 30' S. Br. og 47—29° 30' 0. L.

Nomeus gronovii: 22° N. Br. til 15° S. Br. og fra 41—6° V. L. fra Greenwich, samt

16-17° N. Br. og 115—115° 20' O. L.

') Aiidr. GarreU, -Fisclie der Sudsee«, V, S. 13S.

') Proc. Acad. Philad., 1863, p. 167.

64*
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største Delen, uf den Arl, at de uden Tvang tydes som Aldersforskjelligheder. (Intet at' de

Exemplarer fra det indiske Hav og fra Capstadens Red, som forelaa Valenciennes, var

mere end to Tommer langt.) Legemsformen er højere, Højden ikke mindre, men tværtimod

større end Hovedets Længde; Pandebenets Øjerand ikke takket. Hovedets Skulptur over-

hovedet mindre udpræget; Forgjællelaagets Væbning reduceret til 2 eller 3 smaa Pigge ved

dets Hjørner. Skællene ere meget tydelige, af lignende Form som hos den Gruppe af

Chorinemer, hvortil høre Ch. lysan og Cli. Saneli Petri, men disse Skæl findes f. Ex. ogsaa

paa Kinderne mellem Øjet og Forgjællelaaget, hvor man aldrig ser noget til dem hos

Chorinemus Årterne. Sidelinien danner først en opstigende skarp Bøjning over Bryst-

finnerne, inen sænker sig saa langt ned under Midllinien og antager først den horizontale

Retning midt under anden Rygfinne. Der er ikke 5, • men en halv Snes mørke Tværbaand

over Krop og Hale, og Bugfinnerne ere ikke sorte mellem Straalerne. Der er 8 (ikke

blot 7) Gjællehudstraaler, og der er ingen Tænder paa Vingebenene, som der er hos alle

Chorinemus- kT\.e.Y med 7 Rygpigstraaler. Hvad her er anført, finder jeg i øvrigt for største

Delen allerede anmærket af Bleeker^), som beskrev et 115 Mm. langt Exemplar fra

Guldkysten (afbildet i samme Forfatters »Guineas Fiske«-), pi. XVI, fig. 1) og udtrykkelig

siger, at han ved Sammenligning med mindre Exemplarer af samme Art har overtydet

sig om, at hans «Forthmeus argenteus« ikke er forskjellig som Art fra den af Valenciennes

opstillede. Disse 3 mindre Exemplarer (67— 75 Mm.) vare netop fra Gap ligesom Pariser-

Museets, og der kan, efter hvad Bleeker oplyser om dem, næppe være Tvivl om, at den

af ham og mig beskrevne guineiske Fisk er den rette typiske iPortlimeus argenteus«. Et

Blik paa Bleeker s Afbildning kunde i øvrigt været tilstrækkeligt til at overbevise enhver

om, at man her ikke har med en ung Chorinemus at gjøre.

Imidlertid er jeg dog for saa vidt enig med G i 11 og Giinther, som ogsaa jeg

antager Porthmeus argenteus, selv i den mere udviklede Skikkelse, hvori Bleeker og jeg

kjende den, for en Ungdomsform af en under en anden Slægt opført Fisk; men denne er

uden al Tvivl Lichia amia (L.). Den umiddelbare Sammenligning viser den største Over-

ensstemmelse i Fysiognomi og Karakterer, i Hovedets Enkeltheder, Tandforholdene, Side-

liniens karakteristiske Løb o. s. v. At Gjællelaagsgjællen (Pseudobranchien) ikke mangler

hos Lichia amia, er allerede paavist af Steindachner^); Straaletallet er hos vor guineiske

Porthmeus: D: 7.1.20; A:2.19; af Bleeker angives det til: 0:7.1.19—20;

A: 2.1. 19—20; hos L. amia finder jeg D: 7 . 1 . 19—20; A: 2.1. 19—21. At unge

Exemplarer af Lichia amia have 7— 8 mørke Tværbaand over Ryggen, er allerede bekjendt

>) Verli. en Mededel. d. kon. Akad. v. Wetenschap., XIV (1862), pp. 134— 35.

') Mémoiie sur les poissons de la cote de Guiuée (Natuurk. Verhand. Haarlem, XVIII, 1863).

') Iclitliyolng. Ber. ub. eine n. Spanien u. Poilugal unteinommene Ueise (Silzungsber. d. Akad. Wiss.

Wien, LVII, S. M) (1868).
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i Forvejen'); og I5indelniden mclliim første Rygfinnes Straalcr er ikke lydeligere hos vor

Forthneus argenteus end iios II — 12 Tommer lange E.vemplarer af JJcMa aniia. At nogle

af Cnvier's "Porlhnei« vare tagne i "det indiske Hav», \\sodra. L. amia ikke kjendes, har

ikke stort at sige; der angives ikke, hvor i dette Ocean de ere fiskede, og L. amia gaar

i det mindste lige til Kap og Algoa Bay. — Forskjellighederne mellem Lichia amia og

dens formentlige Unge indskrænke sig saaledes til følgende Punkter: I) Legemets Hojde

indeholdes hos Ungen ikke 3 Gange i Totallængden til Ilalefinnens Kløft — senere over

3 Gange; 2) den forreste Del af Ryg- og Gatfinuens blødstraalede Parti er endnu ikke

voxet ud, saa at disse Finner endnu ikke have antaget den segldannede (falkate) Form, som

senere udmærker dem; men dette er vel overhovedet Tilfældet med alle Fiske med falkate

Finner. Samtidig med at denne Finneforni udvikler sig, fremkommer der sort Pigment

paa disse forlængede Finnepartier saa vel som paa Dugfinnerne. 3) Forgjællelaaget bliver

bredere, antager en mere afrundet Form og mister ethvert Spor til Torne eller Takker.

4) Mundspalten bliver under Fiskens Væxt noget storre; ganske det samme er Tilfældet

med Chorinemerne: Enden af Overkjævebenet naar først ikke helt hen til, senere lidt ud

over en lodret Linie fra Øjehulens Bagrand. Der er ingen af disse Forandringer, som gaa

ud over, hvad der er Exempler paa andre Steder i Makrelflskenes Familie, under Formernes

Væxt og Omdannelse fra Fiskeyngel til udvoxne Fiske.

Jeg kan i øvrigt ikke andet end samstemme med Steindachner i, &{ Lichia amia

og L. glaucus burde henføres hver til sin Slægt. Skjønt L. amia er den oprindelige Typus

for iz'c/w'a-Slægten , kunde det vel forsvares, for ikke at skulle danne et nyt Slægtsnavn,

nu da Porthmeus er ledigt, at lade Navnet Lichia blive ved L. glaucus og benævne L. amia

fremtidig Porthmeus amia (Lac.). I øvrigt vilde Rafinesques Hypacanthus ogsaa kunne

komme til Anvendelse for denne Form.

Under Navnet Scomber calcar beskrev og afbildede Bloch'-) en Makrelfisk med

3 frie Rygpigslraaler, som han havde faaet fra Guinea, men som ikke senere er bleven

gjenkjendl af nogen. Paa det nær, at den er skælfri og at den kun har 6 Gjællehud-

straaler, har den Karakteren af Slægten Lichia^ for saa vidt som dens Karakterer over-

hovedet ere tilstrækkelig oplyste. Det beskrevne Individs Størrelse er desværre ikke angivet;

var det afbildet i naturlig Størrelse, vilde det være -iVa" langt, men det er ikke usand-

synligt, at det er forstørret. Indsenderen (Iserl) havde oplyst Bloch om, at den blev saa

stor som den almindelige Makrel, og deri kan han vel have Ret, uden at man deraf tør

slutte, at den, naar den har naael denne Størrelse, ikke skulde have forandret sig en Del.

Cuvier gjengiver Blochs Beskrivelse med den Anmærkning, at del maaske kun er en

') Hist. natur. d. Poissons, VIII, p. 3.i3.

^) Naturg. d. ausl. Fische, VII, S. 65, pi. CCCXXXVl, fig. 2.
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Chorinemus; og Giinthcr omtaler den som «en tvivlsom Art, maaske en daarlig Gjen-

givelse af Chorinemus salie7is». Jeg tror just ikke, at den er gjengivet saa daarligt; i det

mindste stemmer Afbildningen meget godt med el lille Exemplar, 25 I\!m. langt, som Kapl.

Hygom har fisket paa 6° N. Br. og 30° V. L., og som jeg har ladet afbilde Tab. IV, fig. 6.

Kun viser det sig, at der er 4 frie eller halvfrie Rygpigstraaler, og vældige Gatpigstraaler,

og at de øvrige Straalers Antal i de uparrede Finner er: D: 22; A: 21. Hjørnet af

Fræoperculum har en stærk Torn, og foran den, paa Knoglens vandrette Rand — flere

mindre. For øvrigt kan henvises til Afbildningen. Der vil ikke kunne være Tvivl om, at

det jo er Ungen af en Chorinemus-\rt af dem med 4 (5) Rygpigstraaler, enten Ch. giiahira

(som jeg ikke kjender), Ch. saliens eller Ch. palometa C. V., hvilke sidste, efter min Mening,

bør holdes adskilte som Arter. Forskjellen fra de voxne Chorinemer af denne Gruppe ligger

væsentlig i, at I) Præoperkulartornene, som ere saa gjennemgaaende hos al Scomberoid-

Yngel, ere endnu tilstede; 2) Skællene ere endnu ikke brudte frem; til Sidelinien ses intet;

og 3) de bageste Siraaler i Ryg- og Gatfinnen ere forbundne lige til Spidserne og have altsaa

endnu ikke udsondret sig som Smaafinner [Finnukc spuriæ) — hvilket de da i øvrigt heller ikke

endnu have hos 4" lange Unger af Chorinemus palometa, om end de udvidede Ender af Finne-

straalerne ere her frie, saa at det er tydeligt, at de med Alderen ville blive det helt. Af andre

Forskjelligheder viser en umiddelbar Sammenligning med vore mindste Exemplarer af Choii-

nemus palometa endnu følgende, foruden den Forskjel i Proportionerne, som er en Følge af

Dagkroppens tiltagende Udvikling, og hvorpaa vi allerede have set saa mange andre Exempler

baade hos Scomberoider og hos andre Fiske: at I) det brede Overkjæveben ender under

Pupillens Forrand (hos Ch. palometa under Øjehulens Ragrand), og 2) at de frie Gat- og

Rygpigstraaler, som senere kun ere halv saa høje som de forreste Ledstraaler i deres respek-

tive Finner, nu endog ere længere end disse og have mellem V2 og Va af Legemets største

Højde, uanset at denne er forholdsvis slorre end senere. — «Lichia calcar« vil altsaa være

at inddrage som yngste Stadium af en Chorinemus, rimeligvis af Ch. saliens; af denne Art

mangler jeg imidlertid andre yngre Stadier til Sammenligning. Aldeles tilsvarende Chorinemus-

Yngel, 2o— 35Mm. lang, men med 7 frie Rygpigstraaler (Tab. IV, fig. 5) har Kapt. Andrea

fisket ved Surabaja (Java). Paa de større ere Præoperkulartornene i Færd med at forsvinde;

Skjællene netop synlige. Sidelinien tydelig; de mindre forholde sig i disse Henseender som

den ovenfor omtalte »Lichia calcar«. Selv hos det største af disse Exemplarer ere de

sidste Straaler i Ryg- og Galfinnen forbundne ved Hud næsten lige til Spidsen. Pseudo-

branchierne (Gjællelaagsgjællerne) ere tilstede; men bortset fra dem, er der unægtelig et

Tidspunkt i Chorinemernes Udviklingshistorie, hvor de i mange Henseender have Licliiernes

Karakterer.

Ved at undersøge denne CAoriWnras-Yngel blev jeg opmærksom paa nogle For-

skjelligheder i Tandforholdene, som ikke hidtil ere blevne anmærkede, men fortjene
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at omtales, hvad enten de nu kunne benyttes til at skærpe Artsdiaguostiken, eller de

muligvis i denne Henseende snarere vilde gjøre Skade end Nytte. Man vil i Regelen

kunne skjelne imellem, om en Art har Overkjævetænderne (Intermaxillartænderne) uniseriate

(Cli. moadetta, saliens, hjsan og en ubeskreven Indisk Repræsentant for Ch. altus], biseriate

{Ch. occidentalis, Sancti Petri) eller pluriseriate [Cli. palometa]; og denne Karakter synes

at være lige god, hvad enten man har ældre eller yngre Exemplarer for sig. Der-

imod er det Regelen, at Underkjævens Tænder ere stillede i to vel adskilte, meget ud-

prægede og regelmæssige Rækker, begrænsende ligesom en Rende mellem sig; hos alle

ere Tænderne i den indre Række kegledannede , noget krumme, stillede med Mellemrum,

d. V. s. ikke 1 sluttet Række; naar Tænderne i den ydre Række have den samme Karakter,

vil man lægge Mærke til, at de ere rettede udad og noget fremefter, de i den indre

Række indad og mere bagtil; undertiden ere Tænderne i de to Rækker lige store og lige

talrige, undertiden ere de ydre noget mindre og talrigere, men dog for øvrigt af samme Re-

skaffenhed som de indre. Det beskrevne Forhold finder jeg hos større Eexmplarer af

alle de nævnte Arter, hos Ch. palometa med den Modifikation, at det biseriate i største

Delen af Kjæven (dog ikke i dens bageste Del) er udvisket, derved at der har udviklet sig

Tænder af samme Beskaffenhed mellem de to Rækker. Hos yngre Exemplarer af Ch. -palo-

meta og Ch. Sancti Pein, Ch. lysan og occidentalis, af i'^U— 6" Størrelse eller mindre, har

den indre Tandrække den angivne Beskaffenhed; men den ydre er forsvundet og erstattet af

en fuldstændig tæt sluttet Række af fine ciliate eller børsteagtige Tænder, næsten som hos

en Chcetodon, meget mindre og meget talrigere end dem i den indre Række, og af en fra

disse meget forskjellig Form. Da jeg først blev opmærksom paa denne Forskjellighed,

frygtede jeg, at jeg havde begaaet den Fejl at henføre distinkte Former med disse Forskjellig-

heder i Tandforholdene under samme Art; men da den gjentog sig hos Art efter Art, og

stadig som .Modsætning mellem Unger og mere eller mindre udvoxne, maatte jeg komme

til det Resultat, at det sidst beskrevne kun er et Ungdomsforhold. Som saadant synes det

mig temmelig mærkeligt og at fortjene at forfølges gjennem hele Artsrækken. Forandringen

synes at bestaa i, at en ny Række af større kegledannede Tænder udvikles udenfor den

oprindelige ydre Række, som derved fortrænges eller bliver tilbage i Udviklingen. De yngre

Chorinemer ere altsaa heterodonte, de ældre homodonte, omtrent som Eckeneis

naucrates (Jfr. "Vid. Medd. fra den Naturh. For.», 1875, S. 34— 351, men med den Forskjel,

at det hos Sugefiskene gjælder Overkjæven, og at Forandringen her kun bestaar i, at den

ydre Tandrække tabes, ikke i at en ny kommer til.

Jeg maa end ydermere benytte denne Lejlighed til at gjore opmærksom paa et andet

hidtil overset Forhold, der kan benyttes til at skærpe Choriiiemus- Xrieraes Diagnostik. Gill

har (1. c.) foreslaaet at sondre de amerikanske Arter, med kun 4 eller 5 Rygpigstraaler,

generisk fra de indi-ske med 7, og han tildeler de første Navnet Olic/oplites , hvilket Navn
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dog ikke er optaget af de Ichthyologcr (Giintlier, S tein dachner), som senere have

omtalt herhenhørende Former. Der forekommer imidlertid undertiden 6 Kygpigstraaler hos

Ch. occidentalis, og hertil kommer, at de for de amerikanske Arter karakteristiske smalle,

lineære Skæl gjenfindes hos fiere indiske Arter, f. Ex. CL tol og Ch. moadetta (Klunz.). Men

der er en anden Karakter, som vilde kunne benyttes. De amerikanske Arter [Ch. occiden-

talis, saliens og palometa) have kun Tænder paa Ganebenene og Plovbenet; alle mig be-

kjendte indiske Arter — saa vel de lo nys nævnte med lineære Skæl som de med korte og

brede: Ch. li/san og Ch. Saiicti Fetri — have derimod en stor Tandgruppe paa de indre eller

egentlige Vingeben, i de fleste Tilfælde adskilt fra, i enkelte sammenflydende fortil med

Ganebenenes. De vedføjede Skitser oplyse Hovedforholdene i denne Henseende og vise

Skeraalisli Kremstilliiig af Tacndernes Gruppering i Overmunden hos Clwrinemus Sancti retri (a),

palometa {b), saliens (c) og lysan (d).

Forskjellen mellem G i 11' s Oligopliter og de ægte Chorinemer. Man faar paa denne Maade

Slægten Chonnenms (Scomberoides Lac.) delt i 3 Grupper, hvilke synes lige berettigede til

generisk eller subgenerisk Hang; det vil vistnok i alle Fald være rigtigst at blive staaende

ved det sidste Alternativ.

A. 4— o (6) Kygpigstraaler; lineære Skæl; ingen Vingebenstænder. CL occidenlalis, saliens,

palometa ((juaribiraf).

B. 7 Kygpigstraaler; lineære Skæl; Vingebenstænder tilstede. Ch. tol, moadetta {\{\i.) (åeuno,

sidste er maaske kun Ungen af Ch. tol?).

C. 7 Kygpigstraaler; korte, brede Skæl; Vingebenstænder tilstede. CL lysan, Sancti Petri

(tala, altusf). (En ny Art fra Singapore, der minder meget om Chor. altiis Gthr. fra

Centralamerikas Vestkyst, hører i al Fald til denne Gruppe.)

De hos de indiske Chorinemer optrædende Vingeben s tænder ere ligeledes til-

stede, skjønl hverken omtalte af Jenyns eller Steindachuer^), hos Paropsis signata,

1) Zoology of the .Beagle- Fislies, p. 65, pi. XIII; Silzungsb. Akad. Wien, LXXII (1875), S. 49—50.

Øjet angives paafaldende stort af S teindachner; jeg finder dels Tværniaal kun '/s af Hovedets

Længde. De frie Rygpigstraalets Antal er af St. angivet rigtigt til G.
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af hvilken hidtil kun fra Montevideo kjendte Form Dr. Lund i sin Tid har indsendt et

hrasiiiansk Exemplar (formodentlig fra Rio Janeiro); med »Galathean-Expeditionen har Prof.

Reinhardt senere hjemført et c. 1 Alen langt Exemplar fra Montevideo. Heller ikke ser

jeg omtalt den ret mærkelige Forgrening af Sidelinien, som udmærker denne Art;

der fmdes nemlig hos det mindre (Lund'ske) Exemplar 1.3—14 lodrette og allsaa indbyrdes

parallele Grene, som stige op især fra det temmelig stærkt bugtede Stykke af Sidelinien;

ingen af dem naar dog op lil Rygfinnen, og bagtil blive de mere utydelige; deres ind-

byrdes Afstand er ikke lige stor, men i det hele mindre i Kroppens forreste end i dens

bageste Del; enkelte af dem ere ufiddstændige, d. v. s. de naa ikke ned til og træde

ikke i Forbindelse med Sidelinien, men de ere dog i det hele taget tydelige nok til, at den

forgrenede Sidelinie kunde og burde optages i Slægtens Karakteristik. Ilos det større

Exemplar ere kun de 6 forreste af disse fra Sidelinien opstigende rirenc synlige; med til-

tagende Alder synes denne Kjondommelighed altsaa at blive mindi-e udpræget.

Forklaring" af Afbildningerne.

Tab. III, Kig. 14 og 15. Yngste l'dvililingstrin n< Å'aucrates ducior L. (Xystrojiliorus Ricli.). l<'orslorrede 3 Gange.

Tab. IV. Fig. 5. Unge af en indisk C7iorme9?ms-Ait; Smaafinnerne endnu ikke sondrede; takket Forgjællt'laag o. s. v.

Tab. IV, Fig. G. Tilsvarende Udvililingstrin af en atlantisk r/io?7"ne)»?(.<!-Arl, limrligvis f'h.saliens (i'TÅrhia ralcar

Hl.«). KorstmTPt to Gange ligesom foregaaende.

10. Fsenes. Cubiceps og Navarclms.

(Tab. V, fig. 2.)

Scomberoidernes Slægtsfortegnelse omfatter to eller tre Slægter, som det — skjønt de

have liavt Plads indenfor to forskjellige "Familier« — er overmaade vanskeligt at holde ude fra

hinanden. Det er fortrinsvis pelagiske eller til en vis (irad balhyphile Fiske, og der fore-

ligger derfor i vore pelagiske indsamlinger af Fiskeyngel flere Former, som vel uden Re-

lænkelighed kunde henrores lil Slægten Fsenes, men som dog til Dels vække stærk Mis-

tanke om ikke at være uden Rerøring med Cubiceps [Atimostmna, Navarchus, Trachelocirrus).

Forinden jeg gaar over til nærmere al omhandle nogle af disse Former, vil jeg, som Ind-

ledning dertil, anføre Karaktererne som de gives for disse lo Slægter, og opregne de hidtil

opstillede Arter med Angivelse af de lil Grund for disse liggende Exemplarers Størrelse,

Slraaletal, Forekomst o. s. v.

V'idensk SelsU. .Skr,, 5. R.tUIp. naturvirtpnsk, og malli Afrt. XII. 8. 66
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Pgejies C. V.

(Calal. of Fishes.)

Legemet liøjt , sammen-

trykt, dækkel med temmelig

smaa, cycloide Skæl ; Mund-

spalten er snæver, Snuden

kort, afstumpet, opsvulmet.

Første Rygfinne er sammen-

hængende, anden Rygfinne

og Gatfinnen langt mere ud-

viklede, uden Smaafinner; 2

(eller 3) Pigstraaler forrest i

Gatflnnen, forbundne med

dens blodstraalede Del. En

Række smaa Tænder paa

Kjæverne, ingen paa Ganen.

G eller 7 Gjælleliudstraaler.

Svømmeblæren kløvet bagtil.

(Ostindiske og australske

Have.)

3.

4.

5.

r,.

(Fische d. Si'idsee.)

Legemet sammentrykt,

temmelig højt, dækket med

temmelig smaa, cycloide

Skæl; Bugen ikke sammen-

trykket til en Kant. Øjet

middelstort, Munden snæver.

Snuden meget kort, hvælvet.

Kjæverne med en enkelt

Række meget smaa, lancet-

dannede, utydeligt fligede,

tæt sammenstillede Tænder;

Ganen tandløs. To Rygfinner,

af hvilke den første bestaar

af faa, smækre og svage Pig-

straaler, som ikke kunne op-

tages i nogen Grube. Basis

af de lodrette Finner skællet;

ingen falske Smaafinner.

Gatpigstraalerne svage, for-

bundne med den øvrige Del

af Finnen. Brystfinnerne

middellange , længere end

Bugfinnerne.

De opstillede Arter cre:

(pi. 265) (5"). D: 9 . 1 .25; A

Cuhiceps Lowe.

Legemet er aflangt, svagt

sammentrykt, med middel-

store, cycloide Skæl; Mund-

spalten snæver, Snuden but,

kort og opsvulmet. For-

gjællelaagets Rand hel.

Første Rygfinne sammen-

hængende, med omtrent 10

temmelig svage Pigstraaler;

anden Rygfinne og Gatfinnen

mere udviklede, skællede,

uden særskilte Smaafinner;

Brystfinnerne temmelig lange,

meget længere end IJugfin-

nerne. Sidelinien uvæbnet.

Smaa Tænder paa Kjæverne

og hos nogle Exemplarer

paa Ganen. 6 eller C Gjælle-

hudstraaler.

(Middelhavet, Madera, Cap.)

3Psenes ryanoplirys G. V
Fs. javanicus CV. (knap 4").

of India«, pi. LI, C.; Madras

etc, p. 158 [84]).

Cuhiceps multiradiattts Gthr. (Pr. Z. S. 1871, p. 661, pi. LXI) (6").

25 (Ny-Irland).

Samme Straaletal. (Java). (Afbildet i Day's »Fishes

4V2"). Nævnes som vestindisk af Poey (Enumeratio

D: 10. I . 25;

A: 3.25 (Manado). (Ifølge Giinther, »Fische d. Siidsee«, identisk med -P«. jVrøaHrøis

og rimeligvis ogsaa med Ps. cijanophrys^).

Ps. auratus (C. V.) (o"). Straaletallet som hos Ps. cyanoplmjs. (I stor Mængde om et

Drivtræ i den bengalske Bugt.)

Ps. leucurus C. V. (2"). (Indiske Hav, under Ækvator; Port Jackson; Stille Hav:

17° 12' S. Br.; 36° 33' V. L. (?). D: 10.1.27; A: 3.27 (Gthr.).

Ps. i/uamensis C. V. (2V2"). D: 9.1.22; A : 2 . 29 (Guam). — Fische d. Siidsee,

pi. Xr.l, lig. 6. D: 9.1.26; A: 29 (Sydhavet). (Mon samme Art som Gu vier' s og

Val cncicnn es's?).

'1 Hertil maa dog bemærkes, at Day's Afljildiiing af rs. javanicus (I. c.) ikke kan identificeres med

Ps. cyanoplmjs eller multiradiatus
;

jf. f. Ex. Sideliniens Korliold.
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7. Fa. fusais Giiidmml. I): 9. 1 .26 A: S. 25 (70 Mm. ; 2^/4"). (Madagaskar). (Mern.

Soc. Se. Nat. Clicrbourg, 1866, p. 138.)

8. Ps. anomalus Sclil. D: 6.29; A: 3.26 (Japan). (Fauna Japon., pi. LVII.)

9. Fs. regulus Poey (Repert., IF, p. 375) (90 Mm., c. 3V-2"). D: II . 15; A: 3. 15 (Cuba).

10. Cubiceps mdiciis Day (Pr. Zool. Soc, 1871, p. 690). (3— 4V2"). D: 10. I. 14— 15;

A: 3. 15 (Madras). (Afbildet i Days «Fishes of India«, pi. LIV, fig. 2.)

11. C. pauciradiatus Gllir. (Ann. Nat. Hist., 1872, X, p. 423; Cruise of thc Cura(;ao,

p. 420.). (5"/3"). D: 10. 1 . 17; A: 1 . 14 (Misol).

(Efter Straaletallet at dømme turde disse 3 Arter maaske falde sanunen til

en; mig er Psenes- Yngel med saa faa Straaler ikke forekommet.)

12. Atimostoma capense Smith (Illustr. S. Afrika, pi. 24). (43 Tommer). 1): 10 . I . I'.t,

A: I . 19 (Cap).

13. Seriola (Cubiceps) rjracUk Lowe (Pr. Z. Soc, 1843). (Madera). (6^/4"). D: 9.2.20;
A: 3.20. Ifølge Giinther identisk med:

14. JSavarclmsmlcatusVW.Scv. (Mern. Acad. Torin. (2) XVIII), (e.7"). I): 11.20; A: 3.20.

(Middelhavet.)

14*. TracItelociiTtia mcditernmeus Doumet (Revue d. Zoo!., 1863, pi. 15). (200 Mm.,

c7V'>"). I): 10.25—26; A: 22 (Cette); D: 9.22; A: 20 (Nizza).

(Identiteten af denne sidste Form med Navawlais micatus er erkjendt fra

begge Sider).

Dr. Giinther udtaler i sit senere Arbejde, at Psenes vel er meget nær beslægtet

med Cubiceps, men afviger fra denne ved højere Legemsform, ikke kantet IJug og kortere

Bugfinner (Karakterer, der just ikke synes at have meget stor Vægt). C. indicus og multi-

radiatus høre til Fsenes, og den sidste Art falder sammen med Ps. javanicus, sandsynligvis

ogsaa med Ps. cyanophrys. Han tilføjer, at i'det er smaa pelagiske Fiske, der forekomme i

Atlanterhavets og det indiske ilavs Tropebælter eller i Nærheden af disse og ofte fanges i

Slæbenettet; Kundskaben til Arterne er meget ufuldkommen, da man i de Heste Tilfælde

kun kjender dem af meget unge Individer«. Et Blik paa ovenstaaende Artsfortegnelse

vil vise, at Artsantallet indenfor denne Gruppe — selv om det skal reduceres en Del —
maa være temmelig stort, og dette bekræftes ogsaa af Andréa's, Hygom's og andres

Indsamlinger; der foreligger mindst 5 eller 6 Arter af saadan Fiskeyngel, hvis Henførelse

til de beskrevne »Arter« imidlertid i de fleste Tilfælde har været mig umulig. Jeg skal

indskrænke min Omtale til de tre, der foreligge mig i en mere udviklet, skjønt vistnok

endnu temmelig ungdommelig Skikkelse. Af de tidligere beskrevne Arter danner Ps. ano-

malus ligesom en Gruppe for sig selv ved sit ualmindelig lave Antal af Pigstraaler; de tre

under 9— 11 opførte Arter danne en anden, udmærket ved Rlødstraalernes ringe Antal. De

større, mere langstrakte Former, hvormed den ovenstaaende Fortegnelse slutter (12^14),

repræsentere nærmest G^^ic^ps-Gruppen, men have, hvis Jeg ikke fejler, som yngre saa aldeles

Karakteren af Psenes, at Forholdet mellem disse to Slægter synes at maatte udtrykkes saa-

66*
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ledes, at Fseiicn lil Dels i del mindste repræseiiLeier tidligere Lldvilviingslrin uf L'ubiceps

(Namrchus o. s. v.). Ite øvrige Arter (1—7), der rimeligvis skulle indskrænkes i Tal, repræ-

sentere den typiske Fsenes-Vovm, og dertil kommer nu en, som det synes, ny Art med el

større Antal Straaler i de uparrede Finner end nogen af de beskrevne; særligt for dens

Vedkommende, lil Dels maaske, ogsaa for Fs. ajanophrys , leucurm, mamends, synes det

mindre sandsynligt, at de med Alderen skulde iføre sig 6m5«c«/9«- Dragten, rimeligere, at de

stedse beholde den kortere Legemsform, som hos nogle af dem allerede optræder i en

meget udpræget Skikkelse; men om Forholdet mellem Fnenes og Cubicepts vil der dog

ikke kunne fældes nogen endelig Dom, førend nogle af først nævntes typiske Former ere

studerede i deres endelige, fuldt udvoxne Skikkelse. For Tiden lade de sig næppe

holde ude fra hinanden. Dette er et af de Punkter, hvor man bedst foler, i hvilken Grad

vor Kundskab om Fiskelivet i Oceanets Dybder endnu er ufuldstændig; Studiet af Over-

tladefauna'en løfter kun en Flig af det Dække, der tilhyller den.

I. Fscnes pellucidus n. sp., fra Surabaja-Strædet, foreligger kun i et Exeniplar, en

lidt over to Tommer (53 Mm.) lang, høj, meget sammentrykket, blod og fint bygget, næsten

farveløs, halv gjennemsigtig lille Fisk. Legemels største Højde er 23 Mm., Forholdet mellem

denne og Totallængden (Halefinnen medregnet)

altsaa som 1:2,.3; Flovedets Længde 13 Mm. eller

en i-'jerdedel af Totallængden, Ojets Tværmaal

.5 Mm., den hutle Snude Z^i-i Mm. IJrystfin-

nerne ere 10 !\Im. lange, men Ijugtinnerne

14 Mm., altsaa endnu paa dette L'dviklingstrin

næsten en halv Gang længere end Brystfinnerne

(i Modsætning til hvad der ellers anføres som

Karakler for Fsenes], saa at de naa et Stykke

ind paa Gatfinnen. Anden Rygfinne og Gal-

finnen ere temmelig høje (10 Mm.), men vise

ingen Antydning til det falkale; IJiødstraaler

og Pigstraaler ere næppe til at skjelne fra hin-

anden i Rygfinnen; der er i6 i alt, 12 i første, 34 i andet Afsnit, og 34 (3 .31) i Gat-

finnen; Haiefinnen er kløftet. Sidelinien hgger højt; Skællene ere smaa; de forlænge sig

endnu ikke langt ud paa de uparrede Finner. Gjællelaagsgjælle er tiislede som hos andre

Fsimes- Arier, men ingen Ganctænder; Overkjævens Tænder ere finere og sidde mere spredte

end l'nderkjævens titt sammenstillede, spidse, sammenlrykl-lrekantede Tænder. Knden af

Overkjævebenel falder i Linie med Pupillens Forrand. Hugkanlen bagved Bugfinnerne er

ikke sammentrykt. Langs hen ad Ryggen findes 3 Rækker af endnu utydelige, mørke, runde

Psenes iiellucidus Ltk.

(Sufiibaja-Strædet. Naturi. St.]
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Pleltcr, oy der ga;ir ligesom ini iiinrk Skygge liuii ovur de tlesle al' Finnerne, navnlig inod

deres Hund.

At' de beskrevne Former kommer Fs. icticurus med sin regelmæssige, elliptiske

Legemsform og forholdsvis lange nuglinner, der naa til begyndelsen af Galfinnen, vel

nærmest til den ovenfor beskrevne Form, men Forskjelleu i llygfinnestraalerne Antal (;58

hos Ps. leucurus) er altfor stort til at der kan være Tale om Identitet. Imidlertid kjender

jeg Mellemformer: et Par i Atlanterhavet (48° N. Br., 40° V. L. og 33° 40' N. Ur., 72°4ti' V. L.)

fiskede Unger (25—32 Mm.) ere noget mere langstrakte (1 : 2'-/3), have mindre huje

Finner, Pletterne ere ikke indskrænkede til Hyggen, og Straalctallet er noget mindre

(I): 11 — 12.1.30; A: 3.30), men dog, for Rygfinnens Vedkommende, endnu noget

højere end hos Fs. leucurus, med hvilken de ogsaa stemme ved de forlængede Bug-

finner. Efter min øvrige Erfaring er Straaletallet hos denne Slægt ikke underkastet

store Variationer, og jeg er derfor utilbnjelig til at slaa disse Former sammen. —
Tre paa »Galatheasu Jordomsejling den Ilte og 18de Juni 1846 fiskede smaa Psener

(de større 36 Mm., Haleflnnen medregnet) synes ligeledes at antyde en ukjendt Art. Højden

(18 Mm.) er netop det halve af Totallængden ; Formen nærmer sig saaledes meget til del

kredsrunde. Ryg- og Gatfinnen ere temmelig høje , først nævnte skællet ved Grunden,

sidst nævnte næsten i sin halve Højde; Bugfinnerne ere temmelig lange, naa et godt Stykke

ind paa Gatfinnen. Straaletallet : D: 11.1 20; A: 2.21. Øjet er temmelig stort (4 Mm.);

Overkjævebenet ender under Pupillens Forrand. Sideliniim ligger liojt som hos Slægtens

andre Arter, men Skællene ere, for Fiske af saa ringe Størrelse, paafaldende store og vel

udviklede, hvoraf jeg slutter, at denne Form er sin endelige Skikkelse forholdsvis nær, og

at det er en af Slægtens mindre Arter. — Indtil videre maa disse to Arter henstaa som

ubestemte.

2. Fsenes cyanophrys C.N. jun. [multiradiatas Gthr.). flos de større Exemplarer

(72—87 Mm.) af denne Form — som i øvrigt foreligger i cl slorre Antal Exemplarer fra

forskjcllige Steder af Atlanterhavet, fra 23" 45' N. Br. til 8° S. Br. og fra 14° 20' V. L. til

81° 40' V. L.; desuden fra Martinik og fra Jamaieas Nordkyst; den hører til de Fiske, der

holde sig til Sargasso-Tangen og blive fiskede med den — er Formen sanimenlrykl, regel-

mæssig oval; Højden indeholdes ikke 3 Gange (1 : 2,7 ii 2,8) i Totallængden; Hovedets

Længde er omtrent en Fjerdedel af samme eller noget mindre ; Øjets Tværmaal lidt uver

eller under en Tredjedel af Hovedets Længde, Snudens '-/a af Ojets Tværmaal. Ta'uderue

i begge Kjæver ere — i Modsætning til P. peUucidvs og maculatus — fine, krogede og

sidde spredte; en enkelt Tand ses undertiden paa Plovbenel. Overkjævebenet ender under

Øjehulens Forrand. Sidelinien ligger højt og kan forfølges næsten til Flalefinnen. Skællene

dække en stor Del af de uparrede Finner. Brystfinnerne ere ikke lidt slorre end Bug-

finnerne, som strække sig hen til eller hen imod Galfinnen; bagved Bugfinnerne er der en
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rendeformig Fordybuiiig i Ikigkanlen , til deres delvise Optagelse. Halefiniien er dybt

kløftet. Straaletallet er: D: 10.1.25—27; A: 3.23—27. Storre Exemplarer vise ikke

anden Tegning end fine, mørke, parallele, punkterede Længdelinier, svarende i Antal til

Skælrækkerne, men tabende sig nedad mod Bugen og paa Hovedet i en fin Punktering;

hos vort største Exemplar ere Striberne meget svage, det er derfor ikke usandsynligt, at

denne Tegning hos den udvoxne Fisk taber sig ganske ; første Rygfinne er sort, de andre

Finner uden tydelig Tegning. Yngre Exemplarer — hvoraf der foreligger et større Antal —
faa et fremmed Udseende derved, at Stribningen krydses af en elegant marmoreret Tegning

af Pletter og Tværbaand; Legcmsformen er forholdsvis noget kortere end hos de større.

Ryg- og Gatfinne mere sortladne end hos disse. Der foreligger ogsaa nogle Exemplarer

fra del indiske Hav (10° 10' N. Br., 131° 0. L.), saa det er klart, at det er en vidt udbredt

pelagisk Form, som forekommer i begge Verdenshaves tropiske Strøg.

Overensstemmelsen mellem Museets større Exemplarer og Dr. Giinther's for-

trælTelige Afbildning af hans Cuhiceps multiradiatus fra Manado er saa fuldstændig, at der

ikke kan være Tvivl om Identiteten. Del fremgaar deraf, at nogen stor Forandring under-

gaar denne Art ikke under sin Væxl fra 3" til 6" (hvormed den efter al Sandsynlighed

ikke er afsluttet); øjet bliver noget mindre (dets Tværmaal lig med Snudens Længde eller

Vi af Hovedets) , Brystfinnerne forholdsvis noget længere og Bugfinnerne kortere i samme

Forhold, o. s. v. Dr. GQnther har senere identificeret sin Art med Psenes jammicus og

cyanoplirijs^ hvilket vistnok ogsaa turde være rigtigt; jeg har derfor betegnet vort Materiale

som Unger af Pn. cijanoplirijs.

3. Psenes maculatus n. sp.? Kapt. Andrea har oftere fisket denne Form, om

hvis Forhold til de typiske Cubiaeps-Fovmev jeg senere skal udtale mig, i Atlanterhavet

paa Steder, hvis Beliggenhed ligger imellem 39° N. Br. og 26° 4' S. Br. og mellem 3-i° -40'

og 27° 26' V. L. Jeg skal først karakterisere de store Exemplarer (Tab. V, fig. 2) og der-

efter angive, hvori de yngre afvige fra dem.

Legemets Højde indeholdes 3^/2 Gang i Totallængden (Halefinnen medregnet) hos

det største foreliggende Exemplar (94 Mm.); hos det næststorsfe (72 Mm.) kun lidt over 3

Gange, hos yngre (51— 42 Mm.) netop 3, hos endnu yngre (20 Mm.) ikke fuldt 3 Gange.

(Det fremgaar heraf, at Legemsformcn forlænges under det af disse Exemplarer repræsen-

terede Afsnit af deres Udvikling, og det er tilladl at antage, at den paa mere fremskredne

Livstrin vil have forlænget sig endnu mere.) Hovedets Længde indeholdes ikke 4 (3,7 k 3,4)

Gange i Totallængden, hos de slørre; Øjets Tværmaal 3 Gange eller knap det i Hovedets

Længde; Snudens er -/s eller ^h af Øjets Tværmaal; Overkjæven naar til omtrent midtvejs

mellem Øjehulens og Pupillens Forrand. Straaletallet er: D: 11.1.22—23; A: 3.23. Hale-

finnen er dybt kløftet; de andre uparrede Finner ikke særdeles høje. Skæl, som ere mindre

end Kroppens, beklæde den nedre Del af Rygfinnen og den øvre Del af Galfinnen. Der findes
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Skæl under og bag Øjet og paa Interoperculum , men ellers ikke paa Hovedet. Sidelinien

ligger som sædvanlig højt oppe og naar ikke til llalefinnen. Hiigrmnerne naa ubetydeligt

ud over Begyndelsen af Gatfinnen, men ere dog noget kortere end Brystfinnerne, hvis

Længde er mindre end Legemets Hojde ; langs Bugen, til Gattet, er der en Fordybning til

Bugfinnernes Optagelse. Der er en enkelt Række Tænder i hver Kjæve; Overkjævens ere

finere, mere krumme, Underkjævens mere brede, sammentrykte, lancetdannede, tætstillede,

større paa Siderne end i Nærheden af Symfysen. Der er Tænder paa Ganebenene og i

det mindste en enkelt Plovbenstand. Mørke, til Dels sammenløbende Pletter antyde om-

trent 7 brede Tværbaand over Bagkrop og Hale , fortsættende sig ud paa Finnerne. Der

er desuden en mørk Linie langs Randen af anden Rygfinne og Gatfinnen , Halefinnefligene

ere noget mørkladne, og der er to sorte Baand over Bugflnnerne; første Rygfinne er mere

eller mindre sort. — Hos yngre Individer blive Legemets Tværbaand tydeligere; jo mindre

de ere, desto kortere er deres Legemsform, Halefinnen er mindre dybt udskaaren, Over-

kjæven naar hos dem til Pupillen o. s. v.

Jeg har beskrevet disse Smaafiske under et eget Artsnavn, skjønt jeg har en stærk

Mistanke om, at de ere Ungerne af Cubiceps gracilis eller capensis. Bevises kan denne

Formodning ikke, naar man ikke har den udvoxne Fisk for sig til Sammenligning. Tænker

man sig de største af vore Smaafiske mere fremskredne paa deres Udviklings Bane, har

man, af det man kjcnder til deres yngre Stadier, god Grund til at forestille sig dem som

mere langstrakte, med udvisket Farvetegning, med mindre Øjne, længere Brystfinner og

kortere Bugfinner; en større Afstand mellem Halefinnen og de andre uparrede Finner

kunde vel ogsaa tænkes at være Følgen af Legemsform ens Forlængelse. Hertil svarer

Billedet af Verany's og Filippi's Navarchus mlcatus og Doumet's Traclielocirrus

mediterraneus i det hele godt (jfr. de citerede Beskrivelser og Afbildninger); Identiteten af

disse to Former er, som anført, anerkjendt fra begge Sider. Vistnok kan man af begge

Beskrivelser udpille Træk, der tale saa vel mod disse Formers Identitet som mod at henføre

Fs. maculatus til dem som deres yngre Udviklingstrin. Men man maa erindre, at saa vel den

franske som de italienske Forfattere havde kun for sig, hver især, ét daarligt bevaret og

udstoppet Exemplar; først senere fik Doumet Lejlighed til at se et tredje (ligeledes ud-

stoppet?) Exemplar, som tilhørte Museet i Nizza. Der er derfor ikke Anledning til at

gjcnnemgaa kritisk pro et contra saadanne Smaating, som f. Ex. at Doumet (1. c., p. 215)

overser Gatfinnens Pigstraaler; men der er dog Anledning til at omtale to Forhold, som

have foranlediget Slægtsnavnet hos den ene Forfatter og Artsnavnet hos de to andre.

Hvorledes det forholder sig med de 3 Furer, som de italienske Forfattere tilskreve deres

Art, og hvori Filippi endog var tilbøjelig til at se en tredobbelt Sidelinie, er allerede op-

lyst af Doumet; det er ikke den mellemste, men den øverste, som er Sidelinien, og som

i Stilling svarer til Sidelinien hos vore Fsenes- kri&T \ de andre ere, naar de findes,
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uvæsentlige, tilfældige Dannelser, der skyldes Miiskelindtryk eller deslige. De to Cirri

jugulares, som Doumet beskriver, men som hverken Filip pi og Verany eller Lowe

omtaler, og som Doumet heller ikke kunde finde paa det andet af ham undersøgte

Exemplar, ere vistnok — skjønt Filippi') bagefter troede at se Spor af den ene paa

hans udstoppede Exemplar mellem andre Iludlapper — kun Artefakter, der skylde til-

fældige Beskadigelser eller l'ræparatørens Talent deres Tilblivelse. JMere mærkeligt er det

maaske, at begge Forfattere omtale Halens Flige som fuldkommen adskilte, Doumet med

Tilføjende, at den ene Flig syntes at kunne gaa bag ved den anden. De middelhavske

Exemplarer vare c. 7—TVa Tomme lange (for saa vidt nogen Størrelse er angivet); tænker

man sig denne Fiskeform endnu meget større, kommer man til Atimostoma capense Smith,

43 Tommer, med endnu mere langstrakt Legemsform, Hovedet spidsere. Brystfinnerne lige-

ledes; Overkjævebenet, som hos de middelhavske halvstore kun naar til Øjehulens Forrand,

naar nu ikke en Gang til denne; Ganetænderne ere forsvundne, o. s. v. Allerede Giinther har

udtalt, at disse Formers {C. (/radlis og capensis) Selvstændighed under alle Omstændigheder

ikke kunde betragtes som sikker. Ved denne hypothetiske Sammenstilling af alle disse

"Arter« til én fortløbende Formrække har jeg unægtelig set bort fra, at Straaletallet i

Almindelighed angives lavere end hos min Is. maculatus; D: 10. 1 . 19; A: I . 19 hos

Giinther, for den kapske Form; D: 11.20; A: 3.20 hos Filippi og Verany; D: 9.22;

A: 20 hos Doumet (Exemplaret fra Nizza); hos Exemplaret fra Cette angiver han dog

D: 10 . 25—26; A: 22, hvilket især for Rygfinnens Vedkommende bedre passer med vor J's.

maculatus. .leg vil i denne Anledning ikke undlade at omtale, at vi foruden denne Art ogsaa

have faaet flere Exemplarer af en nærstaaende Form (Ps. affinis m. in Mus. Zool. Un. H.),

som navnlig afviger fra den typiske Form ved lavere Straaletal; D: 10— 11.1.19—20;

A: 3.21— 22; maaske er denne, og ikke min Fs. maculatus., Ungen til Cuhiccps gracilis-

capensis eller til en af de Former, mellem hvilke der muligvis vil være at sondre, naar

et fyldigere Materiale af disse Fiske (der hidtil kun ere sete i 6 større Exemplarer) muliggjør

en grundigere Behandling af dette Spørgsmaal. Da jeg kun kjender smaa Exemplarer af

denne formentlfge anden Art, kan jeg ikke nærmere begrunde dens Selvstændighed og vil

ikke beskrive den nærmere; Exemplarerne ere dels fra Atlanterhavet (21° 12' N. Br. til

8°S. Br., 13°20'V. L. til 76°V. L.), dels (hvis det er samme Form) fra det indiske Hav

(16°NBr., 115°50'0. L.).

Hos ingen af de undersøgte Fsenes-Arior , selv ikke hos de mindste Exemplarer,

har jeg, som ellers hos saa mange Scomberoid-Unger, fundet Forgjællelaaget tornet. Dette

bør saa meget mere fremhæves, som der kjcndes en Fisk, dor synes at staa Slægten PseiiC!

meget nær, men afviger fra den ved, at fornemmelig Fra^opfrmhim og Jvifropei'cvJum h.ive

liPNUP (le Zoolosio, ISfi.'?, p. 273.
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fint, men skarpt tandede Rande. Det er Palinuricliilujs eller Pammelas perciformU (Mitch.)').

Første Rygfinne er lav, Halefinnen kun lidet indskaaren. Brystfinnerne korte, ikke længere end

Bugfinnerne, Sidelinien har et noget lavere Leje end hos Fsenes, men naar heller ikke her

til Halefinnen. Tænderne sidde i enkelt Række, men ikke tæt sluttede; Gjællelaagsgjælle er

tilstede ; 7 Gjællehudstraaler. Hovedets nøgne Hud er tæt opfyldt at' Porer. Alt andet er

Psenes-agiigt Straaletallet finder jeg at være: D: 7.1. 20; A: 2.1.17. Arten kan blive

12 Tommer lang (Museets Exemplar er 8). Denne Fisk skal forekomme ^af og til« ved New

York, "temmelig hyppigt« ved Massachusetts, hvor Fiskerne have Navne til den; den følger

Skibene (ligesom Lodsflsken), ledsager dem stundom i større Antal lige ind i Havnene,

holder sig til Drivtræ eller flydende Tonder (der er altid nok at faa at leve af paa slige

Ting) og besøger undertiden Havnepælene. Hvis Gjællelaagsbenenes Takker først uddannes

sent, kunde jeg tænke mig, at dens Unger ogsaa kunde blive henførte til Slægten Psenes;

men jeg tror dog ikke, at delte kan gjælde nogen af de beskrevne Psencs-Former , i alt

Fald ikke nogen af dem , der have foreligget mig. Nære Slægtninge synes Psenes og

Palinuriclithijs i alle Fald at være.

Forklaring til Afbildningen.

Tali. V, Fig. 2. Et af Musecis stursle Exemplarer af Psenes maculalus Lik. i naturlig Størrelse; muligvis

Ungiiomsform af Cuhiceps capensis eller Navarchus sulcatus eller eu iiærslaaende Form.

11. Siromateus, Apolectus; Schedophilus ; Trachynotus ; Micropieryx; Seriola.

(Tab. II, fig. 9; Tab. III, fig. 16, Tab. IV, lig. 7-11.)

Det er bekjendt, at Ungerne af Slægten Stromateus ofte frembyde saa store For-

skjelligheder fra de udvoxne Fiske, at de ere blevne opstillede som særegne Arter, og at

det navnlig oftere er Tilfældet, at Ryg- og GatCnnens forreste Pigstraaler og de foran dem

siddende Straalebærere hos Ungerne rage frem af Huden som en Række skarpe, til Dels

sav- eller øxedannede Forlængelser, men at disse Dannelser senere tabe sig eller overvoxes

og fuldstændig skjules af Huden. Saaledes er Ungen ai Str. argenteus Euphr. {candidus C.\.)

bleven opstillet som egen Art {S. securifer C. V.); Ungen af S. alepidotus (Lin.) (Gardenii

') Cfr. Storer, Hislory of the Cshes of Massachusetts. Memoirs of tlic Americau Academy of Arts and

Sciences. New Ser., V, 1, p. 152, pl.XIII, Og. 3.

Vidensk. Selsk. Skr., 5. Række, uaturvidcnsk. og matli. Afd. XII. 6. g5
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Schn., longipinnis Mitch.) som Rhomhus crenulatus Ciiv. Denne sidste Henførelse er kun

formodningsvis antydet af Giinther; men da Museet besidder en lille «Rliomhus crenulatus«

,

som jeg heller ikke skjøuner at være andet end en Unge af S. alepidotus (L.), tager jeg

ikke 1 Betænkning at slaa denne Henførelse fast som mere end blot sandsynlig ').

Blecker og Giinther henføre endvidere Cuvier's "Apolectus stroniateus« ") som

Unge til Stromateus paru 151. {Str. niger Bl.). Da denne lille Fisk, foruden al have nogle

fremstikkende Pigge foran Ryg- og Galflnnen, har to vel udviklede Bug finner med

fuldt Straaletal, kunde dette synes noget overraskende, trods Fiskens S<romateMs-agtige

Fysiognomi. Naar man opmærksomt gjennemiæser Beskrivelsen i »Histoire naturelle des

Poissons«, tror jeg dog ikke, at man vil kunne nære Tvivl om, at Bleeker og Giinther

have Ret. Hos en for mig liggende ung Str. pmv,, 4 Tommer lang, er der endnu ligesom

et sidste Spor af Bugfinnerne i Form af to Knuder paa det Sted , hvor de skulde have

siddet. Cuvier's Exemplarer af hans "Apolectus« vare dog 3—4 Tommer lange; men

Pariser-Museet besad et yngre, knap 18'" langt, med Ryg- og Gatfinnen løbende ud i

længere Spidser (som hos FlataÆ-Hngerne), og med den hos yngre MakrelQske ikke ualmin-

delige Tegning: o brede, lodrette, mørkere Tværbaand. Der er altsaa allerede indenfor

denne problematiske "Artn, som den er opstillet, en Udvikling, der synes at ville føre over

mod Stromateus og særligt mod 5. paru.

Mig har foreligget en 13 Mm. lang (Halefinnen medregnet) og 7 Mm. høj Slroma-

feMS-Unge fra Riouw-Strædet (Tab. III, fig. 16), efter min Mening netop af Str. paru. Den

har, som andre unge Makrelfiske, Randen af Forgjællelaaget stærkt takket; Brystfinnerne

ere korte. Bugfinnerne dobbelt saa lange, ikke meget kortere end Legemet er højt; de naa

følgelig et godt Stykke ind paa Gatfinnen. Der er 2 Pigstraaler i Gatfinnen og 4 i Ryg-

finnens forreste Afsnit^), deri altsaa ikke medregnet den første Straale i den egentlige Ryg-

og Gatfinne. Straaletallet i disse (D: 45; A: 36) stemmer, saa vidt det har kunnet be-

stemmes med Nøjagtighed, med »Sir. paru. Disse Finners Form, for saa vidt Exemplarets

Tilstand tillod at opfatte den med Bestemthed, er gjengivet paa Figuren; det vil ses, at

den ved Straalernes mere ligelige Længde er forskjellig fra det senere Stadium (Åpo-

leetus stromateus), hvor Finnerne allerede stærkt have antaget den falkate Form. En Paa-

tegning af Indsamleren (Kpt. Strandgaard) angiver, at den var «grøn og blaa» ; maaske

M Vort Museums Exemplar er 2 Tommer langt med Halelinnen; Pariser-Museets var knap to Tommer

langt. Jfr. Hist. natur. d. Poiss., IX, p. 410— II, pi. 275. En 'Ekombus orbicularis«, nær beslægtet

med «Bh. crenulatus« og med <'B/t. xanthurus' Qu. Gaim. (af Giintljer henstillet blandt de usilire

Former), 40— (30 Mm., fra Cayenne, beskrives af Guichenot, Mern. Soc. Imp. Se. Natur. Cher-

bourg, XII, 1866, p. 245.

^) Hist. nat. d. Poiss., VIII, p. 439—40, pi. 238.

') Afbildningen af 'Apolectus stromateus" (C. Val, pi. 238) viser flere Rygpigstraaler; at delte er

urigtigt, fremgaar af Texten: D: 4 . 1 . 43 ctc.
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sigtes herved til de mørke Farvepletter, der pryde Siderne uf Baghovedet og Forkroppen.

De dybt spaltede Gjællespalter vise, at Arten er at søge i den Afdeling af Stromatem-

Slægten, hvortil S. paru horer; Straaletallet, at det ikke er Ungen af en Plataæ-kvL Jeg

tror derfor ikke, at der kan være Tvivl om, at den her afbildede Unge jo virkelig er et

meget tidligt Stadium af Stromateus jjaru^), et tidligere, end det hidtil har været beskrevet.

Jeg vil dog i Anledning af Bugfinnernes forholdsvis sene Forsvinden hos Str. paru

— de ere jo endnu tilstede, efter det ovenfor anførte, hos Exemplarer af 3—4 Tommers

Længde — endnu bemærke, at jeg ikke hnder Spor af dem hos unge Exemplarer (2^'2— 2^/6

Tomme) af Str. siiietisis Eupbr. ; hvis de ere tilstede hos endnu yngre Individer af denne

Art, maa de altsaa tabes forholdsvis tidligt; thi denne Art skal jo naa en Længde af

10— 11 Tommer'), hvilket rigtignok kun er knap det halve af den, der tillægges S. paru som

udvoxen , nemlig 2 Fod, men dog vel for meget til, at man alene turde søge Grunden til

Dugfinnernes totale Mangel hos de omtalte c. 2V2 Tomme lange Unger i Artens ringere Stør-

relse. Allerede Bleeker har i øvrigt (hvad jeg forst senere er bleven opmærksom paa)

fremhævet denne Forskjel mellem Str. pani, der som ung har tydelige, ja endog lange

Bugfinner, og hans Stromateoides-kvltT {cinereus, sinensis, argenteus], som allerede miste

Bugfinnerne i en meget tidligere Livsperiode, saafremt de overhovedet nogensinde faa

dem eller have dem. Denne Forskjel i Udviklingens Tempo giver mig Anledning til

atter at fremhæve et andet ligeledes af Bleeker fremdraget Moment, nemlig, at S.

argenteus Euphr. (candidus Cuv.) og S. sinensis Euphr. (atous, albus) ved deres sær-

deles korte, lodrette Gjællespalter frembyde en meget karakteristisk Afvigelse fra alle

andre mig bekjendte Arter (S. Jiatola, maculatus, triacanthus, alepidotus, paru], hos hvilke

Gjællespalterne ere meget vide; d. v. s. de fortsætte sig fra det Punkt, hvor de høre op

hos de to først nævnte Arter, helt ned under Struben til et Punkt omtrent lodret under

Øjets Forrand. Str. cinereus kjender jeg ikke, men ifølge Bleeker slutter den sig, som

man jo ogsaa snarest skulde antage, i dette Forhold til Str. argenteus og sinensis, skjønt

Bleeker' s Afbildning just ikke tyder derpaa. Jeg har ikke fundet denne Forskjel, som

synes vel skikket til al bære en Slægtsadskillelse, omtalt i andre Beskrivelser, uden for

saa vidt E up brasen") omtaler de snævre Gjællespalter hos de to først nævnte Arter.

Bleeker's S\æglsnst.\n Stro7nateoides^) bør derfor ikke forkastes, men komme til Anvendelse

for denne ejendommelige østasiatiske Gruppe med korte Gjællespalter.

') Hist. natur. d. Poiss., IX, p. 389 (S. albtis) 01; 390 (S. alousj.

') Kgl. Vetensk. Akad. Nya tlandl. IX (1788), S. 63 & 55.

') Bleeker, Bijdrage tot de kennis der makreelaclitige Vissclien van den soenda-moluksolien archipd.

Verti. batav. Genootscli , XXIV (1857), p. 19— 20. En Stromateus medius beskrives af Prof. Pelers

(Monatb. Ak. Berlin 1869, S. 707) fra Mazatlan; jeg har overbevist mig om, at det er en ægte Stro-

mateus, og ingen Stromateoides.

66*



524 116

Fra Middelhavet kjendcs to Slromateus-Arier: S. fiatola, der naar en Længde af

indtil lo Tommer, og S. (Seserinus) microcldrus, der ikke kjendes større end 8V2 Tomme')

og har to rudimentære Bugfinner, hvilke ganske mangle hos S. fiatola. Jeg har

kunnet undersoge et Exempiar af hver Art paa henholdsvis 11 og c. 5 Tommer, hvilket

Materiale har været utilstrækkeligt til deraf med Sikkerhed at deducere deres almindelig

antagne Artsforskjellighed. Tværtimod forekommer det mig al burde nærmere undersøges,

om ikke de af Forfatterne fremhævede Forskjeiligheder kunde være Aldersforskjelligheder.

Herimod vil man vistnok kunne beraabe sig paa deres samstemmende, skjønt mere indirekte

end direkte Vidnesbyrd: Cuvier henførte dem til forskjellige Slægter, Bonaparte beskrev

og afbildede dem som forskjellige Arter; Steindachner, Canestrini-) og Stossich^)

beskrive eller opføre dem ligeledes hver for sig uden at lade nogen Tvivl skinne igjennem

eller komme til Orde'. Nærmere beset vil man dog næppe hos de nævnte Autorer flnde

noget Faktum, der afgjort taler for Artsforskjelligheden, snarere det modsatte. Stein-

dachner omtaler saaledes kun S. fiatola paa 13V2—15 Tommer, men har havt for sig

Exemplarer paa IV4— 8V2 Tomme ^) af <S. microcMrus — med andre Ord, kun af denne

synes han at kjende en Udviklingsrække, de tilsvarende Led af S. fiatola s ere ham ube-

kjendte. Det fremgaar dernæst af hans detaljerede Redegjørelse for disse Udviklingstrin af

-S. microcldrus, at Bugfinnerne hos denne i al Fald undergaa en Omdannelse, selv om de

ikke skulde forsvinde helt; de ere først fuldstændig adskilte fra Bugfladen og de enkelte

Straaler kun forbundne ved en tynd Hud; senere ere de langs deres hele indre Rand

hæftede til Buglinien ved en Hudfold; hos de større ere Straalerne endelig omhyllede af

en tyk Fælleshud, saa at de yderst korte Straaler ikke mere lade sig tydeligt skjelne fra

hinanden. Der synes derfor at være en vis Sandsynlighed for Rigtigheden af den af Dr.

Giinther udtalte Formodning, at ogsaa <S. microcMrus med Alderen mister Bugfinnerne

(der jo efter al Rimelighed ere tilstede hos den ukjendte «Fiatola»-Unge, hvis denne er

noget andet) — med andre Ord, at denne Forskjel mellem de to " Arter« er uden Betyd-

ning. Det viser sig dernæst, at Straaletallet for Ryg- og Gatfinnen hos 5. fiatola ikke er

væsentlig forskjelligt fra det hos S. microcldrus (jfr. Angivelserne hos Canestrini og

Bonaparte for begge Arters og hos Steindachner for den størres Vedkommende); at

Øjnene hos »S. microcldrus (som hos alle Fiske) med Alderen blive forholdsvis mindre og

hos de større ikke ere synderlig større, forholdsvis, end hos S. fiatola; at det forholder sig

') Disse Storrelses-Angivelser ere laante af Steindachner (Ichthyol. Bcr. Reise n. Spanien u. PorUjgal,

5te Forts., S. 17— 19). Bonaparte liar 12 Tommer for S. fiatola, 6 Tommer for S. microcldrus.

^) Fauna d'ltalia, Pesci, p. 10.3.

') Prospetto della fauna del mare Adriatico (Boll. Soc. Adr. Trieste, V, p. 46).

') Dette svarer nogenlunde til den af Canestrini angivne Størrelse: knap 2 Dm. (7^/3"); sammes An-

givelse for S. fiatola: knap 3 Dm. (IIV2") er efter det ovenfor anforle for lav.
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paa lignende Maadi; med Hovedets Længde i Forliold til Totallængden; at Legemets Højde

derimod tager til under Ldviklingen, men lios S. fiatola atter er forholdsvis noget mindre —
til Dels maaske kun, fordi Forlængelsen af Halefinnens Flige atter tilvejebringer det oprinde-

lige Forhold (hos Ungerne af S. microcJiirus) af 1 : 3. Antallet af de morke Tværbaand

voxer, ifølge Steindachner, hos 5. microcldrus fra 5— 12, men allerede hos Exem piarer

af 6V2 Tommes Længde og derover opløse de sig ofte i enkelte runde Pletter; og allerede

C u vi er bemærker, at disse Tværbaand maaske, som hos andre Makrelfiske, kun ere Artens

Ungdoms-Livre, efter som de vare mindre tydelige hos hans større Individer, af hvilke dog

intet var over 3V2". Efter alt dette synes den Alistanke ikke uberettiget, at S. micro-

cldrus kun er Ungen af S. fiatola; man kan mene, at var dette saa, vilde det allerede

være bragt i Orden af en eller anden af Middelhavets lehthyologer; dem overlader jeg

derfor ogsaa Afgjorelsen af det rejste. SpørgsmaaP)- Min Formodning har imidlertid

Analogien fra <S. jjaru og Apolectus for sig, og Bevisbyrden synes, naar alt kommer til

alt, at maatte paahvile dem, der ville hævde Artsforskjelligheden.

Af Slægten Scheclophilus — der synes mig at komme nærmest til Stromatms og

Centrolophus — forekomme unge Exemplarer saa hyppigt i de for Museet af Hygom,
Andrea og andre udførte pelagiske Indsamlinger, at jeg tror at maatte betragte denrie

Fiskeslægt som lige saa udpræget pelagisk som f. Ex. Nomeus , Naucrates, Psenes o. s. v.

Gtinther udtaler sig saaledas derom i "Fische d. Siidsee« (S. 198); uBewohner der warmen

Meere, welche sich in betrachtlicher Tie fe aufhalten, in der Jugend aber håufiger an

die Oberfiache kommen und desshalb nicht selten im Schleppnetz auf hoher See gefangen

werden«. Naar man ikke for stærkt betoner den »store Dybde«, hvori de skulle leve, er

dette vistnok aldeles rigtigt; men man kan maaske ogsaa betegne disse bløde, sarte og

') Senere er min Henvendelse til »Stazione Zoologica« om at erholde saa lille et Exemplar som muligt

af Stromateus fiatola og et saa stort som muligt af S. microchirus blevet besvaret med Tilsendelsen

af to S. fiatola af 8V4 og 6V2 Tommes Længde (230 og 170 Mm.) (til Halekleften) og en S. micro-

chirus, 3V2" (92 Mm.) lang. Ingen af de to S. fiatola har Eiugfinner, men man ser tydelig Stedet,

hvor de tidligere sad; den største er tydelig striliet paa langs, den mindre uden Striber paa langs

eller tværs; derimod har 5 microchirus 6 Mm. lange Elugrinner og c. 8 morke Tværbaand ned

over Kroppens Sider samt et hvidt Baand fra Brystfinnerne ned til Bugfmnerne; Halefinneiligene

ere forholdsvis korte. Forholdet mellem Hojde og Længde er hos disse 3 Stykker henholdsvis som

1 : 3,"i, 1 : 2,a, 1 : 2,1, d: Længden voxer i stærkere Forhold end Højden. Desværre mangler der jo

Mellemstørrelser af O—4 Tommers Længde, hos hvilke Bugfinnernes successive Forsvinden kunde

paavises, men den foreliggende Række styrker i øvrigt min Formodning om disse 2 Formers

Identitet som Udviklingstrin af en og samme Art. Tillige modtoges en smuk Række mindre Unger

af 41— II Mm. s Længde, tagne hos Goplen Cassiopeia borbonica. De storre af disse have de morke

Tværbaand, de mindre ere ensformigt morke, hos de mindste er det mørke indskrænket ti! en Del

af Legemet. Jo yngre de ere, desto mere langstrakte ere de; hos de større er Forholdet mellem

Højde og Længde endnu som 1 : 2,3, hos de mindste som 1 : 3,5. Selv hos de større af disse er

der næsten intet Indsnit i Halefinnens Bagrand. Til Torne paa Gjællelaag, Hoved o. s. v. ses der

ikke Spor hverken hos de større eller mindre.
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svage, i deres Bevægelser rimeligvis lidet hurtige Dyr som Hojsofiske, der sky del

stærke Sollys og derfor kun komme til Overfladen om Natten eller ved overtrukken Himmel,

Ungerne mere end de voxne. Der kjendes formentlig 4 Arter af denne Slægt:

1) Sch. medusophagus Cocco, forst kjendt fra Middelhavet, men senere fanget i aaben Sø

i Atlanterhavet; Giinther har endog faaet et F/4" langt Exemplar fra Samoa.

Bonaparte's var 6 Tommer langt, Cocco's 8" 4'"; Steindachner fik ved Spaniens

Østkyst to Exemplarer af 4^/4 og 7^/2 Tommes Længde. Straaletallet: D: 42—47;
A: 28-29. D: 35—47; A: 31 (Steind.).

2) CriusBerthelotiiNs\. (S.BotteriUQck.) (D: 38; A: 25. D: 36; A: 23, Steind.), kjendt

fra Madera, Barcelona og Dalmatien.

3) S. maculaius Gthr. (D: 36— 38; A: 27), opstillet paa to Tommer lange Exemplarer

fra China-Søen; senere beskreven fra Sydhavet (= S. inarmoi'atusM'aQV, if. «Zool. Rec.»,

1867, p. 163).

4) S. elongatus Mms. (Proc. Zool. Soc. 1862), fra Madera (D:39, A:24; Størrelse 14'/io").

1 Betragtning af, at saa mange Arter allerede ere kjendle , har det undret mig

noget i Museets pelagiske Indsamlinger kun at træffe en eneste; paa de Exemplarer, som

jeg har underkastet en nøjere Tælling, har jeg fundet 44—49 Straaler i Rygfinnen og

30— 31 i Gatfinneu, hvilket kræver deres Henførelse til S. medusophagus \ de ere rigtignok

ogsaa alle fra et forholdsvis snævert begrænset Distrikt af Atlanterhavet, skjønt fra 10 for-

skjellige Steder indenfor dette: mellem 46° og 34° N. Br. og mellem 33° og 21° V. L. fra

Grwch. For øvrigt skal jeg lade det henstaa udroftet og uafgjort, om en yderligere Re-

duktion ikke vil finde Stod mellem de 3 andre Arter, hvis Straaletal er indbyrdes saa lidet

afvigende. — Kun et af Museets Exemplarer kan betragtes som udvoxet: det har en Længde

af 8V2 Tomme, hvoraf Højden er rigelig en Tredjedel, Hovedets Længde en Femtedel. Det

har ikke alene lange Pigge i Randen af Præoperciihim, men tillige langs med Randen af

Iiiteroperculum. Bugfinnerne og Brystfinnerne naa ikke med deres Spidser til Gattet. Farve-

tegningen har haht Karakteren af Pletter, halvt af Længdestriber paa en noget mørkere

Grund. Mindre Exemplarer (SVs

—

IV2") have i Almindelighed en mindre langstrakt Form;

Højden indeholdes f. Ex. 2^2 eller 2V3 Gang i Totallængden; dog træfles ogsaa blandt dem

Individer, hvor Højden ikke er en Tredjedel af Totallængden. Øjet er selvfølgelig større;

Gjællelaagets Pigge mindre fremtrædende eller udprægede; Ryg- og Gatfinnen højere,

især bagtil, deres længste Straaler saa lange som Hovedet er højt over øjnene; Bryst- og

Bugfinner naa til Gatfinnen, de sidst nævnte endog lidt ind paa denne, og Halefinnen er

afrundet, uden Spor til Indsnit. Der er e. 5 Rækker brune Pletter af lidt forskjellig Stør-

relse, paa lysere Grund, foruden dem paa de uparrede Finner, men hos yngre Exemplarer

kan denne Tegning være temmelig utydehg. — Hvor ubetydelige disse Aldersforskjellig-

heder end ere, bør de dog noteres, for ikke at foranledige Opstillingen af uholdbare Arter

(Jfr. Tab. II, fig. 9).
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Med Hensyn til Slægten Trachynotus har jeg ikke noget nyt at føje til , hvad af

andre er forebragt om Arternes*) Aldersforandringer og den deraf følgende Reduktion af op-

stillede, men uholdbare Arter, som i Virkeligheden kun ere Udviklingstrin; men jeg anser

del dog for rigtigt at minde om disse Erfaringer ved denne Lejlighed, for at de ikke skulle

mangle i Totalbilledet. Giinther udtaler saaledes, at de Afvigelser, som man finder

mellem de forskjellige Exemplarer af hans T. ovatus (s. lat.) i Henseende til Finnefligenes

Længde og Legemets Højde, fornemmelig afhænge af Alderen, og at hos gamle Exemplarer

gaa Tænderne efterhaanden tabt, og Hovedets Profil bliver (som hos visse andre Makrel-

fiske) aldeles lodret fortil i Stedet for skraut som hos de yngre. Gill henviser til ældre

Iagttagelser af Canto r og Bleeker o\er de Forandringer, Trachynoterne undergaa med

Alderen; af de yngre Stadier giver han følgende Beskrivelse^): «Naar de ere meget unge,

er Forgjællelaagets Hjørne udstyret med 3 store Torne; mindre Torne findes ovenfor og

nedenfor disse større; den pigstraalede Del af Rygfinnen er udviklet som en fuldstændig

Finne; der er Tænder paa Ganebenene og Kjæverne. Forgjællelaags-Tornene resorberes og

forsvinde forholdsvis tidlig; Tænderne ere imidlertid endnu tilstede, men den pigstraalede

Del af Rygfinnen aftager efterhaanden i Størrelse i Forhold til den blødstraalede. De have

nu de Karakterer, som Girard tillagde sin Slægt Doliodon. Til sidst taber den Hinde,

som tidligere forbandt Rygfinnens Pigstraaler med hinanden, sig; hos de gamle ere end-

videre Tænderne paa Kjæve-, Gane- og Svælgbenene faldne ud, og Fligene af Ryg-, Gat-

og Halefinnen have opnaaet deres største (hos de forskjellige Arter i øvrigt en Del for-

skjellige) Længde og antaget en tilspidset Form; de svare nu til Boilirolæmus Dolbrook«.

Doliodon og Bothrolæmus er altsaa kun ældre og yngre Udviklingstrin af Trachynotus. Jeg

skal hertil føje, at jeg har havt for mig en Række unge Exemplarer af den vestindiske

Trachynotus rhomboides af 12—30 .Mm. s Længde; Skællene ere endnu ikke komne frem;

Højden gjennemsnitlig omtrent det halve af Tolallængden, men dog forholdsvis i Tiltagende

med Størrelsen; Halefinnens Indsnit utydeligt hos de mindste; Ryg- og Gatfinnens Pig-

straaler hos dem alle udstyrede med og forbundne ved Hud; de mindste Unger have en

stærk Torn i Forgjællelaagets Hjørne, 3 mindre foran den, langs med dets nedre Rand,

og nogle Takker langs med dets lodrette Rand; desuden en lille Torn paa Scapulare ved

Gjællespaltens øvre Ende. Denne Torn svinder først; hos de største er i det højeste

') De undersegte Arter ere Tr. fascialus Gill, glaiuus Bl., carolinus L. {pampanus Bl.), rhomboides

Bl. (Veslindien, Brasilien) og ovalus L. (Oslindieiil. Jeg holder, ligesom Gill, de to sidst nævnte

af Gunther forenede Former indtil videre ude fra hinanden, fordi den vestlige Form alleiede har

sit rudeformige Omrids og sine stærkt forlængede, falkate Finner ved en Størrelse, hvor T. ovatus

endnu har Finneforlængelserne temmelig korte.

») Proc. Acad. Philad. 18G2, p. 440 og 1863, p. 84.
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Hjømetorncn cuduu synlig; Hyg- og Gatfinnens falkate Form er allerede svagl antydet hos

Exemplarer af 20 Mm. s Længde.

Micropteryx chrysurus L. (Seriola cosmopolita C. V., SI. Chloroscombnis Gir.) hører

derimod ikke til de Former, hos hvilke der indtræder meget væsentlige Forandringer med

Alderen. Der foreligger en fuldstændig Række fra 9 Tommers til 10 Mm. s Længde (Hale-

finnen medregnet), men de yngre (ikke yngste) Individer af denne Række frembyde ikke

andre Forskjefiigheder fra de ældste end at Skællene — med Undtagelse dog af Side-

liniens — ere mindre tydelige, Brystfinnerne og Halefinnefligene kortere, den forreste Del

af Gatfinnen og anden Rygfinne ikke forlængede o. s. v. Fuldt udvoxne Exemplarer

(9 Tommer) ere, som Gill bemærker (Proc. Am. Acad. 1862, p. 437), mere langstrakte end

halvstore eller smaa. Hos Exemplarer under 25 Mm. s Længde ere Sidelinien og Skællene

endnu ikke udviklede; ForgjæUelaagets nedre Rand er udstyret med nogle meget fine Torne,

de største i dets Hjørne; de paa dets opstigende Rand forsvinde tidligt; nogle smaa Torne

paa Skulderbuen, et Stykke over Brystfinnerne, synes at holde sig lidt længere. Jeg vil

her endnu rette den Fejl, at der kun tillægges Micropteryx chrysurus 7 Rygpigstraaler; den

har stadig 8 foruden den forreste i anden Rygfinne.

Slægten Seriola^) er allerede paa en Maade kløvet i "Histoire naturelle des Pois-

sonsn ; for den Afdeling, som bl. a. omfatter »S. nigrofasdata Riipp. og <S. inicrmedia Schl.

[disse lo Former ere rimeligvis identiske], eller Arterne med højt Hoved og stærkt krummet

Profil, foreslaar Gill at anvende det Swainson'ske Navn Zonichihys ; for de typiske,

langhovede Arter, repræsenterede i vor Samling ved S. Uumerilii Risso [med hvilken jeg

identificerer ikke alene S. purpurascens Schl., men ogsaa S. Solandii C. V.], S.zonata Mitch.

[= carolinensis Holbr.] , S. quinqueradiata Schl. og <S. rivoUana [maaske identisk med S.

Boscii, falcata og bonu7iensis^)\ , foreslaar han Navnet Halatractus. S. gigas er fremdeles

Typen for en tredje Slægt: Naucratopsis, og S. Dussumieri og sucdncia kun Udviklingstrin

af Naucrates ductor. Jeg skal meddele de Optegnelser om pelagisk Yngel af Seriolider,

som jeg har fundet Anledning til at nedskrive under de Undersøgelser, for hvilke her

gjøres rede.

Den Seriola- eller Halatractus -Xngv.\ , som jeg har havt Lejlighed til at se, har

— naar undtages de alleryngste og spædeste Stadier — stedse den for saa mange yngre

Scomberoider karakteristiske Tværstribning; saaledes finder jeg hos en 35 Mm. lang

') Om Slægten Seriolophus (S. carangoldes) Guich. (indiske Hav) jl'r. Guicheuot, Méni. Soc. Iinp. Se.

Kat. Cherbourg, XIII, p. S elc. (Gjæilelaaget skællet; Islc Rygfinnes Stiaaier tiaadformigl forlængede.)

Poey opl'orer ikke mindre end 10 Zonichthyn- og 5e»'(o^a-Arter (Enumeratio, p. 155— 57 [SI—S3]),

hvis nærmere liestemraelse kun kan ske ved en Revision af Original-Exemplarerne.

'l ih: om den Beskrivelsen (efter et Expl. fra St. Helena) af Kner og Steindachner i »SiUungsb.

Ak. Wiss. Wien., LIV, S. 10 (3651.
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5. (IJ.) Dumcrilii, fru I'anay, G morke Tværbaanil over Uygfiniu'ri samt over Kroppens

og Halens llyg og dcsmJen en mork Skraaslribe fra Øjets ovre Bagrand til llygfinneus

Udspring; samme Tegning er endnu tilstede hos en 73 Mm. lang «S. tapemometopon«

fra 17° N. Br. og 115° 40' 0.1.., Iivilken af Bleeker opstillede Art sikkert ikke er andet

end tingen af 5. Dumerilii. Hos en mindre Unge (30 Mm.) fra den vestlige Del af

Atlanterhavet (20° 30' N. Br., 76° V. L.) findes endnu Spor til et Par smaa Torne i Hjornet

af Forgjæilelaaget. — Tegningen er frer\jdeles den samme (bortset fra en vis Tilbojelighed

hos Tværbælterne til at dele sig i to) hos et Par lidt større S(?r«o/a-Unger {hO— ol Mm.) fra

de samme Egne (den ene er taget i Sargasso-Tang paa 24" 15'N. !!r. og 81° 24 V. L., den

anden paa 20° 36' N. Br. og 75° V. L.); jeg henfører dem til S. rivoliana (jfr. Bemærknin-

gerne om Synonymien ovenfori, af hvilken Art vi desuden have faaet to Exemplarer, (>" og

11" lange, det ene fra Havanna, det andet fra 31° 20' N. Br. og 76° 40' V. L.; maaske er

deime Art noget mere pelagisk i sin Optræden end 5. Dumerilii. Af Farvebælterne er

hos begge disse Exemplarer kun det mørke Nakkebannd tilbage; hos det storre af dem er

de uparrede Finners falkate Form mere udpræget. Bugfinnerne naa hos yngre Exemplarer

af S. Dumerilii og S. rivoliana til eller ud over Gattet, hos de fuldvoxne ikke til dette. —
Hos en tredje Artsgruppe (5. v. H. zonata, carolinenm]^) synes Tværbælterne at holde sig

længere; den afviger fra yngre, stribede Former af IS. rivoliana ved et større Antal Led-

straaler i Rygfinnen (33— 38), men der synes endnu at være nogen Uklarhed tilstede med

Hensyn til Artsadskillelscn indenfor denne Gruppe. Sammenholdes Afbildningerne med hin-

anden (der har kun foreligget mig et Exemplar in natura), faar man det Indtryk, at Bug-

finnerne forkortes betydeligt med Alderen. Vore pelagiske Indsamlinger have maaske —
foruden de ovenfor omtalte 5. 7'iuoliana- og S. Dumei'ilii-Hnger — ogsaa bragt os enkelte

Udviklingstrin af en til denne Gruppe hørende Art. Det er dem , hvortil jeg i det fore-

gaaende har sigtet ved Omtalen af Slægten Xijstroplwrus som Smaafiske, der staa den

spæde A'aMcmte.s-Yngel nær, men vise specifiske Differenser fra denne. De 5 Exemplarer,

som foreligge, have en Længde af 19— 2G Mm. (Halefinnen medregnet) og afvige fra den

spæde Naucrates cbtcior af samme Stwrrelse bl. a. ved talrigere Rygpigstraaler (7— 8) og

ved talrigere Ledstraaler i Hvg- og Gatfinnen-) samt ved en forholdsvis mere langstrakt

') Smig. Afbildn. Iios Dekay (Kislies of New Yurk), pi. IX, rig.26, Storer (Ilistory of Fish. of Mnssa-

chuselts), pi. XV, fig. 5, og Holbrook (Ichlhyology of South Carolina), pl.X, fig. 1.

'} Slraaletallet mener jeg at have fundet at være hos de Exemplarer, hvor en Tælling med tilnær-

melsesvis Sikkerlied lod sig udfnre: D: 7

—

8-f-c.36, A : 3-f-c.2?. — Ogsaa hos enkelle, meget spæde,

men utvivlsomme C'«)Y(«x-lInger af 12 Mm. s Længde har jeg fundet — foruden den dobhelte Torn-

række paa den nedre Del af Præoperculum — en Torn paa Skulderregionen, over Gjællesp:illens

øvre Ende, og flere smaa paa en Linie, som derfra strækker sig hen imod Øjet, og hvis Kortsættelsc

danner Øjehulens øvre Rand, paa hvilken der ligeledes findes nogle Smaatornc. Hos andre lige saa

spæde Carana;- Unger har jeg sogt disse Skapular- og Supraorbilal- Torne forgjæves. Ogsaa hos

ViJcnsk. Scbk. Skr., 5. liipkkc, nslurvidcnsk. og malh. Afd MI. G. 07
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Legemsform. De største Exemplarer have 4 eller 5 Torne (slørre og mindre) i Hjørnet af

Præoperculum og langs dets nedre Rand samt nogle mindre i en indre Række; kun én

Supraorbitaltorn, men 3—4 Skapulartorne, stillede ikke i én Række, men de to eller tre

ovenover den tredje eller fjerde; den brede og lave Supraorbitaltorn har sin Plads over Øje-

hulens bageste Del. Jo yngre de ere, desto kortere er deres Legemsform, desto vældigere

deres Pigudstyr, som hos anden Scomberoid-Yngel. Der er ikke anden Tegning end den

paa Afbildningen (Tab. IV, fig. 7) antydede delvise mørke Pigmentering af de uparrede Finner.

Mærkeligt nok ere de 5 foreliggende Exemplarer fiskede 6 forskjellige Gange, men i et

og samme Havbælte, 28° 40'—35° 15' S. Br. og 15° 14' V. L.— 20°15' 0. L., et Strog, fra

hvilket de ovennævnte /Smo?a-Arter ikke kjendes. Ved at bestemme dem som Unger af

S. zonata tror jeg dog at være kommet det rigtige saa nær som det er muligt, efter hvad

der for Øjeblikket foreligger.

Fra det japanske Hav (34° 40' N. Br., 129°50'0. L.) har Museet endvidere faaet en

Del 5mo/a-Yngel, 14—42 Mm., med tornet Præoperculum, 5—6 Rygpigstraaler og c. 7

mørke Tværbaand stigende fra den mørke Ryg ned over de sølvblanke Sider. Hos de mindre

forsvinde disse Tværbælter; der er der kun tilbage en mørk Plet paa første og anden

Rygfinne. Som hos andre Former ere Piggene længst hos de yngste Exemplarer. De

mindste have ligeledes Grupper af 2— 3 Smaatorne over Gjællespalten. Bugfinnerne ere

her korte paa alle Stadier. Jeg har ladet afbilde (Tab. IV, fig. 8 og 9) to Stadier — det

ældste og yngste af dem, som foreligge — af denne Fisks Udvikling; Arten er uden Tvivl

Seriola (Halatractns) quinqueradiata Schl. De fysiognomiske Forskjelligheder, som de frem-

byde fra udvoxne Exemplarer af denne Art, ere af lignende Beskaffenhed som de, der

karakterisere den spæde »S. zonata lige overfor den fuldt udviklede Fisk. Da jeg har kunnet

meddele Afbildninger af begge Arters Yngel, vil det formentlig være overflødigt at give en

mere detaljeret Bekrivelse af samme; ved at sammenholde dem med de existerende Afbild-

ninger af de udvoxne Fiske eller med Exemplarer af disse selv ville Aldersforskjellighederne

træde frem med tilstrækkelig Tydelighed.

Om Slægten eller Underslægten Zonichthys bemærker Gill (Proc. Acad. Philad.

1864, p. 442), at Farvebælterne blive utydelige med Alderen, Bugfinnerne kortere og

Legemets Højde forholdsvis mindre. Der foreligger flere Unger (28—64 Mm.) af S. (Z.)

nigrofasciata {intermedia) , hvis ejendommelige Fysiognomi synes at bestyrke Rigtigheden af

den Tanke at skille denne Typus subgenerisk ud fra de typiske Serioler eller Ilalatracter,

fra hvilke de ikke alene afvige ved en anden Form af Hovedet, men ogsaa ved at have

færre Pigstraaler (1) i Gatfinnen. De mørke Tværbaand holde sig her længere; de ere

hin Art (hvilken denne er, lian jeg ikke sige) forsvinde de meget tidligt, længe forend Foigjælle-

laagels Tornvæbning.
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ciiduu synlige paa iMuscets slurrc, visliiok i det mindste lialvvoxne Exemplarer. En

Gi Mm. lang Unge (fra Madiira) viser særdeles smukt 7 brede Baand tværs over Ryggen

;

nedad mod Dugen oplose de sig halvvejs i Pletter; det forreste, Nakkebaandet, ender

ved Øjehulerne; de to sidste tilhore Haleroden; der er endydermere to mørke Pletter

paa Ilalefinnens Flige og nogle lignende mellem tredje, fjerde og femte Rygbaand. For-

gjælielaagets nedre Rand viser kun svage Spor til Takker; Rugfinnerne naa til Gattet (hos

de voxne langtfra til dette). Et yngre Exemplar (42 Mm.; 6° 20' S. Rr., 109° 30' O. L.)

viser Raandene mindre tydeligt, og der er ingen Pletter paa Halefinnen eller mellem

Rygbaandene ; Forgjællelaagets Torne ere her tydeligere; et endnu yngre (28 Mm., ogsaa

fra Madura) viser dem endnu bedre, men Kroppens Raand ere her kun meget svagt an-

tydede. (.Ifr. Tab. IV, fig. 10 og 11).

Da det takkede Forgjællelaag er en af Karaktererne for « Sernolella« Guiehenot,

kunde der opstaa Tvivl, om denne Slægt kan opretholdes; men jeg formaar i øvrigt ikke

at yde noget Bidrag til dette Sporgsmaals Afgjorelse. Af en INIeddelelelse af Dr. Gi'in-

IherM ser jeg, at denne Slægt nu identificeres med Neptomenus Gthr., at det altsaa vel er

e;i fra Seriola distinkt Slægt, men at den heller ikke (som f. Ex. Scliedophilus) beholder

Forgjællelaagets Tornvæbning som permanent Karakter; hos Seriolichthys finder jeg heller

ikke Spor-) til denne, uagtet det modsatte angives. Denne sidste Slægt forholder sig til

Seriola omtrent som Decapterus til Caranæ (se næste Side). Fremhæves kan ogsaa i denne

Sammenhæng dens kosmopolitiske Udbredning; den er af Ganes trini^) fisket i Middel-

havet, af Poey erholdt ved Kuba, og er vel altsaa at henføre til den pelagiske Fauna*).

') Remarks on New Zeeland Fishes; cfr. Ann. Nat. Hist. (4), XVII, p. 394.

=) Heller ikke hos en formentlig Unge af denne Form, 21 Mm. lang, fra 20° 30' S. Br. og o7° 40' 0. L.

;

Skællene ere endnu usynlige; til Sidelinie ses heller inlet. Forgjællclaagslornene niaa altsaa her

forsvinde meget tidligt.

'1 Fauna d'Ualia, Pesci marini, p. 110.

^) 8. lineolatiis Day (P. Z. S., 1867), if. Giinther (Z. li) = S. biplnnulatus. Poey's 'Becaptus' (Ilepcirt.

II, p. 165) er fremdeles samme Form (Z. R., 1868).

Forklaring af Afbildningerne.

Tab II, Fig. 9. Unge af Schedoph'dus medusophagus Cocco, fra Allanterhavel; forstorrct med 'k.

Talj. III, Fig. 16. Unge af Stromateus pant Bl., fra Riouw-Strædet ; forstorret i Forholdet 2:5.

Tab. IV, Fig. 7. Unge af Seriola zonata Mitch.? Syd-Atlanterhavet; forsterret 2 Gange.

Tab. IV, Fig. S. Unge af iS. quiniiueradiata Schl., fra det japanske Hav; forstørret med Vi.

Tab. IV, Fig. 9. Yngre Udviklingstrin af samme, samme Steds fra; forstørret i Forholdet 2:5.

Tab. IV, Fig. 10. Yngre Udviklingstrin af Seriola nigrofasciata Rp., fra det indiske Hav; forstørret med '/4.

Tab. IV, Fig. 11. Mere udviklet Unge af samme, fra Madura; naturlig Størrelse.
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12. Caranx, Carangichlliys ; GalUcldhijs; Selene (Argyreioms, Vomer).

(Tab. V, lig. I.)

Jeg afhandler af de ovennævnte Slægter fnrst de Former, som have værel samlede

under Benævnelsen Caranx (s. lal.), altsaa Former med mere eller mindre fuldstændigt

pansret Sidelinie; senere kommer jeg til de sig i nvrigt til disse meget nær sluttende

Former, hvor denne Pansring ganske mangler (Slægten Selene Lac. med dens Synonymer).

Med Hensyn til den forst nævnte Række af Former maa jeg gjere den Be-

mærkning, at jeg hverken kan billige den vidt drevne Deling i Genera^ som har fundet

Sted paa visse Punkter, eller den stærke Reduktion af disse, som Ur. Gunlher har fure-

taget. Ved at følge en Middelvej kommer man til folgende 5 Slægter, som synes mig

baade at være vel udprægede og naturlige.

1. Traclmrus Cuv. (Gthr.). Sidelinien er pansret i hele sin Længde. (Til det Sporgsmaal,

hvor mange Arter denne Slægt omfatter, kommer jeg senere tilbage.)

2. Megalaspis Blkr. Med 8— 9 Smaafinner udsondrede fra Ryg- og Gatfinnen. (Kun én

Art kjendt.)

3. Decapterus Blkr. En Smaaflnne udsondret fra Ryg- og Galfinnen. (Delt af Gill i

flere Underslægter efter Tandforholdene, hvilke dog næppe have større Betydning end

de tilsvarende 1 næste Afdeling.)

•i. Caranæ Cuv. Sidelinien er ufuldstændigt pansret som hos Megalaspis og Decapterus;

ingen Smaafinner udsondrede fra Ryg- eller Gatfinnen. (Gruppens artrigeste Hovedslægt.)

Bleeker's «Cara7igic}dhi/s« er en meget ung Caranx (s. str.), hvis Forgjællelaag

endnu er tandet; muligt er den opstillet paa Ungerne af en Art, hos hvilken For-

gjællelaagets Torne holde sig ualmindeligt længe ; thi i denne Henseende cre Arterne

vistnok en Del forskjellige. Der er i øvrigt indenfor denne Slægt opstillet en Mængde

Underslægter af tvivlsom Værd : Olistus Cuv., Selar, Carangoides, Leioglossus, Uraspis,

Selaro'ides, Leptaspis, Hemicaranx og Gnathanodon Blkr.; Carangus Gir.; Caraiigops,

Trachurops og Paratractus Gill.') Deres Antal vilde endda kunne forøges; et Par for-

mentlig nye Arter i Museet (som jeg dog her vil lade uomtalte) synes med lige saa

god Grund at kunne opstilles som Typer for nye Slægter eller Underslægler.

5. Gallichtlujs (Cuv.) m. INogne, uden (eller saa godt som uden) Skæl; første Rygfinne

rudimentær hos de unge, forsvunden hos de gamle. Synonymer, til Dels begrundede

netop paa Aldersforskjelligheder, ere Cuvicr's Blepharis, Scyris og Ilynnis, Alectis

') .Se (len seneste Synopsis over Carangiderne af lilecker: »N'otices Ichlliyologiques«, Vcisl. Medcdel.

K. Akail. Anislei-clani, XIV, pp. 13«— 37. Cfr. om ile andre Proc. Acad. Pliilad. IS63 pp. 23S, 2G1, 431.
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Haf. og Blepharichllu/n Gill. Ai'ls- og SlfL'gtsl'orskjellighudLM'ui; iiidciit'or dunnu Slægt

villu særligt komme til at tildrage sig vor Opmærksomhed i det følgende.

Anm. om Tmchurits-Slægleas Arier. Det af C u vi er rejste, men ikke løste Spørgs-

maal, om der gives flere eller kim én Art af Jj-ttc/mrus-Grnppen (Mes Saurels«), har ingen

umiddelbar Betydning for de llovedsporgsmaal, som her beskæftige os, men er dog ikke

uden al Indflydelse derpaa. Dels Besvarelse vil have nogen Indflydelse paa Opfatlelsen af

de Caran^'agtige Fiske og særligt Trachurerne som mere pelagiske eller mere lillorale.

At Gi'inther sammenfaltede alle Trachurer fra Europas, Afrikas, Ostindiens, Nyliollands

og det vestlige Amerikas Kysler under él Arlsbegreb og særligt hævdede, at Overens-

stemmelsen mellem et europæisk og et nyliollandsk «Slokker»-Skelet bevisle hans Menings

Rigtighed, afgjor endnu ikke Sagen. Cuvier indskrænkede sig til at gjore opmærksom

paa Forskjellighederue mellem "Stokkere« fra forsk jellige I^okalileter
,
men opstillede ikke

de af ham adskilte Former som egne Arier. Gill bar senere udtalt sig mod Artsenheden

af den europæiske, japanske og kaliforniske Form. Steindacbner (lebtbyolog. Derieht,

5te Forts., S. B. Ak. Wien, LVII, S. 32— 36) skjelnede mellem 2 Arter: Caran.v trachurus

(L.) og C. cuviei-i Lowe'), samt mellem to Afarter af C. trachurus, en nordlig og en sydlig

Form. Jeg er kommet til et lignende Resultat, men tror at kunne betragte disse to

Afarter som distinkte Arter; foruden disse 3 kjender jeg endnu en fjerde fra Kinas og

NyhoUands Kyster. De Forhold, hvorved disse 4 Former kunne adskilles, ere følgende

(efter Undersøgelse at c. 30 Exemplarer fra forskjellige Lokalileler)

:

1) Hos den almindelige nordiske "Stokker« (Expl. fra danske Kyster og

Færøerne) er det bageste Stykke af den pansrede Sidelinie, til det Sled, hvor Krumningen

begynder, længere end det forreste (Fvrumningen indbefattet), og Panserpladerne ere saa

høje, at deres Højde midt i det bageste Afsnit svarer til Længden af 7; deres samlede

Antal vexler efter mine Tællinger fra 7 2 til 7 9 (efter Steindacbner 7 — 7 9). Den ovre

Sidelinie («der langs der Basis der Riickenflossen hinlaufende obere Seitenkanal", Sleind.)

kan, især bos yngre Exemplarer, tydelig forfølges indtil henimod Slutningen af anden Ryg-

finne. Med Malm (Bobuslåns Fauna, S. 421) kan man — uden at godkjende det ejendom-

melige nomenklatoriske Princip, som ligger til Grund derfor — benævne den Tr. Linnæi;

den er ikke indskrænket til Norden, skjønt den her er den hyppigste Art; Museet har et

Exemplar fra INeapel, og Steindacbner har faaet den ved de spanske Middelhavskyster

og ved Tenerill'a.

2) Hos den sydligere «Stokker» er det bageste Afsnit af Sidelinien ligeledes

længere end det forreste, men den hele Sidelinie tæller her, efter mine Tællinger,

79— 92 (efter Steindacbner 7 9 — 86) Skælplader, og disse ere lavere, saaledes at

deres Højde, paa det samme Sled, hvor den maaltes hos den nordiske Form, kun er 4—

o

Gange saa stor som Længden; den øvre Sidelinie standser under Begyndelsen af anden

Lowe, Synopsis of llie Fislies of Madeira. Tiaiis. Zool. Soc, II, p. 1S3. "Corpore graciliore, lineæ

lateralis angustæ paile posteriore recla, anleiioii eurvalå æquali; scutellis 94—99 armaU'i«. Ilølge

Slei ndachner deii i • llisl. natur. d. pciss.«
,

pi. 246, afbildede Korm samt den af Capello i

• Jorn. Se. niath. pliys. e nat. Lisboa", IV, fra Portusal beskrevne Trachurus fallax. En Tr. Bissoi,

udmærket ved sin trinde, ikke sammentrykte Krop, kortere Bryst- og liugfinner, antydes af Giglioli

i hans Fortegnelse over italienske Fiske (Fiskeriudstillingen i Iterlin, ISSO;.
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Rygfinni; og kun ud over delte riinkt i det liojesle forfølges som en ganske fin , netop

synlig Linie. Museet Imr foruden Exemplarer af denne Form fra Middelhavet et lille

Exemplar fra Oresundet (det var i alt Fald etiketteret som saadant af min Forgængerl;

S teindachner, som ogsaa traf den ved Teneritl'a, men kun en eneste Gang ved Hilbao,

benævner den Caranx irachurus var. mediterranea. Jeg benævner den derfor Trachurus

mediterraneus (Steind.).

3) Lowe's Traclmrvs Ciivieri gjenkjender jeg i Exemplarer med 9 3—100
(93_-108, Steind.) Skælplader i Sidelinien, livis bagre Afsnit er kortere end eller

allerhøjst lig med det forreste, og hvis Skælplader ere noget højere end hos 2\ mediter-

raneus, men lavere end hos T. Linnæi (Forholdet er som i : 0V2 ii 6); den øvre Sidelinie

forholder sig som hos T. mediierraneus , naar den kan erkjendes; Bngfinnerne ere paa-

faldende korte, ikke halv saa lange som IJryslfinnerne, hos meget store (27 Tommer lange)

Exemplarer kun eller ikke meget mere end en Tredjedel af samme. Museets Exemplarer

ere fra Azorerne, Vestindien (ingen Trachurus-Avi er opfort i Poey's Fortegnelser over

Cubas Fiske; cfr. Cuvier 1. c., p. 23) og Sydamerikas Vestkyst; i Henseende til Bestem-

melsen af den vestamerikanske Form er jeg altsaa i fuld Overensstemmelse med S tein-

dachner')) men om det er den samme Form, der gaar op til Kalifornien, kan jeg ikke

afgjore. Den nys nævnte Ichlhyolog fik den desuden i Mængde ved Teneriffa og enkelte

Exemplarer ved Portugals Kyst; al den dog ogsaa findes i Middelhavet, synes man af

Cuvier's Ord at maatte antage.

Disse lo sydligere Former, Tr. mediterraneus og Tr. Ctivieri, ere i øvrigt karakteriserede

temmelig udførligt af Cuvier (1. c, pp. 17— 18). Den kapske Form (1. c., p. 19) er mig

ikke bekjendt, men synes at staa nærmere ved den nordeuropæiske (Tr. Linnæi) end ved

den australsk-japanske Art, den sidste af de mig bekjendte Imc/mrMS-Former, som jeg her

skal omtale.

4) De smaa Exemplarer, som foreligge fra Kina (Hongkong) og Australien (Mel-

bourne), udmærke sig ved en forholdsvis kort Legemsform, der ikke alene ef en Følge af

deres Ungdom; Sideliniens bagre Afsnit er længere end det forreste; det hele Antal af

Skælplader er kun 7 0—7 3, men deres Højde er omtrent 7 Gange saa stor som deres

Længde. 1 alle disse Forhold, med Undtagelse af Legemsformen, stemme de med den

nordeuropæiske Form; men de afvige fra denne ved, at Sideliniens Døjning er mere

brat, og ved at den øvre Sidelinie er kort som hos T. mediterraneus og Curicri; det er

derfor sikkert nok en egen Art. Det er vistnok Dleeker's Selar japonicum'-), for saa vidt

man kan domme efter Afbildningen, da en Beskrivelse ikke er givet; men jeg ler ikke

identificere den ubetinget med Schlegel' s »Caranx trachurus japonicus«'-^) (76— 80 Skæl-

plader) eller med Tr. declivis Jenyns^j (82), saa meget mere som der jo er al Rimelighed for,

at der baade ved Kina-Japans og ved Australiens Kyster ligesom ved Syd-Europas lever

ilere Trachurus-Avler.

') Ichtliyologisclie IJeitiage, II, S. IG (Sitzungslier. Ak. Wiss. Wien, LXXI|.

•') Mcuwe Naleziiigen op de IchUiyologie vaii Japan, Verli. lialav. Gen. XXVI, pi. VIII, fig. I.

') Fauua Japonica, Pisces, pi. LIX, fig. 1, p. 109.

') Voy. of the .ilicagle«, Zool., Fisti., p. 68, pi. XIV.
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Det er mærkeligt nok, at skjønt C u vi er skjelnede incllcm flere af de her sondrede

Former og fuldkommen rigtigt havde grebet de Karakterer, hvorpaa det kommer an, til-

delte han dem ikke særlige Artsnavne, men lod dem staa nærmest som Varieteter, Former

af C. tracliurus — medens han paa saa mange andre Steder skjelnede Arter og Slægter

efter lidet betydelige Forskjelligheder, især saadanne, der nu vides at være Aldersforskjel-

ligheder (GaUicldhjs, Selene, Pomacanthus). Dette synes mig at være et slaaende Exempel

paa, 1 hvilken Grad man tidligere har havt el skjævt Syn paa Forskjellighedernes Art inden

for Fiskeklassen, hvor aldeles man har miskjendt det, hvori Artsforskjellighederne, og det,

hvori Aldersforskjellighederne udpræge sig. Forend jeg gaar over til de mere storartede

og gjennemgribende Forandringer, som gjore sig gjældende hos Arterne af GalHc7dhi/s

,

saaledes som denne ovenfor er defineret, og til de dermed analoge hos den nærstaaende

Slægt Selene, vil det være hensigtsmæssigt, som Indledning eller Forberedelse dertil, at

dvæle ved de Forandringer, som ogsaa hos de typiske Caranx-Av[cT foregaa under Væxten

og Udviklingen; de ere ikke aldeles ubetydelige, men dog ikke saa store, at de i nogen

særdeles betydelig Grad modificere Fiskens Fysiognomi, naar man ser bort fra de aller-

yngste Stadier, hvor Ca»'«;!Æ-Karaktererne i Grunden ere forsvundne.

Jeg har saaledes optegnet om C. BlocJui Cuv. {C. ruber 151.), at »hos yngre er

Kroppens Højde noget over en Fjerdedel af Totallængden, Legemsformen altsaa mindre

langstrakt end senere. BrystQnnerne, der hos mindre E.\emplarer kun ere saa lange som

Hovedet, tiltage forholdsvis i Længde med Alderen; de ere hos store Excmplarer betydelig

længere end Hovedet. Overkjæven naar baade hos de yngste og største foreliggende

Excmplarer til Øjehulens Forrand, hos mellemstore derimod ikke. Meget store Exemplarer

synes at blive særdeles højpandede , hvad jo ogsaa er bekjendt om andre Scomberoider,

f. Ex. Dolfmer«. Der er dog ved disse Bemærkninger kun taget Hensyn til Individer af en

vis Størrelse; gaar man ned under en Længde af 4 Tommer, bliver Formen stedse kortere;

Brystfinnerne ligeledes. Forgjællelaagstornene vise sig hos Exemplarer af 40 Mm. s Længde

som svage Spor; ved c. 20 Mm. ere de særdeles tydelige; Sidelinien er her endnu

tydelig, men ikke Skællene, og ved 13 Mm. ses hverken Skæl eller Sidelinie, saa at

kun den umiddelbare Sammenligning med mere udviklede og ældre Exemplarer viser, at

man har Caraii,v-\ngel for sig. — Paa samme Maade er hos Museets mindste Exemplar

af C. hippos L. (Gill) Højden en Tredjedel af Totallængden (HaleQnnen medregnet), hos det

største ikke meget over en Fjerdedel af Totallængden; Legemsformen bliver altsaa ogsaa

her mere langstrakt med Alderen; det samme er Tilfældet med Bryslllnnerne, som hos det

yngste ere saa lange som Hovedet, hos det største meget længere end dette. Anden Uyg-

finne og Gatfuinen blive ligeledes højere fortil med Alderen; Vomerlændcrne forsvinde

næsten; Overkjævens Bagrand naar hos det mindste Exemplar kun til Ojets Midte, hos det

største til dets Bagrand. — Ganske lignende Erfaringer gjør man med Hensyn til C. pisquetus

:

hos vort mindste Exemplar [d. v. s. blandt Exemplarer af en vis Størrelse] indeholdes Hnjden

lidt over 3, hos vort største lidt over 4 Gange i Totallængden; hos hint er Brystfinnen

meget kortere end Hovedet, hos dette lige saa meget længere; hos Unger af 34 Mm. s Længde
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Cl- lldjdini over en Ti-edjcdt'l af Totallængden. — Oysaa om Megalaspis Rottlcri gjældcr det,

al Lcgemsformcn bliver mere langstrakt med Alderen, og at Brystfinnerne, som hos de

yngre kun ere saa lange som Hovedet, hos ældre naa langt ud paa Gatfinnen med deres

Spidser. — De andre Carangide-Slægter forholde sig, som det var at vente, ganske som de

allerede omtalte. Sammenlignes et Exemplar af Trachurus Cuvieri af 700 Mm. s Længde

med et paa 29.5 Mm., vil man dog endnu ikke finde store Forskjelliglieder i Proportio-

nerne ; Hovedets og Brystfinnernes Længde er hos dem begge lige stor og indeholdes hos den

mindste 3,9 Gang i Totallængden, hos den større 4,2; den større Fisk er altsaa mere lang-

strakt i Forhold til Hovedet end den yngre; Bugfinnernes Længde indeholdes hos det mindre

2,4 Gang, hos den store 2,tt Gang i Brystfinnernes; de voxe altsaa ikke faldt saa stærkt

som disse. Ved en Længde af 28 Mm. ere Skælklædningen og Sideliniens Skjolde endnu

synlige; Højden er Vi af Totallængden (senere ikke V's) ; og Hovedets Længde indeholdes

3V2 Gang, Brystfinnernes derimod 6^/5 Gang i samme; der er hos et sligt Exemplar endnu

svage Spor til Forgjællelaagets Takker; noget mindre Exemplarer (25 Mm.) vise disse tyde-

ligere og have allerede Skæl og Panserplader, men disse ere mindst i Sideliniens forreste

Afsnit. J)e allermindste (14 Mm.) vise hverken Sidelinie eller Skæl, ere altsaa ikke umid-

delbart bestemmelige som Carangider, men vise Forgjællelaagets Torne eller Takker meget

tydeligt: en stærk Hjørnetorn, en over og under samme og en Række smaa langs med

Benets nedre Rand. Der er et Tidspunkt (17 Mm.), hvor Sideliniens bagre Halvdel er

synlig, den forreste ikke, hvor man altsaa kunde tro snarere at have Caran.v- end

Trachurus -Ynge\ for sig. — En lignende Formrække vilde vistnok kunne opstilles for

Decapterns-S\xis.[cn, men det yngste Exemplar, som jeg har kunnet henføre hertil (2.5 Mm.),

viser endnu ikke særdeles tydeligt den vordende frie i^pinnula« i Gat- og Rygfinnen; der

ses heller ikke noget til Gjællelaagets Torne, og Skælbeklædningen er allerede synlig, de

større Skæl langs hele Sidelinien; da der i denne Henseende endnu ikke er den udprægede

Forskjel mellem Sideliniens to Afsnit som senere, vilde man let kunne begaa den Fejl at

opfatte slige Unger (I), prmctatus'i) som Traclawus-Xngt].

Formforandringer af den beskrevne Karakler ere altsaa almengyldige for hele Slægten

eller Gruppen. Som en Art, hvor Aldersforandringerne ere temmelig store, skal jeg fremhæve

C. armaius Forsk., der er beskrevet under forskjellige Navne, som i Hovedsagen referere sig

til forskjellige Alderstilstande; disses specifiske Identitet er jo imidlertid allerede erkjendt af

Giinther. Det kan i denne Sammenhæng bemærkes, at C. ciliaris Cuv. er opstillet paa

Unger af 4^2 Tommes Længde, C. armatus Ciiv. beskrevet efter Exemplarer paa 6 Tommer,

Olistus liilppelii Cuv. og C. citula Cuv. paa 8 Tommer, Olistus malaharicus Cuv. paa 12

Tommer. Aldersforskjellighederne ville ogsaa fremgaa af de følgende Optegnelser om

Museets 4 Exemplarer, hvorved jeg dog vil bemærke, at jeg ikke er aldeles vis paa, at de

to mindste (fra Hongkong) ere den selv samme Art, da Afstanden mellem Nr. 2 og 3 endnu

er temmelig stor; men de maa i alt Fald tilhøre en meget nærstaaende ForniM- Hos det

største Exemplar (15" langt) er Højden knap en Tredjedel af Totallængden, Hovedets

Længde en Femtedel af samme og Brystfinnerne næsten lige saa lange som Legemet er

højt; de forlængede forreste Spidser af anden Rygfinne og af Gatfinnen naa til Halefinnens

') Jeg liiiiUi hos ilc lo slinrc D: l'O— 21, A: 16- 17; lios cic lo miiulre I): 22—23, A: 17—1!).
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Uligt, niigfiiiiierne derimoil kun liaht hen lil Clalfinncn. Som udvoxcn er C. armatus all-

saa en forholdsvis temmeh'g- langstrakt Fisk. Ved 5V4 Tommes Længde indeholdes derimod

Højden kun 2'/'2 Gang, Hovedets Længde lidt over 4 Gange i Tolallængden; Profdet er

mere lodret, fordi Kjævernc ere kortere end hos den udvoxne Fisk. Brysllinnernes Længde

er mindre end Legemets Højde, men større end Hovedets Længde; BngCnnerne ere ogsaa

her korte, og Ryg- og Gatfinnens Forlængelser naa ikke til Enden af samme Finne. En

3 Tommer lang L'nge, med meget smaa Skæl, er saa kort, at Hojdcn kun er det halve af

Totallængden; Hovedets Længde indeholdes c. 3V2 Gang i denne; llygtinnens traadformige

Forlængelser (1ste og 2den Ledstraale) naa til Enden af Halefinnen, Gatfinnens næsten lige

saa langt. Hvis disse 3 Exemplarer vare tilstrækkelige til at begrunde en almindelig Er-

faring, vilde man altsaa komme til det noget besynderlige Resultat, at disse Forlængelser

forkorles hos de noget ældre Unger (c. 5") for atter at voxe ud til deres fulde Længde hos

de udvoxne; men muligt er det jo, at individuelle eller sexuelle Forskjelligheder her gjore

sig gjældende. Hvis Arten bliver meget over lo" lang, var det jo ogsaa muligt og ikke uden

Analogi med andre Tilfælde, at de forkortedes igjen hos de meget gamle — mig ubekjendle

— Fiske. Drystfinnernes Længde er hos det omtalte 3 Tommers Individ lig Hovedets;

men Dugfinnerne naa til Gatfinnens Pigslraaler, undergaa altsaa (som det vil vise sig ogsaa

at være Tilfældet hos Gallichthys og Selene] under Udviklingen en Forkortning, ganske i

modsat Retning af Brystfinnernes Udvikling. Hos en Unge paa 2 Tommer er Højden

endelig knap det halve af Totallængden ; den er altsaa ikke fuldt saa høj og kort, for-

holdsvis, som den 3 Tommers, men ogsaa deri er der maaske noget individuelt; Bryst-

finnerne ere korte og brede, kortere end Hovedet; Bugfinnerne som hos Nr. 3; Galfinnen

og anden Rygfinne forholdsvis hoje i deres hele Længde, men uden Forlængelse af den

første bløde Straale; Skællene ere hos dette Individ netop synlige. Det større (3 Tom-
mers) Exemplar fra Hongkong viser endnu Spor til den for unge Caranger i det hele almin-

delige Tegning med mørke Tværhaand.

Til C armatus vilde jeg fremdeles snarest henføre nogle smaa Unger, som ere fiskede

i de samme Have (Kina-Soen) paa 0"40'S. Br. til 3°oO'N. Br. og paa 107° lil 107°loØ. L.

De have en Længde af 12—26 Mm.; Hojden forholder sig dertil omtrent som 8:13 eller

7:12, er altsaa en Del større end det halve af Totallængden, Halefinnen medregnet i denne.

Om den mindste af dem er noteret, at den er tagen «i Vandmænd«. Straaletallet i Ryg-

og Gatfinnen er: D: 8. I .23

—

22; A: 2.1 . 18; Sidelinien er kun synlig hos det større

Exemplar og upansret; dens lige Del kort i Sammenligning med den buede. Skællene ere

netop synlige hos dette samme Exemplar (26 iMm.) paa et Parti af Legemets Sider, slet

ikke hos de mindre. Forste Ledstraale i anden Rygfinne og i Gatfinnen ere forlængede

til en lang Traad, som naar ud over Halefinnens Flige; Bugflnnerne naa et Stykke ind paa

Gatfinnen, ere altsaa forholdsvis endnu længere end hos den mindste af de ovenfor om-

talte Unger paa to Tommer. Kun hos det mindste Exemplar ere Forgjællelaagets lave Torne

tydelige; disse forsvinde altsaa hos denne Art overmaade tidligt. Mere eller mindre tyde-

lige mørke Tværbaand gaa ned over Legemets Sider og ud paa Finnerne, særligt Bug-

finnerne. Jeg vilde slet ingen Betænkelighed havt ved at henføre ogsaa disse Exemplarer

til C. armatus
, naar ikke ethvert Spor af de uparrede Finners haarfine Forlængelses-

traade havde manglet allerede hos det ovenfor omtalte 2 Tommers Exemplar. Man kan

ViJcnsk. Selsk. Skr., 5. Uækko, natarvidcnsk. og math. Mi. XII. 6. (jS
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dog ikke godt antage, at disse Udviklinger skulde gjentage sig flere Gange i Dyrets Liv.

Men under alle Omstændigheder tilhøre de beskrevne Udviklingstrin nærstaaende Arter,

hvis Udviklingsforhold det vilde have sin Interesse at forfølge, saa fremt Materialet forelaa

i tilstrækkelig Mængde, og jeg har derfor anset det for rigtigt her at sammenstille de

Momenter, der have foreligget mig, hvor ufuldstændige og lidet samstemmende de end

monne være.

Caranx fallax og vistnok mange andre Arter have som yngre mørke Tværbaand

ned over Legemets Ryg og Sider, men de forsvinde forholdsvis tidligt. C. speciosus har

dem endnu, som smalle Striber, som temmelig stor; men ogsaa der forsvinde de til sidst.

Forgjællelaagets Torne, hvis Tilstedeværelse hos meget unge Carangider er fremhævet af

Gill, forsvinde ligeledes mere eller mindre tidligt. Jeg finder dem, som ovenfor omtalt,

hos Camw«-Yngel fra tropiske og subtropiske Have, af 12—25 Mm. s Længde. Denne

Caranæ-Yngei er indsamlet i temmelig stor Mængde paa vore Søfarendes Rejser og synes

at føre et halvt pelagisk Liv som anden Makrel-Yngel; paa Grund af de existerende Arters

Mængde (Museet har alene 31 af Caranx, Trachurus, Gallkhthys, Decapterics og Megalaspis)

er det ikke muligt at bestemme denne Yngel til Art, uden i de faa Tilfælde, hvor Over-

gangsstadierne, der føre op til mere udviklede Alderstrin, tillige ere tilstede; at bestemme

de halvt eller helt udvoxne Former, overhovedet at udrede Arterne af denne Gruppe, har

jo allerede sine store Vanskeligheder. Medens jeg derfor, som det vil fremgaa af det fore-

gaaende, vel har kunnet forfølge Trachurus Linncei og Cuvieri^ en Decapterus-Arl, Caranx

armatus maaske og flere af de vestindiske Caranx-Arier, der have foreligget mig i aldeles

fuldstændige Aldersrækker, tilbage til de alleryngste, til »Carangichthys n-Sladiet og til de

endnu yngre, hvor Carangide-lvaraktererne endnu ikke ere komne frem, har jeg med

Hensyn til mangen anden Caranx-Yngd baade fra østlige og vestlige Have maattet

ladet det bero ved den generiske Bestemmelse; thi det detaljerede Kjendskab til alle

Gruppens Arter i alle Aldere, som vilde være nødvendigt til at føre Sagen videre, er

uopnaaeligt. For at tillægge Cam?^- Gruppen i sin Helhed, og særligt Ungerne, en

mere eller mindre pelagoid Levemaade kunde yderligere tale den overordentlig store Ud-

bredning, som tillægges adskillige Arter, L E\. C. fallax, C. crumenophthalmus og andre.

Jeg har ovenfor vist, at »C. trachurus« er en kollektiv Art, men at en af de Arter, hvori

den maa opløses (Ti: Cuvieri), dog har en stor Udbrcdning. Jeg har heller ikke kunnet

skjelne Exemplarer af C. hippos (L.) Gill fra Nord- og Sydamerikas Ostkyst fra Exemplarer

fra Central-Amerikas Vestkyst (Puntarenas) eller drage nogen Skillelinie mellem C. fallax

fra Penang eller Manilla og den vestindisk-brasilianske Form. At udvoxne Exemplarer af

de 3 eller -4 bekjendte GalHchthgs-Arier synes at være forholdsvis sjældnere end deres

(temmelig forskjelligt udseende) Unger, kunde forklares ved, at det er Fiske, som tilhore

dybere Vandlag, ere mindre littorale end de ægte Camn.r-Arter; det er ogsaa dem, hos

hvilke Forandringerne med Alderen ere forholdsvis størst.

De Former, hvorom her er Talen, bleve af Gu vier henførte til ikke mindre end

fire Slægter; af disse ere Galliclithys og Blepharis i Grunden slet ikke (kun habituelt) for-

skjellige; de to andre, Scyris og Hynnis, ere unægtelig mere forskjellige, saa vel ind-

byrdes som fra hine to. Men det vil vise sig, at alle tre kun repræsentere tre Udviklingstrin
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af (le samme Arier, sauledes al eiilivcr al' disse har et BkpJiari^- (Gallich(hi/s-), el Sci/ris-

og et /:^?j?«'s-Stadiiim. Men denne Sammenhæng oversaa C u vi er, til Dels fordi han ikke

af alle Arterne kjendle alle tre Stadier; i Stedet for at sammenknytte Formerne paa langs,

sammenknyttede han dem paa tværs; det er den gamle Forvexling af «Analogi» og

"Affinitet", som indtræder saa let paa Undersøgelsens første Trin, der nu møder os i en

ny Skikkelse. Hen rette Sammenhæng er i Hovedsagen allerede paavist af Gunther,

skjønt denne Forfatter ikke fremhæver det ndviklingshistoriske Moment; men lian har vist-

nok heller ikke af alle Arterne kjendt de ældre Former, og Arternes Reduktion kan derfor

føres noget videre end han har gjort det. For de 3 eller 4 Arter, som blive tilbage:

ciliaris Bl. (indisk), crinitus Mitch. (vestindisk), alexandrinus Cuv. (middelhavsk og vestafri-

kansk) og gallus L. (indisk), foreslaar jeg at beholde Slægtsnavnet GalUclithys; de afvige fra

Caranxcvne. for det forste ved at de ere nøgne, uden Skæl; saadanne optræde, bortset

fra Sideliniens lidet udviklede Pansring I dens sidste Del, kun paa Haleroden — med

mindre de muligvis komme frem ogsaa paa andre Steder hos meget gamle Exemplarer,

større end dem, jeg har undersøgt. Den anden Karakler er, at første Rygfinnes Pigstraaler

ere smaa, uden forbindende Finnehud, hos Ungerne, helt forsvundne hos de udvoxne.

Under Væxten omdannes Legemsformen, der altid er meget sammentrykt, aldeles, forandres

fra en meget kort og høj til en mere langstrakt, men stedse forunderlig kantet; de lange

Iraadformige Forlængelser af de forste Straalcr i anden Rygfinne og Gatfinnnen, som ud-

mærke det forste og andet Udviklingstrin, holde sig længere end Hugfinnernes, der allerede

ere forkortede paa det saakaldte <Scym- Stadium; men de ende altid med at forsvinde

(/Tynms-Stadiet) ligesom disse.

Hvad jeg her nærmere vil oplyse, er dels, at « H>/nnis goreetisis« Cuv., som endnu

ikke er inddraget M, er den ældre Form af GalUcldhys ægyptiacus (Scyris alexandrinus); dels

at den indiske G. ciliaris og den vestindiske G. crinitus slaa hinanden saa nær, at det

bliver tvivlsomt, om man kan holde dem ude fra hinanden. De virkelige Artsforskjellig-

heder indenfor denne karakteristiske lille Gruppe, som danner Overgangen fra Caranx til

Selene [Argyreiosus, Vo7ner), ere især udprægede i Straaletallene og i Øjets Størrelse i Forhold

til Suborbitalknoglen. For nærmere at oplyse dette maa jeg imidlertid for hver enkelt Art

gjøre Rede for, hvad der hidtil er oplyst eller nu kan oplyses om dens fremskridende

Formforandringer.

Af de Arter, hos hvilke Siraaletalsformlen er D: (6) . 1 . 19; A: (2) . 1 . 16, er Gal-

'} Allerede hos Bleeker (Notiees Ichlhyologiques, !. c, p. 138, 1862) finder jeg dog den Bemærkning:

d'aprés ce qui est dit du S7jn7us goreensis , il parait que ee poisson n'est qu'un individu åge

d'une espécc de Carangoules , comme le Scyris indica CV. n'est. que letat adulte du Carangoides

gallus BIkr. (Zeus gallus L.)«. Bleeker havde visselig Ret heri, og det vilde ikke været ham van-

skeligt at udpege den Art, hvortil 'Ilynnis goreensis' i Konsekvens heraf maattc henføres.

6S'
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lichihijs gallus (ostindisk) i alle Aldere kjeiidelig derpaa, al Ojets Tværniaal er meget

mindre end dets Afstand fra Munden eller end Højden af Suborbitale. Hos Museets

mindste Excmphir (c. 5" langt, med Halelinnen) er Legemets Hejde tre Femtedele af Længden,

BrystDnnens Længde kun det halve af Højden, Bugflnnernes derimod tre Fjerdedele af

samme; de forreste forlængede Straaler i Rygfinnen naa til Halefinnens Spids, Gatfinnens

til sammes Kloft. Man kan endnu skjelne forste Rygfinnes 6 Pigstraaler, men til Gat-

finnens to er der kun Spor. Hos el Exemplar paa 7 Tommer indeholdes Højden l^/a

Gang i Totallængden, Brystfinnens Længde er ^/s af Højden, Bagfinnernes derimod kun

Halvdelen; Gatfinnens Forlængelser naa til Halefinnens Rod, Rygfinnens næppe meget

længere. (Bloch's »Zeus ciliaris« (pi. 192, fig. 1) vil svare omtrent til el Individ paa 7

Tommer, men har kortere Brystfinner end del beskrevne, hvis Figuren ellers er paalidellg;

C u vi er' s Individer af i<GaUichtIujs major« vare 4— o Tommer lange, dog havde Du s sum i er

ogsaa hjembragt denne Form af næsten 8 Tommers Længde; Afbildningen (pi. 2.54) svarer

til Individer paa c. o Tommer; uGallichthi/s chevolaC.V.« (opstillet paa Russel's Beskrivelse)

er et endnu yngre og forholdsvis højere og kortere Udviklingstrin end noget, der har foreligget

mig.) Ved en Størrelse af næsten 1 O Tommer er Fisken saa langstrakt , al Højden netop

er det halve af Tolallængden (Halefinnen medregnet); Brystfinnens Længde indeholdes

1,7 Gang i Højden, men Bugfinnerne naa nu kun til Galflnnen; de uparrede Finners

Forlængelser naa begge omtrent til Haleroden. Rygpigstraalerne kunne netop spores, Gat-

pigstraalerne slet ikke. Arten bliver imidlertid meget større, efter Lechenaull og Day')

5 Fod lang, og Klunziuger") oplyser os da ogsaa om, al hos de udvoxne, 1 Meter lange

Exemplarer, have Biigfinnerne kun en Tredjedel af Brystfinnernes Længde, og de forreste

Ryg- og Gatfinneslraaler ere slet ikke forlængede. Cuvier's Exemplarer af »Scyris

indica« vare fra 9 Tommer lil 3 Fod lange; haus Figur (Hist. nat. d. poiss., IX, pi. 252 og

Regne Animal, édil. illusl., pi. 58, fig. 2) viser den ogsaa mere langstrakt, med kortere

Bugfinner og Finneforlængelser, men længere Brystfinner end Museets største

Exemplar (det ovennævnte paa 10 Tommer); men den viser os endnu ikke Arten i sin

endelige Skikkelse, som den beskrives os af Klunziuger; da vilde den havt Karakteren

af en Hynnis. Riippell's paa samme iMaade benævnte Fisk 3) var netop 10 Tommer og

bærer i enhver Henseende Præget af al foreslille en yngre Form end Cuvier's. Regelen

er allsaa den: tiltagende Strækning af Legemet; Forlængelse af Bryst-

finnerne; Reduktion af Ryggens og Bugens Pigstraaler saml forst af

Bugfinnernes, dernæst af de andre Finners traadformige Forlængelser.

Der kjendes en anden Art, hos hvilken Ojets Tværmaal er meget mindre end

Højden af Suborhitale, men som afviger fra G. gallus bl. a. ved Straaletallel i de uparrede

Finner. Cuvier beskrev (ofr. Afbildningen i »Regne Animal", édit. illusl., pi. 59, fig. 1) dens

') Fislies of Malabar, p. 91. Da denne Fort. her synes al betvivle Artsforskjelieii mellem C. ciliaris.

(indtil 6") og G.rjallm (indtil 5'), var der Grund lil at l'ormode, at en af hans Artsbestemmelser var

urigtig; og efter hvad der angives om Øjnenes Al'staml fra Snudespidsen, kunde hans «C. ciliaris>

være unge Individer af G.gallm, og det var da i sin Orden, at han var tilbojelig til at slaa dem sam-

men. 1 «l'"ishes of India« (p. 224— 25) ere Arterne imidlertid distingueredo rigligt, synes det, for ovrigt.

') Kische d.Rothcn Meeres, 1. c, II, S. l'i (154).

') AUas z.d. Uiise im nordl. Afrilia, Fisclie, S. I2S, pi. XXXIII, fig. I.
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yni,'slL' l'orm [Gallicldhi/s ay/jptiaciDi) ufter ExL'niiilai'ei' uf 1— 2 Tuniiners Længde fra Alux-

antlria (Museet besidder ganske lignende, men daarligt bevarede, samme Steds fra). Straaletal:

O: (7?) 6.1.20; A: 2.1.18; henholdsvis de 4 og 3 forste Ledstraaler forlængede og

ragende langt nd over Ilaleflnnen; de 3 forste Bugfmnestraaler ligeledes stærkt forlængede;

nryslfuinerne korte, afrundede; Hojden lig Legemets Længde, Halefiunen fraregnet; fem

morkere Baand ned over Siderne af Hoved og Krop. At denne Form ikke er artsforskjellig

fra » Scyris alexandrina« Cuv., er allerede anerkjendt af Giinther; Cuvier's Exemplar

var 10" langt, Højden netop det halve af Totallængden; Straaletallet: D: 2—3.1.22;
A: O . 1 . 19; de 6 første Ledstraaler i Rygfinnen og de første i Galfuinen haarformigt for-

længede; Bugflnnerne forkortede som hos den udvoxne G. gallus. Hos et 7" langt

Exemplar fra Gorea (Vestafrika) angives Straaletallet til D: 1.21; A: 2.1.18; "British

Museum« har ligeledes faaet denne Torm fra Vestafrika (Straaletal: D: 5.1.21; A: 0.1.19).

Der kan ikke være Tvivl om, at Cuvier's « Hijnnis goreensisn (pi. 2.57) er den fuldt ud-

voxne (24—20") Fisk af samme Art: Straaletallet er det samme (D: 0.1.22; A: 0.1.19),

men Formen er bleven mere langstrakt (l:2*/2), Bugfinnerue forkortede, alle Straalefor-

længelser bortfaldne, saa at kun den forreste Del af Byg- og Gatllnnen hæver sig lidt til

Vejrs som hos saa mange (?am7iÆ-Arter ; saaledes forholdt det sig jo netop ogsaa med
den fuldt udvoxne G. gallus. Ryg- og Gatpigstraalerne ere selvfølgelig rent forsvundne;

Brystfinnen er derimod bleven lang og segldannet som hos saa mange andre Carangidcr i

fuldt udviklet Tilstand. At der hos den udvoxne Fisk tælles tiere Panserplader paa Side-

liniens Haledel end hos de yngre (3— 4) er ogsaa let forstaaeligl M. Udviklingen er saaledes

aldeles parallel med den hos G. gallus. At Gatfinnen hos «//. goreensis« udspringer saa

langt fremme, foran Rygfinnen, som Cuvier's Figur viser det, kunde formodes at være

mindre rigtigt (Poey, Repertorio, II, p. 535), da det ikke er Tilfældet hos andre Arter; men
det samme er jo netop Tilfældet hos «GaU. ægyptiacus«, og dette Forhold er saaledes vist-

nok tværtimod betegnende for Arten.

Af en tredje Art, indisk som G. gallus og med samme Straaletal som denne

(1): 6.1.19; A: 2.1.16), men let kjendelig fra den ved at Øjets Tværmaal er lig med
eller større end Suborbitale, ere de yngre Stadier beskrevne som ZeusciliarisBl., Blcpharis

indicus Cuv. (5") og Blepharis fasciaius Riipp. (5"). Man gjenfinder her den korte Legems-

form, de forlængede Straaler i Ryg-, Gat- og Bugfinnerne, de korte (6 og 2) Pigslraaler

foran anden Rygfinne og Gatfinnen, de korte Brystfinner og de mere eller mindre tydelige

Farvebaand tværs over Ryggen ligesom hos de yngste Led af de to andre GalHcIdhys-Avtev.

Ved at sammenligne Afbildningerne vil man dog se, at Riippell's (1. c, pi. XXXIII, flg. 2)

har Bugflnnerne noget forkortede og Brystfinnerne noget forlængede i Forhold til Cuvier's,

den er med andre Ord noget ældre eller mere fremskreden i sin Udvikling. Schlegel's
(Fauna Japonica) største Exemplar var 6 Tommer langt, men hans Figur (pi. XL, fig. 12,

formod, i nat. St.) er aabenbart efter et mere ungdommeligt Stadium; Højden er her lig

Længden, til Ilalerodcn ; han udtaler jo ogsaa udtrykkeligt, at de morko Tværbaand, som

') .Steindachiier tæller 9—10 hos Expl. af 3" 11'"—IVi" Længde. D: 5—7.1.21; A: 0.1.19.

(Sitzungsber. Ak. Wiss. Wien. LVII, S. 38—40). Exemplarerne vare fra den spanske Halvos Sydkyst,

hvor de efter Fiskernes Udsagn kun fanges overmaade sjældent.
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lians l'igiir viser, forsviudu med Alderen. De lo ul'CJarretl udførte Alljildninger, som
Guntlicr har gjcngivet i «Fische d. Siidsee«, pi. 89, som Ungen og den i<iidvoxne» «Carmiæ

ciliari'i«, oplyse godt Forskjellen paa Exemplarer af 2 og af 5 Tommers Længde; natnr-

ligvis skulde man ogsaa lios den yngre kunue se Ilygfinnens Pigstraaler. Men heller ikke

den stfirre af disse Afbildninger giver en rigtig Forestilling om den fuldt udvoxne Galliclithys

ciliaris (Bl.). Museet har et 5^/4" langt Exemplar fra Japan, der har været opstillet i

Museet som »Scp-is longijilis Kr.»; det har endnu de forreste Gat- og Rygfinnestraaler

forlængede i hoj Grad, men Bugfinnerne ere korte (naa ikke til Gatfinnen) og Brystfinnerne

over det halve af Legemets Uojde , der kun er lidt mere end det halve af Totallængden.

Jeg tvivler aldeles ikke om , at Arten bliver endnu meget større og gjennemgaar lignende

yderligere Formforandringer som de to andre Arter. Dette er i det mindste Tilfældet med dens

vestlige Repræsentant, der først blev beskrevet af Mit chili') (Amer. J. of Se., XI, p. 144, c. t.)

som "Zeus crinitus« (S'/a"), senere af Cuvler som «Blepharis major« og usutov«] sidst

nævnte (med mørke Tværbaand) var efter Afbildningen og Beskrivelsen paa et meget ung-

dommeligt Trin, men hos «Bl. major« var tiojden allerede kun lig den halve Længde,

første Rygfinnes Torne næsten forsvundne, men de traadformige Forlængelser af de forreste

(6 og 4) Ryg- og Gatfinncstraaler endnu meget lange. Foruden slige yngre Former,

ved hvilke der ikke er nogen Anledning til at dvæle videre, har Museet to, rigtignok

ikke smukt behandlede, vestindiske Skind, 8^/4 og 14 Tommer lange, tidligere betegnede

som «Sq/ris megalops« Kr. — en ganske naturlig Betegnelse paa en Tid, da man endnu

ikke kjendte Sammenhængen mellem de forskjellige Aldersformer. Hos det mindre af disse

er Højden ikke det halve af Totallængden, og det større er endnu mere langstrakt; de frie

Ryg- og Gatpigstraaler ere hos dem begge aldeles forsvundne; de forlængede Ryg- og

Gatflnnestraaler naa hos det mindre langt ud over Halcflnnens Spidser, hos det større

næppe ud over denne; Brystfinnerne ere hos dette betydelig længere end Legemets halve

Højde. Der er sikkert ingen Tvivl om, at det er den samme Art, i sin endnu mere ud-

viklede Skikkelse, som Poey har beskrevet under Navnene «Sajris analis« (495—800 Mm.
lang, Repertorio, II, p. 369'-) og «Uijnnis cubensis« (Memorias, H, p. 235, 770 Mm. lang.

Højden en Tredjedel, alle Finneforlængelser inddragne); Arten opnaar efter denne For-

fatter en Længde af 3 Fod ligesom dens nær beslægtede, og det kan saaledes ikke være

tvivlsomt, at den udvikler sig og forandrer sig paa selvsamme Maade. Derimod kan der vist-

nok rejses Spørgsniaal, om den atlantiske G. crinitus og den indiske G. ciliaris ere artsfor-

skjellige. Til at afgjøre dette, behøves et større Materiale af begge Arter — i alle Aldere —
end jeg har Elaab om at kunne komme til pt underkaste en nærmere Sammenligning, og

jeg skal derfor indskrænke mig til at gjøre opmærksom paa, at deres Artsforskjellighed

hidtil kun er forudsat, ikke nærmere belyst.

Jeg vender mig nu til de nær beslægtede Former, der ere blevne beskrevne som

Arter af Selene, Anjyreiosus, Vomer eller Flatysomus, hvis Formforandringer ikke ere mindre

end Gallichthyernes og i flere Henseender analoge med disse.

') Arten er afbildet af Akcrly, men Beslirivelsen er af Mitcliill, Jeg véd il\ke, livorfor Arten stadig

krediteres Akerly.

^) "Sospecto que sea la liembra del Blepliaris crinilus' (Poey, Ennmeraliu, p. 79 (153).
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Argyreiosm setipinnis Mitch.
(
Vomer Brownii C. V.) er ikke bleven udsat for fuldt

saa megen MiskjendelseM som Slægtens anden Art, men deus yngre Udviklingstrin ere dog

blevne beskrevne som egen Art (^4. unimaculatm Batchelder)-); af min Forgænger her i

Museet var denne formentlige Art endog bleven opstillet som egen Slægt, noget hvorimod

der egentlig heller ikke formelt vil være noget at indvende, eftersom Overgangsformerne

Sekne setipinyils (Mitcli.) [Vomer Brounli CV.), en Række af Indiviflcr al' forskjelli? Storrelse ; del yngste

Udviklingstrin svarer lil 'Argyreiosus unimacidatus." Gjenstanderje ere formindskede i Korlioldet 17:10.

mellem disse yngste Trin og den ægte Vomer Brownii vare ham ubekjendte, og Forskjellig-

hederne virkelig ere ret betydelige. De foreliggende 16 Exemplarer af A. setipinnis ere

dels fra forskjellige vestindiske Lokaliteter, dels fra Brasiliens Kyst (llalua, Rio Janeiro)^);

') Guichenot li;ir i en Afiiandling i »Ann. Soc. Linn. de Maine et Loirc, 1SG.5, p. 32— 4i (mig for

øvrigt ubekjendl) skjelnet ikke mindre end l-4(!) Arter af Vomer (Z, R., 1S65, p. 187) — efler al

Saiidsynliglied altsammen Aldersfoi'skjelliglieder af A. setipinnis (Vomer Bronmii). Af den citerede

Aarbogs Referat fremgaar ogsaa, at G. anerkjendte samtlige Slægter: Scyris, Blepharis, Gallichtliys,

Bynnis; det ene er for saa vidt i god Overensstemmelse med det andet. — En »Vomer curtus',

161 Mm., »intermediate in form between Vomer setipinnis Mitch. and Selene argentea Lac-, fra Rliode

Island, beskrives af Cope i •Proc. Acad. Philad«, 1870, p. 119.

") Proc. Boston Soc. Nat. Hist, II, p. 7S; Storer, History of the Fishes of Massachusetts (Mem. Arner.

Acad. n. s. V. 1), pl. XIV, fjg. 2.

') Arien har vistnok en større Udbredning; Pariser-Museet lik den fra Peru, og Giinther opforer den

fra Central-Amerikas Vestkyst; den findes ligeledes ved Senegal (.-1. yoreensis, senegalensis Guieh., cf.

Sleindachner, Zur Fischfauna des Senegal (S. B. Ak. Wiss. Wien, LX, 18G9), 1, S. 38).
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de variere i Storrelso Ira 3 i Mm. til 192 Mm. (fra llagespidsen til Haleflnnens Dagrand);

Straaletallet i Hyg- og Gatfinuen er D: 8+1.21—23; A: 1 . IG— 19, for saa vidt som

alle 8 Rygpigstraaler ere kjendelige hos de ældre.

Af de fj'siognomiske Forskjelligbeder, som i ovrigt ville fremgaa bedre af de med-

delte Skitser (1— 5) end af lange Beskrivelser, maa det fremhæves, at hos de voxne eller

rettere halvvoxne Exemplarer — thi Arten opnaar en betydeligere Storrelse end vore Exem-

plarer vise det — er Forholdet mellem Højden og Længden (maalt som ovenfor) = 1 : 1,6

(sjældnere 1 : 1,7 eller 1,8); hos de yngste er Forholdet derimod = 1 : 1,3 a 1,4; med

andre Ord: Højden er (som hos adskillige andre Scomberoider) forholdsvis størst hos

Ungerne, Legemet voxer altsaa stærkere i Længden end i Højden. Den stærke Krumning

af Biigiinien (Bugens Konturlinie) fra Gatfinnen li! Isthmen mellem Gjællespalterne er endnu

kjendelig hos Unger, der have naaet en Længde af 50 Mm., men har dog der allerede

begyndt at tabe sig. Hos alle unge Exemplarer (80 Mm. og derunder) findes to Bentakker

i Bugkanten, uden Tvivl svarende til de to frie Gatpigstraaler hos Caran.v; hos de ældre

blive de utydelige eller forsvinde ganske. Alle nogenlunde udvoxne eller halvvoxne

Exemplarer have meget s maa Bugfinner, som dog altid ere lige som afslidte eller

afstødte i Kanten; men hos Unger af 35 Mm. s Længde ere Bugfinnerne tværtimod

lange, lige saa lange som Brystfinnerne; begges Længde er næsten en Tredjedel af

Legemets Højde, og Bugfinnerne naa med deres Spidser til Enden af de forreste ikke

meget forlængede Gatfinnestraaler; allerede hos Exemplarer af c. 50 Mm. ere de reducerede

(ved Brud?) til deres blivende Lidenhed, hvorimod Brystfinnernes Længde tager jævnt til

under Væxten , saa at den hos de største er over det halve (% eller Vu) af Legemets

Højde. Hvad der dog i Særdeleshed bidrager til at give hine spæde, rundbugede Unger et

eget Fysiognomi, ved Siden af de forlængode Bugfinner, er den ikke ubetydelige Forlængelse

af de fire første fine Rygpigstraaler, især 2den og 3dje, der naa omtrent til Midten af

anden Rygfinnes forreste forlængede Straaleparti; men allerede hos Exemplarer af c. 50 Mm.

s

Længde ere disse Forlængelser aldeles forsvundne; Forkortelsen er ikke alene relativ, saa-

ledes at de ikke voxe med, men absolut; selv paa de allerstørste, som foreligge, ere disse

Rygpigstraaler absolut kortere end hos hine Unger, og Forkortelsen indtræder, som anført,

temmelig brat; under Fiskens senere Væxt blive de, synes det, stedse kortere forholdsvis,

men faa en kraflitiere Bygning. Hos hine spæde Unger (35 Mm.) have Bugfinuerne sorte

Spidser og et sort Bælte ved Grunden; de have desuden paa dette Trin, i Almindelighed

to smaa runde sorte Pletter tæt ved hinanden, lige over og under Sidelinien, tæt

bag ved det Punkt, hvor dens horizontale Del slaar over i den buede; endnu hos Exem-

plarer af c. 50 Mm. s Længde, hvor Bugens Pumding er svagere og Ryg- og Bugfinnernes

Forlængelser forsvundne, kunne disse Pletter være tydelige. Hudens Skæl blive forst

tydelige ved en Lo'ugde af c. 100 Mm.

Gill har (Proc. Acad. Philad., 1862, p. 136) kjendt slige plettede Unger') og

erkjendt dem for at være Ungerne af Argyr. setijnnnia, men han omtaler ikke de forlængede

Oi!Sna t'oej omtaler dciii (Uepeilorio, II, p. 370) .sum tvivlsom Art eller som Unger ;il' F. setipinnis.
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nugfinner og første Rygfinne; maaske liave disse Forlængelser allerede tabt sig paa dem,

han havde for sig, ligesom hos vore næstmindste Exemplarer (50 Mm.)'). Heller ikke

Giinther nævner dem i den korte Omtale, han skænker nogle 1 — 1 ^'2 Tomme lange

Smaafiske, der betegnes som nyoung? a spec. nov.«; tværtimod, det siges udtrykkelig:

nnone of the spines or rays of the fins are elongate«; derimod omtales Bugliniens Krum-

ning og Pletten paa Sidelinien. Tænkeligt er det dog, at Finnernes Ikke-Forlængelse her kun

er at opfatte som relativ, d. v. s. i Modsætning til Arnyr. vomer, til hvilken Art disse tvivl-

somme smaa "Skivemakreler» bleve henførte provisorisk. Hos den af Storer (1. c.) af-

bildede og beskrevne »Argyr.unhnaculatus« findes ikke alene Pletten (der ogsaa her opfattes

som én) og den stærkt krummede Bug, men, skjønt Figuren ikke er meget udtryksfuld, er

det dog tydeligt af Beskrivelsen, at baade de forreste Rygfinnestraaler og Bugfinnerne have

været forlængede (»second ray strongly filamentous, others somewhat so; ventrals somewhat

filamentous»). Der kan ikke være Tvivl om, at alt dette er et og det samme og Ungerne

af Arr/yr. seiipinnis.

At Arrf. setipinnis opnaar en meget betydeligere Størrelse end noget af de Exem-

plarer, som have foreligget mig, fremgaar af Wm. Swainson's Beskrivelse-) af hans

Flatysomus micropteryæ, der er udkastet efter Exemplarer af 1—2 Fods Længde, af hvilken

Størrelse den siges ikke at være sjælden i Pernambuco. Ifølge hans Beskrivelse er paa

dette endelige Udviklingstrin kun de fire sidste af første Rygfinnes Pigstraaler (som hos

vore største ere mindre kjendelige) tilstede; de fire første, de samme som hos Ungerne

ere saa stærkt forlængede, ere forsvundne og kun repræsenterede af fire »langagtige

Knudem under Huden; Bugfinnerne beskrives som «hardly perceptibleu, men det kunde dog

erkjendes, at de vare sammensatte af 6 Straaler. Om den gamle Arg. setipinnis er endnu

mere langstrakt end de største af vore, er mig ubekjendt. Blandt vore vestindiske Exem-

plarer er der et, c. 6" (155 Mm.) langt, som har en saadan mere langstrakt Figur; Højden

er her knap det halve af Længden, men da Straaletallene ere de sædvanlige (D: 1 .23;

A: 1 . 19), tor jeg ikke betragte det som repræsenterende en egen Art^).

Den af Argyreiosus vomer (L.) gjennemløbne Alders- og Formrække er analog med

') Batchelder omtaler dog i sin i øvrigt temmelig værdiløse Beskrivelse af hans 1'/io" lange og

l'/io" høje •Å. univiaculatus', at »a filament, V2" in length, arises on the back in a verlical piahe

With the orlgin of the pectoral fin«.

') The nalural histoiy of fishes, amphibians and reptiles, or monocardian animals. 1S59. II, p, 406.

Ogsaa C uvier og De Kay kjendle den som 1 Fod og derover. — Af Swainson's to andre Arter

er PI. Brownii kun grundet paa Afbildningen i »Hist. natur. d. Poissons« (pi. 256), der frembyder

deu Afvigelse fra det sædvanlige, at de to frie Pigge foran Gatfinnen, som pleje at forsvinde noget

tidligere, endnu ere tilstede: PI. Spixii er opstillet paa Afbildningen i »Genera et Species selectæ

piscium braslliensium« pi. 67, som bl. a. har den Unojagtighed, at Pigstraalen forrest i anden Ryg-

finne og i Galfinnen er overset.

') Arg. doTsalu Gill (1. c, p. i36) er baseret paa en mere langstrakt Form med forøget Straaletal.

Vidensk. Selsk. Skr, o. Række, naturvidensk. og math. Afd. XII. 6. 69
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den skildrede, men fyldigere, og frembyder tillige den Forskjel, al Larveformen, om jeg

kan kalde den saa, holder sig længere og derfor træfTes hyppigere, hvorfor den tilsyne-

ladende træder op med en vis Selvstændighed, hvilket atter har havt til Følge, at dens

Sammenhæng med den endelige Form er bleven nægtet. Jeg nærer dog ingen Tvivl om,

at Forfatterne til »nistoire naturelle des Poissons« og "Catalogue of Fishesu have 1 Hoved-

sagen opfattet denne Sammenhæng rigtigt, skjont dette senere er bleven bestridt. For at

godtgjore dette kan jeg her bekvemt gaa den modsatte Vej og begynde fra neden, med de

mindste Exemplarer, der have en Længde af 30 Mm. (foruden Haleflnnens Flige), og derfra

følge Udviklingen op efter til de største, 10 Tommer lange (Arten bliver slørre, indtil 2

Fod, men forandrer sig næppe meget efter at have naaet en Længde af G Tommer). Vore

Exemplarer ere dels fra Vestindien, dels fra Brasilien (Maruim, Bahia, Rio), et enkelt lille

fra Guinea-Kysten; ifølge Giinther skal Arten ogsaa forekomme i det stille Hav. Straale-

tallene har jeg fundet at være: D: 8. 1 22

—

23; A: 1 . 18— 19; i denne Henseende er der

altsaa ingen Forskjel fra A. seiipinnis Mitch.

a. Vort mindste af den her i Træsnittet til Dels gjengivne Række (fig. 1) af Exem-

plarer (41 Mm., maalt som de andre til Enden af de korte, midterste Halefiunestraaler)

(fra Brasilien) har en Højde, som er ^U af Længden; Bngfinnerne ere meget lange, dog er

deres Længde ikke fuldt saa stor som Legemets Højde, men rigelig det dobbelte af Bryst-

finnernes; lagte tilbage naa de til Indsnittet i HaleQnnen; den forlængede, haarfine (2den)

Straale i første Rygfinne er længere end hele Fisken, Halefinnens Flige medregnede; den

følgende (3dje) er nok forlænget , men dog ikke meget længere end de forreste Straaler i

anden Rygfinne eller knap det halve af Legemets Højde; de forreste Straaler i Gatfinnen ere

ikke fuldt saa lange som de tilsvarende i anden Rygfinne. Buglinien er stærkt krummet

fra Gatfinnen til Gjællespalten; der er to faste Torne foran Gatfinnen, mellem denne og

Bugfinnerne. Disse og den forlængede Del af første Rygfinne ere sorte; der er ogsaa en

Antydning af et mørkt Baand fra Øjet op mod Nakken. Hos et Exemplar af samme

Størrelse (fra Guinea-Kysten) ere baade 2den og 3dje Straale i første Rygfinne stærkt for-

længede, næsten dobbelt saa lange som hele Fisken.

b. Det næste i Rækken er kun en Ubetydelighed større (42 i\Im.); adskillige

Enkeltheder forholde sig dog noget anderledes; Bugfinnerne ere noget længere, naa ud

forbi Halefinnens Indsnit; Spidsen af de forreste noget forlængede Straaler i anden Rygfinne

naa til en lodret Linie fra de midterste Halefinnestraalers Rod; baade 2den og 3dje

Straale i første Rygfinne ere forlængede i samme Grad, deres Længde be-

tydelig større end Legemets Længde, ikke langt fra det dobbelte (73 .Mm.); ogsaa de forreste

Straaler i Gatfinnen ere lidt længere end hos Exemplaret (a), men i alle andre Henseender

forholde de sig ganske ens; der er Spor til nogle mørke Tværbaand paa Rygparliet').

Disse (5) Tværbaand ere endnu tydeligere hos et senere tiiliommet kun 3 Jim. langt Exemplar.

Hojden 24 Mm, altsaa '/s, Bugfinnerne 22 Mm., Brystfinnerne 8 Mm. Baade 2den og 3dje

Straale i forstc Rygfinne ere forlængede — dette mua derfor vistnok betragtes som det
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c. El vestindisk Excniplar, 55 Mm. langt; begge RygCnnestraaler ere forlængede

i samme Grad, men de ere, trods deres endnu betydelige Længde, dog allerede forkorlede,

kun lidt længere end selve Fisken; Buglinien er noget mindre stærkt krtnnmet end hos (a)

og (li). [I ovrigt tilsteder Exemplarets Tilstand ingen Sammenligning i de andre Punkter,

som ere underkastede Variation.)

d. Et Exemplar, 7 6 Mm. langt (jfr. Træsnittets Figur 2); l'orholdet mellem Højde

og Længde er nu ^ 2 : 3, Huglinien kun svagt krummet, men begge Takkerne endnu til-

stede; Bugfinnerne, hvis Længde endnu er Vs større end de noget forlængede Brystfinners,

Selene [Argyrelosus] vomer (L.). En Række Individer af forskjellig Alder, repræsenterende forskjelligo

Nominal-Arter, omtrent i halv Størrelse af den naturlige.

naa nu kun ubetydeligl ud over Spidsen af de forreste, endnu kun svagt forlængede Gal-

finnestraaler ; forste Rygfinnes 2den Straale er afbrudt (tilfældigt); nu er den ikke meget

længere end Brystfinnen, men har vistnok været temmelig lang; 3dje Straale er aldeles

forkortet; af anden Rygfinnes forlængede Straaler naar den første til en lodret Linie fra

Halefinnens Indsnit. Skællene ere allerede erkjendelige hos dette Exemplar. — Et bra-

siliansk Exemplar, 80 Mm. langt, afviger meget lidt fra det foregaaende; anden Straale

i første Rygfinne er forlænget til en Traad, der er længere end Fisken er lioj, men

normale — deres Længde onitr. 70 Mm., altsaa over det dobbelte af Længden til Ilalefinnens hlufl,

hos dette det mindste Exemplar 1 den hele Række, som er afbildet paa Tab. V, Dg. 1, i nat. Størrelse.

69*
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kortere end den er lang; 3dje Straale i samme Finne er kort; Bugfinnerne naa ogsaa her

ud over Gatfinnens Spidser; om den forlængede Del af anden Rygfinne har naat Uale-

finnens Indsnit, er tvivlsomt.

e. To Exemplarer, 9 Mm. (Træsnittets tredje Figur). Bugfinnerne, der stadig ere

kulsorte, naa ikke til Spidsen af Gatfinnens Forlængelse, som rækker til Ilaleroden eller

hen imod dette Punkt; anden Rygfinnes første Straale naar til Halefinnens Bugt eller

næsten dertil. Derimod er forste Rygfinne allerede fuldstændig forkortet, om
den end senere viser sig endnu kortere, baade absolut og relativt; dens længste Straaler

have kun Halvdelen af Brystfinnens Længde; Bugtakkerne ere i Færd med at forsvinde.

Et Exemplar, 110 Mm. Bugfinnerne have endnu deres gamle Længde (39 Mm.),

men da Gatfinnens første Straale her naar lige til Indsnittet i Halefinnen er det tidligere

Forhold mellem dem forrykket; Bugfinnerne ere nu lige lange med Brystfinnerne. Endnu

hos et Exemplar paa 1.5 Mm. (Træsnittets fjerde Figur), hvor Højden endnu er ^,3 af

Længden, ere Bugfinnerne vel ikke afbrudte, men dog forholdsvis korte (30 Mm.),

og absolut forkortede i Forhold til de yngre Udviklingstrin; de naa kun et lille Stykke forbi

Spidsen af Gatfinnens Plgstraale.

f. To Exemplarer af 135 og 142 Mm.s Længde. Bugfinnerne ere afbrudte,

saa at kun en lille kort Stump sidder tilbage; hos det ene Exemplar er der endnu Spor

af Bugtakkerne. Gatfinnens forlængede Del naar hos det mindre til Halefinnens Indsnit,

hos det større ikke fuldt saa langt, men er dog mindst lige saa lang som Brystfinnerne;

Forlængelsen af anden Rygfinne naar næsten til Halefinnens Spidser; forste er og bliver lav.

Legemet er blevet lidt mere langstrakt (Forholdstallet 1:1,6 å 1:1,7); hos de 3 følgende
(150— 173 Mm.) vender det atter tilbage til 1:1,6. Bugfinnerne ere her stedse afbrudte og

korte, Galflnnens Forlængelse naar til Halefinnens Indsnit eller ud over dette, anden Ryg-

finnes til Halefinnefligenes Spidser, hvor den er fuldstændig bevaret (smlgn. Træsnittet, Fig. 5).

Den Regel, som vil kunne udledes af disse Erfaringer, kan, trods en ringe Vaklen

i Udviklingsgangen, som den viser sig, og nogen individuel Forskjellighed, udtrykkes saa-

ledes: alt som de fra først af stærkt forlængede Bugfinner og første Rygfinne

reduceres til det mindst mulige, voxe Brystfinnerne, anden Rygfinnes og

Gatfinnens forreste blode Straaler ud til Forlængelser af en ualmindelig

Længde. Forandringerne ere, hvad Reduktionen af de oprindelig forlængede Dele angaar,

analoge med hvad der sker hos Argijreiosus setijrhmis, men de ere, synes det, meget større;

i al Fald kjende vi intet tilsvarende Udviklingstrin af denne Art, med Bugfinnerne og første

Rygfinne forlængede i en lignende Grad som hos Arg. vomer. Men dertil kommer saa en

successiv Forlængelse af de forreste Straaler, særligt første Ledstraale, af anden Rygfinne og

af Gatfiuuen hos A. vomer, hvortil A. setipinnis ikke frembyder noget lignende. Der er

endelig den Forskjel, at de oprindelig forlængede Partier endnu ere tilstede i fuld Udvik-

ling hos A. vomer ved en Storrelse (90— 100 Mm., til Dels endnu senere), ved hviliven de

hos den anden Art ere fuldstændig reducerede, hvilket er saa meget mærkeligere, som

A. vomer næppe opnaar en betydeligere Størrelse end A. setipinnis. To Fod synes at være
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Grænsen for dem begge. Hvis de forskjellige Finneforlængelser have Betydning som

Bevægelses- eller Balance -Midler for disse besynderligt konstruerede »Skive-iMakreler«,

kunde Regelen maaske ogsaa udtrykkes saaledes, al paa de tidligere Udviklingstrin er

det Bugfinnerne og for s te Rygfinne, som afgive dem; men alt som Legemet under

Udviklingen bliver forholdsvis noget længere, overføres det paa Brystfinnerne, anden

Rygfinne og Gatfinnen, til Dels altsaa, og navnlig for de uparrede Finners Vedkommende,

paa Dele, der ligge længere tilbage. Omdannelsen beslaar ikke alene i, at visse Dele

voxe stærkere end andre og altsaa forlænges baade absolut og relativt; eller deri, at

andre Dele ikke voxe stærkt nok, blive tilbage i Udviklingen og altsaa relativt formindskes,

om de end maaske, absolut taget, staa stille eller voxe lidt med; men ogsaa deri, at be-

stemte Dele enten resorberes eller ligefrem afbrydes. Af hvilke biologiske Forhold det

vistnok til nogenlunde bestemt Tid indtrædende Brud af Bugfinnerne hos begge Arter er

afhængigt, derom vide vi intet; men er en saadan Afhængighed tilstede, bliver det forklar-

ligt, at dette Tidspunkt kan variere indenfor visse Grænser. Dels af denne Grund, dels

fordi Forfatterne virkelig have havt Individer af temmelig forskjellig Alder for sig,

afvige deres Fremstillinger ikke saa lidt fra hinanden, og det er lige saa sjældent at

træffe to .Afbildninger som to Individer, der stemme ganske overens; men Grunden

dertil er hverken den, at Forfatterne (som nogle have ment) have havt forskjellige Arter

for sig, eller at deres foreliggende Exemplarer (som det ogsaa er bleven antaget) særdeles

ofte have været defekte og slet bevarede (naturligvis kan dette ogsaa i det ene eller andet

Tilfælde have været saa); ingen af Delene er nodvendig for at forklare Afvigelserne, disse

have deres væsentligste Grund i den fremskridende Omdannelses forskjellige Stadier. Det

vil imidlertid være rigtigt at kaste et kritisk Blik paa disse forskjellige Fremstillinger, i det

mindste paa dem af dem, der ere yngre end Linné.

Linné's Zeus vomer (i\Ius. Ad. Fred., pi. XXXI, flg. 9, 1754) repræsenterer det

Middeltrin (mellem d og e), hvor Bugfinnerne endnu ere forlængede, meget længere end

Brystfinnerne; Gatfinnen er noget forlænget, men ikke meget; anden Rygfinne naar næsten

til Haleflnnens Spids; første Rygfinnes anden Straale er omtrent saa lang som Bryst-

finnerne; Bugtakkerne ere endnu tilstede, efter den omhyggelige Beskrivelse, skjent de ikke

ses paa Figuren.

Bloch's Figur (pi. 193, 1787) lider af flere Vilkaarligheder, f. Ex. de altfor tyde-

lige frie Pigge foran første Rygfinne, dennes altfor talrige Straaler (9 for 8), Forlængelsen

af ide og 5te Straale i første Rygfinne, hvilke Urigtigheder i øvrigt alle ere komne med i

Beskrivelsen; Bugflnnerne og første Rygfinne ere endnu stærkt forlængede, og Gatflnnen

stærkere forlænget end anden Rygfinne. Svarer dog nærmest til vort Stadium (d).

Lacepéde's "Selene ar^entea« (IV, pi. 9, fig. 2), efter en Tegning af Plumier,

repræsenterer den fuldt udviklede gamle Form (f) med meget forlænget Gatfinne og anden
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IlygQiine (hvilken sidste naar laugl ud over Ilaletinnens Spidser), men ftildl forkortede Bug-

finner og første Rygfinne. Spix's pi. 58 ligeledes'), men med den ikke umærkelige Modi-

fikation, at Uugfinnerne vel ere korte, men dog naa omtrent til Gatfinnen og ikke ere

afbrudte, men have en naturlig Form, hvis ellers Figuren i dette Punkt er at stole paa, og

ikke det manglende er bleven suppleret af Tegneren; Swainson's Ai'g. triacanthus er op-

stillet paa denne Afbildning. For øvrigt er Swainson's Arg. Mauricei ligeledes en gammel

A. vomer med lav første Rygfinne, afbrudte Dugfinner og stærkt forlænget Gatfinne og anden

Rygfinne, hvilken sidste naar ud over flalefinnens Spidser, medens Gatfinnens er noget

kortere, altsaa en ægte »Selene argentea«.

MitchiU's «Zeus rosiratus« (1814, pi. II, flg. 1) repræsenterer et Stadium, hvor

Dugfinnerne og første Rygfinnes 2den Straale endnu ere lange, anden Rygfinne og Gat-

finnen endnu ikke meget forlængede; det maa derfor antages at være et af de yngre Stadier,

men hverken Afbildning eller Beskrivelse ere meget oplysende. De Kay's A. vomer (pi. 75,

fig. 238) kan næppe være fremstillet efter et Exemplar af mere end c. 3 Tommers Længde (d);

den har lange Bugfinner og en overordentlig lang 2den Straale i første Rygfinne, men

anden Rygfinne og Gatfinnen ere ogsaa temmelig stærkt forlængede. INIitchiirs A.capil-

laris (pi. II, fig. 2) har første Rygfinnes 3dje Straale stærkt forlænget og lige saa lang som

2den , noget som jeg ikke har fundet hos større Exemplarer end med en Længde af

50— (50 Mm. (c); det er derfor noget paafaldende, at Størrelsen angives til iVs Tomme

(Halefinnen medregnet?); i øvrigt maa Afbildningen, sammenholdt med Beskrivelsen, kaldes

meget unøjagtig. De Kay's (pi. 27, fig. 82) er maaske efter sanmie Exemplar (Størrelsen

ligeledes angivet til 4V2 Tomme), men 3dje Straale i første Rygfinne er her kun frem-

stillet som halv saa lang som 2den, der omtrent er saa lang som Fisken er høj; Bug-

finnerne fremstilles endnu som temmelig lange, men naa dog kun til Spidsen af Gatfinnen,

der ikke er forlænget i samme Grad som anden Rygfinne, hvis Spidse næsten naar til

Halefinnens. Svarer nogenlunde til vor (d), men er noget større. Storer's Arg. capillaris

(History Fish. Massach., pi. XIV, fig. 3), kun 2'^;'s" lang (p. 155 hedder det rigtignok 5V2",

men dette er aabenbart galt) repræsenterer el yngre Udviklingstrin (mellem a og d) ; første

Rygfinnes 2den Straale er meget forlænget, men 3dje forholdsvis kort — det formentlige

Ilovcdmærke for «A. capillaris« svigter altsaa helt — ; Bugflnnerne ere meget lange, anden

Rygfinne og Gatfinnen endnu ikke meget forlængede. Jeg ser ikke nogen Mulighed for

(med Gill)") at hævde »A. capillaris« som egen Art, udmærket ved, at ikke blot én, men

') Castelnau (Animaux nouveaux ou rares elc , 11, p. 25) udtaler sig ogsaa for, at Spix's Art, med

tivilkei) den af liam iagttagne ganske slemmer, er en egen Art (A. sjiixiir, lian hiir set dem i

Tusindvis, og de vare alle ens; det kan derfor ikke være tilfældigt, at -ces individus ont unc

partie de leurs nageoires tronquées«.

') Proc. Ae. Philad., 1SG2, p. i37.
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to Straalcr i forste Rygfinne cre forlængede i en overordentlig Grad; men jeg maa dog

lade del uafgjort, om Forlængelsen af odje Straale ved Siden af 2den til Dels er et indi-

viduelt Fænomen ; efter den foreliggende Udviklingsrække er det i al Fald en meget forbi-

gaaende Udvikling, der taber sig endnu hurtigere end 2den Rygfinnestraales Forlængelse.

Efter de citerede amerikanske Autorer (de Kay og Storer) er "A. capillaris'i en sjælden

Form, der kun til bestemt Aarstid optræder ved Ny-Englands Kyster.

Uagtet C u vi er disponerede over et stort Materiale af over 30 Exeniplarer fra

mange forskjcllige Steder lige fra 45° N. Br. til 43° S. Br., havde han dog kun Individer af

fra 3 til G Tommers Længde og har saaledes dels ikke kjendt Arten i sin helt udvoxne

Skikkelse, dels har han gaaet ud fra den Antagelse, at de større Individer med forkortede

Bugfinner og forste Rygfinne, som forelaa ham, ikke vare i normal Tilstand, men skyldte

tilfældige Beskadigelser eller en daarlig Opbevaring deres Mangler ')• Det eller de Exeni-

plarer, som nærmest ligge til Grund for Afbildningen (pi. 255), og som ere blevne udvalgte

dertil, tor man antage, paa Grund af deres formentlige mere fuldstændige Tilstand, have

befundet sig paa det temmelig ungdommelige Trin, hvor Bugfinnerne og forste Rygfinnes

anden Straale endnu have deres fulde Længde (d), men hvor Gatfinnen og anden Rygfinne

endnu ikke have faael deres endelige Skikkelse, om de end allerede ere voxede et godt

Stykke ud. Det siges udtrykkeligt, at Skællene endnu ikke ere tydelige; og Bugtakkerne om-

tales i Beskrivelsen. Man kan nu vel forstaa, at da Brevoort'-) fik Exeniplarer af den gamle

Fisk (6V-2— TV'j Tomme) for sig, domte han denne til at være arts- ja endog slægtsforskjellig

fra den ægte Z. vomer L. og gjenkjendle i den Lacepéde's (PI umier' s) Selene arycntea,

hvilken han atter indsatte i sine formentlige Rettigheder. Senere har Gi 11 gjentagne

Gange ^) — vel nærmest mod Giinther, som uden at kjende Brevoort' s udførlige Be-

skrivelse og gode Afbildning havde fulgt og derved indirekte bekræftet den Cuvier'ske Op-

fattelse — henvist til Brevoort' s Fortjenester af denne Sag ved at have fremdraget en

gammel, forglemt Art og udredet den »besynderlige ForvirringD, for hvilken den havde været

Gjenstand; og Selene argentea optræder som selvstændig Form baade paa Poey's, Gill's

og andre amerikanske Forfatteres Fiskefortegnelser'') ved Siden af Arcjyreiosus vomer. En

') Hist. natur. d. poissons, IX, p. ISO. «Les individus nombreux que nous avons sous les yeux ne

diH'érent enlve eux que par le plus ou moins de prolongement de leur premiere dorsale et de leurs

vcEitrales; mais en les cxaminant avec altcntion, on voit que dans les individus ou ces parties fréles

sunt courtes, c'est qu'elles ont été usées ou ronipues par quelque accident arrivé soit pendant la vie

du poisson, soit aprés sa mort, par ce qu'il a été mal conservé. C'est ainsi que nous expliquerons

les differences que présentent les figures des divers auteurs«.

') Annals of the Lyceum of Natural Hislory of New York. V (1852), p. CS, pi. IV; ibid. VI, p. 30.

3) Proc. Ae. Philad. 1862, p. 437; 1863, p. 83.

') Catalogue of the flshes of the eastern coast of North America, p. 36 (Proc. Acad. Philad., 18GI);

(iiitalogue of the fishes of the east coast of North America (Report on the condition of the sea-

lishcries etc. 1873), p.S02; Brown Goode, •BuUet. Un. St. Nat. Mus.«, 18, p. 23, samt faunistiske
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Undersogelse af on nogenlunde fuldstændig Række af Individer vil imidlertid snart over-

bevise om, at de 4 eller o fra Nordamerikas Kyster opførte og til 3 Slægter [Anjijreiosus,

Vomer, Selene) henførte Arter kun ere to Arter af én Slægt, for hvilken jeg vilde fore-

trække Navnet Selene for det ligeledes af Lacepéde opstillede Argyreiosus. Vistnok har

Selene kun faa Siders Prioritet, og det omfattede tillige, i sin anden Underslægt, en uved-

kommende Fisk (Parephippvs faher); men Argyreiosus vomer var for Lacepéde ogsaa et

yderst konfust Degreb, og Navnet Selene anbefaler sig ved sin Korthed. Begge Arter (<S.

setipinnis AI. og »S. vomer L.) forekomme, som anført, langs en stor Strækning af den ost-

amerikanske Kyst fra Maine eller Kap Cod til Rio Janeiro eller Buenos Ayres, og de kjendes

ligeledes begge fra den vestafrikanske Kyst; ja de angives endogsaa begge fra den tredje

store Provins af det tropisk-atlantiske hydrozoogeografiske Rige, nemlig Amerikas Vestkyst.

Dette er muligvis rigtigt; men fra Puntarenas i Nicaragua har afdøde Prof.

Ørsted hjembragt to 6"—6V2" lange Exemplarer (159 og 172 Mm.) af en Selene-kxi, der

staar <S. vomer nær, men afviger meget bestemt ved et lavere Straaletal: D: 8.1.18;

A: 1.15. Jeg benævner Arten Selene Orstedii n. sp. lUigfinnerne, der ikke have lidt

nogen væsentlig Beskadigelse, have omtrent en Tredjedel af de lange Brystfinners Længde

og naa ikke helt til Gatfinnen , hvis forlængede første Ledstraale hos det mindre af disse

Exemplarer naar til Halefinnens Flige; Længden af Rygfinnens tilsvarende Forlængelse kan

ikke angives. Anden Straale i første Rygfinne har omtrent Bugfinnernes Længde. For-

holdet mellem Legemets Højde og Længde er ^ 1 : 1,6 å I : 1,7. Der er den Forskjel i

Legemsformen , at Forryggen foran første Rygfinne her er skraa, hos <S. vomer næsten

horizontal; hos >S. Orstedii er Panden altsaa mere høj og stejl.

Der er fra den samme større Kyststrækning beskrevet en Argyreiosus Brevoorti

Gill (Proc. Ae. Phil. 1863, p. 83). Del beskrevne Individs Størrelse er ikke opgivet; efter

hvad der er oplyst om Bugfinnerne og de øvrige Finner maa det antages at være temmelig

ungt; ved dets Straaletal kan det ikke skjelnes fra S. vomer, og med A. Brevoortii kan jeg

derfor i al Fald ikke identificere de Ørsted'ske Exemplarer.

Artikler af flere. Forfattere i forskjcllige nordamerikanske Tidsskrifter i senere Aar; Pocy i »Reper-

torio fisico-natural de la isla de Cuba«, II, p. 370 og i "Eiiumeratio pisciuni cubensiu[ii» p. SU (154).

Forklaring af Afbildningen.

Tab, V, Fig. I. Yngste foreliggende Udviklingstrin a! Seleite [Arijyrewsus] vovier (L.), afbildet i naturlig Storrelsc.
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13. Zeus; Zenopsis; (Lampris; Mene).

Zeus pungio opstilledes 1835 i «Hist. natur. d. Poiss.« som en fra Z. faber L.

forskjellig Art; da Forfatterne raadede over et stort Materiale af Hoved-Arten fra forskjellige

Steder i Middelhavet og ved Frankrigs Vestkyst, havde de Lejlighed til at overbevise sig

om, at de forefundne Forskjelligheder ikke ere afhængige af Alder eller Kjon. De væsent-

ligste Forskjellighcder skulde være, at Z. faber har 8—10 (ifølge Steindachner 7—9,

if. Giinther 7—10) Par Denskjolde langs med Basis af anden Rygfinne, Z. pungio der-

imod kun 6-6 (if. Steindachner og Giinther 4—6); og at anden, tredje og fjerde af

disse hos den sidst nævnte ere store, ovale og hvælvede, i langt liojere Grad end hos Z.

faber, hvor de ere mere ens store og mere regelmæssigt-firkantede; desuden skulle Rygpig-

straalerne hos Z. pimgio være meget tykkere (og noget kortere) end hos Z. faber; Skulder-

bladet er hos denne fladt og ender med en lille Pig, medens det hos Z. pungio lober ud

i en stor, rund, spids Torn med en flad og skarp, ud til Siden rettet Pig ved sin Basis;

men det anerkjendes (ligesom senere af Steindachner), at denne Forskjel ikke er kon-

stant, og at der heller ikke kan findes en saadan i den stærkere og spidsere Humeral-Torn

hos Z. pungio. Baade for Cuvier og Valenciennes, for Giinther og Steindachner

stillede Z. pungio sig som den sjældnere Form; G. havde kun to Exemplarer for sig

mod en hel Række af Z. faber, og St. fik ligeledes kun to fra den spanske Kyst, hvorimod

han fik talrige Exemplarer af alle Aldere (fra under 4 til over 20 Tommer) af Z. faber.

Ifølge sidst nævnte Forfatter afgiver Straaletallel i Ryg- og Gatfinne ingen Karakter imellem

dem (som man kunde formodet af Giinlher's Diagnose); at St. angiver »1 . 6» for Bug-

finnerne hos Z. faber, er vistnok ikke andet end en Fejltagelse; jeg finder I .7 hos begge

Former. Af St.s udforlige Redegjørelse for begge Arter, med særligt. Hensyn til Alders-

forskjellighederne, fremgaar der ikke noget nyt, som kunde tjene til yderligere Bestyrkelse

af den formentlige Artsforskjel, tværtimod meget, som viser, hvor variable de Kjende-

mærker ere, til hvilke man har trot at kunne holde sig. Mærkeligt nok viste af del mig

i Museet foreliggende Materiale Flertallet (8 af 15) og navnlig alle større Exemplarer sig

at tilhøre Z. pungio. Resultatet af Sammenligningen var, at disse to Former rigtignok lod

sig adskille, dog kun ved at holde sig til et eneste Mærke, Formen af anden Ryg-

finnes Benskjolde, og at det derfor maatte stille sig som meget tvivlsomt for mig, om

man kunde anerkjende dem for andet end Varieteter; man havde i al Fald trukket Grænsen

mellem dem altfor skarpt, navnlig i Henseende til Tallet af Benskjoldene langs med Ryg-

og Gatfinnen. Forskjellighederne stillede sig saaledes i denne Henseende:

Z. faber: 6—8 [9—10 if. Forfatterne] Benskjolde langs med anden Rygfinne,

7—8 [9] langs med Galfinnen; de midterste af de først nævnte udmærke sig ikke i

nogen paafaldende Grad ved Størrelse eller Form.

Vidcnsli. Selsk. Skr., 3. Uækkc, naturviJensk. og matU. Afd. XU. 6- 70
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Z. inmgio: 4—7 Benskjolde langs med anden Rygflnne, 6—8 [9] langs med Gat-

finnen; de midterste af de først nævnte udmærke sig paafaldende ved deres Størrelse samt

ovale og hvælvede Form.

Occipital-, Præorbital-, Humeral- og Mandibular-Tornene ere i Regelen vel udviklede,

eller i al Fald tydelige, hos begge Former; mindst konstante synes Nakketornene at være.

Skapular-Tornene ere store og vel udviklede, enkelte eller dobbelte, hos alle foreliggende

storre Individer af begge Former. Tre senere erhvervede Exemplarer af Z. faher, to større

og et mindre, fra Genua og Neapel, have endelig bragt mig al ønskelig Vished for, at de

to omhandlede Former kun ved den ovenfor fremhævede Forskjel i Formen af visse af

anden Rygfinnes Benskjolde lade sig nogenlunde adskille baade som yngre og som ældre,

men at denne Forskjel i øvrigt er forholdsvis ringe og Grænsen ofte rent vilkaarlig. Jeg

nærer derfor ingen Tvivl om, at der her ikke kan være Tale om Artsforskjel, men at

Z. pungio allerhøjst kan betragtes som Afart af Z. faber. Efter hvad fra anden Side er

oplyst, synes Forskjellen heller ikke at kunne være en Kjønsforskjel, men snarere en lokal,

saaledes, at paa visse Steder forekommer den ene, paa andre den anden af disse Former,

i det mindste i overvejende AnlaP).

Spørgsmaalet om de to middelhavske Formers Artsforskjellighed har sin Betyd-

ning ud over dets egne Grænser, fordi det endnu er uafgjort, hvorledes det egentlig

forholder sig med de andre indenfor Slægten opstillede, fremmede Arter — hvor mange

der i Virkeligheden kjendes, og om de alle kunne forblive i den samme Slægt, — og

del var derfor højst ønskeligt først at kunne klare sig det af disse Artsspørgsmaal,

der laa nærmest. Jeg har af de i geografisk Henseende fjærnere Former kun havt Lej-

lighed til at underøge en, nemlig et lidt over 12 Tommer langt Exemplar af Z. australis

Richrds. fra Sydney. Denne Art er af Dr. Giinther, som havde Adgang til Richard-

son's Original -Exemplar, forenet med Z. faber, og Steindachner-) opfører ligeledes

denne sidste som nyhoUaudsk, uden videre Bemærkning. Dette er imidlertid uden

Canestiini (Fauna d'Italia, Pesci marini, p. 104) opfoier kun Z. faber og synes slet ikke at kjende

Z. pungio af Autopsi; han citerer Perugia (formodentlig »Catalogo dei Pesci dell' Adriatlco, Trieste,

1866«, et mig ubekjendt Værk) som betragtende Z. pungio som den yngre Form af Z faher. Hertil

bemærker Ninn i (Materiali per la fauna Veneta, Alti del reale Istiluto Veneto di scienze, lettere

ed arli, 1877—78, pp. 1058—1067) med god Grund, at dette ikke kan være rigtigt, da han har voxne

C/a Meter lange) Exemplarer af begge Former for sig. Efter denne Forfatter er Z. pungio den eneste

af disse « Arter«, der lorekommer i Adriaterhavet, Z faber er ganske fremmed for delte. (Omvendt

anfører Stossich, •Bollet. Soc. Adr. Trieste", V, p. 4C, kun Z./aJo- fra Adriaterhavet, uden at nævne

Z. pungio.) Ninni, som derfor kun af Z. pxmgio har havt et storre Antal Exemplarer for sig, men

kun 1 Z. faber, er kommet til lignende Tvivl som jeg med Hensyn til disse to »ArtcrS" Selvstændig-

hed, som jeg af hans Afhandling kan se, at heller ikke Costa ancrkjendte. Jfr. ogsaa nogle Ue-

mærkninger af Giglioli i den ovenfor anforle Fiskefortegnelsc. Italiens Ichthyologer synes altsaa

at v;ere enige om kun at anerkjende én Art, det vil altsaa sige, om at inddrage Z. pungio.

Silzungsb. Ak. Wien, LVI Bd. »Zur Fischfauna von Port Jackson« (Ichthyol. Notizen, VI, S. 18).
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Tvivl urigtigt. Efter Beskrivelsen og Afbildningen i »Voyage of H. M. S. Erebus und

Terror« (p. 36, 148, pi. XXV, flg. 1) skulde fjerde Rygpigstraale være den længste, ikke

anden eller tredje; jeg kan derom kun sige, da tredje Straale er afbrudt, at den fjerde paa

det foreliggende Exemplar ikke er længere end anden; derimod kan jeg bekræfte Rigtig-

heden af R.s Angivelse af 14 Brystfinnestraaler (ikke IS, som er det konstante Tal

hos Z. fabcr og Z. pimgio); dernæst ere Finneskjoldene paafaldende smaa og svagt tornede.

Bryst- og Bugskjoldene "scarcely spiniferous« ; der findes hverken Nakke-, Skulder- eller

Præorbital-Torne, kun en meget stor Humeral-Torn og en lille Præoperkular-Torn. Panden

frembyder den Forskjel, at dens Cristce longitudinales ligge fjærnere fra hinanden end hos

de middelhavske "Peters-Fiske«. Derimod stemme de andre Finnestraaletal med disses:

D: 10.23; A: 4.22; V: 1.7 (ikke 1.5, som Richardson har det); C: 1.13.1.

Skjoldenes Antal ligeledes: Brystets 7, Bugens 9, Rygfinnens 6—7, Galflnnens 7. For saa

vidt som jeg kan dømme efter et eneste Exemplar (i Forbindelse med Richardson's

Beskrivelse), maa jeg hævde, at Z. australis er en fra den (eller de) middelhavske for-

skjellig, fuldt berettiget, selvstændig Art.

Derimod turde det vel fortjene ny Undersøgelse, om dens Naboer mod Vest og

Nord ere forskjellige fra den; der tillægges ogsaa Z. japonicus 14 Brystfinnestraaler (baade

af Schlegel og Bleeker), og jeg finder overhovedet ingen anden væsentlig Forskjel frem-

hævet mellem denne Form og Z. australis, end at Japaneseren har »tornede« Bugskjolde, i

hvilken Henseende man kan finde stor individuel Forskjel hos middelhavske »Peters-Fiske«,

hvortil endnu kommer, at Afbildningen i »Fauna Japonica« ikke viser disse Torne tydeligere

end jeg finder dem hos Z. australis. Ved at sammenholde Museets Exemplar af denne, fra

Sidney, med de foreliggende Beskrivelser (SchlegeTs og Bleeker's) og Afbildninger

(Krusenstern's og »Fauna Japonica's«) har jeg overhovedet ikke formaaet at udfinde nogen

væsentlig Forskjel. — Det mærkeligste ved de to store (2 Fod lange) kapske Individer i

Londoner- og Pariser-Museet er Finneskjoldenes store Antal: --; det bør dog i denne Anled-

ning bemærkes — uden at lægge for megen Vægt derpaa, — at der efter Steindachner's

Bemærkninger om Z. faber synes at finde en Tiltagen af disses Antal Sted med Alderen;

det var derfor ikke utænkeligt, at hint store Antal var en Alders-Karakter. Brystflnne-

straalernes Antal hos Z. capensis angives til 15; at der angives »1.5« Bugfinnnestraaler

hos samme, er naturligvis lige saa urigtigt, som det har vist sig at være hos Z. au-

stralis og Z. japonicus, for hvis Vedkommende Fejlen er rettet af Bleeker; man har ikke

været opmærksom paa, at den hele .^c;«-Gruppe har mere end 5 bløde BugQnnestraaler,

og derfor ikke set rigtig efter. Det vilde under alle Omstændigheder være rimeligere,

at Z. australis og Z. japonicus faldt sammen , end at den først nævnte , som det for Tiden

antages , skulde være identisk med Z. faber og denne Art saaledes have to Udbrednings-

kredse, adskilte ved, at Z. capensis skjød sig ind imellem dem.

70'
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l'aa voru Kundskabers nuværende Standpunkt er det næppe berettiget at betragte

Zeus-Slægien (s. str.) som "poissons de baute mer» (Cuv. Val.) eller som virkelig pelagiske eller

Dybbavsfiske. Der er heller ikke i vore pelagiske Indsamlinger forekommet nogen om denne

Slægt mindende Form; dennes tidligste Udviklingstrin ere endnu ganske ubekjendte. Hvad

jeg om den senere Udvikling kan anføre, efter en Sammenligning af en Række Excmplarer

af meget forskjellig Størrelse, er kun dette, at som bos mange andre Fiske er Forholdet

mellem Legemets Højde og Totallængden (Halefinnen her medregnet) gunstigere for Længden

(om end med en Del individuel Variation), jo større de ere: 1 : 2,8 (sjældnere 2,6) hos

større, 1 : 2,3 a 2,5 hos yngre. Bugfinnerne kunne hos yngre naa til Spidsen af Gatflnnens

Pigstraaler; hos de ældre naa de kun til midt paa disse eller til den første Straales Rod;

deres Længde er nemlig hos de slørre ikke V4, hos de yngre ^/s til -/s af Totallængden,

hos hine kun dobbelt saa lange som Drystfinnerne, hos disse over 3 Gange; ja de kunne

være absolut kortere hos større Exemplarer end hos mindre. Bugfinnernes Aftagen i

Længde under Udviklingen viser sig altsaa at være et Træk , der kommer igjen paa mange

Steder i Makrelfiskenes store Formgruppe.

At G i 11 har opstillet Slægten Zenopsis for Z. conchifer (Madera) og Z. nebulosus

(Japan) synes at maatte billiges; samme Forfatter nævner en Z. ocellatus Storer som til-

fældigt funden ved Massachusetts, men tilføjer, at den maaske er identisk med Z. conchifer.

Er min Formodning riglig, at Zenopsis er en Dybhavsform, skærpes derved indirekte

Fordringerne til Arternes Diagnostik; Forskjelligheden mellem de to ^ Arter«, Atlanter-

havets og det stille Havs, kunde derfor, set i denne Belysning, maaske nok trænge til ny

Stadfæstelse, da den synes at reducere sig til Antallet af Skjolde langs Finnerne og foran

Bugfinnerne , i hvilke Henseender nogen individuel Variation vel nok kunde gjøre sig

gjældende ; den geografiske Afstand kan i dette Tilfælde ikke være tilstrækkelig over-

bevisende, skjønt det maa indrømmes, at, som Sagen staar for Øjeblikket, er der kun

Grund til at bolde dem adskilte ad interim.

Lampris guttatus horer ligeledes til de vidt udbredte Dybhavsfiske; fra Sydgrøn-

land, Island og Færø kan den paavises til Middelhavet, Madera og Cuba. Yngre Former

ere dog aldrig forekomne i vore pelagiske Indsamlinger. En saadan, fanget i Gascogne-

Rugten, har imidlertid foreligget Cuvier, hvem vi derfor skylde den eneste Oplysning,

der haves, om Aldersforandringen hos denne Fiskeslægt. Det fremgaar af hans Reskrivelse,

at den "lille« GlansDsk (hvis Størrelse desværre ikke angives) især udmærkede sig ved en

betydelig Forlængelse af sit forreste Gat- og RygOnneparti.

Under Mene maculata (Schn.) har Giinther (Gat., II, p. 415) en interessant

iNolis om en 1 Tomme lang lille Fisk fra det aabne Hav, om hvilken det hedder: « Young

age or distinct species? Dorsal fin with 9 spines (i Stedet for 3 eller i), anal with 2 (som

ikke findes hos Mene maculata)] Ihe rays of the latter do not show any peculiarity»
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(o: ere ikke iindergaaodc den karakteristiske Omdannelse , som ndmærker den omhandlede

Art og dens eoceue Repræsentant, M. rhomhca fra Monte Boica [Gasteronemus rlwmbeus

Ag.]|. Mig er en saadan Form ikke forekommet i vore pelagiske Indsamlinger; men det er

vistnok hojst sandsynligt, at l)r. G. i den af ham paa ovenanførte IMaade omtalte Fisk med

Rette formodede en ung 3Icnc maculata, og der er derved i saa Fald givet en Antydning af

den Forvandling, som ogsaa denne Art uden al Tvivl undergaar — en Antydning, som

pirrer Forventningen om, hvad Fremtiden vil oplyse om den endnu aldeles ukjendte Meta-

morphose hos saadanne Slægter som Zeus og Lampris.

14. Psettiis; Zanclus og Gnathocenlrum ; Plulax.

Der vilde ikke været Anledning for mig til her at omtale Slægten Psettus — thi

dels er det ikke en pelagisk Slægt, dels har jeg intet at oplyse om dens mulige Form-

forandringer — dersom der ikke med Hensyn til den var et Par Fejltagelser at berigtige.

Den ene — som rigtignok delvis er berigtiget af andre M — er den, at der fraskrives denne

Slægt Ganetænder-); alle mig foreliggende Exemplarer have i Overmunden 5 anselige

Grupper af liartetænder: 1 paa Vomer, 1 paa Palatina og 1 paa Pterygoldea paa hver Side.

Den anden er, at man hidtil under Navnet P. rlwmbeus har sammenblandet to Arter. De

fire mig foreliggende Arter^) skjelnes let paa folgende Maade

:

1. P. sebæ CV. (»Ilist. nat. d. poiss.», pi. 189). Ilojden (d. v. s. Afstanden fra

Spidsen af Rygfinnen til Spidsen af Gatflnnen) er en halv Gang større end Længden fra

Snudespidsen til Spidsen af Ilalefinneu: Forholdet mellem begge Dimensioner altsaa som
3:2. (iMaaske tiltager Højden forholdsvis med Alderen; af de to foreliggende Exemplarer,

som have en Længde af IGO og 125 Mm., er Højden forholdsvis størst hos det større.)

Øjets Tværmaal er lidt mere end ^/a (^/s) af Hovedets Længde; Overkjævebenet naar til en

Linie fra Pupillens Forrand. Straaletallet*): D: 8.30—33; A: 3.37—38. (Vestafrika.)

2. P. ai-genteiis L. ("Voy. of Erebus & Terror«, Fishes, pi. 35, fig. 1). Højden

') Kner: Reise v. Novara, Fisctie, S. 164; Klunzinger: Fische d. RoUien Meeres, I, S. 125; Stein-
dachner flere Steder, bl. a. -Zur Fisehfauna von Port Jackson in Australien" (S. B. Ak. Wien,

Lill), S. 25. -Kner's statement tliat P. argenteus has teetli on the palate is perfectiy correet, and

also P. falciforniis and sebæ are provided wilh sudl leeth«. ("Zoolog. Record.«, II, p. 187.)

') Hist. nat. d. Poiss., VII, p. 240; Guntlier, Catal., II, p. 4S6.

') En -Psettus orbicularis' beskrives af Guichenot i «Mém. Soc. Se. Natur. d. Cherbourg«, 1866,

p. 136, fra Madagaskar. S te indachner's P.panamensis (Ichthyol. Beilr., III, S. B. Ak. Wiss. Wien,

LXXII, f. 51, pi. VII, fig. 3) er vistnok med Rette udsondret som egen Slægt {Parapsettus St.).

*] Angives her og i det følgende efter egne Tællinger; for ovrigt henvises til Literatureu.



558 150

(s. ovenfor) ur lidl (V12— Vis) større end Længden; Ojcls Tværmuul er lidt mere end en

Tredjedel (^ s) af Hovedets Længde, og Overkjævebenet naar til en lodret Linie fra Pupillens

Forrand eller fra et Punkt mellem denne og Øjehulens Rand. D: 8.28-29; A: 3.28—29.

(Singapore, Penang; Nyliolland; Kina.)

3. Fs. rhomhcus Forsk. («llégne Animal» , éd. illust., pi. 42, fig. 2). Højden er

kjendelig (V5) mindre end Længden; Forholdet omtrent som 1 : 1,2. Øjets Tværmaal

indeholdes over 3 (SV'e) Gange i Hovedets Længde; Munden er lille, og Overkjævebenet

ender i Linie med Øjets Forrand. Straaletal: D: 7— 8.28; A: 3.28—30. (Røde Hav,

Mauritius.)

4. Fs. falciformis Lac. Hojden er omtrent en halv Gang mindre end Længden;

Forholdet omtrent som 2:3. Øjets Tværmaal er lidt over V's af Hovedets Længde; For-

holdet er som 1:273. Overkjævebenet naar til en lodret Linie fra Pupillen. Straaletal:

U: 8.27—28; A: 3.27—28. (Ostindien.)

Exemplarerne afvige saa lidet i Størrelse, at de her fremhævede Forskjelligheder

ikke kunne have deres Grund i Aldersforskjelle. At de under 3 opførte Exemplarer ere den

ægte Ps. rhombeus, fremgaar af en Sammenligning med For sk ål s Original -Exemplar,

et halvt Skind, som opbevares i Museet i hans ^Herbarium Ichthyologicumn. Berettigelsen til

at søge Linné's «argenteus» i Arten 3 maa især søges i hans Udtryk nCorpus . . . latius

(o: højere) quam longum«. Richardson (1. c, p. 69) skjelnede den rigtigt fra Fs. rhom-

beus, og det er mig kjært atter at kunne indsætte »den store britiske Ichthyologs« Art i

sin Ret. Det bor dog bemærkes, at vore Exemplarer have et tydeligt Baand fra Nakken

til Øjet ligesom Fs. rhombeus^}; maaske findes det hos alle Fsettus-Arier, især som yngre.

Saa vidt hidtil vides, er Fs.argenteus en østlig, Ps. rhombeus en vestlig Art; dog er det vel

muligt, at naar man lærer at skjelne mellem dem, vil det vise sig, at de forekomme jævn-

sides. — Om Ungerne af denne Slægt besidder jeg ingen egne Oplysninger; S tein

-

dachner har i sit Værk over "Senegals Fiske« beskrevet de plettede Unger af Ps. Sebæ.

Da Dr. Gi'inther i «Fische d. Siidsee» har afset en Tavle (pi. 92) paa at oplyse

de Forandringer, som Zanclus comutus undergaar med Alderen, og bl. a. vist, at Z.

canescens, som af Guichenot (Ann. Soc. Linn. Maine & Loire, IX) var gjort til 'J'ypus

for en egen Slægt: Gnatlwcentrum , kun er et Udviklingstrin af Z. comutus, behøver jeg

ikke at opholde mig længe ved denne Slægt, som maaske nok tør henregnes halvvejs til

den pelagiske Fauna; de unge «.2. canescens« L. (C. V.), 2V3— 2-/3" (60—70 Mm.) lange,

som ligge til Grund for Valenciennes' s Beskrivelse af hans «Z. centrognatlius«, vare

fundne af Dussumier i en Dolfin-Mave paa 1°N. Br. og 76° 0. L. (fra Paris), og V.

udleder sin Arts formentlige Sjældenhed netop af dens Analogi med Stemoptyx i Henseende

Day (Fishes of India, pi. LI, B, fig. 5) afbiUlcr 2 Baand hos PI. argenteus; hans PI. falciformis

(pi. LI, A, Dg. 6) er vistnok PI. rhombeus Forsk.
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til pelagisk Liv. Uagtet der vistnok ikke er Grund til at bestride Rigtigheden af den

Giinther'ske Opfattelse af «i^. canescens" som Ungen af Z. cornutus, vil jeg dog be-

mærke, at Museets mine '". Exemplar — 80 Mm. til Halefinnebugtens Bagrand — skjønt

fuldt udfarvet og med Munden mere fremstaaende end Giintlier's overste Figur, dog

endnu tydelig viser den Pig paa hver Side over Mundvigen , som har foranlediget V.s

Artsnaxn og Guichenot's Slægtsnavn; Bugfinnerne ere endnu hos dette Exemplar

forholdsvis lange, men forkortes vistnok med Legemets Tilvæxt i Størrelse. Pande-

hornene synes ikke at udvikles lige tidligt hos alle Exemplarer; de ere meget tydelige

allerede hos Exemplarer, der maale 120—125 .Mm. til Halefinnebugtens Band, og temmelig

tydelige hos et paa 100 Mm., men næppe i Frembrud hos et paa 145 Mm. Det vil være

Ichlhyologerne bekjcudt, at Bleeker endnu holder disse 2 »Arier« adskilte i sit »Atlas

Ichthyologique«, IX Bd., p. 77 & 78, pi. 366, fig. 1— 3 (1878). Han synes ikke at have

kjendt det Hefte af »Fische d. Si'idsee«, hvori Giinther forenede dem, uagtet dette bærer

Aarstallet 1876; maaske har han og.saa ladet sig lede af, at hans største «canescens« vare

lidt større end hans mindste « cornutus«. Men dette er næppe mere end et af de mange

Exempler paa, at slige Forandringer ikke altid absolveres lige tidligt. De af Bleeker

afbildede lige store Exemplarer af begge Former ere i øvrigt kun lidet forskjellige, den saa-

kaldte »canescens« mindre forskjellig fra den unge »cornutus« end denne er fra det af

Giinther afbildede yngste Stadium. Jeg kan derfor ikke komme til andet Resultat end,

at der kun kjendes én Zanclus-An, der undergaar visse Forandringer, som have givet

Anledning til Opstillingen af Alderstrin som særegne "Arter.

Slægten Platax trænger endnu delvis til en Revision. Dens Historie , i de senere

Aar, er ret lærerig. Dr. Giinther bemærkede allerede i »Catalogue" (II, p. 489 1, at

Arterne af denne Slægt synes at undergaa betydelige Forandringer med Hensyn til Finne-

formen og Farverne efter Alderen. De i »British Museum« den Gang opbevarede Exem-

plarer henførtes til 3 eller 4 Arter: M. vespertilio, orbicularis (hvilken han dog ansaa for

kun at være den ældre Form af PI. vespertilio), arthriticus og teira; foruden dem opførtes

dog 3 Arter efter Cuvier og Bleeker (PL Boersii, Reynoldi, xanthopus); de øvrige af

Forfatterne beskrevne ere enten Synonymer til de 4 ovennævnte eller aldeles usikre (PL

punctulatus CV, PL gambret lilkr.) , eller de høre helt andre Steder hen (PL ocellatus,

scalaris). I »Fische d. Sudsee» reduceres de 4 ovennævnte Arter egentlig til 2, idet PI.

orbicularis og vespertilio udgjøre den ene, PL arthriticus og tevra tilsammen den anden;

men de der meddelte korte Beskrivelser skulle just ikke vække stor Tillid til disse Arters

Uafhængighed af hinanden. Det siges saaledes om /'/. teira, at den er meget let at for-

vexle med PL orbicularis, men synes konstant at have nogle Rygpigstraaler færre; at Plov-

benet er tandløst hos sidst nævnte, men har nogle Smaatænder hos forst nævnte. (Efter

min Erfaring optræder samme Art (PL teira) med og uden Vomer-Tænder, d. v. s. de falde
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til Dels ud med Alderen, snart tidligere, snart senere.) Det angives fremdeles, at de 2—3

mørke Tværbaand , som pryde yngre Exemplarer af begge Arter, forsvinde med Alderen,

og at meget unge Exemplarer (af PL orhicularis) ere prydede med hvide Pletter. Om
Slægten i det hele faar man den interessante Oplysning, at Ungerne ere forholdsvis

meget højere end de gamle {PL orhicularis f. Ex. som ung højere end lang, som

ældre omvendt), og at Bugfinnerne saa vel som de af de forreste Dlødstraaler i Ryg-

og Gatfinnen dannede Forlængelser blive kortere eller til Dels — de sidst

nævnte — forsvinde med Alderen. Detle sidste stemmer ganske med mine egne

Erfaringer; det første kan jeg ligeledes til Dels bekræfte, skjønt intet af de mig fore-

liggende Exemplarer naar deu for Arterne angivne betydelige Størrelse af 18—20, maaske

24 Tommers Længde'). En af de i "Catal. of Fishes" opførte Dleeker'ske Arter maatte

jeg fremdeles stryge af Artsfortegnelsen; «P/. Boersii« er, efter et i Museet værende Ori-

ginal-Exemplar fra I)r. IJleeker selv, kun en yngre PL teira (hvad den nu afdøde Op-

stiller af Arten i øvrigt selv senere bar erkjendt). Meget kunde altsaa tyde paa, at der

i Slægten Platwc allerhøjst vilde blive tilbage de to gamle Forskål'ske Arter: PL orhicularis

(vespertilio Bl.) og PL teira; de naa omtrent samme Størrelse og staa i det hele vistnok

hinanden meget nær. Heller ikke Day kjender andre end disse to-). Efter Giinther

skulde PL teira som yngre have længere Finneflige end PL orhicularis, hos hvilken de

aldrig, som hos hin, ere længere end Fiskens Totallængde. Dette synes nu ikke at kunne

have nogen stor Betydning; men maaske kunde andre gode distinktive Karakterer ud-

peges? Blandt de Karakterer, som Klunzinger («Fische d. Roth. Meeresu, i, S. 791— 92)

anvender for at skjelne mellem de nævnte to Arter, — thi han distingverer ogsaa kun

disse to — lægger man særligt Mærke til Tandformen, et Punkt, hvortil jeg ret slrax

skal komme tilbage.

Jeg kunde imidlertid ikke anse Sagen for uddebatteret ved kun at anerkjende disse

to Arter. Af de mig foreliggende 15 Exemplarer ere de 10 rigtignok kun ældre og yngre

Exemplarer af PL teira, og jeg kan, som sagt, bekræfte, hvad der for dens Vedkommende

er anfort om de Forandringer i Artens Fysiognomi, som Finnernes Reduktion fremkalder

under Væxten; men de 5 andre Exemplarer repræsentere efter min Mening ikke mindre end

3 Arter. Til at opnaa fuld Vished herom for alle fires Vedkommende og til overhovedet

at udrede Arlsforholdene indenfor denne Slægt var dette Materiale dog for ufuldstændigt;

for om muligt at foranledige denne Undersøgelse optaget paa ny af andre, besluttede jeg

at skænke de 4 af mig skjelnede Formor en noget nærmere Omtale i dette Arbejde.

') DIeeker's slorste Exemplarer vare 3G0— 3S0 Mm., a: t3''i til li'hi", som vore støisle P. teira

omtrent.

2) Fishes or India, p. ?3o—30, pi. LI, A, fig. 5 og LI, B, Og -i.
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Efter at jeg havde underkastet Museets Materiale af Flataw-Forwer denne Bearbejdelse,

men førend Tavlernes Udførelse var saa vidt fremmet, at dette Skrift kunde overgives til

Bogtrykkeren, modtog Universitets-Bibliotheket imidlertid de Hefter af Bleeker's "Atlas

Ichthyologique«, hvori /"/ato^-Slægtens Arter ere beskrevne og afbildede. Jeg saa deraf,

at Bleeker for saa vidt var kommet til et lignende Resultat som jeg, som han kun

anerkjendte 4 Arter (teira, vesperlilio, pinnatus og batavianus) , naar man ser bort fra

en femte Form (FL melanosoma), som han kun kjendte af et meget ungt Exemplar, og som

han selv ansaa for tvivlsom. Hans Synonymi stemmer ikke ganske med Gi'inther's,

idet disse to Forfattere ikke ere aldeles enige om Fordelingen af de talrige Nominal-Arter

under F. vespertilio og tehxi; men dette er jo ogsaa mindre væsentligt. Et Blik paa de

Bleeker'ske Figurer vil strax vise, at hans Erfaringer bekræfte begge de Gi'mther'ske Sæt-

ninger om Forandringen med Alderen, ogsaa den, at Legemsformen er forholdsvis meget

højere hos Ungerne end hos de gamle. Han karakteriserer nogle Arter ved Besiddelsen af

Vomeropalatin-Tænder [F. pinnatus og batavianus), andre ved Mangelen devA( [F. vespertilio og

nielanosorna), men erkjender selv, at denne Karakter ikke er konstant hos P. teira, der har

dem som yngre, men mangler dem som voxen. Derimod har Bleeker ikke lagt Mærke til

den allervigtigste Karakter — K I u n z i n g e r er overhovedet den eneste , som hidtil har

skænket den nogen Opmærksomhed — nemlig Tandformen. Af denne Grund kan jeg

ikke med den fuldkomneste Sikkerhed føre alle Museets Arter tilbage til de Bleeker'ske.

For at foranledige en Revision af disse med Hensyn til dette Punkt skal jeg noget nærmere

omtale hver af de 4 Former, som jeg har kunnet distinguere.

A. Den yderste Tandrækkes trefligede Tænder have Fligene lige

store.

1. Flataæ teira (Forsk.). Tandbesætningen faar ved den ovenfor fremhævede Om-
stændighed et Fysiognomi, som er meget forskjelligt fra de tre andre Formers. Straale-

tallet (efter 7 Exemplarers Tælling): D: 5.30—33; A: 3.23—24 (A: 3.23 forekom kun

én Gang)i). Vomer-Tænder findes hos de yngre, men mangle hos et af de større

Exemplarer samt hos nogle af de middelstore ; hos de to allerstørste findes der derimod

en lille Gruppe. Forholdet mellem Legemets Hojde (maalt fra den anden Gatpigstraale

til den anden Rygpigstraale) og Totallængden (fra Snudespidsen til Halefinnens Bagrand)

varierer hos en Række Exemplarer fra 1 : t,l til 1 : 1,3, uden Hensyn til disse Individers

forskjellige Størrelse, undergaar altsaa ikke nogen kjendelig eller bestemt Forandring med

Alderen indenfor den af denne Række af Individer repræsenterede Størrelse; derimod

er Forholdet = 1 : 1,4 a 1 : l,.5 hos vore to største, c. 14 Tommer lange Exemplarer.

') Hos et meget uiigt Exemplar (34 Mm. langt, 27 Mm. hojt) finder jeg D: 5.34, A: 3.26 (hvilket

ogsaa falder indenfor Bleeker's Formel for Arten). Det er uden Aftegning, og som man vil se af

de opgivne Maal, allerede mere langt end liojt; Finnernes Forlængelser ere liojst ubetydelige. Der

er ikke taget Hensyn til dette Exemplar i, hvad ovenfor 1 Texlen er anfort om F. teira.

ViJcnsk. Selsk. Skr,, 5. Hække, naturviilonsk. o? malh. Afd. XII. G. 71
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Hovedets Længde forholder sig til Totallængden som 1:3,8 a 1:4,2—4,4; Regelen

synes i det hele at være den, at det med Individets tiltagende Størrelse bliver for-

holdsvis lidt mindre. Ojet er som sædvanlig størst hos yngre Individer (1:2,8); hos

større er Forholdet til Hovedets Længde som 1:3,1, 1:3,7 eller 1:4, hvilket dog ikke

strængt ndelukker, at af to Individer det større jo kan have et ogsaa forholdsvis større

Øje end det mindre; dets Afstand fra Hudfolden bagved Fijæveleddet er hos middelstore

Individer netop lig med dets Tværmaal, men baade hos ældre og yngre lidt mindre end

dette. Bugfinnerne ere hos de yngste endog lidt længere end eller i det mindste saa lange

som Fiskens Højde (maalt som ovenfor), hos yngre i al Fald længere end den halve Total-

længde; hos halvstore længere end Legemets halve Højde, hos mere end halvstore (233 Mm.)

lidt kortere end denne; de naa da kun til lidt ind paa Gatfinnens Begyndelse; hos de

allerstørste (360—375 Mm.) er endelig Forholdet som 1 : 2,7 å 2,8, de ere altsaa ikke meget

længere end en Tredjedel af Legemets Højde, og de naa ikke til Gatfinnen. Gat- og Rygfin-

nens blødstraalede Parti forkortes ligeledes under Udviklingen; hos de yngre er f. Ex.

Rygfinnen betydelig længere end Fiskens Totallængde; saa lig denne; derefter mindre end

samme, men dog større end Fiskens Højde; saa meget mindre end denne sidste; hos de

allerstørste ikke halv saa høj (langs med Finneslraalerue) som Legemets halve Højde, og

hos dem forlænge Spidserne sig slet ikke ud over Finnens øvrige afrundede Omrids.

Femte Rygpigstraales Længde (maalt fra første Rygpigstraale) synes ogsaa at undergaa nogen

relativ Forandring; den er hos yngre lig med Legemets halve Højde eller noget mindre,

men meget større end Hovedets Længde (Forholdet er som 9:7 eller 3:2); hos de større

er den kun ubetydeligt længere end Hovedet og har kun Vj af Legemets Højde
,
hos de

allerstørste er den endogsaa kortere end Hovedet er langt. Disse meget store Exemplarer

udmærke sig ved Pandens Højde og det næsten aldeles lodrette Profil.

B. Af Tændernes Flige er den midterste meget kjendelig større end

de andre.

2. PLvespertUio (Bl.). Et 215 Mm. langt Exemplar fra Mauritius. Straaletallene:

D: 5.34; A: 3.26. Legemsformen høj (Forholdet mellem Højde og Længde som 1:1,1),

Hovedels Længde en Fjerdedel af Totallængden som hos FL teira; Øjets Tværmaal for-

holder sig ogsaa som hos denne (1 : 3,7), dets Afstand fra Kjæveleddet er forholdsvis stor

(lidt større end dets Tværmaal); 5te Rygpigstraale kort som hos FL ieira, kortere end

Hovedets Længde; Bugfinnerne lidt kortere end Legemets halve Hojde, og de ikke segl-

formig forlængede Ryg- og Gatfinners Længde (Højde) betydelig mindre end Legemets Højde;

Vomertænder mangle.

Original-Exemplaret af Forskåls " Chætodon orbicularis« er endnu tilstede i Museet.

Det er et halvt Skind af et 230 Mm. langt Exemplar. Tandform og Slraaletal (D: 5.34;

A: 3 . 26) stemme med det ovenfor karakteriserede, kun lidet kortere, men højere Exemplar;

men Formen er, synes det, ikke saa lidt forskjellig, mindre langstrakt; dets Hojde absolut

mindre, dets Længde derimod, som anført, absolut storre. Man skulde heraf snarere tro,

at Variationen i Proportionerne er individuel, end at den staar i et bestemt Forhold til

Alder og Udvikling. Dog maa dette anses for tilstrækkelig godtgjort ved Giinther's og

Bleeker's Undersøgelser.
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C. Tandfligenes midterste Spids er betydelig længere end de to

andre, aldeles prædominerende.
3. FL hatavianus CV. Straalelallet : D: 6.31; A: 3.23, stemmer bedst med

PL teira. Højden er lidt mindre end bos PL teira af samme Storrelse (1 : 1,4), Ojet

middelstort (I : 3,1), dets Afstand fra Kjæveleddet ikke stor; Hovedets Forliold til Totallængden

det sædvanlige (1 :3,8); Dugfinnernes Længde er større end Fiskens halve Højde; 5te Ryg-
pigstraale omtrent lig med Hovedets Længde; Ryg- og Gatfinnen ere allerede stærkt for-

kortede, forst nævntes Længde (Højde) betydelig kortere end Legemets Hojde; Vomer-Tænder
ere endnu tilstede hos det 180 ftlm. lange Exemplar fra Batavia. SammenUgnet med
Bleeker's to Afbildninger (pi. 381) af et ældre og et yngre Exemplar viser det sig at staa,

i Henseende til Fysiognomi og Finnernes Længde, mellem begge disse, men dog nærmere

ved det mindre af dem. Jeg er derved bleven bestyrket i min Henførelse af det til denne

Art, til hvilket Resultat jeg allerede var kommet, inden Bleeker's Afbildninger bleve mig

bekjendte.

4. PL pinnatus (L.)? Denne Art, hvoraf der ligeledes kun foreligger mig et halvt

udviklet, 180 iMm. langt Exemplar, afviger ved Straalelallet, D: 5.36; A: 3.28, altfor meget

fra den foregaaende, med hvilken den stemmer i Tandformen, til at jeg kan forene dem; det

udmærker sig ogsaa ved, at den femte Rygpigstraale er paafaldende lang (over det halve af

Fiskens Højde). For ovrigt er Hovedet lidt længere end det plejer at være Tilfældet hos PL teira

(1 : 3,6) og Ojet stort (1 :2,6), dets Afstand fra Kjæveleddet forholdsvis ringe. Rygfinnens

blødstraalede Parti er kun lidet kortere (lavere) end Fiskens Totallængde, Bugfinnernes

Længde hg den halve Totallængde. (Exemplarets specielle Findested er ukjendt.) Da
Ganetænder ere tilstede, hvilke frakjendes PL melanosoma, antager jeg det for sandsynligst,

at det er Bleeker's PL pinnatus (L.). Omridsene stemme, naar man tager Hensyn til, at

Exemplaret er noget ældre, Finneforlængelserne derfor ikke fuldt saa enorme, vel nok med
B.s Afbildning af den unge PL pinnatus (pi. 380, fig. 1); men den sidste Rygpigstraale er

lidt længere end paa Afbildningen.

Man vil se, at jeg kun af én Art har kunnet undersøge et større Anlal Exemplarer

af forskjellig Alder og Størrelse og derfor ikke har kunnet tage Hensyn til Aldcrsforskjellig-

hederne ved de andre; min Karakteristik af dem er derfor ufuldstændig. Ved at indføre det

her fremdragne Moment, Tandformen, der hos PL teira holder sig aldeles uforandret

i alle foreliggende Aldere, i Diagnosen, vil det imidlertid kunne lykkes at diagnosticere

Arterne paa en langt mere tilfredsstillende Maade end for; thi det meste andet: Farve-

bælterne, Legemets Omrids, Finnernes Forlængelser, Pigstraalernes Længde o. s. v. er

underkastet store Variationer, som mindre ere individuelle end Følgen af en bestemt med

Alderen følgende Metamorfose. Uden Tvivl er der ogsaa i denne Henseende, og navnlig

med Hensyn til det Tidspunkt i Alderen, da enhver af disse Forandringer indtræder, noget

karakteristisk for hver Art, saaledes at hine Karakterer til en vis Grad maaske ville kunne

benyttes som Hjælpekarakterer, men kun relativt, for Individer af en vis given Størrelse.

Hovedvægten maa imidlertid lægges paa Tandformen, og de 3 karakteristiske Modifikationer,

71*
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hvormed denne træder op, lages som Udgangspunkt. Set i Sammenhæng med »Uemimeta-

morfosen« hos Carangiderne (GaUichtlnjs, Selene o. s. v.) frembyder den individuelle Meta-

morfose hos iVatø*'-Slægten interessante Analogier, og saa meget mere syntes det mig

rigtigt at ofre nogle Sider paa Fremstillingen af disse Forhold.

15. Scomberesox saurus.

"Makrelgeddernes" Gruppe {Scomberesoces) har næppe endnu fundet sin endelige

systematiske Plads. Sammenstillingen af de Fiskefamilier, hvis »nedre Svælgben« ere

sammenvoxne eller inderligt forbundne, til én Gruppe (Fharyngognatki) har for længe siden

vist sig uheldig og unaturlig. Med Physostomerne, med hvilke de dele Karaktererne som

i' Blalacoptcri abdominales« , synes det, paa Grund af den manglende Luftgang, vanskeligt at

forene dem, naar der ikke paavises meget stærke Aflinitetsforhold til bestemte Grupper af

Physostomer; med Scomberoiderne, med hvilke Agassiz sammenstillede dem, frembyde

de vistnok Ligheder, men disse ere væsentlig af habituel Art og kunne uden Tvang tydes

som Analogier, maaske begrundede i begge Familiers delvis pelagiske Natur. De, der for-

fægte Makrelgeddernes Affinitet med Physostomerne, f. Ex. Giinther, som urgerer deres

Slægtskab med Cyprinodonterne, maa da tænke sig dem som »Physostomer^ med oblitereret

og til sidst fuldstændig forsvunden «ductus pneumaticus" ; men det samme kan man vel fra

et fylogenetisk Standpunkt sige om alle Phi/socli/sti , blødfinnede eller pigflnnede. Alligevel

er denne Anskuelse maaske den rigtigste. I det konstante Tal af 6 Straaler i Bugfinnerne

har jeg været tilbojlig til at se et Fingerpeg over mod Aphysostomerne; men det samme

er jo Tilfældet f. Ex. hos Mormyrerne og hos mange Cyprinodonter, om der end hos denne

sidste Gruppe er nogen Variabilitet (5—8) i denne Henseende.

Jeg berører dette systematiske Spørgsmaal her, fordi jeg her har at gjøre med

denne Gruppe (og særligt med en enkelt Form af den) fra et særeget Standpunkt, som et

Element i den pelagiske Fauna; og det synes at være dette pelagiske Moment, som

mere eller mindre har paatrykket Gruppen sit Stempel og fremkaldt den umiskjendelige

Lighed med Makrelflskene — særligt med visse Former af disse — , som ogsaa har fundet

sit Udtryk i det Gruppen tildelte Navn. Dette maa dog ikke forstaas saaledes, som om

den gjennemgaaende eller fortrinsvis bestod af pelagiske Fiske; tværtimod, disse blive for saa

vidt i Mindretallet, som de artrige Slægter Bclonc og IlemirampJms i det hele maa opfattes som

littorale, til Dels endog ere Ferskvandsfiske. Rent pelagiske ere paa den anden Side ikke alene

Flyvefiskenes artrige Slægt {Exocoetus), men ogsaa f. Ex. den forholdsvis sjældne Eidepto-
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rhamphus longiroslris C.y., som Kapt. Andrea fandt i IMaven paa en Dulfin paa 1° 10' N. Ur.

og 23°10'V. L.; sandsynligvis kjendes kun en Art af denne Slægt, der som andre pelagiske

Fiske har en meget stor Ildbredning over det indiske og stille Ilav (Bengalske Bugt, llawaji

m. V.) og Atlanterhavet (fra Guyana og Cuba til Nantucket og Ny Jersey); de andre op-

stillede Arter [macrorliijnchus C. V. , Brevooi^ti Gill, velox Poey) synes at være tvivlsomme

som artsforskjellige fra E. longirostris. Dog trænger denne af F. W. Putnam') opstillede

Anskuelse maaske endnu til at bekræftes ved yderligere komparativ Undersøgelse af

Excmplarer fra forskjellige Lokaliteter; bestemtere tør jeg i det mindste ikke udtrykke

mig derom efter Undersøgelse af et enkelt Exemplar.

Som en væsentlig pelagisk Fiskeform maa jeg fremdeles betragte Scomheresoæ saurus

(camperi), skjønt den jo ogsaa viser sig ved vore Kyster i enkelte Individer (Museet har 3

saadanne) saa vel som ved Islands og Færos. Sammenholder man med Exemplarer af

5. saurus de for de andre Scomberesoæ- « Avlev •> angivne ydre Karakterer, vil man snart

komme efter, at de fleste af disse Arter ere mere eller mindre problematiske'-), og at der

— bortset fra den kaliforniske S. brevirostris Peters^) — med Sikkerhed kun kjendes en

eneste Scomberesox-Avl med den samme meget store geografiske Udbreduing, som ud-

mærker saa mange andre Højsøfiske; for de andres Vedkommende maa man i al Fald

oppebie yderligere Underretning, inden man anerkjender dem. Af ingen anden Fiskeart

faas Ungerne s»a hyppigt i Slæbenettet, paa det aabne Hav; de have derfor foreligget mig

i meget stort Antal, fra omtrent 90 forskjellige Punkter af Kortet, hvis Længde og Brede

Cfr. P utnam «Note on tlie occurrence of Euleptorhamplms longiroslris on the coast of MassachuseUs«

(Proceed. Boston Soo. Nat. Hist., XIII, 1870, pp. 236—10).

Indtil videre maa man vel stille udenfor disse den middelhavske 8. Bonddetii, der ikke synes at ud-

mærke sig fra S. saurus ved nogen ydre Karakter, men skulde afvige fra den ved at mangle

Svommeblære. Denne Angivelse skyldes Valenciennes, men synes ikke senere at være verificeret

af nogen, i al Fald siges dette ikke udtrykkelig. Canestrini opfører som middelhavsk •Sayris

camperii Lac.>, karakteriserer den bl. a. ved Mangelen af .Svømmeblære, men opfører som dens

Synonymer 'Scomheresox camperii Risso, Se. Bondeleiii C. V.i>. lir delte at forstaa saaledes, at

<S'. camperi I.ac. (o: S. saurus Whlb.) og <S. Bondeleiii skulle forenes? Stossich opforer ligeledes

kun 'Sayris camperii'. De middelliavske Makrelgedder, som jeg hidtil har set, har jeg ikke kunnet

skjelne fra den i Atlanterhavet forekommende Form, og hos dem alle har jeg fundet den af

Valenciennes den middelhavske Form frakjendte Svømmeblære. Jeg tvivler derfor ikke om, at

5. Bondeleiii vil gaa samme Vej som de andre.

MonatsLer. Ak. Berlin, 1866, S. 521. Ved særdeles Forekommenhed af Prof. Peters — det være

mig her tilladt at aflægge min Tak derfor saa vel som for anden mod disse mine Studier udvist

Velvillie — har jeg i Berliner-Museet havt Lejlighed til at se Original-Exemplarerne af denne Art.

De have en Længde af 200 .Mm. eller lidt derover, ere altsaa ikke Unger; saa vel Over- som Under-

næb ere forkortede, og det sidst nævnte rager kun lidt frem foran Overnæbet. Det er nærmest et

Fosterforhold, som i b eller c i Fig. S. 567 (159), som her er vedvarende. Det er næsten overflødigt

at bemærke, at om en Følge af Lemlæstelse af et normalt Scomberesox-'Sæh kan her ikke være Tale

Med Hensyn til de andre »Arter« skal jeg henvise til Gunther's Oversigt; jeg skjanner ikke, at

nogen af dem træder op med Krav paa at anerkjendes, efter hvad der for Tiden er oplyst om dem.
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er noteret, og fra alle de Sofarende og rejsende Naturforskere eller Læger, som paa denne

Maade have indsamlet de mindre pelagiske Havdyr til vort Museum, paa deres Hejser over

Atlanterhavet og en Uel af del indiske Hav')- He omhandlede Lokaliteter, som det vilde

være for vidtløftigt at opregne, gaa i Atlanterhavet, Nord for Linien, fra 11°30'N. Br. til

48°N. Br. og fra 9° V. L. til 40°V. L., Syd for Linien fra 12° S. Br. til 40° 32' S. Br. og

fra 52° V. L. til 16°30'0. L.; i det indiske Hav fra 27° S. Br. til 38° 20' S. Br. og fra

24°30'0. L. til lOr 40'O. L.-'). Til at oplyse de Forandringer, som denne pelagiske

Makrelgedde undergaar under sin Væxt og Udvikling, er et saa stort Materiale langt fra

fornødent
;
jeg har indskrænket mig til en nærmere Undersøgelse og Udmaaling af en Hække

Exemplarer'^) (1 —13) af forskjelllg Størrelse, og skjont Resultatet egentlig allerede er udtrykt

i de to Linier i Giinther's «Catalogue»: "as in Belone Ihe jaws are not produced in very

young fishes, and during growth the lower jaw is mucli in advance of the upper« , bør

dog Scomberesoæens Udviklingshistorie ogsaa i denne Materialsamling til de pelagiske Fiskes

Naturhistorie gjøres til Gjensland for en kort Omtale og oplyses med nogle Skitser; men

denne Omtale kan være kort, da jeg med Hensyn til Proportionerne kan henvise til neden-

staaende Maal- og Taltavle. Til denne bør dog endnu føjes den Bemærkning, at det ikke

sjælden er vilkaarligt, om man vil tælle én «Pinnula spurian mere eller mindre, da der i

Straalernes Form altid er en jævn Overgang mellem uSmaafinnernc« og den sidste Straale

i den sammenhængende Del af Gat- eller Rygfinnen, hvilken sidste Straale^ Almindelighed

er adskilt fra den foranstaaende ved et dybere Indsnit end der er mellem de andre Straaler,

') Jeg kan derfor her passende benjlte Lejligheden til under ét at nævne Naturforskerne Reinhardt,

Rink og Warming, Direktor Olrik, Lægerne Mathiesen, Prosch, Wiinstedt og Stybe,

Soofficererne Suenson, Rothe, Hedemann, Mariboe, Bardenfleth og Koch, Skibsførerne

llygoni, Andrea, Strandgaard, Gronsund, Iversen, Petersen, Caspersen, Corne-

liussen og Thomsen.
-') Ogsaa "British Museum^ har oftere faaet slig pelagisk »S'coniJe)-e6oæ-Yngel af 1— 7 Tommers Længde

i aaben So, paa forskjellige Punkter af Atlanterhavet. Ofr. 'Cat.", VI, pp. 257-58.

') Udmaalinger i Millinietre af 13 Exemplarer samt Angivelse af Straalelallene:

Individets Nummer L 2. 3. 4. 5. C. 7. 8. 0. 10. 11. 12. 13.

Tutallængde fra Undcrnæbets Spidse

til Halefinnens Kloft 405, 375, 322, 290, 2S2, 170, 100, 93, 92, GO, 51, 31, 16.

Legemets største Hojde 44, 37, 29, 30, 26, 19, 10, 9, 10'/2, 5, 6, 4, l'/j.

Hovedets Længde fra Undernæbets

Spidse til Gjællespalten 110, 106, 92, 82, 84, ^S, 25, 25, 23, 13, II, 6, 3.

Overnæbets Længde fra dets Spidse

til Ojcts Korrand 67, 61, 55, 50, — 22, 8, 8, 7, 4, 3, l'/s, 'A.

Hvormeget LIndernæbet rager frem

foran Overnæbet 2, 3, 2, 2, — 4, 7, 5, 2, 2, 1, '/a, 'A.

Øjets Tværmaal 10, 11, 10, 9, 9, 6, 3, VU, 3'/i, 2V2, 2V2, l'/z, 1.

Rygfinnens Straaler lO.Vl; 11, V; 12,VI; lO.Vl; 11,V; lO.V; 9,V1; 10,V; 11,V; .,V1;.,VI; (15) —
Gatflnnens Straaler I2,V11; 13,VI; 14,VI; 12,VT; 13, Vil; 12, VII; 13, VII; 13,V1I; 12,VI; .,V1; ..VI; (19) —



159 567

medens paa den anden Side Bindeluiden mellem de ovrige >tPinnulw« ingenlunde mangier, selv

ikke hos de allerstørste Exemplarer. Der kan aabenbart ikke lægges nogen som helst Vægt
V VII VI

paa Afvigelsen i Antallet af disse Pinnulæ: ; maaske er — at betragte som det

normale, det synes i det mindste at findes hyppigst hos Ungerne. — Hos fiddt udvoxne eller

mere end halvvoxne Exemplarer (Nr. 1—5) er Overnæbet kun 2— 3 Mm. kortere end Under-

næbet (Fig. /(); dets Længde (maalt til Øjehulens Forrand) er SVa—6V2 Gang større end Øjets

Længdetværmaal, forholdsvis størst vistnok i det hele, jo større (ældre) Fisken er; hele

Hovedets Længde (fra Uadernæbets Spids til Gjællespalten) gjennemgaaende c. "li af Total-

a—h: Hovederne af 7 Exemplarer af Makrelgedden (Scomheresox saurus) af forskjellig Alder og Udvikling

samt en Unge i liel Figur. De yngre Alderstrin ere fremstillede forstørrede, de ældre formindskede. Saaledes

er h formindsket med 'li, g med ','3, / med '/s. medens e er forstarret med '5, d ok c med '/s, i med '/s og

o 3 Gange. Til Sammenligning a-s: 5 Hoveder af den almindelige Hornfisk {Belone vulgaris); e, af en

endnu ung Hornfisk, er formindsket med '/j, de andre derimod forslnrrede mere eller mindre.

længden. IJos noget yngre (Nr. 6) har Overnæbet, maalt paa samme Maade, kun en Længde, der

er S'/a Gang større end Øjets Tværmaal, og Undernæbet er ikke et Ojetværmaal længere (/);

Hovedets Længde (bestemt som ovenfor) er dog fremdeles -/? af Totallængden, men kun 8

Gange Øjetværmaalets Længde (i Stedet for 10 eller II). Hos unge Fiske af 100—90 iMm.s

Længde (i\r. 7—9) ere begge Kjæver eller Overkjæven alene undergaaede en yderligere For-

kortning (fi); men i endnu højere Grad er dette Tilfældet, naar man kommer ned til en Total-

længde af 60 Mm. (Nr. 10): Overnæbet er da kort og spidst som hos en Hemiramphus,



568 160

Undernæbet næsten et Ojetværmaal længere (cl). Ved c. 50 Mm. (Nr. 11) er Undernæbets For-

længelse yderst ringe (c), ved 30 Mm. (Nr. 12) endnu mindre; Overnæbets Længde er i disse

to Tilfælde henholdsvis lidt større end eller lig med et Øjetværmaal. Selv ved c. 15 Mm.

(Nr. 13), hvor Snuden er saa forkortet, at hele Ansigtets Længde kun udgjør en Brøkdel af

et Øjetværmaal, rager den skraat opstigende Underkjæbe ligesom hos den spæde Belone

op foran Overkjæven (a).

Af Canestrini's italienske Fauna ser jeg, at der er gjort den Indvending mod

Giinther's Tydning af den af Costa beskrevne, 40 Mm. lange « Grammiconotiis bicolor«

som Ungen til « Scomberesox Hondelelii«, at Scomberesox allerede har et tydeligt "Næb»,

naar den er 30 Mm. lang. Dette kan jeg ikke bekræfte; vistnok have Individer paa 30—40

Mm. s Længde Underkjæven lidt længere end Overkjæven, men det er umuligt at tale om

et tEosti'imi« hos dem, ja end ikke hos Exemplarer af 50 Mm. s Længde. — Yngelen af

Scomberesox lader sig i øvrigt gjenkjende paa endnu yngre Udviklingstrin end det yngste

ovenfor opførte (15 Mm.); en Forvexling med HemirampJnts-\nge\ vil vanskelig kunne finde

Sted. De spæde Uemirampher, som jeg har set (forskjellige Arter, hvilke der dog ikke

kan være Tale om at bestemme), have allerede havt den syldannede Undernæbsforlængelse

meget udviklet paa et Udviklingstrin, hvor der endnu ikke er Spor til den hos Scomberesox.

Med Hensyn til Udviklingen af denne Slægt kan endnu anføres, at de saakaldte «Pinnulæ«

ere meget ulydelige endnu ved en Længde af c. 15 Mm., men erkjendelige ved 30 Mm.,

skjønt det kan være tvivlsomt, om det vilde være rigtigt allerede nu at betegne dem som

saadanne; de sidde nemlig vel mere spredte end de andre Slraaler, men dog tættere end

senere. Abdominalkjolene begynde først at vise sig ved en Totallængde af c. 100 Mm.,

Skællene paa den mørke Højryg allerede ved den halve Størrelse, om ikke før. — Til

Sammenligning med den her beskrevne Udvikling af Scomberesox har jeg meddelt nogle

Skitser, der oplyse de tilsvarende vel bekjendte Forandringer hos vor almindelige Hornfisk

[Belåne vulgaris), som i sin Tid gave Anledning til Opstillingen af « Uemiramj^hns eiiropæus«,

og som derved for saa vidt have givet Stødet til alle Undersøgelser over Fiskenes Form-

forandringer, som det var det første vel konstaterede Exempel paa en gjennemgribende

fysiognomisk Omdannelse hos en Fisk. Analogien og Forskjellen mellem Scomberesox og

Belone ville ved Hjælp af disse Skitser træde frem med tilstrækkelig Skarphed, uden yder-

ligere Komentar.

Da jeg ved en anden Lejlighed') kortelig har berørt de væsentligste Forandringer,

som Flyvefiskene (Exocoetus) undergaa under deres Væxt og Udvikling, og som jeg særligt

havde Lejlighed til at forfølge hos en Art [E. furcatus), hvis kløftede Skjægtraad gjorde det

') -Bidrag til Flyvefistienes Uiagiiostili". Videiisliabeligc Meddelelser fra den Naturhisloriskc Forening. 1876.
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muligt at forfoigo den tilbage til en forholdsvis tidlig Alder — og da disse Forandringer

desuden i den senere Tid er bragt paa Bane af andre M, men mindre end mange andre her

afhandlede Fiskes trænge til at illustreres ved Afbildninger, skal jeg her for deres Ved-

kommende indskrænke mig til disse korte Henvisninger.

16. Pomacanthus ; Holaconthus ; Chætodon; Tholichthys ; Ephipinis.

(Tab. V, (ig. G— 11.)

De G vestindisk-brasilianske Pomacanthus-Kvier , mellem hvilke der skjelnedes i

Cuvier's og Valenciennes's store Fiskeværk (VU, pp. 200

—

212), reduceredes af Dr. A.

Gi'inther til en eneste; han opførte dog hine G Former under 4 Typer, A, B, C, I), samt

to Varieteter under A og B ("Catalogue», II, p. 55—57). Ved det første Gjennemsyn af

Museets ikke ubetydelige Materiale (iO Exemplarer) var det mig aldeles indlysende, at de

smaa, sorte, hvidbæltede Former kun vare Ungerne af de store spættede, og jeg blev derfor

ligeledes foreløbig staaende ved den Antagelse, at det altsammen kun var Aldersformer

eller Varieteter af én Art, der passende kunde benævnes P. arcuatus (L.), det Artsnavn,

hvorunder en herhenhørende Form forst er bleven beskrevet. Ved at gjennemgaa Ichthyo-

logiens Aarbøger blev jeg imidlertid bekjendt med, al Gi'inther's Opfattelse var bleven

bestridt af Bleeker-j og af Poey^), hvilke begge havde hævdet, at Pomaca»i</H<s-SIægten

talte to Arter, af hvilke den ene af begge Forfattere benæ.vnedes PomacantJms (eller

Chætodon) anreus (Bl.), den anden P. {Cli.) arcuatus L. eller P. (Cli.) paru Bl. Jeg tog da

Materialet for paa ny og overbeviste mig nu om, at der virkelig ved vore vestindiske

Øer Ondes to Arter, der ikke ere vanskelige at skjelne, i alle Aldere, men som rigtignok

paa visse tidligere Trin ere saa forskjellige fra de voxne og, paa den anden Side, i Farve-

tegning og ovrige Habitus hinanden saa lige, at del er let forklarligt, hvis man er kommet

til at betragte dem som identiske, i Stedet for at henfore dem til de to Former, hvis Unger

de i Virkeligheden ere. Jeg skal i Korthed gjøre Rede for de Forandringer, som hver af

disse .\rter gjennemgaar, og dermed tillige for deres indbyrdes Forskjelligheder. Dette vil

være saa meget mere betimeligt, som Bleeker af Mangel paa tilstrækkeligt Materiale ikke

') Emery, »Kote illiologiclie- (AUi d. Soc. Hal. se. nat. XXI, 1S78) p. 10, pi. 7— 9.

') -Notice sur le genre Chæiodou Art. [Pomacanthus Lac. Cuv.) et sur la pluralilé de ses espéces

vivaiites« (Archives Néerlaiidaises, XI, p. 178— 85). Bleeker overforer Navnet Chætodon paa denne

Slægt og tildeler de Former, der sædvanlig benævnes Chætodon, det Klein'skc Navn Tetrayonoptrus,

— en lidet nyttig og i mange Henseender besværlig Reform.

'I "Enumeratio piscium cubensium>, 1. c. Vol. IV, p. 132—33 (58—59).

ViJensk. Selsk. Skr., 3. Række, calurvidensk. oj matli AfJ. XII. 6. 72
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har kunnet føre Spørgsmaalet til endelig Afgjorelse for alle de tidligere opstillede Formers

Vedkommende og til Dels selv har ladet sig vildlede af Ungernes store Lighed.

De yngste foreliggende P. paru, 2^/4— 3 Tommer lange, ere kulsorte med 5 hvide

Baand, af hvilke det forreste begynder som uparret, dannende en iJJlis" i hele Pandens

Længde, men deler sig over Munden og fortsætter sig ned paa begge Sider af denne,

indtil dets to Grene modes under samme. Det andet begynder foran første Rygfinne og

ender foran Bugfinnerne; det tredje tager sin Begyndelse paa de første bløde Rygfinne-

slraaler og ender foran Gatfinnen; fjerde gaar i en Bue fra Rygfinnens til Gatfinnens Bag-

rand; femte indfatter Halefinnens øvre og nedre Rand og fortsætter sig tværs over dens

Rod. Halefinnens Bagrand er rund (konvex) med afrundede Hjørner — en Karakter, der

holder sig gjennem alle Aldere; en hvid Kant fremhæver denne Bagrand; Ryg- og Gat-

finnens lodrette Rande have ligeledes en hvid, men meget smal Kant; Gatfinnens Hjørne

er spidst, Rygfinnens trukket ud i en kort Forlængelse. Skællenes frie Del er fuldstændigt

cilieret (beklædt med Skæltænder). Slige Former svare aabenbart til Cuvier's Beskrivelse

af Pomac. arcuatus L.^). — Det næste Individ i Rækken (lidt over 3 Tommer) afviger kun

fra de yngste derved, at de lyse Kanter paa Gat- og Rygfinnens lodrette Del ere blevne

meget svage, og at der paa en Del af Skællene i de mørke Farvebælter er kommet lyse,

halvmaanedannede Rande frem, fortil fremhævede af en mørkere Streg eller Plet, omtrent

paa hvert andet i hver anden Række, gjennemsnitlig (P. quinquecinctus Cuv.). Hos Exem-

plarer paa 3'V4 Tomme ere Ryg- og Gatfinnens Hjørner forlængede til Spidser, ellers er alt

uforandret. Naar man kommer til Individer paa VU Tomme, ere hine Spidser saa lange,

at de naa til Haleflnnens Bagrand eller ud over denne; i denne Henseende er der dog

nogen individuel (if. Cuvicr sexuel) Forskjel; hos et Individ paa 4V2 Tomme ere de

saaledes forholdsvis kortere, og et paa S'^/é har ikke Gatfinnens Hjørneforlængelse udviklet.

Exemplarer paa b^l-i Tomme have i det hele endnu de angivne Karakterer, men de smaa

Halvmaaner komme mere og mere frem, og den mørke Farve breder sig mere og mere ud

over de oprindelig kun ved Grunden mørke Brystfinner. Ved 6 'J'ommers Længde (P. cinr/u-

latus] begynder Fiskens sorte Farve at blive mindre dyb, mere sortebrun, de lyse Baand

derfor at tabe sig noget. Hos en P. paru paa 7 Tommer er det tredje af de beskrevne

Baand endnu tydeligt, og flere af de andre kunne endnu skimtes; Haleflnnens lyse Kant kan

allerede paa dette Trin være forsvunden, men andre Exemplarer af samme Størrelse vise

den endnu meget lydeligt. Exemplarer paa lOVv;— 14 Tommer ere mørkebrune uden Spor

til Tværbaand; en stor Mængde hvide Halvmaaner tegne sig smukt paa den mørke Bund;

men de Skæl, der bære dem, ere ikke eller kun ubetydeligt større end de talrigere uden

Aftegning, mellem hvilke de findes spredte. Skællenes «cilieredeii Karakter er for længst

veget for en fint ribbet, der paa Mellemstadier kan iagttages i alle Overgange. Halefinnen

er nu afrundet uden hvid Kant, Brystfinnerne mørke med lys Rod, Gjællelaagshuden ligeledes

lys. Rygfinnen har altid hos denne Art 10 Pigslraaler; af de bløde Straaler har jeg fundet

29—30 i Rygfinnen, 23—24 i Gatfinnen =).

') Poey henfører (1. c, p. 134) denne Form til P. aureus.

') Jeg tor ikke paastaa, at de angivne Straalelalførmler ere absolut gyldige, da jeg ikke har villet ofre

ret mange lixemplarer paa Tællinger af de blode Straaler; de synes i øvrigt at stemme med lilee-
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Ilos P. auretus har jeg aldrig kunnet konstatere mere end !) , stundom kun 8 I'ig-

straaler; af bløde Straaler har jeg fundet D: 3 2, A: 24. Hvirvlernes Antal er 24 som hos

R paru. Artens Fysiognomi er i dot hele det samme, Pandeprofllet dog vistnok i Regelen

mere stejlt, llaleflnncn er i alle Aldere lige afskaaren bagtil eller (naar den ikke udspiles)

endog lidt udhulet, lljornerne derfor altid spidse, ikke afrundede. En Ilovedforskjel mellem

begge Arter som udvoxne ligger i Skælbeklædningen. De større og mindre og — i For-

hold dertil — mere eller mindre tydelige, morke Pletter med lyse Rande, som hos den

voxne P. aiireus vise sig tæt spredte paa en lysere Rund, ville ved nærmere Eftersyn vise

sig at være knyttede til de større (men ikke aldeles lige store) Skæl, hvis forreste (synlige)

Del dækkes af en Gruppe Sraaaskæl. Der er saaledes her, ligesom hos Flolacanthus ciliaris,

gjennemfort en temmelig skarp Forskjel mellem en primær og en sekundær Squamilikation,

hvilken sidste ganske mangler hos P. paru, hvis Skæl ikke ere mere forskjellige indbyrdes

end de større Skæl ere det hos P. aurms. Ilos yngre Former af denne træder denne

sekundære Skælklædning mere og mere tilbage, saa at de yngste, der foreligge, i denne

Henseende ikke ere til at skjelne fra jævnaldrende P. paru. Ogsaa den Lighed er der

mellem dem, at Skællenes synlige Del hos de yngre er cilieret over det hele, hos de

vo\ne fint ribbet; Overgangsforholdet vil man Qnde hos. Individer paa c. 4'/'.« Tommes
Længde. !Med Hensyn til de voxues Kolorit maa endnu fremhæves: Halefinnens brede,

lyse Bagrand, at Brystfinnen ikke er lys ved Grunden, og at Underkjævepartiet synes gjen-

nemgaaende at have en lys Farve. De alleryngste Exemplarer (3— S^'a") ere sorte med .5

lignende hvide Buelinier som hos den unge P. paru; men der er dog nogle smaa For-

skjelligheder, der ere meget karakteristiske, fordi de vise sig at være konstante. »Pande-

blissen« hører ikke op der, hvor den mødes med Overlæbebaandet, men krydser dette, fort-

sættende sig ned baade over Overlæben og over den øverste Del af Underlæben. Tredje

Baand standser der, hvor Rygfinnens bind- og pigstraalede Del stode sammen, fortsætter sig

altsaa ikke hen langs med den først nævntes øvre Rand; fjerde standser et læmgere Stykke fra'

Ryg- og Gatfinnens Bagrand. Da det femte Baand ligesom Halefinnens lyse Bagrand er

bredere end hos P. paru, faar Halefinnens mørke Plet et meget mindre Omfang end hos

denne. I den Alder, hvor de lyse Halvmaaner begynde at blive tydelige hos P. paru

(4V2"), komme de mørke, lyst indfattede Pletter ogsaa frem hos P. aureus, og Forskjellen

mellem den sekundære og den primære Squamifikation begynder at vise sig, men er dog

endnu mindre tydelig. Fiske paa .i— 6 Tommer {P. balteatus Cuv.) have i Hovedsagen alle

de samme Karakterer som den voxne P. aureus, men vise dog endnu mere eller mindre

stærke Spor til det for Ungdommen karakteristiske Livrée: de hvide Tværbaand. Museets

største P. aureus er 16^;; Tomme lang.

En Sammenligning med Cuvier's Beskrivelse vil vise, at kun «P.balteatus« bliver

at henføre som Synonym til P. aureus, alle hans andre Arter til P. paru; dette gjælder

ogsaa om Poey's P. UUoricola^). Saa vidt man kan dømme derom efter Afbildningerne,

ker's. Forskjellen mellem Arterue i Pigstraaleriies Antal er vistnok konslant, skjont C uvier i

Regelen kun fandt 9, men de forresle ere næsten skjulte under Huden.

Synopsis (Repertorlo 1. cl p. 351; Enumeratio, p. 13i (60).

72'
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ere Willoiigliby's, Soba's og Linnce's Afbildninger ligeledes udførte efter unge

Exeniplarcr af P. paru. For saa vidt de tilsvarende Former af P. aureus Iiave været

kjendle, cre do dog sikkert stedse blevne identificerede med den sorte, hvidbæltedc, unge

P. ])aru eller P. arcuatus (Lin.) — et Navn , som det derfor ikke vil være aldeles heldigt

at gjenoptage. Bleeker's »Chætodon arcuatus, var. b., spinæ dorsl 9, squamæ singulæ

macula ovali nigricante« o. s. v. er saaledes vistnok netop den yngre Form af hans

nCkætodon aureus«; dvar. a., spinæ dorsi 10, squamæ singulæ striis 2 verticalibus, anteriore

nigricante rectiuscula, posteriore subsemilunari margaritacea vel lutea» o. s. v. derimod den

yngre Form af Pomacanthus paru Bl.

Udviklingen af Holacanthus ciliaris (L.) foregaar efter en aldeles lignende Regel.

Legemsformen bliver, som hos mange Fiske, efterhaanden noget mere langstrakt; dog er

Forskjellen i denne Henseende ikke betydelig. Spidserne af Ryg- og Gatfinnen naa hos

vort yngste Exemplar netop i Linie med Haleflnnens Straalespidser, hos udvoxne som bc-

kjendl langt ud over disse. Den sekundære Skælklædning (af mindre Skæl ved Grunden af

de storrc) er mere udviklet hos de større end hos de yngre Fiske, hvor der kun netop er

Spor af den. Større Exemplarer have 8—9 Takker paa Forgjællelaagets opstigende Rand

ovenover den store Hjørnepig og 4 smaa foran denne, paa det nævnte Bens vandrette

Rand ; desuden er der to paa Interoperoulum og 5 paa hvert Suhorbitale. Hos de

yngste mangle de sidst nævnte, der er kun én Torn paa Interoperculum og 1 foran den

store Forgjællelaagspig, langs Forgjællelaagets lodrette Rand derimod en Række af talrige

Smaatorne. Men endnu mere paafaldende er Forskjellen i Farvetegning: de yngste Exem-

plarer have fem buede Tværlinier af lys (blaalig) Farve løbende fra Ryg til Bug, med Kon-

vexiteten fortil: en, begyndende som uparret paa Issen, delende sig derefter A-formigt

paa Panden og løbende foran Øjet ned til Gjællespaltens forreste Ende, hvorfra den dels

afgiver en vandret Gren til Forgjællelaagets nedre Rand og Interoperculum, dels fortsætter

sig bredere ned over Brystet; en fra Issen bag Øjet til Hjørnet af Forgjællelaaget og der-

fra ned mod Bugfinnerne, næsten sammenflydende med foregaaende; de tre øvrige paa Krop

og Hale. Hertil kommer endnu en lys (blaalig) Kant langs Ryg- og Gatflnnens øvre Rand

og Bagrand (hvilke sidste saaledes danne en sjette Buelinie) samt en Plet ned over Gjælle-

laagets Bagrand og Brystfinnens Rod, en smal lys Ring omkring Øjet og nogle Smaapletter

paa Issen mellem første og anden Buelinie. Rummet mellem de to forreste lyse Linier

er optaget af et morkt Baand, som holder sig endnu nogen Tid, efter al selve de lyse

Linier ere forsvundne. Det tredje Baand er endnu synligt hos Individer paa 4^4— 4V2",

det andet endnu hos Exemplarer paa 4'Vi", det forreste forsvinder forst hos Individer

paa over 5-/3". Museets næst mindste Exemplar, som har alle hine 5 lyse Buehnier,

stemmer saa aldeles med Castelnau's Afbildning af hans H. formosus (Bahia) og med

hans Beskrivelse af Farven, at der ikke kan være Tvivl om, at denne Art er opstillet
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paa slige unge //. ciliaris og altsaa er al inddrage')- Vor mindste Unge (10 Mm.) viser

allerede hine 5 lyse Baand paa mork Dund; det har kan en lille Forgjællelaagstorn og

intet af det, der er karakteristisk for det saakaldte « Tholichthi/s»-SlSidium (om hvilket mere i

det følgende).

I Sammenligning med disse gjennemgribende Forandringer, især i Udseendet, er

det kun lidet, som man iagttager ved at forfølge Udviklingen hos H. tricolor. Den

sekundære Squamifikation er baade hos ældre og hos yngre meget tilbagetrængt i Sammen-

ligning med II. ciliaris; i Legemsformen (Forholdet mellem Højde og Længde) er der en

ikke ringe Variation, uafhængig af Alderen. De storste Exemplarer (7^2—S'.u") have c. 20

Takker paa den lodrette Rand af Præoperculum , 1 eller 2 paa den vandrette, 2—4 paa

Interoperculum , 3— o paa Suhorhitale\ Spidserne af Gatflnnen og Rygfinnen samt det øvre

Hjørne af Halefinnen løbe ud i korte traadformige Forlængelser, af hvilke Ryg- og Gat-

finnens dog i Almindelighed ikke ere saa lange, at de naa til Halefiunens Bagrand. Yngre

Exemplarer mangle baade disse traadformige Forlængelser og Tornene paa Suborbitale; paa

Gjællelaagsbenene ere disse vel til Dels tilstede, men mindre tydelige. Rygfinnens Traad

viser sig forst hos Exemplarer af S^A" Længde, omtrent samtidig Haleflnnens, sidst Gat-

flnnens. En særegen vandret, blaaligC?) Linie, skarpt afgrænset baade mod Gatfinnens lyse

Kant og mod den sorte Farve , der fra Bagkroppen breder sig mere og mere ud over

denne, er tydelig hos Exemplarer af SVs— 0V2 Tommes Længde; dog ikke hos alle. Der

er næppe noget yngre Udviklingstrin af Hol. tricolor, som har de hos H. ciliaris og

Pomacantherne beskrevne lyse buede Farvebaand; Exemplarer paa 25—28 Mm. have der-

imod en stor, sort, lyst (blaaligt) indfattet Øjeplet paa Bagkroppen, umiddelbart under Side-

linien (Tab. V, fig. 6); de have cilierede (ikke ribbede) Skæl og en kort Forgjællelaagstorn;

jeg tror derfor ikke, at denne Dannelse hos Holacanther og Pomacanther er en Levning

fra et '<TholichtJii/s«-Sliidi[im; dette har, om det exislerer, overhovedet ikke efterladt sig

Spor hos de omtalte smaa Unger. Øjepletten hos den unge Hol. tricolor gjenfindes der-

imod som bekjendt hos Unger af Chætodo7i- Arier.

.Med Hensyn til Chætodonternes Aldersforandringer kan der skjelnes mellem de

Forandringer i Form og Farve, som Arten undergaar, efter at den allerede har opnaaet

Chætodoii-Formen , og dem, som indtræde førend dette Tidspunkt. .Med Hensyn til de

første kan jeg henvise til Bleeker's Beskrivelser (»Atlas lehthyologique«) f. Ex. af Chætodon

I Angivelsen af Straaletallene er der indkommet saa megen Forvirring, — "anale- og "venlrale- for-

byttede, to Analpigge for 3, 8 Dorsalpigge for l'i, at den afvigende Angivelse af de blode Slraalers

Tal (D: 25; A; 21) kan betragtes som betjdningslos. At Halefinnen kaldes »écliancré", strider mod

Castelnau's egen Afbildning, og da det ligeledes strider mod denne, at Forholdet mellem Højde

og Længde angives som 7:19, kan man ogsaa se bort fra Angivelsen af Exemplarets Storrelse

(190 Mm.); hos H. ciliaris af denne Størrelse ere de lyse Linier for længe siden forsvundne.
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ephippiniii, J'ascialus, octofasciutus og melanotus, ellur lil (lo smukki; Tavlur (27 og 3 i), hvor-

med Dr. Gi'tnther har oplyst disse Forhold hos Cli. cpJdppiuvi og lunula i nFische d.

Sudsee«, saa vel som til Beskrivelserne af disse Arter samt af Ch. miliaris og strigangulus

i det samme Værk. Hvad det andet Forhold angaar, da drejer det sig om de saakaldte

(. I7to/ic/t%sii- Former, af hvilke ogsaa enkelte ere blevne bjergede til vor Fiskesamling af

vore Søfarende. Som bekjendt beskrev Dr. Gi'inther først i 18ti8M under Navnet Tho-

lichthjs osseus en lille 11 Mm. lang Fisk fra Zanzibar, som antoges at repræsentere en ny

Slægt af Makrel-Gruppen, udmærket ved et sammentrykt, næsten kredsrundt Legeme, et

forholdsvis stort Hoved, beklædt med Benplader, og en lille Mund; en tyk, ægdannet

"Supraskapularpladei- dækker Ryggen under forste Rygfinne; en uHumeralpladen Forkroppens

Sider mellem den først nævnte Plade og Brystfinnen; begge disse Plader ere dog kun

fæstede til Huden ved deres Grund, i ovrigt frie, saa at man kan lofte dem op og se

Skælklædningen under dem. Forgjællelaagets Hjørne er udvidet til en meget stor, tre-

kantet-afrnndet Forlængelse, som naar bagtil næsten til Gatfinnen. For ovrigt er Legemet

belagt med vel udviklede Skæl. Straaletal D: 6.22; A: 20. Senere-) undersøgte G.

flere lignende Smaafiske fra samme Sted og af samme Størrelse, hvilke dog kun afvege fra

den forst beskrevne « Tholichthys« ved et større, men, syntes det, noget variabelt Antal af

Rygpigstraaler, altsaa formodentlig repræsenterede andre Arter. — I 1870 beskrev Day

imidlertid^) nogle lignende Smaafiske fra Madras, men en Del større (28 Mm.) og saa for-

andrede i Henseende til Kropform og Finner, skjønt de havde beholdt Hovedets ejendom-

melige Bevæbning, at han kunde erkjende dem for at være Unger af Chætodon- eller

Ilolacanthus- Ariev. Aaret efter (1871) beskrev Giinther*) en 30 Mm. lang Unge af

CL citrinellus (miliaris), hos hvilken Supraskapular- og Humeralpladen og den indtil

Roden af Bugfinnerne forlængede Undergjællelaags-Udvidelse endnu vare meget tydelige,

skjønt forholdsvis mindre udviklede end hos de tidligere beskrevne «Tholichthi/s«-Fovmev,

fordi Kroppen var voxet stærkere end Hovedet. « Tholichthys »-Slaåkl af Ch. lunida er

endvidere afbildet i "Fische d. Siidsee- i Forbindelse med de senere Former, som Arten

gjennemløber. Jeg skal fremdeles henvise til de Beskrivelser, som Bleeker paa flere Steder

i sit allerede citerede store »Atlas« har givet af de første Udviklingstrin af forskjellige

C/tfftorfoH- Arter, som — med en Størrelse af 17— 3.5 Mm. — enten aldeles havde Karak-

tererne af »Tholichthyer« eller i al Fald stode paa Overgangen fra dette Larve-Stadium til

Chætodon-Yoxmen, f. Ex. af Chætodon miliaris, fasciatus, Kleinii, vagabundus og triangulum

samt af Taurichthys macrolepidotus (35—38 Mm.). Paa den anden Side bør det her nævnes.

') •Additions to llie iciithyological Fauna of Zanzibar". Ann, Mag. Nat. Hist. (4) I, 1868. p. 457.

') Ann. Mag. Nal. Hist. (4) VIM, 1871. p.31S.

») Proc. Zool. Soc. 1S70, p. 6S7. Cfr. -Fislies of India., p. 103, Tab. XXVI, fig. 2.

') Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1S7I. p. 319— 20.
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at Uleeker har havt Unger for sig af samme Størrelse (2?—25—28—32 Mm.) af flere

andre Arter
(
Ch. tri/asciatus, octofasciatus, melanotus, auriija, Rafjlesii, Farachætodon ocellatus),

uden hos dem at finde noget « TholicJitli)/s« -^gligl, naar man ikke dertil vil regne, at det

om- et Par af disse Smaafiske siges, at Skælklædningen endnu ikke fortsatte sig ud paa

Hovedet; men disse negative Erfaringer bevise jo, som Bleeker meget rigtigt bemærker,

ikke, at yngre Former af disse Arter ikke have « Z7to&A^/i7/s»-Karaktererne, men kun at disse

hos dem tabe sig forholdsvis lidligt, førend de naa den angivne Størrelse. Det bør endnu

erindres, at ogsaa Poey har beskrevet en ung vestindisk Chætodon med «Tliolichthys«-

Karakterer som Ch. (Sarothrodus) amplexicollis'^) — efter Bleeker maaske Ungen af Ch.

himacidatus. Endelig har Giinther beskrevet to «Tholichlhyidern, i hvilke han har trot

at erkjende Larveformen af Heniochus (Taurichthns) og Fomacaidhus. Den første har") en

lang, krum, vandret, tornlignende Udvæxt over hvert Øje, 50—60 Skælrækker, D: 12.25;

A: 3.21. Den anden^i, kun 10 Mm. lang, fra Atlanterhavet, har endnu ingen Skæl;

D: 7.26; A: 3.22. Foruden de stærkt udviklede, pigdannede, skraat bagtil og henholds-

vis opad og nedad rettede Supraskapular- og Præoperkular-Forlængelser — af hvilke de

første lægge sig op til hverandre og danne ligesom et Tag over Fiskens IVyg — findes

der her en stærk og lang, flad, skraat fortil og nedad rettet Torn over hvert Øje. Det er

imidlertid endnu uvist, om disse »Larver« virkelig tilhøre de omtalte Slægter; hos de

tholichthyide Unger af Taunchiliys acuminatus L. omtaler Bleeker ikke Horn som de af

Giinther beskrevne; og hos meget unge Tholichthyer, som jeg henfører til Farachætodon

ocellatus, finder jeg Orbitalforlængelser, om end af en anden Beskaffenhed end hos den

sidst omtalte Form, men som synes at forsvinde, inden selve 'iTholichthi/sn-DvaLglGn er

aflagt i øvrigt.

Mine egne Iagttagelser over yngre Chætodonlider ere følgende:

Et 38 Mm. langt Exemplar af Chelmo rostratus viser ikke noget til Tholichthys-

Karaktererne. Dets Fysiognomi er i øvrigt ikke lidt forskjelligt fra den voxne Fisks: Højden

er kun ubetydeligt mere end det halve af Totallængden, Panden ikke lodret opstigende,

men stærkt skraat tilbagevigende , Snuden kun ^,13 af Hovedets Længde (hos de voxne

over Halvdelen); de fem Farvebælter og Øjepletten ere derimod allerede tilstede.

Chætodon striaius, 30 Mm., med fuldt udviklet Farvesystem (Bælterne og den for

de yngre karakteristiske store runde Piel), viser endnu Spor til « Tholichthi/s"-Sld.(iiGl i Form

af kjendelige Supraskapular- og Ilumeralplader samt nogen Udvidelse nedadtil af Interoper-

culum; ligeledes er Hovedet endnu næsten skælfrit.

') Synopsis, p.353; EnumeraUo, p. 63 (137), pi. VII, fig. 1— 3.

') Ann. Mag. Nat. Hist., 1. c, 1871. p. 319—20.
'>} Journ. d. Mus. Oodefroy, II, S. 170. »Ersler ichlliyologischer Ueitrag. Uebcr ciiic iicuc Koim von

Tholichthys "

.
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Don Tab. V, fig. 8 afbildede, meget udprægede « ThoUchthys«-Vorm, 28 iMm., er fundet

i Maven af en nolfin paa 1°10'N. Br. og 29°10'V. L., altsaa i Atlanterhavet i Nærheden

af S.Paul. Af de atlantiske Arter stemmer den ved sine Straaletal (D: 13.2-3; A: 3.19)

og ved sine Skælrækker (—1 med Clt. sedentarius Poey (gracilis Gthr.). Skællene ere endnu

glatte (uden «Cilier"), Nakke og Skulderpladerne meget store, Præ- og Interopermlum

forlængede ned under IJrystfinnen og ind under Struben med en anselig afrundet For-

længelse. Alle Hovedets Knogler ere som sædvanligt faste, tykke, panseragtige, fint

skulpterede, nøgne (uden Skældække); Anteorbitalia springe frem foran og paa Siderne af

den lille Mund, som de skjule og beskytte. Finnerne ere selvfølgelig endnu skælfri. Sam-

menlignet med den nys nævnte vestindiske Chæiodon-Arl i sin udvoxne Skikkelse, viser den

adskillige andre Forskjelligbeder: Pigstraalerne ere ikke glatte, men stribede, og deres ind-

byrdes Længdeforhold meget afvigende: 1ste Pigstraale i Gatfinnen er næsten lige saa lang

som 2den , og anden i Rygfinnen 3 Gange saa lang som første og halv saa lang som

Legemet er højt; den er den længste af dem alle, og de følgende aftage saa igjen i Længde,

men de fleste af dem ere overmaade stærke. Legemsformen er mere langstrakt end senere,

Højden kun omtrent det halve af Totallængden. Den lille Fisk viser ingen Aftegning; den

kan nærmest karakteriseres som messingblank med mørkere Ryg. Er det ikke Ungen af

Chætodon sedentarius, synes den at maatte tilhøre en ukjendl Art af denne Slægt.

En 18 Mm. lang i'Tholichthi/s« fra "Kina-Søen« (Tab. V, fig. 9) ligner meget den

af Gi'inther forst beskrevne «TIi. osseus", men har flere Pigstraaler i Rygfinnen, mindst

10. Skællene [^ ere allerede fint cilierede. Supraskapularpladen er som sædvanlig stor,

tyk og bevægelig, men trekantet-afrimdet, ligner en Musling-Skal, altsaa en Del forskjellig

fra den Form, hvormed den afbildes hos « Th. osseus« ; Humeralpladen har omtrent samme

Form. Den store, afrundede Præ- og Interoperkular-Forlængelse naar til bagved Bryst-

finnernes Fæste, men langtfra ikke til Spidsen af Dugfinnerne.

En 13 Mm. lang « Tholichthys« , fisket i Tang ved Maduras Ostende (Tab. V, fig. 10),

har aldeles tydeligt kun 6 Pigstraaler i Rygfinnen og synes derfor kun at kunne identi-

ficeres med Parachætodon ocellatus (C. V.)M; dermed vil ogsaa Skællenes Lidenhed kunne

stemme godt nok. Supraskapularpladen er som sædvanlig tresidet, men tykkest mod den

nedre Rand, og danner saaledes en tresidet bagud rettet Torn, hvis Spids naar til Enden

af Rygfinnens pigstraalede Parti og af Brystfinnen samt af den lige, sammentrykte og spidse

Mellemgjællelaagslorn, men ud over Bugfinnerne og Humeralpladen. En yngre, II Mm.

lang (Kina-Søen), sammenknytter den beskrevne Form med et endnu yngre Trin, 6 Mm.

') Samme Ræsonnement kan vistnok gjores gjældende med Hensyn Ul - TJwKchtkys osseus- Gthr,

(186S). som alligevel er en ganske anden Art. Det er dog et Sporgsmaal, om Pigstraalernes Antal

her er erkjendt rigtigt.
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langt (Tab.V, fig. 11) fra 9° 49' N. Dr. og 109°20' O. L. ; der er her nogen Forskjel i Formen

af de 4 Skjoldtorne, og navnlig ere de nedre, sete nedenfra, bredere og naa mere sammen

underneden end hos de større Exemplarer; og Supraorbltalranden løber ud i en skraat til

Siden og bagud rettet Forlængelse eller Torn, som altsaa — forudsat at de to andre

Exemplarer tilhøre samme Art — forsvinder meget tidligt.

Af Harpocldrus (Drepane) punctaius^) har jeg vel havt en stor Række Exemplarer,

men ingen meget unge, for mig. Jeg kan derfor Ikke oplyse dens allerførste Udviklingstrin^),

men kun at den forandrer sit Fysiognomi ikke saa lidt med Alderen. Alle yngre Individer

ere lige høje og lange, de udvoxne derimod mere langstrakte. Profilet mere udpræget

derved at Panden mellem Øjnene er bleven mere fremstaaende. Alle over G Tommer lange

have 4— 10 lodrette, mørke Punkt-Rækker; Antallet synes at tage til med Alderen derved,

at nye Rækker komme frem mellem de første 4 eller o; under denne Størrelse ere de

enten uden Aftegning eller vise (under 4V2 Tomme) svage Spor til kortere og længere

lodrette Striber, ud af hvilke de senere Punktrækker maaske udvikle sig; stundom ses i det

mindste disse Punkter ret tydeligt i dem. — Paa lignende Maade udvikler der sig hos

EpMppus argus, synes det, en plettet Tegning af en stribet. Af denne maa man i øvrigt

skjelne 3 Former, som jeg vilde være mere tilbøjelig til at betragte som Arter end kun

som Varieteter: a) den kinesiske med faa, 20—30, store Pletter, større end Øjet; b) den

indiske (Calcutta, Penang, Madura-Strædet) med flere Pletter af Middelstørrelse (som Øjet

eller noget mindre end dette). Unge Exemplarer af denne Form, af c. iV-i Tommes Længde

(35—40 Mm.), vise foruden disse mørke Pletter kun et A-formet Baand, stigende fra

Issen ned imod Panden og adskilt ved et lyst Parti fra en mørk Pandeplet mellem Øjnene;

men der er her ikke Spor til mørke Tværbaand ned over Kroppen, c) Med talrige meget

smaa Pletter (ved Sunda-Øerne); yngre Exemplarer af denne svare til E. ornatus (C. V.)^).

Hos Exemplarer af c. 2 Tommers Længde gaa Pletterne halvt op i 6—7 mørke Tværbaand,

der udgaa fra Ryglinien og tabe sig ned mod Midten af Kroppens Sider; to svage, lyse.

A-dannede Baand paa Isse og Pande samt en lys «Dlisi' iagttages ogsaa hos disse unge

Exemplarer, men kunne stundom endnu skimtes hos fuldvoxne Fiske af alle 3 Varieteter.

Alle unge Exemplarer ere desuden forholdsvis korte med skraat, jævnt nedstigende Profil;

dettes stærke Sænkning mellem Snude og Pande uddanner sig først hos ældre, hvilke

ogsaa, til Dels i det mindste, kunne antage en saa langstrakt Legemsform, at Legemets

Højde kun er lig omtrent den halve Længde, Haleflnnen medregnet. — Som yngste Led

') If. iZool. Rec.» 1867, p. 160, er Cope's CryptosmiUa luna da Afrikas Vestkyst (Trans. Am. philos.

Soc, XIII, p. 401) ^ Drepane punctata.

') Cfr. Day, Fishes of India, p. 116.

') Kner beskriver Scaiophagus omaius som egen Art (Novara Reise, Fisclie, S. 272). Cfr. Giintlier i

• Ann. Nat. Hist.., XX (1867), p. 58.

ViJeosk. Sclsk. Skr, 5. Række, naturvidensk. og math. Afd. XII. (i. 73
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af denne Arls Ldvikliogsrække erkjender jeg endelig nogle 16—19 Mm. lange, mørke, tvær-

stribede Sniaafiske (Tab. V, fig. 7) med et om Pomacentriner, Chromider og lign. mindende

Udseende. De have ikke ligefrem « r/io&Ai%s»-riaraktererne, men dog saa meget af disse, at

den Formodning ligger nær, at de maatte være Unger af en af de Slægter, der staa

C/iæto(/o7i-Griippen lidt fjærnere. Jeg kom da snart til den Erkjendelse, at det ikke kimde

være andet end Ephippus m'gus paa sit yngste, hidtil ubeskrevne Stadium. Legems-

formen er ikke meget forskjellig fra hvad den er hos de ovenfor omtalte Unger paa

et Par Tommer, men Profilet er mere stejlt, nærmer sig mere til det lodrette. Arten

skifter saaledes lo Gange Fysiognomi under sin Udvikling. Finnerne ere nøgne; Huden ru

som af frembrydende Spidser, men Skællene endnu ikke synlige; Farven temmelig mørk

brun med lyse Finner og fem sorte Tværbaand. Panden er paafaldende bred og hvælvet,

beskyttet af to tykke, hvælvede, med en ret Midtlinie sammenstødende Panserplader af

afrundet tresidet Omrids ; oventil optage de mellem sig, ligesom hos »ThoUchthys«, Spidsen

af en aflang, i begge Ender tilspidset Isseknude. Der findes endvidere paa hver Side en

aflang Tindingknude, efterfulgt med en lille Afbrydelse af en tyk, stærk, men ikke meget

lang Torn; hos de ovenfor omtalte Unger paa et Par Tommer er der endnu Spor til disse

Dannelser som en ophøjet, bugtet Linie eller lav Kam, der er afbrudt paa Midten og

naar fra bagved og lidt over Øjet til hen over Gjællespaltens øvre EndeM. Hin Torn er

tillige den nedre Ende af en subtriangulær Supraskapularknude, hvoraf der hos de omtalte

større Unger ligeledes er Spor tilbage som en ophojet Skraallnie. For- og Mellemgjælle-

laaget danne en dobbelt, afrundet Forlængelse, nemlig en ovre, mere vandret, bagud rettet

(i Linie med den nedre Iland af Forgjællelaaget og dannende en ret Vinkel med denne

Knogles ligeledes ophøjede, lodrette Bagrand), og en nedre, der er rettet mere indad og

nedad og ved et Indsnit skilt fra den øvre; begge ere de imidlertid korte og afrundede.

Straalelallet er: D: 11 . 16 (foruden den fortil rettede vandrette Torn forrest i Rygfinnen) og

A: 4.14. Der kan saaledes næppe være Tvivl om, at det er det tholichthyoide Stadium af

Ephippus argus (L.).

"Scatophagus argus whcii very joung has a bony ridge from llie orbit to the shoulder.. Day,

Jouin. Linn. Soc, XI, p. 524; Fishcs of India, p. 115, med lignende Udtryk.

Forklaring af Afbildningerne.

Talj. V, Fig. 6. Unge af den vestindiske Holacanthus tricolor (131.), foislørret en halv Gang, med den fur detic

yngre Stadium karakteristiske Ojcplet paa Bagkroppen; ingen "tholichthyoide- Karakterer.

Tab. V, Fig. 7. Yngste bekjendte .Stadium af Ephippus [Scatophagus] argus (L.l. Heller ikke her findes ud-

prægede "T/ioKcto/ii/s'-Karakterer, men dog Forhold, som minde derom. Kovstiirret en Gang.
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Tab V, Kil;. 7. lin vcsUiidisk 'Tholichthys', udcii Tvivl Ungen af C/uctodoii aedmUarhis Poey (t'/i. yrucUis

Gthr). Koistorret en Gang.

Tab. V, Kig. 9. En •'TholichtJiijs> fra Kina-Soen, Ungen af en ubckjenill C!icctodon-\tl. Forslorret en Gang.

Tab. V, Kig. 10. En -T/iolkhlliijs- Ira Havet om Madura, uden Tvivl Ungen af Parachætodon ocellalus (CV.);

forstørret lialvanden Gang (2:5).

Tab. V, Kig. 11. Et yngre Trin af samme, set forfra; forstorret I '3 Gang (3:7).

17. Acanthiirus, Naseus; Acronurus, Keris.

(Tab. V, Cg. 3-5.)

De betydelige Forandringer, som Fiskene af Gruppen Acantliuri eller Acronuridtv

(de saakaldte "DoktorDske« eller «Lancelfiske») gjennemgaa, have efterhaanden maattet paa-

trænge sig Ichthyologernes Opmærksomhed; disse Fiskes e\otiske Forekomst har dog be-

virket, at dette først er sket sent. Ikke mindre end 2 af de 5 i denne Familie opstillede

Slægter, som endnu figurere i 3dje Bind af »Catalogue of Fishes« — andre (Axinurus,

Priodon] bleve alt inddragne ved denne Lejlighed — have senere vist sig kun at være

UngdOmsformer til de andre: Keris til Naseus, Acronurus til Acanthurus. Dette, som til

en Tid kun var en Formodning'), er nu hævet til Vished. Med Hensyn til Keris og

Naseus skal jeg henvise til Dr. Giinth er's seneste store Værk, uFische der Sudsee» (4de

Hefte, 1875, S. 118 og figd.). De unge Nasei mangle ikke alene Pandepuklen eller Pande-

hornet, hvoraf Slægten har faaet Navn, men ogsaa de to kjølede Benplader paa Halens

Sider samt de traadformige Forlængelser af HaleCnnen, hvilke sidste overhovedet kun findes

hos gamle Excmplarer; særdeles instruktive ere Figurerne S. 119—20 og Tab. 78 i det

anforte Pragtværk, som vise det forskjellige Fysiognomi, der udmærker de unge Fiske (de

saakaldte iTt'm-Former) og dets successive Forandringer; jo yngre de ere, desto mere kort

og høj er Legemsformen, med stærkt krummede Kontur-Linier; jo ældre de ere, desto

mere langstrakte og langsnudede ere de. Dertil kommer fremdeles en for de unge Fiske

ejendommelig plettet Tegning af Ryggen, medens Brystet og Gjællelaagspartiet er sølv-

farvet. Den særegne Stribning eller Furing af Huden, som udmærker de unge Acanthurer

(Acronurcr), findes uden Tvivl ogsaa hos de unge iVasei; der er meget tydelige Spor dertil hos

en i øvrigt allerede skælklædt ung N. unicorjiis, af Størrelse som Giinth er's Fig. C (PI. 78,

1. c), men mere plettet end denne. Den første Pigstraale i Ryg- og Gatfluncn er hos Ungerne

[Keris] kjendelig længere end den følgende; hos de voxne er det omvendt; og Bugfinnerne

ere underkastede en meget betydelig Flytning, fra langt foran Brystfinnerne til hen under

') Cfr. Dr. Gunther i .Ann. Nat. Hist.., VII! (1871), p. 330.

73'
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eller bagved den bageste Del uf disses Rod. Ungernes og de voxnes Udseende og Karak-

terer ere kort sagt i alle Maader saa forskjellige, al ingen kunde ane, at Kens var et

Udviklingstrin af Naseus, førend Mellemformerne kom tilstede og beviste det.

Forandringerne hos Acanthunis ere i alt væsentligt analoge med dem hos Naseus —
i nogle Henseender mere, i andre noget mindre udprægede. Giinther udtrykker sig herom

saaledes S. 108 (I. c): "i den tidligste Ungdom have disse Fiske [Acantlmrus] et saa for-

skjelligt Udseende, at man for dette Udviklingstrin har dannet et eget Slægtsnavn, Acronurus;

deres Legemsform er kortere, mere skivedannet. Skæl ere ikke tilstede, men Huden er lagt

i talrige, smalle, skjæve Folder, Gjællelaaget og Brystet sølvglinsende; flere Arter af denne

formentlige Slægt ere beskrevne, men det er os ikke muligt at føre disse Ungdomsformer

hen til deres rette Arter«. Det oplyses endvidere, at et Exemplar af A. Blochii C. V.,

30 Mm. langt, endnu er paa n^croriMrMsn-Stadiet, hvorimod et paa 38 Mm. allerede har

tydelige Skæl. (Denne Størrelse, 80—38 Mm., synes netop at være den, hvori de fleste

Arter skifte Dragt; dog er der ogsaa dem, der med en Længde af 36 Mm. ere aldeles

Acanthurcr, uden Spor af Acronuren, f. Ex. A. triostegus L.) En A. nigrosl paa 2V4

Tomme befinder sig paa Overgangen fra «Acronurus>) (fortil) til Acantlmrus (bagtil); A.

Uneatus kjendes ligeledes i Acronur-Stadiet (lV-2"), men de blaa, morkt indfattede Baand ere

allerede tydehge. Om Ungen af A. Jlavescens, der er afbildet T. 76, fig. 6, hedder det:

»Legemet er ganske glat, men Halepiggen er tilstede; Snuden er kort. Legemet skive-

dannet, Finnerne ikke meget høje; Nakken og hele Partiet over Øjet benet, uden Hud-

dække; fine brune, lodrette Linier, samlede parvis og adskilte ved Sølvlinier; Brystet lige-

ledes sølvfarvet«. — Den P/4" lange A. strigosus Benn. (ctenodon CV.) er ligeledes endnu

en »Acroniirus«, men tegnet med afvexlende lyse og mørke Længdelinier, der dog næppe

kunne identificeres med de meget talrigere, der pryde den voxne Fisk, da de mangle hos

et middelstort (halvvoxent?) Exemplar, som er aldeles ensfarvet. Med Hensyn til denne

Art har jeg desuden gjort den Iagttagelse, at dens Tandform forandrer sig meget betydeligt

med Alderen; den ejendommelige, kun paa den ene Side takkede Tandform, som udmærker

den voxne nctenodon«, findes slet ikke hos en Unge, endnu halvvejs staaende paa Acronur-

Stadiet, fra Tahiti (Galath. Exped.); dér ere alle Tænderne takkede paa begge Sider. Har

man Lejlighed til at undersøge noget ældre Unger (Museet har to saadanne , indkjøbte fra

"Museum Godeflroy«, under Navnet «Ac. striatus Q. Gd.», tilligemed mange andre smukke

Stykker af Dr. Wroblewsky), finder man begge Tandformer ved Siden af hinanden, den

ene aflagende, den anden tiltagende i Hyppighed med Størrelsen. Hvad ovenfor er anført

om Forandring i Tandform med Alderen bos Chorinemcrnc, kan her bringes i Erindring.

Foruden disse yngre Former af A. ctenodon besidder Museet af uAcronurem 3

smukke Stykker, som Kapt. Andrea har fisket paa 13°6'S. Br. og 38° V. L. (fraGrwch.),

allsaa tæt under Brasiliens Kyst, kort fer Ankomsten lil eller efter Afgangen fra Baliia.
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Samme Siiraruiidu luir omlvidcre langet, hvad jeg anser l'or at være cl meget tidligt iJdvik-

lingstrin af den samme Art, paa 36° N. Br. og 64° 20' V. L., altsaa N.N.O. l'or Hermudas-

0erne og ikke langt fra Golfstrømmens øst-sydlige Grænse. Jeg skjønner ikke, at del kan

være andet end Larveformen (s. v. v.) af Acanth. coeruleus Schn. , hvad jeg i det følgende

skal nærmere søge at begrunde; jeg anser det for rigtigt al beskrive og afbilde dem, da

de vestindiske nl.ancetliskes" Ungdomsformer endnu ikke ere meget bekjendle og Udvik-

lingen indenfor selve Acronurus-Sia^diel endnu ikke afhandlet af nogen. Det tilsyneladende

mindre udprægede Acrojuirus-Sladhxm hos Ae. cldrurgus Bl. (om hvis Identitet med A.

phlebotonms CV. jeg er enig med Dr. Giinther) og dets Overgang i Acanlhur-Formen

kan jeg oplyse med større Sikkerhed, men af denne Art kjender jeg ikke den tidligste,

mest afvigende Form; andre vestindiske Arter end de lo nævnte kjender jeg ikke'), og det

skulde derfor ikke synes at være saa vanskeligt al udrede Larveformerne.

Jeg vil først afhandle A. chirurgus Bl. Unge Exemplarer paa 140 Mm. s Længde

(SVa") til Halefinnens Bugt have en noget langstrakt Legemsform, hvis IJojde er c. "k af

hin Tolallængde ; udvoxne Exemplarer ere ikke saa lidt mere langstrakte. Siderne ere ofte

tegnede med fine, efter Længden løbende Bølgelinier, som senere forsvinde; Haleroden er

hvid, Haleflnnens Bagrand ligeledes; Rygfinnen er prydet med mørke Længdestreger, der

løbe nogenlunde parallelt med Finnens Band og, ligesom det hvide paa og foran Hale-

finnen, holde sig længere, under Fiskens Væxt, end Kroppens fine Længdelinier. (Andre

Individer, fra 50 Mm. og til de største, have derimod en ganske anden Tegning, mørke

lodrette Striber paa Legemets Sider.) Tændernes Antal varierer efter Alderen, ^^ hos de her

særligt omtalte Unger paa SVa", indtil 22 hos de voxne. Straaletallene har jeg fundet at

være: D: 9.2.5 (24—26); A: 3.23 (24). — Individer paa 32— 38 Mm. s Længde be-

finde sig mere eller mindre paa Acronur-Sladiet; Formen er noget kortere; Huden nøgen,

men ligesom lagt i tætte Folder eller Ribber, der have el buet, men dog i det hele nogen-

lunde lodret Løb fra Rygranden til ned mod Buglinien; slige Linier pryde ikke alene den

egentlige Krop og Halen, men ogsaa Hovedet, saa vel dettes øvre Uele som dels Sidedele

og Brystpartiet nedenfor Gjællespallen og Brystfinnerne , men Linierne have her ikke den

') Poey (Enumeratio, Synopsis etc.) skjelner ikke alene mellem A, pldehotomus C. V. og A. chirurgus

Bl., men ogsaa mellem denne og en A. tractus, der skulde være de franske Ichtliyologers *A.

chirurgus', ikke den ægte Bloch'ske Arl; endelig en A. brevis, der staar A. coeruleus nær — altsaa

5 navngivne Arter, foruden 4 Former, der opføres særskilt, men uden Navn og ikke karakteriseres

nærmere. En 6te Art er A. bahianus Cast. (Animaux Nouveaux et Rares etc., Poissons, p. 24,

pi. XI, fig. 1), men den er vel ogsaa usikker; Beskrivelse og Afbildning ere ikke I bedste Overens-

stemmelse. Af Hensyn til visse Tvivl, der komme frem i det folgende, om vore Larveformers Arts-

bestemmelse, er det dog godt at erindre sig disse Meningsforskjelligheder, skjimt jeg maa erklære

mig enig med Dr. Gunther i kun at anerkjende to vestindiske Arter. Af •Acronuri- beskriver Poey
i sit seneste Arbejde (Ann. Soc. Esp., IV, p. lil— 143) ikke færre end 4 Arter [A. coendeatus,

nigriculus, canieus og en ubenævnt Art), alle SmaaPiske paa 30— 35 Mm. s Storrelse. Oel er selv-

følgelig -lcan(Aurus-linger, hvis nærmere Bestemmelse helst maatte ske ved en Revision af Original-

Exemplarerne. Klunzinger (Fische d. Roth. Mceres, 1. c., S. 511) har opstillet en •Acronurus

lineolatus', Casteliiau en •Aer. formoms'.
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samme llctning, men en forskjellig, all efter som de lindes paa tjjællelaagut, Hryslet,

Kinderne, Panden, Tindingerne o. s. v. Hist og her ses Si<æltænderne at i^omme frem paa

Bagkroppen langs med disse ophøjede Linier, og paa de større af disse Exemplarer ere

Skællene i fuldt Gjennembrud paa en stor Del af Halen og Kroppen — hos et Individ lidt for

(at regne efter dets Storrelse) end hos et andet. En mere eller mindre tydelig, mat Sølv-

eller Messingglans udmærker Flovedets Sider, især Gjællelaagene og Brystet o: Rummet
mellem Gjællespallerne, Bug- og Brystfinnerne. Der er et — ligeledes mere eller mindre

tydeligt — sort Baand over Nakken, mellem Øjnene, ellers er Farven gjennemgaaende

mørkladen som hos de vo.xne, men uden Aftegning; den hvide Halerod og Halefinnebræmme

ere dog ofte ret tydelige. Tændernes Antal er j^^, de iagttagne Straaletal: D: 9 . 23— 25;

A: 3.21—22. Den habituelle Lighed med A. chmø-gus , i sin udviklede Skikkelse, er

saa iøjnefaldende, at det ikke vilde falde nogen ind at tvivle om, at de tilhøre denne Art,

førend man ved nærmere Undersøgelse bliver opmærksom paa de for Acronur-Stadiet be-

tegnende Træk, som efter den tidligere Opfattelse kunde synes at berettige til at anse dem

for noget fra Acanthurus-S\æglea forskjelligt. Ved en Længde af 41 Mm., stundom allerede

tidligere, er Forandringen næsten fuldstændig gjennemfort; kun Hovedets Skulptur bærer

endnu tydelige Reminiscenser fra Acronur-Forholdene. Det bør endnu berøres, at den

ovenfor hos Keris-Naseus omtalte relative Flytning af Bugfinnerne ogsaa kan forfølges

her; de sidde hos Exemplarer med fuld Acronur-Karakter under Vertikalen fra Bryst-

flnnefæstets forreste Punkt, hos dem, der mere eller mindre have antaget Acantburerncs

Fysiognomi, under sammes bageste Endepunkt ligesom senere. — De tidligere Trin af

denne Arts Udvikling kjender jeg ikke; men de lade sig let udfylde i Tanken af, hvad

nedenfor berettes om eller i Anledning af den anden vestindiske Art.

A. coeruleus kjendes let fra A. cJiirurgus ved sit stejlere Ansigts-Profil og sin kortere

Legemsform; i denne sidste Henseende er der dog en ikke ringe Forskjel efter Alderen;

hos yngre er Hojden over det halve af Totallængden, hos ældre i Almindelighed noget

under samme. En Tegning af fine, lyse og mørke Længdelinier paa Legemets Sider, af

blaalige Skraastreger paa Rygfinnen optræder undertiden; den hvide Plet paa Haleroden ses

en enkelt Gang. Tændernes Antal er, alt efter Fiskens Størrelse, j^^', Straaletallene:

D: 9.26—28; A: 3.25—26. — En 34 Mm. lang Acanthunis-Vage "(vestindisk) (Tab. V,

fig. 3) har, sammenlignet med de ovenfor beskrevne Unger af A. chirurgus, netop en kortere,

mere rundagtig Form med stærkere buede Omrids og stejlere Ansigts-Profil; D: 9.26,

A: 23.24. Nogle brede og buede mørke Tværbaand gaa ned over Legemets Sider; der

er endnu Spor til Metalglansen paa Brystet under Gjællespalten, og Bugfinnerne have deres

Plads lige under Brystfinnefæstets forreste Punkt; den for Acronurerne ejendommelige

Stribning er endnu synlig paa Hovedet, men for øvrigt i Færd mod at forsvinde under den

frembrydende Skælklædning. — Acronur-Præget er ganske anderledes rent hos de ovenfor

berørte 3 Exemplarer, 34— 37 Mm. lange, 21— 22 Mm. høje, fra Havet i Nærheden af

Brasiliens Kyst (Tab.V, fig. 4). Det er derfor maaske noget misligt at ville forsvare deres Hen-

førelse til A. coeruleus, eftersom de jo ere mindst lige store med, til Dels større end dennes

ovenfor beskrevne Unge. Formen er endnu mere kredsrund. Konturlinierne endnu stærkere

buede end hos denne. Profilet mere afsnuppet fortil; Huden aldeles skælfri (bortset fra de

mere eller mindre tæt frembrydende Spidser, forst og tydeligst langs med Ryg og Gat-
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finnens Grund) og ligeledes aldeles pigmcnUri med Undlagelse af en lille mørk Plet paa

Haleroden og en sort Isseplet eller Issebaand mellem begge Øjnene, tværs over Panden.

Et bredt Sølvbaand, der bliver bredere nedefter, gaar fra Øjet noget skraat nedadtil og

bagtil, saaledes at det dækker Kinderne, Gjællelaaget og Brystet fra Galfinnens Begyndelse

til et Punkt langt foran Bugfinnernc, hvilke sidste snarere ere fæstede foran end under

Brystfinnefæstets Begyndelse. O: 9.27; A: 3.25. Kropliudens og de nøgne Hoved-

knoglers Stribning er særdeles tæt; visse lidt fremspringende Linier paa Hovedpansret —
den uparrede Nakkelinie , de parrede Frontal-, Supraorbital- og Supranasal-Linier, en parret

Linie langs Randen af Brystet fra Underkjæven til Bugfinnerne — ere fint takkede ligesom

Bugfinnernes Pigstraale og anden Pigstraale i Gat- og Rygfinnen, der er lidt, men

kjendelig længere end den næste, ikke som hos de udviklede Acantiiurer kortere end denne

(jfr. Keris). Havde disse pragtfulde skiveformige Smaafiske med det brede Sølvbaand været

lidt mindre, eller den forst beskrevne Unge af A. coeruleus lidt større, vilde deres Hen-

førelse til samme Art ikke voldet nogen Vanskelighed; som det er, har jeg nogen Be-

tænkelighed ved her at benytte den Forklaring, at nogle Individer forvandle sig lidt tidligere

end andre. — Paa et endnu yngre Stadium — 4— 5 Mm. høje, .5— 7 Mm. lange — optræder

denne Acronur-Type med en rudeformig Figur og en formidabel Udvikling af 2den Pig-

straale i Gat- og Rygfinne (Tab. V, fig. 6); man forstaar nu, at den endnu er forholdsvis

stor hos de mere udviklede /vms'er og Acronurer, dette er ligesom en Erindring om en

tidligere Tingenes Tilstand ; de nævnte Straaler ere desuden etærkt takkede ligesom den

anselige Pigstraale i Bugfinnerne; Sølvbaandet og Issepletten ere allerede tilstede, ligeledes

Krophudens Linier, men ingen Hale-Lancet. Delte Stadium, der paa en ret interessant

Maade supplerer Acanthurernes Forvandlingshistorie, har hidtil ikke været kjendt.

Forklaring af Afbildningerne.

Tab.V, Fig. 3. En vestindisk ylcan(/mn(s-Unge, uden Tvivl Ungen af ^c. coeruZeus, paa Overgang (ta Acronurus-

Stadiet. Forstoiret med en Tredjedel.

Tab.V, Fig. -i. En Acronuru^, fra Havet i Nærlieden af Brasiliens (Bahias) Kyst, forniodenllig, skjont lidt

storre. Ungen af samme Art (eller af en meget nærstaaende) paa et tidligere Trin; ligeledes

forstorret med en Tredjedel.

Tal). V, Fig. 5. Det yngste kjendte -Acronur«- (o: Aeanlhur-) Stadium, maaskc af samme Art, fisket N.N.O. for

Bermudas-Øerne; forstorret halvtrcdje Gang.
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18. Fisiularia villosa; Centriscus velitaris og brevispinis;

Centriscops og Ortliichthys.

(Tab. I, fig. G-8.)

Dr. Klunzinger har opstillet en »Fisiularia villosa« paa en (med Haletraaden)

130 Mm. lang, lille Fisk fra det røde Ilav^). Denne formentlige Art, hvoraf han kun fik

delte ene Exemplar, er sikkert kun Ungen af F. serrata Cuv. Jeg har for mig et ost-

indisk Exemplar (fra Java?) af omtrent samme Størrelse, c. 130 Mm. foruden Haletraaden.

Det afviger fra F. serrata paa 260— 355 Mm. ved, at alle Hovedets Lister og ophøjede

Linier ere savtakkede, samt ved at Huden er tæt beklædt med fine krogede Hudtænder med

bagtil bøjet Spids. Under Udviklingen maa disse altsaa forsvinde og Takkerne paa Hovedets

Linier udviskes paa dem nær, der hos middelstore Exemplarer endnu ere tilbage langs med

Hovedets Siderande, i den bagre Halvdel af disse, foran Øjet, samt bagved dette paa for-

skjellige af de derværende fremspringende Rande og Linier. Selv hos det mindste af hine

middelstore Exemplarer (260 Mm.) er Hudens Bevæbning imidlertid sporløst forsvunden;

derimod er den endnu tilstede, vel udviklet, paa Halen og Bagkroppen af en (foruden

Haletraaden) 280 Mm. lang /'". tabaccaria, og den er end ikke helt forsvunden paa Halen

af en «Pibefisk» af samme Art paa 415 Mm. Der existerer altsaa ogsaa af den vestindiske

Art en «villosan -Form, og denne holder sig, synes det, noget længere (i Forhold til den

absolute Størrelse) end hos den ostindiske Art").

Ifølge Giinther (Gat. HI, p. 521 — 23) ioreVommer Centriscus gracilis Lovie, foruden

ved Madera, i Middelhavet, ved Afrikas Vestkyst samt ved Japans og Kinas Kyster; dog

henstilles det som paa en Maade vilkaarligt, om den ostasialiske Form, hvis anden Ryg-

pigstraale skal være lidt kortere, kan sondres som egen Art («C.japonicus«). Cunningham

') Fische des rotheii Meeres (Verhandel. Zoolog. Bolan. Ges. Wien, XX Bd.), S. 515— 16.

2) Jeg véd ikke, om denne bliver saa slor som F. tabaccaria, der bliver over 1 Meter, vistnok IV3 M.

lang; Klunzinger's F. serrata vare kun '/lo M. I Straalelallet er der ingen konstant Forskjel

mellem dem, efter mine Tællinger; F. serrata: D: 14— 16, A; 14—15 (»F. villosa'-. D: 14, A: 14);

F. tabaccaria: D: 15— IG, A: 14— 15. 1 Proportionerne synes der ganske vist at være en Forskjel,

men den er underkastet Forandringer med Alderen, og for at bedømme disse rigtigt, maatte

man vide, hvor stor F. serrata bliver. Tages F'orholdene, som de foreligge, finder man, at

Hovedets Længde indeholdes i Totallængden (Haletraaden fraregnet) hos en ung F. serrata 2,7 Gang,

hos middelstore 2,g Gang; hos middelstore F. tabaccaria 2,8, hos meget store 3 Gange — hvoraf

vel ter sluttes, at Hovedet hos ældre Exemplarer er forholdsvis kortere end hos yngre, men længst

hos F. serrata. Afstanden mellem Bryst- og Bugfinnerne forholder sig til Afstanden mellem disse

og Halefinnen, hos en ung F. serrata = 1 : 4,9, hos middelstore = 1:4 eller 3,8; hos middelstore

F. tabaccaria = 1:3,3 å 3,1, hos store = 1:2,8 De parrede Finner sidde altsaa forholdsvis nærmere

ved hinanden, jo yngre de ere, i højere Grad hos F. serrata end hos F. tabaccaria. Det har saa-

ledes sine Vanskeligheder at give en god Differential-Karakter for disse to Arter, og endnu vanskeligere

stiller dette sig, efter mine Erfaringer, med Hensyn til den ostlige og vestlige Av.lostomus-Kx\..



177 585

har endvidere faael den i Slæbenettet mellem Montevideo og Magelliaes-Slrædct («Trans. Linn.

Soc.», XXVII, p. 471), og 1 det selvsamme Oælte fiskede Reinhardt, paa «Galatheas"

Rejse, 6 Dage efter Afrejsen fra Montevideo, paa 30° 3' S. Br. og 48° V. L. nogle 8—9 Mm.

lange Unger af denne Art. Andre ere fiskede paa samme Waade af Andrea og Thomsen,

men i et nordligere Bælte, fra 32° N. Br. til 36°40N. Br. og fra 18°V. L. til 30° 47' V. L.,

altsaa Vest for de kanariske Øer. Den største af disse Unger er 31 Mm. lang. Jeg vilde

maaske været i nogen Tvivl om, til hvilken Art jeg skulde henføre disse Unger (der i ovrigl

stemme særdeles vel, i de fleste Punkter, med C. brevispinis Kn. Sleind., 22 Mm. lang, fra

Samoa-Øerne), hvis ikke afdøde Kapt. Suenson i sin Tid havde hjemført til Museet et

85 Mm. langt (altsaa for saa vidt udvoxet) ') Exemplar af C. gracilis. Findestedet var ikke

opgivet, men jeg antager, at det er taget ved Madera.

Pallas's C. velitaris (»Spicil. Zool.«, VIII, p. 36—38, pi. IV, fig. 8), hvad enten

den nu virkelig var fra Ambojna eller ikke, er uden Tvivl et ikke fuldvoxent (2" 5'")

Exemplar af denne, som det synes næsten kosmopolitiske'-') eller til en vis Grad pelagiske

Art. Afbildningen er ikke god, men gjengiver dog ret godt det habituelle hos vor 31 Mm.
lange Unge; Antallet af Gatflnnens Straaler er vistnok angivet for højt. Jeg finder D: 4.10,

A: 19 hos det Suenson'ske Exemplar; hos dette indeholdes Hovedets Længde 2,7 Gang i

Totallængden og er omtrent '^U af Afstanden fra Gjællelaaget til Halefinnen; Legemets

Højde er ikke fuldt Vs af denne , anden Rygpigstraales V4 ; denne Straale har kun faa og

utydelige Takker og naar med sin Spidse ikke tilbage til anden Rygfinnes Begyndelse. Den

ovenfor omtalte storste Unge af de foreliggende (31 Mm.), er mere kortsnudet, mere kort

og sammentrængt i sin Legemsbygning; smuk sølvblank med mørk, graabrunRyg; Hovedets

Længde indeholdes 2,0 Gang i Totallængden og er ^k af Afstanden /ra Gjællelaaget til

Halefinnen; Legemets Ilojde er -3 af denne; anden Rygpigstraales Længde Vs; denne Pig

er udstyret med flere meget tydelige Takker paa hver Side og naar med sin Spidse ud over

Begyndelsen af anden Rygfinne^). Den lille Fisk gjor et mere ru eller loddent Indtryk end

den større, fordi den Ribbe, hvormed hvert enkelt Skæl er udstyret, hæver sig tydeligere

frem i en skarp Spids*). Særligt lægges Mærke til en tredobbelt Række af større Takker

langs med Bugen, mellem Gjællespalten og Gatfinnen, paa Skjoldene samme Steds, endende

med en uparret Torn lidt foran Gattet '^j, hvilken Torn i øvrigt er kjendelig endnu hos den

næsten udvoxne Fisk; fremdeles til Takkerne paa en vandret Linie under Næseborene hen

M Giinther's storste Exemplar var GO Linier langt.

^j C. scolopax L. var tidligere kun kjendt fra Middelhavet og de tilstodende Dele af Atlanterhavet, indtil

Englands Sjdkyst. Efter en Meddelelse i «Ann. Nat. Hist.« (4) XVII, p. 395, forekommer den dog

ogsaa ved Tasmanien!

') Alle foreliggende Exemplarer af C. scolopax under i'h Tomme have 2den Rygpigstruale længere
end Legemets storste Hojde; hos alle over S'/a" er den derimod kortere end denne. Hojden er

i øvrigt snart lig med, snart lidt slorre eller mindre end den halve Afstand fra Gjællelaag til Hale-

finne; der er i denne Henseende en betydelig individuel Variation. Sex Rygpigstraaler er lige

saa hyppigt som 5.

') "Totus quasi setulis recumbentibus et adnatis hispidus« (Pallas 1. c).

*) "Aculeus minutus ante anum recumbens« (Pallas I. c).

Vidensk. iielslt Slir., 5, Kække, naturvidensk. og malli. Afd. XII. 6. 74
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til Øjehulen og paa en noget højere liggende Linie, der forst følger Øjehulens øvre Rand

og derefter fortsætter sig hen over Enden af Gjæiiospalten og lige saa langt bagved denne,

under hvilken Række der ligeledes hgger større Iludforbenlnger; endelig langs en Skraalinie

over Højryggen, endende ved 1ste Rygfinnes Udspring. Endnu yngre Exemplarer ere kortere

og plumpere af Form, mere kortsnudede og braksnudede, hele Snuden foran Øjet kun 2— IV2

Gang saa lang som et Øjetværmaal; de ere endelig aldeles ru af de fra alle Skællene sig

hævende, bagtil krummede Torne, en fra hvert Skæl; ogsaa de ovenfor omtalte større Takker

ere forholdsvis større, jo yngre Exeniplarerne ere, men i øvrigt ikke væsentlig forskjellige

fra almindelige Skæltorne og Ikke meget i Øjne faldende mellem disse, der ere stærkt ud-

viklede over hele Legemet, Hovedet og Snuden derunder indbefattede, bl. a. ogsaa paa

Forryggen. Hos Individer paa 17 Mm. og derunder søger man forgjæves efter Bugfinnerne.

(Jfr. Tab. 1, fig. 6-8.)

Jeg kan efter disse Iagttagelser ikke nære Tvivl om, at C. velitaris P. og C.

brevispinis Kn. Std. jo ere Synonymer til C. gracilis Lowe, hvilket Navn saa efter Prioritets-

reglerne skulde vige for det pallasiske; da Identiteten dog i al Fald kan bestrides, om end

maaske mere af formelle end af reelle Grunde, er det dog maaske bedst at undlade denne

Navneforandring og indskrænke sig til at lade «C. velitaris« udgaa af de faste Arters Tal.

Naar Gill (Proc. Acad. Philad., 1862, p. 234) for denne Form har opstillet Slægten

«Orthichth}/s«, maa denne dele Skæbne med adskillige andre af denne Ichthyologs uhold-

bare Slægter; at opstille en egen Slægt {« Centriscops«) for C. hurnerosus WXch. (»Voy. Erebus

& Terror«, pi. 34, fig. 5), er ikke meget mere forsvarhgt, da den hele Organisation, saa vidt

den kjendes, er uforandret den samme som hos C. scolopax, kun Fysiognomiet endnu

bizarrere. — Om Udviklingen af den sidst nævnte Art foreligger der en Notis af Dr. C.

Emeryi); der afbildes to Stadier: det yngste (8 Mm.) har endnu ikke noget, som karak-

teriserer den som en Centriscus; det ældre (10 Mm.) har allerede de 3 uparrede Finner

vel udviklede og adskilte samt en kort og stærk, utakket Pigstraale forrest i første Ryg-

finne; Formen er kort og plump, der er en Antydning til den forlængede rørformige Snude,

men denne er dog ikke meget længere end Øjet er langt; Bugfinner mangle endnu;

Legemets Omrids foran de uparrede Finner ere tornede og takkede som ovenfor beskrevet

hos de unge C. gracilis; hos et 20 Mm. langt Individ vare Bugfinnerne tydelige og Snuden

allerede meget længere. Der er stor fysiognomisk Overensstemmelse mellem den 10 Mm.

lange C. scolopax (1. c, fig. 12) og C. gracilis af omtrent samme Størrelse; kun er sidst

nævnte kjendelig smækrere. Ved en Størrelse af c. 20 Mm. er Forskjellen meget i Øjne

faldende; et foreliggende ungt Exemplar af C. scolopax paa 21 Mra., efter Opgivende,

fra de kanariske Øer, oplyser paa én Gang denne Forskjel og Analogien mellem Arterne i

Henseende til deres Udvikling.

Note ittiologiche«. (Atti della Societci Ualiana di scieoze naturali. Vol. XXI.]
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Forklaring af Afbildningerne.

Tal). I, Fig. 6—S. Tre (JiiviklinKstriii af Gentriscus gracllU Lowe (velUaris Pall , brevisplnis Kn. St.), fiskede

Atlanteiiiavet paa foiskjellige Steder. Forstørrede i Forholdet 2:5, 3:7 og 4:7.

Afsluttende Efterskrift.

Det mcsle af, hvad der (idligere af andre er oplyst om mere betydelige eller ind-

gribende Forandringer hos Havets Fiske, under deres Væxt og Udvikling, er lejlighedsvis

berort i det foregaaende. For at Læseren her kan have en nogenlunde fuldstændig Over-

sigt over, hvor langt man i denne Retning er kommet, skal jeg endnu, lil Afslutning,

erindre om eller berore nogle Iagttagelser, af lignende Art, over andre Fiskeformer, som

der ikke her har været Anledning eller Lejlighed til al komme ind paa.

1. Flyndernes Omdannelseshistorie, saaledes som den er oplyst af Jap.

Stecnstrup og Alex. Agassiz (Overs, over Videnskab. Selsk. Forhandl. I8G3 og 1816;

Proc. Arner. Acad. Arts a. Se, 1878.)

2. Vagmærens (Trachypterus) Omdannelseshistorie, oplyst for nylig af Emery

(Gontribuzioni all' Ittiologia; Memor. II. Accad. dei Lincei (3) III).

3. Mac rurernes og Ophidiernes [Fierasfer), oplyst af samme (samme Steds,

samt "Note Ittiologiche« ; Atti dell. Soc. Ital. di se. natur., XXI, 1878). (»Krolmius«, Larve

af Macrurus trachyrliijnchus og Coryphænoides.)

4. Visse Torskeformers. Jeg skal ved en anden Lejlighed nærmere oplyse,

at «Couchierne» virkelig, som det er paastaaet, men atter bestridt, ere Ungerne af Motella-

Arterne; og at « Hypsiptera argentea^^ er Ungen af en Fhycis-Form.

b. Klumpfiskenes (Moliderues) mærkelige Omdannelseshistorie, saa vel Mola

rotunda's som Ranzania tncncatas, haaber jeg snart at se beskreven og illustreret i Prof.

S te en s trup' s og mit (endnu utrykte) Arbejde over denne Fiskefamilie.

6. Under et Besøg i Fiskeri-Udstillingen i Berlin i dette Aar havde Prof. G i gi i ol i

og Dr. Vinciguerra den Godhed at oplyse mig om og godtgjore for mig ved Hjælp af

E.\emplarer i den der udstillede italienske Fiskesamling, at Diana semilunata Bisso (Astro-

dermus coryphænoides Bon., (". V.) er den yngre Form af Ausonia Cuvieri Bisso (Luvarus

imperialis Raf., CV.). Dette er vistnok en af de mærkeligere Omdannelseshistorier , som

Makrelfiskenes paa slige Træk saa rige Familie kan opvise. Bortset fra de i Henseende

til Fysiognomi og Proportioner foregaaende Forandringer samler den sig fortrinsvis om

følgende Momenter: 1) Den stjærneformige Hndbeklædning forsvinder efterhaanden, saa at

Huden bliver ganske glat; 2) Bugfinnerne, der oprindehg ere meget lange, forkortes og

74'
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blive til sidst aldeles rudimentære; og 3) deu forreste større Del af Rygfinnen forsvinder,

saa at man hos voxne Individer kun finder en Række Knuder som Rudimenter af Ryg-

pigstraalerne. Prof. Giglioli har gjort en kort Hentydning til disse Omdannelser i For-

tegnelsen over de af ham paa Fiskeri-Udstillingen i Berlin i 1880 udstillede Gjenstande;

en udførligere Meddelelse kan forhaabentlig imødeses.

Den Bemærkning kan her endnu finde Plads, at Prof. Giglioli, i rigtig Vurdering

af de Karakterer, der forbyde Henførelsen af Thynnus thunnina til samme Slægt som den

almindelige Thunfisk eller af «Pelaimjs unicolor« til samme Slægt som Pelamys sarda (jfr.

ovenfor S. 464 og 477), har i den ovennævnte Fiskefortegnelse opstillet Slægten Tlnjnnicli-

thys for Til. thunnina, Felamiclithys for F. unicolor. Det første af disse nye Navne har

desværre allerede faaet Anvendelse for en Cyprinoid-Slægt, og det sidste maa vige for det

Gill'ske Orcynopds.

Trykfejl.

s. 427 (19) Salvini I. Salviani

S. 579 (171) L. 1 Pig. 7 1. Fig. 8.
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Spolia Atlantica.

Contributions å la connaissance des cliangements de forme chcz les poissous pendant

Iciu" croissauce et leux développcmcnt, en particulier cliez les poissons pélagiques

de l'Atlantique.

Par

RI. Chr. h'r. Liitkeii,

Dr. és-sciences.

Je donne dans le mémoire qui précéde une serie de contributions a la connaissance

de la faune ichthyologique de la haute mer, principalement de TAllantique, ainsi qu'a celle

des hémimétamorphoses de différents poissons de mer et en particulier des poissons

pélagiques. Les changements de forme et d'autres caractéres que bien des poissons pré-

sentent pendant leur croissance et leur développement sont encore peu connus et n'ont

jamais été exposés d'une maniére suivie, quoique, dans beaucoup de cas, ils soient si

grands et si marqués qu'ils ont donnc lieu å rétablissemcut d'un assez grand nombre

d'espéces {species) et de genres {genera), qui nalurellement disparaitront du sysléme aussitOt

que leurs vrais rapports auront été reconnus. Ce mémoire est en méme temps å considérer

comme une tentative de la part de l'auteur pour utiliser scientifiqucment une partie des nom-

breux matériaux, consistant en petils poissons et en jeunes formes, surtout pélagiques, qui,

pendant une serie d'années et gråce ;i des efforts habiles et persévérants, ont été recueillis

par des naturalistes danois et par des olficiers de la marine militaire et de la marine mar-

chande danoises. 11 va sans dire que lorsque je l'ai jugé nécessaire pour completer mes

recherches et établir des comparaisons avec des cas analogues, j'ai aussi étudié les chan-

gements resultant de l'åge chez des poissons non pélagi(iues, et que la critique'des

genres et des espéces a laquclie cette etude a donné lieu a eu pour conséquence des

discussions et des digressions de diverse nature, ainsi que la créalion de quelques espéces

et genres nouveaux. 11 s'ensuit que si ce travail est surtout une contribulion a la con-

naissance de la fauue ichthyologique pélagique, spécialement de TAtlantique interlropicale,

il en est aussi indirectement une å celle de l'ichthyologie des couches profondes de la

haute mer, car les habitants de ces profondeurs, dans les premieres phases de leur déve-

loppement, remontent assez souvent, surtout pendant la nuit, dans les couches plus chaudes
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de la surlacc, et on les preiid alors au filet, ou bien, quand ils sont im pen plus åges,

on les Irouve dans Testoniac des dauphins ou des poissons voraces teis que les daurades,

les bonites, les germons ou albacores, les baracottes, les requins, etc. Mais le but prin-

cipal de ce travail est d'appeler l'attention sur ce que je nomme les li é mime tam o r-

phoses des poissons, pliénoméne dont les poissons pélagiques, en particulier, présentent

tant d'exemples remarquables. Ce n'est pas cependaut mon intention , en adoptant cette

expression, d'introduire dans la science une notion nouvelle ni un terme nouveau
;
je l'em-

ploie seulement pour caractériser briévement les changements qui se produisent pendant la

croissance et le déveWppement, Jesquels, en beaucoup de cas, sont si considérables qu'ils

ont complétement fait méconnaitre le genre, voire méme souvent la famille ii laquelle les

jeunes individus apparticnnenl. J'espére par la de pouvoir faire profiter la science d'une

serie de rectifications consistaiit en grande partie dans la réduction de genres et d'espéces

qui ne sont bases que sur de jeunes formes transitoires; en bien des cas je serai ainsi

amené a confirmer simplemcnt ou ii étendre les observations de mes prédécesseurs, dans

d'autres cas, h rejeter ou ii rectifier des conjectures ou des combinaisons dépourvues de

fondement. Un travail de cette nature pourra pent-étre aussi avoir pour conséquence qu'on

procédera a l'avenir avec plus de circonspection et de critique pour établir des espéces et

des genres nouveaux, vu la possibilitc que des écarls qu'on aura constatés ne soient dus

qu'a des dilTérences d'åge. On n'a en effet que trop souvent commis la faute de prendre

ces dernieres pour des dilTérences spécifiques ou génériques, ce qui en general a rendu

d'autant plus difficile l'évaluation des veritables caractéres distinctifs.

Dans le resumé suivant des principaux faits et resultats qui sont exposés dans

mon mémoire, j'ai suivi l'ordre des chapitres dans le texle danois.

1. I>actylo2)terus et CepJuilacanthns. Comme on sait, M. Gane s trin i

a cherché ii prouver que le Ccphalacanthns spinarella [Pungiiius pusillus) était la jeune

forme du Daciylopterus. Cette opinion était en apparence bien fondée; mais elle a été

combattue par M. Steindacbner, principalement par la raison qu'on peut rencontrer des

Dactyloptéres un peu plus petits que les plus grands de ceux qui présentent encore les

caractéres des Cépbalacantbes. Ajanl eu a ma disposition, d'une part, une serie de 25 Dacty-

loptents voUtans de toutes les grandours, depuis 380 jusqu'a 47 millim. de long, ce der-

nier å ailes encore assez courtes, et, de l'autre, presque tout autant de C. spinarella

(23 exemplaires) également de toutes les grandeurs, depuis 49 jusqu'a 8 millim. de long,

j'ai poursuivi dans ces deux series l'étude de tous les caractéres sujets aux raodifications

provenant des differences d'åge, pour découvrir si les changements qu'avaient subis les

Cépbalacantbes permettaient de remonter aux Dactyloptéres et, réciproquement, ceux de ces

derniers de descendre aux Cépbalacantbes, ou si ces poissons constituaient deux series de

formes indépendantes l'une de l'autre. Le resultat de ces comparaisons
,
pour le détail

desquelles je dois renvoyer au mémoire danois, a été pour moi une confirmation absolue

de rhypothése de M. Canestrini. On peut certainement rencontrer des Cépbalacantbes

un peu plus grands que les plus petits Dactyloptéres; mais cela s'explique facilement par

le fait que la métamorpliose ])roprenient dite, qui sans doute se produit relalivenicnt vite,

u'arrivc pas loujours précisément quand le jeune poisson a atteint une longueur déter-
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minée (50 mm. ('iiviron), mais pcut, siiivant les circoiistanr.es, an-iver cliez le! imlividii un

peu plus tot OU un pcu plus tard. Ajoutons que los iocalitus (iatilude cl loni^itude) oi'i

nos jeunes Uactyloptéres ou soi-disant Céphalacanliies ont cté pris, semblent prouver que

ce genre a, a uu plus haut degré qu'on ne l'avait cru jusqu'å present, le caractére d'un

genre a demi pélagique. Il résulte aussi de Tétude que j'ai faile de son évolutiou que lu

petite partie antérieure des nageoires pectorales, cliez le Dacti/lopterus, est å vrai dire la

partie supérieure et non la parlie inférieure, comme on l'a généralement indiqué jusqu'ici.

2. MhyncJiichthijs , RJiinohevyx et MhampJioheryx; Holocentruiu
et Jtfi/vipréstis. On a déjå émis l'hypothése que le Bhi/nckichtJu/s pelamidis C. V. et

d'autres espéces de Iihi/nchichthi/s établies plus tard sont de jeunes Ilolocentrum (ou Mijri-

pristis), et la justesse de cette vue est maintenant conflrmée par la circonstance que

plusieurs petits »Elvjnclikhiliys« et »Bhmoberi/æa d'åges différents, pecliés dans la partie

occidentale de l'Atlantique intertropicale, ont pu étre ramenés a une espéce déterminéc

de Holocentrum , décrite jusqu'ici cependant d'une maniére assez incompléte, le H. maria-

niim des Antilles. Nous la connaissons maintenant dans toules les pliases de son déve-

loppement, comme Holocentrum vrai, jeune et adulte, comme »Rhinoberyx«, phase inter-

médiaire entre \' Holoceittrum et le »Rhijnchichthi/s«, et enfin dans ce dernler et tres jeune

etat. Dans le mémoire danois j'ai décrit avec beaucoup de détails les caractéres de

l'espéce dans chacune de ses phases, en les comparant tant entre elles qu'avec les etats

correspondants de VH. sogho, autre espéce commune des Antilles dont nous possédons

une serie de formes presque aussi compléte. Le «Rhamphoberijx« est probablement la

jeune forme correspondante du Mynpristis. Ces 3 genres (Rhynchichtkys , Rhinoberyx et

Rhamplwberyæ) devront done étre supprimés avec les espéces qui y appartiennent, et l'on

en peut dire autant de certaines espéces, comme YHolocentrum platyrldnum, qui sont

également de jeunes formes dont la transformation n'est pas terminée, mais qui, au lieu

d'avoir été rapportées a des genres parliculiers, ont seulement été placées dans un groupe

spécial du genre Holocentrum. Mais j'ai en méme temps pu constater une phase de

développement antérieure a celle qui sert de base au genre Rhynchichtkys. Un petit poisson

de 7 mm. de long, qui est sans doute la jeune forme d'un Holocentrum des Antilles, peut-

étre méme de 1'//. marianum, se distingue des vrais " Rhynchichtkys o par un bec fourchu,

dont la longueur, relativement assez grande, est egale au double du diametre de l'æil, et

par l'épine occipitale qui est tres forlement développée , de méme que celles du préoper-

cule, lesquelles s'étendenl bien au-delii des nageoires ventrales jusqu'au milieu de l'anale.

Notre musée posséde des larves tres jeunes de Berycides, c'est-;i-dire des Rhynchich-

tkys de rOcéan Indien, qui ressemblenl beaucoup u la l'orme précédente; mais chez d'autres,

qui ont d'ailleurs une slructure analogue , le bec, tanlul relativement plus court tantot ex-

Irémement allonge, ne présente pas cette division remarquable en forme de fourcbette.

Vu les nombrcux représentants que cette famille compte dans les mers de l'Inde, il n'est

pas possible pour le moment de délerminer plus exactement ces jeunes formes. Les

caractéres priraordiaux mais passagers qui distiuguent les jeunes Holocentres et Jlyi'ipristis

sont done: 1) le prolongemenl plus ou moins excessif des os du museau, sous forme

d'un bec pointu entier ou fendu en deux, ii bords denticulés, qui relativement ne le céde
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pas en grantleiir ii rqjéu dus espadons, el 2) le dcvoloppement colossal dus épines occl-

pitales et préoperculaires, comme aussi en partie de celles de l'opercule. Ces cpines

cependant nu tardent pas a disparailre, oii se réduisent å des proporlions plus modestes

OU il des rudiments tout a fait insignifiants.

3. Tetragoimrtts. Ce genre tres caractérislique, fonciérement pélagique,

probablemcnt balliyphile, habite l'Åtlantique, ou on le trouve fréquemment dans l'estomac

des grands poissons voraces ou des daupbins, et oii Ton en péche souvent de jeunes

individus au filet. Le Tetragonurus atlantims de Lowe est certainement idenlique comme

espéce avec le T. Cuvieri R. Les differences qu'ils présentent sont en partie puremenl

individuelles, en partie des differences provenant de Tåge. Les jeunes individus (32—

62 mm.), abstraction faite de quelques modifications dans les proportions relatives des parties

du corps, lesquelles sont mentionnées en détail dans le mémoire danois, se dislinguunt

1) par leurs os operculaires et préoperculaires upineux et deutelés et 2) par le caractére

différent des écailles, lesquelles rappellent beaucoup celles des jeunes espadons, et n'ont

qu'une seule caréne acérée (les écailles de la ligne laterale en ont cependant deux), qui se

termine en 2 ou 3 épines recourbées en arriére, ce qui donne au jeune Tétragonure un

aspect åpre ou velu. Les exemplaires les plus jeunes (16 mm.) n'ont ni écailles ni épines

sur la peau et leurs nageoires ventrales sont extrémement courtes, voire méme rudimen-

taires. J'ai également abordé la question de la place h assigner dans le vrai systume

naturel au genre Tetragonurus; nous cherclierons en vain des indices de parenté avec

les 3Iugil ou Aiherina. La proposition de MIM. Lowe et Swainson de le rapporter aux

Scombéroides est peut-étre celle qui s'accorde le mieux avec la nature.

4. Xfphias et Histioiiliortis (Tetraptnrus). Les jeunes formes des Xi-

phioi'des sont déja si bien connues, gråce surtout aux Communications de M. Giintber,

que la serie des petits individus des deux types que j'ai eue å ma disposition ne me donne

pas lieu d'ajouter grand' chose de nouveau; cependant j'ai pu ramener revolution des deux

groupes un peu plus loin, jusqu'å uue phase qui doit utre, tres voisine de l'éclosiou de

l'æuf. Les deux types principaux — Xipldas et Bistiophoriis — différent l'un de l'autre

tout autant dans leur jeune åge qu'ils le font plus' tard par les caractéres extérieurs et

la structure du squelette. J'ai déjå montre ailleurs (Vidensk. iMedd. f. d. naturh. For. 1875)

que, de ces deux types, les Histiophores représenlent le groupe type proprement dit ou

central, tandis que les Xipldas doivent étre considérés comme une brancbe divergente ou

un iitype aberrant« , et que les espéces, en tant qu'on peut se faire une opinion å eet

égard d'aprés ce que renferme la liltérature, semblent étre en petit nombre, moins nom-

breuses qu'on ne le supposait jusqu'ici, mais qu'elles sont presque cosmopolites qaant ii

leur distribution géographique. On n'en connait peut-étre que o en tout, a savoir 2 Té-

traptures, 2 Histiophores et 1 Xiphias. Le Machæra C. V. est, sous tous les rapports, un

veritable Histiophore sans nageoires ventrales, et on ne peut s'empécher de soupcon-

ner que l'absence de ces derniéres repose sur une erreur ou est due au préparateur.

Les petites espéces d'HisLiophores qu'on a établies, YH. immaculatus Riipp. et YH. pul-

chellus C. V., ne sont évidemmeni que de jeunes formes (elles mesurent respectivemeut 18
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ot 4 pouces) sans valciir spécifiqun propre, et 1'//. pukhelbis, en particnlier, se ratlachc

étroitement aux jenncs Ilistiopliores de 5V2— 60 mm. de long examinés par iM. Giintlier

(dont les dessins sont reproduits dans le mémoire danois) et par moi-méme. Je renvoie

pour ces derniers au texte danois, les faits les plus importanis rjui les concernent étant déja

connus; mais quelques remarques sur les jeunes Xiphias et sur les dilTérences caracléris-

tiques qui les séparent des jeunes Histiopliores seront nécessaires. Ainsi, un de nos jeunes

espadons {Xiphias), de 190 mm. de long, trouvé dans l'estomac d'un germon et par suite

imparfaitement conservé, a des formes tres sveltes, la mandibule n'est que de 12 mm. plus

courte que le bec, qui est convexe en dessus et plat en dessous comme celui d'un Tétrap-

ture, et deux fois plus large que haut; les brancliies ne présentent rien d'extraordinaire et,

par conséquent, n'ont pas encore pris le caractére qui distingue celles des Xipiiioides. Les

deux måchoires sont bien armées de dents relativement fortes. Tout le corps, y compris la

tete et le roslre, est revétu d'écailles non imbriquées, carénées et ciliées, c'est-a-dire munies

sur la caréne d'épines ou de dents. Deux rangées de ces écailles, qui se font remarquer

par leur grandeur, s'étendent le long du dos, de chaque coté de la nageoire dorsale, et deux

autres, le long du ventre, de cliaque coté de la nageoire anale. Les écailles sont encore

tres distinctes chez le jeune Xiphias gladius de 700 mm. de long, et on peut méme facile-

nient y reconnaitre et y suivre les rangées de grandes écailles ci-dessns mentionnées; d'un

autre; coté, ce revétement, du moins en ce qui concerne les dents des écailles, se trouve

déja chez le plus jeune Xiphias observé, de 10 mm. de long. Par contre, tons les jeunes

Histiophores de S'/'a å 100 mm. sont complétement nus et déponrvus d'écailles. Aussi, ne

saurait-on comparer avec les écailles des jeunes Xiphias celles des Histiophores et des

Tétraptures adultes, lesquelles sont entiérement homologues aux écailles des Thynnoides.

Les jeunes X gladius de 37 a 50 mm. sont ornes de bandes transversales comme bien

d'autres petits Scombéroides; les bords frontaux et le préopercule sont denticulés, et ce

dernier est muni en outre chez les plus jeunes individus d'un groupe d'épines comme

chez beaucoup d'autres jeunes Scombéroides. On ne trouve jamais chez eux trace de na-

geoires ventrales, tandis qu'elles ne manquent jamais chez les Histiophores, et se présen-

tent en tout cas a l'état rudimentaire chez les plus jeunes. Puis, chez le plus jeune

Xiphias, la tete est plate sans presenter le brusque abaissement du front qui caractérise

les Histiophores; le bec est court et large a la base, et la mandibule aussi longue que

la måchoire supérieure. Enfai les Xiphias, dans tous leurs etats successifs, ne présen-

tent rien de comparable aux épines occipitales et préoperculaires si énormément dévelop-

pées des jeunes Histiophores, et qui rappellent celles des Dactyloptéres.

II serail tres peu naturel d'exclure les Xiphioides de la grande famille des Scom-

béroides, dans laquelle ils trouveut Icur parenté la plus prononcée dans le genre Acantho-

cyhium (voir plus bas p. 597). La classification plus détaillée des Scombéroides reste

encore ii faire. Quant ti les ranger avec les Colloides (»Cotto-Scombriformes«), je n'ai

jamais pu me couvaiucre qu'il y eiit quelque chose de juste et de naturel dans cette

classification.

5. TricJiiurus et Genixnjltis. M. Giinther a réuni sous la denomination

de TncUuridæ deux tribus qui sont bien ii uu certain degré apparcntées, mais qui cepen-

Vidensk. SeUU. Skr , 5. Itælike, nalurviclcnsk. oj math. Atd. XII. 6. 75
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dant se distinguent neltement l'une de l'autre. Ce sont les vrais Trichiurides (TricMurus,

Lepidopus, Aplianopxis et Euoaymetopon) et les Gempylides oii Thyrsitides (Gempijlus, Pro-

metheus, Epinnula, Nesiarchus, Nealotus, Thyrsites) \ ces dernlers doivent étre réunis aux

Thi/nnidæ, mais peuvent cependant en former un groupe secondaire.

Relativement au genre TricMurus, je ferai d'abord remarquer que toutes les espéces

qu'il comprend a present ne me paraissent pas pouvoir etre maintenues, mais je ne me
prononcerai pas déGnitivement a eet égard, comme les matériaux dont je dispose sont

insuffisants. Il est evident que les deux types représentés par le TV. lepturus et le Tr.

miiticus différent par toute une serie de caractéres bien tranchés, mais que la separation

générique entre les »Lepturus« (TricMurus lepturus et les espéces voisines) et les »Eupleuro-

grammusa (Tr. midicus) proposée par M. Gill n'est pas nécessaire et par suite a rejeter. La

difference spécifique entre le Tr. lepturus de l'Atlantique et le Tr. haumela de l'Océan Indien

me parait reposer sur une base peu solide; jusqu'å quel point ce dernier est-il réellement

une espéce différente du Tr. savala, c'est une question que je laisserai aussi indécise. Mais

il y a ici encore deux points qui méritent d'etre relevés, a savoir: I) que le Tr.mutiais se

trouve aussi dans rAllantique, oii i! n'avait pas encore été signalé — j'en ai devant moi un

exeniplaire de Cuba que je suis hors d'état de distinguer de ceux de Tranquebar — et

2) que, chez un TricMurus (haumela?) de 62 mm., de Java, j'ai, å la place des ventrales,

qui font ordinairement défaut, trouvé deux épines denticulées de 2 mm. de long (comme

par ex. chez le jeune Frometheus atlanticus) ; ces épines, qui représentent évidemment les

ventrales, existent probablement chez tous les jeunes Trichiures, mais elles persistent

seulement chez le Tr. muticus, a l'état de petits rudiments en forme d'écailles, et disparais-

sent complétement chez les autres espéces.

Les Gempylides et les Thyrsitides présentent une particularité osléologique qui a

passé le plus souveut inapergue, je veux parler dun systéme de coles dermiques ou cotes

accessoires sous-cutanées, compose de filaments osseux minces et assez serrés qui sont

dirigés en arriére vers le haut et vers le bas, et partent de la ligne médiane sur les deux

cotés du corps en formant entre eux des angles aigus. Je les ai observées chez le TMjr-

sites atun (chilensis) , le Nealotus tripes et chez de grands et petits exemplaires (jusqu'ii

78 mm. de longueur totale) du Gempijlus serpens. J'ai pu étudier cette derniére espéce,

qui est essentiellement pélagique et rare dans les musées, dans toutes les phases de son

développement, depuis une grandeur d'un metre a peu pres jusqu'a une longueur totale de

9 mm. seulement, phase qui doit avoir succédé presque immédiatement å l'éclosion de

l'æuf. Les espéces établies, G. coluher (genre ZyphotMjca de Swainson) et G. ou Frome-

theus (Nealotus) ophidianus Poey, ne différent pas comme espéces du G. serpens; mais les

caractéres de ce genre ne sont pas indiqués exactement, méme dans les ouvrages les plus

recents. Ainsi, la peau n'est pas entiérement dépourvue d'écailles; on y trouve un rudiment

du iicorselet« non seulement derriére les yeux, mais aussi a la racine de la queue, et de

ce point le revétement d'écailles se continue en partie sur une pelite étendue le long de

la ligne laterale inférieure, en parlie sur une étendue plus grande le long du dos, en for-

mant une zone qui est limitée vers le bas par la ligne laterale supérieure, qui, dans la

partie antérieure du corps, s'unit avec l'inférieure en un point situé sous la premiere

épine dorsale. Les palalins, dans leur partie postérieure, sont armés chacun de 3—

4
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pelilus dents, et les venlrales sont formées d'iin rayon épineux et de 4 rayons mons. Les

Gempyles ont dans les premieres phases de leiir développement une pliysionomie tellement

différente, qu'il serail difficile ou Impossible de les reconnaltre pour ce qu'ils sont, si l'on ne

connaissait pas les etats intermédiaires. Le corps est court et ramassé ; la premiere dor-

sale atteint sa plus grande hauteiir en avant et décroit ensuite rapidement; on trouve deux

épines libres devant l'anale; les épines denticnlées des ventrales sont relativement tres

lon,sues, tout autant et méme plus longues que celles de la dorsale; il n'y a ni écailles ni

ligne laterale et on ue distinguc pas non plus les fausses pinnules; l'opercule et le préoper-

cule sont épineux. Pour ce qui regarde la niarche du développement et de la transfor-

mation, je renverrai aux figures de la PI. III. J'ai aussi décrit et figuré des etats de déve-

loppement tres analogues cliez un poisson de la tribu des T/ii/rsiies, pent-étre le Nealotus

tripes. Le «Dicrotics armatus« (ithr. est certaincment une forme transitoire annlogue, pro-

bablement du Proinetheus atlanticnu.

6. TJiyimifs; Orcynns; Pelamys; Cyhiiint et Acnnthocyhiiini, Je

distingue dans le groupe des T/i>/nnidæ les genres suivants: Oi-cijnus, 27ii/nniis, Auæis, Or-

cynopsis, Pelaimjs, Qjbium et Acanthocijbium. Je dois laisser de cOté certains autres genres

qu'on a encore établis, parce que je ne les connais pas, par exemple les genres Gramma-
torci/nus Gill (Tlnjnnus biiineatus) , Ijepidocijhium et Apodontis Denn.; la separation de ces

deux derniers du genre Cybium me parait au reste peu motivée. Le « Gymnosarda« Gill

[Pelamys nuda) sera sans doute un synonyme de V Orcynopsis G. [Pelamys unicolor = Tliyn-

nus peregrinus C.oll.')); los differences spéciOques mémes qui scrvent de base h ces deux

genres sont un peu incertalnes et auront besoin d'étre confirmées, bien que l'une des deux

espéces soit originaire de la Méditerranée (elle a été trouvé une fois dans la mer du Nord)

et l'autre de la mer Rouge.

Je conserve le nom de Thynmis-) pour "les petits thons», le bonito (T/t. pelamys)

et le Til. thunnina^ espéce dont le Th. affinis ne différe probablement pas; je reserve celui

å' Orcynus pour «les grands tbons«, c'est-a-dire le vrai thon (O. tlmnnus) et le "germon«

OU l'albacora de nos marins (O. germo), espéce que rendent reconnaissable les longues

pectorales et le prolongement en forme de sabre, chez les adultes, de la deuxiéme dorsale

et de l'anale. Ces quatre espéces sont toutes extrémement cosmopolites quant h leur

distribution géographique (ce qui semble aussi, mais å un moindre degré, étre le cas pour

YAuxis); ceux qui, de tout le groupe, ont le caractére pélagique le plus marqué sont TOr-

cynus germo et le TJiyiinus pielamys. Une revision critique des espéces décrites sous d'autres

noms, revision appuyée sur la comparaison d'individus de différentes grandeurs appartenant

å plusieurs des 4 types principaux ci-dessus nommés, m'a convaincu, ou du moins rendu

tres vraisemblable, que la plupart de ces espéces doivent étre éliminées, comme ne repo-

sant que sur des differences tout å fait secondaires, en grande partie provenant de l'åge.

C'est ainsi que le Tli. brachypterus n'est sans le moindre doute qu'une jeune forme de

') M. Giglioli a derniérement propose pour ce genre le iiom de Pelamicliiliijs , nom qui doit cepen-

dant ceder la priorité i celui propose par M. Gill.

') M. Giglioli designe ceUe division générique sous le nom de Thijnnichtlajs , denomination rissez

heureuse, mais qui a déji élé employée pour un genre de Cyprinoides.

7a'
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Y Orcijnus tliynnus, et le TIi, hrevipinnw qu'iine forme encore plus jeunc du mémc oii plu-

tol line correspondante du Tli. thunnina. Je dois fairs remarquer ici que le manque de

vessie natatoire qu'on attribue généralement au vrai thon repose apparemment sur une

méprise; elle est décrite en détail par M. Malm dans sa «Faune du Bohusian«. En outre

j'identifie sans hésiter avec X O. tlupmits, le Thynnus secundodorsalis de Storer et le Th.

orienlaUs du Japon; le Tlu/nnus coreita est une forme intermédiaire entre V Orctjmis tlnjnnus

et le Tli. lirachijpleriis , et peut par conséquent aussi étre rayé du catalogue. D'un autre

coté, j'identifie avec V Orci/nus germo [padficus], les Tli. alalonga, albacora, argentivittatus,

hahcatus, sibi et macroptems, qui habitent difTérentes parties du grand Ocean ; mais j'hésite

å comprendre aussi dans cette suppression d'espéces 1" O. suhulatus Poey, de Cuba, et 1' O.

padficus Cooper, de Californie, le premier h. cause de ses pectorales
,
qui sont singuliére-

ment courtes pour un germon, le second, par contre, ii cause du prolongement si extra-

ordinaire des mémes nageoires; en tout cas, les caractéres attribués å ces deux formes

de germons ont, sous ce rapport, besoin d'uue nouvcUe confirmation. Quant a separer

génériquement les germons, a pectorales longues, des vrais thons, å pectorales plus courtes,

il ne semble pas, pour le moment, qu'il y alt de raison pour le faire. De ces formes,

que je réunis sous la denomination générique å'Orcynus, les »petits thonS'i (Thijnnus s.

str. ni.) différent: 1) par l'absence de dents sur le vomer, caractére qui jusqu'ici a passé

presque complétement inaperc-u, mais auquel, dans le groupe des Thynnides, on a générale-

ment accordé une valeur générique; 2) par l'absence compléte d'écailles en dehors du cor-

selet, tandis que, chez les Orcynes de méme taille, la peau y est déjå revétue de petitcs

écailles, ce qui a pour conséquence que les limites du »corselet«, chez le thon et le ger-

mon adulles, sont assez obscures, de sorte qu'a proprement parler il ne peut chez ces

deruiers étre queslion d'un corselet distinct; 3) par un caractére ostéologique important,

il savoir le développement parliculier, en forme de réseau ou de treillis, d'une portion de

la partie abdominale de l'épine dorsaie, entre les vertébres proprement dites et les hémapo-

physes, développement qui a déjå été décrit par Cuvier et qui est représeuté sur la figure

de la page 474. Cette organisation est commune pour le Th. thunnina et le Th. pelaimjs,

et se retrouve modifiée chez VAuxis, tandis que VOrcpius germo (conf. la Cg. p. 473) se

comporte å eet égard essentiellement comme VO. thyntius, et comme les espéces apparte-

nant aux genres Cyhium et Pelamys; s'il en est de méme ou autrement pour V Orajnopsis

(unkolor)
, c'est ce qu'on ignore , mais il y a lieu de supposer qu'il préseute quelques-uns

des caractéres propres ii VAuxis et au Tliynnus (m.).

Le Pelumys chilensis et le P. orientalis ne sont certainement pas des espéces diffé-

rentes, tout aussi peu que le Thyrsites chilensis et le T'h. atun. C'est å tort aussi qu'on a

refusé au genre Cyhium un corselet d'écailles; il est déjii distinct chez de tres jeunes exem-

plaires et s'étend, comme å l'ordinaire, autour de la base des pectorales et des ventrales, le

long des dorsales , etc. mais est, il est vrai, moins appareut que chez les autres Tliyn-

noides. Les espéces comprises dans le genre Cyhium différent par des caractéres en general

assez insignifiants, mais qui semblent étre plus constants qu'on n'aurait pu s'y attendre.

11 n'y a done pas lieu de les réduire dans la méme proportion que les espéces du groupe

Thynnus-Orcynus; aussi, a ce qu'il semble, sont-elles loin d'étre aussi pélagiques que les

espéces appartenant ii ce groupe. Parmi les espéces de Cyhium proprement dit habitant l'At-
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lunliquo, j'ai pu distiiiguer sans difliciillu le C. caballa (dont lo C. inimaculaUtiii esl sans

doule la jeiinc forme), le C. regale et le C. maciilatum-, le »C acervum« est iin jeime C.

regale el n'a rien de commun avec le C. caballa.

Il y a cependant une espéce de G/bium qul doit étre séparée génériquemenl des

autres, je veux parler du grand Tliynnoide vraiment péiagique et assez rare, mesiirant jiisqu'ii

plus de sept pieds, que nos marins appellent «Barracotta» , et dont ils nous ont quelque-

fois rapporté la tete et la nageoire caudale; on le rencontre dans l'Atlantique, au nord et

au sud de l'équateur, dans la iMéditerranée et l'Océan pacifique, niais beaucoup plus rare-

ment que les boniles et les germons. C'est le C. Solandri C. V. , le C. petus Poey, le

type du genre Acanthoci/buan de Gill, décrlt récemment par M. Doderlein sous le nem

de C. Verantj. Ce genre se distingue nettement des vrais O/bium: 1) par la forme longue

et pointue de la tete, dont la mandibule est plus longue que la måchoire supérieure; la

fente de la bouche s'étend seulement jusqu'au dessous de l'æil, et la partie postérieure

du maxlllaire supérieur n'est pas visible, niais recouverte par la plaque suborbitale; les

måchoires sont armées d'une rangée serrée de dents tranchantes , eu forme de lancette

et fmement crénelées; 2) par les branchies, qui ressemblent tout a fait ;\ celles des Xi-

pJdas, les lames en étant soudées en forme de réseau; 3) par la distance entre les

pointes de la nageoire caudale, qui ne surpasse que peu la longueur de la tete, etc. Que

yAcanthocybium soit la forme de Thynnide qui est la plus voisine des espadons, c'est ce

que montrent la modification particuliére des brancbies et le prolongement des intermaxil-

laires, lesquels, plus développés, deviendraient le bec court du Tetrapturus belone. Ce genre

acquiert par la une importance speciale pour la syslématique, et une etude détaillée de la

structure encore inconnue de son squelette serait surtout fort désirable.

J'ai considéré comme appartenant a Y Orcyims germo quelques petits Thynnides de

8— 17 mm. de long pécbés en pleine mer. Le corselet et les carénes de la queue man-

quent; les fausses pinnules sont tout au plus indiquées chez le plus grand exemplaire, mais

sans etre distinctes; chez les autres, qui sont encore distinctement hétérocerques et com-

plétement incolores å l'exception des yeux et de la premiere dorsale, qui sont noirs, il n'y

en a pas trace. Le préopercule est armé d'épines chez tous.

7. Coryphæna equisetis L., C, hippurus L. et C. fasciolata Pall. Le

genre Coryphæna — les "dolphins«, comme les appellent nos marins — est un de ceux qui

ont le caractére péiagique le plus marqué; il fournit en méme temps un exemple instar

omnium de l'extréme confusion qui est résultée de la circonstance qu'un nombre en réa-

lité tres limité d'espéces existantes ont été fractionnées en une grande quantité d'espéces

nominales, qui ne sont basées que sur des dillerences d'åge et de sexe, des particularités

individuelles, des localités géographiques dilTérentes, des dessins inexacts, des descriptions

incompléles , etc, confusion dont on a cependant ii tort rendu George Cuvier person-

nellement responsable. La faute commise en répartissant les espéces dans deux genres,

Coryphæna et Lampugus, a déjå été rectifiée par une autorite compétente, et le nombre

des espéces réputées certaines a en méme temps été réduit de 19 a 6. Je ne doute pas

cependant que ce nombre ne soit encore trop grand et ne doive étre limité a 2 ou au

plus a 3: les deux anciennes espéces de Linné, Ma grande daurade«, C. hippurus, qui
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atteint iinc loiigiieur de presquc deux niéti-es et «l;i petilc daunido
,

C. eqttiseiis, dont lu

taille nc dépasse pas 2 pieds et demi. J'ai, dans le texle danois, donné une caracléris-

tique comparalive des deux espéces, en tenant surtout compte des changements qu'ils subis-

sent avec l'åge pendant leur croissance, de méme que de ceux qui, cliez le C. equiseds du

moins, sont une conséquence du sexe, et j'ai illustre par des figures (p. 486) les modifi-

catlons qui se produisent chez les deux espéces dans la forme de la tete. La plupart

des espéces décrites et figurées par les auteurs pourront sans grande difficulté étre rap-

portées aux deux espéces cosmopolites en question
,

que nos nav'gateurs nous ont rap-

portées bien des fois, et les seules qu'ils aient été en etat de nous presenter. Je dois

cependant me prononcer avec une certaine reserve a l'égard du C. pelagica (azorica, sicula)

de la iMéditerranée, qui a été adoplé par la plupart des auteurs qui se sont occupés de

richthyologie de cette mer, mais qui néanmoins ne dilTére pas peut-élre spécifiquement

du C. hippurus L.\ j'ai du moins du considérer comme un jeune exemplaire de cette

espéce un petit '^ C. pelagica« de la Méditerranée qui, sous ce nom, avait été gracieusement

soumis ;i mon exanien par un musée italien. A l'appui de mon opinion qu'il n'existe en

réalité que 2 espéces de Coryphæna, j'invoquerai encore deux circonstances, l'une, que

M. Giinther (bien que formellement il en reconnaisse davantage) rapporte en réalité tous

les exemplaires dont il dispose a ces deux espéces et ne reconnait ainsi en fait que

celles-la; l'autre, que j'ai pu sans difficulté répartir les nombreux exemplaires de jeunes

Coryphæna de 18 ii 62 mm. de long, péchés par nos inarins, en deux series représentant

deux espéces, et rapporter ces series aux deux espéces dont il s'agit et pas a d'autres, å

savoir la plus nombreuse au C. equisetis et la moins nombreuse au C. hippurus. Les jeunes

Coryphæna ressemblent du reste si peu aux adultes sous le rapport de l'habitus, qu'ils

peuvent facilement donner lieu k des méprises; c'est ainsi qu'un jeune C. hippurus a été

décrit par Pal las sous le nom de C. fasdolata. J'ai donné des descriptions comparatives

des jeunes individus des deux espéces dans leurs etats successifs et dans leurs rapports

avec les adultes, et je me bornerai ici i\ renvoyer aux figures de la PI. Hl, en faisant

seulement remarquer que la longueur plus grande des ventrales, chez le C. hippurus, et

surtout leur point d'attache sous les pectorales, plus en avant que chez le C. equisetis, est

un des meilleurs moyens pour separer les uns des autres les jeunes individus des deux

espéces, et correspond a un de leurs meilleurs caracléres distinctifs comme adultes. Les

tout petits exemplaires des deux espéces ont non seulement le préopercule garni d'épines,

mais aussi une épine scapulaire et une épine postsupraorbitale de chaque coté. Les exem-

plaires plus grands ont une forme assez allongée , mais sont en méme temps assez épais,

sans étre comprimés comme plus tard; la dorsale relativement assez basse a, chez le C.

equisetis adulte, son origine dans un point peu éloigné du bord postérieur de l'æil; chez

les jeunes individus, au -dessus du bord postérieur du préopercule; chez les individus

encore plus jeunes, entre ce dernier et la fente des ouies; chez le C. hippurus adulte, au-

dessus du bord postérieur de la pupille; chez les individus les plus jeunes, au-dessus de

la fente branchiale etc. Le systéme de coloration qui distingue les åges différents de ces

deux espéces se comprendra facilement å l'aide des figures.

8. JBrama; Taractes; PterycomhKs; Pteraclis. Relativement aux Brama,

il y a d'abord a remarquer qii'on a constaté que le B. Rajii n'est pas une espéce presque
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exclusivement méditerraiiccnnc, muis un poisson balliypliile asscz cosmopolitc, qui est

répanda depiiis les Færoo jusqu'au Cap et représenté au Chili, a la Nouvelle-Zélande el au

Japori par des formes tres voisines, sinon identiques (le B. japonica Hilg. semble étre une

espéce ii part) , mais n'a pas encore été trouvé aux Anlilles ni sur la cole orientale de

rAmérique. Abstractioii faite dé certaines jeunes formes (B. orcini, dussumieri] qui ne

peuvent prétendre au rang d'espéces distinctes, on a décrit plus tard une serie d'espéces des

Antilles, de Madére, etc, quelques-unes avec des écailles lisses, d'autres, de méme que chez

le l'teracUs et le Pterjcomhus, avec une grande épine sur le bord antérieur de la partie visible

de chaque écaille et une entaille correspondante, au bord postérieur de l'écaille qui la pré-

céde immédiatement. Chose assez siuguliére, on n'a jtisquici pas observé que le B.

Jiiijii, comme jeune mais cependant demi-adulte (290 mm.), a les écailles armées des

mémes épines, qui ne disparaissent que lorsque le poisson s'approclie de son entier déve-

loppement. On n'est done pas justiDé å faire des espéces de Brama a épines un genre a

part {Taractes), ni a determiner les jeunes individus munis d'épines [»Taractes« asper, B. orcini

et dussumieri) comme des petits d'espéces qui conscrvent toute leur vie le caractére épineux

des écailles, car ils peuvent tout aussi bien apparlenir k des espéces qui, comme le B. Rajli,

deviennent complétement lisses en avancant en age. Les petits Brama ii épines de II ii

47 mm. que j'ai examinés, et qui, en general, concordent bien avec les jeunes formes ci-

dessus mentionnées et décrites auparavant, ne préscntent aucune particularilé qui em-

péclie de les rapporter au B. Rajii, et par suite on peut tres bien provisoirement ranger

ces espéces nominales parmi les synonymes de l'espéce type en question. Pourtant il

est probable que les jeunes individus appartenant aux différentes espéces de Brama se

ressembleront beaucoup entre eux el seronl extrémement difQciles å dislinguer; dans ceux

que j'ai a ma disposition et qui onl en partie été trouvés dans l'estomac de grands pois-

sons voraces (les plus grands), en partie été péchés å la surface de rAtlantique (les plus

petits), je n'ai pu reconnaitre que les elements d'une seule serie continue et non les repré-

sentants de plusieurs espéces. Un des exemplaires les plus åges el un des plus jeunes

de celle serie rapportée au B. Rajii sont représentés PI. IV, et je renvoie pour leurs dif-

ferences el leur comparaison avec le poisson adulte aux Fig. I et 2.

Avec les jeunes Brama dont il vienl d'étre question se trouvait aussi un Pterij-

combus, peut-étre uu jeune Pt. brama, espéce arclique habitant les eaux profondes, qui

jusqu'ici n'était connue que par des exemplaires provenanl des cotes du Finmark et de la

Norvége; celle determination spécifique, si elle est exacte, fournira une nouvelle preuve

de la conformité que présentent en general les faunes des grandes profondeurs des mers

tropicales et des mers arctiques. Dans l'estomac du méme germon qui renfermail ces

intéressanls jeunes Bramidæ, il y avait en outre un jeune poisson appartenant au genre

arctique Æmantolophus, peut-étre un H. Reinhardti. La Fig. 4, PI. IV, rapprochée de celle

du Pt. brama adulte, éclaircira les changements assez notables que les jeunes Pter>/combus

subissenl pendant leur croissance el leur dévcloppement.

Un genre pélagique voisin des Brama et des Pterycombus est le genre Pteraclis,

dont les espéces encore peu connues out peut-élre besoin de subir une réductlon. Nos

marins l'ont aussi trouvé dans des eslomacs de germons, el ils en onl en outre péché

au fdel de tout petils exemplaires de 7 ii 15 mm. de long. Leur physionomie ressemble
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beaucoup ii celle des jeunes Brama et Fte^'i/comlnis , el ils différcnt autaiit qu'eux cl les

jeunes daiirades du poisson coinplétement développé. Le corps est court, épais et pyri-

forme; les écallles sont haiites el liexagonales, nrmées chacune d'une épine dirigée en

arriére; le préopercule est Irés épineux; la dorsale el l'anale sont basses el prcsque com-

plétement rétractiles dans leurs gaines écailleiises; de méme que chez les jeunes Coty-

jihæna et Ftenjcomhus
^ la dorsale ne commence pas aussi en avanl que plus lard, et elle

est d'autant plus en arriére que le poisson esl plus jeune; les ventral.es sont formées de

quelques rayons tres flns, etc.

9. JVancrates, ^auclerus et Xystrophorns; Nomeus, Forthmeus,
LicJiia et Chorinemus; Faropsis, Nous avons déja, il y a quelques années, M.

Gill et mol, montre que les Nauderus sont des jeunes formes du Naucrates, et les syno-

nymes du celebre poisson piiole {N. ductor) ont par suile élé augmenlés des aulres espéces

probablemenl purement nominales de Naucrates, de toutes celles du genre Nauderus et de

deux espéces rapporlées au genre Seriola. Mais on n'avait jusqu'ici pas remarqué que le

Xystro2?liorus Rich. n'est autre cbose que la forme la plus jeune du Naucrates; du reste,

parmi les premiers etats du Seriola, il y en a aussi qui présentent en partie les caractéres

du Xystrophorus. Les loul jeunes Naucrates sont au nombre des petils poissons qu'on

renconlre souvent entre les bras, les tentacules, etc. des Physalies, et assez fréquemment

en compagnie du Nomeus gronovii, qui n'est pas moins pélagique que le Naucrates. Ces

petits poissons, de méme que les jeunes Seriola, Coryphæna, elc. se trouvent également

dans les las floltants de fucus. Les petits des Naucrates el des Nomeus constiluent le

produit le plus fréquenl de la péche au filet en pleine mer, el nous en possédons ainsi

de nombreux exemplaires qui témoignenl en faveur de leur grande distribution géogra-

phique. Chez le Nomeus, les changements provenant de l'åge et du développcment sont

rclalivement insignifianls, mais peul-étre seulemcnt parce qu'ils surviennent de si bonne

heure qu'ils n'ont pas jusqu'ici atliré raltenlion.

Le Portlmieus an/enteus, dont notre musée posséde un exemplaire de 74 mm. de long

de la cote de Guinée, n'est pas, comme on la supposé, une jeune forme du Chorinemus,

mais du Licliia amia. Comme celle espéce doit étre rapporlée a un autre genre que le L.

glaucus , on peut bien laisser å ce dernier le nom de Lidiia, et designer a l'avenir le L.

amia sous celui de l'orthmeus amia (Lac). Par contre, le Liclda calcar Hl., dont j'ai k

ma disposition un exemplaire de 25 mm., e.sl une jeune forme de quelque Chorinemus de

rAllantique, avec 4 épines dorsalcs, peul-étre le C/i. saliens. Le musée a re^u une serie

correspondante d'un Chorinemus de l'Océan Indien de 25 a 34 mm., avec 7 rayons épineux

dorsaux, comprenanl des etats successifs jusqu'å la forme entiérement développée quoique

encore Irés jeune. Pour la subdivision de ce genre, le mieux serail d'utiliser une diffe-

rence jusqu'ici inaperrue (voir la ligure p. 512), a savoir l'exislence ou l'absencc de

dents sur les plérygoidiens å colé de celles des palalins et du vomer, d'aprés le schéma

suivanl, dont les divisions ne doivenl cependanl étre eslimées que comme des seclions

ou des sous-genres et non comme de veritables genres:

A. 4—6 (G) épines dorsales; écailles linéaires; pas de denis sur les plérygoidiens.

Ch. occidentalis, saliens, palometa (Oligoplites Gill.).
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B. 7 épines ilorsalcs ot dents sur les ptérygoi'diens

:

1. Ecailles linéaires: Ch. tol {CL moadetta Klz., pcut-étre la jeune forme du

CL tol).

2. Ecailles courtes et larges: Ch. h/san, sancti Petri et une espéce nouvelle de

Singapore, qui ressemble beaucoup au Ch. altus de la cOte occidentale de

l'Amérique centrale.

Chez quelqucs espéces, les denis de la måclioire supérieure sont unisériées, et

chez d'autres, bi- ou plurisériées; par contre, celles de la niandibule sont tonjours bisériées,

mais ici apparait une difference remarquable provenant de Tåge: les individus plus åges

sont liomodontes et les jeunes, hétérodontes. En d'autres termes, chez les jeuncs

Chorinenms, jusqu'ci ce qu'ils soient environ demi-adultes, la rangée extérieure, å la niandi-

bule, se compose de dents tres petites, nombreuses, serrées, sétiformes Ipresque comme

chez les Chætodontes), qui sont tres diflérentes des fortes dents coniques, recourbées, sépa-

rées par des intervalles distincts et, par conséquent, bien moins nombreuses, de la rangée

intérieure. Pendant la croissance du poisson, ces dents extérieures sont remplacées par

une nouvelle rangée de dents, qui, suivant les espéces, sont identiques ou plus ou moins

semblables å celles de la rangée intérieure. Une observation peu approfondie de ces modi-

ficalions importantes du systéme dentaire, qui dérivent de Tåge de l'individu, pourrait faci-

lenient conduire å établir des distinctions spécifiques mal fondces. — Les dents ptérygoi-

diennes, dont il a été question plus haut, existent également chez le genre Paropsis; ce

genre présente une autre particularité non mentionnée jnsqnici, ti savoir la ramification de

la ligne laterale, ramification qui, a la vérilé, semble devenir moins marquée avec Tåge.

10. Fsenes, Cuhiceps et J}iavarcJins. On sait déjå que le Navarchus est

identique génériquement avec VAtimostoma et le Irachelocirrus , comme aussi que ce genre

rentre dans celui du Cuhiceps. Mais, dans l'état actuel de la science, il est également difficile

de separer les genres Psencs et Cuhiceps. On a, sous ces deux noms, décril une serie d'es-

péces, pour la plupart de jeunes formes encore inconnues å l'état adulte, qui devront sans

doute subir une réduction. Parmi les individus pélagiques de petite taille assez nombreux

du genre Psenes que posséde nolre musée, j'ai pu dislinguer 5 ou G espéces, mais je n"ai

réussi qu'en partie a les rapporter a celles qui ont élé décriles. Je considére comme

nouvelle une forme haute et courte, tres comprimée, presque incolore et a demi transpa-

rente, du détroit de Surabaja (le Ps. pelluciJus n. sp., figuré p. .S16), qui, je le suppose,

ne pourrait pas trop bien representer la forme juvenile d'un Navarchus. Une autre forme

tres répandue dans l'Atlanlique doit évidemment étre rapportée au Ps. cyanopJirijs [multira-

diatus), mais nous n'en posscdons que de jeunes exemplaires ne dépassant pas 87 mm.

Une troisiéme forme, qui est également fort abondaute et tres répandue dans l'Atlantique,

est représentée PI. V, Fig. 2
;

j'en ai fait provisoirement une espéce nouvelle sous le nom

de Ps. maculatus, mais soupconne fort que ce pourrait étre une jeune forme du Navarchus

sulcatus [Cuhiceps gracilis] ou de VAtimostoma capense (espéces qui sont peut-étre iden-

tiques), OU d'une forme analogue. On ne se trompera guére en considéraut ces trois

types {Ps. maculatus, Axw. sulcatus et Atim. capense] comme trois etats successifs d'une

seule ou, en tout cas, de plusieurs espéces tres voisines qui n'apparaissent que rarement

ViilCQsk. Sclsk. Skr., 5. Uækkt, Daturvidcnsk. og math. AfJ. X[f. G. 76
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å la surface de la mer dans leur etat développé, et qiii par suite sont eneore peu connues

des naturalistes; peut-élre aussi n'est-ce pas préciséraent mon Ps. inaculatus, mais une

autre forme tres voisine, que j'ai plus rarement rencontrée, et qui se distingue par un

nombre moins grand de rayons dans les nageoires impaires, qui est réellement la jeune

forme du Navarclms sulcatus et de YAtimostoma capense. Le groupe des Fsenes- Cubiceps

est en réalité un des groupes pélagiques que nous connaissons le moins, et pour lesquels

on commence å peine å soulever un petit coin du voile qui cache la riche faune ichthyo-

loglque des grandes profondeurs. Chez aucune de ces formes jeunes ou plus avancées de

Fsenes, je n'ai trouvé de préopercule épinenx comme cliez tant d'autres jeunes Scombé-
roides, et comme c'est le cas, å l'état adulte, pour le préopercule et l'interopercule d'un

polsson qui parait étre tres voisin des Pse)ies, le Falinurichthj/s (Fammelas) perdformis; il

n'y a rien non plus (jui semble iudiquer que quelqu'une des formes de Fsenes qui ont

été décrites ou que j'ai examinées put provenir de celte espéce, qui n'est connue que par

des excmplaires de la cule orientale de l'Amérique du Nord.

II. Stroniateus, Aiiolectiis; Schedophilus ; Trachynotus; Microp-
teryXf Seriola. On a déjå émis la conjecture que le »Rhombus crenulatus« Cuv. est

une jeune forme du Stroniateus alepidotus (Garclenii, longipinnis]. M. Giintlier a également

montre que le «Str. securifer« n'est q\\\m iewwQ Str.argenteus {candidus], et la subordination,

en la méme qualité, de V«Apolecitis siromateus« au Str. paru est confirmée par la description

d'un petit poisson (13 mm.) du détroit de Iliouw, avec de grandes ventrales et le bord du

préopercule denticulé, dans lequel j'ai recouuu une forme eucore plus jeune de VApolectus

et du Str. pani. A cause de ces analogies, et en m'appuyant en partie sur les matériaux

dont je dispose, en parlie sur ce que j'ai trouvé dans la litlérature, il me semble plus que

vraisemblable que le «Str. [Sescrinus] microchirus«, å ventrales plus ou moins rudimentaires,

est une jeune forme du Str. Jiatola; mais comme cette question, une fois soulevée, peut

facilement étre éclaircie par les Ichthyologues des cotes de la Méditerranée
,
je leur laisse

le soin de la résoudre et ne l'approfondirai pas davantage. Au sujet du genre Siromateits,

je ferai encore remarquer que la separation que M. Bleeker a faite des 3 espéces, Str.

argenteus, cinereus et sinensis (atous, albus) comme formaut un genre distinct, Stromateoides,

doit étre mainlenue. Ce genre est principalement caractérisc par de courtes fentes bran-

cbiales; de jeunes exemplaires du Stromateoides sinensis confirment également la proposi-

tion déjå émise par M. Bleeker, que les ventrales, chez ce genre, disparaissent de meil-

leure heure que chez les vrais Stromatei, si toutefois elles ne font pas complétement défaut.

Le S. medius Pet. est un vrai Stroniateus et non un Stromateoides.

Le genre Scliedophilus
,

qui apparlient aux vrais poissons pélagiques, compte plu-

sieurs (4) espéces; je m'abstiendrai de recherchor s'il ne serait pas nécessaire de leur faire

subir une réductiou. Les exemplaires assez uombreux, pour la plupart jeunes, que pos-

séde notre musée, doivent tous étre rapportés au Scli. medusophagus. Les differences d'åge

qui se manifeslent dans les proportions des partles du corps, le systéme de coloralion, elc.

pourraienl bien, si on les observait isolément, donner lieu ii l'établissement d'espéces ille-

gitimes, mais elles n'onl cependaut pas grande importance å un point de vue general.
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Les grandes dillerences provenarit de l'åge qiii, dans le genre Trachynotus , out

fail élablir luic serie d'espéces et nierne des genres faux {Doliodun, Bothrolwmus), ont déja

été exposées par .MM. Cii'inthcr et di II, et je n'ai rien d'essentiel a y ajoiiter. Je ferai

seuiement remarquer que le 2r. rhomho'ides des Antilles a déja sa pliysionomie rhomboTJale

et ses nageoircs en forme de faux fortenient prolongées a un åge oii ces prolongenients

des nageoires, chez le Tr. ovatus des mers des Indes, sont encore assez courts, et que je

suis d'avis (avec M. Gill) que ces deux espéces doivent, provisoirement du moins, étre con-

sidérées comme distinctes. — Par contrc, le Micropieryx (Chloroscomhrus) chrysurus n'ap-

partient pas aux formes dont les changements provenant de l'åge peuvent donner lien å

rétablissement d'espéces déceptives. Cependanl les épines scapulaires et préoperculaires,

qui sont caractéristiques pour tant de Scombéroi'des dans les premieres phases de leur

développement, ne manquent pas chez les plus jcunes exemplaires (10—25 mm.) des

series que j'ai examinées.

La separation indiquée par G. C uvier et opérée par M. Gill du genre Seriola

en deux genres distincts, les Zonicktlujs de Swainson et les Halatractus de Gill, semble

étre assez naturelle (le 5. gigas est le type d'un troisiéme genre, Nmwratopsis Gill; le

<S. Diissunuevi et le S. succhicta sont de jeunes formes du Naucrates ducior). Au genre

Zonichthys appartient le S. nigrofasciata (avec lequel se confond sans doute le -S. inter-

media)\ le genre Halatractus ou Seriola proprement dit comprend le <S. DumeriUi Risso

(avec lequel j'identifle non seuiement le 5. purpurascens Schl. mais aussi le S. Solandri C. V.),

le »S. quinqueradiata Schl., les 5. zonata iMitch. [carolinensis Ilolbr.) et rivoliana (les S.

Boscii, falcata et honariensis nc difl'érent peut-étre pas de cette derniére espéce). Le S.

tapeinometopon (un exemplaire de 73 mm. de long, de l'Océan Indien) n'est sans doute

qu'une jeime forme du S. DumeriUi, avec les bandes transversales qui sont caractéristiques

pour un si grand nombre de jeunes Scombéroides. Les jeunes Seriola sont assez fré-

quents dans nos collections pélagiques; le groupe entier peut done sans doute étre consi-

déré comme subpélagique, et certaines formes (par ex. le S. rivoliana), comme entiérement

pélagiques. Outre plusieurs formes plus ou moins jeunes du <S. DumeriUi et du S. rivoliana,

notre musée posséde de tres jeunes formes (19—26 mm.), avec la tete armée de tres

grandes épines et rappelaut beaucoup la phase dite du XystropJionis des Naucrates, que

j'ai rapportées au S. zonata {carolinensis) (PI. IV, Fig. 7), et enfin de jeunes formes épineuses

du S. nigrofasciata (PI. IV, Fig. 10, 11) et du S. quinqueradiata (PI. IV, Fig. 8, 9), pour les-

quelles je renvoie aux flgures en ce qui concerne les differences plus ou moins grandes

dans la physionomie, le systéme de coloration, etc. qui les distinguent des adultes. —
Je crois devoir rapporter aussi aux formes demi-pélagiques le Seriolickthys hipimmlatus

(dont le préopercule, quoi qu'on en dise, n'est pas dentelé), comme ayant été observé non

seuiement dans l'Océan Indien, mais aussi dans la Méditerranée et aux Antilles. Les Se-

7-iolella ayant été identifiés avec les Neptomenus par M. Giuither, il faut supposer que l'ar-

niature d'épines indiquée chez eux ne constitue pas non plus un caractére permanent.

12. Caranoe, Carangiclithys; Gallichthys; Seleue (Argijreiosus,

VoDier). On a, dans le groupe Caranæ, établi å la fois trop et trop peu de genres. En
suivant les principes adoptés par certains auteurs, on pourrait en établir encore davantage,

76-
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car iilusiours uspéces non décrites représeulces dans notre niusée devraient l'ournir des

types pour de nouvelles sections; d'un autre cOté, on ne saurait approuver de les sup-

primer toutes. Une revision critique permet d'en conservcr les 6 suivantes:

1. Tracliurus Cuv. (Gtlir.). La ligne laterale est cuirassée dans toute sa longiieur.

Les espéces de ce genre ont a tort été réunies en une seule; j'ai pu distinguer les sui-

vantes: le Ir. Linnæi i^Ialm, la forme des niers du Nord qu'on rencontre pourtant aussi

dans la Méditerranée; le Tr. medltcrraneus (Steind.), qui se montre peut-étre aussi dans

les mers du Nord, mais en tout cas y est rare; le Tr. Cuvieri Lowe (Madére, Antilles,

cote occidentale de l'Amérique du Sud); le Tr. japonicus Dlkr. (Chine, Australie). Les pro-

portions relatives entre les deux parties de la ligne laterale, son inflexion plus ou moins

brus(iue ou oblique, la hauteur des écussons relativeraent å leur largeur fournissenl de

bons caracléres spécifiques.

2. Mcgalaspis Blkr. Avec 8—9 fausses pinnules séparées de la dorsale et

de l'anale.

3. Decapterus Blkr. Une seule fausse pinnule (le deruier rayon de la nageoire)

séparée de la dorsale et de l'anale.

4. Caranæ Cuv. Ligne laterale incompléteraent cuirassée comme chez 2 et 3;

pas de fausses pinnules isolées. Le Carangiohthi/s n'est qu'un jeune Caranx a préopercule

denticulé. On a divisé ce genre en un grand nombre de sous-genres qu'il serail superflu

d'énumérer, et qui doivent tous élre supprimés.

5. Gallichthys Cuv. Nu ou presque sans ccailles; la premiere dorsale est rudi-

mentaire chez les jeunes individus et manque complétement chez les adulles. Les Ble-

phans, Sci/7'is, IJi/nnis etc. sont bases sur des differences provenant de Tåge et doivent

par conséquent étre éliminés.

6. Selene Lac.
(
Vomer, Arcjyreiosus, etc).

Les jeunes Caranæ et Tracliurus, jusqu'a une grandeur de 10— 14 mm. pour les plus

petits, sont sotivent rapportés par les navigateurs et nous en possédons ainsi un grand

nombre, mais il n'est possible de les determiner exactement quant å l'espéce que lorsqu'ils

se présentenl en des series plus complétes qui permeltent de reconnailre les carac-

léres de l'adulle. J'indique dans mon mémoire les differences, provenant de l'åge, que

j'ai observées chez cerlaines espéces notamment des Antilles, et qui, vu la difficullé

de distinguer entre elles les espéces appartenant å ces genres, mérilent quelque atten-

tion. Les individus les plus jeunes sans écailles ui ligne laterale, å préopercule épi-

neux, ne présenlent ii vrai dire aucun caractére qui permette de decider direclement que

ce sont des Trachures ou des Carangues. L'espéce chez laquelle j'ai observé les plus

grands changements pendant la croissance et le développement est le C. armatus, mais

ils sont déjå en grande partie connus et je ne les examinerai pas ici avec plus de détail.

Ces changements sont cependant bien inférieurs h ceux qu'on observe chez les Gal-

Uchthys, qui ont élé divisés en plus de genres qu'il n'y a en réalité d'espéces, parce que

les etats successifs qui se renouvellenl d'une maniére analogue chez les différentes espéces

ont été interprétés comme consliluanl tout autant de types génériques particuliers, ce qui

naturcllemcnt a cu poiu" resultat que les diagnoses des espéces sont devenues aussi inex-

actes que possible, et que la confusion syslémaliquc a alleint ses derniéres limites.
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Chaciine des 3 oii 4 cspécus oxistanics traverse iino phase du Blepluiris (Gallichtlujs), iine

du Scijris el une de VHipmi/i. L'IIi/nnis /joreensis est ainsi la forme adulte du GalUchthjs

ayi/ptiacus et du Scijris alexamhiims; les formes décrites par Poey sous les noms de Scyris

analis et de IL/nnis cubensis correspondent de la méme maniére au G. (Blepharis) crinitus.

La phase dite du Scijris appartenant au G. ciUa7-is n'a pas été décrite auparavant. On

pourrait demander (mais, faute de matériaux suffisauts, je ne saurais decider la question)

si le 6r. ciliaris de l'Océan Indien différe comme espéce du G. crinitus américain; si ces

deux formes, relativement rares h l'élat adulte, sont, comme je le suppose, des poissons

qui liabitent les eaux assez profondes, on comprendrait que la meme espéce se montråt

dans des mers éloignées les unes des autrcs. La régle générale qui trouve son" expres-

sion dans les changements de forme qui se produisent chez ce genre peut se resumer

ainsi: allongement de plus en plus grand du corps, de sorte que les proportions primitives

sont complétement altérées; réductiou du nombre des rayons épineux des nageoires dor-

sale et anale, comme aussi des prolongements filamenteux des ventrales, et plus tard égale-

ment de ceux de la dorsale et de l'anale.

Des changements tout pareils se produisent chez le genre Selene Lac. (p. p.)

(= Argyreiosus, Vomer, Flati/somus) et, par suite, "Tanalogie« et i'raffinité" y ont, jusque

dans ces derniers temps, été confondues comme chez les GaUichihijs ; bien plus, aprés

que M. Gilnther avait dans les points essentiels, éclairci la vraie Gliation des formes,

la justesse de ses vues a été conteslée et Terreur a de nouveau été mainteuue avec

une certaine emphase. Abstraction faite de VArg. dorsalis, pour lequcl je ne cher-

clierai pas ii résoudre s'il est une varieté du <S. seiipinnis ou une espéce distincte, il me

semble manifeste, d'aprés tout ce que je connais dans la nature et la littérature, quau

lieu de 4 espéces il n'y en a que 2 sur la cute orientale de l'Amérique, a savoir le Selene

{Argyreiosus) Vomer L. et le S. setipinnis Mitch. {Vomer Brownii). Jai illustre par 2 series

de figures, p. 543 et 547, le développement de ces deux espéces et les changements

qu'elles subissent avec l'åge. La jeune forme du <S. setipinnis a été décrite sous le nom

d'Argyreiosus unimaculatus ; si l'on avait voulu étre conséquent, elle aurait pu étre

établie comme un genre distinct; la forme tres vieille de la méme espéce est \e Platysomus

micropteryx de M. Swainson. Les Argyreiosus Vomer L., Zeus rostratus et Argyreiosus

capillaris de IMitchill, ^1. spiæii Cast. , triacantlms et Mauricei Sw., senegalensis Guich. sont

tous une seule et méme espéce, le Selene vomer (L.), qui, dans son complet développe-

ment, est représenté par le Selene argentea Lac. décrit par Brevoort. Les deux espéces

alteignent a peu pres la méme grandeur (deux pieds) et suivent dans leur evolution une

marche assez parailéle, avec cette reserve toutefois que les etats suecessifs présentent entre

eux des differences plus grandes chez le <S. vomer que chez le S. setipinnis, et que les

principaux changements sont accomplis de meilleure heure chez cette derniére espéce.

Comme on le verra par les figures, les jeunes formes des deux espéces ont le corps tres

court et ramassé, la premiere dorsale et les ventrales sont bien développées, et ont chez

le -S. vomer des prolongements filamenteux; avec l'åge le corps s'étend plus ou moins en

longueur, et les ventrales ainsi que la premiere dorsale se réduisent ii un minimum, tandis

que les pectorales s'allongent, et le premier rayon de l'anale et de la deuxiéme dorsale

prend, chez le S. vomer, une longueur enorme. Ainsi, å mesure que la forme du corps
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se modifie, les prolongements des nageoires, qiii, ehez les jeiines, loiil rolliee d'instru-

ments de mouvement oii de balance, sont remplacés ehez les adultes par des prolonge-

ments de la meme nature mais qui se développent ailleurs. Les deux espéces se

trouvent aussi sur la cutc occidentale d'Al'rique, et on les a égalcmeut rencontrées sur la

ctite occidentale d'Amérique
;

je dois cependaut remarquer que l'espéce
,
provenant du jNi-

caragua, que posséde notre musée et qui y représente le S. vomer, est une espéce a part

(<S. Ortstedil m.), qui se distingue par un profil particulier et par le nombre de ses rayons

(D: 8.1.18; A: 1.15).

13. Zens; Zeno2)sis; (Lampris; 3Iene). Une comparaison critique des

matériaux dont dispose notre musée en fait de poissons de St. Pierre de la i\Iéditerranée,

jointe aux renseignements que renferme la littérature, a conduit ii uu nouvel examen d'une

queslion qui a aussi élé soulevée ailleurs, a savoir si le Z. faber et le Z. pumjio doivent

réellement élre considérés connne des espéces distinctes ou seulement comme des varietés

avec un caractére plus ou moins local. Il est clair que les differences qu'on a invoquées

ne sont pas des caractéres relatifs au scxe ni a l'åge; mais il résulte en méme temps de

l'examen auquel je me suis livre que le Z. pungio peut tout au plus, et difficilement encore,

étre considéré comme une varieté du Z. faher, nullement pour une espéce distincte —
opinion qui semble aussi élre partagée par le plus grand nombre des ichthyologues Italiens.

Le seul caractére un peu conslant est la forme et la grandeur de certains écussons a la

base de la deuxiéme dorsale. Par contre, je dois maintenir que le Z. australis Rich. (Au-

stralie) est une espéce complétement dilTérente du Z. faber, mais peut-étre identique avec

le Z. japonicus; le Z. capensis est-11 une troisiéme espéce, ou se confond-il également

avec le Z. australis, c'est encore une question a résoudre; il appartiendra en tout cas a

une espéce différente du Z. faber. — C'est sans doute avec raison que M. Gill a établi le

genre Zenopsis pour les espéces habitant plus exclusivement les eaux profondes (ce qu'on

ne saurait guére dire des vraies espéces de Zeus], le Z. conchifer (Madére, avec le Z. ocel-

latus de l'Amérique du Nord) et le Z. 7icbiilosits (Japon); mais les droits de ces espéces a

étre considérées comme différentes ont cependant besoin d'une revision, qui est d'autant

plus nécessaire que les caractéres indiqués sont d'une valeur assez douteuse, qu'il s'agit ici

d'espéces habitant les grandes profondeurs des deux oceans el que la distribution géogra-

phique est souvent tres étendue ehez les poissons de cette catégorie. Je rappellerai enfin

la notice de M. Giinlher sur une forme juvenile supposée du 3Iene maculata, nolice qui

est pour ainsi dire un avant-coureur des renseignemenls intéressants que nous apportera

sans doute l'avenir sur les métamorplioses jusqu'ici inconnues des genres Zeus et Lampris.

14. Psettus; Zanclus et GnatJiocentrum; Platax. M. Gi'inther a déjå

démontré que le Gnathoventrum Guich. {Zanclus canescens L.) n'est qu'une jeune forme du

Zanclus cornutus; néanmoins feu .M. Bleeker, dans son «Atlas lclilliyologi(iue» , les a

encore séparés comme espéces distinctes. J'ui done cru devoir avancer que c'est également

pour moi un fait ac(iuis (]ue les genres Gnatlwcentrum et le Z. canescens ne sont respective-

ment (jue les étals juvéniJs du genre Zanclus et du Z. cornutus.
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D'autres auteurs ont déja fait remarquer que c'est ii lort qu'on a refusé au genre

Fseitun des deals palalincs. Les 4 cspéces qui le composenl sonl toules armées de 5

groupes assez considérables de denls en carde, sur le vomer, les palalins et les pléry-

goidiens. Ces 4 espéces sonl: le vrai Ps. rhombeus de Forskål, de la mer Rouge et de

l'ile Maurice (figuré dans Tédition illuslrée du Hegne auimal de Cuvier, PI. 42, Fig. 2), que

les auteurs, feu M. Richard son excepté, ont confondu å tort avec le Fs. argenteus L.,

des Indes, de la Nouvelle-IIollande et de la Cliine (Voy. of Erebus & Terror Pi. 35, Fig. 1),

le Fs. falciformis Lac., des Indes orientales, et le Fs. sehæ C. V., de la cote occiden-

tale d'Afrique.

Les espéces du genre Fiataæ sonl soumises, pendant leur croissance el leur déve-

loppcmenl, a des changements si considérables, tant dans la physionomie que dans la

forme du corps el la coioration, qu'il devait nécessairement en resulter une grande confu-

sion et rétablisseraent d'une foule d'espéces puremenl nominales. Cependant une plus

grande clarlé a élé répandue peu a peu sur celle question, el je puis a cel égard ren-

voyer surlout au texle de M. Bleeker et au.x planches Irés instructives de son grand

"Atlas Ichlhyologique'i. Mais, chose assez singuliére, il a negligé un caractére dont .\I.

Klunzinger a le premier indiqué l'importance, et sans lequel on ne parviendra jamais ii

une siire determination des espéces. Chez quelques espéces (FL teira Forsk.), les 3 pointes

des denls de la rangée exlérieure ont la méme grandeur; chez d'autres (FL vespertiKo Bl.

= orbicularis] la partie moyenne esl tres distinclemenl la plus grande; chez d'autres enfln

[FL batavianus el FL pinnatus (L.) Rlk.), elle esl beaucoup plus grande que les autres et

tout a fait prédominanle. 11 ne semble pas qu'on connaisse d'autres espéces que ces 4

;

la cinquiéme espéce de M. RIeeker (FL melanosoma) n'est connue que par un tout jeunc

exemplaire, et l'auteur — dont la science déplore tant la perle recente — la regarde lui-

méme comme douleuse.

15. Scomberesox .murus. M. Giinther ayant déjii, bien que tres briéve-

ment, indiqué dans leurs traits principaux les mélamorphoses de ce poisson
,

je puis

me borner ici å renvoyer aux figures de la page o67
,

qui représentent les différenles

phases de l'évolulion du roslre, de méme que la physionomie du poisson entier dans un

de ses plus jeunes étals, et comme elles sonl accompagnées d'une serie correspondante

de figures représentant l'évolulion du resle bien connue des mémes parties chez l'orphie

commune (Belone indgaris), les analogies el les differences entre le développemenl el les

transformations de ces poissons tres voisins sauleront d'elles-mémes aux yeux, sans qu'il

soil besoin d'aulre explicalion. J'ajoulerai seulemeul que le Scomberesox saurus esl un

poisson au plus haut degré pélagique, el dont les petils, faciles ii reconnaitre el impos-

sibles a confondre avec d'autres, se péchent partout entre les Iropiques el au-dela, surtout

les plus jeunes; il n'est done pas difficile de se procurer une serie de tous les élats suc-

cessifs de ce genre. Cependant, dans ce grand amas de formes plus ou moins juveniles

provenanl de parties Irés éloignées entre elles des grandes mers du globe, j'ai été hors

d'élat de distinguer plusieurs espéces, et suis arrivé a celle conclusion qu'å propremenl

parlcr on n'en connail avec certitude qu'une seule apparlenanl a ce genre, a savoir l'espéce

pélagique el essentieliement cosmopolile connue sous les noms de S. saurus ou camperii.
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Je dois cepcndanl fairu une exception en faveiir du S. hrcvirostris de la Californic, espéce

tres distincte, décrite par M. Peters, et qiii se dislingue par un raccoiircissement excessif

des deux måclioires, particularité dont on retrouve l'analogue chez les jennes du S. saurus,

dans un certain etat d'évolution. Un examen critique des caractéres indiqués pour les

autres espéces de Scomheresoæ , semble aussi montrer qu'elles reposent sur une base peu

solide; mais je dois laisser aux ichthyologues des cotes de la Méditerranée le soin

d'éclaircir å ce point de vue ce qui regarde leur 5. Rondeletii et ses rapports avec le »S.

saurus de l'Atlantique ; le caractére anatomique sur lequel est fondée sa separation comme

espéce distincte n'a, que je sache, pas été vérifié depuis que celle-ci a été établie par M.

Valcnciennes; aussi ne parait-il pas avoir de fondement reel; les Scomberesox de la Médi-

terranée que j'ai examinés, possédent une vessie natatoire de méme que ceux de l'océan.

Une autre forme éminemment pélagique de ce groupe est YEuleptorhamphus longi-

rontris. 11 y a done une certaine vraisemblance en faveur de l'opinion suivant laquelle les

différentes espéces qui ont été établies dans ce genre, d'aprés des individus péchés dans

les deux grands oceans en des points tres éloignés les uns des autres, ne seraient que

des représcntants d'une seule espéce pélagique et cosmopolite; mais pour vérifier de plus

pres celle suppostion, il faudrait qn'on disposat de matériaux plus considérables que n'en

posséde sans doule pour le moment aucun niusée.

IG. Fomaccmthus ; Holacanthus ; CJicetodon; Tholichthys; Ephiji-

2)us. Sur les cotes des Antilles vivent deux espéces de Pomacantlms qui certainement se

distinguent ii tous les åges par des caractéres positifs el non équivoqaes, mais qui, dans

l'habilus, la coloralion, le dessin, la squamification etc, subissent des changemenls si

profonds et si analogues, qu'on ne saurait s'étonner que les ichtliyologues aient, d'une

part, créé un grand nombre d'cspéces nominales, mais que, d'aulre part, ils n'aient pas

réussi a separer les unes des autres les jeunes formes tres analogues appartenant aux

deux espéces, ce qui loul naturellement a eu pour conséquence que, la cormexion entre

les formes jeunes et plus agées n'ayant pu resier méconnue par ceux qui disposaient de

malériaux suffisants, on s'est jelé dans l'exlréme oppose et a réuni les deux espéces, y

compris toules les phases de leur développement, en une seule espéce comprenant toule

une sérle de varietés. Les malériaux considérables que renfermenl nos deux musées de

zoologie maintenaut fusionnés (le musée royal el celui de l'université) m'ont permis de

poursuivre Télude des caractéres distinctifs du P. paru Bl. el du P. aureus Hl. a tous les

åges, et de conPirmer, avec quelques modifications, la justesse des vues éraises sur celte

question par M^l. BleekeretPoey. — V Holocanthis dliaris est soumis å des change-

ments analogues, et VH. formosus de Caslelnau n'est évidemment qu'une jeune forme de

cette espéce. Par conlre, les changements provenanl de l'åge sont relativemenl insignifiants

chez VIi. tricolor\ le jeune individu représenté PI. V, Fig. 6, a la méme grande tache en

forme d'æil qui dislingue plusieurs jeunes Chælodonles. IVeialivement å la squamificalion

secondaire, VHolocanthis ciliaris se comporle par rapport å YH. tricolor comme le Poma-

cantlais aureus par rapport au P. paru. Aucun de ces deux genres, que l'on sache, ne

passe par la phase dite du i^ Tholichthys«
.,

et il n'est guére probable non plus que ce cas

se rcalise chez eux.
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Cette phase
,

par confre , se rencontre chez iin si grand nombre de vrais Cliæto-

dontes qu'il ne peut tJtre douteux qu'elle leiir est commune a tons. Parmi les larves de

Chætodontes ou »Tholichthys« que j'ai enes sous les yeux, j'en mentionnerai deux: l'une

(PI. V, Fig. 8) représente, suivant moi, un des élats du CL sedentarius Poey igracilis Gth.)

OU d'une cspéce fort voisine peu connue; quant ;\ lautre (Fig. 10), je l'ai rapportée au

Parachætodon ocellatus (C. V.), et elle représenterait alors cette espéce sous un etat plus

jeune encore que ceux connus jiisqu'å present, et qui se distingue entre autres par cette

parlicularité
,

que le bord supraorbital se termine en une épine dirigée obliquement sur le

coté et en arriére. De méme que les Chætodontes, les espéces des genres Epliippus

(ScatophcKjm), HarpocJiirus et Chelmo, aprés avoir, en tant qu'il en existe une telle, tra-

versé complétement la phase du Tholichthys, subissent dans la forme du corps, la colora-

tion, etc. des modifications qui méritent l'attention, parce qu'elles sont toujours assez

grandes pour donner lieu ^ rétablissement de fausses espéces, si Ton ne dispose pas de

matériaux suffisants. \jEphippris argus me semble du reste comprendre 3 espéces: la

forme chinoise avec un petit nombre (20—30) de grandes taches, l'espéce type des Indes

orientales avec plusieurs taches de grandeur moyenne, et une forme des iles de la Sonde

avec de nombreuses petites taches, dessin qui, chez les jeunes individus, se change en

bandes transversales (E. ornatus). Rigoureusement parlant, on no saurait caractériser

DOtre plus jeune EpMppus comme un «Tholichthi/s» , mais il a cependant tant de points

communs avec cette phase de Chæfodon qu'on peut le designer comme étant dans une

phase »tholichthyoide«. Il ressemble uu peu a un Chromide ou å un Pomacentre: le

corps est court, trapu et tres comprimé; le profil de la tete, presque vertical; la peau,

åpre et sans écailles; les nageoires sont nues; le dessin se compose de bandes obscures

transversales; le front est large, bombe et protegé par deux upais écussons triangulaires

et arrondis qui se joignent sur la ligne médiane, mais qui, en arriére, embrassent entre

eux le sommet d'une bosse pariétale; on trouve en outre de chaque coté une bosse tem-

porale accompagnée d'une grosse épine, qui est l'extrémité inférieure d'un tubercule trian-

gulaire suprascapulaire; le prolongement de l'opercule (c'est-a-dire du préopercule et de

l'interopercule) est divisé par une entaille en deux parties courtes et arrondies, dont la

supérieure est dirigée directement en arriére et l'inférieure, en dedans et vers le bas.

17. AcaiitJmrus, Ncisens; Acronums, Keris. On sait maintenant que

les Keris et les Acronures ne sont respectivement que les jeunes formes des Naseus et

des Acanthurus. Relativement au développemcnt des Keris et å leur transformation en

Naseus, je puis renvoyer aux illustrations qui accompagnent le magnifique ouvrage que

publie M. Giinther sous le tilre de »Fische der Sildsee«. 11 y a de nombreuses ana-

logies entre les jeunes individus des deux genres: la forme du corps courte et å contours

fortement arqués, la rayure et l'éclat métallique partiel de la peau, la longueur plus grande

de l'épine antérieure dorsale et anale, la position différente des ventrales par rapport aux

pectorales, etc. Mes propres contributions- a l'histoire des métamorphoses du genre Acan-

thurus cousistent dans l'indication de la forme dite Acronure des deux espéces des Antilles,

YAcantlnirus chirurgus (pUcbotomus) et r^4. coeruleus, et de la forme encore plus bizarre

sous laquelle le soi-dlsant Acro7iurus se montre dans sa toute premiere phase. J'interpréte

Vidensk. Selsk. Skr., 5. Række, naturvidensk. og math. Afd. XII. 6. 77
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en cll'ol comme un jeune exumpluire de l'A. coerulcus Sclin. la forme tres accusue d'Aci'o-

nurus, représentée PI. V, Fig. 4, qui a été péchée dans la partie occidentale de l'Atlantique,

dans le voisinage du Drésil: 34— 37 mm. de long, discoi'de, presquc orbiculaire, incolore,

a large bande argentée, etc. L'objection la plus sérieuse que piiisse soulever cette inter-

pretation, c'est la présence d'une jeune forme assez différente, pas plus grande, en partie

méme un peu plus petite (PI. V, flg. 3), qui pourtant, maigré sa petitesse, se trouve déjii

dans un etat relativement plus avance, Iransitoire entre l'Acronure et rAcanthure, et qui

doit avec pleine certitude étre ramenée å VA. coendeics; si cette contradiclion apparenle

provient de la circonstance qu'on a aCfaire ici a différentes espéces tres voisines , ou est

due a ce que la métamorpliose peut se produire un peu plus tot ou un peu plus tard,

c'est une queslion que je lalsserai indécise pour le moment. Un autre exemplaire plus

jeune de la meme forme, pcut-étre de la méme espéce, mais péché au N-N-E. des Ber-

mudes, et caractérisé surtout par le développement relativement enorme de l'épine anté-

rieure (rigoureuseraent la deuxiéme) de la dorsale et de Tanalc, ce qui donne a ces petits

poissons presque rhomboides un aspect tout particulier, nous fait connaitre la phase de

l'Acronure dans une periode encore nioins avancée et qui ne peut étre tres éloignée de

l'éclosion de l'æuf. — Comme contribution h revolution des Acantluires, je dois encore

citer le cbangement que subit l'appareil dentaire chez VA. strigosus {ctenodon) ; tandis que

le poisson adulte présente cette particularité que les dents ne sont pectinées que sur un

seul coté, les jeunes individus qui se trouvent encore dans la phase de l'Acronure les

ont pectinées des deux cotés. A mesure que ces petits poissons passent de l'état d'acro-

nure å celui d'acanthure , les dents h pectination unilaterale apparaissent et prennent le

dessus sur celles k pectination double.

18. Fistularia villosa; Cenfriscus velitarls et hrevispinis; Centris-

cops et Orthicltthys. Le FistuUma villosa de M. Klunzinger n'est qu'une jeune forme

du F. serrata Cuv. Les petites épines serrées qui en recouvrent la peau se retrouvent aussi

chez les jeunes exemplaires du F. tabaccaria. 11 n'est pas facile de bien différencier ces

deux espéces (de l'orient et de l'occident) k cause des modifications que subissent leurs

proportions pendant la croissance, etc, mais il est encore plus difficile de distinguer les

deux formes de \Aulostomus, dont la valeur spéciflque me parait étre fort douteuse.

Le Centriscus gracilis Lowe, dont notre musée posséde plusieurs jeunes exemplaires

de l'Atlantique, au sud et au nord de l'équateur, doit presque étre considéré comme une

espéce pélagique. Les jeunes individus ne différent pas peu des adultes par la forme plus

raccourcie de Icur corps, par leur museau tubiforme plus court et par le développement

assez marquc des dents des écussons de la peau et des épines crochues des écailles. Il

n'est pas douteux que le "C velitaris« Pallas est une forme presque adulte et le C. hrevi-

spinis Kn. Stcind., une tres jeune forme du C. gracilis, et que ces deux noms d'espéces

doivent dis[iaraUre de méme que le genre Ortliiclithys de JM. Gill. Son genre Centriscops

(type: C. humerosus Rich.) est mieux motivé sous le rapport de la physionomie, mais il n'est

base sur aucun caractére importaut ni sur aucune particularité speciale d'organisation.
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.J(! rappello eufin dans lui postscripluin les cliangemeiits considérables iiiii se pro-

duisenl chcz qiiekiucs groupes de poissons inarins que je n"ai pas eu l'occasion d'exa-

mincr dans ce mémoire, mais qiii ont été élucidés par d'autres auteurs ou le seront, a ce

que j'espcre, plus tard par moi. Je citerai, par exemple, les métamorphoses: 1) des

Pleuronectides, lesquelles ont surtout été éclaircies par iMM. Jap. Sleenstrup et Alex. Agassiz;

2) de certains Gadoides: les Couchia, quoi qu'on en ait dit, sont des jeunes de diverses

espéces de Motella, et Y Hypsiptera argentea^ la jeune forme d'un Flnjcide; 3) åts Macrures,

des Opludium et des Trachypteres, lesquelles ont été élucidées par M. Eraery; 4) des pois-

sons -lune (Mola rotunda et Ranzania truncata), métamorphoses dont j'espére pouvoir

bient6t donner un exposé conjointement avec M. Steensirup, et enfin 5) de VAunonia

Cuvieri Uisso (Luvarus irnperialid), dont M. Glglioli a récemmenl démontré que le Diana

semilimata Risso (Astrodermus eoryphænoides) est la jeune forme ; c'est assurément une des

transformations les plus remarquables que présente la famille des Scombéroi'des, si ricbc

d'ailleurs en excmples de ce genre, a la connaissance desquels j'ai aussi donné quelques

contributions dans ce mémoire.

Explication des Planches.

Les Iractioiis iiiiliqueiit le yrossissement.

PI I.

l''ig. 1— 5. Ciiu] jiliascs du Dactyloptenis voUtans L.

1. La phase la plus jeune que l'on connaisse. 2. Les écailles comuiencent i se moutrer;

les pcctorales ne sont pas encore bifurquées. 3. Les écailles sont complétement développées; les

pectorales sont encore courtes et leur bifurcation n'est que faiblement indiquée; les ventrales sont

un pcu plus grandes et les épines occipitales et préoperculaires, encore relativement enormes.

4. La forme du corps est devenue plus allongée, et par suite les épines occipitales et préoperculaires,

quoique encore tres grandes, sont relativement plus courtes; les pectorales ont commencé i se

bifurquer; les ventrales ont augmenté en grandeur. De telles phases ont été décrites comme

'Ptmgltius pusillus ' et < Cepkalacanthus spinarella-. 5. La phase la plus jeune qui nc présente

plus le caractére du Cephalacanthus . mais a commencé i prendre sa physionomie definitive de

Vactylopterus , ce qui est du principalement å ce que la partie inférieure des pcctorales, qui de-

viendra la soi-disani aile du poisson adulte, a commencé å s'allonger.

l"ig. 6— S. Centriscus gracUis Lowe (C. velUaris Pall., C. brevispinis Kn,): 3 phases du développcment de cettc

espéce pélagique.

PI. II.

l''ig. 1—7. Contributions aux hémimétamorphoses de divers Holocentrins nu Berycides: l'ormes dites du

Elignclikhthijs, du Bhmoherijx, etc.

1. Jeune Holocentrum marianum C. V., de St. Thomas (Antilles danoises). 2. Une forme plus

jeune de la niéme espéce et de la méme provenance, s'approchant de la phase dite du Rhinoheryx.

3. Une forme encore plus jeune du méme genre, et probablement aussi de la méme espéce, péchée

entre Cuba et la Floride et au S-E du Lirésil; phase du Bhynclilchthjs. i. Une autre espéce

<i'Holocentrum dans la méme phase du lihynddchlhys, péchée dans l'Océan Indien. 5. Une troisiéme

77'
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espcce d'IIulocentrum dans la mcme phase, égalemeiit péchéc dans l'Océan Indien. 6'. Unc qua-

triéme espéce å'Eolocentruni dans une tres jeune phase, caraclérisée par la longueur du bec et des

épines occlpitales et préoperculaires, et de la méme provenance. 7. Un jeune Holocentroidc de

l'Océan Indien, qui se distingue spécialement par la bifurcation de son bec.

FIg. 8. Jeune exemplaire du Tetragonurus Cuvieri R. de l'AUantique.

Fig. 0. Jeune exemplaire du Schedophihis medusophagus Cocco, de l'AUantique, péché en pleine mor.

Fig. 10. Tres jeune espadon [Xiphias gladius), de rAllanlique, peché en pleine mer.

Fig. 11. Un Eistiophorus ou Tetrapturus dans la pliase la plus jeune que l'on connaisse, du sud do l'At-

lantique (comp. les xylographies de M. Guntlier, p. 35 [443]).

Fig. 12. La plus jeune forme connue d'un Trichiurus, espéce de l'Océan Indien, probablement le Tr. haumela

Forsk., phase remarquable par ses longues épines ventrales.

PI. III.

Fig. I. Jeune forme d'un Thynnide pélagique, probablement YOrojnus germo (Lac.) {Tkynnus alalonga, etc).

Fig. 2. Le méme, dans une phase encore plus jeune, peu de temps aprés l'éclosion de l'æuf.

Fig. 3— 4. Deux jennes formes d'un poisson du groupe Tliyrsites, probablement le Nealotus tripes Johns.

Fig. 5—8. Une serie de phases du développement du Gemjnjlus serpens Sol.

5. Forme la plus jeune, phase du -Dkrotus-. 6. Phase plus avancée. 7. Passage de la

phase du Dkrotus i celle du Gempplus; on trouve encore ici l'armature d'épines sur les cotés de

la tete et des épines ventrales relativement longues. 8. Jeune G. serpens; la transformation est

terminée dans tout ce qu'elle a d'essentiel; trouvé dans l'estomac d'un germon harponné dans l'At-

lantique.

Fig. 9—13. Contribulions i'l la connaissance des jeunes etats des daurades (Coryphæna) et des transforma-

tions qu'elles subissent, ainsi que des dilférences spécifiques entre le C. eguisetis L. (9—11) et le C.

hippurus L. (12— 13) dans leurs premieres phases, loutes d'aprés des exemplaires péchés dans l'At-

lantique.

Fig. 14— 15. Deux Naucrates ductor L., dans les phases les plus jeunes que l'on connaisse; on a fait do

ces formes un genre dislinct (Xystropliorus Rich.).

Fig. 16. Stromateus paru Bl., du détroit de Riouw, dans la phase la plus jeune que l'on connaisse, plus

jeune que celle dite de VApolectus.

PI. IV.

Fig. 1—4. Jeunes formes du groupe Eramidæ.

1—2 appartiennent au genre Brama, probablement i\ l'espéce B. Eajii Bl., dans la phase dite

du •Taractes-, toutes les deux de l'Atlantique; cello de la Fig. 2 est la plus jeune. 3. Jeune

forme d'un Pteraclis, probablement le Pt. veli/er Pall. , également de l'Atlanlique. 4. Jeune forme

d'un Pterycomhus, probablement le Pt. brama Fr. , trouvé dans restomac d'un germon, sous 8°

Lat. N., dans TAtlanUqiie, en conipagnie du jeune Himantoloplms que j'ai décrit auparavant et rap-

porté k \'H. Beinhardti m. du Gronland.

Fig. 5— e. Jeunes phases du genre Chorinemus , avant que ces poissons aient revctu tous les caractéres qui

distiuguent ce genre dans l'état adulte. 5. Jeune exemplaire d'une espéce de l'Océan Indien.

6. Jeune exemplaire d'une espéce de l'Atlanlique, probablement le Ch. saliens, correspondant au

'Llchia calcar Bl.».

Fig. 7— 11. Jeunes formes du genre Seriola: 7. peut-étre du S. zonata Milch., ayant beaucoup d'analogie

avec les »Xyslraphores" de la PI. 111, Fig. 14— 15. 8—0. Deux phases du S. gumqueradiata Schl.,

de la mer du Japon. 10— 11. Jeunes formes du S. (Zonichthys) nigrofasciata Rp. (intennedia Sch\.),

de l'Océan Indien.
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PI. V.

Fig. 1. Phase la plus jeuue quc je coniiaisse du Selenc (Argyreiosus] vomer L., des AiUilles danoises; plus

jeune que le plus petit exemplaire représenté dans la xylographle p. 547 [139].

Fig. 2. Psenes maadatus Ltk., poisson pélagique, relatlvement fréquent dans TAtlantlque. mais qui n'a pro-

bablement pas encore atteint la maturité; peut-étie une jeune forme du Cubiceps capensis ou du

Navarchus sulcatus, ou d'une forme \oisine.

Fig. 3—5. Jeunes formes du genre Acanthurus.

3. Jeune A. coeruleiis qui vient de passer par la phase de VAcronurus, des Antilles. 4. Une

forme un peu plus grande, mais cependant moins avancée quant i la transformalion , de la méme

espéce ou d'une espéce voisine, se trouvant encore tout 4 fait dans la phase de V-Acronurus".

5. Celle-ci dans la forme la plus jeune que l'on connaisse.

Fig. G— 11. Etats Iransitoires de quelques Squamipenncs.

6. Jeune Eolacanthus tricolor Bl, de la mer des Anlilles. 7. Jeune Epiiippus (Scatophagiis)

argus L., des mers de Chine; il n'a pas précisément les caractéres du • Tholkhthys • , mais prcsente

cependant des analogles avec cette forme transitoire. S. Jeune Chætodon sedentarius Poey (?) (Ch.

gracilis Gthr.), de la mer des Antilles, dans la phase du •TlwUchlhys'. 9. Une espéce de Chætodon

des mers de Chine, dans le méme etat. 10. Jeune Farachætodon ocellatus CV., dans la méme

phase. U. La phase la plus jeune du méme, vu par dcvant.

Explication des xylographies du texte danois.

Pag. S5 [443]. Trois etats du développement des Histiophores ou Tétraplures, Qgures empruntées au mémoire

de M. Gunther. Grossissements de 8, 6 et 2'/2 fois.

P. 36 [444]. Jeune espadon, copie de la figure de Cuvier.

P. 65 [473]. Vertébres caudales de YOrcynus germo Lac. (Thynnus alalonga). L'explication des lettres cst

donnée en latin auprés de la flgure.

P. 66 [474]. Partie de la colonne vertébrale du Thynnm thunnina; méme signification des lettres; la diffe-

rence est due principalement au développement excessif des trous •/•.

P. 78 [486]. Tetes de Coryphæna equisetis (petito daurade) et de C. hippurus (grande daurade), montranl les

changements que l'iige et le sexe, d'une part, et l'age, de l'autre, apportent dans la forme de la

tete. Réduites rcspeclivement å la moitié et au tiers de la grandeur naturelle.

P. 104 [512]. Formules dentaires de diverses espéces de Chorinemus.

P. 108 [516]. Psenes pellucidus Ltk., forme qui peut-étre n'a pas encore atteint son etat déOnilif, d'une

espéce aulremcnt inconuue, du détroit de Surabaja (Java).

P. 135 [543]. Divers élats de développement du Selene sellpinnis (Mitch.) (Vomer Brownii), des Antilles, réduits

dans le rapport de 17 i 10. Le plus jeune etat (I) correspond å VArgyreiosus unimaculaius liatch.

P. 139 [547]. Serie correspondante du Selene (Argyreiosus) vomer L., demi-grandeur environ. Les divers

etats ont été décrits comme Selene argentea, Argyreiosus vomer, Arg. capillarls, etc.

P. 159 [567], Serie de figures montrant le développement du Scomberesox saurus, en méme temps quc les

analogies et les dilférences de ce genre avec les divers etats de l'orphie (Belone vulgaris).
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