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Bianco Lutj^^ .^^Jts^^.SrtS^ijtrvkkori

1883.





ll/ftor at liave tilendebragt Revisionen og Katalogiseringen af de paa

Kjøbenhavns Universitets zoologiske Museum opbevarede Samlinger af

danske og nordiske Annulata, Gephyrea og Ckætognathi blev jeg af

Bestyrelsen for denne Afdeling, d'Hrr. Prof. S te ens trup og Dr.

Ltltken, opfordret til at udarbeide en i tabellarisk Form holdt

geografisk Oversigt over de fra Danmark og dets Bilande kjendte,

til ovennævnte Afdelinger hørende Arts-Former. I en saadan Over-

sigt, som tillige skulde oplyse disse Arters Optræden i og ved de

til Danmark og dets Bilande grændsende Have og Kyster, skulde

særlig fremhæves, hvad der paa Basis af vort Museums Samlinger

kunde oplyses om denne Deel af vor Fauna.

Imidlertid blev, efter Tilskyndelse fra andre Sider, Planen snart

udvidet til, at der med dette Arbeide skulde forbindes en Veiled-

niug til Bestemmelse af disse Former, hvorved det autoges, at

en følelig Mangel i vor nordiske faunistiske Litteratur vilde blive

afhjulpen. Ganske vist have vi Malmgreens fortjenstfulde Ar-

beider: „'N'ordiske Hafs-Annulater" (Oefvers. K. Vet. Ak. Forh. 1865)

og „Annulata polychæta" . . . (Helsingfors 1867); men foruden, at

disse kun omhandle de polychæte Annulater, ere endda langtfra alle

de dengang kjendte Arter beskrevne heri, og saa er desuden, siden
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dette Arbeidc udkom , deii danske og nordiske Annulatfauna bleven

betydelig forøget. — Hvad det foreliggende Arbeides nærmere Be-

skaffenhed angaaer, da er det udført efter en lignende Plan som

Grubes „Die Familien der Anneliden", da det foruden at give Be-

skrivelser af'^ Familierne indeholder synoptiske Tabeller til Bestem-

melse af Familier, Slægter og Arter. Hvad Familiebeskrivelserne

angaaer, da bar jeg ikke afkortet disse efter de nordiske Former,

hvad der i de Tilfælde, hvor en Familie kun er sparsomt repræsen-

teret i den nordiske Fauna og undertiden ved en fra det Typiske i

liøi Grad afvigende Form, t. Ex. Palmyrklæ, vilde give en feilagtig

Opfattelse af denne Familie; saaledes som de nu foreligge, svare

de, uden dog at gaa for meget i Detail, paa de Heste Punkter

omtrent til Familiernes hele Omfang. Med Hensyn til de synop-

tiske Tabeller maa jeg gjøre følgende Bemærkninger: Tabellerne

til Bestemmelse af Familierne ere baserede paa de lettest til-

gjængelige Karakterer, da Meningen med dem ikke er at give en

Oversigt over Systemet, men kun at lede Begynderen til at finde,

til hvilken Familie et givet Dyr hører; derfor tage disse Tabeller,

i Modsætning til Familiebeskrivelserne, kun Hensyn til de nordiske

Former og vilde, anvendte paa udenlandske Arter, i mange Tilfælde

upaatvivlelig give feile Kesultater. En anden Følge af, at der

udelukkende er taget Hensyn til disse Tabellers praktiske Brugbar-

hed, er, at man undertiden ad meget forskjellige Veie naar til

samme Familie, idet det ofte er umuligt at bringe enkelte afvigende

Former ind under en. Hovedmassen af Familiens eller Familiegruppens

Former karakteriserende. Bestemmelse. I Slægts- og Artsoversig-

terne har jeg ikke altid nøledes med at gjøre den enkelte Slægts-

eller Artsform kjendelig ved Modsætningen, men har ofte i Paren-

thes tilføiet Oplysninger om karakteristiske Træk af Dyrets Byg-

ning, for at gjøre Opfattelsen saa tydelig som mulig og bøde noget

paa en egentlig Beskrivelse. Hvor kun en enkelt nordisk Art fore-

kommer i en Slægt, er denne Art karakteriseret i Modsætning til

udenlandske Arter.

Medens i do Heste Familier de hidtil opstillede Arter synes
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vel adskilte, er i andre det Modsatte Tilfældet, hvilket Forhold

medfører en meget forskjellig Opfattelse hos de forskjellige For-

fattere af, hvad der skal forstaaes ved Art. Saadanne Familier,

indenfor hvilke flere eller færre Arter vise sig meget variable eller,

for at udtrykke det paa anden Maade, ere ved mere eller mindre

hyppige Overgangsformer forbundne med hverandre, ere Polynoidæ,

Phyllodocidæ , Nephthjdæ, Sahellidæ Og Serpulklæ. For at give

et Begreb om Omfanget af en saadan Ditferens i Opfattelsen skal

her exempelvis anføres, at medens Malmgreen opfører en halv

Snes Arter af Phyllodoce, antage Andre kun en eneste. Det er

indlysende, at en synoptisk Tabel over Arterne indenfor en saadan

Slægt vil tage sig meget forskjellig ud, eftersom den er udarbeidet

paa Grundlag af den ene eller den anden af to saa forskjellige Opfat-

telser. Uden i de enkelte Tilfælde at indlade mig paa en doktrinær

og ufrugtbar Diskussion om, hvad der er Art, og hvad der er Varietet,

skal jeg, gaaende ud fra, at enhver, ved let iagttagelige For-

skjelligheder sondret, ofte optrædende Særform fortjener Opmærk-

somhed, selv om den ved sjældnere optrædende Mellemformer skulde

kunne opfattes som en Varietet af en anden Fonu, i mine Tabeller

over Arterne optage saadanne Former, om hvilke jeg, deels efter

mine egne Undersøgelser, deels efter en omhyggelig Benyttelse af

Litteraturen har faaet den Opfattelse, at de hos dem fundne Af-

vigelser ikke hidrøre fra Aldersforskjel eller mangelfuld Opbevaring

eller ere saa subtile, at de falde indenfor Grændserne af det Indivi-

duelle eller af det personlige Skjøn, kort sagt: saadanne Former, som

formodes at kunne gjenfindes og kj endes med nogenlunde Sikkerhed.

Bidrag til forøget Kundskab om nordiske F'ormer, hvad enten

det er Beskrivelser af nye Former, Tillæg til og Berigtigelser af

ældre Beskrivelser eller Oplysninger om Synonymer , tilføies , hvor

saadanne kunne gives, bagefter Artstabelleu under hver Familie.

Hvad Synonymien angaaer, da har jeg, hvor jeg ikke har

havt noget Nyt at tilføie, i Almindelighed nøledes med at henvise

til den Forfatter, som omhyggeligst har beskrovet Arten eller ud-

redet Synonymien.
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Det Vcir i Begyndelsen min Hensigt kun at medtage de i

Danmark og dets Bilande fundne Former, af Hensyn til de ikke faa

nordiske Arter, som jeg ikke kjendte af Selvsyn; men da en saadan

politisk Begrændsning vilde være ligesaa utilfredsstillende for mig

selv som for dem, der vilde benytte mit Arbeide, har jeg ogsaa

medtaget de norske samt de fra de forskjellige arktiske Expeditioner

beskrevne Arter. Jeg tør dog ikke haabe, at jeg altid skulde være

kommet godt fra denne Indordnen af mig ubekjendte Former i mine

Lister, og maa derfor paa Forbaand bede om Overbærelse med

mulige Misgreb.

Med Undtagelse af Oligochæterne bar jeg ikke havt Lei-

lighed til at gjore Samlinger af danske Børsteorme. Jeg bar

derfor været udelukkende henvist til at undersøge Spiritusexem-

plarer, og i en enkelt Familie (Spionidæ) \mr mit Materiale været

meget daarligt. For Oligochæternes Vedkommende har jeg for

mange Aar tilbage beskjæftiget mig med Studiet af Eegnormene,

hvorimod jeg først i dette Efteraar har havt Lcilighed til at gjøre

nærmere Bekjendtskab med vore øvrige Oligochæter. Medens jeg

paa den ene Side ikke har fundet alle de af tidligere Forfattere

nævnte Former, t. Ex. Arterne af Slægten Dero, har jeg paa den

anden Side fundet ikke faa, deels for vor Fauna og deels for Vi-

denskaben nye Arter. Da flere af disse imidlertid fandtes seent

paa Efteraaret, afbrød det ugunstige Veir mine Undersøgelser, lige-

som jeg maa beklage, at jeg ikke fik underkastet vor Kystfauna

en tilstrækkelig Undersøgelse.

Med Hensyn til Haviglerne har jeg næsten udelukkende været

henviist til at udarbeide min Oversigt efter Malms Tglearbeide,

og kun for en Deel af Formernes Vedkommende har jeg havt Spi-

ritusexemplarer, som i Almindelighed dog kun give tarvelige Op-

lysninger om Øine og Farvetegning.

Naar jeg undtager de faa, fra vore egne Have hidrørende Gephy-

rcer, har jeg for det store Fleertal af disse Formers Vedkommende

været henviist til Afbenyttelse af Korens og Danielsens Arbeider.

Med Hensyn til de polychæte Anuulater troer jeg at have
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uaaet en rigtigere Opfattelse af en Deel Familiers systematiske Stil-

ling og har ordnet dem i Overensstemmelse dermed. Da imidlertid

den udførlige Motivering lieraf vilde ligge for langt udenfor dette

Årbeides Plan, gjemmer jeg den til et senere Arbeidc om de polj-

chæte Annulaters Slægtskabsforhold.

Vi ville først give følgende Oversigt over Hovedafdelingerne

af de i dette Arbeide omhandlede Dyr:

A) Legemet bestaaende af en Eække, fra hverandre mere eller

mindre tydeligt afgrændsede Ringe eller Segmenter, og Ring-

delingen strækkende sig over flere eller færre af de indre Or-

ganer Annulata.

A) Legemet ikke eller kun i en Deel af sin Længde ringdelt, og

Ringdelingen da ikke strækkende sig over de indre Organer:

B) Legemets forreste Deel ved en halsformig Indsnevring af-

sat fra den øvrige Deel:

C) Den forreste Deel danner et Hoved med en Samling be-

vægelige Chitinhager paa hver Side; Legemet paa Si-

derne og bagtil med tynde vandrette Finneudbredninger

;

glasklare svømmende Dyr Chætognathi.

C) Den forreste Deel er intet Hoved, men et huult sækfor-

migt Legeme, som efterfølges af en cylindrisk Halsdeel;

Legemet ormformigt, uigjenuemsigtigt; uden Finneudbred-

ninger; i Havbunden gravende Dyr . IBalanoglossi.t^

[

B) Legemets forreste Deel ikke ved nogen halsformig Ind-

snevring afsat fra det øvrige Legeme, oftest dannende et

længere eller kortere, hyppigst retraktilt, snabelagtigt Af-

snit; det øvrige Legeme (undertiden med 1— 2 Vedhæng)

kortere eller længere, sækformigt; i Havbunden levende

Dyr Gephyrea. i^s
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Åiiuiilata.

Legemet bestaaer af en Eække, iidvendig ved mere eller mindre

tydelige Eingfurer og indvendig som oftest ved mere eller mindre

fuldstændige, Krophulen delende, Tværskillevægge (dissepimenta) ad-

skilte Afsnit, som, naar undtages det forreste (og hos Iglerne til-

lige det bageste), i Almindelighed ere Gjentagelser af hverandre.

Leddelingen er desuden mere eller mindre tj'deligt udtalt i Byg-

ningen af Dyrets indre Organer og da altid i Bygningen af Nerve-

systemet.

Fra den store i Legemets forreste Deel liggende Hjernemasse,

som i Almindelighed ved en forreste og bageste Indbugtning tydelig

viser sig at være sammenscit af to Sidehalvdele, gaar en Eing

omkring Svælget til den ligeledes af to Sidehalvdele dannede

Bugnervesnor, bestaaende af en til Legemets Eingdeling svarende

Eække af med hverandre ved Længdekommissurer forbundne Gang-

lier. Medens de to Sidehalvdele i Almindelighed ere tæt forbundne

med hinanden, kan man ogsaa {8erpuUdæ, Sahellidæ) træffe to

ved Tværgrene forbundne, temmelig vidt adskilte Bugnervesnore.

Medens Fordøielsesk analen i de fleste Tilfælde ligeledes viser

sig paavirket af den almindelige Leddeling, kan dens Bygning i

andre Tilfælde minde om uloddede Orraeformer, saaledes hos de fleste

Sabeller og Serpuler, hvor der findes en lignende Spiralsnoning af

Tarmen som hos de fleste Gephyreer. — Karsystemet bestaaer

typisk af et Eygkar, et Bugkar og i Almindelighed to Sidekar, og

Leddelingen er her udtalt i de for hvert enkelt Led optrædende Tvær-

grene, som danne Forbindelsen mellem Eyg- og Bugkarret. Hos

Chætopodei-ne findes desuden frit i Krophulen en af formede Be-

standdele dannet Vædske. Afsondringsorganernes Optræden er

ligeledes bundet af Leddelingen, idet de som Eegel optræde parviis i

hvert enkelt Led. Hvad Kjøn sorganerne angaaer, da optræde de

kun hos Oligochæterne og Iglerne som selvstændige Kjertier, og kun

hos de sidste vise Sædstokkene sig i de fleste Tilfælde paavirkede

af Leddelingen, idet de optræde som en kortere eller længere

Eække af parrede Blærer.



166 9

Aiiiiiilateriies Hovedafdelinger :

En større eller mindre Deel af Legemets Kiuge med 2-4

Bundter eller Rækker af Chitinbørster Chætopoda.

Ringe nden Børster: Legemet poa hver Side udtrukket i en

Række smalle Sideforlængelser, som bære bladformige Flige; den

forreste Deel hovedformig med Følere Gymnocopa* mi
Legemet ikke udtrukket i Sideforlængelser (i det Høieste med

tynde Blade eller smaa Blærer); dets forreste Deel ikke hovedfor-

mig og nden Følere; Legemet i det Mindste bagtil med en tydelig

Sugeskive, undertiden ogsaa fortil IHscopJlora. iS"^!

Chætopoda (Børsteorme).

Legemets forreste, Mundaabningen foroven begiændsendc og

overragende Deel, Hovedlappen {lobus cephalicus), som i For-

ening med den første, Mundaabningen forneden begrændsende Ring

(i sjeldnere Tilfælde flere Ringe), Mundsegmentet {segmentum

huccale), svarer til et Hoved, er i sin laveste Form en simpel,

afrundet eller stump kegleformig. Vedhæng manglende Lap, medens

den, hvor den har naaet en høiere Udvikling, kan bære et for-

skjelligt Antal Vedhæng, der i Almindelighed ere Modifikationer

af de paa de øvrige Ringe optrædende. Naar undtages visse, i

Rør og Havbund levende Orme (t. Ex. Terehellidæ, SahelUdæ o. s. v.),

hos hvilke Hovedlappen bærer et større Antal Vedhæng, tildeels

maaske for at bøde paa Mangelen af eller den mangelfulde Udvik-

ling af saadanne paa det øvrige Legeme, optræde disse Vedhæng

ellers i et Antal af 1—9 og kunne have meget forskjellig Form,

Størrelse og Stilling. — Vi kunne sondre mellem Palper og Følere,

mellem hvilke der dog ikke findes nogen skarp Grændse. Som

Palper (jMlpi) har man betegnet de mere eller mindre tydeligt fra

Hovedlappens Underside udgaaende, i Almindelighed sværere og

tykkere Vedhæng, som i deres simpleste Form danne fra Hoved-

lappen ikke afsatte, lappeformige Fremspring (hos Nothrla 2, hos
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Eunice 2

—

4, hos Oimphidæ 4), medens de lios andre Former

ere tydeligt afsatte og enten uleddede (Syllis, Ui/alinoecia , visse

Staurocephalus - Arter) eller leddede {Nereidæ, Hesioniclæ, visse

Staurocephalus-Arter). Hos enkelte Former kunne de være for-

synede med et enkelt {AncistrosijUis ^) Albim Lngrhs. Nova Acta

Nat. Cur. 1881 p. 107 ; en ny Nephthi/s-Slægt i Kjøbenhavns Zool.

Mus.) eller 2 {Autohjtus $) traadformige Vedhæng, som man i Mod-

sætning til de fra Hovedlappen udgaaeude kunde kalde Palpe følere.

De som oftest tyndere eller tykkere traadformige (uleddede eller led-

dede), sjeldnere blad-, kugle- eller ægformige Følere {an-

tennæ, tentacuJa) , af hvilke der i det Høieste kan være 5, kunne

være stillede paa forskjellig Maade paa Hovedlappen og i Forhold

til hverandre. Hyppigst sidde de parrede i Spidsen af Hoved-

lappen eller paa dennes forreste Eand, medens den uparrede, hvor

den er tilstede, i Reglen sidder noget bagved dem. I sjeldnere

Tilfælde (Eunicidæ) sidde 3— 5 i en Linie langs Hovedlappens

bagre eller forreste Eand. — Foruden de her nævnte, almindeligt

forekommende Vedhæng, optræder hos forskjellige Familier paa

Hovedlappeu Vedhæng af mere ejendommelig Natur, af hvilke flere

muligviis have en fra Følernes forskjellig Funktion. Saadanue

Dannelser ere den, ved en bladet eller papilløs Bygning udmærkede,

saakaldte Karunkel hos Amphinomidæ , Euphrosynidæ og Aphro-

ditidæ, den i en Grube r e trak til e Papil hos Telethusæ og

Eteone, de fimrende, under første Eing tilbagetrækkelige

Nakke s vul s te hos Lumbiinereidæ, de mere eller mindre tilbage-

trækkelige, med en fimrende Grube forsynode Sidesvulste hos

Staurocephalidæ, Ghjceridæ og Ophelidæ, de fimrende Nakkeved-

hæng hos FterosijUis samt de fimrende Side ved hæng hos Nerilla.

Medens de i Jord og Havbund levende Former ere blinde,

findes ellers overalt Øine, som snart kun ere simple Pigment-

pletter, snart lindsebæreude, ja Øinene hos Alciope-Arterne staa i

Udvikling ikke saa meget tilbage for Hvirveldyrøiet. Medens Øinene

^) Denne Form maa af flere Grunde danne en ny Slægt.
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i Almindelighed findes umiddelbart paa Hovedlappeii, kuuue de dog

ogsaa optræde paa dennes Vedhæng, ja selv paa andre Legemsdele.

Saaledes findes de hos Sabellerne ofte række- og parviis paa de

om Munden stillede Gjællers Stammedeel (hos enkelte udenlandske

Former, Branchiomma , ender hver Gjællestamme med et sammen-

sat Øie), hos Terehellidce kunne de findes paa Ejgsiden af de

forreste Ringe, hos Ampldcora findes de paa den bageste Ring, og

hos aw \\åQVL\?caA^\i Arnmotrypane-^\?&gi {Polyophthalmiis) findes lindse-

bærende Øine paa de enkelte Ringe.

Høreredskaber, bestaaende af en Blære paa hver Side af

Hjernen, indeholdende en eller flere Conkretioner, ere fundne hos

forskjellige Børsteorme {Arenkola, Amjjhkora, 'Terebella, Alciopidæ).

Den første Ring, Mundsegmentet (segmentum buccale), som

paa Undersiden danner Mundens bagre Grændse, er som oftest i sit

Udstyr noget forskjellig fra de øvrige, og det Samme kan undertiden

være Tilfældet med en eller flere efterfølgende. I'or det Første mangler

den eller de i Almindelighed enten ganske Børster eller disse, som ere

smaa og rudimentære, sidde ikke som paa de efterfølgende Ringe i

egne, for dem bestemte Fremspring af Legemet, men i Almindelighed

indesluttede i Grunden af de til denne eller disse Ringe hørende

Følere (t. Ex. Polyno'idce, Phyllodocidæ). For det Andet ere disse

sidste, de saakaldte Føler- eller Te utak el c irrer {cirrl tentacu-

lares), forsaavidt som de forekomme, i Almindelighed længere og,

forsaavidt de optræde i dobbelt Tal paa hver Side, mindre lUige i

Størrelse efter deres Stilling mod Ryg- eller Bugside, end Tilfældet

er med de ø\Tige Cirrer. — Ligesom med Hensyn til de paa de efter-

følgende Ringe optrædende Cirrer maa man i sin Betragtning af disse

Følercirrer gaa ud fra som Regel, at der til en enkelt Ring normalt

svarer et Par paa hver Side, af hvilke dog den ene eller begge

kunne reduceres og forsvinde. Da imidlertid den eller de første

Ringe paa forskjellig Maade kunne reduceres og deels smelte sam-

men med Hovedlappen, deels med hinanden indbyrdes, kan det i

enkelte Tilfælde synes, som om Følercirrerne udgaa fra Hoved-

lappens bageste Deel (t. Ex. Nereidæ, SpkcerosyUis , Dyspoiietus,
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visse Slægter af Phyllodocidæ), og i andi-c Tilfælde, som om eukelte

Kinge bære et større Antal Følercirrer end det normale (t. Ex,

i Famil. Phyllodocidæ , Alciopidæ). Spørgsmaalet vil i det enkelte

Tilfælde kunne afgjøres ved en Undersøgelse af, hvilken Lov der i

den respektive Familie gjør sig gjældende i Henseende til Følernes

Antal og Stilling. I en saadan Sammensmeltning mellem Hoved-

lappen og den eller de forreste Ringe samt i en paa disse sted-

findende Reduktion af Børsterne og de Bevægelsen tjenende Ved-

hæng til Fordeel for den stærkere Udvikling af Redskaber, som

ligne Hovedlappens Vædhæng, have vi et Sidestykke til lignende

Forhold hos Leddyrene og navnlig Krebsdyrene, hvor Lemmer, som

hos den ene Form staa i Bevægelsens, hos den anden staa i

Mundens eller Ernæringens Tjeneste. Denne Sammenligning kan

føres et Skridt videre ved den Betragtniugsmaade, som i et senere

Arbeide skal blive nærmere begrundet, at Hovedlappen i det Mindste

hos flere Former maa opfattes som dannet af mindst 2 Segmenter^).

Med den nys nævnte Undtagelse samt oftest med Undtagelse

af den sidste Ring, som ender med 2—4 Vedhæng, de saakaldte

Analcirrer {ch^ri anales), bærer i Almindelighed hver af de

øvrige Ringe paa hver Sidehalvdeel 1— 2 Bundter eller Rækker af

Chi tinbørster {setæ), som ere dannede i Indkrængninger^) af

Huden, af hvilke de rage mere eller mindre stærkt frem for at

benyttes som Bevægelsesredskaber eller Vaaben. Efterhaanden som

de slides, falde de ud og erstattes af nye. Medens i mange Til-

fælde Børsterne som et samlet Bundt træde frem paa Overfladen,

maa i andre Tilfælde hver enkelt Børste for sig gjennerabryde

Huden. Naar saadanne Børsters Endedeel er forsynet med Frera-

') Dette sees saaledes tydeligt hos den, en ny Familie indenfor Apliro-

ditiformia representerende Pisione Ørstedi Gr. {Annulata Ørste-

diana, Vid. Medd. nat. For. 1857, p. 174), til hvilken Form jeg i et

senere Arbeide skal komme tilbage.

^) Da Børsterne bestaa af samme Cldtinvæv som Ormenes Cuticula, synes

denne Opfattelse at være den naturligste; men efter andj'e Forftitteres

Fremstilling ere de Børsterne dannende Follikler oprindelig lukkede

og ikke daiuicde ved en saadan Indfoldning.
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spring i Fovni af Hager, Tonic o. s. v. , er den ofte udstyret

med en skarp, skjærende Plade (S kjæreplade), som baner den

Vei. Medens denne Plade i mange Tilfælde (t. Ex. Aphrodi-

tidæ) falder af, bliver den i andre Tilfælde (mange langskaftede

Krogbørster) siddende. Hos Oligocliæterue og enkelte Havorme

ere disse Børster kun tilstede i ringe Tal (2— 12 i hver Gruppe)

og sidde ikke i særegne Fortykkelser eller Fremspring af Huden.

Hos de fleste Børsteorme sidde Børsterne derimod i mere eller

mindre stærkt fremtrædende, knude-, kegle-, liste- eller lodret

pladeformige Forlængelser af Legemets Overflade , og disse saa-

kaldte Børstefødder {parapodia) ere som oftest forsynede med

lignende føleragtige Vedhæng som de, der findes paa Hoved-

lappen. Der findes i Almindelighed to saadanne Følere eller Cirrer

paa hver Side, en Ryg- og en Bugcirre (cirrus dorsalis et

ventralis), hvilke dog mangle hos de fleste Rørorme. Naar Bør-

sterne sidde i Bundter, ere de enkelte Børster i hvert Bundt i Al-

mindelighed grupperede om en (eller flere) stærk, stiv, tilspidset

Naal af mørk Farve, som rager længere ind end de øvrige Børster,

og til hvis inderste Ende den Børstebundtet omgivende Skede og

de dette bevægende Muskler fæste sig. Den kaldes Støttenaal

{acicula).

Børstefødderne kunne, som ovenfor omtalt, optræde i to ad-

skilte eller en enkelt Række paa hver Side. I sidste Tilfælde

kunne vi igjen sondre mellem to forskjellige Forhold, idet hos visse

Former (t. Ex. Nereklce) de enkelte Parai)odier ved at dele sig i en

øverste og en nederste, fra hinanden mere eller mindre tydeligt

sondrede Halvdele, af hvilke enhver har sit Børstebundt og sin

Støttenaal, bære Præget af at være dannede ved en Sammensmelt-

ning af det dorsale og det ventrale Parapodie, medens hos andre

Former kun den nederste Green er tilstede. Dette sidste Tilfælde

sees tydeligt hos Familien Phyllodocklæ , hvor kun et Par enkelte

Slægter have et rudimentært øverste Parapodie med haarformige

Børster, i Modsætning til de øvrige Slægter, hos hvilke kun det

nederste Parapodie med sine sammensatte Borster er tilstede. Pa-
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rapodiernes Udvikling kan, som sagt, være meget forskjellig. Den

høist udviklede Form er den lodret pladeforraige , i hvilken de

Børsterne omsluttende Huddele kunne løbe ud i forskjelligt ud-

viklede Lapper, Tunger eller Blade.

Børsterne kunne være usammensatte (s. simplices) eller

sammensatte (s. compositæ), af hvilke de sidste have en be-

vægeligt tilloddet, kortere eller længere, haarformig, bajonetformig,

krogformig eller knivbladformig Endedeel. Hvor der er dobbelte

Parapodier, optræde dette Slags Børster altid kun i Bugparapo-

dierne. De usammensatte Børster kunne igjen optræde under to for-

skjellige Hovedformer, nemlig som Haarbørster i videre Forstand eller

frie Børster og som Krogbørster, hvilke dog ikke ere skarpt adskilte

fra hinanden. De frie Børster, som kunne være bundtviis eller

rækkeviis ordnede, rage stærkt frem over Parapodiets Overflade og

ere tydelige for det blotte Øie. De have ingen fremtrædende krog-

formig Endedeel. Kun i et Par Familier {Nephthydæ, visse Spio-

niclæ) ere de torækkede. De talrige Former af frie Børster ville

blive omtalte under de enkelte Familier, og vi skulle her kun be-

skrive et Par af de hyppigst forekommende Former:

Ved Haarbørster eller haarformige Børster (s. capil-

lares) forstaar man lange, smalle, tynde, i Almindelighed i en haar-

formig Spids udløbende Børster. Undertiden kunne de dog, saaledes

som de meget lange Børster hos Autohjtus, have et jævnt i Bredde

tiltagende og igjen aftagende Endeparti, som ender med en svagt

bøiet Spids.

Ved bræmmede Børster (s. limhatæ) forstaar man ligeledes

temmelig lange, i en haarformig Spids udløbende, lige eller svagt

bøiede Børster, som i et længere eller kortere Endeparti paa den ene

eller paa begge Sider ere forsynede med en foroven og forneden i

Bredde jævnt aftagende, smal, glat eller tværstribet Bræm.

Krogbørsterne {setæ uncinatce, uncini) ere altid rækkeviis

ordnede, oftest paa smalle listeformige Parapodier, og da de i Al-

mindelighed kun rage svagt frem over Parapodiernes Overflade og

ere temmelig sniaa, ere de i Almindelighed kun tydelige ved svagere
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eller stærkere Forstørrelse. Deres Eudedeel er kiui sjelden lige

eller svagt bøiet (t. Ex. nogle Sjnonidæ, nogle Oligockæfa) , men

i Almindelighed forsynet med en, fiere eller en lieel Række krog-

formigt bøiede Takker. Naar nndtages Familien Ammocharidæ, hvor

de ere ordnede i talrige (hos en enkelt Form i 150) Længderækker

paa de smalle Parapodier, ere de ellers overalt stillede i Tvær-

rækker. I Almindelighed ere de enrækkede, sjeldnere to- (visse

Spionidæ, Maldanidæ, Terehellidæ , SabelUdæ) eller fleerrækkede

{Chætopteridæ , visse Ariciidæ). Indenfor Krogbørsterue kunne vi

igjen sondre mellem de langskaftede og de kort- eller bred-

skaftede Krogbørster. De første have en lang, lige eller svagt bøiet

Skaftdeel, hvorimod det som oftest med en eller flere Kroge forsynede

Endeparti kun er svagt udviklet {Maldanidæ, OUgochæta, Sjxionidæ,

Lumbrhiereidæ). I de sidste er Skaft- eller Basaldelen kort, men

bred, og den hagebærende Endedeel stærkere udviklet. Indenfor do

sidste kunne vi igjen sondre mellem de fugleformige {s.avkulares)

og de kamformige {s. pect'miformes). Hos de sidste kunne i sjeldne

Tilfælde Tænderne ganske mangle (visse Serpula-YoxmQv), saa at de

kun danne Plader. Da Krogbørsterne paa Grund af deres koiie, stive

Bygning samt deres Kwge eller Takker navnlig egne sig for Be-

vægelse i snevre, rørforraige Hulrum, i hvilke Dyret under Sam-

mentrækning og Udvidelse, ved Udstrækning af bestemte Parapodier,

kan fæstne den tilsvarende Deel af sit Legeme, idet det drager den

bagved liggende Deel efter sig, lindes disse Børster deels hos i

virkelige Rør levende Former, deels hos saadanne, som leve i Jord

olier i Havbund, i hvilke de danne sig rørformige Gange. For-

skjellen mellem de kort- og de langskaftede Krogbørster er igjen

tildeels betinget af, hvorvidt en Orm er udelukkende Rørbeboer, eller

hvorvidt den ogsaa udenfor et saadaut Rør skal kunne hjælpe sig

frem, saaledes som t. Ex. Tilfældet er med Oligochæterne.

Langskaftede Krogbørster optræde ogsaa i en større eller

mindre Deel af Legemet hos i Kalk, Sandsteen o. s. v. borende

Chætopoder. Skjøndt man ikke er enig om, paa hvilken Maade

Boring udføres af Annulater, og skjøndt man for saadanne Dyrs
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Vedkommende som BonelUa og Tlmlassema vanskelig synes at kunne

undgaa at forklare denne som Følge af chemiske Virkninger, synes

det dog høist rimeligt, naar man hos borende Cliætopoder træffer

Børster, som særlig synes at være skikkede til et saadant Arbeide,

da at opfatte Boringen, i det Mindste deelviis, som et Eesultat af

disses Virksombed. Vi kunne her sondre mellem 2 Forhold, idet

enten alle eller Størstedelen af Bugsidens Børster ere omdannede paa

en egen Maade, eller kun en enkelt Ring paa Eyg- eller Bugsiden er

forsynet med særlige Børster. Det første Forhold træffe vi hos

Dodecaceria samt visse Syllis-ArtQY (S. gracilis Gr., *S'. spongicola

Gr., S. kamata Clap. o. s. v.), som opholde sig i kanalagtige Huul-

heder i Klipper og Skaller. Børsterne ere her tykke og stive og

forsynede med et udvidet, indbugtet Endeparti. Samme Slags

Børster findes hos en nordisk Art af Slægten Ephesia, om hvis

Levemaade dog Intet er bekjeudt. Det andet Forhold træffes hos

et Par Slægter af Familien Spionidæ, nemlig Disoma og Polydora

samt i Familien Chætopteridæ. Her findes de meget tykke og

stærke Børster respektive paa odie, 5te og 4de Ring. Imidlertid

foreligger der Intet om, at Disoma og Medlemmerne af Fa-

milien Chætopteridæ bore i haardere Materiale, men ogsaa for

Dyrets Bevægelser gjennem Leerbuud vil jo en saadan Boring kunne

være af Betydning. Sluttelig skal endnu nævnes, at Støttenaalene

ofte kunne have ganske samme Bygning som langskaftede Krog-

børster (Onuphidæ, Ewiice-Fovmer).

Kun hos de fleste Oligochæta, nogle Arter af Slægten Syllis

og en Art af Slægten Ephesia ere alle Legemets Børster Krog-

børster (langskaftede), medens hos alle andre med Krogbørster for-

synede Orme en større eller mindre Deel af Legemet bærer frie

Børster.

I Henseende til de frie Børsters og Krogbørsternes gjensidige

Forhold kan der finde forskjellige Tilfælde Sted. Undertiden har

Legemets forreste Deel kun haarformige Børster, og Krogbørsterne

(langskaftede) optræde i den øvrige Deel, enten i ublandede Rækker

{Capitellidæ, Liimbrinereidæ) eller blandede med Haarbørster (Cirra-
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tulklæ, visse Spionidæ). I det Tilfælde, at der findes dobbelte

Parapodier, kunne Krogbørsterne enten optræde baade i de øverste

og de nederste (Capitellidæ, visse Spionidæ) eller kun i de

nederste (de fleste Spionidæ); men i Almindelighed optræde de kun

paa Bugsiden og i Legemets hele Længde. Kun hos de to Fa-

milier SabelUdæ og Serpididæ finder den saakaldte Børsteveksel

Sted, idet i Legemets forreste 8—12 Ringe Eygsideu har frie

Børster og Bugsiden Krogbørster (bredskaftede) , medens i den

øvrige Deel af Legemet Forholdet er omvendt. En anden Und-

tagelse fra Eegeleh danner Familien Hermellidæ, hvor Krogbørsterne

(bredskaftede) overalt optræde paa Rygsiden og Haarbørsterne paa

Bugsiden. De kort- eller bredskaftede Krogbørster optræde aldrig i

blandede Rækker og findes med forannævnte Undtagelser aldrig

paa Rjgsiden.

Af ydre Organer staaer endnu tilbage at omtale Gjæller.

som paa faa Undtagelser nær kun findes hos saadanne Former, hvis

Overflade paa Grund af, at de leve i Rør eller i Havbund, er

mindre udsat for Vandets iltende Indflydelse. De kunne være

enkelt traadformige {Cirratulidæ^ Ophelidæ), mere eller mindre stærkt

grenede, kamformige (Eunicidæ), buskformige (TerebelUdæ, Amphi-

nomidæ, Telethusæ) og fjerformige (SabelUdæ, Seiyulidæ). I Almin-

delighed ere de anbragte paa Dyrets Rygside indenfor de øverste

Parapodier og findes, hvad der er det Almindeligste, paa alle eller

et større Antal Ringe, eller, hvad der navnlig er Tilfældet hos en

Deel Rørorme, paa de forreste 2— o Ringe. Hos SabelUdæ og

Serpididæ ere de anbragte i en Kreds om Munden o: om Legemets

forreste Ende. Paa Bugsiden findes de kun hos en udenlandsk

Form (Dasybranchus) samt hos den i dette Arbeide opstillede nye

Slægt Trochochæta.

Tarmkanal. Den forreste Deel af Tarmkanalen afviger altid

mere eller mindre fra den øvrige Deel og i den simpleste Form

ved at være et smalt, lige, ikke med Dissepimenter forsynet Spise-

rør (t. Ex. visse SabelUdæ, Serpididæ o. s. v.), medens hos andre

Former (t. Ex. Oligochæta) en Deel af dette ved stærkere Muskel-

2
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forsyning bliver til et Slags Svælglioved. Hos de allerfleste Hav-

orme er imidlertid en større eller mindre Deel af Tarmkanalens

forreste Afsnit udkrængeligt eller udskydeligt. Medens saaledes

hos en Deel af de i Havhunden levende Former (Ophelidæ, Sjno-

nidæ, Maldanidæ, Ariciidæ) det udstrækkelige Afsnit indskrænker

sig til det forreste, temmelig korte, vide, i udstrakt Tilstand ofte

foldet-lappede Parti af Tarmkanalen, findes hos en stor Deel

høiere Havorme en, navnlig ved stærk Udvikling af det for-

omtalte Svælghoved og dettes Forsyning med Kjæber, Tænder eller

Papiller udmærket, udkrængelig Snahel, som foruden til at gribe,

fastholde og optage Føden ogsaa kan benyttes i Bevægelsens Tje-

neste, til at bane Dj-ret Vei med gjennem Sandet {Glyceridce, Go-

niadidæ, Nephthydæ). Medens Kjæberne, hvor de findes, oftest

kun ere tilstede i et Tal af 2—4, optræder der hos andre (Euni-

ciformia) et større Antal, ja i enkelte Familier kan deres Tal

{Staurocephalidæ, Goniadidæ) stige til flere Hundrede. Det næste

Afsnit af Tarmkanalen er i Almindelighed et lige Rør, dog kan

det undertiden {Polynoidæ, Åphroditidæ) være forsynet med sæk-

formige Udvidelser ligesom hos en Deel af Iglerne, og hos en Deel

Sabeller og Serpuler viser det en lignende Spiralsnoning som hos de

fleste Gephyreer. Foruden paa de to nys nævnte Maader kan den for-

døiende Ovei-flade ogsaa forstørres ved, at der, som hos Regnormene,

er dannet en Indbugtning eller Fold langs hele Tarmkanalens Ryg-

side, hvorved der ligesom dannes en „Tarm indeni Tarmen". Tarm-

kanalen har i Almindelighed en Belægning af ofte stærkt farvede

Celler, som man uden tilstrækkelig Grund har opfattet som Lever-

celler.

Karsystem. Som før omtalt kan man hos Børsteormene

sondre mellem den i lukkede Kar indeholdte, oftest (rødt, gult eller

grønt) farvede Blodvædske, som i Almindelighed mangler Le-

gemer, og den fra denne fuldstændigt sondrede, frit i Krophulen

sig bevægende, oftest farveløse. Celler indeholdende Perivisceral-

vædske. Med Hensyn til den sidstes Betydning ere Meningerne

delte. Foruden Rygkarret kan undertiden ogsaa et større eller
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mindre Antal af de i Legemets forreste Deel liggende, Eyg-

og Bugkarret forbindende, Tværgreue virke som Blodet frem-

drivende, hjerteagtige Eedskaber. Saadanue stærkt udviklede pul-

serende Tværgrene findes i meget forskjelligt Antal hos Oligochæter,

Terebeller, Arenicola. Hos Terebellerne er desuden den noget bag

Grjællerne liggende Deel af Eygkarret stærkt udviklet (Gjællehjerte).

Hvor der findes Gjæller, kan man altsaa sondre mellem en arteriel

og en venøs Deel af Karsystemet, og da Gjællerne i Almindelighed

udgaa fra Kygsiden, bliver altsaa Rygkarret den venøse Stamme,

Omvendt bliver Forholdet i de enkelte Tilfælde, hvor Gjællerne

sidde paa Bugsiden. Den før omtalte Perivisceralvædske formodes

at staa i Ernæringens Tjeneste. Den kan dog ogsaa tjene andre

Øiemed; saaledes tjener den hos de med udkrængelig Snabel for-

synede Former under en Sammentrækning af Kropvæggene til at

udøve et Tryk paa Snabelen og derved fremdrive denne.

Hos enkelte Børsteorme (Capitella, Glyceridæ, Chcetopteridæ)

skal et Karsystem mangle.

Segment al or ganer. Disse optræde i Form af mere eller

mindre stærkt bugtede Rør eller Kanaler, som ere forsynede med

en indre større, frit i Krophulen sig befindende, og en ydre mindre,

i Krophuden liggende Aabning, og som i Almindelighed i en større

eller mindre Deel af deres Længde ere forsynede med eller i For-

bindelse med Kjertier. Paa Grund af denne deres Forbindelse med

Kjertier opfattes de som Afsondringsredskaber, og desuden tjene de til

Udførsel af Kjønsstofferue. I nogle Tilfælde ere de stillede saaledes,

at den indre Aabning hører til det -foranliggende, medens den ydre

Aabning hører til det bagvedliggende Segment {Oligochæta, Alcio-

pidcé); men hos de fleste Polychæter ligge begge Aabninger i samme

Segment. I nogle Tilfælde ere begge Aabningerne saavel som Ka-

nalen forsynede med Fimrehaar, hvis Retning forøvrigt kan være

forskjellig, medens i andre Tilfælde saadanne mangle og derimod

Væggene udmærke sig ved Kontraktilitet. Denne sidste Bygning

findes hos en Deel Rørorme. Medens de i de fleste Tilfælde findes

i alle Legemets Ringe, findes de hos andre, hvor de saa ere meget

2*
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lange og stærkt udviklede, kim i et ringe Antal forreste Seg-

menter (t. E. Terehellidæ).

Kjønsorganer. Naar undtages Oligochæterne , hos hvilke

Kjønsstofferne i Eeglen dannes i bestemte, til visse Segmenter

bundne, Kjertier, udvikles Kjønsstofferne hos de øvrige Chætopoder

paa Kropvæggene og Dissepimenterne i en større eller mindre Deel

af Legemet, idet der kun i de sjeldneste Tilfælde er Tale om sæk-

formige, med Kropvæggen i et større eller mindre Omfang sam-

menhængende, Kjertier. Meget ofte savne disse Produkter selv en

omhyllende Membran og ere løselig sammenklæbende. Under og

næsten altid førend deres Udvikling afløses de og falde ned i

Krophulen. Kjøimene ere som Regel adskilte; kun Oligochæterne

samt nogle til Familien SerpuUdæ hørende Former ere tvekjønnede.

Kjønsforskjel. Ydre Forskjel mellem Kjønnene er hos

Børsteormene temmelig sjelden og træffes kun indenfor enkelte Af-

delinger. I Henseende til dette Forhold kunne vi sondre mellem

to forskjellige Tilfælde, idet a) Kjønsforskjellen enten kan vise sig

straks, naar Dyret har antaget sin blivende Form eller b) først

fremtræder under Kjønsmodenheden. Det første Tilfælde træffe vi

indenfor Familien Syllidæ hos Autohjtus . hvor Forskjellen mellem

Han og Hun foruden i det undertiden forskjellige Antal af med

lange Børster udstyrede Einge tillige er udtrykt i Hovedets Udstj'r

med Vedhæng. Det andet Tilfælde træffe vi hos Familien Nereldæ^

hvor, i det Mindste for en stor Deel af Arternes Vedkommende,

Forskjellen mellem Kjønnene er udtrykt i den eieudommelige Maade,

paa hvilken et større Antal Segmenter blive omdannede i Hen-

seende til Bygningen af Parapodier og Børster. Foruden de

her nævnte Tilfælde finder en saadan ydre Kjønsforskjel Sted i

Familien Alciopidæ (se det følgende) samt hos et Par enkelte andre

Former; men der foreligger ingen Oplysninger om, hvor tidligt den

her fremtræde]-. Hos Terehella arctica ere saaledes 3die og 4de

børstebærende Ring i Nærheden af Rygparapodiet hos Hunnen for-

synede med en lille Traad, som mangler hos Hannen, og hos Capi-

tella capitata ere hos Hannen Børsterne paa Bugsiden i to af
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Ringene rykkede tæt sammen og omdannede til store glindsende

Blade.

Forplantning og Udvikling. Med Undtagelse af enkelte

levendefødende Former (Arter af Syllis, Eunice og Cirratulus) fore-

gaaer Æggenes Udvikling udenfor Moderens Krophule, og medens

de hos nogle Havorme bæres omkring af Moderen (hos Autolytus i

en Sæk under Bugen, hos Exogone fæstede til de enkelte Ringe),

anbringes de af de allerfleste paa andre Gjenstande, enten enkeltviis

eller flere i en fælles Kapsel. Hos Slægten Spirorhis udvikles Æggene

i Laagets køUeformige Hulrum. — Hos en Deel Børsteorme finder

et Generationsskifte Sted, idet kjøunet Formering skifter med

kjønsløs. Med Hensyn til denne sidste har man søgt at sondre

mellem to forskjellige Forhold: Deling og Knopskydning, som dog

vanskeligt lade sig holde ude fra hinanden. — Som Deling har

man betegnet den Proces, at der omtrent midt paa en Orm danner

sig et nyt Hoved, og det saaledes dannede Individ afsnører sig fra

Moderindividet. — Ved Knopskydning har man derimod forstaaet,

at der fra Dyrets Bagende udvikler sig et eller en Række nye

Individer, af hvilke hvert n}^ danner sig mellem Moderindividet

og det sidst dannede Individ. Da ved denne Knopskydning Hovedet

enten kan være den først (Myrianida) eller den sidst (Nais) dannede

Deel af Knoppen, vil det i sidste Tilfælde være indlysende, hvor

vag Grændsen bliver mellem Deling og Knopskydning, idet enhver

Knopskydning, hvor Hovedet udvikles sidst, vil kunne tage sig ud

som en Deling, og enhver „Deling" vil kunne opfattes som en

Knopskydning, hvorved en for kortere eller længere Tid siden dannet

Knop forsynes med et Hoved. For Havormenes Vedkommende fore-

ligger for Øieblikket altfor faa Detailler til, at man kan fælde

nogen Dom om. hvorledes denne Proces her skal opfattes; men hos

Xaiderne synes det, som om her altid kun finder en Knopskydning

Sted, idet der altid umiddelbart forud for den tilsyneladende Deling

indtræder en Forøgelse af Segmenter.

Som Følge af den her omtalte kjønsløse Formering, hvad

enten man nu kalder denne Deling eller Knopskydning, kan der
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nu enten dannes et enkelt, til en vis Tid i Forbindelse med Moder-

dyret staaende Individ (hos Syllis frembragt ved „Deling", hos

Filogi^ana og Autolytus cornutus ved Knopskydning), eller en Eække

af Individer, og i dette Tilfælde kunne vi igjeu sondre mellem to

forskjellige Forhold, idet i en saadan Række de enkelte Individer

(paa Moderdyret nær) kunne have samme Værdi, idet de alle ere

dannede umiddelbart som Knopper af Moderdyret {Myrianida, Auto-

lytus j^rolifer), eller forskjellig Værdi, idet de enkelte Knopper igjeu

kunne skyde Knopper, og en saadan Kjæde egentlig er en Kjæde

af Kjæder (Naidæ). En anden Forskjel i denne Knopskydning er

deus Forhold til Kjønsmodenheden. Medens saaledes Knopsk^xl-

ningen kun finder Sted hos Naiderne, saalæuge de endnu ikke

indeholde Kjøusstoffer, og ophører ved disses Fremkomst, saa bliver

netop hos Syllideerue under Kjønsmodenheden den Kjønsstoffer

indeholdende bageste Deel forsynet med et nyt Hoved.

Med Undtagelse af Oligochæterne og de levendefødende Arter

ere de fleste Chætopoder underkastede en Forvandling. De i Be-

gyndelsen uleddede Larver ere forsynede med Belter af Fimrehaar

og ofte med lange provisoriske Børster. Undertiden finder en saa

kaldet tilbageskridende Forvandling Sted, idet Larverne ere for-

synede med Øiepletter og Høreblærer, som senere forsvinde. Efter

Fimrebelternes Ordning kunne vi dele Larverne i telotroke.

naar Legemets ene (monotroke) eller begge Ender (amphi-

troke) ere forsynede med Fimrebelter; mesotroke, naar der

findes flere saadanne i Legemets Midte > og polytroke, naar

der findes en Eække Fimrebelter gjennem hele Legemets Længde.

Leddelingen udvikler sig, idet de nye Led skyde sig ind imellem

Analleddet og det sidste Led.

Chætopoderne kunne deles i følgende to Afdelinger:

Polychæta: Hver King med 2—4 Rækker, næsteu altid i

tydelige Parapodier siddende, enten buudtviis eller rækkeviis ordnede.

Børstesamlinger. Som oftest talrige Børster i hver Samling. Krog-

børster optræde aldrig i alle Parapodier (undtagen Ephesia og nogle
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Syllis-Arier). Hovedlap eller Parapodier oftest med Yedliæug. Oftest

Forvandling. Leve udelukkende i Havet. ^3

OligochcBta: Hver King med 2—4 Eækker aldrig i Para-

podier siddende Børstesamlinger, hver Samling med 2—10 næsten

altid rækkeviis siddende Børster. Paa en enkelt Undtagelse nær

(Æolosoma) Krogbørster i alle Samlinger, paa Eygsideu undertiden

blandede med Haarbørster. Hovedlap og Einge uden Vedhæng.

Ingen Forvandling. Leve paa faa Undtagelser nær i Jord og ;/<:-

Ferskvand.

Polychæta.

Oversigt over Familierne med Hensyn til deres Slægtskabsforhold.

Sternaspiformia

Aphrodififormia SternasindæU}

1) A. vera

Aphroditidæ 1/

Polyno'idæ

Acoétidce

SifjaUonidce

Phyllodociformia

1) P. vera

Phyllodocidæ Ijl

Alciopidæ f-^

11
i

Amphinomiformia

1) A. vera

Amphinomidæ llj

Euphrosynidcc llL

2) Palmyridæ if

3) Nephthydæ tj
2) A. arenicolina

Teletlmsæ i m
Sealihregmidæ I ^ ^

Euniciformia
1) E. vera
Eunicidæ i /

Onuplddæ I 't

Juxmnbvmereidff (• i

Staurocephalidæ ^^

2) E. glycerina
Goniadidfc li 3

Ghjccridcc 6-0

Maldaniformia

Maldu)iid(C [uf

Capitellidæ I i 'f

Syllidiformia

1) S. vera D S. spionina

Spionidæ y
CJuetopteridce K' '^

Cirratulidæ (I j.

Ariciidæ llS^

Spluerodoridal^ Chloræmidcc (?) /Xt-

Ophelidæ(?) H^

Nereidæ ^Jl,

Hesionidæ jj

Syllidæ i 1

Nerillidæ ^i

Terebelliformia

TerebelUdæ /"/

Ampharetidce /fft

Amphictenidce //"^

Ammochariformia

Ammocharidæ I ^^

Hermelliformia

HermelUdæ I ^/

Sabelliformia

Sabellidce /^J

Serpulidæ //^

lp
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Palmyridæ.

Oftest meget smaa (V2— 12 Mm.), ovale, med faa (12— 25)

Eiiige forsynede Former (en enkelt langstrakt, middelstor (63 Mm.)

med talrige Kinge). Den fra Legemet ofte svagt afgrændsede, snart

øienløse, snart 4 Øine bærende Hovedlap er forsynet med 3— 5,

snart meget korte, snart lamgere, uleddede eller af et Par Led be-

staaende Vedhæng, af hvilke i Almindelighed 2, fra Undersiden

udgaaende, kunne opfattes som Palper. Første børsteløse Ring,

som bærer et eller to Par Følercirrer, er i Almindelighed sam-

mensmeltet med Hovedlappen. Dobbelte, vel adskilte Børsterækker

i undertiden kun svagt fremtrædende P arapodier. Ey g bør-

sterne ere (naar undtages den nordiske Repræsentant) omdannede

til brede, blad- eller spadeformige , med en smallere Skaftdeel

forsynede Dannelser (Paleer), som enten ere rækkeviis eller vifte-

formigt ordnede og dække en større eller mindre Deel af (hos

en enkelt Form hele) Ryggens Bredde. Bugbørsterne ere

sammensatte, med smalt, middellangt Endeblad. Baade Ryg- og

Bugeirre, af hvilke den første undertiden kun findes paa hver-

anden Ring. Det stærkt muskuløse Svælg er forsynet med to

simpeltbyggede, smalle, tandløse Kjæber, og Tarmkanalen har under-

tiden sækformige Udbugtninger.

Slægt: Dysponetus Lev.

Den svagt afgrændsede Hovedlap forsynet med 5 næsten kugle-

formige Vedhæng (3 Følere, 2 Palper) og sammensmeltet med første

børsteløse Ring, som bærer et Par ovale Følercirrer. Paleer mangle

og ere erstattede af almindelige Børster med savtakket Rand. Smalle

bladformige Rygcirrer paa alle Ringe.

Art: D. pygmæus Lev.

Levinsen: Om to nye Slægter af arctiske, chætopode Annelider (Vid.

Medd. nat. Foren. 1879-80. p. 1, Tab. 1, fig. 1—6).

Denne eiendommelige lille Form, til hvilken jeg tidligere ikke

mente at kunne finde Plads i nogen af de hidtil kjendte Familier,
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viser sig ved nærmere Betragtniug at høre hjemme i Familien

Palmyridæ. Med denne Families Former stemmer den, foruden i

den meget ringe Størrelse og den ovale Form, i Bygningen af

Hovedlappen og dens Vedhæng, de simpelt byggede Kjæber, de

dobbelte Parapodier og Børsternes Form. Rigtignok mangle de

for denne Familie ellers saa karakteristiske Paleer; men vi have

netop i dette Forhold i den af Claparéde (Glanures zootomiques:

Mémoires Soc. Physique. Geneve, T. XVII, 1864, p. 583, T. 8,

fig. 5) , beskrevne Form , Pahnyra (Pahnyridis) Porhis veneris , et

forbindende Mellemled mellem Dysponetus og Familiens øvrige For-

mer. Hos denne Art mangle nemlig Paleerne paa første børste-

bærende Eing og ere her erstattede af almindelige Børster. Lige-

som hos Dysponetus er her første børsteløse Ring forsynet med

kun et Par Følercirrer og sammenvokset med Hovedlappen, medens

hos en anden, sammesteds beskreven Art, Pahnyra (Palmyropsis)

Evel'mæ (p. 586, Tab. 8, fig. 6), denne Ring bærer dobbelte Føler-

cirrer og er tydelig adskilt fra Hovedlappen.

Aphroditidæ.

Store eller middelstore, ovale Former med et mindre Antal

(indtil nogle og firti) Ringe , som afvekslende bære . Ryggen i hele

dens Bredde og Længde dækkende, glatte Plader (optræde paa

Ringene 2, 4, 5, 7 25, 28, 31 1)). Den lille, under Ryg-

pladerne mere eller mindre stærkt skjulte, Hovedlap bærer et Par,

undertiden paa stilkede Forlængelser siddende Øine, samt tre Ved-

hæng, nemlig en uparret, fra Hovedlappens forreste Deel udgaaende.

Føler og to store, langstrakte, fra Undersiden udgaaende, Palper.

Under den uparrede Føler sidder et eiendommeligt, sammentrykt,

papilløst eller vortet Legeme, den saakaldte Karunkel. Den første,

med sine to Sidehalvdele foran Hovedlappen fremspringende. Ring

bærer paa hver Side et enkelt Bundt haarformige Børster og 2 ofte

temmelig korte Følercirrer. Dobbelte, vel adskilte Parapodie-

M Ben 1ste uudviklede, Følercirrer bærende Ring, ikke medregnet.
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rækker med usammensatte Børster. De ikke stærkt fremtræ-

deude Rygparapodier bære enten mere eller mindre stive eller mere

eller mindre tynde, haarformige, eller paa samme Tid begge Slags

Børster, idet der dog kan være nogen Forskjel i saa Henseende

paa hvertandet Parapodie. De tynde haarformige Børster danne,

enten alle eller en Deel af dem , hos de fleste Former en tæt,

filtet, Eygpladerne skjulende Beklædning (mangler hos Hermione).

De stærkt afsatte Bugparapodier bære, i en eller flere Eækker

ordnede, stive Børster. Ryge irrer optræde kun paa de Ryg-

plader manglende, Bugcirrer paa alle Ringe. Anden Rings Bug-

cirrer i Almindelighed længere end de øvrige. Undertiden findes

smaa papilformige Gjæller ved Grunden af Rygcirrerne. Det ud-

krængelige Svælg er i Stedet for Kjæber forsynet med bruskede

Tværlister bag den med Papiller besatte Rand. Tarmkanalen er

forsjmet med sækformige Udvidelser.

Slægter :

Rygparapodierne bære baade stive og tynde, haarformige Bør-

ster, af hvilke en Deel af de sidste som en filtet Masse overdække

Rygpladerne

:

Øine ikke paa Stilke, de stive Rygbørster glatte, findes paa

alle Parapodier; Bugbørsterne glatte, i hvert Parapodie i tre vand-

rette Rækker (2—4—8) Aphrodita (L.)

Øine paa meget korte Stilke, de stive Rygbørster under Spidsen

paa begge Sider med Hager, findes kun paa de pladebærende Para-

podier; Bugbørsterne i Spidsen paa den ene Side med en Haarkam,

i hvert Parapodie i en enkelt Række (3) . . . . Lætmonke (Kinb.)

Arter :

[/ A. aculeata L.

Mgru. 1865, p. 51.

Foler kortere end Hovedlappen, de frie Haarbørster metallisk

glindsende.

L. Jilicornis Kinb.

Mgrn. 1865, p. 53.

Føler længere end Palperne, de frie Haarbørster gule.
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Polyuoidæ.

Oftest middelstore, ovale eller mere langstrakte Former, i Al-

mindelighed med et mindre Antal (nogle og treti til over hundrede)

Ringe, som i en større eller mindre Deel af Ryggens Længde af-

vekslende bære, en større eller mindre Deel af Ryggens Bredde

dækkende, snart glatte, snart med forskjelligtformede Chitinlegemer

og Cilier forsynede Plader (optræde paa Ringene 1, 3, 4, 6, 8

.... 22, 25, 28, 31 ')). Den lille, under Rygpladerne mere eller

mindre stærkt skjulte, i Almindelighed 4 Øine bærende, Hovedlap,

er forsynet med (4— ) 5 Vedhæng: en større og to mindre, fra

Hovedlappens forreste Deel udgaaende, Følere samt to fra Under-

siden udgaaende store, langstrakte, tilspidsede Palper. Paa hver

Side af Hovedlappen to Følercirrer, tilhørende en, kun med sine

fremadrettede Sidedele udviklet første Ring, som paa hver Side

bærer en eller faa, smaa Børstex. Paa hver Side en Række to-

grenede P arapodier med Bundter af usammensatte Børster.

Den lille, ofte utydelige Ryggreen bærer oftest kortere og færre

Børster end den store Buggreen. Børsteformen meget variabel,

Rygcirrer kun paa de Rygplader manglende, Bugcirrer paa

alle Ringe. Anden Rings Bugcirrer meget længere end de øvrige.

Det udkrængelige , i Randen med Papiller besatte Svælg bærer to

Par lodret stillede, hageformigt bøiede, mod hverandre virkende

Kjæber. Tarmkanalen forsynet med sækformige Udvidelser.

Medens de indenfor denne Familie kjendte Arter tidligere alle

henførtes til en eneste Slægt, l'olyno'é Sav. (Lepidonote Ørst.), hen-

førte Malmgreen de nordiske Arter til ikke færre end 14 Slægter,

som, foruden ved Rj'gpladernes Antal og deres mere eller mindre

fuldstændige Dækning af Ryggen, navnlig karakteriseredes ved Bør-

sternes og isærdeleshed Bugbørstornes forskjellige Form. Forskjel-

lighed i Børsternes Form pleier nemlig ellers hos Polychæterne

at være et paalideligt Udtryk for Slægts- og Familieforskjel, idet i

M Den Følercirrer bærende Rintf ikke iberegnet.
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Almindelighed den samme Børsteform pleier at gjenfindes, ikke blot

hos Arterne af samme Slægt, saafremt da ikke særegne biologiske

Forhold gjøre sig gjældende (se p. 173, L. 9 f. o.), men endog hos

ikke faa Familier, t. E. Phyllododdæ, Syllidæ, Nereidce, Ohjceridæ

o. s. V.
,

gaar ufovandret eller med meget ringe Modifikation gjen-

nem alle Familiens Slægter. Men, medens der ellers hos Pol}'-

chæterne sammen med den store Stabilitet af Børsteformen indenfor

Slægt eller Familie følger eii tilsvarende Stabilitet i Børsternes

Form hos det enkelte Individ (hvilket er det bedste Beviis paa deres

systematiske Værdi), saaledes, at der hos dette ikke optræder to,

tre eller flere, gradeviis i hverandre overgaaeude Børsteformer; men

saaledes, at enten alle (Ryg- eller Bug-) Børsterne ere ens eller

meget lidt forskjellige , eller, hvis der som t. E. hos Eunicidæ op-

træder flere forskjellige Børsteformer, disse da ere af ganske for-

skjellig Form, — saa gjælder netop det Modsatte om Bugbørsterne i

det Mindste hos en stor Deel af. Polynoéfamiliens Former. Idet nu

Malmgreen karakteriserede en stor Deel af sine Slægter ved Be-

siddelsen af 2, 3 eller flere i samme Parapodie optrædende Former

af Bugbørster, som kun vare Modifikationer af samme Form og ved

Mellemformer forbundne med hverandre, og den Kombination af

Børster, som udmærkede den ene Slægt, ikke var væsentlig for-

skjellig fra den, som udmærkede en anden, kom der en stor Usik-

kerhed ind i disse Slægtsbegreber, og det varede ikke længe, inden

ved nye Formers Opdagelse de kunstige Slægtsrammer sprængtes.

Ligeledes viste det sig, at et Par andre Forhold, paa hvilke Malm-

green havde baseret Slægter, heller ikke ubetinget fulgtes af en

tilsvarende Forskjel i den øvrige Bygning, nemlig Eygpladernes

Antal, og hvorvidt et Antal af de bageste Ringe (indtil 12) vare

ubedækkede af disse. Saaledes ligner Lænillai^) mollis Sars i Ryg-

skjællenes Antal Leucia, i Børsternes Form nærmest Lænilla og i

at have de bageste 4— 5 Ringe ubedækkede Lagisca. Senere op-

dagede Storm to lignende Former, af hvilke den ene havde 15,

den anden 16 Par Rygplader, og begge de bageste 4— 5 Ringo

ubedækkede. Da Rygpladerne hos de fleste Polynoeformer kun
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uaae indtil 31te—34te Ring, og der efter disse endnu følger et

Antal (4-— 14) Ringe, bliver jo altsaa Spørgsmaalet her kun om

Tilstedeværelsen af nogle flere eller færre Ringe', og under dette

Synspunkt viser jo ogsaa denne Slægtskarakter sin Svaghed.

For at komme ud over den Forvirring og Usikkerhed, som for

Øjeblikket hersker i disse Formers Systematik, foreslaaer jeg ved

Siægtsbegrændsningen at lægge særlig Vægt paa Formen af Ryg-

børsterne, som i Modsætning til Bugbørsterne vise meget ringe

eller næsten ingen Variation, hverken hos det enkelte Individ eller

hos Grupper af beslægtede Arter. Saaledes have Rygbørsterne væ-

sentlig samme Bygning hos alle de Former, som regnes til Slæg-

terne : Harriiotlioe, Evarne, Antmoe, Lænilla, Lagisca, Euno'é, Par-

menis og Eucrante, kort sagt, hos alle de Slægter, som hverken

ved Børsternes Form eller Rygpladernes Forhold kunde holdes skarpt

ude fra hverandre.

For denne, saaledes ved en Sammensmeltning af de nys nævnte

8 Slægter dannede, Slægt foreslaar jeg at beholde Navnet Har-

motho'é, da Navnet Polynoe bør bibeholdes for P. scolopendr'ma,

som synes at stemme med Savignys Beskrivelse. Endskjøndt

Dasylepis efter S ar s's Beskrivelse at dømme har samme Bygning

af Rygbørsterne, vil jeg paa Grrund af det store Antal (18) Ryg-

plader indtil nærmere Undersøgelse lade den blive staaende som en

selvstændig Slægt. Forøvrigt bibeholder jeg de øvrige, af Malm-

greeu opstillede Slægter, som (ogsaa ved Rygbørsternes forskjellige

Bygning) synes vel begrundede, idet jeg dog forener de to Slægter

Enipo og Nemidia, hvis Børsteformer ikke ere tilstrækkeligt ad-

skilte til at begrunde en Slægtsforskjel.

Oversigt over Slægterne:

I) Ryggen enten i hele sin Længde forsynet med Flader, eller disse

mangle kun paa et mindre Antal (indtil 12) bageste Ringe:

2) Rygplader 12 Par; (Rygbørster korte, tynde, noget bøiede

med haarformig Spids og Tværrækker af Torne; Bugbørster
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med kort, udvidet, noget bøiet Endedeel, som imder deu

udelte Spids er forsynet med Eækker af Tænder).

Lepklonotus'^] (Leach) Mgrn.

2) Eygplader flere end 12 Par:

3) Uparrede Føler mangler; (Rygbørster kortere og meget

tykkere end Bugbørsterue og ligesom disse med Tvær-

rækker af Torne, Bugbørsterne tildeels med overordentlig

lang og tynd, haarformig Spids-) Bi/Igia Théel.

3) Uparrede Føler tilstede

:

4) Rygpladerue dække i en større eller mindre Deel af

Legemet ikke Ryggens hele Bredde:

5) Rygpladerne dække i Legemets forreste Halvdeel

ikke Ryggens hele Bredde; (Rygbørster faa, store,

tykke, tilspidsede, glatte; foruden Bugbørster med

mere eller mindre lang, tynd Spids findes enkelte

med bred, totandet Endedeel) . . . Melænis Mgrn.

5) De bageste Rygplader dække ikke hele Legemets

Bredde; (Rygbørster faa, korte, svagt bøiede. Bug-

børster tyndere, det udvidede Endeparti ved Basis

med en lille Tand) . . . Hermadion (Kinb.?) Sars.

4) Rygplader overalt dækkende Ryggens hele Bredde

:

6) Rygplader 15—16 (hos yngre Exemplarer 13— 14)

Par:

7) Rygbørsterne tyndere end Bugbørsterue; (Ryg-

børster temmelig tynde, tydelig bøiede med

haarformig Spids og Tværrækker af Torne, de

indre kortere og tykkere end de ydre; Bugbør-

ster med kort udvidet, noget bøiet Endedeel,

som under deu udelte Spids er forsynet med

') Det turde mulig viis trods det temmelig afvigende Antal Rygplader

være videnskabeligt rigtigt at forene Nychia med Lepidonotus.

'') Naar Théel for Bylgia opgiver en anden Orden for Rjgpladerne, hid-

rører det fra, at han betegner den Følercirrer bærende Ring som

den første.
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Tværrækker af Torue. Eygplaclenie med talrige

smaa Cliitmlegemer Nychia Mgrn.

7) Eygbørsterne tykkere end (eller oratreut af Tyk-

kelse som) Bugbørsterne:

8) Bugbørsterue uden' Tværrækker af Torne,

med enkelt tandet Eand; (16 Par Rygplader).

Leucia Mgrn.

8) Ry-gbørster med Tværrækker af Torue
;
(Eyg-

børster temmelig brede, sværdformige, næsten

lige eller svagt bøiede.

Harmothoe (Mgrn.) Lev.

6) Eygplader 18 Par:

9) Eygbørster tykkere end Bugbørster (begge Slags

med Tværrækker af smaa Tænder).

Dasylepis Mgrn.

9) Eygbørster tyndere end Bugbørsterne
;
(Eygbørster

meget faa, haarformige, med en meget lille rund

Udvidelse i Spidsen; de øverste Bugbørster meget

tynde, i Spidsen knopformig afrundede, de nederste

med totandet Spids og tornformig fremspringende

Tværlister; Eygplader næsten hindeagtige).

Alentia Mgrn.

I) Et større Antal bageste Einge (20 eller flere) ubedækkede; (15

Par Eygplader, som ikke dække Eyggens hele Bredde):

10) Rygbørster korte, stive, tykke, afstumpede, med utydelige

Tværrækker af Tænder, tykkere end eller af Tykkelse med

Bugbørsterne: disses udvidede Endeparti har en tornet Eand

og, naar undtages den øverste, meget brede, en Tand under

Spidsen Pohjno'é Sav.

10) Eygbørster meget tynde, haarformige, med fint tornet eller

tandet Eand; Bugbørster meget tykkere, med enkelt tynd,

næsten haarformig, Spids og det langstrakte, udvidede Ende-

parti med tornede eller tandede Eande .... Enlpo Mgrn.

(Syn. pp. Nemidia.)
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Oversigt over Arterue.

Harmothoe s. ext.

Denne Slægt er, som alt omtalt, dannet ved en Sammensmelt-

ning af 8, af Malmgreen opstillede, Slægter, og der er for Øie-

blikket, alene af skandinaviske, hertil hørende Former, beskrevet

ikke færre end 25, hvortil kommer et Antal fremmede, navnlig

engelske. Det eneste, alle disse Former forbindende Kjendemærke,

er Formen af Eygbørsterne (hvis smaa, rækkeviis stillede Torne

dog variere en Deel i Størrelse), hvorimod der i alle andre Forhold

hersker den største Forskjellighed. Hvert nyt Arbejde over disse

Former forøger Arternes Antal og formindsker mere og mere Af-

standen mellem de tidligere kjendte, saa at man alt nu har tem-

melig fuldstændige Overgangsrækker mellem de tilsyneladende meest

forskjellige Børsteformer. Oi)fattelsen af de enkelte Særformer har

ogsaa af den Grund været meget forskjellig. Medens nogle For-

fattere saaledes have opfattet dem som vel adskilte Arter, have

Andre (saaledes Møbius og Lenz) betragtet i det Mindste en

Deel af dem, saaledes Evarne- , Antino'é- og Z/æn/ZZa- Formerne,

kun som Varieteter af Harmothoe imbricata, og, hvad den første

angaaer, da forekommer det mig ogsaa. at den ikke ved en eneste

sikker Karakter kan skilles fra Harmothoe imbricata ^).

Et af de yderligstgaaende Delingsforsøg indenfor denne Afdeling

er et Arbeide af M'Intosh: „On British Annelida" (Transact. Zool.

Soc. Vol.IX, 1877, p. 371, PL LXVII— LXX), i hvilket han blandt

Andet beskriver en halv Snes nve Arter indenfor Grændserne af

Som Beviis for, at Evarne imiiar er en fra Harmothoe imbricata vel

sondret Art, anfører Théel, at kun de største Exemplarer z.iHarmothoe

imbricata have lignende Knuder paa Skjællene, som Evarne impar.

Imidlertid kan jeg efter Undersøgelse af et større Antal Exemplarer

forsikkre, at der findes Overgange mellem de mere langstrakte stilkede

Legemer, som skulde være karakteristiske for H. imbricata og de

runde Knuder, som skulde tilkomme E. impar, samt at man kan

finde store Exemplarer med de runde Knuder, ligesom man kan finde

meffet smaa med de langstrakte.
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Harviotho'é hnhrkata og H. {Parmenis) Ljungmanni, hvilke to For-

mer heller ikke ere skarpt adskilte fra hinanden. Det, der egent-

lig ligger til Grund for disse nye Arter, er meget sraaa Forskjel-

ligheder i Børsternes Form, nemlig den relative Længde af de

smaa, i Tværrækker stillede, Torne paa Kygbørstorne samt af den

nnder Spidsen af Bugbørsterne siddende Tand. Det maa uden Tvivl

regnes Forfatteren til Fortjeneste, at han har henledet Opmærksom-

heden paa disse smaa Forskjelligheder; men det er neppe rimeligt,

at man vil kunne kjende disse Arter igjen: dertil ere de anførte

Karakterer altfor relative og Karakteristikken altfor svag. Om

Harmothoe zetlandka hedder det (efter den forudgaaende Beskri-

velse) saaledes: „From the Parmenis Ljungmanni of Malmgreen it

differs in the number of the scales, their colour, the structure and

size of the dorsal bristles". Fradrage vi den Forskjel, som ligger i

Farven og det forskjellige Antal (14) af Skjællene, om hvilket For-

fatteren paa et andet Sted (p. 379) siger, at det ikke har meget at

betyde, bliver der tilbage Rygbørsternes Størrelse og Bygning. Om

Størrelsen faaer man ikke Noget at vide, derimod seer man, at de

smaa rækkeviis ordnede Torne paa Eygbørsterne ere meget mindre

end de tilsvarende hos P. Ljungmanni, som Forf. efter sit eget Ud-

sagn forresten kun kj ender fra Malmgreens Afbildning. Endvidere

siges der om Harmothoe Macleodi: „This differs from Parmenis

Ljungmanni in the proportional strength and structure of the dor-

sal bristles and the pale translucent condition of the scales, but

the ventral bristles approach each other closely (p. 380 L. 3 f. o.).

Forskjellen mellem Eygbørsterne bestaaer deri, at de smaa Torne

ere meget mindre end de tilsvarende hos P. Ljungmanni, men

endeel stærkere end hos foregaaende Art. — Vi have saaledes

her 3 Arter, som skulle kjendes fra hverandre hovedsagelig paa

den relative Længde af de smaa Tænder, og ved Undersøgelsen af

et større Materiale vil der uden Tvivl findes mange flere forskjel-

lige Størrelser. Forøvrigt giver Forf. meget detaillerede Beskri-

velser af sine Arter og selv af saadanne Forhold, om hvilke man

veed, at de ellers ere underkastede stor Variation t. Ex. Skjællenes

3
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Farve. Saaledes hedder det om H. Sibbaldi, at første Par Skjæl ere

brune, andet Par sorte, tredie meget mørke med nogle lyse Pletter

o. s. V. Deraf synes at fremgaa, at Forf. kun har havt et meget

indskrænket Materiale til Undersøgelse. — I „Annelider fra den

norske Nordhavsexpedition i 1876 og 1878" (Nyt Mag. for Natur-

vidensk., Bd. 24 og 25, 1879—80) har Armauer-Hansen be-

skrevet 6 nye, ligeledes til Hai^motho'é (s. ext.) hørende Former,

af hvilke de 4, som hovedsagelig ere opstillede paa meget subtile

Forskjelligheder i Eygpladernes Forsyning med Knuder, maa hen-

føres under H. (Kunoe) nodosa (Syn. E. Ørstedii) , hos hvilken

Art netop dette Forhold er underkastet temmelig betydelige Varia-

tioner. Det vil ganske vist være nødvendigt for at faa en klar

Opfattelse af Forholdet mellem de mange Særformer indenfor denne

Slægt at anstille meget detaillerede Undersøgelser; men saadanne

bør naturligviis støttes af et større Materiale og ikke indskrænke

sig til Beskrivelsen af enkelte eller faa, fra tidligere kj endte Former

meget lidt afvigende Exemplarer som nye Arter.

Paa Grund af, at en Deel af de beskrevne Former, som sagt,

kun kunne opfattes som Varieteter af andre, og paa Grrund af de i

mange Tilfælde meget relative Adskillelsesmærker , vil den følgende

Oversigt kun omfatte de meest markerede Særformer indenfor Slægten

Harmotho'é.

I) Et Antal af de bageste Kinge (4— 12) ubedækkede af Ryg-

pladerne :

2) Eygplader 16 Par, meget bløde og gelatinøse; Bugbørsterne

(tynde) med de i Tværrækker stillede Torne mere ellei" mindre

haarformige

:

3) Eygpladerne med (ikke talrige) smalle, draabeformige Pa-

piller, bedække ikke de sidste 4—5 Ringe; (Dyr af over-

ordentlig skrøbelig Beskaffenhed) . . . H. violacea Storm
K.N.V.S. S. T. (1878)1879

p. 32, (1879) 1880, p. 124.

o) Rygpladerne glatte, bedække ikke de sidste 6— 8 Ringe;

(Børstehaar meget lange) H. mollis (Sars.)

187.3, Bidrag til

Kundskab . . p.7.
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2) Kygplader 15 Par, ikke meget bløde og gelatiuøse; Bugbøi-

sternes Torue ikke haarformige

:

4) Ejgskjællenes Overflade med talrige Cilier (og smaa i

Spidsen udhulede mikroskopiske Knuder; 4—5 Einge ube-

dækkede) H. oculinaruia Storm

Op. cit. p. 32.

4) Cilier mangle eller findes kun i Randen af Rygpladerne:

5) De mikrosk. Smaalegemer paa Rygpladerne med heel

Spids; (de sidste 10—12 Ringe ubedækkede):

6) De mikrosk. Smaalegemer krummede; Rygpladernes

bageste Rand med eller uden lange, tynde^, teenformige

eller cylindriske Legemerer . . H. rarlspina (Sars)

Mgni. 1865, p. 65.

6) De mikrosk. Smaalegemer ikke krummede; Rygpla-

dernes bageste Rand med større afrundede Knuder

Hr propinqva Mgrn.

Mgrn. 1867, p. 9.

5) De mikroskopiske Smaalegemer paa Rygpladerue i Spid-

sen tokløvede, smaa, mørke, aflange Knuder langs deres

bagre Rand; (faaC?) bageste Ringe ubedækkede).

H. semisculptaQ) (Jolinst.) A. Hansen

N. M. f. ^\, B. 24, 1879, p. 3.

I) Alle Ringe bedækkede af Rygpladerne:

7) Enten alle eller en stor Deel af Bugsidens Børster med

lang, tynd, haarformig Spids; (Rygplader uden mikr. Smaa-

legemer, men oftest forsynede med Cilier):

8) Alle Bugbørsterne med haarformig Spids . H. badla (Théel)

S.V. A.H. 16, 1878, p.l8.

8) Kun en Deel af Bugsidens Børster med haarformig Spids;

(af de øvrige kunne undertiden enkelte have en liUe

Tand under Spidsen) H. Sarsi (Kinb.)

Mgru. 1865, p. 75.

Tbéel op. cit. p. 16.

7) Ingen eller kun faa Bugbørster med lang, haarformig Spids:

9) Ingen Bugbørster med en Tand under Spidsen.
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10) De største Bugbørster (næsten') glatte, de mindre

meget tyndere med smaa, fine Torne.

H. horealis (Théel.)

Op. cit. p. 13.

10) Ingen Bugbørster (næsten) glatte:

11) Eygplader (for det blotte Øje) glatte; det udvidede

Endeparti af Bugbørsterne paa hver Side med en

enkelt Eække af smalle Torne . . H. alba Mgrn.

Mgrn. 1865, p. 73.

11) Eygplader med for det blotte Øie tydelige Knuder

og Papiller; det udvidede Endeparti af Bugbør-

sterne med Tværrækker af (korte) Torne. /

H. nodosa (Sars)

H. Ørstedt Mgru.

Mgrn. 1865, p. 61—64.

Théel. op. cit. p. 7.

9) Enten alle eller en stor Deel af Bugbørsterne med en

Taud under Spidsen eller med 2-kløvet Spids:

12) Eygplader i Eanden og paa Overfladen tæt besatte med

lange Cilier; (endeel af Bugbørsterne dybt tokløvede i

Spidsen) t ...... H. villosa (Mgrn.)

Mgrn. 1865, p. 79-80.

12) Eygplader uden eller med korte og spredte Cilier:

13) Bugbørster deels med, deels uden Tand under

Spidsen

:

14) E^'gpladerne vise under Mikroskopet meget

faa og smaa Knuder, ingen Cilier.

H. glahra Mgrn,

Mgrn. 1865, p. 73.

14) Eygpladerne forsynede med Cilier, vise under

Mikroskopet talrige mindre samt endeel større

brune, spidse Torne . H. aspera (A. Hansen.)

N. M. f. N., B. 24, 1879, p. 1.

? Théel op. cit. p. 10.

13) Bugbørster alle eller næsten alle med en Tand

under Spidsen:
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15) Tanden kort eller middellang (gaaer flere

Gange op i den bøiede Endedeel); Børstens

udvidede Endeparti med i Tværrækker ord-

nede Smaatorne H. imbricata (L.)

H. impar (Johnst.)

Mgrn. 1865, p. 66, p. 71.

15) Tanden lang og smal (gaaer kun lidt over

en Gang op i den bøiede Endedeel); Børste-

randene i det udvidede Endeparti med en

enkelt Længderække af Torne.

H. Ljungmanni (Mgru.)

Mgru. 1867, p. 11.

De øvrige indenfor denne Afdeling beskrevne nordiske Former

ere: H.finmarchka (Mgr.) (op. 1867 p. 13), H.clavigera (Sars) (I^yt

Mag. for Naturv. XII, p. 294), H. glaberrima (A. Hansen) (op.

cit., 1880, p. 227), H. assimilis (A. Hansen) (1880, p. 225),

H. islandica (A. H.) (1879, p. 2), H. spinulosa (A. H.) (1880,

p. 225), H. forammifera (A. H.) (1880, p. 225) og H. {Eupolynoe)

occidentalis (Mlntosh) (Annals, nat. hist. 1874, p. 264, Transact.

Linnæau Soc, 2 S., Vol. 1, Zool., 1879, p. 501). H. finmarchica

afviger fra H. Sarsi ved kortere og tykkere Bugbørster. H. cla-

vigera har Børster som H. imbricata, men ligner i Kygpladernes

Forsyning med Knuder nærmest H. Ørstedi. Endskjøndt Sars

siger, at Eyggen er helt dækket af Pladerne, henføres den dog af

Storm, der mener at have gjenfundet den, til Slægten Lagisca,

hvis væsentligste Kjendemærke er, at et mindre Antal bageste

Einge ere ubedækkede. H. glabei^rima staaer nær ved eller falder

sammen med H. alba. H. occidentalis synes at falde sammen med

H. villosa. De øvrige 4 Arter bør indtil Videre henføres under

H. Ørstedi.

Lepidonotus

:

Eygpladerne meget ujævne paa Grund af smaa Tuberkler,

deres yderste og bageste Eand tæt cilieret . . . L. sqvamatus (L.)

Mgrn. 1865, p. 56.
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Nychia :

Eygplader forsynede med to Slags Legemer: talrige, smaa, næsteu

køUeformige, i Spidsen med talrige Grene, samt en enkelt Eække

(2— 5) meget store, næsten kudeformige , igjen, besatte med
I.,

•

' ^ t ,^'

det mindre Slags N. glohifera Sars

Forh.Vid.Selsk.. Chri-

stiania 1872, p. 95.

Rygplader kun forsynede med smaa Legemer:

Foruden mindre , enkelte Legemer findes større med 2- eller

oftest 4-grenet Spids, hvis 2-kiøvede Grene ere^ udadbøiede ; Bug-
\

børster med brede Rækker af lige lange Torne T . N. cirrosa Pall.

Mgrn. 1865, p. 57-58.

De i Spidsen 2-, 3- eller (sjeldnere) 4-kløvede Smaalegemer

med i Spidsen hele, næsten oprette Grene; Bugbørster med smalle

Rækker af Torne, som ere længst i Randen .- 'N. Aviondseni Mgrri?

Mgrn. 1867, p. 5.

Bylgia :

Hovedlap fortil uden de to sædvanlige spidse Fremspring; Ryg-

plader ganske glatte med yderste og bageste Rand cilieret.

B. elegans Théel.

op. cit. p. 21.

Melænis :

Rygplader gjenuemsigtige, glatte, bløde . . . il/. Lovéni Mgrn.
op. cit. 1865, p. 78.

Théel op. cit. p. 22.

Hermadion (?)

:

Eygplader meget tynde, hindeagtige, glatte, kun i Randen med

nogle faa mikroskopiske Papiller H. hyaUnus (Sars)

op. cit. 1872. p. 96.

Leucia :

Rygpladernes bageste Halvdeel besat med runde eller kegle-

formige, haarde, krystalklare, hvide Knuder, forsynede med talrige

Pigge L. nivea (Sars)

Nji; Mag. Nat. XII, p. 291.

Storm op. cit. 79, p. 33.

Dasylepis :

Eygplader overalt med langstrakt kegleformige Torne med heel

eller tokløvet Spids, de bageste længere end de forreste.

D. asperi'ima (Sars)

Vid. Selsk.Forh., Chri-

stiania 1860, p. 59.
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Alentia:

Hovedlappens bageste Deel dækket af en halvmaaneformig

Skjærm ; Ej-gplader af en ejendommelig cellet Bygning, forsynede med

smaa Torne med trekløvet Spids A. gelcdinosa (Sars)

Mgrn. 1865, p. 81.

Pohjnoe:

Rygplader bløde, glatte; naar undtages de første 8 Einge,

findes paa Eygsiden af hver, Plader manglende, Eing 3 Tuberkler,

af livilke den midterste er mindst; Einge 70— 180.

P. scolopendrina (Sav.) Mgrn.

Mgrn. 1865, p. 82.

Enipo

:

Hovedlap med tydelige Øine, fortil uden et spidst Fremspring

paa hver Side; Bugbørsternes Eand med Takker; Legeme med

c. 100 Einge E. Kinhergi Mgrn.

op. cit. 1865, p. 83.

Hovedlap uden tydelige Øine, fortil med det sædvanlige spidse,

Fremspring paa hver Side; Bugbørsternes Eand med smalle Torne:

Legeme med c. 50 Einge E. TorelU (Mgrn.)

op. cit. 1865, p. 84.

A.Hansen 1880, p. 226.

Endelig maa endnu nævnes, at Storm (op. cit. 1879, p. 34)

omtaler en af ham fimdeu, ikke navngiven Form, der synes at

maatte danne en ny Slægt, men af hvis Bygning der kun gives

Antydninger. Kun den forreste Trediedeel af Legemet er dækket

af Eygpladerue; Bugbørsterne ligne i Bygning dem hos H. nodosa,

hvorimod Eygbørsterne skildres som tosidig sværdformede.

Acoétidæ.

Store, smalle, langstrakte, nedtrykte Former med et stort Antal

(100—185) Einge, som afvekslende (2, 4, 5, 7, 9 ... .) bære

Eygplader i hele Legemets Længde, hvilke dog i en større eller

største Delen af denne ikke dække Eyggens hele Bredde. Den lille

Hovedlap bærer et Par stilkede Øine og 5 Vedhæng: 3 smaa

Følere, af hvilke de yderste udgaae under Øienstilkene, og 2
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lange, tilspidsede Palper. Deu første, kun med sine fremadrettede

Sidedele udviklede, Eing bærer paa liver Side 2 korte Følercirrer

samt et Bundt haarforraige Børster. Anden Eings Bugcirrer meget

længere end de øvrige. Paa hver Side en Eække enkelte, ikke

stærkt fremtrædende Parapodier, som bære 3---4 forskjellige

Slags usammensatte Børster. Eygcirrer kun paa de Eygplader

manglende, Bugcirrer paa alle Einge. Svælg udkrængeligt, i

Eanden forsynet med Papiller, af hvilke den midterste foroven og

forneden er temmelig lang, følerformig. To Par lodret stillede,

hageforraigt bøiede, mod hverandre virkende Kjæber. Tarmkanal

forsynet med sækformige Udvidelser. Leve i tykke, flaskeformige

Leerrør.

Slægt: Panthalis Kinb.

Kun de 3 første Par Eygplader, som dække hverandre bagfra

fortil, optage hele Eyggens Bredde; 3 forskjellige Slags Børster:

lige, i Spidsen med en Haarkost forsynede, længere^) meget bre-

dere, noget bøiede, foroven paa den ene Side med en Haarkam,

hvis Haar tiltage i Længde opefter, samt tynde, stærkt tilspidsede,

med tornede eller takkede Eande.

Art: P. OerstecU Kinb.

Mgni. 1865, p. 85.

Parrede Folere meget længere end Øienstilkene ; Eygplader

glatte.

Sigaliouidæ.

Langstrakte, smalle, noget nedtrykte, middelstore, større eller

temmelig smaa, af et oftest stort (50—300) Eingtal bestaaende

Former, forsynede mefl, Eyggen i hele dens Længde, men undertiden

ikke i hele dens Bredde dækkende. Plader, som kun i Legemets

forreste Del findes paa hveranden Eing, senere (hos de nordiske

Former fra 22de eller 26de Eing) paa alle Einge (1, 3, 4, 6. 8

22, 23 . . .). Den lille, i Almindelighed 4 Øine bærende.

M Disse synes efter Kinbergs Figur at mangie paa de pladebærende

Parapodier.
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Ho ved lap, er forsynet med en (sjelden manglende) nparret Føler

samt 2 lange, tilspidsede. Palper. De parrede Følere^) mangle,

derimod findes hos de fleste Former paa disses Plads 2, fra en

fælles (en Deel af Hovedlappen overklædende) Membran udspringende,

temmelig korte, mere eller mindre følerlignende, flade eller ske-

formige, fimrende Legemer. Den første, kun med sine fremtad-

rettede, foran Hovedlappen ragende Sidedele, udviklede Ring, som

undertiden er børsteløs, men oftest bærer lange Haarbørster, kan

undertiden bære flere end 2 Følercirrer (3—4), hvilket da hid-

rører fra Tilstedeværelsen af lignende, men stærkere udviklede, traad-

formige Vedhæng, som findes paa de øvrige Parapodier. Anden

Eings Bugcirrer meget længere end de øvrige. Paa hver Side en

enkelt Række mere eller mindre tydelig togrenede, med Samlinger

af kortere eller længere, papil- eller traadformige Vedhæng forsy-

nede Parapodier, hvis Ryggren bærer haarformige Børster

med takket eller tornet Rand, Buggrenen enten lutter sammen-

satte eller desuden et Bundt usammensatte Børster. Rygcirrer

mangle ganske (eller optræde i ethvert Tilfælde aldrig paa de Plader

bærende Parapodier) ; men paa deres Plads findes hos de fleste

Former paa alle Segmenter cirreliguende, dog ikke tilleddede og i

deres Bygning forøvrigt fra Cirrer forskjellige, paa den nedre Rand

fimrende, Gjæller. Disse ere gjerne ledsagede af, paa Parapodiernes

øvre Rand i et Tal af 1—4 optrædende, som smalle Lister eller

paa anden Maade formede, med Fimrehaar forsynede Legemer.

Bugcirrer paa alle Ringe. Det udkrængelige, i Randen med

Papiller besatte. Svælg bærer to Par lodret stillede, hageformigt

bøiede, mod hverandre virkende Kjæber. Tarmkanal forsynet med

sækformige Udvidelser.

Oversigt over Slægterne:

Rygpladerne lade et smalt Midtparti af Ryggen ubedækket; Ho-

vedlap uden flade følerlignende Fremspring ved Grunden af den upar-

') Maaske kunue de smaa, upaiTede Vedhæng hos Sigcdion (Aud. &
Edw.) .Kinb. betragtes som virkelige Følere.
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rede Føler; første Kiug børsteløs med 2 Følercirrer paa hver Side:

(alle Bugbørster sammensatte med middellangt, bøiet Eudeled og

enkelt Spids). Mindre Former Fholoe Johnst.

Eygpladerne dække hele Ryggens Bredde; Hovedlap med flade,

følerliguende Fremspring ved Grunden af den uparrede Føler; første

Eing børstebærende, med 3—4 Følercirrer; større Former:

Bugbørster af 2 Slags: usammensatte, hvis noget udvidede

Endeparti har tandede Rande, samt sammensatte, hvis

Endeied i de fleste er totandet, i nogle faa tilspidset.

Sthenelais Kinb.

Bugbørster alle sammmensatte med langt, smalt tilspidset

eller haarforraig udtrukket Endedeel . . Leanira Kinb.

Arter:

Pholo'é:

Eygpladerne paa og indenfor den ydre og bagre Rand cilierede;

Parapodier i Spidsen med smaa Papiller F. minuta Fabr.

Mgrn. 1865, p. 89.

Sthenelais^):

Bugbørsternes Endeled uden ledformige Indtryk; Parapodierne

med 6— 10 cirreformige Cilier S. Idunæ (Ratlike).

Mgrn. op. eit. 1865 p. 87.

Leanira

:

Parapodier med mange tynde traadformige Papillei-.

L. tetragona Ørst.

Mgrn. op. cit. 1865, p. 88.

M'Intosh har fundet en Form i det nordlige Atlanterhav

(55° N. B.). som han først antog for en Leanira (Proc. R. Soc. Vol.

XXV, 1877, p. 216), men som han senere har beskrevet (Transact.

Linn. Soc. 1S79 p. 501) under Navnet Eusthenelais ahyssicola. Den

skal afvige fra Leanira i, at de nederste Bugbørster have en lang

traadformig Spids og de øverste mindre tydelige Tværindtryk. A'ed

at undersøge flere, fra forskjellige Lokaliteter hidrørende, norske

^) Med Hensyn til Forholdet mellem Sthenelais og Sigalion se Claparéde:

Mém. Soc. Physique, 19,i, p. 396.
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Exeiu piarer af L. tetragona, har jeg imidleitid paa en stor Deel af Bug-

børsterne fundet en lige saa lang haarformig Spids, som imidlertid

først sees tydeligt ved en stærkere Forstørrelse, og Tværiudtrykkene

ere paa en Deel af de øverste Børster meget utydelige eller mangle

ganske. Denne Form maa derfor henføres til Leanlra tetragona.

Phyllodocidæ.

Mere eller mindre langstrakte, smalle, noget nedtrykte Former

af, over eller under Middelstørrelse og som oftest med et temmelig

stort Eingantal (40— 220). Den lille, i Almindelighed to Øiue

bærende, Hovedlap er forsynet med 4— 5, oftest korte Følere,

af hvilke de 4 ere anbragte parviis paa Hovedlappens forreste

Rand. Naar den uparrede Føler er tilstede, sidder den i eller bag

Hovedlappens Midte. Hos flere af de Former, der mangle den

{Phyllodoce, Eteone), sidder bag Hovedlappen en lille, undertiden i

en Grube tilbagetrækkelig Papil. Bag Hovedlappen lindes paa hver

Side 2— 4 kortere eller længere Følercirrer, hørende respective

til l— o Ringe, som dog ikke altid ere tydelig udviklede, idet de

paa forskjellig Maade kunne smelte sammen med Hovedlappen eller

med hverandre indbyrdes. Som Rettesnor kan i saa Henseende

tjene, at det første Børstebundt med sammensatte Børster (naar

maaske undtages den afvigende Chætoparid) optræder paa 3die

Ring^), hvorimod der findes enkelte Haarbørster indesluttede i Basal-

delen af 2den Rings Følercirrer. Hos enkelte Former findes, ud-

gaaende fra Hovedlappens bageste Deel, to bladformige Vedhæng,

som maa opfattes som de dorsale Følercirrer til den her med

Hovedlappen sammensmeltede første Ring (se Overs, over Slægterne).

Paa hver Side af Legemet findes kun en enkelt Række af tydeligt

udviklede, sammensatte Børster bærende P arapodier samt en

dobbelt Række af mere eller mindre vel udviklede, blad-, plade-

') Dette gjælder i det Mindste for de nordiske Former.
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øverste af disse altid sidder over Parapodiet, kan det nederste, som

hos enkelte Former er delt i to, enten sidde under eller bag Para-

podiet. Hos enkelte Former kan der dog optræde et, i Basaldelen

afEygbladet mere eller mindre skjult, dorsalt Børstebundt, bestaaende

af eu Støttenaal og nogle faa haarformige Børster. De sammensatte

Børster have et langt, smalt, tilspidset Endeled med lint tandet

Eand. Cirrer mangle som saadanne; men de føromtalte Blade

maa betragtes som omdannede Cirrer. Sidste Ring ender med et

Par blad- eller traadformige Vedhæng. Et stærkt udviklet, ud-

krængeligt Svælg uden Kjæber, men i udkrænget Tilstand ofte

udvendigt forsynet med mere eller mindre talrige og paa forskjellig

Maade ordnede Papiller.

Oversigt over Slægterne:

1) Hovedlap sammensmeltet med de, 4 Par Følercirrer bærende,

3(?) Ringe til et hovedlignende Parti, som paa sin Rygside

bærer paa hver Side 3 Tværrækker af eiendommelige , usam-

mensatte Børster: en i Hovedlappens Midtlinie, indenfor 1ste

Par Følercirrer, med den tilsvarende fra den anden Side sam-

menstødende, samt to indenfor hver Siderand, respektive indenfor

1ste— 2det og 3die— 4de Par Følercirrer . . Chætoparia Mgrn.

1) Hovedlap ikke sammensmeltet med de, Følercirrer bærende, Ringe

til et, 4 Par Følercirrer og 3 Par Børsterækker bærende Parti:

2) I Rygbladenes Basaldeel er enten ganske eller deelviis inde-

sluttet et tyndt Bundt af usammensatte Haarbørster med en

Støttenaal; fra Hovedlappens bageste Deel udgaa to tyde-

lige frie, bladformige Vedhæng; nederste Parapodie med to

Blade: et større bageste og et mindre nederste; (1ste,

Følercirrer bærende. Ring sammensmeltet med Hovedlappen)

:

3) Rygbladene skarpt sondrede fra den børstebærende Ba-

saldeel, store, pladeformige, dækkende hele eller største

Delen af Ryggens Bredde; 4 Par Følercirrer.

Notophyllum Ørst.
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3) Rygbladene ikke afsatte fra den børstebærende Basal-

deel, svagt udviklede i Form af smaa trekantet-afrundede

Lapper, sora ikke dække nogen Deel af Ryggen; 2 Par

Følercirrer 2'raclielopkyllum n. g.

2) Intet øverste Bundt af usammensatte Haarbørster med Støtte-

naal; ingen frie, bladformige Vedhæng til Hovedlappens

bageste Deel; kun et enkelt Blad under eller bag Para-

podiet:

4) Hovedlap med 5 Følere; (4 Par Følercirrer):

5) Første Ring sammensmeltet med Hovedlappen, fra

hvis bageste Deel første Par Følercirrer udgaa; Snabel

næsten glat Eumida Mgrn.

(Sj'ii. pp. Sige.)

5) Første Ring fri; Snabel tæt besat med Papiller.

Eulalia (Sav.) Mgrn.

4) Hovedlap med 4 Følere:

6) Følercirrer 4 Par; Rygblade store, oftest dækkende

en større eller mindre Deel af Legemets Sider

:

7) Første Ring sammensmeltet med Hovedlappen, fra

hvis bageste Deel derfor 1ste Par Følercirrer

ndgaa

:

8) Bag Hovedlappen en lille rund Papil; 2 rudi-

mentære Nakkevedhæng, dannende Udbugtnin-

ger fra Hovedlappen; Bugbladet kun dækkende

en Deel af Parapodiet . Phyllodoce (Sav.) Mgrn.

8) Bag Hovedlappen ingen Papil ; ingen rudimen-

tære Nakkevedhæng; Bugbladet dækkende hele

Parapodiet GenetylUs Mgrn.

7) Første og anden Ring sammensmeltede med hin-

anden, adskilte fra Hovedlappen og tilsammen

bærende 3 Par Følercirrer; (Rygbladene dække en

stor Deel af Ryggen) Anditis (Mgrn.)

6) Følercirrer 2— 3 Par; Rygblade smaa, ikke dækkende

nogen Deel af Rvgijren:
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9) Følercirrer 3 Par; første og anden Ring frie,

bærende resp. et og to Par Følei'cirrer.

Ml/stides Théel.

9) Følercirrer 2 Par, øverste Par tilhørende første,

nederste Par anden King, som er sammensmeltet

med første og undertiden kun svagt adskilt fra

Hovedlappen; (mellem Hovedlappen og første Ring

en lille, i en G-rube tilbagetrækkelig Papil).

Eteone (Sav.) Mgru.

(Syn. pp. Mysta)

Inden jeg gaaer over til at give en Oversigt over Arterne,

maa jeg først med et Par Ord omtale et Par, af Malmgreen op-

stillede. Slægter: Mysta og Sir/e. Den første er baseret paa, at

Snabelen paa sin sidste Halvdeel paa hver Side har en Længdekam

af bladformige Papiller. Hos Malmgreens Originalexemplar er

Snabelen ikke heelt udkrænget i Spidsen, og jeg skal derfor

oplyse, at hos Eteone striata n. sp., som har en lignende Længde-

kam af Papiller, bøie disse i Snabelens Spidse ned og danne en

Halvkreds om den nederste Rand. Da denne Snabelens eiendom-

melige Forsyning med Papiller tilligemed den ulige Længde af de

to Følercirrer er den eneste Karakter, som adskiller Mysta fra

Eteone, turde det være rigtigst, i det Mindste indtil Snabelens

Bygning hos de enkelte Eteone-YoxmQx er bedre kjendt, at lade disse

Arter blive staaende indenfor Slægten Eteo)ie, saameget mere, som

denne Slægtskarakter turde give temmelig usikkre Grændser. Hos

en ny Art, Eteone villosa, findes i Snabelens bagre Deel paa hver

Side et bredt Længdebelte af mindre Papiller.

Hos Slægten Shje synes Snabelen at have en fra de øvrige

J'hyllodoce-YormQYS temmelig afvigende Bygning, idet den er smal,

cylindrisk, ganske glat, samt noget bag forreste Rand forsynet med

en Ringfure. Dette eiendommelige Udseende skyldes imidlertid kun

en Beskadigelse. Hos enhver PliyUodoce-Yoxm. bestaaer Snabelen,

saaledes som den ligger indeni Dyret, af to Afsnit: et forreste,

indvendig mere eller mindre papilløst eller rynket, og et bageste
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muskuløst. Paa Græudseu mellem de to Afsuit findes indvendig en

Kingfure. Ved en Udkrængning kommer nu det papilløse Afsnit til

at vende udefter, og indenfor dette ligger saa igjen det muskuløse.

Naar ved en altfor kraftig Udkrængning af Snabelen (som under-

tiden finder Sted, naar Dyret lægges i Spiritus) Forbindelsen

mellem det papilløse Afsnit og Munden brister, og det første

krænges om, faa vi ganske det Udseende af Snabelen, som vi

have hos Sige, idet det papilløse Parti vender indefter, og vi

se Eingfuren mellem de to forskjellige Afsuit. Saadanne be-

skadigede Snabelformer har jeg oftere seet hos Eulalia og Eiimida,

og da desuden vort zoologiske Museum har faaet tillaaus fra Eigs-

museet i Stockholm Malmgreens Originalexemplarer af Sige fusi-

gera (saavelsom af Mysta barbata), har jeg kunnet overbevise mig

om, at det forholder sig paa samme Maade med denne Art, som

saaledes maa gaa ind under Slægten Eumida.

Oversigt over Arterne:

Chætoparia :

I det hovedlignende Parti bestaaer første Børstegruppe af 4

Børster med kort, lidt udvidet, spydformig Endedel og meget tynd,

haarformig Spids, anden af talrige bøiede Børster med udvidet,

bræmmet Endedel og tredie af 4 lige torulignende Børster; Eyg-

bladet lille ovalt. Bugbladet dækker Parapodiet . C. Nilsoni Mgrn.

op. cit. 1867, p. 29.

Notophyllum :

Øverste Børstebundt fuldstændig skjult, repræsenteret af en

Støttenaal og en eller to fine Børster; Følere og Følercirrer trinde;

Eygbladet omtrent rektangulært afrundet med lige indre og bøiet

ydre Band, forsynet med et Par svage Indbugtniuger.

^N. foliosum Sars.

Mgrn. op. cit. 1865, p. 93:

1867, p. 19.

Tradielophyllum :

Øverste Børstebundt ragende frem af Parapodiet, med en

Støttenaal og Haarbørster; Følere og Folercirrer smalt bladformige.

T. Liitkeni Lev.

(jfr. det følgende.)
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Eumida :

Den forreste Læbe af Parapodiet, som løber ud i en traad-

formig Spids, meget (indtil V2 Gang) længere end den bageste;

Uyg- og Bugbladet teenformige, dobbelt saa lange som brede, brunt

pigmenterede E. fusigera (Mgrn.) ^)

Sige fusigera Mgrn.

op. cit. 1865, p. 100.

Den forreste Læbe af Parapodiet i Spidsen afrundct-tolappet,

ikke meget længere end den bageste; Ryg- og Bugbladet ikke

meget længere end brede, ikke pigmenterede . E. sanguinea (Ørst.).t.

Mgrn. op. cit 1865, p. 97.

Eulalia

:

I Legemets midterste og bageste Deel findes mellem de sammen-

satte Børster lange, usammensatte, haarformige; Eygbladet ovjajt

afrundet É. p-i^hma Mgrn.

1865, p. 99.

"

Alle Børster sammensatte:

Rygbladet langstrakt-ovalt, tilspidset; Legemet ensfarvet.

E. viridis (Muller).

Mgrn. 1865, p. 98.

Rygbladet ovalt afrundet; Farve guul med 2 møi-ke Længde-

striber nedad Ryggen E. hiUneata (Jolmst.)

Mgrn. op. cit. 1865, p. 99.

PJiyllodoce

:

Da de talrige, indenfor denne Slægt opstillede. Arter kun ere

adskilte fra hverandre ved saa subtile og relative Forskjelligheder

i Hovedlappens og Bladenes Form, at det i en Oversigt vilde være

umuligt at give en Forestilling om dem, ville vi lier i Lighed med

flere andre Fortattere foreløbig kun betragte dem som en enkelt Art.

Rygblade rektangulære med mere eller mindre afrundede Hjørner;

Snabelens Basaldeel paa hver Side med 4— 6 Længderækker af

runde Papiller P. mandata (L.K

Mgrn. 1865, p. 94-98:
1867, p. 20—25.

') De af Tauber i Ann. Danica p. 89 nævnte Exemplarer af „Sige

fusigera"' ere ved Bristumg og Omkræuguing af Snabelen beskadigede

Exemplarer af Eumida sangvinea. (Se dette Arbeide p. 203). Hvor-

vidt den af Malm beskrevne, paa et meget lille Exemplar baserede,

E. (Sige) macrocephala (Kgl. Vet. og Vitt. Samb. Handl. . Goteborg

1874, p. 80) er en selvstændig Art, turde være tvivlsomt.
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GenetylUs

:

Rygblade meget brede, njreformige med lidt bølget Eaiid;

Bugblade aflangt ovale G. lutea Mgni. ^)

1865, p. 93.

Anditis

:

Bugbladet ovalt, tilspidset, lidt længere end Parapodiet, som

i Spidsen har to afrundede Lapper; Snabel paa liver Side med en

Længdekam, dannet af en Zigzag- eller Dobbeltrække af store,

bladformige, spidse Papiller A. Wahlhergi Mgru.

A. Jiosteriensis Mgru.. 1865,

p. 94, 1867, p. 20.

Mystides

:

Følere meget lange (c. '^Ii Gang længere end Hovedlappen),

traadformige, de bageste temmelig langt fra de forreste; Følercirrer

med temmelig lange og meget smalle Basalled . M. horealis Théel

op. cit. 1878, p. 35.

Eteone :

Da de talrige, indenfor denne Slægt opstillede, nordiske Arter

tildeels ere adskilte fra hverandre ved samme Karakterer som Ar-

terne af Slægten Phijllodoce, nemlig Hovedlappens og Bladenes

Form samt Bugbladets og Parapodiets relative Længde, trænge og-

saa de fleste af disse Arter til en grundig Revision. Mere kon-

stante Karakterer synes at kunne hentes fra Snabelens Forsyning

med Papiller, Følercirrernes relative Længde, om de enkelte Ringes

Sidedele ere afsatte fra Midten samt paa hvilken Maade, og endelig

Rygbladenes Størrelse i Forhold til Ryggens Bredde. Imidlertid

foreligger kun for en Deel Arters Vedkommende Oplysninger om

det første Forhold og om de to sidste kun forsaavidt, som man

kan se det af Figurerne. Da de fleste af de for Arterne angivne

Karakterer ere altfor relative til at bruges som Adskillelsesmærker

i en synoptisk Oversigt, og da vort Museums Materiale af denne

Slægt kun er ringe, skal jeg, idet jeg foreløbig lader Spørgsmaalet

V) Det af Tauber op. cit. p. 86 omtalte Exemplav af ..GenetijUis lutea"

er Phijllodoce maculata.

4
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om de øvrige Arters Berettigelse uafgjort, kun opføre et mindre

Antal, som jeg deels kj ender af Selvsj^n og deels paa Grund af de

anførte Kjendetegns Beskaffenhed maa ansee for igjenkjendelige

Arter. Imidlertid har det ikke kunnet undgaaes, at jeg af Mangel

paa tilstrækkelig Kundskab har maattet indordne et Par af Arterne

efter bedste Skjøn.

1) Eygblade bredere end lange, deres Bredde gaaer 2— 3 Gange

op i Ryggens Bredde imellem dem; paa Eygsiden af hver enkelt

Ring ere Sidedelene ikke afsatte fra Midten:

2) Følercirrerne omtrent lige lange eller de øverste længst:

3) Snabel i sin forreste Deel paa hver Side med en Længde-

kam af bladformige, større Papiller:

4) Ryggen i hele dens Længde med 3 mørke Længdestriber

paa lys Grund; paa hver Side af Snabelen eu Zigzag-

række af c. 14, fortil i Længde tiltagende, Papirer.

E. striata n. sp.
E. fucata et picta

Tauber Amiul Danica p. 9L

4) R3'ggen med 2 mindre tydelige, lysere Længdestriber

paa mørk Grund; Snabel paa hver Side med en Dob-

beltrække af talrige , fortil i Længde tiltagende Pa-

piller £. barbata (Mgrnl)

1865, p. 101

3) Snabel uden Længdekamme af større Papiller, stærkt

rynket; Ryg uden Længdestriber E. Jiava Fabr.

Mgru. 1865, p. 102.

2) De nederste Følercirrer tydeligt længere (og bredere) end

de øvre

:

5) Hovedlap (meget) længere end bred; i den største bageste

Deel af Ryggen med en Længderække af mørke Pletter;

(de bageste Rygblade næsten halv saa brede som Ryggen).

E. maculata Ørst.

Ann. Danic. Conspectus p. 29.

5) Hovedlap bredere end lang; Ryggen i Legemets forreste

Trediedel med 3 Længderækker af mørke Pletter paa

lys Grund E. fucata Sars

Bidr. t. K. 1873, p. 26.
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1) Eygbladene længere eud brede eller saa lange som brede, deres

Brede gaaer (respektive i Legemets bageste og forreste Deel)

4—10 Gange op i Eyggens Bredde imellem dem; paa Eygsidea

af hver enkelt Eing Sidedelene ofte afsatte fra hinanden:

6) De øverste Følercirrer dobbelt saa lange som de nederste;

Snabel henimod Spidsen paa hver Side med en enkelt Eække

af c. 7 ^) (?) ligestore, bladformige Papiller (desuden overalt

besat med meget smaa Papiller). . . E. papillifera Théel-)

Op. cit. 1878, p. 3?..

6) Følercirrerne omtrent lige lange (korte); Snabel enten uden

eller med spredte eller i brede Længdebelter ordnede større

Papiller

:

7) Papiller spredte; (Hovedlap saa lang som bred).

E. arctR'a Mgrn.

1867, p.27.

7) Papiller mangle eller findes i brede Længdebaand; (Sna-

belens Bygning ubekjendt hos E. longa)

:

8) I hver enkelt Eing ere Sidedelene ved et skarpt, bue-

formigt Indtryk afsatte fra Midtpartiet, længere end

brede; Eygblade tykke, papilformige (deres Bredde

V 4— ^5 af Eyggens) E. longa 'Fabr.

Mgrn. 1867, p. 27.

8) De enkelte Einges Sidedele bredere end lange eller

saa lange som brede, uden skarpt, bm^formigt Indtryk

;

Eygblade tynde:

9) Snabel uden Papiller; (Eygbladenes Bredde høi&t^

Ve— ^'7 af Eyggens) . . . . E. depressa(?) Mgrn.

1865, p. 103,

? Théel 1878, p.32.

9) Snabel med et eller flere brede Længdebelter af

større eller mindre Papiller:

10) Et bredt Længdebaand af større Papiller paa

hver Side i den største bageste Deel af Sna-

' ) Snabelen synes, at dømme efter Théels Figur, ikke at være heelt udstrakt.

^) Hvorvidt denne Art hører herhen, er usikkert.

4*
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beleu; Rygbladenes Bredde V4— Ve af Ryg-

geus E. villosa n. sp.

Mysta barbata Tauber

op. cit. p. 89.

10) Et bredt Læugdebelte af større og mindre,

flade og vorteagtige Papiller indtager næsten

hele Snabelens Rygside i dennes største for-

reste Deel; Rygbladene^ Bredde høist Vs— *'io

af Ryggens . E. cylin^rka Ørst. (Tab.VII, Fig. 8)

Grønlauds Annulata dorsib. p. 85.

Trachelophyllum n g.

Lobus cepbalicus antennis qvinqve et sub margine posteriore

utrimqve appendice foliiformi (cirro dorsali segmenti primi) in-

structus. Cirri tentacnlares utrimqve duo (cirri ventrales segmenti

primi et secundi, qvorum prins, ut in generibus Phyllodocide, Gene-

tyllkle, Notophyllo et Eumida , cum lobo cephalico confusnm est).

Parapodium dorsale aciculo setisqve paucis capillaribus instructum,

in appendicem superiorem minutam crassam liguliformem , a para-

podio baud distinctam, transiens. Parapodium ventrale setas com-

positas gerens, appendicibus binis foliiformibns instructum, altera

posteriore et exteriore magua, altera interiore minuta.

' /o"\ O V

T. Ljitkeni n. sp.

(Tab.^^I. Fig. 1^5.)

Lobus cepbalicus inverse cordiformis, oculis duobus magnis

antennisqve elongate foliiformibns instructus, qvarum qvattuor mi-

neres paulo ante medios margines laterales, impar, longitudinem

lobi cephalici æqvans, paulo ante marginera posteriorem lobi cepha-

lici afflxa. Appendices posteriores lobi cephalici marginibus et apice

nigropunctatis. Cirri tentaculares ex articulo basali magno et parte

elongate foliiformi, antenna impari paulo longiore et latiore, com-

positi. Parapodia dorsalia in segmentis anterioribus c. decem cum
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appeudice superiore plane coufusa, ligulas crassas elougatas for-

mantia, iu corpore cetero magna compressa qvadrangularia , supra

in ligulam crassam triangulari-rotundatam, a parapodio liaud distinc-

tam, transeuntia, in anteriore parte corporis antice et introrsum, in

posteriore vero parte postice et introrsum vergentem. Appendix

posterior parapodii ventralis magna, tennis, caduca, elongate ovata,

supra rectangulari-rotundata ; appendix inferior minuta, latitudine

altitudinem plus qvam bis æqvante. Color animalis in spiritu asser-

vati albidogriseus , singulis segmeutis punctis minutis nigris, in

series transversales 1— 2 dispositis, iustructis. Dua exemplaria

hujus speciel in freto Alversund ad Bergen (Norvegiæ) a coU. Tran-

stedt capta sunt. Longit. exemplaris maximi S?""", latit. 3™"\

Segmenta 80 (segmenta posteriora desunt).

De to fra Hovedlappens (Fig. 2 a) bageste Deel udgaaende,

bladformige Vedhæng maa uden Tvivl opfattes som de dorsale Yed-

liæng til første Ring, som her er gaaet op i Hovedlappen, og hvis

ventrale Vedhæng danne første Par Følercirrer. Dette fremgaaer

ikke blot af deres Stilling, men ogsaa af deres Lighed med de

tilsvarende dorsale Vedhæng til de nærmest følgende Ringe , som

kun afvige fra dem ved at være noget mere langstrakt-tungefor-

mige. Hos Nolophjllwn (Fig. 5) har jeg fundet et Par lignende

Vedhæng, som, mærkeligt nok, ere blevne oversete af de tidligere

Undersøgere; men hos denne Slægt ere de dorsale Vedhæng til

anden og tredie Ring ligesom de ventrale til første og anden blevne

til trinde, langstrakte Følercirrer. Hos Phyllodoce (Fig. 4) endelig,

hvor første Ring ligeledes er gaaet op i Hovedlappen, og som i Hen-

seende til Følercirrer forholder sig som Notophyllum, har jeg lige-

ledes fundet to, fra Hovedlappens bageste Deel udgaaende og hos

vel bevarede Exemplarer tydeligt, om end ikke skarpt, afsatte,

korte og brede, afrundede Udbugtninger, som svare til disse Nakke-

vedhæng. Derimod har jeg hos de Exemplarer af Eumida, jeg har

havt til Undersøgelse, ikke kunnet se disse Dannelser, hvorimod

man efter Mal mgr ecus Afbildning af Eumida sangvinea skulde

tro, at de der maatte findes. Medens hos de fire nys nævnte
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Slægter første Eiug er gaaet op i Hovedlappeu. er hos Eulalia denne

fri. Hos Eteone synes de to Par Følercirrer at udgaa fra en

enkelt første Ring: men ved en nærmere Undersøgelse viser denne

sig i Virkeligheden dannet ved en Sammensmeltning af første og

anden Ring, som hver bærer et Par Følercirrer, af hvilke øverste

Par tilhører første, nederste anden Ring. Hos Anaitis endelig er

første og anden Ring Hgeledes sammensmeltede med hinanden og

bærer første 1 og anden 2 Par Følercirrer, medens det fjerde Par

bæres af tredie Ring. Efter denne Betragtningsmaade ville vi alt-

saa faa en anden Betegnelse for de første Ringe, end den af

Malm green brugte, idet t. Ex. den første tydelige Ring hos Phyl-

lodoce svarer til den anden hos Eulalia o. s. v. Med denne Ojtfat-

telse stemmer det ogsaa overens, at hos alle de af mig undersøgte

P/v/llodoce-Yormer de første sammensatte Børster findes paa den

Ring, som efter min Opfattelse er den tredie, medens mere eller

mindre rudimentære Haarbørster kunne være indesluttede (t. Ex.

hos Phyllodocé) i Basaldelen af anden Rings P'ølercirrer. Foruden i

Besiddelsen af de ejendommelige Nakkevedhæng ligner Trachelo-

phylluin fremdeles Notophyllum i at have dorsale Haarbørster, som

synes at være noget stærkere udviklede end hos denne; men For-

holdet mellem den børstebærende Parapodiedeel og Rygvedhænget

er ganske det Omvendte af, hvad der er Tilfælde hos Notophyllum.

Naar undtages i de første c. 10 Ringe, i hvilke Parapodiet og

Vedhænget ere ganske sammensmeltede til en langstrakt, temmelig

tyk Tunge, ere Parapodierne ellers meget store og løbe foroven

ud i en trekantet-afrundet. tyk, bladformig eller tungeformig Lap,

som vel ikke er adskilt fra Parapodiet, men dog tydelig nok ved

sin Form og sin noget skraa Stilling svarer til det sædvanlige

Rygblad. Hos Notophyllum er tvertimod Parapodiet lille og tyde-

ligt sondret fra det store Rygblad. Endelig skal endnu fremhæves,

at. hvad Malmgreen i Beskrivelsen af Notophyllum betegner som

„mamilla", er et lignende indre Blad, som det, der findes i Para-

podiet hos Trachelophyllum.



212 55

Eteone striata u. sp.

(Tab. VII, Fig.6.)

(Syn. E. fucata Sav., Tauber, E. picta Quat., Tauber.)

Corpus haud depressum, dorso couvexo, ventre plauo. Lobus

cephalicus latitudine longitudinem superans. Cirri tentaculares supe-

riores iuferioribus plus quam dimidio longiores. Partes laterales

segmentorum a parte media non distinctæ. Appendices dorsales

latiores qvam longiores, late rotundatæ, parapodiis primis exeeptis.

ubiqve fere æque magnæ, latitudine tertiam partern latitudinis dorsi

æqvantes. Appendices ventrales parte setifera i)aulo longiores. Pro-

boscis exserta, ubique papillis miuiiuis dense sparsa, in auteriore

parte utrimqve serie longitudinali papillarum raajorum 12—13.

posterioribus paucis exeeptis, elongate foliiformiuin prætereaqve sub

margine inferiøre utrimqve papillis ejusdem formæ 4—5 (qvarum

2—3 interiores ceteris minores) instructa, cum eeteris angulum

rectum itaqve in parte inferiore proboscidis semiorbem, medio tamen

interrupto , formantibus. Color flavus, dorso in tota longitudine

auimalis fasciis tribus longitudinalibus violaceo-fuscis picto, qvarum

singulæ e serie raacularum M- Hneis transversis augustis modo inter-

ruptarum, formatæ. Longit. exemplaris maximi 65°'"', Lat. 3""".

Kattegat, Øresund (Daniæ).

Eteone villosa u. sp.

(Tab. VII, Fig. 7.)

(Syn. Mijsta barbata Tauber. Ann. Dan. p. 89.)

Corpus depressnm. Lobus cephalicus longitudine latitudiuem

æquans. Cirri tentaculares breves, æqve longi. Partes laterales

segmentorum a parte media ])lus minusve distincte sejunctæ. Ap-

pendices dorsales parvæ, longiores qvam latiores, plus minusve elon-

gate ovatæ, postice magnitudine accrescentes, latitudine in anteriore

') Appendices dorsales maculis similibns instructæ fiiisse videntur.
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parte corporis sextam, in posteriore vero parte c. qvartam partern

latitudinis dorsi æqvante. Appendices inferiøres parte setigera

paulo longiores. Proboscis exserta, parte qvarta anteriore excepta,

iitrimqve fascia lata longitudiuali (qvartam fere partern peripheriæ

proboscidis æqvante) papillarum majoruru instnicta.

Lougit. ?, Lat. 1"'"\ Frederikshavn et Lillebelt (S ch i ødte).

Alciopidæ.

Snart meget langstrakte, smalle, cylindriske, snart mere korte

og nedtrykte, glasklare Former af eller over Middellængde og med

et stort Ringantal (indtil c. 250). Hovedlappen, som faar en

betydelig Bredde (ofte bredere end Legemet) paa Grund af de to

overordentlig store, stærkt fremspringende, høit udviklede, bøirøde

Øine, bærer 5, som oftest meget korte, Følere, af hvilke de 4

ere anbragte parviis paa hver sin Side af Hovedlap})ens forreste

Rand; den 5te, som er endnu mindre og ofte kvm tilstede som en

lille fremspringende Knub, sidder enten imellem dem eller noget

længere tilbage. Bag Hovedlappen følger et forskjelligt Antal

(3—8 Par) temmelig korte (i Almindelighed dog længere end Fø-

lerne) Følercirrer. De enkelte, disse bærende Ringe ere snart

meget korte, snart vel udviklede og bære snart kun et enkelt, snart

et dobbelt Par. Paa hver Side findes en enkelt Række langstrakte,

tilspidsede P ara podier, som ofte i Spidsen ere forsynede med

1 eller 2 korte , cirrelignende Vedhæng og bære sammensatte eller

usammensatte, vifteformigt stillede Børster. Hvert Parapodie er for-

oven forsynet med et større, forneden med et mindre, tyndt Blad

af forskjelligt Omfang. Hos Hunnerne er et mindre Antal (2—4)

af de forreste Parapodier omdannet paa en egen Maade, idet Ryg-

eller Bugbladet er stærkt fortykket og pigmenteret. Børsterne

ere enten haarformige eller have et langt, tyndt, bajonetliguende

Endeblad. Lidt bag og indenfor Parapodierne findes, enten kun

paa Rygsiden eller ogsaa tillige paa Bugsiden, stærkt fremtrædende,

halvkugleformige eller langstrakte, mørkebrune eller røde Sække,
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de saakaldte Segmentalkjertler , hvis Betydning er ubekjeudt. Det

mere eller mindre langstrakte, cylindriske, udkrængelige Svælg er

paa sin forreste Eand forsynet med Papiller, af hvilke to i Form

og Størrelse afvige fra de andre og undertiden optræde som to

lange, følerlignende Fremspring. Pelagiske Former med stor Ud-

bredning, hvis Larver (som mangle den uparrede Føler) i det mindste

tildeels snylte hos Ribbegopler {Ctenophoræ).

Slægt: Nauphanta Greef.

Hovedlap ikke springende frem over Øinene; Parapodiet med

2 cirreliguende Fremspring paa den yderste Spids og sammensatte

Børster. Snabel indvendig uden Kalkspidser, fortil med to føler-

lignende Fremspring.

Art : N. celox Greef.

(Tab. VII, Fig.9.)

Nova Acta Naturæ Cur., 39 B., 1877, p. 69.

Følercirrer 3 Par^); Rygblade store og brede; hos Hunnerne er

Bugbladet paa 3die, 4de, 5te og 6te Parapodie (hvis Rygblad er

vel udviklet) fortykket og pigmenteret. Temmelig kort og bred

Form.

Et Exemplar fra Færøerne (60^59' N. Br.— 14° V. L., Holbøll)

og et fra Nordsøen. Medens denne Art hidtil kun er kjendt i et

Par Exemplarer fra de canariske Øer, findes i Kjøbenhavns Uni-

versitets zoologiske Museum talrige Exemplarer fra Atlanterhavet og

det indiske Ocean.

Nephthydæ.

Store eller middelstore, temmelig langstrakte, i Gjennemsuit

fiirkantede, lidt nedtrykte Former med et stort Ringantal. Langs

Bugsidens Midte findes et smalt indtrykt Parti, og paa Rygsiden er

i de enkelte Ringe Sidedelene tydeligt afsatte fra Midtpartiet. Den

lille, flade, 5-kantede, i Almindelighed-) øienløse Hovedlap bærer

') Greef angiver feilagtig Følercirremes Antal til 4 Par.

') En ny NexMhys -Slægt i Kjøbenhavns zool. Museum er forsynet med
4 lindsebærende Øine.
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2—4 meget korte, smalt kegle- eller næsten traadformige Ved-

hæng, af hvilke, naar der findes 4, de 2 forreste udgaae paa

hver sin Side af Hovedlappens forreste Eand, medens de 2 andre

sidde lidt længere tilbage og lidt under Siderandene. Hovedlappens

bageste Eaude løbe sammen i en Spids og bære paa hver Side et

lille rundt, glindsende Fremspring (af Ehlers tydet som et Øie).

Første Eing meget smal, dens Parapodier paa hver Side liggende

bag hinanden (Bugparapodiet forrest), børstebærende og med rudi-

mentære Blade, som undertiden kunne være forlængede til korte

Følercirrer. Stor Afstand mellem Bngparapodierne paa første og

anden Eing. Dobbelte Parapodier med stor Afstand mellem Eyg-

og Bugsidens. Det enkelte Parapodie sammentrykt, forsynet med 2

oftest parallele Lag af mere eller mindre stærkt udviklede, tynde

Blade. Medens det forreste Lag kan være mere eller mindre dybt

deelt i to Blade, er det bageste næsten altid et enkelt Blad, som

ofte (eller altid) er foldet om paa Parapodiets Forside (i de øvre

Parapodier skeer Omfoldningen nedenfra, i de nedre ovenfra). Ved

Grunden af det bageste Blad findes i begge Parapodier et kort, cirre-

lignende Vedhæng, og under det øverste af disse udgaaer et meget

større nedhængende, udad- eller indadbøiet ligeledes cirreligneude,

som Cxjælle tydet Vedhæng. Hvert Parapodie er forsynet med to Lag

af vifteformigt stillede, enkelte, tilspidsede Børster. De længste af

disse, som under en lang, tynd Spids have et mere udvidet, i Eanden

med smaa Torne forsynet Parti, findes mellem de to Bladlag, medens

de kortere og stivere, som paa den ene Flade ere forsynede med

smaa Tværlister, sidde foran det forreste Bladlag. Udenfor Spidsen

af Støttenaalen. som ender i det forreste Bladlag i eller lidt inden-

for Eanden og i de tokløvede Blade i Kløvningen, findes en rød,

øielignende Pigmentplet. En, sjeldent to Analcirrer. Det ud-

krængelige, oftest tøndeformige Svælg, hvis Munding er lodret,

er i Eanden af det forreste smallere Parti forsynet med to Kredse

af bag hverandre stillede og fra en fælles Basis udgaaende, til-

spidsede Papiller og et Stykke bag dem i et kort Afsnit med. i

Længde- og Tværrækker stillede, korte, traadformige Papiller. Et
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Stykke indenfor Mundingen findes paa hver Side en lille brun,

tornlig-nende Kjæbe. Disse Former leve i Sandet eller lignende løs

Havbund, i hvilken de kunne grave ved kraftige Udstødninger af

deres Svælg.

Slægt: Nephthys (Cuv.).

Hovedlap forsynet med 4 korte, enkelte Følere; en enkelt

Analcirre.

Oyersigt over Arterue:

De nordiske (og formodentlig ogsaa de udenlandske) Former

af denne Slægt ere underkastede en betydelig Variation, og de

paa tilsyneladende meget forskjellig Bygning af Parapodiebladene

opstillede Ailer ere ved utallige Overgangsforraer forbundne med

hverandre. Som Følge deraf vil man hos forskjellige Forfattere

finde den samme Art beskrevet paa forskjellig Maade. I den føl-

gende Oversigt har jeg forsøgt, saavidt muligt, at sondre mellem

de forskjellige nordiske Særformer:

1) Øverste Parapodies bageste Blad dybt todelt; Gjællen stærkt indad

snoet; (Parapodieblade svagt udviklede) . N.MalmgreMi Théel.

iV. longosetosa Mgrn. (non Orst.)

op. cit. 1865, Théel op. cit. p. 26.

1) Øverste Parapodies bageste Blad helt; Gjællen lige eller med

udadbøiet Spids:

2) 1 begge Parapodier alle Blade næsten rudimentære; Gjællen

kort, lige, kun ]iaa 10de og de nærmest tilstødende Ringe.

N. minuta Théel.

op. cit. p. 28.

2) I begge Parapodier enten bageste eller begge Lag af Blade

vel udviklede; Gjællen vel udviklet med udadbøiet Spids, paa

et større Antal Ringe:

3) I begge Parapodier uaa de to Lag af Blade lige langt

ud til Siden eller bageste overrager ubetydelig det forreste

:

4) Gjællen paa hver Side med en stærkt udviklet, bladformig

Rand, som er bredere end selve Gjællen; (forreste Blad

enkelt, bageste stærkt ombøiet) . N. paradoxa Malm.

K. V. S. H. G. 1874 p. 77.
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4) Gjælleu uden eller med svagt udviklet bladforraig Eand

:

5) I begge Parapodier er forreste Lag udelt ('?).

N. incisa Mgru.

op. cit. 1865, p. 105, Théel.

op. cit. p. 25 og 30.

5) I begge Parapodier er forreste Lag dybt todelt;

(bageste Lag i nederste Parapodie paa den øverste

Eaud med et lille Lidsnit, som danner Græudsen

for et omklappet Parti) . . . . . N. ciliata (Mtill.)

Mgru. 1865, p. 104; Ehlers

Die Borstenwiirmer p. 629.

3) I et eller begge Parapodier overrager det bageste Lag

betydeligt det forreste, som undertiden er rudimentært:

4) I nederste Parapodie bar bageste Lag e)i bred Ud-

bugtuing paa Undersiden (øverste bageste Lag bøit

afrundet) A\ emargmata Malm.

op. cit. p. 77.

4) I nederste Parapodie er bageste Lag uden en bred

Udbugtning paa Undersiden:

6) I nederste Parapodie er bageste Lag ikke meget

længere end liøit; i øverste Parapodie rager det ba-

geste Lag temmelig stærkt frem over eller udenfor

P arapodiet N. caeca Fabr.

Mgrn 1865, p. 104,

Ehlers op. cit. p. 588.

6) I nederste Parapodie er bageste Lag mere end dobbelt

saa langt som bøit; i øverste Parapodie danner det

bageste Lag et langstrakt, lavt Parti langs Para-

podiets skraa, øvre Eand . A^. Homhergi And. & Edw.

Mgrn. 1865, j). 105, Ehlers op. cit. p. 619.

Glyceridæ.

Middelstore, langstrakte, næsten cylindriske Former med et

stort Antal korte Einge, som tydelig ere deelte i 2 eller 3 mindre.
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Den øienløse Hovedlap er overordentlig langstrakt, kegleformig

tilspidset, deelt i et Antal (c. 10) tydelige Ringe og bærer

paa sin Spids 4 korte, tynde, uleddede eller utydeligt leddede

Følere. Efter Hovedlappen følger et, fra denne ikke afsat, Para-

podier manglende, til de 2 første Einge svarende, Mundaabningen

forneden begrændsende. Parti, og mellem dette og Hovedlappeu

findes paa hver Side lidt indenfor Sideranden (maaske ikke hos alle

denne Families Medlemmer) en temmelig stor, kort, tyk, afrundet

Papil, som kan trækkes tilbage i en, af en ringformig Rand om-

given, Grube (se Goniadidæ og StaurocephaUdæ). Følercirrer

mangle. Paa hver Side findes en enkelt Række af smaa, sammen-

trykte P arapodier, hvis Børster ere omgivne af to Læber, som

paa forskjellig Maade kunne rage frem med frie Tunger og Flige.

Over Parapodiets Basis sidder, undertiden temmelig høit oppe, en

lille knopformig Rygcirre, hvorimod den nederste Parapodieflig

er udviklet til et bugcirrelignende Vedhæng. Fra Parapodiets

øverste Deel udgaar som oftest en enkelt, cylindrisk eller med

korte, traadformige Grene forsynet, Gjælle. Børsterne kunne

være enten lutter sammensatte med langt, tyndt, tilspidset Endeled,

eller der optræder tillige over disse et mindre Bundt af Haar-

børster. I sidste Tilfælde findes foruden den stærkere nedre tillige

en svagere øvre Støttenaal. Det meget store , udkrængelige , om-

vendt kegleformige Svælg er i sin brede Endedeel forsynet med 4,

i Kvadrat stillede, smaa sammentrykte, hageformigt bøiede, tilspid-

sede Kjæber, som hver under sin Grund have en Kjertel. Kar-

system mangler. Det er, i Sand eller lignende løs Bund ved Hjælp

af deres Svælg gravende, Former, som dræbe mindre Dyr med deres

Svælg, formodentlig tildeels ved den i Kirtlerne indeholdte (giftige)

Vædske.

Slægt: Gbjcera (Sav.).

Parapodierne med to Slags Børster: øverste Haarborster,

nederste sammensatte.
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Oversigt over Alterne:

Parapodiets bageste Lag udelt, afrundet; forreste Lag afrundet,

paa Midten med en og paa Siderne med 2 fingerformige Flige;

ingen Gjælle:

Parapodier smaa og Børster korte: et Parapodie med til-

hørende Børster c. Vs— Ve af Legemets Bredde.

G. capitata Ørst.

Ehlers op cit. p. 648.

Parapodier store og Børster lange: et Parapodie med til-

hørende Børster af Længde med Legemets Bredde.

G. setosa Ørst. ^)

Grønl. Aimulata p. 46.

Begge Parapodiets Lag delte, tilsammen dannende 5 (under-

tiden paa en enkelt nær) smalle, spidse Flige; en enkelt cylindrisk,

fingerformig Gjælle G. alba Ralkke

Syn.? G. Goési Mgrn.

1867, T. XIV, 81—82.

Ehlers op. cit. p. 660.

Da den af Malmgreen opstillede Art GL Go'ési ikke er be-

skrevet, og de af Malm green givne Afbildninger af Parapodierne

tilsyneladende i intet Væsenligt afvige fra de tilsvarende af G. alba,

seer jeg mig for Øieblikket nødsaget til at forene de to Arter.

I den 1. c. givne Figur af denne nye Arts Svælg er et stort

Stykke af Spiserøret udkrænget gjennem den øverste brede Deel,

medens dette ikke er Tilfældet med det ligeledes afbildede Svælg

af G. alba. Da denne Forskjel i Figurerne ikke er ledsaget af

nogen Forklaring, og den let kunde bibringe En med disse Dyr

mindre vel bekjendt den feilagtige Forestilling, at man her havde

at søge en Artsforskjel , skal jeg gjøre opmærksom paa, at dette

er et for alle Arter af denne Slægt almindeligt forekommende Til-

fælde, grundet paa en kraftig Udkrængning af Svælget.

Da Ehlers har forenet de to Arter: G. setosa og G. capi-

tata, fordi deres Parapodier have samme Form, skal jeg, uden at

^) Det ene af de to, af Tauber op. cit. p. 105 som Glycera capitata

var setosa nævnte, Exeruplarer er Glycera alba. Det andet har jeg

ikke seet.
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benægte Muligheden af, at der vil kunne findes forbindende Mellem-

led, foreløbig konstatere, at den oven anførte Forskjel holder sig

konstant hos de Exemplarer af denne Art, jeg har seet paa vort

zoologiske Museum, og at der altsaa foreløbig er Grund til at holde

de to Former ude fra hinanden.

Goniadidæ.

Middelstore eller mindre, meget langstrakte, smalle, noget ned-

trykte Former med et stort Antal Einge, som igjen ere delte i to,

og hvis Sidedele ere tydeligt afsatte fra den midterste Deel. Den

i Almindelighed øienløse, overordentlig langstrakte, kegleformig til-

spidsede. Hovedlap er delt i et Antal (c. 10) tydelige Kinge og

bærer paa sin Spidse 4 korte, tynde, uleddede eller utydeligt led-

dede Følere. Efter Hovedlappen følger et, fra denne ikke afsat.

Parapodier manglende, til de to forreste Ringe svarende, Mund-

aabningen forneden begrændsende Afsnit, og mellem dette og Hoved-

lappen findes paa Rygsiden to smaa runde Gruber. Ingen Føler-

cirrer. Medens et større eller mindre Antal forreste Ringe bærer

enkelte Parapodier med sammensatte Børster, have de øvrige

Ringe dobbelte, vel adskilte Parapodier, af hvilke de øverste bære

usammensatte, som oftest haarformige, de nederste sammensatte

Børster. De sammensatte Børster have et langt, smalt, haarfor-

migt, tilspidset Endeled. Parapodierne ere smaa og sammentrykte,

og de to. Børsterne omgivende, Læber løbe, enten kun det ene

eller begge, ud i smaa Tunger eller Flige. En Ryg- og Bug-

cirre ere repræsenterede af to smalle, bladformige Flige, som dog

ikke ved nogen Ledindsnøring ere afsatte fra den børstebærende

Deel. I Almindelighed findes et udkrængeligt, omvendt keglefor-

migt Svælg, forsynet med 2 Slags Chitindannelser: dels er nemlig

Indgangen væbnet med en Kreds af flere eller færre Kjæbestykker,

hvoraf 2 ere større end de øvrige og forsynede med kraftige, spidse

Tænder, deels er Svælget i udkrænget Tilstand udvendig forsynet

med 2 Længderækker eller Længdebelter, indeholdende et meget

forskjelligt Antal Chitinstykker (undertiden indtil flere Hundrede).
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Hos enkelte Former synes dog Svælget ikke at være udkrængeligt,

og de to Længderækker mangle. Karsystem mangler. — I Hav-

bunden ved Hjælp af deres Svælg gravende Dyr.

Oversigt over Slægterne:

Det øverste af de dobbelte Parapodier forsynet med faa, korte,

stive Borster; Svælget ikke udkrængeligt, mangler de 2 Længde-

rækker af Cliitinstykker Eone Mgrn.

Det øverste af de dobbelte Parapodier forsynet med et Bundt

haarformige Børster; Svælget udkrængeligt, paa hver Side lidt over

Grunden forsynet med en Længderække af omvendt V-formige Chi-

tinstykker • Goiuada Aud. & Edw.

Oversigt over Arterne:

Eone

:

Hovedlap med 2 smaa Øiepletter; Kjæbestykker c. 22; de

20—30 forreste Einge med enkelte, tregrenede Parapodier (Cirrerne

iberegnede); derefter en successiv Udvikling af dobbelte Parapodier,

som i deres vel udviklede Form begge ere togrenede; de enkelte

Børster under den korte Spids med en lille, kugleformig Tuberkel.

E. Nordmanni Mgrn. ^)

1865, p.409, 1867, p. 69.

Goniada :

Parapodier i Legemets første 40 Einge enkelte, firgrenede

(Cirr. iberegn.); de øverste af de dobbelte Parapodier to-, de

nederste firgrenede; Kjæbestykker 9; ved Grunden af Snabelen

6— 9 V-formige Stykker G. maculata Ørst.

Ehlers op. cit., p. 704.

Parapodier i Legemets første 80 Einge enkelte, feragrenede; de

øverste af de dobbelte Parapodier tre-, de nederste firgrenede; Kjæbe-

stykker ? ; ved Grunden af Snabelen 18—20 V-formige Stykker

G. norvegica Ørst.

Nat. Tidssk. 1844, p. 411 - 12.

' ) Det af Tauber mider ovenstaaende Navn til det zool. Museum afleverede

Exemplar er Goniada maculata.
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Stauroceplialidæ.

Mindre, snart mere langstrakte, snart kortere og bredere For-

mer med hvælvet Eyg, flad Bug og et større eller mindre Antal

Kinge. Den fortil oftest bredt afrundede, bagtil i Almindelighed

med et høiereliggende Parti forsynede, Hoved lap bærer 4 Øine

samt paa hver Side, oftest temmelig langt tilbage, 2 i Alminde-

lighed store Vedkæng, af hvilke de øverste, Følerne, i Størrelse

eller Form afvige fra de nederste, Palperne. Følerne ere i Al-

mindelighed tydelig loddede, medens Palperne enten ere utydelig

eller slet ikke loddede eller med et eneste Led i Spidsen og i Al-

mindelighed af en flad, bladagtig Form med nedadbøiede Eande.

Efter Hovedlappen følge 2 børsteløse Einge uden Følercirrer,

og mellem Hovedlappen og første Eing sidder, snart mere indadtil,

snart længere ud imod Siderandene paa hver Side en i en Grube

tilbagetrækkelig fimrende Svulst. (Der foreligger ingen Oplys-

ninger om, hvorvidt de findes hos den nordiske Form.) Mundaab-

ningens øverste Deel forsonet med et Par store, fremtrædende

Lapper. Paa hver Side en enkelt Eække af smaa, skarpt afsatte,

sammentrykte, i Spidsen i to smaa Grene delte, P arapodier, af

hvilke øverste Green indeholder et Bundt enkelte, snart tynde og

spidse, snart stive og tykke, foroven lidt udvidede og afrundede

Børster, medens nederste Green bærer et Bundt sammensatte

Børster med et temmelig kort, i Spidsen totandet Endeblad. Hvert

Parapodie er foroven og forneden forsynet med et længere eller

kortere, mere eller mindre tydeligt, fra dette afsat, cirrelignende

Vedhæng, af hvilke det øverste længere, som ofte i Spidsen har

et tydeligt Led, i Almindelighed indeslutter 2 fine Haarbørster.

Det første Parapodie er betydelig mindre end de øvrige og mangler

Eygcirre. Legemet ender med 2 lange, dorsale og 2 korte, veutrale

Analcirrer. Svælg ikke udkrængeligt, forsynet med 2 store Un-

derkjæber og 4 Længderækker af i)arviis over hinanden liggende
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Længderækker af Overkjæbestykker ^) , liver indeholcleude 18—80

Stykker.

Eneste Slægt: Staurocephalus Gr.

Art : S. erucceformis Mgrn. -)

1865, p. 184.

Følere nleddede, meget korte ; Palper (nden nedadbøiede Eande '?)

c. 3 G-ange saa lange; første King c. 3 Gange saa høi som anden,

Eyg- og Bugcirrer korte, kun svagt afsatte fra Parapodiet, Rygcirre

liden Endeled, øverste Børster tykke og stive.

Lumbrinereidæ.

Oftest middelstore eller mindre, sjeldnere større, lidt nedtrykt

cylindriske, mere eller mindre langstrakte og i Almindelighed med

et stort Eingantal (indtil 500) forsynede Former. Den temmelig

store, i Almindelighed øienløse, nedtrykt kegleformige eller af-

rundede Hovedlap er aldrig indskaaret i palpeformige Lapper og

mangler som oftest ganske Vedhæng. I sjeldnere Tilfælde findes

langs eller lidt foran Hovedlappens bageste Rand 1—4 korte og

uleddede (undtagen hos Nematonereis) Følere. I mange Tilfælde

(formodentlig hos de fleste, Følere manglende, Former) udgaae fra

Hovedlappens bageste, midterste Deel 2 smaa, bløde, afrundede eller

bønneforraige, tildeels fimrende, Forlængelser af Hjernen indehol-

dende, Legemer, som kunne trækkes helt tilbage i en Grube

under første Ring. Hos Spiritusexemplarer ere de fuldstændig

skjulte, og kun hos" noget macererede Exemplarer lykkes det ved Tryk

at drive dem frem. De ere øiensynlig Saudseredskaber, som svare

til de paa et lignende Sted hos Staurocephalidæ , Glycerklæ og

Goniadidæ fundne Dannelser. Mundindgangen er forsynet med 2

store, fremtrædende Lapper. Bag Hovedlappen 2 børsteløse, Føler-

M Disse svare uden Tvivl til de udenpaa Svælget hos Gl^^^-idæ lig-

gende, i Længderækker ordnede, Chitiustykker.

'^) Ved en nærmere Undersøgelse turde der muligviis være Grund til at

danne en ny Slægt af denne Art.
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c irrer luanglencle , Einge. Paa hver Side en enkelt Række smaa,

lidt sammentrykte, simpelt byggede P arapodier. Hos det enkelte

Dyr kan der optræde 1, 2 eller 3 Slags Børster, nemlig bræm-

mede eller ubræmmede, sammensatte med middellangt, smalt Ende-

blad, samt langskaftede Krogbørster. De sidste, som aldrig op-

træde gjennem bele Legemets Længde, findes i Begyndelsen enkelt-

viis sammen med de andre, senere alene. Parapodierne mangle i

Almindelighed baade Gir rer og Gjæller; hos enkelte Former findes

dog traadformige eller smalt bladformige Cirrer og hos en enkelt

Form Gjæller. Legemet ender med 2—4 Analcirrer. Det knn i

ringe Grad udkrængelige Svælg er forsynet med 2 frie eller sam-

menvoksne Uuderkjæbestykker og 2 bagtil sammenløbende Rækker

af snart temmelig eensartede, snart meget forskjelligtformede Over-

kjæbestykker, 5— 8 i hver Række. Knn sjeldent findes et Stykke

mere i venstre Række end i høire. Undertiden kan der udenfor

de 2 Rækker optræde mindre Stykker.

Oversigt over Slægterne:

Hovedlap uden Følere (med retraktile, fimrende Xakkepapiller).

Ingen Cirrer. Børster først bræmmede eller sammensatte, senere

Krogbørster. Hver Overkjæberække med 4—5 Stykker: øverst 1 eller

2 smaa, under dem et stort med en Række stærke Tænder, under og

udenfor det et langstrakt, opad tilspidset, hornformigt, nederst et

fladt trekantet Lumbrinereis (Blaim.)

Fra Hovedlappens bageste Halvdeel udgaae 4 korte Følere : 2

fra Oversiden og 2 under Siderandene. Ingen Cirrer. Børster i

alle Parapodier 2 Slags: ubræmmede og sammensatte. Hver Over-

kjæberække med 8 Stykker: 4 øverste, pladeformige og 4 nederste

med tandet Rand og en stærk Krog Paractius Lev.

Arter :

Lumbrinereis :

Bageste Parapodieblad saa høit som bredt, ragende lidt ud

over forreste, men midt paa sin øverste Rand overraget af dette,
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ingeu sammensatte Børster; i Forhold til Dyrets Alder (?) begyude

Krogbørsterne paa 10de (hos yngre) til 30te Ring . L. fragilis Miill.

Mgrn. 1867, p. 63.

Ehlers op. cit. p. 395.

Paractius

:

Hovedlap med 2 metallisk glindseude, øieliguende Pletter; de

usammensatte Børster deels smalle, deels med en bredere Eudedeel;

nederst i hvert Parapodie en Haarbørste P. Uttoralis Lev.

op. cit. pag. 11.

Ouuphidæ.

Middelstore eller store, af et stort Antal Ringe bestaaende For-

mer, i Almindelighed med hvælvet R\'g og flad Bug. Den temmelig

store, 2 Øine bærende, Hovedlap er fortil udtrukket i 4 korte og

tykke, palpeformige Forlængelser, af hvilke de øverste ere

meget mindre og smallere end de nederste, og bærer foran sin

bageste Rand 5 i en Bue stillede, lange, uleddede eller utydeligt

leddede, men med et tydeligt Grundled forsynede, traadformige

Følere. Bag Hovedlappen en enkelt, Parapodier manglende. Ring,

som temmmelig høit oppe paa Rygsiden undertiden bærer et Par

korte Følercirrer. Parapodierne, af hvilke de 3 forreste

Par ere skraat fremadrettede og tydeligt længere end de øvrige,

optræde i en enkelt Række paa hver Side. De forandre sig

jævnt bagtil, i det Mindste indtil en vis Grændse, deels i Hen-

seende til deres Form, deels i Henseende til deres Vedhæng.

Medens de nemlig fortil ere større, i Almindelighed langstrakt

kegleformige , i Spidsen løbende ud i 2 Læber, af hvilke i det

Mindste den ene er tunge- eller cirreformig, samt forsynede baade

med en vel udviklet Ryg- og Bugcirre, blive de bagtil mindre,

enten mere stumpt kegleformige eller sammentrykte, Læberne og

Bugcirrerne reduceres, de sidste blive til brede Opsvulmninger, og

i Sammenhæng med Rygcirrerne optræde enten enkelt traadformige

eller kamformigt grenede, og i sidste Tilfælde ofte spiralformigt

snoede Gjæller {Diopatra). Børsterne ere i Almindelighed
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usammensatte, sjelduere blandede med enkelte sammensatte. Medens

det første og undertiden tillige det andet og tredie Parapodie i

Almindelighed kun indeholder et forskjelligt Antal, ofte i Huden

indesluttede elle-r kun med Spidsen fremtrædende, langskaftede Krog-

børster eller Støttenaale med enkelt eller totandet Spids, bære de

øvrige foruden færre saadanne i Almindelighed tillige 2— 3 Slags

Børster, nemlig større, tyndt tilspidsede, oftest bræmmede, og smaa,

fine, glasklare, med et udvidet trekantet, meiselformigt Endeparti.

Undertiden findes tillige tynde Haarbørster. 2— 4 Analcirrer. Det

svagt fremkrængelige Svælg indeholder 2 Underkjæbestykker og 2

Kækker af forskjelligtformede Overkjæbestykker, af hvilke den

venstre indeholder 1 Stykke flere (5— 6) end den høire (4— 5).

Øverst findes 1— 2 smaa, under dem paa venstre Side 2 og paa

høire Side 1 stor savtakket Plade, som igjen omfatte 2 (1 paa

hver Side) opad tilspidsede, tang- eller hornformige Stykker, og

under dem findes paa hver Side et firkantet, pladeformigt. I den

øverste Deel optræder endnu paa hver Side et lille ydre Stykke.

Boe i gjennemsigtige, hornagtige eller udvendig med Smaasteen,

Plantelevninger, Sand og Dynd beklædte Kør.

Orersigt over Slægterne:

Første Ring med 2 Følercirrer; enkelt traadformige eller kam-

formigt_ grenede, ikke spiralsnoede, Gjæller . Onuphis Aud. & Edw.

Første Ring uden Følercirrer; enkelt traadformige Gjæller.

Hyalinoecia Mgrn.

Oversigt over Arterne

:

Onuplds :

Gjæller overalt enkelt traadformige; i de første 8 Parapodier

findes (ligesom i de øvrige) langskaftede, i Spidsen 2-tandede, Krog-

børster; Rør flade, besatte med Smaasteen og Lign.:

Kun første Parapodie forsynet med lutter Krogbørster, som

her have en enkelt, lige eller bøiet Spids.

O. conchylega Sars.

Mgru. 1867, p. 06.
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Baade første og andet Parapodic med lutter Krogbørster

med en Antydning af en Tand under Spidsen.

O. hyperhoræa A. Hansen.
? o. concliylega.

Mgrn. op. cit. 1879, p. 5.

Gjæller i en stor Deel af Legemet 2— 5-grenede; de første 8

Parapodier mangle Krogbørster, og de 3 føi'ste bære temmelig tynde,

i Enden i 2 lange, fine Spidser kløvede Børster; Eør cylindrisk,

beklædt med et Lag Dynd O. qvadricuspis Sars

op. cit. 1873, p. 16.

Hyalinoecia

:

Kun første Parapodie med lutter 2-taudede Krogbørster; Rør

cylindriske, gjennemsigtige, hornagtige fl. tubicola (Miill.)

Mgru. 1867, p. 67,

Ehlers op cit. p. 297.

Det er kun med Tvivl, at jeg opfører den af Armauer-

Hansen beskrevne O. kyperboræa som selvstændig Art, da den

kun i meget Lidt afviger fra O. concliylega. Hos de Exemplarer

af denne sidste Art, jeg har seet i Kjøbenhavns zool. Museum,

mangler andet Parapodie de bræmmede Børster, og de smaa, fine,

med udvidet Endedeel forsynede ere ofte skjulte under den ene

Tunge, saa at det for mig stiller sig som en Mulighed, at i\rmauer-

Hansen kan have overseet dem. I saa Tilfælde vilde der kun

være tilbage den svagt udviklede Tand, men ogsaa en saadan, om

end endeel svagere, har jeg seet hos O. concliylega. Men selv om

andet Parapodie hos de af Armauer-Hausen undersøgte Exem-

plarer virkelig mangler de smaa, fine Børster, turde dette Forhold

ligesaavel som Mangelen af de bræmmede Børster være underkastet

Variation , og maaskee der her ligesom hos Arterne af Lumhri-

nereis turde vise sig Forskjelligheder efter Dyrets Alder med Hen-

syn til de første Parapodiers Forsyning med Børster. Jeg har

derfor nærmest opført denne Art for at henvende Opmærksomheden

paa dette Forhold. Hos O. concliylega er det kun i de 3 første

') Ehlers anseer med Urette O. (Diofatra) socialis Ehl. for identisk

med denne Art. (Zeits. wiss. Zool., B. 25, p. 76 og 96.
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Parapodier at Støttenaalene eller de langskaftede Krogbørster have

enkelt Spids, og kun i et Par af de stærkeste er denne bøiet,

hvorimod den i de øvrige tyndere er lige. Jeg formoder, at det

Samme er Tilfælde med O. hyperhoræa.

Eunicidæ.

Middelstore eller store (enkelte Arter kunne naae en Længde af

4— 5 Fod), langstrakte, af mange Ringe (indtil 400) dannede Former,

som snai-t ere mere trinde med hvælvet Eyg og fladere Bug, snart

mere nedtrykte og imdertiden ganske flade. Den temmelig store, 2

Oine bærende. Hovedlap er fortil altid mere eller mindre dybt og

tydeligt indskaaret i to store afrundede Lapper (Palper), som ind-

tage hele Undersiden af Hovedlappen og her ere adskilte ved en

Læugdefure. Undertiden er der paa deres øverste Deel afsat et

Par lignende, men meget mindre. De svare til de hos forrige Fa-

mille paa samme Sted optrædende, men der meget stærkere frem-

trædende og skarpere begrændsede Dannelser. Fra Hovedlappens

bageste Deel iidgaae 3— 5 større eller mindre, leddede eller uled-

dede, i en Fiække siddende Følere. Bag Hovedlappen følge 2

børsteløse Ringe, af hvilke den anden, i Almindelighed meget smal-

lere, høit oppe paa Rygsiden kan bære 2 Følercirrer. Paa hver

Side findes en enkelt Række smaa, simpelt b^-ggede, oftest stumpt

kegleforraige, svagt sammentrykte Parapodier, som i Almindelig-

hed bære et øverste af usammensatte og et nederste af sammen-

satte Børster bestaaende Bundt og desuden 3— 5 store, tykke

med enkelt, to- eller flertandet Endedeel forsynede Støttenaale. I

sjeldne Tilfælde ere alle Børsterne usammensatte. Af usammensatte

Børster optræder der gjerne hos hver enkelt Art 2 forskjellige For-

mer, nemlig lange, tilspidsede, som oftest bræmmede, og smaa,

fine, glasklare med trekantet, udvidet, ofte i smaa Spidser udløbende

Endeafsnit. De sammensatte Børster have enten et middellangt, i

Spidsen med 2 Tænder eller Hager forsynet eller et langt, smalt,

haarformig tilspidset Endeled. Til hvert Parapodie hører en traad-

formig, leddet eller uleddet Rygcirre og en med stærkt udvidet,
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afrundet og opsvulmet Basaldeel samt et lille papilformigt Endeled

forsynet Bugcirre. I Almindelighed findes lige over Eygcirrens

(4rund, i en større eller mindre Deel af Legemet, af en, faa eller flere

Traade dannede, i sidste Tilfælde kamformigt grenede Gjæller. 4

Aualcirrer. Det svagt fremkrængelige Svælg er forsynet med 2

Underkjæbestykker og 2 Rækker af forskjelligtformede Overkjæbe-

stykker, af hvilke den venstre indeholder et Stykke flere (5) end

den høire (4). Øverst findes paa venstre Side 2 og paa høire Side

1 smaa, tandede Stykker og under dem paa hver Side et stort med

stærk, savtakket Rand. Under og indenfor dem findes 2 store, opad

tilspidsede, tang- eller horuformige og ved deres Grund 2 smaa,

fiirkantede, pladeformige. Øverst findes desuden udvendig 1—

2

smaa, supplementære Stykker.

Slægt: Leodice Sav.

Hovedlap med 5 Følere; Palper uden øverste Afsnøringer; to

Følercirrer paa anden børsteløse Ring; de sammensatte Børster med

middellangt, totandet Endeblad.

Arter :

De i Begj'ndelseu enkelte, senere med indtil lo— 17 Flige

forsynede Gjæller fra 3die— 5te til oOte—46de Ring.

L. norvegka (L.) Sav.

Mgrn. 1867, p. 64.

Ehlers op. cit. p. 347.

De i Begyndelsen enkelte, senere med 3— 8 Flige forsynede,

Gjæller fra 6te til næstsidste Ring; (færre Ringe;

større Halsring; trindere Krop end hos foregaaende;

beboer et papiragtigt Rør) . . . . L. Gunneri Storm

Op. cit. (1880) 1881 p. 92,

Lycoridæ.

Middelstore eller store, langstrakte, kraftigt byggede, af et stort

Antal Ringe (indtil 250) bestaaende Former med hvælvet Ryg og

flad Bug. Den temmelig store, fir- eller sex-kantede, 4 Øine bærende,
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Ho ve cl lap er paa sin smalle forreste Rand forsynet med 2 traad-

formige, uleddede Følere og paa de længere, skraa Siderande med

et Par store, to- (sjeldent tre-) leddede Palper, dannede af et meget

stort og tykt Grundled og et lille, ofte kuubformigt. Endeled ^). Paa

liver Side af Hovedlappens bageste Deel ndgaa -i kortere eller længere

traadformige Følercirrer, svarende til 2 børsteløse Eiuge, af hvilke

første ikke er udviklet, hvorimod anden, som har udviklet sig paa

dennes Bekostning, i Almindelighed i Længde overgaar de bagved

liggende Einge. Paa hver Side en enkelt Række af store, sam-

mentrykte , mere eller mindre tydeligt i en øverste og nederste

Green delte, i et forskjelligt Antal Tunger og Lapper udløbende

og sammensatte Børster bærende Parapodier, som snart kunne

være ens gjennem hele Legemets Længde, snart gradviis skifte

Udseende henimod Legemets bagre Deel. Børsterne, af hvilke

der i Almindelighed udtræder et enkelt Bundt fra den øverste Green

og to svagt adskilte Bundter fra den nederste Green, optræde hos

samme Dyr deels med kort, i Enden svagt bøiet, deels med langt,

smalt, tilspidset Endeled. Traadformige, temmelig korte Ryg- og

Bugcirrer, af hvilke de første hos nogle faa Former {Dendrone-

reis) i visse Ringe ere omdannede til stærkt grenede Gjæller. 2

Analcirrer. Under Kjønsmodenheden indtræder næsten altid en

mærkelig Omdannelse af Parapodierne og Børsterne, idet kun et,

hos de to Kjøn forskjelligt, Antal forreste Ringe undgaa denne

Omdannelse. Den bestaaer i, at der paa de i det Hele taget

meget forstørrede Parapodier udvikler sig et Antal store, tynde,

bladformige Flige, samtidig med at de sædvanlige Børster vige

Pladsen for lange, glasklare med langt, bredt, næsten knivbladfor-

migt, Eudeled. Denne Omdannelse af Parapodierne, som gjør Dyret

bedre skikket til Svømning, er stærkere hos Hannen end hos

Hunnen. Hos Hannen synes Rygcirrerne altid at være takkede

paa den nedre Rand. Saadanne omdannede Former henførtes tid-

ligere til en egen Slægt, Heteronereis Orst. , og betegnes nu som

') En meget afvigende Slægt {Micronereis) er beskreven af G lap årede

(Beob. p. 57).
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epitoke, i Modsætning til de ikke omdannede, atoke. Imidlertid

har man dog ogsaa truffet kjønsmodne Individer uden omdannede

Parapodier af Arter, hos hvilke denne Omdannelse er Eegel. Det

temmelig store, udkrængelige Svælg er ved en Indsnøring delt i 2

Einge, en bageste noget bredere og en forreste noget smallere, som

bærer 2 vandret stillede, bøiede, tilspidsede og med en savtakket

indre Kand forsynede Kjæber. I Almindelighed ere begge Einge i

udkrænget Tilstand udvendig forsynede med gruppeviis eller række-

viis ordnede, smaa, oftest tilspidsede, Chitinlegemer, de saakaldte

Paragnather, hvis forskjellige Gruppering afgiver et fortrinligt

Adskillelsesmærke mellem Arterne. Naar vi betegne Svælgets for-

reste Eing som Kjæberingen (forkortet Kr.) og den bageste som

Grundringen (Gr.), ville vi igjen i enhver af disse Einge be-

tegne de enkelte Paragnathsamlinger paa følgende Maade: den

øverste midterste som S I, de parrede øverste som S II, den nederste

midterste som S III og de parrede nederste som S IV. I Alminde-

lighed er i den bageste Eing S III og S IV smeltede sammen til

et halvriugformigt Belte.

Ofei'sigt over Slægterne:

I de 4 første Parapodiepar mangler det dorsale Børstebundt

samt Eyg- og Bugcirre Typhlonereis'^) Ar.-Hansen.

I de 4 første saavelsom i de øvrige Parapodiepar er det dor-

sale Børstebundt saavelsom Eyg- og Bugcirre tilstede:

Øverste Parapodiegreen med kun én Tunge : hvert Parapodie

med 2, ved Basis forbundne, Bugcirrer; lutter Børster

med langt, smalt Endeled; Svælg uden Paragnather,

med bløde Papiller paa Gruudriugen.

Ceratocephale Mgrn.

Hver Parapodiegreen mindst med 2 Tunger; enkelte Bug-

cirrer; Børsternes Endeled af forskjellig Længde ; Svælg

oftest med Paragnather Nei^eis (L.)

1) Dette Slægtsnavn er meget uheldigt, da Mangel af Ørne høist kan

benyttes som Ai-tsmærke.



232 . 75

Oversigt over Arterne:

Typhlonereis

:

Ingen Øine; Følercirrer kun lidt længere end Hovedlappen:

livert Parapodie med 4 Flige T. gr^acilis Ar.-Hauseu

Op. cit. 1879, p. 4.

Ceratocephale

:

Ingen Øiue; Hovedlap fortil med et Indsnit; Følerne og de

med et spidst Endeled forsynede Palper ved Grunden sammenvoksne

med hinanden; Børsterne i øverste Green lige, med heel Eand, i

nederste Green forneden med en Bøining og liaaret Eand.

C. Lovéni Mgrn.

1867, p. 61.

Nereis :

I den følgende Oversigt over Arterne af Slægten Nereis er

Parapodiernes Bj'gniug, nemlig Antallet og den relative Længde af

deres Flige samt Eygcirrernes relative Længde hovedsagelig be-

nyttet som Adskillelsesmiddel. Da der imidlertid hos mange Nereis-

Arter kun finder forholdsviis smaa Forskjelligheder Sted i Henseende

til Parapodiernes Bygning, er det i enkelte Tilfælde ikke saa ganske

let og undertiden næsten umuligt paa Basis af disses Form at for-

mulere Adskillelsen mellem to, forøvrigt vel adskilte Arter saa

skarpt og bestemt, at der ikke skulde kunne finde en Feilbestem-

melse Sted. Et langt sikrere Adskillelsesmærke haves i den for-

skjellige Bygning og Ordning af Paragnatherne; men da Svælget

kun undtagelsesviis udkrænges, naar Dyret lægges i Spiritus, og

man i modsat Tilfælde maa udtage og opklippe dette Parti, hvorved

det undertiden kan beskadiges saaledes, at det bliver mindre let at

faa en Oversigt over Paragnathernes Stilling, har jeg, idet jeg for

hver Art har givet Oplysning om disse, kun i et enkelt Tilfælde

udelukkende benyttet deres Anordning til Adskillelse mellem 2

Arter, af hvilke den ene {N. irrorata) ikke var mig bekjendt af

Selvsyn. De fra Parapodierne hentede Karakterer gjælde kun for

de ikke omdannede (atoke) Parapodier; men de tilsvarende epitoke

Former ville i ethvert Tilfælde kunne bestemmes efter Antallet og

Bygningen af de forreste, ikke omdannede Parapodier.
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I) Alle Børster med lang, smal, tilspidset Endedeel, som i de

nederste er c. ^Ii Gang saa lang som i de øverste. (Hvert Pa-

rapodie med c. 6 tynde Lapper, af hvilke den øverste er meget

stor, bladformig; Eygcirren naar ikke dennes Spids; Paragna-

ther : Gr. S I O— 2, S II en lille Gruppe af forskjellig Størrelse,

S III + IV en uregelmæssig Dobbeltrække; Kr. SI 1— 2, S II

en lille Gruppe, S III en langstrakt, tværstillet Gruppe, S IV

en bueformig Gruppe) N. virens Sars.

Mgni. 1865, p. 183, 1867, p, 56.

Ehlers op. cit. p. 559.

I) 2 Slags Børster: med langt, smalt, tilspidset og med kort, i

Spidsen svagt bøiet Endeled

:

2) I Legemets forreste Deel i øverste Parapodiegreen ingen

mindre, Børsternes Grund overragende Lap mellem de 2

store

:

3) I hvert Parapodie ere første, anden, og fjerde Lap over-

ordentlig lange og tilspidsede, c. 3 Gange saa lange som

høie (næsten 3 Gange længere end tredie ; anden tydelig læn-

gere og høiere end første) ; Eygcirren naar, i det Mindste i

de første 50 Ringe, ikke Spidsen af øverste Lap. (Paragna-

ther rudimentære eller mangle. Epitoke Form: hos $

de første 35, hos J de første 46 Ringe uforandrede).

N. longissirna Johnst.

Mgrn. 1865, p. 182, 1867, p. 57,

Ehlers op. cit. p. 525.

3) I hvert Parapodie ere første, anden og fjerde Lap aldrig 3

Gange saa lange som høie; Rygcirren 2—3 Gange saa lang

som øverste Lap:

4) I Legemets midterste Deel er øverste Lap tydelig læn-

gere (c. ^'-2 Gang) og meget høiere (c. 1 G.) end anden.

(Paragnather: Gr. S I O, S II 5—8, S III + IV en

øverste Række af større, i adskilte Grupper paa 1—

5

staaende , og et nederste , smalt Belte af smaa ; Kr.

S I 0—2, S II 5— 9, S III en smal, tværstillet Gruppe,
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S lY en smal, bueformig Gruppe. Epitoke Form: Hos $

de første 17, hos $ de første 20 Kiuge uforandrede).

N. fucafa Aud. & Edw. ^)

Mgrn. 1867, p. 53, 1865, p. 181,

? Ehlers op. cit. p. 546.

4) I Legemets midterste Deel er enten anden Parapodie-

lap større end første eller der er ringe Forskjel mel-

lem Størrelsen af første og anden

:

5) Mørke Einge adskilte ved lysere Tverbelter; Para-

podielapper temmelig lange og spidse. (Paragn. : Gr.

S 1 O, S II en lille, tværstillet Gruppe, S III + IV

en forreste Eække af større og et bageste smalt

Belte af spredte mindre; Kr. SI O— 1, S II en tre-

kantet Gruppe, S III en smal, tværstillet og S IV

en temmelig stor bueformig). . . N'. zonata Mgrn.

Mgrn, 1867, p. 46.

Ehlers op. cit. p. 510.

5) Legemet ensfarvet; Parapodielapper temmelig stumpe

og afrundede. (Paragn.: Gr. SI O, S II 4 store, i

Kors stillede, S III + IV et forreste Zigzagbelte af

større og et bageste Belte af smaa; Kr. S I 2—

3

bag hinanden, S II en smal, næsten torækket,

Gruppe, S III en smal, tværstillet Gruppe og S IV

en temmelig stor, halvmaaueformig, uregelmæssig,

tre- til fiirrækket. Epitoke Form: Hos $ de første

16, hos $ de første 19 Ringe uforandrede).

N. pelagica L.

Mgrn. 1865, p. 108, 1867, p. 47.

Ehlers op. cit.; p. 511.

2) I Legemets forreste Deel (undtagen i de allerforreste Einge)

i øverste Parapodiegreen en lille. Børsternes Grund dækkende

Lap, mellem de større:

Af denne Art har jeg ikke seet noget dansk Exemplar; thi et, af Hi-.

Tauber til Museet under dette Navn (Fanø, Collin) afleveret, Exein-

plar er N. diversicoJor.
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6) Deu øverste Parapodielap i et Antal forreste Ringe, i det

3Iindste fra 5te—9de Eing, stumpt og bredt afrundet, i

Legemets midterste og bageste Deel forlænget, smal, til-

spidset :

7) Rygcirren i Legemets forreste og midterste Deel ^'2—

1

Gang længere end øverste Parapodielap; Paragnather

kamformige Samlinger af med hverandre ved Grunden

sammenhængende Spidser. (5te — 9de Ring med stumpt

afrundede Parapodielapper, bag disse bliver Parapo-

diernes Form endeel forandret; Paragn.: Gr. S 1 O, S II

2 bag hinanden liggende, S III -|- IV en enkelt Række

af 6 smaa Kamme paa Ringens forreste Grændse ; Kr.

S I O , sno, S III 6 i en Dobbeltrække liggende

smaa Kamme, S IV, paa hver Side 2 Grupper af

Kamme, som danne en Vinkel med hinanden, den

nederste Deel dannet af 3—4 Længderækker. Epitoke

Form: hos 3 de første 15, hos $ de første 21 Ringe

uforandrede; Øine meget store).

N. DumeriU And. & Edw.

Mgrn. 1865, p. 182, 1867, p. 52 og 58,

Ehlers op. cit. p. 535.

7) Rygcirren i Legemets forreste og midterste Deel i det

Høieste en Smule længere end øverste Parapodielap;

Paragnather som hos de øvrige Nereis-AxiQx enkeltviis

staaende

:

8) Paragnather: Gr. S I O, S II en 2-rækket Bue,

S III -|- IV en forreste Række af store, spredte og

en bageste af talrige mindre; Kr. S I O, S II en

lille Række paa c. 5, S III en smal Dobbeltrække

og paa hver Side en enkelt Række paa 3, S IV en

uregelmæssig bueformig Gruppe, hvis nederste Deel

danner en trekantet Samling . N. Irrorata (Mgrn.) ^)

Mgni. 1867, p. 51.

^) De af Tauber op. cit. p. 98 nævnte Exemplarer af N. irrorata ere

N. Damerili.
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8) Paragiiather: Gr. S 1 3 i Trekant stillede, S II en

enkelt langstrakt, tværstillet, S III + IV en noget

uregelmæssig Dobbeltrække, Kr. SI 2— 3 bag hver-

andre stillede, S II en langstrakt, torækket Gruppe,

S III en torækket, tværstillet Gruppe, S IV en af-

rundet Gruppe. (Epitoke l'orra: hos $ de første 16,

hos 2 ^^6 første 21—23 Ringe uforandrede).

N. cultrifera Gr.

Ehlers op. cit. p. 461,

Claparede 1870, p. 439.

6) Den øverste Parapodielap overalt smal, tilspidset. (Para-

gnather: Gr. S I O, S II 4—6, S III -f IV et Belte af

smaa, uregelmæssigt stillede, spredte; Kr. S I O—2, S II

en smal, bueformig Gruppe, S III til S IV en smal, lang-

strakt, tværstillet Gruppe) N. diversicolor Miill.

Mgrn. 1867, p. 49.

Ehlers op. cit. p. 554.

Hesioiiidæ.

Smaa eller middelstore, temmelig korte, noget nedtrykte Per-

mer med et mindre eller middelstort (19— c. 90) Antal Einge. Den

lille, ofte bredt fiirkantede Hovedlap bærer i Almindelighed 4

Øine samt 2— 5, oftest korte Vedhæng, af hvilke de 2—4 sidde

respektive 1 — 2 paa hver Side, medens den uparrede, hvor den er

tilstede, enten sidder imellem dem eller længere tilbage. Naar der

er 4 parrede, ere de yderste enten, ligesom de inderste, uleddede

Følere eller, hvad der er det Almindeligste, 2— 3-leddede, stærkere

byggede og navnlig med et tykkere Grundled forsynede Palper.

Bag Hovedlappen findes paa hver Side 3—4 (hos en enkelt Form

kun 1) Par lange, loddede eller uleddede Pølercirrer, svarende

til 3—4 børsteløse, snart stærkt reducerede og med hverandre

sammenvoksne, snart tydeligt udviklede (t. Ex. Mkrophthalmus)

Eiuge. Paa hver Side en enkelt eller dobbelt Eække af Para-

podier, af hvilke Bugsidens, som bære sammensatte, med kortere

eller længere, enkelt eller totandet, Endeled forsynede Børster,
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ere vel udviklede, sammentrykte og ofte løbe ud i en eller flere

Tunger eller Flige. Naar Rygsideus ere tilstede, kunne de snart

være vel udviklede og af en lignende Bygning som Bugsideus, snart

reducerede til en lille Knude og bære i Forhold til deres Udvikling

et større eller mindre Bundt (undertiden kun nogle faa) Haarbørster.

Undertiden er det øverste Parapodie kun repræsenteret af en eller

to Støttenaale. Ryg- og Bugcirrer, af hvilke de første ere

lange og af en lignende Bygning som Følereirrerue. 2 Analcirrer.

Et temmelig kort, men vidt, næsten tøndeformigt, udkrængeligt

Svælg, ofte bestaaende af et forreste smallere og et bageste

videre Afsnit. Kjæber mangle eller ere rudimentære, og den for-

reste, undertiden indskaarne Rand er ofte forsynet med traadformige

Papiller.

Oversigt over Slægterne:

Hovedlap med en midterste, uparret Føler:

De 4 øvrige Vedhæng smalle, uleddede; 2 Øine; 3 Par

Følercirrer, siddende langt fra hverandre; øverste Pa-

rapodier mangle; en halvmaanedannet Plade mellem de

2 Analcirrer [^Mia^ophthahnus Meczn.]

Af de 4 øvrige Vedhæng ere de yderste 2-leddede Palper;

4 Øine ; 3 Par FølerciiTcr, siddende tæt sammen ; øverste

Parapodier vel udviklede ; ingen halvmaanedannet Plade

mellem de 2 Analcirrer. (Snabel uden Papiller).

Ophiodro'inus Sars.

Hovedlap uden en midterste uparret Føler; (4 Øine; 3—4 Par

Følercirrer, siddende tæt sammen; øverste Parapodier rudimentære;

Snabel med Papiller') Castalia (Sav.) Ørst.

Oversigt over Arterne:

[^Microphtlialmus]

:

Den midterste uparrede Føler længst; Øine meget smaa; Føler-

cirrer ligesom Cirrerne temmelig korte, Rygsidens længst; foruden

de med et smalt tilspidset Endeled forsynede Børster i hvert Bundt

øverst en med karaformigt Endeled. (Helgoland) . [M. Sczelkowi Mecz.]

Zeitsch. wiss. ZooL, B. XV, 1865, p. 334.
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Ophiodronius

:

Øine punktformige ; den uparrede Føler af Længde med Hoved-

lappen, siddende i Linie med første Øieupar ... O. roseus Malm.

Op. cit. p. 82.

Øine vel udviklede; den uparrede Føler meget kortere end Ho-

vedlappen, siddende paa Hovedlappens forreste Eand; (Hovedlap bag

den uparrede Føler med et gjennem hele dens Længde løbende

smalt, af 2 dybe P'urer begrændset Længdebelte: begge Parapodier

løbe ud i en lang, smal, cirrelignende Flig; Bugsidens Børster m^å

langt, smalt, haarformig tilspidset Endeled). . . O. vittatus Sars. ^)

Mgrn. 1867, p. 31.

Castalia :

Følercirrer (ligesom Cirrerne tydeligt loddede) paa hver Side

8; Svælg i det Høieste med 2 Indsnit, et øverste og et nederste;

(ingen Rygbørster, men 1— 2 Støttenaale)

:

Antenner og Palper af Hovedlappens dobbelte Længde:

Svælg i Eauden med en enkelt Kreds af 20 smalle,

cylindriske Papiller C. longicornis Sars^)

Mgrn. 1867, p. 31.

Antenner og Palper af Hovedlappens Længde; Svælg i

Eanden med en tæt Dobbeltkrauds af talrige smalle,

cylindriske Papiller C. aurantiaca Sars.

Mgru. 1. c.

Følercirrer paa hver Side 6; Svælg ved 8 Indsnit: et nederste

skarpt og bredt og et foroven paa hver Side, delt i 3 Læber, for-

synede med Papiller. (Paa hver Side af det nederste Udsnit et lille,

chitinagtigt Fremspring)

:

Da Tauber opfører den middelhavske Stcpliania flexuosa d. Ch. som

muligviis synonym med O. vittatus, skal jeg bemærke, at denue

Form afviger aldeles bestemt fra vor Art ved at mangle Hovedlappens

Længdebelte, ved de langt mindre Parapodieflige samt de i Enden

2-kløvede Børster. (Claparkle, Mém. Soc. de Phys. de Geneve 1870,

p. 482). Et af M'Intosh til det Zool. Museum under Navn af O. vit-

tatus sendt Exemplar (fra Hebriderne) afviger i flere Forhold, blandt

Andet ved at mangle Hovedets Længdebelte fra vor Art og vil rime-

ligviis vise sig at være en ny Art.

Det af Tauber op. cit. p. 93 nævnte Exemplar er C. jnoictata.

6
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Eygbørster 3—6; (Snabel med 10 Papiller: 4-4-3 + 3;

Tølercirrer og Cirrer utydeligt leddede).

C. punctata (MulL)

Mgrn. 1. c.

Rygbørster mangle (derimod 1—-2 Støttenaale):

Følercirrer og Cirrer utydeligt leddede; Snabel med 10 Pa-

piller (4-1-3 + 3) C. Fabricii Mgrn.

? C. arctica Mgrn. 1867, p. 32,

Tliéel op. cit. p. 37.

Syllidæ.

Smaa, oftest langstrakte, smalle, noget nedtrykte, af et tem-

melig stort Antal Ringe bestaaende Former. Den temmelig store, i

Almindelighed bredt afrundede, 2—6 Øine bærende Hovedlap

er oftest fortil forsynet med 2 større eller mindre, frie, lappeformige

eller med hinanden i forskjellig Grad, undertiden til en heel Lap

sammensmeltede, Palper^), som i enkelte Tilfælde ere forsynede

med eller udtrukne i 1- -2 traadformige Vedhæng (Palpefølere).

Følere kunne hos enkelte Former mangle, men optræde i Almin-

delighed i et Tal af 2—3, af hvilke de parrede sidde 1 paa hver

Side af Hovedlappens forreste Rand, den uparrede lidt længere til-

bage. Den første børsteløse Ring-), som undertiden kan være

sammensmeltet med Hovedlappen, er i Almindelighed forsynet med

2 Følercirrer; men undertiden mangler den ene eller begge.

Paa hver Side en enkelt Række af simpelt byggede, svagt sammen-

trykte Parapodier, som bære et i Almindelighed lodret stillet Bundt

af faa, paa enkelte Undtagelser nær^) sammensatte Børster med kort

eller middellangt, i Spidsen svagt bøiet. Endeled; i Almindelighed er

M De to, hver i 2 traadformige Følere udløbende. Vedhæng hos Auto-

lytus o , opfatter jeg som Palper. I det Hele taget turde det være et

Spørgsmaal, om noget Medlem af denne Familie ganske savner Palpe-

dannelse eller om en saadan ikke i det Mindste er antydet ved en

Længdefure paa Undersiden af Hovedlappen.

^) Hos Autohjtus o ? findes undertiden 2 børsteløse Ringe, af hvilke

2den, som hos o bære de meget lange Cirrer, har et Par rudimen-

tære Parapodier.

^) Se Slægtsoversigten samt Indledningen p. 173.
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dog den øverste Børste i hvert Bundt usammensat, med bøiet, til-

spidset Endedel. Hos kjønnede eller kjønsmodne Exemplarer optræder

desuden i en større eller mindre Deel af Legemets Længde Bundter

af lange, tynde Haarbørster, som ikke sidde i tydelige Parapodier.

Ryg- og Bugcirrer, af hvilke de første ofte ere lange. Ikke

sjeldent ere Rygcirrerue til første børstebærende Ring længere end

de øvrige. 2 Analcirrer. Hvor Tarmkanalen er fuldstændigt ud-

viklet, bestaaer dens forreste Deel af et rørformigt Afsnit, Skede-

røret, som bagtil er forbundet med et kortere eller længere, cylin-

drisk, meget tykvægget Maveafsnit, i hvis YæggQ er indleiret talrige,

rækkeviis ordnede Kjertier. Der, hvor Skederøret og Kjertelmaven

støde sammen, udgaar som en umiddelbar Fortsættelse af den

sidste et i Skederøret frit liggende, paa den forreste Rand ofte med

Papiller og et Stykke bag denne i Almindelighed med en eller

flere Chitinspidser væbnet, udstrækkeligt Snabelrør, som, naar

det strækkes ud, bliver omgivet af det udkrængede Skederør.

Undertiden følger efter Kjertelmaven foran den egentlige Tarm et

Afsnit, i hvilket fra hver Side indmunder en langstrakt, sækformig

Kjertel. Hos en stor Deel af denne Families Former optræder

Generationsskifte, idet Formering ved Knopskydning eller

Deling (se p. 178) skifter med kjønnet Formering. De kjønnede

Individer, som undertiden vise ydre Kjønsforskjel {Autolytus), af-

vige baade i den ydre og indre Bygning fra de kjønsløse. For-

uden andre Forskjelligheder ere de, som før omtalt, forsynede med

lange Haarbørster, og deres Tarmkanal har en mindre fuldkommen

Bygning, idet det udstrækkelige Snabelrør og Kjertelmaven mangle.

Derimod findes en fuldt udviklet Tarmkanal, hos kjønsmodne In-

divider i Almindelighed ogsaa de lange Haarbørster, hos saadanne

Arter, som mangle Generationsskifte.

Oversigt over Slægterne:

I den folgende Oversigt udtrykkes Tilstedeværelsen af Genera-

tionsskifte ved 2 paa hinanden følgende forskjellige Kors (-|- x),

hvorimod 2 paa hinanden følgende ens Kors (-|

—

[-) skal udtrykke



84 241

Mangel af Generationsskifte. Hvor begge Tegn forekomme (+ x)

(-1—(-), vil det sige, at Generationsskifte forekommer hos nogle,

men mangler hos andre Arter af Slægten. Hvor Forholdet er ube-

kjendt, sættes intet Tegn.

1) Alle Børster usammensatte: (Hovedlap ved en forreste lille Ind-

skjæring delt i 2 smaa, palpeagtige Fremspring, med 3 meget

smaa Følere og paa hver af de bageste Siderande (ved Sammen-

smeltning med første King) med 2 korte Følercirrer ; i Legemets

forreste Trediedeel findes meget korte Cirrer; øverste Børste-

bundter repræsenterede af en stor, bøiet Krog og entynd, i Al-

mindelighed i Huden indesluttet. Børste) . . Ancistrosyllis M'Int.

1) Bugsidens Børster sammensatte; undertiden øverste Bundter af

lange Haarbørster:

2) Rygsideu med 6 Eækker af kugleformige Opsvulmninger;

(Hovedlappens Vedhæng: 3 Følere og 2 heelt paa Under-

siden siddende Palper, alle korte, tykke og brede; Eygcirrer

repræsenterede af de 2 yderste Rækker af Opsvulmninger;

Snabelrør uden Tænder) Eurysyllis Ehl.

Polymastus Clap.

2) Rygsiden uden Rækker af kugleformige Opsvulmninger:

3) Hovedlappen (fortil dybt indskaaret) sammensmeltet med

første børstebærende Ring og kun bærende 2 Vedhæng;

(lange Haarbørster) (-[- x, -\—h) • Syllis Sav. (^ eller $)
Chælosyllis Mgrn.

3) Hovedlappen ikke sammensmeltet med første børste-

bærende Ring, med flere end 2 Vedhæng:

4) Fra den bageste Rand af den, med Hovedlappen sammen-

smeltede, første, børsteløse Ring udgåa 2 bagtilvendende,

frie, ovale, fimrende Lapper; (Hovedlappen med 2 smaa,

afrundede Palper; Følere og Cirrer lange; Snabelrør

med en Kreds af Tænder) Pterosyllis Clap.

Gattiola Mgm.

4) Ingen bagtilvendende, frie, fimrende Lapper:

5) Hovedlappens bageste Deel dækket af en tynd, halv-

maaneformig Membran
;
(Hovedlappeus forreste Deel,
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som er indskaaret i 2 smaa, palpeagtige Lapper,

ved en Tværfure afsat fra den øvrige Deel; dens

Vedhæng og Cirrerne korte) . . Umhellisyllis Sars.

5) Hovedlappens bageste Deel ikke dækket af en halv-

maaneformig Membran

:

6) Fra Hovedlappens forreste Deel udgaa 2 tykke,

lappeformige, frie eller kun ved Grunden sam-

mensmeltede, aldrig i traadformige Vedhæng ud-

løbende Palper; (Hovedlappens Vedhæng og Eyg-

cirrer vel udviklede; Snabelrør, hvis det findes

(se p. 240), med en enkelt Tand), (-fx, + -f-)

SjjlUs Sav.

6) Palperne ere enten 1) rudimentære (kun an-

tydede ved en Længdefure paa Undersiden);

2) i Størstedelen af eller hele deres Længde

sammensmeltede med hinanden og kun adskilte

ved en Længdefure paa Undersiden og undertiden

et lille Indsnit i Spidsen; eller 3), hvis de ere

frie, hver løbende ud i 2 traadformige Vedhæng:

7) Børsternes Endeled (meget lille) med stærkt

totandet Spids (-[- x):

8) To store, frie, hver i 2 traadformige Ved-

hæng udløbende Palper; (Hovedlappens

forreste Rand med to meget korte Følere;

i Nærheden af Hovedlappen udgaa tre

meget lange og svære Vedhæng, af hvilke

i det Mindste de to yderste tilhøre anden

Ring; en Deel af Legemet med lange

Haarbørster; Snabelrør og Kjertelmave

mangle) Autolytus {$) Gr.

8) De mere eller mindre vel udviklede, under-

tiden rudimentære Palper aldrig frie eller

løbende ud i traadformige Vedhæng; (Ho-

vedlappen med 3 vel udviklede Følere):
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9) En Deel af Legemet med lange Haar-

børster; Snabelrør og Kjertelraave

mangle; (Rygcirrer stærkt udviklede).

Autolytus (5) Gr.

9) Legemet uden Haarbørster ; Snabelrør

og Kjertelmave tilstede, det første i

Randen med en Kreds af Tænder.

Autolytus (0) Gr.

7) Børsternes Endeled med en enkelt Spids;

(Snabelrør med en enkelt Tand; Haarbørster

hidtil kun fundet hos $):

10) Midterste Føler længere tilbage end de to

andre; (Hovedlappeu sammensmeltet med

første børsteløse Ring, som bærer 1—

2

Følercirrer paa hver Side); alle Vedhæng

i Almindelighed opsvulmede ved Grun-

den; Legemet i Amindelighed med smaa

Papiller. (-]—|-) . . Sphærosyllis Clap.

LO) Alle tre Følere i en Linie mellem Ho-

ved- og Palpelap; (0—1 Følercirre).

Cirrer meget korte, ikke opsvulmede ved

Grunden; Legemet uden Papiller. (-\—|-)

Kxogoiie Ørst.

Oversigt over .årterue:

AncistrosyUis

:

Hovedlap med et Par store, sidestillede Øine ; de to Følere lidt

bag Indskjæringen, den tredie foran Hovedlappens bageste Rand;

Cirrerne paa første frie Ring længere end de øvrige; Parapodier

og Cirrer med smaa Papiller; af Bugsidens Børster de øverste

længere, tyndt tilspidsede; de nederste kortere med svagt krog-

formig bøiet Endedeel A. grønlandica M'Int.

Trans. Linu. Soc. 2. S.

Vol. I, Zool., 1879, p. 502.
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Kurysyllis

:

Hovedlappeii med 4 linsebæiende Øine; første børsteløse Eing

med en nedre, til eu Bugcirre svareiide, kugleformig Opsvulmning;

Børster meget korte med meget lille Endeblad; en meget stor og

tyk, i Enden kugleformig opsvulmet og med en lille Spids forsynet

Støttenaal E. tuberxidata Ehl.

P. paradoxtis Clap.

Glan; zool. 1864, p. 569.

Umbelliai/llis

:

Første børsteløse Eing paa hver Side med en meget lille

Følercirre samt omkring Munden med 5 runde Papiller; Børster

med langt, lige Endeblad; Legemet paa Eygsideu med 2 Længde-

rækker af rektangulære, mørke Pletter U. fasciata Sars

Oa some remark, forms o. s. v.

1872, p.41.

Pterosyllis

:

Børster i Enden med enkelt Spids . . P. fiywiardnca (Mgrn.)

1867, p. 38.

Sphærosyllis :

Palper meget korte og brede; Hovedlappen med 4 bageste store

og 2 forreste smaa, linsebærende Øine; deu første, med Hoved-

lappen sammensmeltede, børsteløse Eing med kun 1 Par Føler-

cirrer; Eygcirrerue til første børstebærende Eing ikke længere end

de øvrige S. latlpalpis n. sp.

s. hystrix Tauber (non Clap.;

Ann. danica p. 95.

Exogone :

Følere køUeformige; ingen Følercirrer; 2 forreste større og 2

bageste mindre (paa første Eing siddende?) Øine . E. tiaidina Øxst.

Arch. f. Naturg. ll,i, 1845, p. 20.

Si/Uis :

1) Med Snabelrør og Kjertelmave (se p. 240):

2) Bugbørster med i Spidsen tokløvet Eudeblad:

3) Endebladet middellangt; Snabelrør med en haard, fint

tandet Eand og bag denne med 2 Kredse af bløde Pa-

piller, c. 10 i hver ; naar Haarbørster findes, begynde de

paa 17de Eing:
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4) Palper korte, ægformige, meget stærkt adskilte; Fø-

lere og Rygcirrer uleddede . . S. Blomstrandi (Mgrn.)

1867, p. 40.

4) Palper langstrakte, ikke stærkt adskilte; Følere og

Kygcirrer tydeligt leddede . . JS. moniUcornis (Mgrn.)

1867, p. 41.

3) Endebladet langt, smalt; Suabelrør uden haard, tandet

Eand, med en enkelt Kreds af 10 bløde Papiller; naar

Haarbørster findes, begynde de paa 12te— 15de Ring.

Palper bredt ægformige; Følere og Rygcirrer uleddede

eller utydelig leddede S. compacta (Mgrn.)

1867, p. 40.

2) Bugbørster med i Spidsen udeelt Endeblad:

5) Følere og Følercirrer kølleformige, utydelig leddede; Ryg-

cirrerne (leddede) afvekslende lange og korte.

S. longicirrata (Ørst.)

Nat. Tidssk. 1844 -45, p. 408.
')

5) Følere og Følercirrer ikke kølleformige, ligesom Rygcir-

rerne tydelig leddede; Rygcirrer ikke afvexlende lange og

korte

:

6) Rygcirrer med 8—16 Led.

Hver Ring paa Rygsiden med et mere eller mindre

vel udviklet, ofte paalaugs og paatværs afbrudt,

grønt Tværbaand S. armillaris Miill.

Mgrn. 1867, p. 42.

6) Rygcirrer med 20— c. 30 Led:

7) De enkelte Ringe paa Rygsiden tydelig delte i flere

Smaaringe; i en stor Deel af Legemets Ringe ere

de smalle Mellemrum mellem de enkelte Ringe og

i en Deel af dem et smalt midterste Belte paa

hver Ring hvide; Rygcirrer med 20—25 Led:

8) Legemet stærkt afsmalnende fortil og bagtil; de

første 10 Ringe ikke eller utydelig delte i Smaa-

M Taubers SylUdes longocirrata er et Brudstykke af Castalia fwnc-

tata.
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ringe; (levendefødende o: det bag 41de Ring

dannede, til et Kjønsdyr svarende, levendefødende

Afsnit uden Haarbørster og Hovedlap (?).

S. incisa Fabr.

Mgrn. 1867, p. 44.

8) Legemet ikke stærkt afsmalnende fortil og bagtil;

de første 10 Ringe, ligesom de senere, tydelig

delte i Smaaringe. (Ved den paa sædvanlig

Maade foregaaende Deling frembringes et, med

lange Haarbørster forsynet, kjønnet Individ bag

40—50de Ring.) S. fasciata Mgrn.

1867, p.43.

7) De enkelte Ringe paa Rygsiden ikke tydelig delte

i Smaaringe; ingen lysere Tværbaand; Cirrer med

20—32 Led S. Fahricii Mgrn.
f s. armillaris Fab.

? S. cornuta Rathke.

Mgrn. 1867, p. 44.

i) Uden Snabelrør og Kjertelmave {$, 5).

Bugbørster med langt, smalt, tilspidset, i Enden svagt to-

kløvet Endeblad; Rygcirrer med c. 30 Led . S. Ørstedi (Mgrn.)

1867, p. 45.

Autolytus

:

Hanner

:

Anden Ring (som bærer de meget lange Følercirrer) uden

Børster

:

o; første Ring med kun et Par Følercirrer; Haarbørster

findes lige til Legemets Ende "A. prolifer (Miill.)

Mgrn. 1867, p. 32.

6; første Ring med 2 Par Følercirrer; de 10—20

sidste Ringe uden Haarbørster A. longiÉetosus Ørst.

Mgrn. 1867, p. 34.

Anden Ring med Børster.

Fra Hovedlappens bageste Deel strække sig 2 lange, smalle,

bagtil- og udadløbende (formodentlig fimrende), ikke frie

rt lu

æ o
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Fortykkelser heu over de forreste Hinge; første Ring

med 2 Par Følercirrer; børstebærende Einge i Legemets

forreste Deel 14. Legemets bageste Deel uden Haar-.

børster A. Alexandri Mgrn;

Mgrn. 1867, p. 37.

Hunner

:

Fra Hovedlappens bageste Deel strække sig 2 lange, smalle,

bagtil- og udadløbende (formodentlig fimrende), ikke frie Fortykkel-

ser hen over de forreste Ringe.

Første Ring med 2 Par Følercirrer; Legemets forreste Deel

bestaaende af 14 Ringe A. Alexandri Mgrn.

Fra Hovedlappens bageste Deel udgaa ingen smalle Fortyk-

kelser:

2; første Ring med 1 Par Følercirrer; Haarbørster

findes lige til Legemets Ende A. iwolifer (Miill.)

6; første Ring med 2 Par Følercirrer, anden Ring

børsteløs A. longisetoms (Ørst.)

A. incertus Mgrn.

13; A. Newtoni Mgrn.

Mgrn. 1867, p. 36.

Kjønsløse

:

Fra Hovedlappeus bageste Deel udgaa 2 store, bredt afrundede,

af en opliøiet (formodentlig fimrende) Rand omgivne, ikke frie For-

tykkelser; Farve lysebrun med 3 mørke Længdebaand nedad Ryggen.

A. Alexandri 'i Mgrn.

.4. prismaticus (Fabr.)

(Tab. VII, Pig. 10.)

Fra Hovedlappens bageste Deel udgaa ingen Fortykkelser.

Farve lysebrun, Parapodier brune og Ryggen tegnet med mere

eller mindre tydelige Tværrækker af rødbrune Pletter.

A. prolifer (Miill.)

Greef: Årch. f. Naturg.

32,1, 1866, p. 352.

7 A. fallax Mgrn. 1867, p. 33.

Da den nys givne Oversigt over Syllis- og Autolytus-Arterne

indeholder de første Tillæg til Kundskaben om de hertilhørende,

nordiske Former, siden Malm green s Arbeider udkom, skal jeg

u
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her supplere dem med nogle Bemærkninger. Af Syllis monilicor-

nis Mgru. er der i danske Farvande fundet et enkelt Exemplar,

forsynet med lange Haarbørster fra den 17de Ring, medens de af

Malmgreen fundne Exemplarer kuu havde korte Børster. I Over-

eenssteramelse med Clap åredes Erfaring, at de med ringe Seg-

mentantal forsynede Arter mangle Generationsskifte, er det rimeligt,

at dette er Tilfælde med S. Blomstrandi og S. monilicor-nis (Clap.

Glan. zoot., Mémoires Soc. Physique. Geneve 1864
, p. 527). Fra

Grønland findes paa Kjøbenhavns Zool. Museum 2 Si/Uis-Arier, af

hvilke den ene ligesom S. vivipara Krohn (Arch. f. Naturgesch.

35,1, 1869, p. 197) er levendefødende. Paa Grund af, at de

enkelte Einge ere tydelig delte i flere Smaaringe samt forsynede

med tydelige, noget lysere Mellemrum, havde jeg først henført

denne Form til SylUs fasckda, idet jeg opfattede denne som syno-

nym med S. incisa Fabr. ; thi den eneste Forskjel, Malm green

angiver mellem disse 2 Arter, er, at den sidste bliver meget

smallere mod begge Ender. Da imidlertid hos S. fasciata Mgrn.

den til et nyt Individ hørende. Æg indeholdende, bageste Deel af

Legemet er forsynet med begyndende Haarbørster, hvorimod hos de

grønlandske Exemplarer det 'tilsvarende, langt stærkere udviklede,

temmelig store Unger indeholdende, Afsnit ganske mangler saadanne,

har jeg henført denne Form til S. incisa, saa meget mere, som den

er tydelig smallere fortil. Desuden afviger den fra Malmgreens

Afbildning af S. fasciata deri , at de første c. 10 Ringe ikke saa-

ledes som hos denne er tydelig deelt i Smaaringe. For den anden

grønlandske Art har jeg beholdt Malm greens Navn S. Fabricii

og som muhgt Synonym under denne henført den ubekjendte og i

en Oversigt uanvendelige S. cornuta Rathke.

Medens man hidtil, saavidt jeg veed, i det Hele taget kun for 2

Autoli/tus-Artevs Vedkommende kjender begge Kjøn, eller rettere sagt,

vide, at de høre sammen, nemlig A. jJrolifer (Miill.) og A. cornutus

Ag., har jeg i 2 Autolytns-YoxmQx fra Grønland fundet respektive

Hannen og Hunnen til 2 af Malmgreen beskrevne Former, nem-

lig til A. Alexandri og A. longisetosus $. Den første giver sig let
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tilkjende ved Besiddelsen af 2 lignende, fra Hovedlappens bageste

Deel ndgaaende, lange, smalle Fortykkelser som de, der sees i

Malmgreens Figur af Hunnen. Forøvrigt har den et lignende

Antal Einge (14) i Legemets forreste Deel, som Hunnen. Den

anden. Hunformen, har jeg henført til A. longosetosus $, baade,

fordi den er taget sammen med denne og paa Grund af flere over-

eensstemmende Forhold. Saaledes er anden Ring ligesom hos Hannen

imod Sædvane børsteløs, og der lindes ligesom hos denne 6 børste-

bærende Ringe i Legemets forreste Deel. Det er den samme Form,

som Malm green har beskrevet under Navnet A. incertus og Fa-

bricius som N. hifrons. Vi se saaledes, at medens der hos

A. cornutus Ag. og A. prolifer i Legemets forreste Deel er en

Ring flere hos det ene Kjøn end hos det andet, er hos de to foran-

nævnte Arter dette Tal ens for begge Kjøn. Fra Grønland hid-

rører ligeledes en kjønsløs Form, som stemmer med Fabricii Nereis

prismatica. Den har ligesom A. Alexandri et Par, fra Hovedlappens

bageste Deel udgaaende. Fortykkelser; men da de have en ganske

anden Form end de hos denne forekommende, har jeg kun med

Spørgsmaal henført den til denne Art. Et Par lignende langstrakte

Fortykkelser, som findes hos ^. ^^ej:-rtnrfn, er af Claparéde fundet

hos A. scapularis fra Middelhavet (Glan. zoot. Mém. Soc. de Phys.

Geneve 1864, p. 567). De maa ikke forvexles med de frie Nakke-

vedhæng hos PterosylUs. Den nordiske Art af denne Slægt afviger,

saafremt Malmgreens Tegning er rigtig, paa en ejendommelig

Maade fra de øvrige Arter, idet de 2 frie Vedhæng udgaa, fra

Bagranden af den med Hovedlappen sammensmeltede første Ring,

hvorimod de hos de øvrige Arter udgaae fra selve Hovedlappens

bageste DeeP). Endelig foreligge fra Grønland nogle faa Exem-

plarer af A. prolifer {$, $, 0). Hunnen har vel 3 børstebærende

Ringe i Legemets forreste Deel; men da det endnu er et meget lille

Exemplar, turde den bageste være bestemt til at faa Haarbørster.

At i Clap åredes Tegning af P. formosa den første, Følercirrer

bærende, Ring er forsynet med Børster, turde bero paa en Feiltagelse.

(Clap. Beobacht. iiber Anat. u. Entwickel. o. s. v., 1863, T. XIII, 30.)
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Nerillidæ n. f.

Deuue Familie indeholder kun en eneste Art, en kort, ned-

trykt Form, som kun uaaer en Længde af 5 Mm. og har det

mindste Eingantal, som kjendes hos nogen Børsteorm, nemlig for-

uden Hovedlappeu kun 9 Einge. Den store, afrundede Hovedlap

er udstyret med 4 linsebærende Oine og 5 Vedhæng, nemlig 3

lange, loddede, fra den forreste Eand udgaaende Følere og 2

korte, ovale, stilkede, fimrende Legemer, som udgaae fra

Undersiden, udfor Midten af Siderandene. Første Eing er børste-

bærende og forsynet med en fiirleddet Cirre af en lignende Byg-

ning, men kun halv saa lang som Følerne. P arapodierne, af

hvilke der findes en enkelt Eække paa hver Side, ere store, af-

rundede, fra det øvrige Legeme ikke afsatte, Ophøininger. fra hvert

af hvilke der udgaa 2, med deres Basis sammenstødende og opadtil

divergerende Bundter af faa tynde, haarformige Børster. Der findes

ingen Gir rer af samme Beskaffenhed som paa første Eing; men

midt imellem de to Bundter udgaar fra Spidsen af Parapodiet et

temmelig kort, langstrakt kegledannet, uleddet Vedhæng. Sidste

Led ender med 2 korte, treleddede Analcirrer. Fordøielseskanalen

bestaaer af et muskuløst (ikke udkrængeligt?) Svælg, et kort

Spiserør og en med Tænder besat, først maveagtig udvidet og der-

paa rørformig afsmalnende Tarm uden Indsnøringer. Hos Hunnerne

ligge Æggene ikke frit i Krophulen, men i 2 Sække i Legemets

bageste Deel.

Slægt: Nerilla Schmidt.

Art: N. antennata Schmidt.

Claparede : Beobacht. iiber Anat. u. Entwickel. o. s. v., 1863, p. 48.
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Forklaring til Figurerne.

Tab. VII.

rig. 1. Trachelophyllum Liltkeni n. g. et sp.

— 2. HovecUap med Følercirrer af samme Djt.

— 3. Et Parapodie af samme Dyr.

— 4. Hovedlap med Følercirrer af Phyllodoce maculata L.

— 5. Hovedlap med Følercirrer af Notofhyllum foliostim Sars.

— 6. Snabel af Eteone striata u. sp., seet nedenfra.

— 7. Snabel af Eteone villosa n. sp., seet ovenfra.

— 8. Snabel af Eteone cylindrica Ørst., seet ovenfra.

— 9. Et af de forreste Parapodier af Nauphanta celox (J), Greef.

— 10. Forreste Deel af Aiitolytus Alexandri? Mgrn. , den kjønsløse

Form.







N.F.VM.18S2. Tab VII.

Levinsen del. TryW hos LW.Te^^ner&KittendoTi! G.Gordtslitli.
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(Aftryk af Vidensl;. Meddel, fra den naturh. Foren, i Kjøbenhavn. 1883
)

Systematisk-geografisk-Oversigt over de nordiske

Annulata. Gephyrea, Chætognathi og Balanoglossi.

Ved

G. M. R. Levinsen.

Ånden Halvdel.

(Hertil Tab. II off III.)

Sphærodoridæ.

Mindre eller meget smaa, snart langstrakte, smalle, cylindriske,

snart korte, brede og nedtrykte Former, henlioldsviis bestaaende af

et middelstort eller ringe Antal (c. 50—18), ikke ved Tværfurer

adskilte Segmenter. Legemets Ovei-flade er temmelig tæt besat

med traad-, kølle- eller kegleformige Papiller af forskjellig Størrelse,

af hvilke nogle store, kugleformige, som indeholde ormformige Kirtler

og ere ordnede i et forskjelligt Antal (2— 10) Længderækker, navnlig

ere iøinefaldende. Hovedlappens og Legemets Vedhæng ere repre-

senterede af lignende traad-, kølle- og kegleformige Papiller. Den

til Hovedlappen svarende, fra det øvrige Legeme ikke afsatte,

forreste Deel er forsynet med 2—4 Øine, af hvilke i det Mindste

2 ere lindsebærende, og har paa sin forreste Siderand paa hver

Side 2 korte, traad- eller kølleformige Følere, som ere endeel

større end de øvrige Papiller af samme Form. Det børsteløse Mund-

segment bærer et Par, til Følercirrer svarende. Vedhæng, sOm

enten ligne de paa Hovedlappen forekommende eller de før omtalte

store, kugleformige Papiller. Paa hver Side findes en enkelt Eække

af stumpt kegleformige, i Almindelighed ligeledes med smaa Papiller
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besatte P ara podier, sora hvert bærer et enkelt Bundt af faa

Børster. Disse ere enten sammensatte, med et middellangt, krog-

formig bøiet Endeled eller usammensatte (Krogbørster), som ligne

Skaftdelen af de sammensatte. Medens der over Parapodiet paa

Kygcirrens Plads sidder en af de føromtalte store kugleformige

Papiller, bærer Parapodiet paa eller under sin Spids 1— 2 smaa

traad-, kølle-, kegle- eller bladformige Legemer. Den sidste børste-

løse Ring ender igjen med et Par af de store kugleformige Papiller.

Et med Papiller besat, kjæbeløst, i udkrænget Tilstand omvendt

kegleformigt Svælg fører over i en, frit i Krophulen liggende

(Dissepimenter mangle), mere eller mindre stærkt bugtet, Tarm.

Oversigt over Slægterne:

Rygsiden med 2 Rækker af kugleformige Hudkapsler, som

hver ender med en lille rund Papil; Mundsegmentet med et Par

lignende Vedhæng; langstrakte, cylindriske Former Ephesia Rathke
Sphærodorum Ørsted.

Rygsiden med 6 og Bugsiden med 4 Rækker af kugleformige

Hudkapsler uden Papil i Spidsen; Mundsegmentet med et Par lang-

strakt kølleformige Vedhæng; korte og brede Former

[Sphæroclorum (non Ørsted).]

Oversigt over Arterne;

Ephesia

:

Børster usammensatte (med udvidet, skraat afskaaret Endedeel;

Legemets Papiller kort traad- eller kølleformige; Parapodierne paa

Undersiden med en lidt større, kort kølleformig Papil med et lille

Endeled; bageste Øine størst) E. graciUs Rathke

Nova Acta XX: 1, p. 176.

s. flaviim Orst.

Ann. Dan. Cousp. p. 43.

s. peripatus Johnst. (non Claparéde).

Catalogue p. 207—8.
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Børster sammensatte (; de kugleformige Hudkapsler paa Over-

fladen med flere smaa Papiller) E. abyssorum (A. Hansen)

Op. cit. 1879 p. 9.

? Sph. Peripatus Clap.

Beobach. p. 50.

ISphcerodorum ;]

Børster sammensatte; foruden med de store Hudkapsler er hele

Legemet besat med kugleformige Papiller af forskjellig Størrelse;

Parapodierne i Spidsen med 2 bladformige Legemer

[/S. Claparedi Greef

Arch. f. Nat. 32, 1, 1866 p. 338.]

Under Navnet Sphærodorum Peripatus har Claparéde og

med ham de senere Forfattere sammenblandet 2 forskjellige Arter,

nemlig den af ham selv undersøgte, ved Normandiets Kyst fundne,

med sammensatte Børster forsynede, Art og Ørsteds Sphærodorum

fiavum i, som igjen er synonym med Rathkes Ephesia gracilis og

uden Tvivl ogsaa med Johnstons Sphær. peripatus), som har usammen-

satte Børster. Claparéde har fuldstændig misforstaaet Ørsteds

Udtryk: „setæ uncinatæ, aciculæ nullæ", som om han dermed vilde

betegne, at Dyret manglede Krogbørster, men havde med krogformigt

Endeled forsynede, sammensatte Børster. Imidlertid afbilder Ørsted

ogsaa (ligesom Rathke) en saadan usammensat Børste, der meget

ligner Skaftdelen af en sammensat, hvorfor vel de forskjellige For-

fattere have antaget dem for Børster, hvis Endeled er faldet af, og

denne Formodning vil synes saameget rimeligere, som C lap ar ed es

Beskrivelse i alt Væsenligt passer paa Ephesia gracilis. Paa over

en halv Snees Exemplarer i Kjøbenhavns zool. Museum har jeg for-

gjæves søgt efter et saadant Endeled, og det forholder sig da med

denne Slægt ligesom med Slægten SylUs, at medens nogle (og hos

denne sidste de fleste) Arter have sammensatte Børster, have andre,

som føre en afvigende Levemaade og enten bore eller i ethvert Til-

fælde leve i kanalagtige Hulrum i Klipper, langskaftede Krogbørster,

som meget ligne Skaftdelen af de sammensatte (se dette Arbeides

1ste Halvdeel i Vid. Medd. Medd. nat. Foren. 1882, p. 163). Da

Armauer Hansen Op. cit. p. 9 sondrer mellem Ephesia gracilis

7
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og en nyopdaget Art med sammensatte Børster, som han kalder

Sphærodorum ahyssorum, synes han ogsaa at være paa det Rene

med denne Forskjel i Børsteformen, som han forøvrigt ellers ikke

hentyder til, ligesom han ikke gjør Rede for den Anvendelse, han

gjør af Slægtsnavnet Sphærodorum. Hvis han med dette Navn vil

betegne de med sammensatte Børster forsynede Arter i Modsætning

til de med Krogbørster forsynede, ^a er dette ligesaa urigtigt, som

det vilde være at danne en ny Slægt for de Syllis-ArteY , som paa

Grund af biologiske Eorhold ere forsynede med usammensatte Børster.

Om en af disse, Syllis spongkola Gr., har Grube oplyst, at medens

den kjønsløse Form er forsynet med usammensatte Børster, har

dens, ved Knopskydning frembragte, kjønnede Afkom sammensatte

Børster. Derimod foreslaar jeg at benytte Navnet Sphærodorum

for den af Greef beskrevne, foran charakteriserede Art, S. Claparedi.

Spionidæ.

Store, middelstore eller smaa, langstrakte, mere eller mindre

nedtrykte, af et oftest stort Antal (50—230) korte Ringe bestaaende

Former. Den med første børsteløse Ring sammensmeltede, i Al-

mindelighed med 2—6 Øienpletter forsynede, Ho ved lap har oftest

en bred forreste Rand, som hyppig er noget indbugtet i Midten

eller udtrukket i to, mere eller mindre fremtrædende, undertiden

palpeagtige. Sidedele; i sjeldnere Tilfælde er den fortil smal, til-

spidset. I Almindelighed er den bagtil forsynet med en lille, uparret

Føler og kun i nogle faa Tilfælde findes et Par forreste Sidefølere.

Paa faa Undtagelser nær udgaa fra Rygsiden bag Hovedlappeu (for-

mentlig overalt fra første børstebærende eller en til denne svarende,

børsteløs Ring) paa hver Side en lang, tynd, traadformig, med en

fimrende Længderende forsynet Følercirre^). Paa hver Side findes

en dobbelt Række af vel adskilte, men i forskjellig Grad udviklede

Parapodier, som i deres høist udviklede Form ere lodrette, sara-

^) Disse Følercirrer turde svare til de lange Følercirrer, som hos mange

Syllidæ udgaa fra 1ste børstebærende Ring.
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mentrykte og forsynede med to, Børsterne omsluttende, Læber, af

livilke dog den ene ofte er rudimentær, medens den anden løber

ud i et frit fremtrædende Blad af forskjellig Form. Kyg- og Bug-

cirrer mangle som oftest, og hvor lignende Vedhæng optræde,

synes de i Almindelighed kun at være en traadformig Forlængelse

af en Parapodielæbe. Hos de ileste Former optræde indenfor Kyg-

parapodierne i en større eller mindre Deel af Legemets Længde

oftest smalle, tykke, langstrakt blad- eller traadformige, paa Inder-

siden med Fimrehaar forsynede, mod Ryggen indadbøiede Gjæller,

som undertiden kunne voxe sammen med den indre Rand af Ryg-

parapodiets Blad. De i det enkelte Parapodie i Almindelighed

rækkeviis (og som det synes hyppigst i 2 Rækker) ordnede Børster

ere i en større eller mindre Længde af Legemets forreste Deel

bræmmede eller haarformige Børster; men senere (hos nogle allerede

i syvende, hos andre først henimod 60de Ring) optræde langskaftede

Krogbørster, enten kun i Bugparapodierne, hvor de undertiden kunne

være ublandede, eller tillige i Rygparapodierne, hvor de altid synes

at være ledsagede af bræmmede eller haarformige Børster. Hos et

Par enkelte Slægter ere i tredie eller femte børstebærende Ring snart

Bug- og snart Rygbørsterne overordentlig store og tykke og om-

dannede til Boring (dette vides i ethvert Tilfælde om Pohjdora, som

borer i Kalksteen); Tarmkanalen begynder med et kort, vidt, ud-

krængeligt, i Randen undertiden lappet Svælg uden Kjæber. I

Havbund levende Former, som omgive sig med et mere eller mindre

solidt, af Dynd dannet Rør.

Oversigt over Slægterue:

1) Bag Hovedlappen udgaa et Par lange, tynde, traadformige, med

en fimrende Længderende forsynede, (let affaldende) Følercirrer:

2) Dobbelte Parapodier findes gjenncm hele Legemets Længde;

Bugbørsterne i tredie og anden Ring ere ikke tykkere end

de øvrige:

3) Gjæller mangle enten ganske eller findes kun i 4—6 for-

reste Ringe (fra anden børstebærende Ring):
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4) 4— 6 Ringe hver med et Par langstrakte, næsten

traadformige, tilspidsede Gjæller, deelviis forsynede med

korte, traadformige Vedhæng; Rygparapodierne i Le-

gemets forreste Deel ere ikke rykkede høiere op paa

Rygsideu end de øvrige, men forsynede med et stort,

tilspidset Blad; Ryg- og Bugparapodierne i Legemets

forreste Deel udgaa ikke fra store, parapodieliguende,

frit fremspringende Sidedele af Legemet; (bag 13—15de

Ring findes i Bugparapodierne Krogbørster blandede

med Haarbørsterne , af hvilke et Par ere tykkere og

noget bøiede) Frionospio Mgrn.

4) De 4 første børstebærende Ringe uden Gjæller; men

Rygparapodierne ere her rykkede høiere op paa Ryg-

siden og forsynede hvert med et stort Blad; Ryg- og

Bugparapodierne i Legemets forreste Deel udgaa fra

store, parapodieliguende, frit fremtrædende Sidedele af

Legemet; (i de bagved de 4 første følgende 8— 9

Ringe udgaa fra et lille Fremspring mellem Ryg- cg

Bugparapodiet et Bundt af lange, tynde, i Enden med

en Haarkrands forsynede, Børster, som strække sig

langt ind i Kroppen; omtrent fra 14de Ring ere Bug-

sidens Børster Krogbørster, dog ledsagede af en enkelt

bøiet, grov Haarbørste) Spiophanes Grube.

3) Gjæller optræde i et større Antal (mindst 25) Ringe:

5) Femte Ring er paa hver Side forsynet med en Række

meget store og tykke Børster ; en uparret Føler mangler;

Legemet ender bagtil med en lille, sugeskivelignende

Udvidelse Folydora Bosc.

Levcodorum Orst.

5) Femte Ring uden særlig udviklede Børster; en uparret

Føler er tilstede; Legemet ender ikke med nogen suge-

skiveagtig Udvidelse Spio Fabr.

pp. Nerine Johnst.

Scolecolepis Blv.
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2) Dobbelte Parapodier findes kun i de forreste 13—15, ved

større Bredde udmærkede, Einge, i de øvrige mangle Ejg-

parapodierne ; Bugbørsterne i anden, men særlig i tredie Eing

store og tykke; (Eyg- og Bugparapodierne udgaa i Legemets

forreste Deel fra store, ved dybe Indskjæringer stærkt frem-

trædende. Sidedele; Eygparapodiet til første, samt begge Pa-

podier i anden Eing forsynede bver med en stor, smal, blad-

formigFlig; Eygbørsterne til første Eing lange, fremadrettede,

vifteformig spredte; ingen egentlige Gjæller, men Eygpara-

podiernes ene Læbe i Begyndelsen (fra tredie Eing) bladformig,

lappet (Gjælle?), senere kegleformig, cirrelignende; Bugpara-

podier overalt med et stumpt kegleformigt, bugcirrelignende

Vedhæng; i Bugparapodierne findes overalt foruden tynde

haarformige Børster, 1—4 stive griffelformige) Disoma Ørst.

1) Bag Hovedlappen udgaa ingen Følercirrer; (Hovedlap langstrakt

kegleforraig, uden uparret Føler; kun i et Antal Einge i Lege-

mets forreste Deel findes bladformige Gjæller; en lille traad-

formig Eygcirre) Aonides Clap,

Oversigt over Arterne:

Prionospio

:

Gjæller 4 Par, af hvilke første og fjerde Par ere meget længere

end de øvrige; (Hovedlap fortil svagt indbugtet, bagtil med en

Føler; Analsegmeutet med en enkelt Traad; Øienpletter?)

P. Steenstrupi Mgrn.

1867, p.93.

P. plumosa Sars.

Op. cit. 1873, p. 63.

Gjæller 5— 6 Par, som bagtil aftage i Størrelse; (Hovedlap

uden Føler (?), 4 Øienpletter) P. cirrifera Wiren.

Vega-Expedit. vetensk.

lakt. 1883, B. 2, p. 409.

Spiophanes

:

Hovedlap fortil svagt indbugtet, bagtil med en lille Føler; de

nedre Parapodier kun i de fire første Einge forsynede med et Para-
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podieblad; Rygparapodiernes Blad fra 14de Ring løbende ud i eu

smal, føleragtig Spids; Bugsidens Børster ere fra 14de Ring rykkede

langt ned; paa 19de børstebærende og de følgende Ringe findes tværs

over Ryggen en tynd Hudfold i hver Ring; Analsegmentet paa Ryg-

siden med 4— 5 fine Traade S. Krøyeri''-) Gr.

Mgrn. 1867, p. 94.

? s. cirrata Sars.

Op. cit. 1873. p.68.

Polydora

:

Hovedlap fortil dybt indskaaret i to flade Palpelapper; de store

Børster paa Bugsiden af femte Ring hver ledsaget af en tynd Børste

med udvidet, spydformig Endedeel; Gjællerne begynde paa sjette

—

niende Ring og findes paa de fleste af Legemets Ringe ; Krogbørsterne

begynde paa syvende Ring, findes kun paa Bugsiden og ere ikke

ledsagede af Haarbørster P. ciliata Johnst.

Mgrn. 1867, p. 95.

Tauber Ann. Dan. p. 118.

M'Intosh. Ann. nat. hist.

4 S. V.2, 1868, p.282,

PI. xvni.
Spio

:

1) Gjæller i Legemets forreste Deel (60—70 Ringe) sammenvoksne

med Indersiden af Rygparapodiets Blad, senere frie:

2) Hovedlap fortil paa hver Side med en kort Føler; Gjæller

paa alle Legemets Ringe; tretandede Krogbørster omtrent

fra 60de Ring, kun paa Bugsiden og ledsagede af Haar-

børster S. vulgaris (Johnst.? Sars)

Mgrn. 1867, p. 90.

2) Hovedlap uden Sidefølero, Gjæller mangle paa Legemets

sidste 70—80 Ringe, Krogbørster med enkelt Spids optræde

Legemets bageste Deel baade i Ryg- og Bugparapodierne,

ledsagede af Haarbørster S. foUosus (Sars)

Mgrn. 1867, p. 89.

1) Ingen Gjæller sammenvoksne med Rygparapodiernes Blade

:

') Af donne Art er et Excniplar fundet 0. for Læsø af Hr. Stud. mag.

Petersen.
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3) Gjæller paa alle Kinge; (totandede Krogbørster kun paa Bug-

siden) :

4) Gjæller i Legemets forreste Deel mindst; Bugsidens Børster

enrækkede, Krogbørster begynde paa ottende Ring, kun

paa Bugsiden, ikke ledsagede af Haarbørster; Krogbørsternes

Skjæreplade overrager Bagranden af Børsten

S. seticornis Fabr.

Mgrn. 1867, p. 92.

4) Gjæller i Legemets forreste Deel størst; Bugsidens Børster

torækkede, Krogbørster begynde paa 10— 14de Eing; (i Be-

gyndelsen første Række Haarbørster, anden Krogbørster,

længere tilbage begge Rækker Krogbørster); Krogbørsternes

Skjæreplade slutter tæt til Børstens Biigrand

S. filicornis Fabr.

Mgrn. 1867, p. 91.

3) Gjæller kun paa et vist Antal forreste Ringe:

4) Hovedlap 3— 4 Gange saa lang som bred; Gjæller kun

paa de første 25 Ringe; totandede Krogbørster bagtil

baade i Ryg- og Bugparapodierne, ledsagede af Haarbørster

S. oxycephalus (Sars)

Mgrn. 1867, p.
91i).

4) Hovedlap høist 2 Gange saa lang som bred; Gjæller paa

de forreste 43—45 Ringe; totandede Krogbørster bagtil

kun i Bugparapodierne, ledsagede af Haarbørster^).

S. ciry^ata (Sars)

Mgrn. 1867, p. 91.

Mobius Pomm. II, p. 161.

Théel Op. cit. p. 53.

") Den af Tauber i Ann. Dan. p. 116 nævnto S. oxycephalus turde være

en ny Art; men Materialet er for daarligt til at lægges til Grund for

en Beskrivelse.

^) Mobius har hos denne Art fundet Æggoposer imellem de nederste

Parapodier.

'') Mobius har, hvor han taler om Tentakelcirrerne hos S. cirrata, fuld-

stændig misforstaaet Sars; thi dennes Udtryk: „antennis nullis"

gjælder slet ikke disse, men de 2 smaa, kun hos S. oulgaris optrædende,

forreste Sidefølere. Om Tcntakelcii'rernes Tilstedeværelse synes Sars

slet ikke at nære nogen Tvivl, da han udtaler om hele Familien Spi-
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Disoma

:

Bugbørsterne paa tredie Ring dobbelt saa tykke som dem paa

anden; Rygparapodiets Blad i Begyndelsen femlappet; i Legemets

forreste Deel ere de haarformige Bugbørster i Spidsen forsynede

med en Haarbræm, de 4— 5 tykke griffelformige, som ende med en,

ved en Indsnævring afsat kegleformig Knub, ere mere eller mindre,

lodne af fine udstaaende Haar; i Legemets bageste Deel findes i

hvert Parapodie kun en enkelt, ikke behaaret, griffelformig Børste

mellem Haarbørsterne ; Bugcirrerue, som i Legemets forreste Deel

iidgaa under Grunden af Parapodiet, sidde i Legemets bageste

Deel lidt under dettes Spids; Analsegmentet forsynet med 6 korte

Papiller ^) D. multisetosum Ørst.

Ånuul. Dan. Cousp. p. 41,

Archiv. f. Naturg. X, 1,

p. 107; Mobius Pom-
meraniaex. 1, p. 108.

Aonides

:

Gjæller lange, smalle, tilspidsede, (noget længere end Legemets

Bredde) begynde paa syvende Eing og strække sig over de følgende

9—11 Einge; de 3 forreste Einge ikke mærkelig smallere end de

øvrige; i Legemets bageste Deel Krogbørster i bvert Parapodie.

A. gracUis Tauber

Ann. Dan. p. 115.

Gjæller ovale, tilspidsede, kortere end Legemets Bredde, be-

gynde paa fjerde børstebærende Eing og strække sig over de følgende

21— 22 Einge; de tre første Einge tydelig smallere end do følgende;

i Legemets bageste Deel Krogbørster, i hvert Parapodie 1— 2, (lyser

stærkt i Mørke) A. fulgens n. sp.

onidæ: „Segmentum buccalc supra cirris duobus tentacularibus longis-

simis .... ornatuDi" og ikke gjør nogen Indskrænkning heri for de

enkelte Arters Vedkommende. At betegne en Tentakelcirre som ,,an-

tenna" vilde stride mod al god Terminologie.

Mobius kalder det tragtformige, udkrængede, med lappede Rande for-

synede Svælg hos denne Art- for Mundsegment, og hvad her kaldes

Bugcirre, betegner han som en nedre børsteløs Parapodiegreen.
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Aonides tullens n. sp.

Lobus cephalicus elongatus, conicus. parte auteriore sulco traus-

verso plus minusve distincto a dimidio posteriore, oculus duos fe-

rente, sejuncta. Segmenta tria auteriora ceteris distincte angustiora.

Branchiæ laruclliformes, ovatæ. acuminatæ in segmento qvarto iuci-

pientes, in segmentes 21— 22 seqventibus adsunt. Cirri dorsales

filiformes breves in omnibus segmentis, in segmontis branchiferis e

basi exteriore branchiæ exeuntes. Parapodia raiuutissima vel baud

distincta. Sctæ tam dorsales, qvam ventrales capillares in fasciculo

singulo biseriales, anterioribus posterioribus multo brevioribus, seta

siugula parte majore retrorsum vergenti. Præterea in segmentis po-

sterioribus c. 46 fasciculi ventrales et setis capillaribus et uncinis

elongatis angustis, aliqvanto obscurioribus 1— 2, apice paulo curvato,

instructi sunt. Segmentum anale cirris tribus, duobus superioribus

et singulo inferiore instructum. Color in anteriore parte corporis

pallide rubescens, a segmento 26— 27 propter intestiuum trauslucens

viridi-nigrescens. Cutis ubiqve vesiculas virides continet, qvæ in

segmento anali numerosissimæ sunt.

Long. 12°^"', lat. c. '/o'"'", segmenta c. 115.

Hæc species, qvæ nocte fulgorem præclarum emittit, ad oram

Hellebækianum (Daniæ) a coll. Jungersen et Petersen mensi Augusto

detecta est.

Denne Orm frembringer i Mørke et meget stærkt og temmelig

vedholdende Lys , hvilket gav Anledning til dens Opdagelse , idet

d'Hrr. Adjunkt Jungersen og Stud. mag. Petersen, som sammen

med Forfatteren tilbragte nogen Tid i Hellebæk forrige Sommer,

opdagede den ved at fiske med pelagisk Net paa Broen Kl. 12—

1

om Natton. Den viser sig i Vandd. som et stærkt lysende Punkt,

som let tiskes med et Net, paa hvilket det vedbliver at lyse, efterat

dette er taget op af Vandet. Den synes at være meget efterstræbt

af de talrige Amphipoder, som i Begyndelsen opaad de fleste af

vore Individer. De syntes ikke altid at være lige talrige eller lige

tilbøielige til at lyse; thi medens vi nogle Nætter jævnlig kunde
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se flere af disse lysende Punkter, optraadte de i andre Nætter med

større Mellemrum eller udeblev ganske. Jeg skal sluttelig minde

om, at et Medlem af en beslægtet Familie, den middelhavske

Chætopterus variopedatus ligeledes er lysende.

Nogle Bemærkninger om Foecilochaetus (Clap.) og

Disoma:

I „Beobachtungen tiber Anatomie und Entwicklungsgeschichte

wirbelloser Thiere", 1863, p. 77 beskriver Claparéde forskjellige

Udviklingstrin af en Larve, som han mener maa høre til en endnu

ubekjeudt Chætopodform , og 11 Aar senere mener han iblandt de

under Lightning-Expeditionen fundne Orme at have opdaget den

fuldt udviklede Form, som han giver Navnet Poecilochaetus Fulgoris.

(Ehlers: Beitrage zur Kenntniss der Verticalverbreitung derBorsten-

wiirmer, p. 3 og 9, Zeitschr. wiss. Zool. XXV. Bd.) Paa Grund

af dette Dyrs højst ejendommelige Bygning tør han ikke udtale

nogen sikker Dom om dets systematiske Stilling, men synes dog

nærmest tilbøielig til at henføre det til Spionidæ eller Arkiidæ.

I Beretningen om Porcupine-Expeditionens Udbytte nævner Ehlers

(Op. cit. p. 62) igjen denne Form; men da han kun har seet et

Par beskadigede Fxemplarer, udtaler han sig ikke nærmere om den.

Blandt nogle Børsteorme, som Hr. Stud. mag. Petersen i dette

Efteraar har indsendt til det zoologiske Museum, og som ere ind-

samlede under en Fart med Kanonbaaden Hauch, findes nogle

Exemplarer af den ovennævnte Claparédeske 'Larve (tagne i

Nærheden af Skagen), som jeg maatte antage for et yngre Trin af

Disoma multisetosum. Først senere kom jeg ved Benyttelsen af

Clap åredes først nævnte Arbeide til Erkjendelse af dens Identitet

med den deri beskrevne Larve og blev meget forbauset ved i Poe-

cilochaetus Fidgoris at gjøre Bekjendtskab med dens fuldt udviklede

Form. Da Claparéde har givet en god Beskrivelse af denne

Larve, skal jeg her henvise til den og kun gjøre opmærksom paa

Overeensstemmelserne mellem den og Disoma, hvoraf i det Mindste
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med Sikkerhed vil fremgaa, at dens systematiske Stilling er ved

Siden af Disoma og altsaa, saaledes som ogsaa ClaparMe formodede,

i Familien Spionidæ. Hovedlapi)eu er ligesom hos Disoma forsynet

med 4 Øine, af hvilke de hagestc sidde nærmere ved hinanden.

Omtrent i Linie mod disse udgaa et Par store langstrakte Lapper,

som hos de af mig undersøgte Larver ere endnu større end i Cla-

parédes Tegning, og som øiensynlig svare til Følercirrerne. Bør-

sterne i første Eing (Claparéde Fig. 8) ere lange fremadrettede, vifte-

formig udspredte ligesom hos Disoma, og fra deres Grund udgaaer

ligesom hos denne en stor Bladflig, som dog i Clapa redes Teg-

ning snarere kunde ligne et tykt Parapodie. Lignende store Flige

findes hos de af mig undersøgte Larver ligeledes i Parapodierne til

anden Eing, og Bugbørsterne i denne saavelsom i tredie Eing ere

ligesom hos Disoma korte og tykke. I Clapa redes første Ar-

beide opfatter han urigtig disse Børster som Papiller, men retter i

sin Beskrivelse af Poecilochaetus denne Feil. Et meget karakteristisk

Forhold hos denne Larveform er, at de ryg- og bugcirrelignende

Vedhæng til Eingene 7— 10 ere meget længere end de øvrige,

fra en trind kegleformig Basis jævnt aftagende i Tykkelse til de

gaa over i en smallere cylindrisk Deel, som igjen mod Spidsen er

lidt udvidet. Ved en Undersøgelse af Disoma vil man ligeledes

finde, at de paa de tilsvarende Einge siddende ryg- og bugcirre-

lignende Legemer, som formentlig maa opfattes som en Para-

podielæbe, have en lignende Form, om de end ere noget kortere

og mere sammentrængte. Hvad Børsterne angaar, da findes foruden

haarformige Børster ligesom hos Disoma lange, stive Børster.

Den af Claparéde beskrevne, formentlig fuldt udviklede Form

afviger derimod langt mere fra Disoma end Larveformen, som den

dog stemmer overeens med i Besiddelsen af de lange, fremadrettede

Børster paa første Eing, de tykke stive Børster paa Bugsiden af

anden og tredie Eing samt de eiendommelige Cirrer paa Eingene

7—10. Denne Uovereensstemmelse skyldes navnlig Fremstillingen af

den Deel af Dyret, der maa opfattes som en Hovedlap. Denne er

nemlig her aldeles rudimentær, idet der foran de store fremadrettede
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Børster kim findes et meget smalt Parti, som bærer et Par, tæt

ved Siden af hinanden siddende, Øienpletter, som kunde svare til de

bageste hos Disoma. Til Følercirrerne , som hos Larven udgaar

foran de fremadrettede Børster, vilde her neppe være Plads, eller

de maatte i ethvert Tilfælde udgaafra selve Hovedlappens forreste

Deel, hvilket i Følge disse Dannelsers Natur vilde være en høist

urimelig Antagelse^). I den Figur, som fremstiller Dyret, seet fra

Undersiden, er Mundaabningen rykket meget langt fortil, og lige

foran den, ja næsten fæstet i den med sin bageste Deel, sees en

uparret Føler, som næsten er det Mærkeligste ved dette mærkelige

Dyr; thi en saadan Føler kj endes ikke hos en eneste Børsteorm.

Parapodielæberne eller Cirrerne paa de to forreste Ringe have en

lignende Bygning som hos Disoma; men samme Bygning have de

her paa de følgende 7 Ringe, medens de hos Larven ere korte,

stumpt kegleformige og hos Disoma bladformige, lai)pede. Ligesom

det af den nys givne Fremstilling fremgaar, at denne Form, hvis

den ikke falder sammon med Disoma, i det Mindste raaa stilles ved

Siden af den, saaledes synes det mig i høi Grad sandsynligt, at

det af Claparéde undersøgte Dyr har været berøvet største Delen

af sin Hovedlap. Muligviis kunde den besynderlige uparrede Føler

forklares som hidrørende fra en deelviis Udkrængning af et, med

fiugerformige Lapper forsynet, Svælg, saaledes som Mobius af-

bilder det hos Disoma. En saadan Mistanke bestyrkes af den An-

mærkning, hvormed Udgiveren ledsager Claparédes Beretning, og

af hvilken jeg skal fremhæve følgende: „dass .... die ihm

zur Uutersuchung iibergebenen Wiirmer meistens nur Fragmente

waren, die zwischen zwei Glasplatten in einer die Durchsichtigkeit

der Objecte wenig fordernden Fliissigkeit eingeschlossen waren, so

dass eine genaue Uutersuchung der Objecte nicht moglich war".

Jeg skal sluttelig kun bemærke, at de smaa Papiller, hvormed

Dyret er bedækket, ikke gjøre Indtryk af at tilhøre Dyret selv.

^) Jeg har paa flere Steder i dette Arbeide udtalt den Opfattelse, at

Følercirrerne lios Spionidæ, Cluetopteridæ og Cirratulidæ svare til

Følercirrerne paa 1ste børstebærende Ring hos Syllidæ.
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Som Følge af oveiistaaeiide Fremstilling har jeg ikke optaget denne

Form i den under Familien Syllidce givne Slægtsoversigt. Foruden

ved Skagen (Petersen) er den af Claparéde taget ved Norges

Kyst samt ved Kysten af Normandiet. Paa det sidste Sted er den

efter Claparéde meget almindelig.

Chætopteridæ.

Store eller middelstore, snart meget lange, smalle, snart mere

sammentrængte Former med et større eller mindre (26—174) Antal

Einge, hvis Legeme bestaar af 2— 3, ved Kiugenes og Vedhængenes

Natur meget forskjellige Afsnit, som vi ville betegne som For-,

Mellem- og Bagkrop. Den mere eller mindre nedtrykte Forkrop

bestaar foruden Hovedlap og Mundsegment af 9—18 Ringe. Den

lille, afrundede eller ovale, undertiden meget utydelige, oftest 2 Øine

bærende, Hovedlap rager kun i sjeldne Tilfælde frem over det

store, ofte forneden skovlformigt eller læbeformigt fremtrædende

Mundsegment, mellem hvis øverste Sidedele det er indføiet. Hoved-

lappen mangler Følere, derimod lindes i dens umiddelbare Nærhed

enten 2 korte, oftest fine Børster indeholdende, eller 2, længere

eller kortere, med en Længderende forsynede, Følercirrer eller

begge Slags paa een Gang^), Medens Forkroppens Ringe, i Al-

mindelighed, dog med Undtagelse af de to bageste, ganske mangle

Bugparapodier, findes paa hver Side en Række meget langstrakte,

sammentrykte, tilspidsede, opadrettede Rygparapodier, som paa

^) Hos de Former, hvor begge Slags Vedhæng forekomme, nemlig Phyl-

lochæto2)terus-Avteme, (Clap. Mém. Soc. Phys. 1870, p. 84—94) sidde

de korte, Børster indeholdende Følercirrer paa Mimdsegmentet og de

lange noget bag disse, i An^ildningen af P. fallax tydelig paa den

bag Miiudsegmentet liggende Ring. Dette stemmer saaledes med den

tidligere udtalte (se pag. 95 og 105 Anm.) Opfattelse, at disse Følercirrer

svare til de fi'a 2deu Ring hos Syllidæ udgaaende. — Hos vore nordiske

Chætopterus-Avtev synes en Længderende at mangle paa de korte Føler-

cirrer; men heller ikke Børsterne har jeg hos et Exemplar af C. Sarsi

kunnet finde, derimod har jeg hos C. tmriopedatiis paa de ligeledes

korte Følercirrer fundet en tydelig Læugderende.
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den udadvendende Rand bære en eller flere Eækker lange, smalle,

usammensatte Børster, som ende med en tynd bladagtig, skjævt

spydformig, tilspidset Udvidelse. Fjerde Parapodiepar og undertiden

ligeledes et af de tilstødende (tredie eller femte) indeholder altid

foruden Børster af den nys nævnte Form flere eller færre (under-

tiden kun 1— 2) korte, men meget tykke og stærke, i Almindelig-

bed med udvidet Endedeel forsynede Børster.

Mellemkroppen, som dog ogsaa kan mangle som selvstæn-

digt Afsnit, bestaar af 2— 13, som oftest meget langstrakte, under-

tiden stærkt oppustede og kun ved tynde Forbindelsesdele sammen-

hængende, Kinge, som paa Rygsiden bære, snart parrede, lodrette,

tværstillede, mere eller mindre dybt indskaarue og delte, med

Eimrehaar forsynede Blade ^), som ved en Tværliste ere forbundne

med hinanden, snart ligeledes lodrette eller skraatstillede , men en-

kelte og over hele Ryggens Bredde sig strækkende, sammentrykte,

oppustede, for største Delen hule og kun af et Netværk af Traade

gjennemtrængte Sække. Alle disse Organer, som i Almindelighed

indeholde fine Haarbørster og saaledes svare til P arapodier,

staa formodentlig i Respirationens Tjeneste.

Det længste Afsnit, Bagkroppen, bærer paa Rygsiden lange,

smalle, opadrettede, traad-, kegle- eller køUedannede Parapodier,

af hvilke hvert indeslutter et lille Bundt lange, lige, tynde, men

temmelig stive Haarbørster.

Med Undtagelse af hele eller største Delen af Forkroppen bære

alle Legemets øvrige Ringe Bugparapodier, som danne smalle, tvær-

stillede, mere eller mindre stærkt fremtrædende Lister og bære

meget smaa kamformige, i flere (c. 5) Rækker stillede Krogbørster.

De afvige deri fra alle andre Bugparapodier, at der findes 2 paa

hver Side. Kun i et enkelt Tilfælde er der iagttaget smaa cirre-

lignende Vedhæng over de øverste Bugparaiiodier-). Svælgbygning

ubekjendt. Leve i tynde, hindeagtige Rør.

1) Hos en enkelt Form Telefsavus Clap., som kun bestaaer af 2 Afsnit.

findes disse Blade paa alle Riuge af det bageste Afsnit.

') Hos Chcetopterus variopedatus paa Bagkroppen.
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Oversigt over Slægterne:

Forkroppen bestaaende af 9 Ringe, af hvilke den sidste paa

Bugsiden bærer Krogbørster. Hovedlappen utydelig; Mundsegmentet

stort, skovlfonnig fremtrædende, paa hver Side med en fri blad-

formig Lap; 1 Par korte Følercirrer; Mellemkroppen bestaaende af

5 Ringe, af hvilke første, som bærer et Par meget lange Parapodier,

slutter sig nær til Forkroppen, de øvrige Ringe hver paa Rjgsiden

med en oppustet, sammentrykt Sæk; Bagkroppens Ringe mindre

talrige (12) adskilte ved dybe Indsnøringer . . . Chætopterus Cuv.

Forkroppen bestaaende af 9 Ringe, af hvilke den sidste mangler

Krogbørster; Hovedlappen tydelig rund; Mundsegmentet ikke skovl-

formig fremstaaende, uden frie Sidelapper; 1 Par lange Følercirrer;

Mellemkroppen bestaaende af 2 lange, smalle Ringe, som paa Ryggen

bære parrede, bladformige, lidt indskaarne Vedhæng; Bagkroppens

Ringe meget talrige, ikke adskilte ved dybe Indsnøringer

Spiochætopteriis Sars.

Oversigt over Arterne:

Chætopterus

:

Fjerde Parapodie mindre end de andre, med faa Børster; Krog-

børsterne paa første Mellemkropsring paa 4 adskilte smalle Lister

(2 forreste mindre og 2 større bageste); Mellemkroppens Ringe med

næsten traadfine Forbindelser; Forkroppens Parapodier med en en-

kelt Børsterække C. norvegicus Sars.

Mgrn. 1867, p. 88.

Fjerde Parapodie ikke mindre end de andre, med talrige Børster;

Krogbørsterne paa første Mellemkropsring sidde paa Randen af en

enkelt stor, fiirkantet Plade; Mellemkroppens Ringe med tykke For-

bindelser; P'orkroppens Parapodier med flej-e Børsterækker

C. Sarsi Boeck

Mgrn. 1867, p. 88.

Spiochætopteriis

:

Fjerde Parapodie kort og tykt, med kun 1— 2 stærke, tykke

Børster, som paa den udvidede, skjævt afstudsede Endedeel har en



112 109

lille Spids; paa Mellemkroppeiis 2 Ringe ere Krogbørsterne rykkede

op paa Siderne; Bagkroppens Parapodier med knopformig Spids

S. typicus Sars.

Fauna litt. Norv. 2, p. 1.

Cirratulidæ.

Mindre eller middelstore, temmelig langstrakte, cylindriske eller

noget nedtrykte Former, hvis Legeme bestaar af et stort Antal

(indtil 300) oftest meget korte, fra hverandre tydeligt afsatte Ringe.

Den afrundede eller tilspidsede, Vedhæng manglende, Hovedlap, er

ofte forsynet med Øienpletter og har undertiden lidt foran Mund-

aabningen paa hver Siderand en lille lodret eller skraa Spalte^),

som formodentlig omslutter et Fimre organ. Efter det børsteløse,

mere eller mindre tydeligt afgrændsede, Mundsegment følger endnu

et børsteløst Parti, som er mere eller mindre tydelig deelt i 2

eller flere Ringe, og fra Bagranden af den første af disse udgaar

undertiden to lange stærke, paa Undersiden med en Længderende

forsynede, Følercirrer-). Ingen tydelige Parapodier, men paa

hver Side en dobbelt Række af som oftest meget korte, lodrette,

enrækkede Børstesamlinger. Børsterne ere enten alene Haarbørster

eller, naar undtages et Antal Ringe i Legemets forreste Deel, blan-

dede med langskaftede Krogbørster. Meget lange traadformige, med

mere eller mindre tydelige Tværfurer forsynede Gjæller^) optræde

^) Da jeg ikke bar fundet disse Spalter omtalt hos andre Forfattere, og

da vort Museum kun eier faa, daarligt bevarede Exemplarer at uden-

landske Cirratulus-kxiGX, kan jeg ingen Oplysninger give om, i hvilket

Omfang de forekomme. Jeg har fundet dem hos Cirratulus cirratus

og Chætozone setosa. Af Dodecaceria concharum har jeg kun seet

nogle daarligt bevarede Exemplarer.

^) Se pag. 95 og 105 Anm.
') Claparéde sondrer indenfor disse traadformige Vedhæng mellem Gjæller

og Tentakeltraade, som kun ved stærk Forstørrelse vise Forskjel

i Bygning, idet Gjællerne ere forsynede med 2 Længdekar, som ved

en dobbelt Eække Tværgrene staa i Forbindelse med hinanden, medens

Tentakeltraadene kun have en enkelt Længdestamme. Det synes,

som om Tentakeltraadene optræde paa de første 1 — 4 , Vedhæng
bærende, Ringe: men forøvrigt mangle nærmere Oplysninger om dette

Forhold. (Clap. Mém. Soc. Phys. 1869, p. 3.)
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enten paa alle eller et stort Antal af Legemets Ringe eller kun

paa et større eller mindre Riugantal i Legemets forreste Halvdeel.

Med Undtagelse af 1—3 Ringe i Legemets forreste Deel, paa hvilke

Gjællerne undertiden optræde i større Antal, findes der forøvrigt en

paa hver Side af den enkelte Ring. Et i ringe Grad udkrængeligt

Svælg; Tarmkanal spiralsnoet.

Oversigt orer Slægterne:

1) Noget bag Mundsegmentet paa hver Side en lang, stærk, paa

Undersiden med en Længdefure forsynet, Følercirre

:

2) 5 Par Gjæller, 1 Par paa hver af de 5 Ringe bag Føler-

cirrerne; i Legemets bageste Deel meget faa Børster i hver

Gruppe Dodecaceria Ørst.

Et større Antal Gjæller strækkende sig over Legemets for-

reste Vs— V2 Deel; i Legemets bageste Deel i hver Gruppe

talrige Børster, som helt tilbage danne sluttede Ringe om-

kring Legemet Chætozone Mgrn.

1) Ingen med en Længdefure forsynede Følercirrer; i Almindelig-

hed talrige Gjæller, som, naar undtages en Ring i Legemets

forreste Deel, hvor der findes en Samling af 5—7 paa hver

Side, ellers kun optræde en paa hver Side i et Antal enkelte

Ringe ^) Cirratulus (Lmk.)

Oversigt over Arterne;

Dodecaceria:

Hovedlappens forreste Deel afrundet, nedtrykt, dens bageste

Deel, som er stærkt hvælvet, gaar jævnt over i den øvrige børste-

løse Deel; Øienpletter? Krogbørsterne, som begynde paa sjette Ring,

') Den af Mob lu s beskrevne C. longisetis afviger dog vod at mniisrlo

den paa en af do forreste Ringe optrædende Samling.
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have et udvidet, i Midten indbugtet og derved togrenet Endeparti;

de første Gjæller paa sidste børsteløse Ring; Ringe forlioldsviis lange

D. concharum Ørst.

Mgrn. 1867, p. 96,

Taubcr op. cit. p. 120.

M'Iutosh Ann. nat. hist.

1868, p.286, PI. XX.

Chætozone

:

Hovedlappen, hvis forreste Deel er tilspidset, nedtrykt, har

paa hver Side en lille Spalte; ingen Øienpletter; øverste Haar-

børster i den største, midterste Deel af Legemet meget lange

C. setosa Mgrn.

1867, p. 96, Théel.

op. cit. p. 54.

Cirratulus :

1) Paa en af de forreste børstebærende Ringe findes paa hver

Side en Samling af 5— 7 Gjælletraade; Børsterne kortere end

Legemets Bredde:

2) Den større Gjællesamling findes paa syvende børstebærende

Ring C. tentaculatus Mont.

Johnst. Catal. p. 209.

2) Den større Gjællesamling findes paa første børstebærende Ring.

(Hovedlap paa hver Side med en Længdespalte samt en

Tværrække af 6— 8 0ine; Krogbørsterne begynde paa syvende

— tiende Ring) C. cirratus Mull.

Mgrn. 1867. p. 95.

1) Gjælletraadene optræde overalt enkeltviis; Børsterne ere længere

end Legemets Bredde. (Hovedlap paa hver Side med 3 smaa

Øienpletter; bag Mundsegmentet 3 tydelige Ringe; det børste-

løse Parti paa Undersiden med to bagtil convergerende Hud-

lister (?) C. longisetis Moeb.

Pomra. II, p. 160-61.

Foruden de her opførte Former har Armaner Hansen under

Navnet Cirratulus beskrevet 2 Arter, som ere temmelig afvigende

og trænge til en nærmere Undersøgelse. Den ene C. abranckiatus

mangler ganske Gjæller og har bag Hovedlappen en lang og to
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kortere, børsteløse Kiiige, som ere meget smallere end de følgende,

med Haarbørster forsynede. — Den anden C. abyssorum har en

stærkt afsat, pæreformig Hovedlap, som bagtil er dobbelt saa bred

som de paafølgende Ringe, af hvilke ingeu er børsteløs. Indtil

30te Eing optræder hist og her en temmelig kort Gjælle. Efter

Figur 33 er Dyret paa hver Side forsynet med en enkelt Række

stærkt fremtrædende, og baade fra hverandre indbyrdes og fra Ryg-

siden stærkt afsatte, Parapodier, medens Figur 34 viser en svagt

fremtrædende Knude, som bærer to divergerende Børstebundter.

Endelig meddeler Teksten, at Haarbørstebundterne sidde i to meget

smaa Knuder^).

Ariciidæ.

Mindre eller middelstore, sjelden større Former med et mere

eller mindre nedtrykt, undertiden i Gjennemsnit fiirkantet Legeme

med talrige (60— 300) meget korte, fra hverandre tydeligt afsatte

Ringe. Den lille afrundede eller tilspidsede. Vedhæng manglende,

Hovedlap er sjelden forsynet med Øienpletter og har undertiden

paa hver Siderand en lille Grube eller Spalte^) (Fimre organ?);

Hovedlappen efterfølges af 1 eller 2 børsteløse Segmenter. Paa

hver Side en dobbelt Parapodierække. Hvert af de øverste Para-

p'odier, som bærer et, i Almindelighed kortere eller længere vifte-

formigt. Børstebundt (i et enkelt Tilfælde repræsenteret af en Støtte-

uaal) er forsynet med en bageste opret, i Almindelighed smal blad-

formig, Læbe, medens den forreste Læbe er rudimentær eller mangler.

M I Forklaringen af Figurerne til det senere separat udgivne Arbeide

or denne Art slet ikke n.TBvnt, og de to Tegninger betegnes her som

Børster af Protula arctica. Endvidere betegnes en Krogbørste, Fig. 30,

som Bagkrop af sidstnævnte Dyr, medens en saadan Bagkrop intetsteds

er at opdage. For at vise Forfatteren Retfærdighed skal jeg dog

bemærke, at der ikke findes andre Feil i Tavleforklaringen.

M Denne Spalte, som svarer til den hos forrige Familie omtalte, er fundet

af Claparéde hos Aricia Oerstedi Clap. (Glan. zool. p. 502) og af Forf.

hos Aricia armifjer (Mull). men vil formodentlig ved nærmere Eftersyn

kunne paavises i langt større Omfang.

8*



116 113

De nederste Parapodier have i Legemets forreste og bageste Deel

en forskjellig Form og Stilling. 1 et forskjelligt Antal forreste

(7 til nogle og 20) Einge danne Børsterne paa Siderne af Legemet

langstrakte, lodrette, i Almindelighed temmelig brede og mere eller

mindre tydelig i et forskjelligt Antal Længderækker ordnede Samlinger,

som bagfra dækkes af en ligeledes langstrakt, paa Legemets Længde-

akso lodret eller skraat stillet, Læbe, som snart er bredere eller

smallere blad- eller listeformig med heel eller takket Rand, snart

tykkere pladeformig. En forreste Læbe er kun sjældent {Theodisca

Fr. Mtill.) udviklet. I Legemets øvrige Deel danne de nedre

Børster smalle tynde Bundter, som omgives af et kort, i Al-

mindelihed i 2 smalle, bladformige Læber udtrukket, Parapodie

og ere rykkede op paa Rygsiden. Fra Grunden af disse Para-

podier gaa i Almindelighed snart tyndere liste- eller vingefor-

mige, snart bredere og mere opsvulmede Ophøininger, der lige-

som danne en Gjentagelse af de føromtalte Læbeblade, nedad

mod Bugsiden, idet de efterhaanden tabe sig henimod Legemets

bageste Deel. Undertiden findes mellem det inderste og yderste

Børstebundt et kort, smalt, cirrelignende Vedhæng; og et lig-

nende optræder undertiden under det nederste Børstebundt. Medens

Børsterne i de øverste Bundter altid ere smalle, haarformigt til-

spidsede og i Almindelighed paa den ene Side forsynede med tem-

melig dybe Tværfurer, kan Forholdet i de nederste eller yderste

Børstebundter være lidt forskjelligt, idet der snart kun optræder

lignende Børster, snart mellem eller foran dem findes en eller flere

(indtil 5) Rækker af længere eller kortere stive Børster. Paa faa

Undtagelser nær optræde indenfor de inderste Parapodier paa hver

Side en Række smalle, bladformige, tilspidsede, med et rigt Karnet

forsynede Gjæller, som kun mangle paa et Antal forreste Ringe.

Legemet ender med 4 Analcirrer. Et kort, udkrængeligt, blødt,

skiveformig udvideligt, i Randen foldet, lappet (hos en udenlandsk

Form Anthostomum med dendritiske Lapper) Svælg.
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Orersigt orer Slægterue:

Øverste Børstebundt mangler; (de øverste, gjællelignende Ryg-

blade svare til øverste Parapodie, da de indeholde en Støttenaal).

Egentlige Gjæller mangle; Børster glatte . . . Apistobranchus n. g.

Øverste Børstebundt tilstede; egentlige Gjæller tilstede; de

tynde tilspidsede Børster med Tværfurer Aricia Sav.

Seoloplos, Naidoncreis Blv.

Oversigt over Arterne;

Apistohranchus

:

Paa hver Side bag Hovedlappen en lille , i Form af en aflang

Lap fremtrædende, Hudfold; i de 4 første Ringe ere de vifteformige

Børstebundter bagfra dækkede af et smalt, heelraudet Blad, medens der

fra den femte Ring optræder brede, vingeformig udstaaende, i Randen

flint takkede, Blade. Paa den syvende Ring er Bladet forsynet med

10 meget store Takker. Fra ottende Ring danne Børsterne smalle

Bundter, som omsluttes af, over Bladene siddende, korte Parapodier.

I de 7 første Ringe optræder paa hver Side et smalt, gjællelignende

Blad over Børstebundtet. I de 5 første Børstebundter have nogle

af de nederste Børster en dybt tokløvet Spids A. TuUhergi (Théel.)

Aricia Tullbergi.

Op. cit. p. 45.

Aricia

:

1) I Legemets forreste Deel have Bugparapodierne lutter tynde,

tilspidsede, med Tværfurer forsynede, Børster:

Hovedlap langstrakt, tilspidset; Legemets forreste Deel be-

staaende af 15—16 Ringe; det svagt fremstaaende Læbeblad

løber paa Midten ud i en trekantet Lap, og en lignende Lap

findes paa Bugsiden i det 15de—22de (24de) Parapodie; Bug-

børster i c. 5 Rækker; Gjæller begynde paa 10de— 12te Ring

A. armiger (Miill.)

Mgrn. 1867, p. 72.

1) I Bugparapodierne i Legemets forreste Deel findes mellem eller

foran de tynde, furede Børster en eller flere (indtil 8) Rækker

af længere eller kortere, mørke, stive Børster:
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2) Det nederste Læbeblad i Legemets forreste Deel bestaaonde

af eller indskaaret i eu Eække trekantede Papiller; Hoved-

lap kegleformig , tilspidset; Gjæller begynde paa fjerde—
femte børstebærende Ring:

3) Lignende trekantede Papiller, som findes paa Læbebladet,

løbe i et Antal af de bageste Forkrops- og de forreste

Bagkropsringe nedad mod Bugsiden langs Ringenes for-

reste Rand:

4) Legemets forreste Deel bestaaende af 21 Ringe; de

kortere og stivere (langskaftede Krog-) Børster stillede

i 3 Rækker; fra den 15de eller 16de Ring optræder

en kort „Rygcirre" mellem øverste og nederste Para-

podie A. Cuvieri Aud. & Edw.

Sars 1873, Bidr. t. Kund-

skab p.31.

4) Legemets forreste Deel bestaaende af 16 Ringe; do

kortere og stivere Børster . . . ^) ? ; ingen „Rygcirre" mel-

lem øverste og nederste Parapodie . A. Kuppferi Ehl.

Zeitschr. wiss. Zool.

25. B., 1875, p. 57.

3) Ingen trekantede Papiller langs den forreste Rand i et

vist Antal Ringe; (Legemets forreste Deel bestaaende af

15— 16 Ringe; i Legemets forreste Deel er Rygbørsternes

Læbeblad uregelmæssig, fiirkantet, med den ydre Rand

løbende ud i 2— 3 spidse Flige; i Legemets forreste Deel

mellem de tyndere Bugbørster en enkelt Række af nedad

i Længde aftagende, med spydformig udvidet Endedeel

forsynede, Børster; ingen „Rygcirre" mellem Ryg- og

Bugparapodiet) A. norvegica Sars.

1873 op. cit. p. 36.

A. gi-ønUindica M'Int.

Tract. Liun. Soc. 2 S.

Vol. 1, 1879, Zool. p. 504.

2) Det nederste Læbeblad i Legemets forreste Deel ikke ind-

') Om disses Stilling mangle nærmere Oplysninger: paa do 2 hidtil

fundne Exemplarer ere de k\ui fundne paa de 3—4 sidste Forkropsringe.
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skaavet i eu Eække Papillcr; (ingen „Rygcirre" mellem 'Ryg-

og Bugparapodiet i Legemets bageste Deel):

5) Legemets forreste Deel bestaaende af 12— 13 Ringe;

Hovedlap nedtrykt, bredt afrundet; nederste Læbeblad i

Legemets forreste Deel (meget tykt) med en stor rund

Knude midt paa sin bageste Rand; de korte og stive

Børster i Legemets forreste Deel i c. 8 uregelmæssige

Rækker; Gjæller begynde paa fjerde— femte Ring; bag Le-

gemets forreste Deel en stor Deel af de yderste Parapodier

med svagt fremtrædende, knudeformige Læber

A. qvadricuspida Ørst.

Mgrn. 1867, p. 73.

5) Legemets forreste Deel bestaaende af 16— 17 Ringe;

Hovedlap kegleformig tilspidset; nederste Læbeblad i Le-

gemets forreste Deel uden en Knude paa sin bageste Rand;

de korte og stive Børster i Legemets forreste Deel i . . .?;

Gjæller begynde paa 12te Ring; bag Legemets forreste

Deel de yderste Parapodier med vel udviklede Læber

A. arctica A. Hansen.

Op. cit. 1879, p.269.

Opheliidæ.

Mindre eller middelstore, snart mere langstrakte og slanke,

snart mere korte og trinde Former med et mindre Antal (25— 30),

fra hverandre i Almindelighed utydelig afsatte Ringe, som igjen

ere delte i et forskjelligt Antal mere eller mindre tydeligt adskilte

Smaaringc. Bugsiden er som oftest temmelig flad og i dette Til-

fælde i en større eller mindre Deel af sin Længde ved et mere

eller mindre tydeligt Længdeindtryk paa hver Side ligesom saalagtig

afsat fra Legemets Sidedele. Legemets forreste Deel, i hvilken

der sjelden findes nogen tydelig Sondring mellem en Ho ved lap og

et Mundsegmeut, og som paa lignende Maade som de øvrige Ringe,

er deelt i Sraaaringe, er mere eller mindre stærkt kegleformig,

undertiden traadformig tilspidset, men mangler forøvrigt Følere.
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Derimod findes i Almindeliglied paa hver Side et lille, tilbagetrække-

ligt Fimrcorgan, som i indtrukken Tilstand har Udseende af en,

af en fortykket Kand omgiven. Grube eller Spalte I sjeldne Til-

fælde findes Øicnpletter (, som hos en udenlandsk Slægt, Polyoph-

thalmus, kunne optræde i et større eller mindre Antal af Legemets

Ringe og i Almindelighed ere forsynede med Lindse). Paa hver

Side eu dobbelt Række af, undertiden meget nær ved hinanden

siddende, smalle vifteformige Børstebuudter, af hvilke hvert udgaaer

fra en, i Almindeligbed lodret eller skraat stillet, noget bueformig,

temmelig stærkt gabende Spalte, hvis svagt fortykkede Rande re-

præsentere P arapodiets Læber. Imellem de 2 Spalter findes i

Almindelighed en mindre, som formodentlig tjener til Udførsel af

Kjønsstofferne, og hos de samme Former, hos hvilke denne optræder,

sees i et større eller mindre Antal af de midterste Ringe noget

foran og under det nederste Børstebundt en anden tydelig Spalte,

som er den ydre Aabning for de, i et forskjelligt Antal Ringe ud-

viklede , Segmentalorgauer. Mere eller mindre cirrelignende

Vedhæng kunne optræde mellem øverste og nederste og under

nederste Børstebundt hos de Former, som mangle de føromtalte

Genitalspalter. Børsterne ere tynde, haarformige og de øverste

i Almindelighed længere end de nederste. Det forreste Børstebundt

optræder foran eller i Linie med Muudaabningen. I Almindelighed

udgaar lige over eller bag øverste Børstebundt en smal, tilspidset

Gjælle (mangler hos den fritsvømmende Polyophthalmus). Det

cylindriske eller hætteformigo Analsegment er forsynet med en Kreds

af ofte uligestore Papiller eller Traade. Et blodt, skiveformig ud-

videligt, udkrængeligt Svælg. Paa faa Undtagelser nær i Hav-

bunden levende Dyr.

Oversigt over Slægterne:

1) Bugsiden i Legemets hele Længde tydelig saalformig afsat; ydre

Ringdeling mangler; ingen Genitalspalter; Analaabningen over-

dækket af en fremspringende Læbe eller Hætte:
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2) Ingen Gjællcr Tachytrypane M'Int.

2) Gjæller Ammotrypane liathke

Ammotriipanella M'Int. pp.

1) Bugsiden er enten slet ikke eller kun i en Deel af Legemets

Længde mindre tydeligt saalformig afsat; Kingdelingen (i ethvert

Tilfælde Smaaringenes) mere eller mindre tydelig; Genitalspalter

tilstede; Gataabningen rund uden nogen overdækkende Læbe

eller Hætte:

3) Bugsiden ikke saalformig afsat; Segmenterne tydelig adskilte,

hvert bestaaeude af 3 Smaaringe; Gjæller begynde paa aaden

børstebærende King; i Legemets bageste Deel ere Børste-

bundterne beliggende mellem to store runde Knuder, (en øverste

og en nederste); Hud uden tydelige Porer Travisia Johust.

3) I Legemets bageste ^/s Deel Bugsiden svagt saalformig af-

sat; Segmenter utydeligt adskilte, hvert bestaaende af 5—

6

Smaaringe; Gjæller mangle i et Antal forreste Ringe; ingen

Knuder i Legemets bageste Deel; Hud med tydelige Porer

Ophelia Sav.

Oversigt over Arterne:

Tachytrypane

:

Legemets forreste Deel løber ud i en lille traadforraig Spids;

Analsegmentets uedadbøiede Endedel uden Papiller(?)

T. Jeffreysi M'Int. ^

Trans. Linn. S. 2 S.

V. 1, 1879, Zool., p. 505.

Ammotrypane

:

1) Legemets forreste Deel løber ud i en lille traadformig Spids;

ingen Øienpletter:

2) Gjæller mangle fra 8de til 28de Ring og optræde igjen paa

tre Ringe bag disse; i de fire sidste Ringe foran Analringen

vel udviklede Parapodier, som bære kortere og tykkere Børster;

Analringen meget lang, cylindrisk, i Enden med en øverste

længere og en nederste kortere Læbe, uden Papiller eller

Traade A. cylindricaudatus. A. Hansen.

Op. cit. 1879, p.8.
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2) Gjællcr i Legemets hele Længde, (det sidste Par paa Bag-

siden foran Analringen; de fire sidste Ringe foran Analringen

af sædvanlig Bygning; Analringen hætteformig, tynd, i

Kanden med en Kreds af Traade af forskjellig Længde; (et

lille, cirreforraigt Blad mellem øverste og nederste Børste-

bundt) A. aulogaster Rathke.

Mgrn. 1867, p. 73.

1) Legemets forreste Deel afrundet, forsynet med et Par Øien-

pletter, (Analsegmentet tragtdannet(?), uden Papiller eller Traade

A. arcticus (M'Int.)

Op. cit. p. 505.

Ophelia

:

Længdeindtrykket begynder ved syvende Børstebundt; Gjæller

begynde ved Ilte— 12to Børstebundt; Segmentalspalter fra 12te— 17de

børstebærende Ring; foruden de over hele Legemet spredte, mindre

Porer optræde fra 10de børstebærende Ring paa hver Side over

Indtrykket korte Tværrækker af større Porer; foran Gataabningen

2 øverste og 2 nederste Længdekjøle; Gataabningen omgivet af 8

smaa, øverste og 2 store, nederste, runde Knuder

O. limacina Rathke

Mgrn. 1867, p. 74.

Ti^aiusia

:

Knuderne begynde paa 15dc— 16de Ring; Segmentalspalterne

optræde fra 3die— 14de Ring T. Forbesi Johnst.

Mgru. 1867, p. 75.

? T. glandulosa M'lnt.

Op. cit. p. 505.

Chloræmidæ.

Middelstore eller mindre, snart mere langstrakte, slanke, snart

mere korte og trinde Former med rundt Gjennemsnit og et mindre

eller middelstort Antal (c. 20— 50) af undertiden meget utydeligt

adskilte Ringe. Huden er altid meget ujævn, ru, fnugget eller

vortet paa Grund af en Mængde forskjelligtformcde Hudlegemer,

som i Almindelighed tydes som sliimafsondrende; hos en enkelt

Slægt (Flabelligera) dog af forskjellige Forfattere paa temmelig for-
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skjellig Maade, blandt Andet som Følepapiller. Den er i Alminde-

lighed mere eller mindre stærkt belagt eller imprægneret med frem-

mede Legemer (Sandskorn, Diatoméer o. s. v.). Legemets forreste

Deel, i hvilken der ikke findes nogen tydelig afsat Hovedlap, or

forsynet med et Par temmelig korte P'ølercirrer, som paa Under-

siden have en, af de nedbøiede, bugtede Eande dannet, fimrende

Længderende, og bag disse med et forskjelligt Antal (8— c. 90) af,

i et eller to Bundter ordnede, middellange, tynde, cylindriske G j æ 1 1 e r.

Hele dette forreste Parti kan trækkes indenfor de første børste-

bærende Ringe og vil derfor i Almindelighed kun hos det levende

Dyr være udvendig synligt. Paa hver Side en dobbelt Række af, i

korte, lodrette Rækker stillede, Børster. P arapodier mangle enten

ganske eller ere i Almindelighed utydelige; undertiden kunne dog

Bugsidens optræde som smaa, tydelige Vorter eller Knuder. Cirrer

mangle; men de føromtalte Hudlegemer kunne ofte danne Grupper

af korte, cirrehgnende Traade paa de svagt udviklede Parapodier^).

Børsterne, som paa Rygsiden (hvor de undertiden ere meget

svagt udviklede eller mangle) og de 1 — 8 første af (sjeldnere paa

et større Antal af eller alle) Bugsidens Ringe ere tynde, liaar-

formige, paa Bugsideu i Almindelighed korte, stive og lidt bøiede

samt hos en enkelt Slægt sammensatte, med et ejendommeligt, be-

vægeligt Endeled, ere oftest stærkt glindsende og have altid en

ejendommelig, tværstribet Bygning, som hidrører fra indvendige

Skillevægge, der kun mangle i Endedelen af de ikke haarformige

Dette Forhold er meget almindeligt hos Slægterne Troi^honia og Bracla.

Det findes ligeledes hos den af Savigny beskrevne Aristenia con-

spurcata, som af Savigny og alle de senere Forfattere regnes til

Familien Amfhinomidæ. Milne Edwards gjør vel opmærksom paa

dens Lighed med den af ham opstillede Slægt Trophonia; men hvad

der afholder ham fra at regne den til denne Slægt er netop de nys

nævnte cirrelignende Papiller i Nærheden af Børsterne. Aristenia er

enten en Troplionia eller en raoget nærstaaende Slægt, og hvis det

Første skulde være Tilfælde, raaa Milne Edwards Navn vige for

S a vi g ny s ældre. Den turde muligviis være identisk mod Trophonia

eruca Clap., som bar en lignende Belægning af Smaasteen. Se Milne

Edwards, Op. cit. p. 129.



124 121

Børster. Intet udkrængeligt Svælg. Blodvædske grøn. I Hav-

bunden levende Dyr.

Oversigt over Slægterne:

1) Legemet omgivet af et SliimhyIster, ind i hvilket rage talrige,

fra hele Legemets Overflade udgaaende, lange, smalle Traade,

som ende i en aflang Papil; de haarformige, fremadrettede

Børster paa første børstebærende King ere omsluttede af en tynd

Sliimmembran, hvorved der dannes en, af to Sidehalvdele be-

staaende Skjærm; Ringdeling utydelig; Bugsiden i hver Ring

foruden med et indre Bundt af Haarbørster forsynet med 1—

2

sammensatte, med et krogformigt, bevægeligt Eudeled udstyrede,

Børster; (talrige, i 2 Bundter ordnede, Gjæller)

Flabelliger'a Sars.

Chloræma Duj.

1) Legemet uden Slimhylster og lange stilkede Papiller, derimod

med Vorter eller korte Papiller; Børsterne paa 1ste børste-

bærende Ring frie; Ringdeling i Almindelighed tydelig; Bug-

sideus Børster usammensatte:

2) Bugsidens Børster sidde i Almindelighed ikke i tydelige Pa^

rapodier; Børsterne paa den eller de forreste Ringe fremad-

rettede, i Almindelighed meget længere end de øvrige. Le-

gemet bagtil meget smallere end fortil; (Gjæller faa, 8— 12,

i et enkelt Bundt) Trophonia M. Edw.
? Aristenia Sav.

Se Aiim. p. 120.

2) Bugsidens Børster sidde i tydelige smaa, knude- eller vorte-

formige, Parapodier; Børsterne paa de forreste Ringe ikke

meget længere end de øvrige; Legemet bagtil ikke meget

smallere end fortil. (Gjæller snart talrige i to Bundter, snart

færre i et enkelt Bundt (?) Brada Stimps.

Oversigt over Arterne:

Flahelligera

:

De ejendommelige Hudlegemer ere af 2 Slags: kølleformige i

den største Deel af Legemet, og paa Parapodierne langstrakt flaske-
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forraige , som ende med en svagt afsat Kuub. De sammensatte

Børster enkeltviis (sjeldent parviis), med mørktfarvet Endeled

F. ajjinis Sars.

Chlorævia pelluddum Sars.

1873, op. cit. p.52.

Mgrn. 1867, p. 83.

Trophonia

:

1) Bugsidens Børster tynde, næsten haarformige (, men kortere end

Rygsidens; 1ste Leds Børster c. 3 paa liver Side; Hud med

smaa Sandskorn og smaa runde Papiller, som ved Børsterne

ere længere traadformige ; Ringdeling i Legemets bageste Deel

meget tydelig) T. glauca Mgrn.

1867, p. 82.

1) Bugsidens Børster (i ethvert Tilfælde i Legemets midterste og

bageste Deel) korte, tykke og stive, med svagt bøiet Spids:

2) Bugbørsternes Led ere udvendig tydeligt afsatte fra hver-

andre; (Hud med lange Trevler, navnlig ved Børsterne

T. hirsuta A Hansen.

Op. cit. 1879, p. 9.

2) Bugbørsternes Led. ere ikke udvendig afsatte fra hverandre:

3) 1ste borstebærende Ring med meget faa (c. 4— 6, sær-

deles lange) Børster, de tilsvarende paa 2den Ring kun

Vs Deel saa lange; Bugsidens Børster i Legemets forreste

Deel haarformige, meget faa (1— 2j; Ringdeling utydelig

T. flabellata ^) Sars.

1873, p. 49.

3) 1ste børstebærende Ring med talrige Børster, de til-

svarende paa 2den Ring ikke meget kortere; kun de 3

første Ringe med Haarbørster paa Bugsiden; Ringdeling

tydelig T. plumosa-) Miill.

Mgrn. 1867, p. 82.

T. arclica, T. horealis,

T. rugosa. A. Hansen.

1880, p. 230-31.

') T. flabellata Tauber, Ann. Dan. p. 112 er unge ludivider af T.i^lumosa.

'') Denne Art fi'embyder stor Variation i Henseende til Papillernes Stør-

relse og Tæthed, Længden af de forreste Haarbørster og tildeels i Hen-

seende til Biiffbørsternes Form.
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Brada

:

1) Eygsiden med vel udviklede, tydelige Haarbørster

:

2) Legemet med smalle, kegleformige Papiller, som danne en

Krauds omkring Parapodierne; talrige tjude Gjæller i to

Bundter; (Bugbørsterne med en temmelig lang, tynd, baar-

formig, klar, mod den mørkere og tykkere Skaftdeel bøiet

Spids) B. v'dlosa Rathke.

Mgrn. 1867, p. 84.

2) Legemet med vortefonuigo Papiller; Gjæller temmelig tykke,

6 eller 8 (Børster?) B. mhabilis Rathke.

Mgrn. 1867, p. 84.

i) Rygsideii med svagt udviklede eller manglende Haarbøi.-ster (Bug-

børsterne uden haaiformig Spids);

3) Legemet med langstrakte Papiller; Biigsidens Børster med

stærkt bøiet, afrundet Spids; Haarbørster mangle (?) (Gjæller?)

B. granulosa A. Hansen.

1880, p.229.

3) Legemet med fladtrykte, afrundede Papiller; Bugsideus Bør-

ster med svagt bøiet Spids; (Gjæller temmelig tykke, 6 eller 8)

B. granulata Mgrn.

1867, p.85.

Euplii'osynidæ ^).

Smtia eller middelstore, ovale Former med hvælvet Ryg og flad

Bug, som bestaa af et mindre Antal (c. 20— 50) smalle Ringe.

Den til en Ho ved lap svarende Deel danner et, mellem de forreste

Ringes Sidedele indkilet, langstrakt Parti, i hvilket man kan sondre

mellem en bageste og en forreste Deel. Den bageste Deel er lille,

afrundet, forsynet med 2—4 Øine samt med en, fra dens forreste

Ende udgaaende, kort traadformig Føler. Hos den ene Slægt, Eu-

pltrosyne, udgaar fra dens bageste Deel et stort, sammentrykt Legeme,

den saakaldte Karunkel, som kan strække sig langt tilbage (hos

') Jeg har i dette Arbeide, tildeels af praktiske Gruiule, ligesom Kinberg

sondret raellem BnjiJirosnnidfe o^- Amphinomid{P . hvilken Sondring

i videnskabelig Henseende turde være mindre vel begrundet.
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enkelte Arter til syvende Ring). Den forreste Deel, som kun hos Eu-

phrosyne er tydelig udviklet, er et langstrakt, smalt, lios sidstnævnte

Slægt tydelig begrændset Parti, som fortil bærer 2 (hos nogle For-

mer, som det synes, 4) meget smaa Følere samt paa Undersiden 3

smaa Øienplettcr. Paa hver Side findes en dobbelt Række af

Børstesamlinger, som ikke sidde i Parapodier, og af hvilke Ryg-

sidens, som enten ere indesluttede i tynde, flossede Hudkamme eller

blandede med Gjæller, danne brede, paa Legemets Længdeakse

lodret stillede. Bundter, som kun lade et smalt, midterste Længde-

parti ubedækket. Bugsidens Børster, som sidde tæt under dem.

danne enten smalle Bundter, eller der findes kun en enkelt (sam-

mensat) Børste paa hver Side. Børsterne ere, med den nys nævnte

Undtagelse, usammensatte, i Almindelighed temmelig korte, noget

stive og næsten altid med togrenet Endedeel, hvis Grene som oftest

ere meget uligestore. De ere hule indvendig og meget skøre ^).

Gjællerne, hvis Tal er meget forskjelligt (1—12 i hvert af Ryg-

delens Børstebnndter) ere mere eller mindre stærkt grenede, og

medens Grenene hos nogle Former ende tilspidsede, ere de hos

andre i Enden forsynede med en lille knopformig Udvidelse (for-

skjellige udenlandske Arter). Hos Euphros>jne optræder foruden

Gjæller paa hver Side i Almindelighed tre korte, cirrelignende

Vedhæng, som synes at have en fra Gjællerne forskjellig Byg-

ning: et ved Børsternes øverste Ende, som sidder lidt foran den

nærmeste Gjælle, et i Nærheden af Bugbørsterne og et midt inde

i Børstebundtet. Legemet ender med 2 ovale Analcirrer. Mund-

aabningen, som hos Spinther ligger lidt bag den forreste Rand, er

hos Euphrosyne rykket længere tilbage og danner en langstrakt

Spalte paa Bugsiden. Den begrændses af anden til sjette Ring og

foran den ligge to langstrakt nyreformige, sammenstødende Plader.

Der findes et udkrængeligt, temmelig langstrakt, cylindrisk (eller

kegleformigt?) Svælg, uden Kjæber, men, som det synes, under-

tiden i den forreste Deel forsynet med stærke Længdeophøiniuger

og smaa haarde Papiller.

^) Se pag. 127, Anm.
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Oversigt over Slægterne:

Hovedlappens bageste Deel med 2 Øine og en Karunkel; deus

forreste Deel med 2 (eller 4) sraaa Følere og under dem paa Bug-

siden 2 Øienpletter; Eygbørsterne ikke indesluttede i flossede Hud-

kamme, men ledsagede af Gjæller; 2— 3 cirrelignende Vedhæng;

Bugbørsterne ere smalle Bundter af samme Form som Eygbørsterne;

Børster togrenede med Grene af meget ulige Størrelse ; større Former

Euphrosyne Sav.

Hovedlappens bageste Deel med 4 Øine og uden Karunkel;

dens forreste Deel ikke tydelig udviklet, uden Følere og Øienpletter;

Rygbørsterne, som ere indesluttede i flossede Hudkamme og ikke

ledsagede af Gjæller, have en enkelt eller togrenet Spids med to

smaa ligestore Grene; kun en enkelt, sammensat Bugbørste med

krogformigt Endeled; ingen cirrelignende Vedhæng, men en enkelt,

tyk bladformig, tolappet Gjælle^) over Bugbørsten, meget smaa

Former Spinther Jolinst.

Oversigt over Arterne:

Euphrosyne

:

Gjællernes Grene uden knopformig Endedeel;

1) I de øverste Børstebundter findes foruden Børster med meget

uligestore (c. 1:4), svagt bøiede Grene tillige Børster med

mindre uligestore (1:2), fra hinanden stærkere udadbøiede

Grene, hvis indre Eand er fint savtakket; (Gjæller 1—3-grenede;

en Eygcirre tilstede) E. borealis Ørst.

Mgrn. 1867, p. 1.

1) I de øverste Børstebundter kun Børster med meget nligestore,

svagt bøiede Grene:

2) Gjæller 4— 5-grenede; Karunkelen naaer til 5te Eing; Eyg-

cirre tilstede E. armadillo Sars.

Mgrn. 1867, p. 2.

2) Gjæller mangle (saafremt dertil ikke regnes den tokløvede Eyg-

cirre) ; Karunkelen naaer neppe til 4de Eing E. cirrata Sars.

Msrrn. 1. c.

1) Denne Gjælle har hidtil været overseet af de forskjellige Forfattere.
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Spinther

:

De tieste Rygbørster med tokløvet Spids; Bugbørstens Eude-

krog med Spidsen bøiet under en ret Vinkel. (Gjællens Endelapper

meget uligestore) S. arcticus Sars.

Mgrn. 1867, p. 1.

Alle Rygbørsterne med enkelt Spids-, Bugbørstens Endekrog

med svagt bøiet Spids; Gjæller? . . . S. major u. sp.

s. arcticus Ar.-Hans en.

1880, p. 224.

Amphinomidæ.

Større (undersiden meget store) eller mindre, i Almindeligbed

plumpt og kraftigt byggede, af et middelstort eller større Antal

Ringe (25— c. 130) bestaaende Former, som snart ere mere lang-

strakte, med fiirkantet Gjennemsnit, snart mere korte og nedtrykte

og undertiden ovale. Den lille Hovedlap bestaar af 2 Dele,

som snart (i ethvert Tilfælde hos yngre Individer) kunne være

skarpt adskilte fra hinanden og danne to selvstændige Segmenter,

snart være fuldstændig sammensmeltede. Den bageste Deel er et

oftest meget lille, i Almindelighed 2— 4 Øine bærende, afrundet

Legeme, som paa sin forreste Deel er forsynet med en lille traad-

formig Eøler og bag denne i Almindelighed med en, snart flad,

snart sammentrykt, snart glat og snart af sammenføiede Blade dannet,

Karuukel, som undertiden kan strække sig meget langt tilbage.

Den forreste Deel, som paa Rygsiden snart kun danner en smal

forreste Rand, snart et stort, fladt, flir- eller femkantet, fra den

bageste Deel mere eller mindre tydeligt afsat. Parti, bærer paa hver

Side 2 vel adskilte Følere af en lignende Bygning som den

uparrede og fortsætter sig i Almindelighed (ikke hos Paramphinome)

langt tilbage paa Bugsiden, hvor det har en Længdefure, som

undertiden er meget dyb og bred. Mundaabningen er en Længde-

spalte paa Bugsiden, som foruden af det nys nævnte Parti i Al-

mindelighed begrændses af 3—4 Ringe (hos Paramphinome kun af

9
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en). Ingeu børsteløs Eiiig bag Hovedlappen ^). Paa liver Side eu

dobbelt Eække vel adskilte Børstebundter, som sidde i svagt ud-

viklede, i det Høieste knude- eller vortefonuige Par apo dier. I

Almindelighed Hyg- og Bugcirrer. De usammensatte Børster

kunne have meget forskjellig Porm, idet de snart ere tynde, haar-

formige, snart forsynede med savtakket Rand eller togrenet Ende-

deel og snart meget korte og tykke. Derimod synes de altid at

være hule og fyldte med en kornet Masse, som dannes i tætte

Kjertelsamlinger under deres Grund. De ere desuden af en over-

ordentlig skør, næsten glasagtig sprød Beskaffenhed, og Spidserne

ofte særlig let affaldende. Ved en haardere Berøring ville de derfor

knække og den i dem indeholdte, udentvivl giftige, Vædske flyde

ud 2). Umiddelbart bagved eller lidt indenfor de øverste Børste-

bundter findes i en større eller mindre Deel af Legemets Længde

busk-, fjerformige eller dendritiske Gjæller, og i et enkelt Til-

fælde findes traadformige Gjæller paa Bugsiden. Et kort, vidt,

tykt, udkrængeligt Svælg uden Bevæbning.

Oversigt over Siægteriie:

1) Bugsiden paa hver Side med en Længderækko af smaa Op-

svulmninger, fra hvilke udgaa Tværrækker af 3— 4 korte.

') Den lidet Ig endte Hipponoc gjør i dette som i flere andre Forhold,

f. Ex. i Mangelen af Bugbørster en Undtagelse. (And. & M. Edw.

:

Eecherches pour servir å Thist. nat. du littoral de la France, T. II.

Anuelides, p. 128.

^) Da disse Former mangle Svælgbevæbning og ere meget langsomme i

deres Bevægelser, og da de (efter Schmarda) hovedsagelig leve af

Svampe, maa disse Giftbørster vistnok ojjfattes som et Forsvars-

middel mod Eovdyr, for hvilke disse, i Almindelighed store og for-

øvrigt forsvarsløse Dyr, som tilmed ofte have meget stærke Farver,

ellers vilde være et let og kjærkomment Bytte. Sars fortæller om
Paramphinome pulchella, at den, naar den bliver irriteret, ruller sig

cirkelformigt sammen, saa at Børsterne rage ud til alle Sider. I for-

rige Familie have Børsterne den samme Bygning, og ved deres An-

ordning give de Dyrene et næsten pindsvineagtigt Udseende , ligesom

disse ogsaa kunne rulle sig sammen. I disse Børster have vi altsaa

ot, med Piggene hos Træpindsvinene (Cercolahes) analogt, Forsvars-

middel.
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traadformige Gjæller; Kygparapodier knudeformige Ophøininger

med 5, i en Kreds stillede korte, mørke, tornlignende, Børster;

Bugparapodier med haarformige Børster; ingen Cirrer; (Legemets

forreste Deel ubekjendt) Trochochæta u. g.

(T.II, fig.6-7.)

1) Bngsiden uden Gjæller; Rygparapodierne med talrige, i det

Mindste tildeels lange og tynde. Børster; (Hovedlappens forreste

Deel stor, fiir- eller femkantet):

2) Hovedlappeu unden Karunkel; Mundaabning foruden af Hoved-

lappen kun begrændset af første Ring; dendritiske Gjæller

kun paa nogle faa af de forreste Ringe; fra de svagt frem-

staaeude Parapodieknuder udgaa paa Rygsiden korte og stive,

samt lange og tynde Børster med savtakket Rand, paa Bag-

siden to lignende Børsteformer, som under den kortere eller

længere Endedeel have en lille, udstaaende Green; korte,

afstumpede Cirrer Paramphinome Sars.

2) Paa Hovedlappen findes en langstrakt Karunkel med bugtede

Rande og paa Overfladen med bugtede Længdeindtryk; Mund-

aabningen er foruden af Hovedlappen begrændset af 3 Ringe

;

buskformige Gjæller paa alle Legemets Ringe; fra de tem-

lig stærkt fremstaaende , knudeformige Parapodier udgaa paa

Rygsideu deels tynde haarformige Børster, deels stærkere

Børster, i Almindelighed med savtakket Rand; fra Bugsiden

Børster med togrenet Endedeel; vel udviklede Cirrer

Eunjthoe Kinb.

Oversigt over Arterne:

Trochochæta:

(Tab. II, Fig. 6—7.)

Rygsiden i Midten forsynet med en Læugdefure; Bugparapo-

dierne paa den ydre, bageste Rand med en tynd Hudbræmme; for-

uden de tynde haarformige Bugbørster, som ere forsynede med

smaa, fine Haar, findes nogle enkelte, som forneden ere 4— 5 Gange

saa tykke, men ende i en ligesaa tynd Spids . . . T. Sarsi n. sp.

Paramphinome n. sp.

Tauber: Ann. Dan. p. 78.

9*
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Paraviphinome

:

Første Eing paa liver Side med et Par Følercirrer, som ero

lidt længere end Følerne; indenfor dem paa hver Side 2 mørke,

bøiede Kroge; Gjæller fra fjerde til syvende Eing P. pulchella Sars.

Ou some remark,

forms . . . 1872, p. 45.

Eurythoe

:

Af denne Slægt er der kun fundet et enkelt, meget lille Exem-

plar, om hvilket der ikke foreligger nærmere Oplysninger

E. boreal/s Sars.

Vid. Selsk. Forh.

Christiania 1861, p. 58.

Trochochæta n. g.

Venter in utroqve latere singuli segmenti branchiis brevibus

filiformibus 3—4 instructum, in lineam trausversam dispositis. Setæ

dorsales qvinæ (rarius senæ) breves, robustæ, acuminatæ, nigræ, in

orbem, dispositæ. Setæ ventrales partim capillares, breve et parce

fimbriatæ, partim multo crassiores, in apicem vero capillarem de-

sinentes.

T. Sarsi u. sp.

Paramphinome n. sp. Tauber: Ann. Dan. p. 78.

(Hertil Tab.l, Fig. 6—7.)

Corpus valde depressum, dorso sulco lougitudinali instructum.

Parapodia dorsalia rotundata vel obtuse coniformia. Setæ dorsales

ita sitæ sunt, ut seta singula obliqva sub parte posteriore tertia

vel qvarta setæ vicinæ exitum capiat et supra visa cum cetera parte

setæ hujus angulum acutum formet. Parapodia ventralia, lateralia,

depressa, triangulari-rotundata, in apicem liguliformem, antrorsum et

extrorsum vergentem, protracta, margine posteriore et exteriore limbo

tenui, pellucido, paulo plicato, instructo. Supra basin apicis liguli-

formis fasciculus parvus setarum exitum capit. Pars media ventris

(partem qvartam fere corporis latitudine æqvans) imprcssione lougi-

tudinali in utroqve latere a partibus lateralibus distincta. Branchiæ
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filiformes 3-— 4, iu utroqve latere singuli segmenti ex emineutia

transversa exeuntes, in vel paulo extra impressionem dictam sitæ.

Latit. 4""", Altit. c. iVs™™. Exemplar unicum, cui auterior cor-

poris pars deest, a coU. Winther in Kattegat captum.

Scalibregmidæ.

Mindre eller middelstore, snart mere korte og trinde, snart

noget mere langstrakte, af et middelstort Antal Eingo (30— c. 60)

bestaaende Fomier med hvælvet Eyg- og fladere Bug, som er for-

synet med et meget smalt, mere eller mindre tydeligt Længdeind-

tryk. Huden er i Almindelighed meget ujævn, med afrundede eller

liirkantede Fortykkelser. Den lille trapezformige Hovedlap mangler

Øine og virkelige Følere; men dens forreste, meget bredere Deel,

som undertiden i Midten har en Indbugtning, løber til hver Side

som oftest ud i mere eller mindre tydelige palpe lignende Frem-

spring. I det Mindste hos den ene Slægt (Scalibregma) findes paa

hver Side et stort lappet, bugtet, foldet Fimre organ, som kan

trækkes ind i en stor, aflang Spalte^). Mundaabningen, som ligger

paa Bugsiden, er foruden af Hovedlappen begrændset af 2 Ringe:

den første børsteløse og den første børstebærende. De enkelte

Einge ere delte i 2—4 Smaaringe. Paa hver Side findes en dobbelt

Eække af nær ved hinanden siddende, som oftest tydelige knude-

formige eller sammeutrykte, og i sidste Tilfælde med bladformige

Læber forsynede, P arapodier, som bære smalle, vifteformige

Bundter af tynde, haarformige Børster, mellem hvilke undertiden

sidde meget smaa. som i Enden ere gaffelformig kløvede i to lange,

tynde, haarformig tilspidsede Grene. Imellem de to Børstebundter

sees i en Deel af Legemets Længde en lille oval, mere eller mindre

tydelig Aabning (formodentlig for Kjønsstoft'erne). Ingen Cirrer.

Bag Eygbørsterne
,

paa tredie til sjette Eing optræde smaa busk-

') Iagttaget af Forf. paa et Exemplar af Scalibregma inflatum i Helle-

bæk. De.af Armauer-Hausen hos S.{?) parvum omtalte, i Gruber

siddende, Papiller, høre \iden Tvivl ogsaa herhen.
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formige Samlinger af dichotoraisk forgrenede Gjæller, enten kun

hos ældre eller ogsaa hos yngre Individer. Legemet ender under-

tiden med 4 Analcirrer. Et muskuløst, udstrækkeligt Svælg uden

Bevæbning.

Oversigt over Slægterne.

Parapodierne gjennem hele Legemets Længde lige stærkt ud-

viklede, knudeformige ; Bugsidens Længdeindtryk svagt fremtrædende

;

temmelig korte og trinde Former • • • Eumenia Ørst.

Parapodierne i Legemets forreste Deel meget svagt udviklede,

længere tilbage vel udviklede, sammentrykte, med to Læber; Bug-

sidens Længdeindtryk meget tydeligt; temmelig langstrakte, i den

forreste Deel ofte noget oppustede, Former; (Hovedlap paa hver Side

med et, i en Grube tilbagetrækkeligt, Fimreorgan)

Scalibi^er/iiia Rathke.

Oversigt over Arterne:

Eumenia :

Hud meget ru; Hovedlappens forreste Eand med en dyb Ind-

bugtning, dens bageste Deel noget hvælvet; Gataabningen sidder

l)aa en, med straaleformige Rynker forsynet, Papil E. crassa Øist.

Mgrn. 1867, p. 76.

Wiren i Vega-Expedi-

tionens laktt., 1883,

Bd. 2, p. 406-7.

Scalibregma

:

1) Hovedlappens forreste Rand uden føleragtige Fremspring (; Gjæller

paa anden—femte børstebærende Ring) ; de 4 første børstebærende

Ringe ikke delte i Smaaringe, med længere, fra hinanden tem-

melig langt fjerilede Børstebundter; dernæst en Række Ringe,

delte i 4 Smaaringe, med kortere, nær ved hinanden siddende

Børstebundter (Legemets bageste Deel ikke kjendt)

>S.(?) ahyssorum A.Hansen.

Op. cit. 1879, p. 6.
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1) Hovedlappens forreste Eand med to føleragtige Fremspring; i

Legemets forreste Deel alle Ringene delte i Smaaringe og ingen

Forskjel i Henseende til Børstebundternes Stilling og Længde:

2) Ringene delte i 3— 5 Smaaringe; Gjæller findes ogsaa hos

yngre Lidivider (; omtrent fra den 16de børstebærende Ring

optræde de stærkere udviklede Parapodier)

»S*, inflatum Ratlike.

Mgru. 1867, p. 77.

2) Ringene delte i 2— 3 Smaaringe; Gjællerne mangle hos

yngre Individer:

3) Ringene i Legemets forreste Deel to-, i den bageste Deel

tredelte; i Legemets forreste Deel er Huden uden fiir-

kantede Fortykkelser; tydelige Parapodier begynde paa

den 12te Ringe . . . S. parvum A.Hansen.

1879, p. 7.

3) Ringene overalt todelte; i Legemets forreste Deel Huden

med fiirkantede Fortykkelser; tydelige Parapodier begynde

paa den Ilte Ring S. longosetosum (Théel)

Eumenia longosetoui l) Théel.

Op. cit. p.49.

Vor Kundskab om Scalibregma - ÅrteriiQ er høist mangelfuld.

Deels er der Uovereensstemmelser mellem de forskjellige Forfattere,

og deels ere Oplysningerne om de, i den senere Tid opstillede. Arter

paa flere Punkter meget ufuldkomne. Hvad S. inflatum angaar,

da aftegner Rathke Gjællerne paa tredie— sjette Ring, hvorimod

de hos de Exemplarer, jeg har seet, tindes paa anden— femte Ring.

Hos den af Sars beskrevne OUgohranchus rosens (Fauna litt. IsTor-

vegiæ, 1, p. 91), som synes at være identisk med S. inflatum,

tindes ved Grunden af Hovedlappen paa hver Side en lille afrundet

Fortykkelse, som uden Tvivl hidrører fra det foran omtalte Fimre-

organ. Hvorvidt saadanne Forhold som de enkelte Ringes Deling

i Smaaringe og Hudens Forsyning med Fortykkelser er paalidelige

Adskillelsesmærker mellem Arterne, turde være usikkert. De Op-

\) Théel heuforor med Urette denne Art til Slægten Eumenia.



136

lysninger om Parapodiernes Bygning, som meddeles for de senere

opstillede Arters Vedkommende ere ikke af en saadan Beskaffenhed,

at de ville kunne tjene til Adskillelse mellem Arterne.

Telethusæ.

store eller middelstore, temmelig langstrakte, næsten cylindriske,

snart temmelig plumpt byggede, snart mere smækkre og smalle, af

et mindre eller middelstort Antal Einge bestaaende l'ormer. Huden

er som oftest meget ru paa Grund af fiirkantede Fortykkelser og

de enkelte Einge delte 15 — 6 Smaaringe. Den meget lille, tre-

kantede Hovedlap, som mangler Øine og Vedhæng, har en bred

forreste Eand og løber bagtil ud i en Spids. Med denne Spids er

den fæstet i en tværstillet Grube, i hvilken den kan trækkes fuld-

stændig tilbage. Bag Hovedlappen tindes et, til to Einge svarende,

børsteløst, Afsnit. Mundaabningen ligger i Legemets forreste Deel.

Paa hver Side findes en dobbelt Eække P arapodier, af hvilke de

øverste, smaa, sammeutrykte, bære smalle, vifteformige Bundter af

smalt sømmede, haarformig tilspidsede, med fine Haar besatte. Bør-

ster, medens de nederste, som danne smalle lodrette Fortykkelser,

bære en enkelt Eække af langskaftede, med en enkelt, lidt bøiet,

Spids endende. Krogbørster. Undertiden mangle Parapodier tillige-

med Børster i Legemets bageste Deel. Cirrer mangle. Bag det

øverste Børstebundt findes i et større eller mindre Antal af Lege-

mets midterste og bageste Einge en kreds- eller halvkredsformig

Samling af, med hverandre i en større eller mindre Længde ved Hud

forbundne, mere eller mindre rigt grenede, dendritiske eller fjer-

formige Gjæller. Hos en enkelt Form findes desuden korte,

traadformige Gjæller (?) paa Bugsiden i Legemets bageste DeeP).

Et kort, cylindrisk, blødt, udkrængeligt Svælg, besat med temmelig

store, runde Papiller. I Sandbund levende Former.

^) I dette Forhold, som lindes hos A. antillensis Ltk. have vi on inter-

essant Overeensstemmelse med Trocliocliæta og Dasybrandnis.
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Eneste Slægt: Åi-enicola Lmk.

Oversigt over Arterne:

Gjæller meget korte, sammeutrængte, med meget faa Sidegrene

udgaaende fra Hovedstammen:

Gjæller (i et Antal af c. 12 udgaaende fra en stor, fælles,

membranagtig Udbreduiug) med 3 Par Sidegrene, begynde paa

syvende børstebærende Eing og findes paa 12— 13 Kinge; Legemets

bageste ^/s— Vs Deel uden Parapodier og Børster; (Eygbørster med

tydelige Haar, Bugbørster med en enkelt Spids); Legemets Over-

flade meget ru; den forreste gjælleløse Deel opsvulmet

A. marina^) L.

(non del. Ch. uec Clap.)

Gjæller med 1 Par(?) Sidegrene, begynde paa 15de eller 16de

King og strække sig næsten lige til Legemets Ende (indtil 40 Par);

Legemets bageste Deel ikke børsteløs; Legemets Overflade temmelig

glat og den forreste Deel ikke opsvulmet (?). . A. ecaudata Jobnst.

Mgrn. 1867, p. 70.

? A. Gruhei Clap. Mem.

Soe.Pbys. XX, 1870, p. 36.

? .4. hranckialis Aud. & Edw.

Op. cit. p.287.

Medens de tidligere Forfattere ikke tillægge Arenicola en

Hovedlap, har jeg hos nogle, fra den zoologiske Station i Neapel til

vort Museum sendte, Exemplarer af den almindelige Middelhavsform,

som med Urette bærer Navnet A. marina, i Legemets forreste Deel

fundet en Dannelse, som har en lignende Form som Hovedlappen

hos Scalibregma, og som baade efter sin Stilling og Bygning svarer

til denne. Et lignende Legeme har jeg fundet hos den vestindiske

Art A. antillensis Ltk. (Vidensk. Medd. nat. For. 1864, p. 120).

^) Uen middelhavske Art, for hvilken jeg foreslaar Navnet A. Claparédi,

stemmer overens med vor Art i, at Gjællerne begynde paa syvende

børstebærende Eing og strække sig over 13 Ringe, men afviger fra

deu ved følgende Karakterer: Gjæller, som kun i et meget kort Stykke

ere forbundne ved Grunden, langstrakte, med 10 Par Grene; Eyg-

børster med meget svagt udviklede Haar, Bugbørster med stærkere til-

spidset, lidt afsat, Endedeel.
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Vort Museums Exemplarer af A. marina ere derimod ikke saa vel

bevarede, at jeg bos dem bar kunnet finde eu saadau. Den svarer

til den, af tidligere Forfattere omtalte Papil, som kan trækkes til-

bage i eu Grube.

Med Hensyn til Gjællernes Bygning, da er en Porskjel mellem

dendritiske og fjerformige Gjæller kun tilsyneladende, da de fra

Hovedstammen udgaaende Grene i begge Tilfælde ligge i samme

Plan. Om Gjællen faar et deudritisk eller et fjerformigt Udseende,

beror paa Antallet af og Afstanden mellem Grenene eller Hoved-

stammens Længde i Forbold til Grenenes. Imidlertid turde det

maaske være af praktisk Betydning at beboide det af Ltitken

foreslaaede Navn Pteroscolex for de Former, som have Gjæller med

mange Sidegrene, da man derved vilde kunne undgaa saadanne

Forvekslinger, som den, der bidtil har fundet Sted mellem vor

nordiske Art, A. marina, og den almindelige Middelhavsart, hvis

Gjæller have samme Bygning som Gjællerne hos den vestindiske Art.

Den anden nordiske Art, A. ecaudata Johnst., stemmer i flere

Forbold med A. Gruhei Clap. samt med A. branchialis Aud. k Edw.

;

men Antallet af de forreste, gjælleløse Ringe angives forskjelligt af

de forskjellige Forfattere, af Audouin & Edwards til 12, af

Claparéde til 10. Hos A. Gruhei have Krogbørsterne en totandet

Spids, medens der for de andre Formers Vedkommende ingen Op-

lysninger foreligge om dette Forhold.

tapitellidæ.

Større eller mindre, langstrakte, smalle, cylindriske eller lidt

nedtrykte Former, bestaaende af et stort eller middelstort (50—
c. 150) Antal Ringe, som igjen kunne være delte i Smaaringe, i

Henseende til hvilket Forhold der ofte er Forskjel paa Legemets

forreste og bageste Deel. Den lille, trekantede, nedtrykte Hoved-

lap, hvis forreste Deel undertiden er noget afsnøret fra den bageste,

mangler Følere og er kun i sjeldne Tilfælde forsynet med Øien-

pletter, som hos yngre Individer kunne have en Linse. Derimod

er dens bageste Rand paa hver Side i Almindelighed forsynet med
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et, i en Grube eller Spalte tilbagetrækkeligt, Fimreorgan af for-

skjellig Byguing (ikke fundet hos Dasybranchus). Medens den

første Ring undertiden er børstebærende, følger i Almindelighed bag

Hovedlappen 1—4 børsteløse Einge. Paa hver Side findes en dob-

belt Række af Børstebundter, som ere forskjellige i Legemets for-

reste og bageste Deel. 1 Legemets forreste Deel, som hos fuldt ud-

voksne Individer^) bestaar af 7— 12 Ringe, indeholde de korte, vel

adskilte Børstebundtor, som mangle Parapodier, i Almindelighed

bræmmede Børster, idet der dog i den sidste af disse Einge ofte

tillige optræde Krogbørster. I de øvrige Ringe optræde lutter lang-

skaftede, undertiden meget smaa. Krogbørster, hvis bøiede Endedeel

har een eller flere Tænder, og hvis Skaftdeel har et øverste, noget

afsat Parti. De sidde i smalle, lodrette, svagt fremtrædende, liste-

formige Parapodier, af hvilke de nederste ofte ere meget lange og

de øverste meget korte. Gir rer mangle. Undertiden findes paa

Rygsideu i Legemets bageste Deel, i Almindelighed mellem de to

Parapodier paa hver Side, en oval Knude, forsynet med en Spalte,

hvis Rande ere omgivne med tynde, stive Haar eller Børster og

udenfor den er hos en enkelt Form fundet en tungeformig, som

Gjælle tydet. Flig. Hos Slægten Dasylranchus optræde i Le-

gemets bageste Deel over nederste Parapodie traadformige, svagt

grenede Gjæller, som kunne trækkes ind i Legemet. Et blødt, ud-

krængeligt Svælg. En i lukkede Kar indeholdt Blodvædske mangler.

Medens Segraentalorganerne undertiden ere overordentlig store {No-

tomastus), mangle de i andre Tilfælde {Capitella) ganske, og i dette

Tilfælde findes paa Grændsen mellem Legemets forreste og bageste

Deel paa Bugsideu Tværspalter (hos Hannerne 1, hos Hunnerne 2)

Claparéde opl^'ser om, at ganske unge Individer af Capitella capitata

kun har bræmmede Børster paa de tre forreste Ringe, og at paa de

følgende Ringe i Legemets forreste Deel Krogbørsterne efterhaanden

fortrænges af bi'æmmede Børster. Derved forklares de meget uovor-

eensstemnieude Angivelser af det Ringtal, som bærer bræmmede Bør-

ster. Et lignende Forhold synes at finde Sted hos Lumhrinereis (se

dette Arheides første Halvdeel i Vid. Medd. nat. Foren. 1882, p. 225)

og vil uden Tvivl kunne paavises hos flere Former.
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til Udførsel af KjønsstofiFerne. Hos Hannerne er denne Tværspalte

omgivet af 4 Bundter af parviis tæt sammen liggende, meget store,

guldglindsende Børster, som vende Spidserne imod Kjønsaabningen

og svare til Børstebundterne i de to Eiuge, mellem hvilke Kjøns-

aabningen lindes.

Oversigt mer Slægterne:

Intet børsteløst Mundsegment; i Legemets bageste Deel, som

bestaar af et middelstort Antal Eiuge, ere Krogbørsterne temmelig

store og danne temmelig korte Eækker uden synderlig Forskjel i

Længde mellem Ryg- og Bugsidens; paa Grændsen mellem Legemets

forreste og bageste Deel findes Tværspalter til Udførsel af Kjøns-

stofferne og hos Hannerne omdannede Børster .... Capitella Blv.

Et børsteløst Mundsegment; i Legemets bageste Deel, som be-

staar af et stort Antal Einge, ere Krogbørsterne overordentlig smaa;

de nederste Rækker meget lange og de øverste meget korte; ingeu

Kjønsspalter eller omdannede Børster; smaa, med en Spalte for-

synede Knuder paa Rygsiden (se Familiebeskrivelsen)

Notomastus Sars.

Oversigt over Arterne:

Capitella

:

Hovedlap med et Par, hos de voksne Individer utydelige Øien-

pletter; Legemets forreste Deel bestaaende af 7^) Ringe med korte,

bræmmede Børster; hos Hannerne findes den enkelte Kjønsspalte

mellem ottende og niende, og hos Hunnerne den parrede mellem syvende

og ottende Ring; Krogbørster med en enkelt Tand C. ca/?/toto Fabr,

Mgrn. 1867, p. 97.

Notomastus

:

Hovedlappens forreste Deel med et lille, afsat Parti; Legemets

forreste Deel netformig rynket, bestaaende foruden Mundsegmentet

af 11 børstebærende Ringe, af hvilke hver er deelt i 2 Smaaringe

N. latericius Sars.

Mgrn. 1867, p. 97.

1) Se pag. 136, Anm.



141

Maldanidæ.

I Almindelighed middelstore eller større, langstrakte, smalle,

cylindriske, af et mindre Antal (i Alm. 20—30, sjelden flere), for

største Delen langstrakte Einge bestaaende, Former. Den temmelig

store Hovedlap, som i Almindelighed er sammensmeltet med den

første, børsteløse Eing (sjeldnere tillige med den næste), har en

ejendommelig, skraat nedadvendende Stilling, idet den danner en

stump Vinkel med første Eings Eygside og en spids Vinkel med dens

Bugside. Ved to kortere eller længere Længdeindtryk afsættes i

en større eller mindre Deel af Hovedlappens Længde et smalt, som

oftest noget ophøiet, undertiden kjølformigt Midtparti, som fortil i

AlmindeHghed løber ud i et lille afrundet, sjeldnere føleragtigt

Fremspring; Hovedlappens Overflade er ofte flad, og i saa Til-

fælde omgivet af lodret eller skraat kraveformig op- eller ud-

staaende, tynde Eande, som ere forsynede med Indskjæringer og

undertiden mere eller mindre flint tandede. Undertiden er dens

Overflade mere hvælvet, og i saa Tilfælde mangle de kraveformige

Eande. Øine og virkelige Følere mangle. Paa hver Side flndes

en dobbelt Eække P arapodier. Eyg- og Bugparapodiet paa

samme Side udgaa i de fleste Tilfælde fra en lodret, men temmelig

bred og ofte stærkt fremtrædende. Fortykkelse af lysere Farve.

Undertiden kunne disse Fortykkelser i Legemets bageste Deel være

saa stærkt udviklede, at de danne næsten sammenhængende Einge

om Legemet. De meget smaa, knudeformige eller lidt sammen-

trykte Eygparapodier bære smalle Bundter af tyndt tilspidsede,

bræmmede eller deelviis haarformige, Børster, hvis tynde Endedeel

ofte i Eanden er forsynet med smaa, svagt fremtrædende Takker

(sjeldnere Haar). Børsterne sidde i hvert Parapodie i 2 Eækker,

af hvilke de forreste ere tyndere og som oftest ogsaa meget kortere

end de bageste. De nederste Parapodier, som falde sammen med

Midtpartiet af de føromtalte Fortykkelser, bære 1— 2 lodrette

Eækker af langskaftede Krogbørster, hvis øvre Skaftdeel er noget

afsat fra den nedre, og hvis udvidede Endedeel er forsynet med en



142
'

139

Eække bøiede Tæader, af hvilke den nederste er meget stor. Lidt

under denne findes i Almindelighed et smalt Bundt af lange, bøiede

Haar. Krogbørsterne kunne mangle paa den første eller paa de

3—4 første, børstebærende Einge. I sidste Tilfælde ere de saa i

Almindelighed erstattede af 1—2 stærke, stive, guldglindsende Bør-

ster eller Pigge. I Almindelighed ere de sidste 2— 5 Kinge foran

Analringen uden Børster. Cirrer mangle. Analriugen er i Al-

mindelighed forsynet med stærkt udvidede, kraveformige Rande

(hvorved det undertiden faar stor Lighed med Hovedlappen), hvor-

ved det bliver regelmæssig eller uregelmæssig tragt-, skive- eller

skeformigt, og i Eauden med smaa Indsnit eller korte traad-

formige Vedhæng. Analaabningen, gjennem hvilken en cylindrisk,

papilløs eller med straaleformige Eyuker forsynet Tarmdeel kan

krænges ud, ligger enten i Legemets bageste Ende, i de førstnævnte

Tilfælde altsaa i Bunden af Tragten, eller paa Eygsiden over denne.

Et cylindrisk, blødt, med store Papiller forsynet, udkrængeligt Svælg.

Leve i Rør af Dynd eller Sand.

Oversigt over Slægferue:

1) Hovedlap og Mundsegment sammensmeltede med første børste-

bærende Ring; en Deel af Legemets Einge med tynde, tragt-

formige Hudskeder, som løst omgive en Deel af den foran eller

bagved liggende Eing; de 4 første børstebærende Einge uden

Bugbørster; Krogbørsterne torækkede, under Endedelen forsynede

med en stærk Spids; (Hovedlap uden kraveformige Rande, med

stærk Midtkjøl; Analringen ikke udvidet, med endestillet Gat-

aabning; Rygbørsterne i første Række korte, haarformige, i

anden Række bræmmede, uden tandet Endedeel) Rhodinc Mgrn.

1) Hovedlap og Mundsegment tydelig adskilte fra første børste-

bærende Ring; ingen Ringe med Hudskeder; i det Høieste første

børstebærende Ringe ganske uden Bugbørster; Krogbørster en-

rækkede, under Endedelen med en Haardusk:

2) Hovedlap foroven mere eller mindre hvælvet, uden tynde,

kraveformige Siderande (; i de 3— 4 første børstebærende
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Ringe findes under Eygbørsterne 1— 2 korte, tykke, stive

Børster; de bageste Eygbørster i hvert Bundt lange, bræm-

mede, de forreste lange, tynde baarformige, paa Siderne be-

satte med mere eller mindre tydelige Tænder eller Torne;

nogle faa ere af en overordentlig Længde , større end Le-

gemets Bredde og mere eller mindre bugtede):

3) Analsegmentet langstrakt, bagtil uden Udvidelse, (skraa

afskaaret, med subdorsal Gataabning; Hovedlap tydelig af-

sat fra Mundsegment); de 4 første børstebærende Ringe

med 1—2 stærke Børster under Rygbørsterne

Lumhriclymene Sars.

3) Analsegraentet kort, bagtil udvidet til en Tragt eller en

Skive (; Hovedlap ikke eller kun paa Ryggen afsat fra

Mundsegmentet); de 3 første børstebærende Ringe med

1—2 stærke Børster under Rygbørsterne:

4) Analsegmentet regelmæssig tragtdannet, i Randen for-

synet med en Kreds af Traade og med central Gat-

aabning; Hovedlap paa Rygsiden afsat fra Mund-

segmentet Nicomache Mgrn.

4) Analsegmentet udvidet til en skraat stillet, langstrakt,

oval, flad Skive, uden Traade i Randen og med sub-

central Gataabning; Hovedlap ikke afsat fra Mund-

segmentet Nkomachella n. gen.

2) Hovedlap foroven flad, med tynde kravetormige, mere eller

mindre stærkt udskaarne. Rande:

5) Analsegmentet regelmæssig tragt- eller klokkedannet, i

Randen forsynet med en Kreds af Traade eller Papiller

og med central Gataabning; første børstebærende Ring

med en eller flere Børster paa Bugsiden; Rygbørster i

første Række korte, baarformige, i anden Række bræm-

mede, uden tandet Endedeel Clymene Sav.

pp. Axiothea, Praxilla Mgrn.

5) Analsegmentet uregelmæssig tragt- eller skedannet, skraat

afskaaret, i Randen uden Traade eller Papiller, men med
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2— 5 Indsnit; Gataabning paa Eygsiden over Aualseg-

mentet; første børstebærende Ring uden Børster paa Bug-

siden; Rjgbørsterne i første Række meget korte, bræm-

mede, noget knæbøiede, i anden Række bræmmede, med

tynd, tandet Endedeel Maldane (Gr.)

Oversigt over Arterne:

Rhodine

:

Forranden af andet og tredie og Bagranden af alle de børste

-

bærende Ringe fra 17de Ring (mindst 19) med Hudskeder: 1 (eller

2) børsteløs Ring foran Gataabningen R. Lovéni Mgrn.

1865. p. 188. 1867, p. 99.

Tauber op. cit. p. 122-23.

Lumhriclymene

:

Hovedlap med en svag Kjøl; 4 nøgne Ringe foran Analringen

L. cylindricaudata Sars.

Forh. Vid. Selsk. Christiania

1871. p.413.

Nicomache

:

Legemets forreste Deel paa hver S^de med et Længdeindtr^-k;

syvende, ottende og niende Ring fortil omgivne af et hvidt Belte;

de, Parapodierne omsluttende, Svulste i Legemets bageste Deel meget

stærkt udviklede; 2 nøgne Ringe foran Analringen, hvis Rand er

forsynet med en Kreds af (17 — c. 25) lige lange, meget korte

Cirrer; det fremkrængelige Analparti med straaleformige Rynker;

de baai'formige Rygbørster med meget svage Tænder

N. lujiihrkalis (Fabr.)

Mgrn. 1865, p. 190,

1867, p. 99.

Nicomachella

:

Hovedlap fortil svagt nedfaldende, med meget korte og svagt

udviklede Længdeindtryk og Midtkjøl; de tynde, traadformige Ryg-

børster med meget tydelige og skarpt fremtrædende Tænder; Anal-
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ringens Skive midt paa sin nedre Rand med en meget svag Ind-

skjæring; to korte Einge foran Analsegmentet med eller uden Børster ^)

tenuis (Théel.)

Maldane tenuis Théel.

Op. cit. p. 57.

Clymene

:

Naar Malm green indskrænker Anvendelsen af Navnet Clyinene

til den, af Savignj opstillede, C.amphistoma og for, denne meget

nær staaende, Former opstiller de to Slægter: Åxiothea og Praxilla,

da er det ikke muligt at so nogen anden Grund hertil end, at

Hovedlappen hos Savigny's Art ved en bageste tandet Kand af-

viger fra denne Legemsdeel hos de nordiske Arter. En saadan

Forskjel er imidlertid altfor ringe til at lægges til Grund for en

Slægtsadskillelse, og mau kunde med ligesaa god eller bedre Eet

adskille Maldane Sarsi Mgrn. fra M. biceps Mgrn. , da de netop i

dette, saavelsom i andre Karakterer af samme Eang, afvige fra hin-

anden. I Malmgreens Karakteristik af de to nys nævnte Slægter

har jeg forøvrigt ikke kunnet opdage nogen anden Forskjel end, at

den ene skal have 4, den anden 5 nøgne Einge foran Aualringen

samt en mindre Forskjel i Eygbørsternes Forhold, idet den ene

(Åxiothea) foruden bræmmede Børster tillige har haarformige, hvis

tynde Endedeel er forsynet med fine Haar, hvorimod den anden

(Praxilla) kun skal have bræmmede. Senere aftegnes imidlertid to

Slags Børster hos P. gracilis, nemlig foruden en bræmmet tillige

en glat, haarfoiToig. At hinanden meget nær staaende Arter kunne

have et forskjelligt Tal af nøgne Einge foran Analringen kan sees af

Forholdet mellem C. drøhachiensis og den (efter Sars) meget nær-

staaende C. afjinis (o: drøhachiensi afif.). De to Slægter Åxiothea

og Praxilla maa derfor utvivlsomt forkastes. En anden Karakter,

som Malmgreen anvender til Adskillelse mellem disse 2 Slægter,

og som af forskjellige Forfattere anvendes som Artskarakter er, om

') Medens disse 2 Einge vare børstebærende i den af Théel undersøgte

Bugende, fandtes hos det af mig undersøgte Exemplar Børster kun

paa dou ene Side af den første af dem.

10
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Gattet er en Aabning i selve Tragtens Bund, eller om den sidder

paa Enden af et, i Tragten fremspringende, Parti, som snart kan

være kegleformigt, snart cylindrisk, med en Kreds af straaleformigt

stillede Rynker. l\Ian kan imidlertid finde Exemplarer af samme

Art med og udetn et saadant fremspringende Parti. Hos Nkomache

og Aociothea, som jeg i denne Henseende har undersøgt, hidrører

det fra en, i Krophulens bageste Deel liggende, fri Indfoldning af

den. Tragtens Bund udklædende, Hud, som her er forsynet med

indvendige Rynker, hvilke ved Omkræjigniiig komme til at vende

udefter. Uden Tvivl er Tarmkanalens bageste Deel fæstet til den

fri øverste Rand af dette Parti, hvilket jeg imidlertid ikke kunde

se paa de undersøgte, daarligt bevarede Exemplarer. Eftersom dette

Parti er mere eller mindre stærkt udkrænget og undertiden i For-

ening med et Stykke af den foranliggende Tarm, vil det tage sig

meget forskjelligt ud, da Rynkerne snart ligge straaleformigt, snart

parallelt. I sidste Tilfælde kunne de da let skjules af et fremskudt

Stykke af Tarmen. Hos flere Former synes imidlertid Rynkerne

at mangle.

1) Analringen kun med en enkelt Traad paa Bugsiden; (det frem-

krængelige Analparti uden Rynker; 2— 3^)(?) nøgne Ringe

foran Analringen; de 3 første børstebærende Ringe kun med

1— 2 Krogbørster) C. polarts (Théel)

Op. cit. p.58.

1) Analringen med en Kreds af Traade:

2) De Analringen omgivende Traade afvekslende større og mindre

(ikke ganske regelmæssigt?); (Hovedlappen bredt bræmmet; de

8—4 første børstebærende Ringe med sædvanlige Krogbørster)

:

3) Den nederste Traad paa Analringen ikke længere end de

(længste af de) øvrige; 4 nøgne Ringe foran Analringen;

(de forreste tynde Rygbørster ere i Randen forsynede med

fine Haar; det fremkrængelige Analparti med Rynker)

C. catenata (Mgrn.)

1865, p. 190, 1867,

p. 99—100.

M I Figuren seos kun en enkelt.
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3) Den nederste Traad paa Analringen over dobbelt saa lang

som de (længste af de?) øvrige; 2 nøgne Einge foran

Analringen (Rygbørstcr ?) C. drohachiensis Sars.

Vidensk. Selsk. Forh.

Christiania, 1871, p. 412.

2) De Analringen omgivende Traade omtrent lige lange (und-

tagen 1—2 nederste):

4) Bugbørsterne i de første 3—4 børstebærende Ringe sæd-

vanlige Krogbørster (; den nederste Traad længere end

de øvrige):

5) Den forreste Deel af Ringene 4— 8 omgivne med et

bredt, hvidt Belte; 5 nøgne Ringe foran Analringen;

(de forrreste Rygbørster ...?). C. prætermissa (Mgrn.)

P. arctica Mgrn.

1865, p. 191, 1867, p. 100.

5) Ingen Ringe med hvidt Belte; 3 nøgne Ringe foran

I Analringen (Rjgbørster?) C. afjinis Sars.

Op. cit. 1871, p.412.

4) Bugbørsterne i de første 3— 4 Ringe ere 1— 2 store,

stærke, glindsende Børster eller Pigge:

6) Det af de to parallele Længdeindtryk begræudsede

Midtparti af Hovedlappen er langt, smalt, fortil løbende

ud i en kort, følerlignende Spids (; 5 nøgne Ringe

foran Analringen; de stærke Pigge paa 3 Ringe; den

nederste Traad længere end de øvrige) C. graoilis Sars.

Mgrn. 1865, p. 192,

1867, p. 100.

6) Det af to parallele Længdeindtryk begrændsede Midt-

parti af Hovedlappen meget kort, fortil ikke løbende

ud i et rundt eller følerlignende Fremspring:

7) De to parallele Længdeindtryk bøio fortil udad og

bagtil; 5 nøgne Ringe foran Analringen; de 2

nederste Traade længere end de øvrige; de stærke

Børster paa 4 Ringe; (Hovedlappens Bræm meget

lav og svagt udviklet) C. Miilleri Sars.

Mgrn, 1867, p. 100.

10*
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7) De to parallele Læugdeindtrjk bøie fortil ikke udad;

2 nøgne Ringe foran Analriugen; de 2 nederste

Traade ikke længere end de øvrige; de stærke

Børster paa 3 Ringe (; Hovedlap med smal Bræm)

C pla7iiceps Sars.

Op. cit. 1871, p. 411.

Maldane

:

Hovedlappens Overflade langstrakt, med et, gjennem hele Længden

løbende, stærkt kjølformigt, Midtparti; de kraveformige ]{ande ikke

tandede; paa liver Side med et bageste større og et forreste svagt

Indsnit; Analringen oval kredsformig med skraa Endeflade, paa

hver Side med et svagt Indsnit; 2 svagt fremtrædende børsteløse

Ringe foran Analringeu M. Sa7'si Mgrn.

1865, p. 188, 1867, p. 99.

Hovedlappens Overflade næsten rund; de to parallele Længde-

indtryk begrændso et kort, (c. ^rs af Hovcdlappens Længde) svagt

fremtrædende, Midtparti og løbe fortil og bagtil under rette Vinkler

ud til Indsnit i Kraveranden, ved hvilke denne deles i 4 Partier:

et forreste glat, et bageste større, raangetandet og to korte tre

femtaudede paa Siderne; Analringens Bræm omtrent paa Midten

med et skjævt, skarpt Indsnit og forneden med 3 bredere Indbugt-

ninger; 2 nøgne Ringe foran Analringeu M. biceps Sars

Mgrn. 1865, p. 188,

1867, p. 99.

Jeg skal sluttelig omtale en af Armauer-Hansen (Op. cit.

1879, p. 11) under Navnet Clymene Koreni beskrevet ny Form, som

synes at maatte danne en ny Slægt; men Formen er for kort og

ufuldstændig beskrevet til, at jeg tør charakterisere den som saadan

i min Slægtsoversigt, og den kan ikke godt henføres under nogen

af de øvrige, deri charakteriserede, Slægter. Denne Form stemmer

overens med Maldane i, at første børstebærende Ring mangler Bug-

børster; Gataabningen er derimod ikke dorsal. Hovedlappen skal

være hvælvet med en paa begge Sider indskaaret Bræm og Anal-

segmentet tragtdannet uden Traade. Denne Tragt synes imidlertid

ikke at være ganske regelmæssig og at være forsynet med flere



146 149

Iiidskjæringer; men derom taler Teksten ikke. Af Rygbørsterne

nævnes kun de bræmmede i bageste Eække. Do to sidste Ringe

foran Analringen ere børstebærende, temmelig lange og ikke ved

nogen Eingfure adskilte fra hinanden. Endelig omtaler Sars (Fauna

littoi-alis Norv. 2 H. p. 17) Bagenden af en, til Clymene eller N'i-

comache hørende, Art mod 2 børsteløse Ringe foran Aualringen.

Det i Tragtens Bund svagt fremtrædende Tarmparti er forsynet

med to Kredse af korte Traade, et Forhold, som ikke tidligere er

kjendt.

Nlcomachella nov. gen.

Lobus cophalicus cum segmento buccali prorsus coalitus, con-

vexus, ovalis, inclinatus, haud limbatus. Setæ superiores partim (in

serie posteriore) limbatæ, partim capillaris, utrimqve dentibus vel

spinis instructæ. E nuniero setarum capillarium paucæ valde elon-

gatæ, sinuosæ. Setæ inferiores: in segmeutis tribus auticis setigeris

seta unica, in ceteris uucinis uniserialibus, vertice dentatis, infra

rostrum fasciculo capillarium sursum flexarum. Segmentum anale

obliqve truucatum, in discum planum, elongatum, ovatum dilatatum,

cirris nullis instructum. Anus subcentralis.

N. teuuis (Théel).

Maldane tennis Thccl.

Kgl. Svensk. Vet. Ak. Haudl. Bd. 16. 1878, p. 37.

PI. IV, fig. 52-51.

Lobus cophalicus paulo modo inclinatus, in segmentum buccale

leniter transiens, sulcis duobus longitudinalibus brevibus, indistinctis,

inter qvas carina lata, haud distincta. Setæ capillares dentibus di-

stinctissimis instructæ. Discum anale in medio margine superiore

paulo incisum. Segmenta anteaualia dna brevia, modo setifera, modo

partim nuda^).

Animal in dorso rubro-fiisco marmoratum, segmentis tribus au-

ticis setiferis in dimidio anteriore cinguli annuliformi setifcri fascia

^) In exemplari danico prius segmcntorum antcaiialiiuu iu latere altero

setis instructuui est.
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transversa rubro-fusca instructis. Segmenta 21, lougit exemplaris

uiiici 24"^, lat. c. 1""".

Hæc species, cujus pars posterior e exemplari ad Novam Semljara

captæ adhuc modo coguita, nupcr (raensi Februario 1884) in Helle-

bæk (Daniæ) a coll. Jungersen et Petersen capta est.

Amuioeharidæ.

Temmelig sraaa, langstrakte, smalle, cylindriske Former, be-

staaende af et mindre Antal (c. 20—30), hverken ved Furer eller

Indsnøringer fra hverandre adskilte, Ringe, af hvilke nogle faa

(indtil 5) i Legemets forreste Halvdeel ere meget lange og smalle.

Eyg- og Bugsiden med et smalt Længdeindtryk. Legemets forreste,

børsteløse Deel, som formodentlig svarer til Hovedlap og Mund-

segment, og som fortil bærer den, undertiden lidt ned mod Bugsiden

rykkede, Mund, mangler Følere, men er hos den ene Slægt omgivet

med en Kreds af korte, dendritiske Gjæller, hvis Basis er om-

sluttet af en kort, kraveformig Bræm. De første oM børstebærende

Ringe ere korte og kun forsynede med Rygbørster, som ere rykkede

noget længere ned mod Bugsiden end de øvrige Eygbørster. For-

øvrigt findes paå hver Side en dobbelt Række af Børstesamlinger,

af hvilke Rygsidens, hvis Parapodier mangle eller ere rudimentære,

danne korte Bundter af ikke lange Haarbørster, hvis tynde Ende-

deel paa Randene ere forsynet med meget smaa Torne. Bug-

børsterne sidde i langstrakte, smalle, lodrette, næsten til Bugens

Midte rækkende, meget svagt fremtrædende Fortykkelser og sidde i

disse i talrige (hos en enkelt Art 150) Længderækker. De ere

langskaftede Krogbørster, hvis øverste Skaftdeel er noget afsat fra

den nederste og hvis Endedeel er forsynet med 1— 2, mere eller

mindre stærkt bøiede, Tænder. Cirrer mangle. Bo i meget lange,

smalle, af Smaasteen o. s. v. byggede Rør.

') Grube, Malmgreen og Claparéde angive med Urette ligeoverfor

Sars og Kolli ker 2 Haarbørstebimdter uden tilsvarende Krogbørster

hos Oioenia {Ammochares).
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Oversigt over Slægterue:

Legemets forreste Deel uden Gjæller; Muudeii rykket lidt ned

mod Bugsiden Myriochele Mgrn.

Legemets forreste Deel med Gjæller; Munden i Legemets for-

reste Ende; (i Legemets forreste Halvdeel ere Haarborsterne , med

Undtagelse af de tre forreste Par, rykkede højt op paa Eygsiden;

fra Grunden af hvert af dem strækker sig til det tilsvarende i den

næste Ring et langt bueformigt Indtryk; i Legemets bageste Halv-

deel ere Haarbørstebundterue i samme Eing dobbelt saa langt fjer-

nede fra hinanden Owenia d. Ghiaj.

Ammochares Gr.

Oversigt ovei^ Arterne:

Myriochele

:

Legemets forreste Deel uden Øienpletter; Krogbørster i Spidsen

med to bøiede Tænder; c. 27 Eiuge M. Heeri Mgrn.

1867, p. 101.

? M. Sarsi A. Hansen.

1879, p. n.
? M. Danielseni A. Hansen.

1879, p.270.

Owenia

:

Legemets forreste Deel paa Bugsiden paa hver Side med en

Øienplet; Krogbørster i Spidsen med en enkelt bøiet Tand

O. assimilis (Sars.)

Ammochares assimilis Sars.

Mgrn. 1867, p. 101.

Da de to, af Armauer-Hansen beskrevne, Arter af Myrio-

chele kun i meget Lidt afvige fra den tidligere kjendte, maa jeg

foreløbig anse dem for identiske med denne, som Ar.-Hansen ikke har

fundet. M. Sarsi, hvis Eør er dannet af Foraminiferer, skal være

noget tyndere end M. Heeri, og dens Eygbørster skulle mangle de

fine Torne, som imidlertid let kunne oversees. At i Malmgreens

Tegning af Krogbørsterne hos Myochele Heeri disses Skaftdeel ikke

har et øverste afsat Parti, turde bero paa en Feil, hvilket i det

Mindste er Tilfældet med den tilsvarende Tegning af Owenia {Am-

mochares) assimilis, hvis Krogbørster har et saadant øverste Parti.
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Hos den anden Art, ^[. Danieheni, hvis Eør er dannet af Dynd,

Smaasteen og Kalknaale , skulle Krogbørsterne mangle det nys om-

talte, afsatte, øverste Parti. Da jeg kun har seet nogle Brudstykker

af Owenia asshnilis, kan jeg ikke nærmere oplyse Forholdet mellem

denne og den middelhavske, meget nærstaaende Art, af hvilken vort

Museum besidder Exemplarer. Hos den sidste synes Gjællerne at

være noget finere grenede.

Aniphicteiiidæ.

Middelstore eller mindre, temmelig korte og tykke, nedtrykt-

kegledannede, bagtil i Tykkelse jævnt aftagende Former med et

mindre Antal (nogle og 20) Ringe, som for største Delen hverken

ved Indsnøringer eller tydelige Riugfurer ere adskilte fra hverandre.

Paa Bugsiden sees et, af to Længdelinier begrændset, Midtparti, og

de c. 6 første Einge ere paa Bugsiden forsynede med en, under-

tiden i flere Partier deelt, Tværkjøl. Hovedlappen, som danner

en stump Vinkel med Dyrets Eyg, har en øverste, bred, oval, plan

eller svagt konkav Flade, der bagtil og paa Siderne har en lidt op-

høiet, heel eller takket Eand. Paa den forreste Rand er den for-

synet med 2, under en meget stump Yinkel med hinanden sammen-

stødende, Rækker af meget smalle, guldglindsende Blade (Paleer),

og ved den yderste Ende af hver af disse Rækker findes en kort

Føletraad. Under de nys nævnte Blade ligger en vandret ud-

bredt, tynd, halvcirkelfor mi g Hudfold, i Almindelighed med

tandet Rand, og under denne Munden, omgivet og næsten skjult af

korte, med en Længdefure forsynede, Føletraade. De fire følgende

Ringe mangle Børster: anden har paa hver Side en Føletraad af

en lignende Bygning som den paa Hovedlappen, og tredie og fjerde

paa hver Side en seglformig, af tynde, i Kamform sammenstillede,

Blade dannet, Gjælle. Med Undtagelse af de tre, sjeldent to, næste

Einge, som kun bære Rygbørster, findes forøvrigt paa hver Side

en dobbelt Række Par ap o di er. Ryg- og Biigparapodiet paa

samme Side udgaa fra et stort, sammentrykt, trekantet, skraat, bag-

til rettet Fremspring, som paa sin øverste smalle Spids bærer et
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smalt sammeutrykt Rygparapodie, medens det, med en fri øverste

og nederste Spids samt en fri bageste Eand forsynede, smalle, liste-

formigc Bugparapodie udgaar fra dets Bagrand. De i smalle Bundter

stillede, guldglindsende, bræmmede Kygbørster ere i hvert Bundt

torækkede. Børsterne i første Eække, som ere endeel kortere end

de andre, ere forsynede med en, ved en nedre Udvidelse og en

svag Bøiuing noget afsat, i Almindelighed i hele sin Længde tandet,

stribet Eand. De bredskaftede, uregelmæssig kamformige Krog-

borster have, sete fra Siden, foruden et Antal større Tænder et,

snart svagt tandet eller stribet, snart glat. Fremspring. Sete fra

den smalle Kant frembyde de snart en dobbelt, snart en enkelt^)

Eække Tænder. Legemets bageste, af 5— 6 Einge bestaaende

(c. ^/lo). Deel, som ved en Indsnøring er adskilt fra det øvrige

Legeme, er flad ske- eller baadformig, med Konkaviteten paa

Eygsiden, som ved dette Partis Bøining vender bagtil eller nedad.

Paa Bugsiden viser den en tydelig Eingdeling; den har tungede

eller lappede Eande, og bagtil er den forsynet med en lille afrundet

eller tilspidset Tunge, over hvis Grund Gataabningen findes. Den

mangler Børster; men ved deus Grund findes i Midten paa hver

Side en Tværrække af 4—11 lange-), smalle, men kun med en

kortere Deel af Huden fremragende, guldglindsende, børstelignende

Kroge (An al kroge) med stærkere eller svagere bøiet Endedeel.

De maa opfattes som Eygbørsterne til den foranliggende Eing, som

mangler Krogbørster. Bo i kegleformige , lige elier bøiede, af

Sandskorn, Smaasteen og undertiden Konkylier byggede, Eør.

Eneste Slægt: Pectinaria (Lam.).

M Medens man tidligere uden nogen Undersøgelse opfattede Kambør-
sterne som kun forsynede med en enkelt Tandrække, synes man nu

efter nogle faa Prøver at opfatte det Modsatte som almindelig Eegel

(se Langerhans i Zeitschr. wissensch. Zool. 1880, Bd. 34, p. 106).

Hos 3 af vore 7 nordiske Arter af denne Familie har jeg imidlertid

kun fundet en enkelt Eække.

2) Malmgreeu synes ikke at have seet deres indenfor Huden liggende

Deel. da han kalder dem korte og tykke.
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Malm green har deelt de nordiske Arter i 5 Slægter, hvilket

omtrent bliver en Slægt for hver Art. Da disse Slægter hoved-

sagelig ere baserede paa meget smaa Forskjelligheder, — saaledes

indskrænker Forskjellen mellem Pectinaria (s. s.) og Amphktene sig

til, at hos den ene Hovedlappens Rand er glat og hos den anden

tandet — , anseer jeg det foreløbig for naturligst og rigtigt, indtil

Bekjendtskabet med et større Antal Former giver os en bredere

Basis for Inddelingen i Grupper, at nøies med den eneste Slægt:

Pectinaria Lam.

Oversigt over Arterne:

1) Haarbørstebundter 17 Par:

2) Hovedlappen med tandede Rande (; Paleer paa hver Side 11

—13, med meget tynd bøiet Spids; Krogbørster bærende

Parapodier 13 Par; Analkrogene 8 paa hver Side, meget

smaa, med stærkt bøiet Endedeel; Analtungen langstrakt

oval, bagtil afsmaluende; Krogbørster sete fra Siden med 6

større Tænder og et stribet Parti, fra Randen med 2 Rækker

Tænder; Røret svagt bøiet) P. auricoma^) (Miill.)

Mgrn. 1865, p. 357.

2) Hovedlappen heelrandet:

3) Krogbørster bærende Parapodier i et Antal af 12—13 Par:

4) 12 Par; Analkroge 8 paa hver Side, middelstore; deres

Skaftdeel under den jævnt bøiede Spids med en svag,

modsat Bøining; Analtungen bredt afrundet; Krog-

børsterne sete fra Siden med 3 store Tænder og et Air-

tandet Parti, fra Randen med en enkelt Række Tænder;

Røret svagt bøiet (; i de mindre Rygbørster er den

nederste Trediedeel af Endedelen glat):

Det turde være et Spørgsmaal, om deu middelhavske Art er identisk

med den nordiske. Hos den første er Aualkrogene langt mindre bøiede

i Spidsen, og Eøret i Modsætning til den nordiske dannet af meget

grove Smaasteen eller Foraminiferer. Jeg har imidlertid kun under-

søgt et daarligt bevaret Exemplar.
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5) Paleer paa hver Side 9—10, meget stærke, uden

tynd, bøiet Spids; de Røret sammensættende Smaa-

steen forbundne ved et hvidt Bindestof

P. granulata L.

Mgrn. 1865, p, 359.

5) Paleer paa hver Side 12— 14, med tynd, bøiet

Spids; Rørets Smaasteen forbundne ved et rødligt

Bindestof eller Dynd. . . . P. hyperboræa^) Mgrn.

Mgrn. 1865, p. 360.

4) 13 Par; Analkroge paa hver Side 4—5, meget store

med svagt eller jævnt bøiet Spids, Skaftdelen under

Spidsen lige; Krogbørster sete fra Siden med 7-—

8

store Tænder og et stribet Parti, fra Randen med en

dobbelt Række Tænder; Røret lige; (Paleer paa hver

Side 10— 12, med tynd, stærkt bøiet Spids; Analtungen

bred oval) P. helgica (Pall.)

Mgrn. 1865, p. 356.

3) Krogbørster bærende Parapodier i et Antal af 14 Par;

(Hudfolden under Paleerne med heel Rand; den forreste

frie Rand paa Undersiden af første Ring paa hver Side

fiir— femtandet og den tilsvarende Rand af anden Ring

i Midten med 3 dybe Indskjæriuger ; Analkroge paa hver

Side 8— 11, middelstore med svagt bøiet Spids; Anal-

tungen afrundet, ender med en tynd Traad; Paleer paa

hver Side 11 med tynd Spids; Krogbørster sete fra Randen

med en enkelt Række Tænder; foruden 2 store Tænder

findes et, ikke stribet. Parti; Røret svagt bøiet, dannet af

grove Smaasteen og Konkylier P. pusilla (Mgrn.)

Mgrn. 1865, p. 361.

1) Haarbørstebundter 15 Par (; 12 Par, Krogbørster bærende, Para-

podier; Paleer paa hver Side 14 med meget tynd, bøiet Spids;

Mobius, som ikke kjender P. hyperboræa, slaar med Urette denne

Art sammen med P. belgica, og følges heri af Tauber. Da jeg paa

et andet Sted vil faa Leilighed til at omtale den første Art, skal jeg

her kun bemærke, at de to Arter i alle Henseender ere vel adskilte,

saaledes som det ogsaa fremgaar baade af Malragreens og af oven-

staaende Diagnose.
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Analkroge paa hver Side 4, meget store med jævnt bøiet Spids;

Analtungen meget bredt afrundet; Krogbørster, sete fra Siden

med 6—7 store Tænder, fra Kanden med 2 Tandrækker; Røret

svagt bøiet P. Koreyii Mgrn. (non Marenz.)

Mgrn. 1865, p. 860.

Pectinaria Koreni Marenz., af hvilken vort Museum besidder et

Par Exemplarer, falder ikke sammen med Malmgreens Art af

samme Navn. Da jeg kun har seet et mindre vel bevaret Exemplar

af den sidste, skal jeg her kun oplyse, at medens denne har c. 14

meget tynde og fine, stærkt tilspidsede, Paleer, har Marenz ellers

Art c. 9 meget grove og plumpe. En anden Forskjel sees paa

Analkrogene, som hos Malmgreens Art have en langt stærkere

bøiet Spids. Jeg foreslaar for denne nye Art Navnet P. robusta.

Anipharetidæ.

Middelstore eller mindre, i Almindelighed ikke meget langstrakte,

bagtil i Tykkelse jævnt aftagende. Former med hvælvet Ryg og

flad Bug. De i Almindehghed ikke talrige Ringe (20—40, sjeldnere

70) cre paa Rygsiden ofte kun utydelig afsatte fra hinanden. Ryg-

og Bugsiden ere paa hver Side ved et Længdeindtryk over Ryg-

parapodiernes Grund tydelig adskilte. Langs Bugens Midte sees i

Legemets bageste (V2— ~U) Deel et smalt, indtrykt Længdebelte.

Den skraat nedad vendende, fiir- eller femkantede Ho ved lap, som

danner en stump Vinkel med Ryggen, er paa sin forreste, midterste

Deel forsynet med et (i et enkelt Tilfælde kun svagt antydet), fiir-

eller femkantet, ved dybe Furer fra den øvrige Hovedlap afsat,

Pandeafsnit, men mangler forøvrigt Følere. Derimod udspringe

omkring Mundaabningen et større olier mindre Antal af traadformige,

snart glatte, snart kort fjerede. Mundfølere. Det børsteløso Mund-

segment, som paa Rygsiden undertiden er mere eller mindre

sammenvokset, snart med Hovedlappen og snart med anden, lige-

ledes børsteløse. Ring, danner en ofte stærkt fremtrædende Under-
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læbe^). Tredie Ring er enten børsteløs eller paa hver Side for-

synet med et, som oftest vifteformigt Bundt af større eller mindre

Børster, de saakaldte Paleer, som sidde i en mindre skarpt be-

grændset, parapodielignende Opsvulmning 2). Fjerde Ring er paa

Bugsiden ofte meget smal og paa Rygsideu ofte utydelig adskilt

fra tredie. Dens Parapodie kan ofte være meget lille med rudi-

mentære eller ganske uden Børster^). Paa Rygsiden af en eller

flere af de forreste Ringe (tredie— femte) findes paa liver Side 4,

sjeldnere 3, temmelig lange og tykke, traadformige, tilspidsede

Gjæller. Naar der er 4, ere de stillede i 2 Rækker og enten 3

i første og en i anden eller 2 i hver Række. Vi ville i det føl-

gende betegne de tre i første Række som 1, 2, 3, idot vi begynde

indenfra, og den bageste som 4. Naar der er 2 i anden Række

er det den yderste, som er rykket tilbage*). Fra G-rundeu af

Gjælle 4 udgaar næsten altid to, bagtil og udad løbende. Belter,

som dele femte Ring i tre Afsnit, hvis Form og indbyrdes Størrelse

er forskjellig hos de forskjellige Arter. Hos en stor Deel af denne

Families Former findes i Nærheden af Gjællerne, i Gruber siddende,

Opsvulmninger, som formodentlig turde være Fimre organer^).

') Hos flere Forfattere, saaledcs Grube, opfattes disse Ringe som een.

^) Det er neppe muligt at opstille nogen bestemt Forskjel mellem Børster

og Paleer. Naar de sidste ikke ere store og vifteformigt stillede, af-

vige de ikke fra almindelige Børster. Derimod synes deres Parapodie

oftest at være en mindre skarpt begrændset Opsvulmning. Medens

Malmgreen hos Lysipi^e benævner tredie Rings Børster Paleer, kalder

han de, paa samme Maade byggede og stillede, Børster hos SabelUdes

for Børster, og i den, efter Tilstedeværelsen eller Mangelen af Paleer

givne, Slægtsoversigt blive disse to Slægter stUlede hver tU sin Under-

afdeling.

•') Dette rudimentære Parapodie har Malmgreen overset hos Ampharete

og SabelUdes. Hos den første Slægt lader han tredie Ring paa Bug-

siden være deelt i to.

*) De 2 Gjællegruppers indbyrdes Stilling og Forhold afgiver et meget

charakteristisk Artsmærke, som hidtil saa godt som slet ikke har været

benyttet.

^) Disse hidtil oversete Organer har jeg kun iagttaget hos Spiritus-

exemplarer: men paa Grund af deres Lighed med Fimreorganerne hos

Glycera, Ammoirypane o. s. v. tyder jeg dem paa denne Maade.
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1 Henseende til Udstyr med Børster kan Legemet deles i en for-

reste og bageste Deel, af hvilke den forreste, som bærer baade

Eyg- og Bugbørster i Almindelighed er lidt længere end den bageste,

som kun bærer Bugbørster. De i Almindelighed sammentryfet-cylin-

driske Eygparapodier bære hver en dobbelt Række af bræm-

mede, tilspidsede Børster, af hvilke de i første Række siddende

altid synes at være meget mindre. Bugparapodierne, som i Legemets

forreste Deel danne i Almindelighed fiirkantede, lodrette, sammen-

trykte, mere eller mindre skraat bagtil rettede Plader, som paa

deres ydre Flade et Stykke foran den bageste Rand bærer en lodret

Række Krogbørster, antage i Legemets bageste Deel oftest et noget

forskjelligt Udseende og blive i Almindelighed omdannede til meget

tynde, membranagtige, liirkantede Plader, hvis bageste bugtede eller

tungede Rand bærer Krogbørsterne. Krogbørsterne begynde hos

denne Families Former overalt paa syvende Ring eller fjerde børste-

bærende ^). Krogbørsterne ere regelmæssig kamformige uden

synderlig Forskjel paa Tændernes Størrelse. Meget ofte findes i

Legemets bageste Deel papilformige , børsteløse Eygparapodier samt

traadformige C irrer over Bugparapodierne. Analringen ender med

2 Cirrer eller en Kreds af Papiller eller Traade. I enkelte Til-

fælde er et udkrængeligt, muskuløst Svælg iagttaget. Bygge Rør

af Dynd, undertiden blandede med Plantelevninger.

Malmgreen har henført de nordiske Former af denne Familie

til 8 Slægter, af hvilke 4 kun ere kjendte i en enkelt Art. Som

Inddelingsgrund har han hovedsagelig benyttet Tilstedeværelsen eller

Mangelen af Paléer, Mundfølernes Bygning samt Antallet af Haar-

børstebundter i Legemets forreste Deel, medens de forskjellige Arter

i Almindelighed kunne adskilles ved et forskjelligt Antal Krogbørster

bærende Einge i Bagkroppen. Théel, som foruden Samytha og

Melinna kun beholder de to gamle Slægter Amphicteis og Sahellides,

indvender mod denne Inddeling og med særligt Hensyn til de, fra

^) Paa Grund af, at Malmgreen slaar tredio og fjerde Ring sammen hos

Ampharete og Sabellides samt hos Amage urigtigt lader Børsterne

begynde paa tredie i Stedet for paa Qerde Eing begynder efter ham

Krogbørsterne hos disse 3 Slægter paa sjette Ring.



156 159

Antallet af Børstebundter hentede, Karakterer, at Malmgreen ad-

skiller Slægter og- Arter ved Karakterer af samme Værdi, og at

han ved konsekvent at følge dette Princip maatte komme til at

danne en Slægt af hver Art. Denne Indvending er imidlertid ikke

ganske retfærdig; thi for det Første tager Malmgreen i sin Slægts-

diagnose ogsaa Hensyn til andre Bygningsforhold , f. Ex. Hoved-

lappens Bygning, og for det Andet maa det jo overalt være Er-

faringen, som skal afgjøre, hvilke Karakterer der skulle være Slægts-

og hvilke Artskarakterer. Det taler saaledes til Gunst for den af

Théel angrebne Slægtskarakter, at Malmgreen i Slægten Am-

pharete forener 5, i alle væsentlige Eorhold og t. Ex. i Hovedlappens

Bygning i Modsætning til Amphicteis, overensstemmende. Arter. En

anden af Malmgreens Slægter, Amphicteis, som har en meget ka-

rakteristisk Bygning af Hovedlappen, optræder paa samme Maade

med 2 nordiske og 2 udenlandske Arter. Af Malm greens øvrige

Slægter, som hver kun optræde med en enkelt Art, synes mig

Lysippe og Sosatie svagest begrundede ; men da jeg ikke har kunnet

undersøge noget vel bevaret Exemplar af den sidste , skal jeg op-

sætte min Dom til en anden Gang. To Slægter derimod, som staa

meget nær ved hinanden, og hvis Forening vel kunde forsvares og

maaske med Tiden vil blive en Nødvendighed, er Sahellides og

Ampharete. Jeg har tidligere omtalt, at der i denne Familie ikke

kan opstilles nogen Forskjel mellem Børster og Paleer, saa at vi

enten overalt maa betegne tredie Eings Børster som Paleer eller

kalde dem slet og ret Børster. Malm green er ikke konsekvent i

sin Betegnelse, idet han hos Sahellides kalder dem Børster, men

hos Lysippe og Sosane Paleer, endskjøndt de hos alle 3 Slægter

have ganske samme Bygning og Stilling. Da nu Sahellides i alle

andre Forhold (se Oversigten over Slægterne) ligner Ampharete,

bliver den eneste Forskjel de større Paleer hos denne sidste samt

et Par Haarbørstebundter fiere i Forkroppen. Et Forhold, som

hidtil næsten ganske er bleven overseet, er den Maade, hvorpaa de

2 Gjællegrupper forholde sig til hinanden, et Forhold, som frem-

byder baade Slægts- og Artskarakterer. Da Ampliarete gracilis i
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dette Forhold afviger fra alle de andre Ampharete-ÅxiQx , har jeg

paa denne opstillet en ny Slægt. Da den af Théel beskrevne

Samytha pallescens afviger fra alle andre Ampharete-Yoxm^r i

Hovedlappens og Mundens Bygning, har jeg ligeledes paa denne

opstillet en ny Slægt. Som tidligere omtalt har jeg hos Ampharete

og Sabellides fundet et rudimentært Parapodie med meget smaa

eller ganske uden Børster. Af den Grund har jeg i Slægtsoversigten

ikke som Malmgreen benyttet Antallet af haarbørstebærende, men

derimod af krogbørstebærende Parapodier i Legemets forreste Deel,

da Krogbørsterne hos alle de af mig undersøgte Pormer begynde

paa fjerde børstebærende Ring.

Oversigt over Slægterne:

1) Ringantal c. 70; Krogbørster bærende Ringe i Legemets forreste

Deel 15; Sidedelene af tredie til sjette Ring danne paa hver

Side en stærkt fremtrædende, fortil nedløbende Vold, som gaar

over i den, frit læbefoimig fremtrædende, Bugdeel af anden

børsteløse Ring; anden og tredie Ring paa Bugsiden sammen-

voksne; tredie, fjerde og femte Ring paa eller udenfor den om-

talte Vold hver med en enkelt langstrakt, lodret Række af svagt

fremtrædende, deelviis i Huden indesluttede, Børster uden Pa-

rapodier; sjette Ring paa Rygsiden med en tandet Hudliste og

foran denne paa hver Side med en, af en Knude fremragende, Torn

;

(Hovedlap med ufuldstændig udviklet Pandeplade; 4 Gjæller i

hver Gruppe af hvilke de tre bageste paa hver Side ere

sammenvoksne ved Grunden) Melinna Mgrn.

1) Ringantal 20—40; Krogbørster bærende Ringe i Legemets for-

reste Deel høist 14; Sidedelene af tredie— sjette Ring danne

ingen fortil nedfaldende Vold med deelviis indesluttede Børster;

anden Rings Bugside ikke frit læbeformig fremtrædende og tyde-

lig adskilt fra tredie; ingen tandet Hudliste og ingen Torne:

2) Hovedlap ikke forsynet med en, af dybe Furer begrændset,

Pandeplade, dens nedadbøiede Siderande begrændse den som

en Længdespalte dannede Mundaabning, (paa Rygsiden mellem



158 161

Hovedlap og første Ring paa liver Side eu Grube [Fimre-

organ?]; ingen Mundfølere (?); 2 adskilte Gjællegrupper med

-3 lange traadformige Gjæller i hver Gruppe; tredie Ring

uden Børster (Paleer); i Legemets forreste Deel 11, Krog-

borster bærende, Ringe) Glyphanostomum n. g.

pp. Samytha Théel.

2) Hovedlap forsynet med en, af dybe Furer begrændset, Pande-

plade; Mundaabningen er en Tværspalte:

3) Tredie Ring paa hver Side med et Bundt af oftest vifte-

formig stillede Børster (Paleer):

4) Muudfølerne kort fjerede:

5) De to Gjællegrupper enten fuldstændig adskilte eller

kun berørende hinanden med den forreste Ende af

Basaldelene til Gjællerue 1; bag hver af disse en i

en halvmaaneformig Grube siddende Papil (Fimre-

organ?); Gjælle 4 sidder i et Indsnit mellem Gjælle

1 og 2; (Pandepladen bagtil med et smalt, afsat

Belte; fjerde Rings Parapodie rudimentært, med

meget smaa eller ganske uden Børster):

6) Krogbørster bærende Ringe i Legemets forreste

Deel 11; tredie Rings Børster (Paleer) smaa

Sabellides M. Edw.

6) Krogbørster bærende Ringe i Legemets forreste

Deel 12; tredie Rings Børster (Paleer) store

Åmpharete Mgrn.

5) Basaldelene til de 2 Gjæller 1 fuldstændig sammen-

voksne og bagfra dækkede af Basaldelene til Gjæl-

lerue 4 ; ingen Papiller eller Gruber ( ; Krogbørster

bærende Ringe i Legemets forreste Deel 12)

Anobothrus n. g.

pp. Åmpharete Mgrn.

4) Mundfølerne glatte:

7) Krogbørster bærende Ringe i Legemets forreste

Deel 14 ; tredie Rings Børster (Paleer) store;

Pandepladens forreste Deel forsynet med en dyb

11
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Længdefure , deus bageste Deel paa hver Side be-

grændset af eu stærkt fremtrædende Liste; (de 2

Gjællegrupper sammenvoksne med et fiirkantet, for-

bindende Hudparti, hvis bageste Eand er begrændset

af en dyb Fure) Amphicteis Mgru.

7) Krogbørster bærende Ringe i Legemets forreste

Deel 12—13-, tredie Rings Børster (Paleer) smaa;

Pandepladen uden Længdefure og dens bageste Deel

uden stærkt fremtrædende Lister; (de 2 Gjælle-

grupper sammenvoksne med et trekantet, forbindende

Hudparti)

:

8) Krogbørster bærende Ringe i Legemets forreste

Deel 12; 13de Haarbørstebundt er rykket høiere

op paa Rygsiden og forsynet med eiendommelige

Børster Sosane Mgrn.

8) Krogbørster bærende Ringe i Legemets forreste

Deel 13; 13de Haarbørstebundt i samme Høide

som de øvrige og forsynet med samme Slags.

Børster Lysippe Mgrn

3) Tredie Ring uden Børster ^)

:

9) Krogbørster bærende Ringe i Legemets forreste Deel

11; Pandepladen med en Længdefure; de 2 Gjælle-

grupper adskilte, i hver 4 Gjæller . . . Amage Mgrn.

9) Krogbørster bærende Ringe i Legemets forreste Deel

14; Pandeplade uden Længdefure; de 2 Gjællegrupper

forbundne med et midterste Hudparti , tre Gjæller i

hver^) Samytha Mgrn.

Oversigt over Arterne:

Melinna

:

Hovedlap fortil paa hver Side med et Indsnit, som fortsætter

sig i en svag Fure; fra Basis af hver Gjællegruppe løbe tre ind-

') Malmgreen angiver med Urette for Amages Vedkomm. det Modsatte.

^) Den manglende Gjælle er G. L
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trykte, bagtil smallere, Belter hen til Eudeu af Hudkammen; Hud-

kammen med stærkt fremtrædende, trekantede eller tungeformige

Lapper; Bagkroppens Einge 50—55, med tydelige, vorteformige,

børstelose Eygparapodier; Krogbørster fiirtandede; Cirrer mangle

M. cristata'^) (Sars)

Mgrn. 1865, p. 371.

Glyi^hanostomum

:

Hovedlap fortil meget smal, afrundet; de 2 Gjællegrupper meget

langt fra hinanden, 2 forreste og 1 bageste Gjælle i hver Gruppe;

Ki'ogbørster bærende Einge i Legemets bageste Deel 24—25; Anal-

riugen med 2 Cirrer og en Krands af smaa Papiller

G. pallesceiis (Théel)

s, pallescens Théel.

1878, p. 61.

Sahellides

:

1) Bagkrop med 13— 15, Krogbørster bærende, Eiuge; Eygcirrer

tilstede (; 2 Analcirrer):

2) 13, Krogbørster bærende, Einge (; et stort Mellemrum mellem

de to Gjællegrupper; Eygcirrer omtrent fra tredie Bagkrops-

ring) S. borealis Sars

Mgrn. 1865, p. 368.

2) 15, Krogbørster bærende, Einge S. octocirrata Sars

Mgrn. 1865, p. 369.

1) Bagkrop med c. 20, Krogbørster bærende, Einge; ingen Eyg-

cirrer (2 Analcirrer) ^) S. sibirica Wiren

Vega-Exped. vet. Arbeteu.

2 B. p. 418.

^) Et af M'Intosch sendt Exemplar afviger i tiere Forhold fra deu nor-

diske Art og turde miiligviis vise sig at være forskjellig fra denne.

Da jeg imidlertid kun har set et enkelt Exemplar, tør jeg ikke bygge

paa dette, saa meget mere som M. eristata synes at variere endeel,

saaledes i Formen af Hudlistens Fremspring, som snart kunne være

skarpt trekantede, snart afrnudede, tungeformige.

') Medens alle de øvrige almindelige Forhold hos denne Art stemme

overeens med Malmgreens Fremstilling af Slægten, begynder efter

Wiren Krogbørsterne paa en Ring tidligere. Da denne Art derved

vilde afvige fra alle de øvrige Amjyharete -Vovmer , maa jeg foreløbig

antage, at en Feil ligger til Grund for denne Angivelse.

11*
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Ampharete ^):

1) Bag-krop med 17 Par, Krogbørster bærende, Parapodier; (de 2

store, trekantede Basalled af Gjællerne 1 berøre hinanden med

deres forreste Spids og indeslutte imellem sig et temmelig stort,

1) I „Vega-Expeditionens vetensk. Arbeten", 2. B.
, p. 415—17 beskriver

Wiren en til denne Slægt hørende Art under Navnet Amphicteis

Vegæ. Da min Tid ikke tillader mig at omarbeide den her givne

Oversigt over Arterne, og da flere rorhold vedrørende Gjællernes Stil-

ling ikke staa mig ganske klart, maa jeg her indskrænke mig til i

en Anmærkning at omtale denne, forøvrigt meget karakteristiske, Art.

Af den Omstændighed, at Wiren lader Krogbørsterne begynde paa

tredie børstebærende Ring, slutter jeg, at han, ligesom Malmgreen,
har overseet det, til den svagt udviklede :Qerde Ring hørende, rudimen-

tære Parapodie, og dermed stemmer ogsaa, at han lader fjerde Ring

paa Bugsiden være deelt i to (se Familiebeskrivelsen pag. 124). Ved

Grunden af Gjællerne 1 har Wiren fundet de, af mig hos alle de

øvrige Arter paaviste, smaa Papiller, som formodentlig maa tydes som

et Fimreorgan; men medens jeg har fundet disse Papiller siddende

hver i en liUe Grube, synes de her at sidde paa hver sin Side af en

enkelt Grube. Dette kunde maaske .tydes paa den Maade , at ved en

tæt Sammenrj'kning af de to Gjællers Basaldele de 2 Fimreorganer

deelviis smelte sammen til et, saaledes, at der rager en Papil frem fra

hver sin Side af Gruben. Da efter Wiren alle Gjællernes Basaldele

ere voksede sammen med hinanden, turde en nølere Undersøgelse af

denne Form maaske. medføre en Inddragning af den, her paa Ampha-

rete gracilis opstillede, nye Slægt Anobofhrus, som tildeels af praktiske

Grunde er opstillet, deels paa den fuldstændige Sammenvoksning af

Gjællernes Basaldele, deels paa Mangelen af det formodede Fimreorgan.

Denne Mangel betinges forøvrigt her deels af den nære Sammenryk-

ning af Basaldelene til Gjællerne 1 , deels af, at disse igjen ere sam-

menvoksne med og bagfra dækkede af Basaldelene til Gjællerne 4,

hvorved der ingen Plads bliver til et saadant Organ. Hos Ampharete

Vegæ have vi muligeu en interessant Mellemform mellem Ampharete

og Anohothrus, karakteriseret ved en, gjenuem en Sammensmeltning

af de to Fimreorganer begyndende, Reduktion af dette. Til Slutning

skal jeg karakterisere Arten paa følgende Maade:

Ampharete Vegæ Wiren.

Pandepladen bagtil paa hver Side med en lille Øienplet; Paleer

smaa, 10— 13 paa hver Side; Hovedlap og de forreste Ringe ligge

omtrent i samme Høide; bag de. Rygbørster bærende. Ringe ti'e Ringe

med store, børsteløse Rygparapodier og stærkt opsvulmede Sidedele,

som paa hver Side danne tre stærke, bueformige Indtrykninger ; Ryg-

børster manglende Ringe i Legemets bageste Deel 27 — 28. Anal-

segmentet med c. 12 meget smaa Papiller.
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trekantet Parti af fjerde Ring-; Paleer 17— 19 med kort, svagt

bøiet Spids; Bagkroppens børsteløse Ejgparapodier svagt ud-

viklede; ingen Rygcirrer; 2 Analcirrer) . . . . A. Goé'sl Mgrn.

Mgrn. 1865, p. 364.

1) Bagkrop med 12—13 Par, Krogbørster bærende, Parapodier:

2) Med 12 Par; (Basalledene af Gjællerue 1 ere adskilte fra

hinanden ved et trapezformigt Stykke af fjerde Ring; Paleer

med lang, tynd Spids; Bagkroppens rudimentære Eygpara-

podier svagt udviklede; Rygcirrer omtrent fra niende Krog-

børstebundt; Analringen med talrige Cirrer) .4. Gruhei Mgrn.

Mgrn. 1865, p. 363

2) Med 13 Par; (Bagkroppens børsteløse Rygparapodier tydelig

udviklede; ingen Rygcirrer):

3) Basaldelene af Gjællerne 1 berøre hinanden med deres

forreste Deel og indeslutte en trekantet Deel af fjerde

Ring; (Paleer 14— 16, med kort, braadformig Spids; 2

korte Analcirrer) A. arctica Mgrn.
Syn. A. Lindstromi Mgrn.

Mgrn. 1865, p. 364

;

1867, p. 105.

3) Basaldelene af Gjællerne 1 adskilte ved et fiirkantet Parti

af fjerde Ring; (Paleer 10— 15 med kort, stærkt bøiet,

Endedeel ; Analleddet med en Kreds af Papiller og 2 Cirrer ^)

A. finmarchica Sars

Mgrn. 1867, p. 105.

Anobothrus

:

Krogbørster bærende Parapodier i Legemets bageste Deel 13

Par; en meget smal Spalte mellem Basalleddene af Gjællerne 4;

fra disse udgaa to stærke, bagtil divergerende Belter, som dele

femte Ring i en stor midterste Trapez og 2 mindre Sidepartier;

Paleer 12—-14, med lang, tynd Spids; Bagkroppens rudimentære

Rygparapodier svagt udviklede, ingen Rygcirrer; Analringen med

krenuleret Rand, uden Cirrer A. gracilis (Mgrn.)

Mgrn. 1865, p. 365.

'
) Af denne Form har jeg undersøgt et lille, mmdre vel bevaret, Exemplar

fra Rigsmuseet i Stockholm. Bestemmelsen turde dog ikke være ube-

tinsret sikker.
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Amphkteis

:

1) Krogbørster bæreude Parapodier i Legemets bageste Deel 15

Par; Eygbørster med glat Bræm; (paa Pandepladens bageste

Afsnit linder de "fremtrædende Tværkjøle paa hver Side en

Gruppe Øienpletter; Paleer 8—20, med lang, tynd Spids; Bag-

kroppens rudimentære Parapodier vel udviklede; fra sjette Bag-

kropsring en stump Eygcirre; 2 Analcirrer) A. GunnerH (Sars)

Mgrn. 1865, p. 365.

1) Krogbørster bærende Parapodier i Legemets bageste Deel 19

Par; Eygbørster med stribet Bræm; (Pandepladen med palpe-

formig fremstaaende Sidedele; Paleer 17— 19, med lang, tynd

Spids; 2 Analcirrer) A. Sundevalli Mgrn. ^)

Mgrn. 1865, p. 366.

Sosane

:

Krogbørster bærende Parapodier i Legemets bageste Deel 12

Par; paa hver Side af Pandepladen en Tværrække af Øienpletter;

Børsterne i 13de Parapodie med en gradviis opadtil udvidet Bræm,

som gaar over i en braadformig Spids; Bagkroppen paa hver Side

med en Længdefure over Parapodierne ; 2 Analcirrer

S. sulcata Mgrn.

Mgrn. 1865, p. 368.

Lysippe

:

Krogbørster bærende Parapodier i Legemets bageste Deel 14

Par; Pandepladen timeglasformig, bagtil med 2 bueforraig afsatte

Sidedele og et Midtparti, som forlænger sig op paa den bagved

liggende King; udenfor Sidedelene paa hver Side en Gruppe af

Øienpletter; Mundsegmentet stærkt læbeformig fremtrædende, kre-

nuleret og længdefuret; ved Basis af G.jælle 1 en Papil (Fimre-

organ?), Bagkroppens rudimentære Parapodier danne Længdefortyk-

kelser; ingen Eygcirrer L. lahiata Mgrn.

Mgrn. 1865, p.369.

^) Da jeg kun har seet et lille, mindre vel bevaret, Exemplar, kan jeg

ikke meddele yderligere Oplysninger.
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Amage

:

Krogbørster bærende Parapodier i Legemets bageste Deel 8 Par;

Pandepladeus bageste, noget høiere, Deel, deelt i 2 Sidedele og et

Midtparti; de 2 Gjællegrupper stærkt adskilte; Bagkroppens rudi-

mentære Eygparapodier meget stærkt udviklede; ingen Eygcirrer

A. auricula Mgrn.

Mgru. 1865, p. 381.

Samytlia :

Krogbørster bærende Parapodier i Legemets bageste Deel 13

Par; Pandepladens bageste Deel danner et smalt, afsat Belte; under

femte Eiugs Parapodie sees paa hver Side en Papil (Fimreorgan?);

Mundsegmentet paa Bugsiden stærkt læbeformig fremtrædende; ru-

dimentære Bagkropsparapodier og Kjgcirrer mangle; ingen Analcirrer

aS. sexcirrata (Sars)

Mgrn. 1865, p. 370.

Terebellidæ.

Oftest middelstore eller mindre, sjældnere større Former med

jævnt hvælvet Ryg og fladere Bug, hvis, i Almindelighed lang-

strakte, temmelig trinde, bagtil i Tykkelse jævnt aftagende, Legeme

bestaar af et middelstort eller stort Antal (c. 40 — c. 150) korte

Einge, som igjen kunne være delte i Smaaringe. ^om oftest findes

over Eygparapodierne paa hver Side et Længdeindtryk og i Lege-

mets forreste Deel i Almindelighed et lignende paa hver Side under

Bugparapodierue. Derved blive Eingene i denne Deel af Legemet

ofte tydelig delte i 4 Dele: et Eygparti, 2 Sidedele, som indeholde

Børsterne, og et skinueagtigt Bugparti. Hvor de bugskinneagtige

Partier ophøre, begynder i Almindelighed et smalt indtrykt Længde-

parti langs Bugens Midte. Hovedlappen bestaar næsten altid af

et bageste høiereliggende, foroven i Almindelighed med en halv-

riugformig Tværkam forsynet, Parti og en mere vandret stillet Over-

læbe, dannet af en halvkanalformig sammenfoldet Membran. I sjeld-

nere Tilfælde har denne Overlæbe en meget stor Udstrækning og

er kraveformig eller pladeformig udvidet, hvilket er ledsaget af en
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mindre Udvikling af Hovedlappens bageste Deel. Hovedlappeu er

forsynet med en Mængde lange, tynde, kontraktile, paa Undersiden

med en Længdefure forsynede. Tentakler, som kunne være stillede

paa 2 forskjellige Maader. Paa den først omtalte Form af Hoved-

lappen sidde de kun paa det bageste høiereliggende Parti, medens

de, hvor Hovedlappens forreste Deel er stærkt krave- eller plade-

formig udviklet, sidde paa Oversiden af denne Deel i Nærheden af

den frie Eand. Hovedlappens bageste Eand kan undertiden være

forsynet med et Belte af Øienpletter. Mundsegmentet danner med sin

Bugside en, ofte stærkt fremtrædende, nedre Begrændsning af Munden.

Indenfor Mundaabningen sees ofte 2 tværstillede, læbeagtige Fortyk-

kelser, hvilke hidrøre fra det muskuløse Svælg. Efter Mundseg-

mentet følge i Almindelighed 2—3, sjeldnere 1—5, ligeledes børste-

løse, Kinge, af hvilke de forreste ofte have stærkt fremspringende, frie

Siderande. I Almindelighed bærer Rygsiden af 1—3 af de forreste

Eiuge (King 2— 4) parviis stillede G-jæller af forskjellig Form.

De kunne være enkelte længere eller gruppeviis stillede kortere

Traade, mere eller mindre stærkt dendritisk forgrenede Buske o. s. v.

Naar undtages en enkelt Form {Lysilla), findes ellers overalt dob-

belte Parapodier, af hvilke dog Rygsidens i Almindelighed kun op-

træde i et Antal (hos de nordiske Former i 6—34) forreste Ringe.

De i Almindelighed knudeformige Rygparapodier bærer hver en

dobbelt Række af bræmmede eller haarformige Børster, af

hvilke de i første Række siddende ere meget korte og undertiden

lidt forskjellige fra de bageste. Bugparapodierne , som i Legemets

forreste Deel i Almindelighed danne lange, smalle, lodrette, svagt

fremtrædende, listeformige , Fortykkelser, blive i Legemets bageste

Deel som oftest kortere, men mere fremtrædende og pladeformige.

Krogbørsterne sidde snart i en enkelt Række i hvert Parapodie,

snart ere de i den haarbørstebærende , forreste Deel af Legemet

torækkede, med Undtagelse af et mindre Antal forreste Ringe. Krog-

børsterne kunne enten være bred- eller langskaftede, og inden-

for de første kunne vi igjen sondre mellem de meest almindelig

forekommende fugleformige (u. aviculares) og de sjeldent op-
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trædende kamformige (ii. pectiniformes). Krogbørst erues Stilling

kan hos forskjellige Former være forskjellig, idet den med Tænder

eller Kroge forsynede Ende snart kan vende bagtil, snart fortil.

Hos alle de nordiske Former sidde de enrækkede Børster saaledes,

at den med Kroge forsynede Ende er den bageste. Paa et Par

Undtagelser nær {Lanice, Trichobranchiis) vende i de torækkede

Parapodier første Række Krogene fortil, anden bagtil. Bygge sig

Rør af forskjellig Form og Materiale.

Oversigt orer Slægterne: '

1) Bugparapodier og Krogbørster mangle; kun 6 Par i Legemets

forreste Deel siddende Rygparapodier med meget smaa, skjulte,

haarformige Børster; (Hovedlap kraveformig udvidet, paa Midten

med et mindre Antal store, mod Enden udvidede Tentakler, paa

hver Side med talrige, men meget mindre; ingen Gjæller)

Lysilla Mgrn.

1) Bugparapodier og Krogbørster findes i det Mindste i Legemets

bageste Deel^); i det Mindste 10 Par Rygparapodier med tyde-

lig fremtrædende Børster:

2) Bugparapodier og Krogbørster mangle i Legemets forreste

c. 15 Ringe; Rygbørster haarformige, uden Bræm; (ingen

Gjæller)

:

3) Hovedlap dybt kløvet i tre, store, afrundede, Flige, af

hvilke den midterste bærer færre, men større, de to yderste

talrige, mindre, Tentakler (; Krogbørster enrækkede, næsten

heelt indesluttede, meget lange, med enkelt bøiet Spids)

Amæa Mgrn.

3) Hovedlap heel, stor kraveformig med bugtet-foldede Rande

og en bageste ringformig Fortykkelse; Tentakler af én

Slags i Nærheden af den frie Rand; (Rygbørsterne be-

M Hos Leucarisfe ere de dog meget vanskelige at opdage.
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gynde paa treclie Eing; Krogbørstenie énrækkede , meget

smaa, fugleformige) ^) Leiicariste Mgrn.
Syn. pp. Ereutho Mgrn.

2) Biigparapodier og Krogbørster mangle kun i Legemets for-

reste 4— 8 Einge; Eygbørster bræmmede:

4) Eygsiden af 1—3 af de forreste Einge (Eiug 2^4) for-

synet med Gjæller af forskjellig Form:

5) Fra anden Eings Midte udgaar en enkelt, stor, stilket

Gjælle , dannet af fire langstrakte , smalle (to større

øverste og yderste og to mindre nederste og inderste),

bladede Legemer; Krogbørster begynde paa sjette børste-

bæreude Eing; (Hovedlappens forreste Deel stor, plade-

formig udbredt, med bugtet -foldet Eand og talrige,

middellange, i Nærheden af Eauden stillede. Tentakler;

Mundsegmentet forneden løbende ud i en stor, frit

fremtrædende, afrundet, læbeformig Membran; Haar-

børsterne begynde paa tredie Eing og findes i 18 Einge;

Krogbørsterne énrækkede, i Legemets forreste Deel

langskaftede, i den bageste Deel kamformige)

Terebellides Sars.

5) Ingen stilket, af bladede Legemer sammensat, Gjælle;

Krogbørsterne begynde paa anden børstebærende Eing:

6) Mundsegmentet fortil udtrukket i en meget stor,

plump, snabelformig, med Papiller besat Forlængelse

;

(Hovedlap pladeformig udbredt med foldet-bugtede

Eande og talrige, i Spidsen noget udvidede. Følere;

Gjæller ere en Gruppe af talrige, korte Traade, paa

hver Side af anden, tredie og fjerde Eing; Haar-

børsterne findes fra fjerde Eing i 17 Einge; Krog-

børsterne fugleformige, i syvende og de følgende 9

Einge torækkede) Artacama Mgrn.

') Begynde efter Malm green bos den ene Art (Lencariste) paa anden,

hos den anden {Ereutlio) paa Mundsegmentet.
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6) Mimdsegmentet ikke snabelagtig forlænget; (Hoved-

lappen med eu bageste, høiere liggende, skraat stillet,

tentakelbærende Deel og et forreste vandret, halv-

kanalformigt Parti)

:

7) Kygparapodier gjennein hele Legemets Længde;

(bag Tentaklerne talrige Øienpletter; Gjæller ere

en Tværrække af talrige, enkelte Traade paa hver

Side af anden, tredie og fjerde Ring; Eygbørsterne

begynde paa tredie, Krogbørsterue, som alle ere

enrækkede, paa femte (tredie børstebærende) Eing)

Thelepus Leuck. Mgru.

7) Eygparapodier kun i et Antal af 10 — c. 40

forreste Einge:

8) Gjællerne danne, fra en fælles vorte- eller

stilkfonnig Basis udgaaende , Buske , hvis

Traade i Almindelighed ere mere eller mindre

stærkt dendritisk forgrenede (; Eygbørsterne

begynde paa fjerde Eing; Krogbørsterne ere

i Legemets forreste Deel, med Undtagelse af

de 6 forreste Bugparapodier, torækkede):

9) Gjæller 3 Par, svagt grenede, med lange

Endegreue; Eygbørsternes ikke bræmmede

Endedeel med meget fiint tandet og stribet

Eand; Eygbørster i 16—24 Einge

Amphitrite Mgrn.

9) Gjæller 1—3 Par, i Almindelighed stærkt

grenede, med korte Endegrene; Eygbør-

sternes Endedeel ikke stribet og tandet;

Eygbørster i 15— 17 Einge:

10) Hver enkelt Gjælle danner en lang-

stilket, tæt, bred kølleformig. Samling

af spiralstillede, korte Traade
;
(Gjæller

3— 4, sjelden 2; Eygbørster i 17

Einge) Pista Mgrn.
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10) Gjællerne buskformige

:

11) 3 Par Gjæller; Rygbørster i 17 Einge:

12) I de torækkede Bugparai)odier

er der et tydeligt Mellemrum

mellem de 2 Eækker Krogbørster,

som vende den hagebærende Deel

mod hinanden ; Mundsegment

langt fremtrædende; ingen Øien-

pletter; Bugsidens Midtparti saal-

formigt fremtrædende ; Rygbør-

ster med tværstribet Bræm

Lanke Mgrn.

12) I de torækkede Bugparapodier

rage de enkelte Børster ind mel-

lem hinanden og de 2 Eækker

vende den hagebærende Deel fra

hinanden ; Mundsegment kort

fremtrædende; Hovedlappens ba-

geste Deel med Øienpletter; Bug-

sidens Midtparti ikke saalformigt

fremtrædende; Rygbørster uden

tværstribet Bræm Terebella (L.)

11) 1—2 Par Gjæller; Rygbørster i 15

—16 Ringe:

13) 2 Par Gjæller; Mundsegmentet

.
danner en kort og tyk Underlæbe

;

Bugparapodierne paa den øvre

Rand med en større og i Lege-

mets bageste Deel paa den nedre

Rand tillige med en mindre, af-

rundet, papillignende Lap; (hos

Hannerne en lille , traadformig

Cirre over tredie og fjerde Bør-

stebundt; Hovedlap med Gien-

pletter) Nicolea Mgrn.
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13) 1 Par Gjæller; Mundsegmentet

danner en stor og stærkt frem-

trædende Underlæbe ; Bugpara-

podier uden papillignende Lapper

:

14) Haarbørstebuudter 15 Par;

talrige Øienpletter bag Ten-

taklerne ; Eøret fladtrykt,

bugtet afvekslende til begge

Sider . . . Axionice Mgrn.

14) Haarbørstebuudter 16 Par;

lugen Øienpletter; Køret ikke

fladtrykt eller bugtet: (eu

af Tentaklerne paa høire

Side ender i et skiveformigt

Laag, hvis Centrum løber

ud i en kort Traad)

Scione Mgrn.

8) Gjæller enkelte eller rækkeviis stillede, ikke

fra en fælles Basis udspringende, Traade

:

15) Gjæller 2—3 Par enkelte Traade; fortil

færre tykkere, længdefurede Tentakler,

bagtil talrige, meget tynde, uden Længde-

fure; Eygbørsterne begynde paa sjette

King; Krogbørsterne paa sjette; de sidste

i Legemets forreste Deel langskaftede,

med lodret paa Skaftet stillet Endehage,

i de fleste Parapodier siddende i smalle,

tætte , uregelmæssig to fiirrækkede

Grupper; i Legemets bageste Deel fugle-

formige (; talrige Øienpletter; Mundseg-

mentet danner eu opsvulmet Underlæbe;

Kygbørster i 15— 17 Ringe)

Trichobranchus Mgrn.

pp. I'ilibranchits Malm.
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15) Gjæller sidde i 2 — 3 Tværrækker; kim

eu Slags Tentakler; Eygbørsterne be-

gynde paa anden— tredie Ring; Krog-

børsterne paa femte— sjette; de sidste

enrækkede, fugleligneude

:

16) Rygbørsterne begynde paa anden Ring

og udgaa fra store, pladefprmige Pa-

rapodier; ingen Øienpl etter:

17) Krogbørsterne begynde paa femte

Riug; (Rør uregelmæssig bugtet

eller snoet i regelmæssige, spiral-

formige Vindinger)

Strehlosoma Sars.

17) Krogbørsterne begynde paa sjette

Ring; (Rygbørsterne fortil meget

lange, bagtil aftagende i Længde)

Griimæa^) Mgrn.

16) Rygbørsterne begynde paa tredie Ring

og sidde i smaa, cylindriske Para-

podier; Øienpletter; (Krogbørster be-

gynde paa femte Ring ; Rør lige eller

svagt bøiet) . . Thelepodopsis Sars.

4j Ingen Gjæller; (Hovedlap med et bageste, høiereliggeude,

tentakelbærende og et forreste, mere vandret. Parti uden

Tentakler)

:

18) Rygbørsterne begynde paa fjerde, Krogbørsterne paa

femte Ring; Krogbørsterue i syvende og de følgende

9 Ringe torækkede; tredie Ring uden en forreste,

frit fremstaaende, ringformig sluttet Rand; Rygbørster

i 10— IS' Ringe:

1) Slægten Gymæa er opstillet paa et Exemplar, som kun har de 30 for-

reste Ringe; men paa Grund af dens Lighed med Strehlosoma Sars

er det ikke rimeligt, at den skulde have Rygbørster gjennem hele

Legemet Længde.
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19) Hovedlap fortil med flere (8) korte og tykke,

bagtil med færre (4) dobbelt saa lange, smallere

Tentakler Laphaniella Malm.

19) Hovedlap med talrige, lige lange Tentakler

Leæna Mgrn.
Syn. pp. Lanassa Mgrn.

18) Eygbørster begynde paa tredie. Krogbørster paa niende

Ring; alle Krogbørsterne enrækkede; tredie Eing

(ntydelig adskilt fra anden) med en forreste smal, frit

fremstaaende , ringformig sluttet Eand; Eygbørster i

17 Einge; (Hovedlappens bageste, foroven stærkt for-

tykkede, Deel skarpt adskilt fra det forreste tykke,

svagt udbredte Parti) Laphania Mgrn.

Oversigt over Arterne:

Lysilla

:

Legemets forreste Deel stærkt oppustet, noget gjennemskinnende.

forsynet med Tværrækker af smaa Papiller; Eingdeling utydelig;

Legemets øvrige Deel smalt, tilspidset med talrige; tætte og fine

Eingfurer og c. 12(?) dybere, bagtil længere fra hinanden liggende;

langs hele Legemets Midte et smalt, i Midten med en Fure for-

synet. Længdeparti L. Lovéni Mgrn.

Mgru. 1865, p.398.

Amæa

:

Eygbørster i 10 Einge. sidde i meget lange og smalle Para-

podier; Hovedlappens Midtflig med en Længdefure ; Legemets forreste

Deel noget oppustet, forneden tæt besat med vorteformige Papiller;

Eingdeling utydelig ; mellem den, Eygbørster og Krogbørster, bærende

Deel et børsteløst Mellemrum; Bugskinner c. 5; Krogbørster sidde

i smaa, tilspidsede Parapodier; Bugsiden med en dyb Længdefure.

A. trilobata Mgrn.

Mgrn. 1865, p.392.

Leucariste:

Eygbørster i 13 Einge; Bugsiden af Mundsegmentet samt af

anden og tredie Eing sammensmeltede til en stor. afrundet Plade
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med frit fremtrædende Siderande; fra fjerde Eing er Bugsiden i de

følgende 8—10 Einge deelt i en Eække smaa indtrykte Midtskjolde

og større fremtrædende Sideskjolde; Legemet fortil noget oppustet^)

L. Smitti (Mgrn.)

Mgrii. 1865, p. 391.

Eygbørster i 18—22 Einge; Bugsiden af Mundsegmentet (ikke

tydelig adskilt fra anden Eing) danner en fortil frit fremtrædende,

læbeagtig Plade; et smalt Længdeindtryk gjenuem hele Legemets

Længde, men hverken Midt- eller Sideskjolde; Legemet foran Midten

noget oppustet L. alhicans Mgrn.

Mgrn. 1865, p. 890.

Terehellides

:

Cxjællens flade, af 4 mindre sammensatte, Stilk udgaar under

Gjællens forreste Vs — V4 Deel , som hverken i Eetning eller Tyk-

kelse er forskjellig fra den øvrige Deel; Hovedlappens bageste Deel

ikke tydelig adskilt fra første Eing; anden—sjette Eing med tem-

melig stærkt fremtrædende, frie Eande; anden og tredie Eings Bug-

side paa Midten med et lille fiirkantet eller trapezformigt , afsat

Parti, forsynet med en, fra Forranden udgaaende, Indbugtning eller

Indtrykning; Bugsiden med, Parapodierne forbindende, lysere Tvær-

kjøle og i Almindelighed fra ottende Eing med et, bagtil efterhaanden

smallere, temmelig dybt, indtrykt, Længdeparti-) . T. Strømi Sars.

Mgrn. 1865, p. 398.

') Grunden til, at Malm green hos denne Art urigtig lader Eygbørsterne

begynde paa Mundsegmentet, er, at han betragter deu store Plade

som hørende udelukkende til Mundsegmentet. Denne Plade er aaben-

bart dannet ved en Sammensmeltning af, til de skjoldformige Sidedele

svarende, Partier, og i saa Henseende viser ijerde Eing en Overgang

(sees ikke i Malmgreens Figur), idet dens Sideskjolde støde sammen.

2) Denne Art varierer en Deel i Henseende til Gjællens Udstrækning og

Bygningen af Muudsegmentets læbeagtige Fremspring. Gjællen kan

strække sig indtil ottende Eing, og det omtalte Fremspring kan snart

i Midten være dybt iudbugtet, snart uden en saadan Indbugtning og

snart forsynet nied et lille Fremspring. Ogsaa de, i Beskrivelsen om-

talte, indtrykte Parapodier paa anden og tredie Eiug variere endeel i

Form.
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Ai'taccwia

:

Det snabelagtige Mimdsegment ved CTrunden længdefuret; en

halvcjlindrisk Papil paa hver Side under Gjællerne i anden gjælle-

bæreude Ring; i Legemets forreste Deel Bugsiden uden afsatte Side-

dele, med et Længdeindtryk fra c. 14de Ring; Bugparapodierne i

Legemets bageste Deel langstrakte, tynde, sammentrykte, paa den

øverste Rand med en stor, trekantet, afrundet, opadvendt Flig; Ryg-

børsterue meget stærkt bræmmede A. proboscidea Mgrn.

Mgrn. 1865, p. 394.

Thelepus

:

Ryggen forsynet med smaa, runde, indtrykte, af en hvidlig Rand

omgivne Fordybninger T. cirdnnatus (Fabr.)

Mgrn. 1865, p. 387.

Amphitrite

:

1) Rygbørster i 16— 17 Ringe:

2) i 16 Ringe (; Gjæller fra en kort og tyk Stamme haand-

formig grenede, med enkelte eller sjeldnere en Gang delte

Grene; Bugskjolde c. 11) A. palmata Mgrn.

Mgrn. 1865, p. 366.

2) i 17 Ringe:

3) Gjæller udgaaende fra en vorteformig Basis, bestaaende af

udelte Grene; en lille rund Papil under Rygparapodiet i

tredie—niende børstebærende Ring; (Bugskjolde c. 10)

A. cirr-ata Mull.

Mgrn. 1865, p. 375.

3) Gjæller udgaaende fra en tydelig, men kort og tyk Stamme

og med, en eller flere Gauge delte, Grene ; Papiller mider

Rygparapodierne mangle enten eller begynde paa første

børstebærende Riug:

4) Gjæller med mindre talrige, eu Gang delte, Traade;

Papillerue begynde under første Rygparapodie

A. affinis Mgrn.

Mgrn. 1865, p. 375.

4) Gjæller med meget talrige, gjentagne Gange delte,

Traade; ingen Papiller (V) . . . . A. intermedia Mgrn.

Mgrn. 1865, p. 376.

1'2
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1) Rygbørster i 19—24 Ringe; (Hovedlap paa hver Side bag Ten-

taklerne udtrukket i en lodret Hudlap):

5) i 19 Ringe (; Gjæller med en tyk Stamme og i Almindelig-

hed gjentagne Gange delte Traade; de smaa Papiller begynde

paa første Parapodie; Bugskjolde c. 10) A. cjrønlandica^lgvu.

Mgrn. 1865, p. 376.

5) i 21— 24 Ringe (; en Papil under Rygparapodiet i de første

10 eller flere Ringe):

6) i 21 Ringe (; Gjællerne fra en tyk Stamme gjentagne

Gange stærkt grenede med meget talrige Endegrene; Bug-

skjolde c. 13) A. Grayi 31grn.

Mgrn. 1865, p.
377i).

6) i 24 Ringe (; Gjæller stærkt grenede, men mindre tætte

end hos foregaaende Art; 13 Bugskjolde)

A. Johnstoni Mgrn.

Mgrn. 1865, p. 377.

Terehella

:

Gjæller noget Wfteformige, med meget faa korte Endegrene;

Krogbørsternes forreste, nederste Rand afrundet T. Danielseni Mgrn.

Mgru. 1865, p. 379:

1867, p. 108.

? T. viridis Malm.

Op. cit. p.98.

Gjæller buskformige, meget stærkt og tæt grenede, med meget

talrige og meget korte Endegrene; Krogbørsternes forreste, nederste

Rand med et lille Fremspring T. deh'dis Mgrn.

Mgrn. 1865, p. 378.

Lanice

:

Tredie Ring paa hver Side med en stor lodret Hudlap; Ring-

deling utydelig; Bugsidens Saalflade paa en uregelmæssig Maade

forsynet med dybere og svagere Tværfurer, hvorved afsættes en

Række Bugskjolde af meget forskjellig Længde; Saalen uaar til

13de^—15de Ring L. conchylega (Pall, non aut.)

Mgru. 1865, p. 379.

*) Det ene af de, af Tauber i Ann. Dan. p. 130, nævnte Exemplarer er

A. Johnstoni; det andet har jeg ikke set.
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Pista

:

Auden os" tredie Eing paa hver Side med en frit fremstaaende

Eand; Gjællestammeu c. 3 Gange saa tyk som Tentaklerne; smaa,

tydelige Bugskjolde P. cristata (Miill.)

Mgrn. 1865, p. 382.

Nkolea

:

Bugsidens Midtparti smalt, noget saalformigt fremstaaende, med

12— 14 -tydelige, bagtil i Længde tiltagende, Skjolde.

N. zostericola (Ørst.)

Syn. N. arctica Mgrn.

1865, p.381.

Axionice

:

Auden Ring meget kort, paa Siderne ganske skjult af tredie

Rings store fremtrædende Sidelapper; Bugskjolde c. 14; Anus om-

givet af talrige, korte Papiller A. fiexuosa (Gr.)

Mgrn. 1865, p.384.

Scione

:

Mundsegmentets forreste Rand paa Undersiden med en Ind-

bugtning; tredie Ring paa liver Side med en stor, afrundet, frem-

adrettet Lap; Bugskjolde c. 14; Anus med en Kreds af 6—-7 kegle-

form ige Papiller S. lohata Mgra.

Mgrn. 1865, p. 383.

Ehlers: Sitzungsber. phys.-

med. Soc. Erlangen.

3. H. 1871, p. 79.

Trichohranchus

:

Rygbørster i 17 Ringe; Gjæller 2 Par . . . T. roseus (Maltn.)

Filibranchus roseus Malm.

Op. cit. p. 100.

Rygbørster i 15 Ringe; Gjæller 3 Par; fpaa hver Side bag

Tentaklerne en stor, lodret, fremadrettet, afrundet Lap; de enkelte

Ringe i Legemets forreste Deel med brede og dybe Mellemrum;

paa hver Side af tredie, fjerde og femte Ring en lille Plet, som

ganske ligner et Bugparapodie, men som mangler Børster)

T. glac'mUs Mgrn.

Mgrn. 1865, p.395.

12*
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Strehlosoma:

Ejgbørster i 30— 34 Eiiige-, Gjæller paa 3 Einge, i auden

paa hver Side 7— 11, i tredie 4— 10, i femte 4—7; Eør af Dynd,

snoet i et Antal regelmæssige, spiralformede Vindinger, som ikke

berøre hverandre S. cochleatum Sars.

Vid. Selsk. Forh.

Christiania 1871, p.414.

Eygbørster i 28—30 Einge; Gjæller paa 2—3 Einge, i anden

paa hver Side 3— 4, i tredie 2, i fjerde 1 eller ingen; Eør af Sand,

stærkt og uregelmæssig bugtet eller snoet . . . S. intestmale Sars.

Op. cit. p. 414.

Grymæa

:

Eygbørster mindst i c. 30 Einge; Gjæller i hver Eække c. 6—

9

G. Bairdi^) Mgrn.

Mgru. 1865, p. 388.

Thelepodopsis

:

Eygbørster i 28—33 Einge; Gjæller paa 2 Einge, i anden Eing

paa hver Side 8— 11, i tredie 5—6; Eygsiden punkteret, paa hver

Side ved en Længdefure dybt skilt fra Bugsiden . . T. flava Sars.

Op. cit. p.415.

Laphaniella

:

Eygbørster i 11 Einge L. venusta Malm.

Op. cit. p. 98.

Leæna

:

Eygbørster i 10 Ringe, bredt bræmmede; Siderandene af anden,

tredie og tildeels fjerde Eing frit fremtrædende; de forreste Einge

uden et Tværbelte af hvide Papiller; Krogbørster utydelig fiir

femtandede L. ahrancMata Mgrn.

Mgrn. 1865, p.385.

Eygbørster i ly^Eiuge, meget smalt bræmmede; Siderandene

af anden, tredie og fjerde Eing ikke frit fremtrædende; et Antal

forreste Einge med et Tværbelte af hvide Papiller

L. Nordenskioldi (Mgrn.)

Mgrn. 1865. p. 886.

Laphania

:

Legemet fortil fortykket, bagtil meget smalt; den ringformige

Eand danner Grændsen mellem en fortil og en bagtil nedfaldende

Grymæa Bairdi Tauber, Ann. Dan. p. 134, er Thelepus cireinnatus.
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Deel; kvadratiske Bugskjolde begynde fra syvende Ring: i livert

Eygparapodie de bageste Børstei' meget smalt bræmmede, de forreste

ende med et udvidet, trekautet-afruudet, noget knæbøiet Afsnit, som

Ipber ud i en tynd Spids L. Boecki Mgrn.

Mgrn. 1865, p.386.

Hermellidæ.

Denne Familie indeholder mindre , af et middelstort Antal

(foruden det halelignende Parti 36— 40) Ringe bestaaende, som

oftest temmelig nedtrykte. Former, hvis temmelig trinde Legeme

ender med et kortere eller længere (kan uaa Dyrets halve Længde),

meget smalt, næsten traadformigt, fra den foranliggende Deel skarpt

adskilt, halelignende Afsnit uden Ringdeling, Parapodier eller Børster.

R3'g- og Bugsiden ere ofte forsynede med et smalt afsat Midtparti,

som i det Mindste paa Spiritusexemplarer er dybt og bredt rende-

formig indbugtet. Hovedlappen har Form af to, paa Rygsideu

sammenhængende, men med en fri forreste og nederste Rand for-

synede, mod hinanden bevægelige, lange, sammentrykte, men tykke

og kjødfulde Blade, som ere bøiede saaledes mod hinanden, at de

i sammenlagt Tilstand tilsammen danne en fortil lige eller skraat

afskaaret, noget sammentrykt Cylinder, som undertiden er den om-

fangsrigeste Deel af Legemet. Den forreste Rand eller rettere Flade

af hvert Blad er forsynet med 2— 3 Rækker af guldglindseude,

forskjelligtformede Børster (Pal e er) som ved Bladenes Sammenlæg-

ning komme til at danne 2 a 3 Kredse, den saakaldte „Krone".

Der, hvor de 2 Blade ere forbundne paa Rygsiden, findes en mere

eller mindre dyb og bred Længdeindsænkning, og i Nærheden af

dennes øverste Deel sidder undertiden paa hver Side en stærkt

bøiet, glindsendo Krog. Indvendig udgaar fra Grunden af det for-

bindende Midtparti paa hver Side en lille traadforraig Føletraad*)

over eller bag Munden. Bladenes frie nederste, oftest noget skraat

') Disse Traade, som ikke tidligere ere iagttagne, svare uden Tvivl til

de hos Sabelliilæ paa et lignende Sted siddende.
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bagtil løbende Deel er i og indenfor Randen besat med talrige,

ikke meget lange, tynde, traadformige Føletraade, ordnede i tætte

Tværrækker paa trappeagtige Afsatser. Under Palekronen findes

en sluttet Kreds af smaa spidse eller tungeformige Hudflige. Muud.-

segmentet, som ikke er adskilt fra Hovedlappen, danner paa Bug-

siden mellem Bladenes nederste Deel et næsten rundt, af frem-

springende Rynker eller Knuder omgivet, kun foroven aabent, Ind-

snit, bag hvilket Munden aabuer sig. Fra den øverste Rand af

dette Indsnit udgaar i Almindelighed et stort, frit, kuudeformigt

Fremspring, og paa hver Side af dette sidder et lille, foroven i en

føleragtig Flig udløbende, Parapodie, som kan have et lille Haar-

børstebundt. Den næste Ring er ligeledes forsynet med et lille

Haarbørstebuudt, som er rykket lidt høiere op imod Rygsiden og

sidder i den nederste Deel af en lav, snart med en enkelt lille

nederste og snart med en heel Række Flige forsynet, Hudbræmme

paa hver Side. Fra denne Hudbræmmes øverste Deel udgaar den

første Gjælle. De 3—4 følgende Ringe bære paa Rygsiden sammen-

trykte Parapodier, som foruden en forreste Række af overordentlig

korte og tynde, bøiede Haarbørster hver bærer en Række brede,

stærke, glindsende Børster, hvis udvidede Endedeel i Alminde-

lighed er kløvet i tynde Spidser. Bugsidens smaa Parapodier

bære et smalt Bundt lange tynde Haarbørster. Paa de øvrige

Ringe findes paa Rygsiden lange, smalle, kjølformigt fremtrædende,

lodrette eller noget skraat stillede Parapodier, som hver bærer

^n Række smalle, kamformige Krogbørster, medens Bugsiden

bærer, i smaa Parapodier siddende, Haarbørster. De smalle

Haarbørstebundter vise sig ved nærmere Betragtning at være to-

rækkede med lidt Forskjel paa Børsterne i de to Rækker. Den

ene Slags er forsynet med skraa Rækker af smaa Spidser, som til-

tage i Størrelse mod den ene Rand og her træde frem som si^idse

Tænder. Den anden Slags er meget tyndere og ved svagere For-

størrelse glatte, men synes dog at have en noget lignende Bygning.

Indenfor Rygparapodierne findes paa hver Side en Række smalle,

tilspidsede Gjælle r, som snart kunne være glatte, snart forsynede
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med fremspringende Tværlister og snart enkelt kamformige. Denne

Families Medlemmer bygge sig af Sandskorn Eør, som ofte træffes

i store sammenhængende Lag. Den ejendommelige Palekrone tjener

som Laag.

Slægt: Sabellarna.

Ingen Torn over Hovedlappens Eygfure; Palekronen dannet af

3 Kredse. Paleerne i yderste Kreds med et udvidet, rektangulært

Afsnit, som ender i tandagtige Fremspring, de i næste med et

uregelmæssig skelignende og de i inderste med et langstrakt, skjævt

trekantet. Endeafsnit; Palebørster i 3 Ringe med et afrundet Ende-

afsnit; Mundsegment med Haarbørster; Gjællernes bageste Eand

med fine Tværlister.

Art: S. spinulosa R. Leuck.

Mgru. 1867, p. 102.

De yderste Paleers udvidede Endedeel ender med et langt,

smalt Parti, som paa hver Side har en Række (c. 10), opadtil i

Længde aftagende. Spidser; paa hver Side af dette Midtparti c. 3

Tænder; anden Rings smalle Hudbræmme forneden med en lille,

trekantet Flig.

Sabellidæ.

Medens denne Families Former vise stor Forskjel i Henseende

til Størrelse og relative Dimensioner af de enkelte Legemsafsnit, er

selve Bygningen meget ensartet. Kroppen, som snart bestaar af et

mindre Antal længere, snart af et større Antal kortere, Ringe (12

— 300), er oftest noget nedtrykt, sjeldnere cylindrisk og aftager

kun ubetydelig i Bredde henimod Bagenden. Hovedlappen ^) er

1) I Modsætning til de tidligere Forfattere, som nægte SabeUerne (og

Seijoulerne) en tydelig Hovedlap, maa jeg betragte den forreste, i

Gjæller udtrukne. Deel som svarende til Hovedlappeu bos Terebellidæ.

Ligesom hos disse have vi ogsaa hos SahelUdæ i dette Parti eu bageste,

ringformig Fortykkelse og en forreste pladeformig eller bladformig Deel.

Denne Opfattelse skal i et senere Arbeide blive nærmere begrundet.



184 181

dannet af to stærkt sammentrykte, i Almindelighed temmelig lave.

mod hinanden kredsformig høiede, Blade, hvis frie, forreste Band i

hele sin Længde er udtrukket i længere eller kortere, fjerformige

Gjæller, som tilsammen danne en bæger- eller vaseformig Krone.

De to Blade, som ere stillede noget nærmere ved Ryg- end ved

Bugsiden, og som ved deres Grund have et lavt, ringformigt, for-

tykket Parti, ere paa Rygsiden gjennem et indbugtet Midtparti i

Forbindelse med hinanden, hvorimod de fortil ere frie. Denne frie

forreste Ende er ofte spiralformig indrullet og, naar en saadan spiral-

formig Indrulning følger med en betydelig Længde af Bladet, kan

derved dannes meget tætte Gjællebuske {Spirographis). Dette

Gjælleapparat støttes af et indre Skelet, som i sin Bygning stemmer

fuldstændig med Brusk. Det begynder nederst med et, kun paa

Bugsiden med en lille Aabning forsynet, ringformigt Parti, som

fortsætter sig opefter som en tyndere Plade gjennem hvert af de

to Blade. Fra de to Blade fortsætter Bruskskelettet sig som en

Streng gjennem hver Gjællestamme og derfra igjen ud i de enkelte

Straaler^). Gjællestammerne have et fiirkantet Gjenuemsnit og bære

paa deres bageste Rand 2 Rækker Straaler. De ere oftest forsynede

med farvede Tværbind, undertiden ledsagede af parviis stillede

Øienpletter. Paa Indersiden af hver af de 2 Blade og lige under

den Deel, hvorfra Gjællerne udgaa, udspinger en tynd, fremstaaende

Budliste (dannet ved en Omfoldniug af den ydre Hud), som ved

en temmelig dyb, formodentlig fimrende, Rende er adskilt fra den

gjællebærende Deel. Hver af de to Hudlister, som ses i hele Bladets

Længde, danner midt paa Rygsiden en Ombøining og løbe derefter

ved Siden af hinanden over imod Bugsiden, idet de dele den fortil-

vendende Flade af Dyret i to Sidehalvdele og imellem sig indeslutte

en Længder ende 2), i hvilken Munden ligger, noget nærmere

ved Bug- end ved Rygsiden. Paa Rygsiden er Bladenes øverste

') Kolliker: „Ueber das Vorkommen eines kaorpelahulichen Gewebes

bel Anneliden (Verh. d. phys.-med. Gesellsch. zu Wiirzburg, Bd. 8,

1858, p. 113).

^) Sammenlign Bygningen af det tilsvarende Parti hos Serpnlido', p. 189.
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Deel forbundne med hinanden ved et indbugtet, membranagtigt

Parti, som danner den bageste Grændse for den til Munden førende

Længderende. ^) Denne Membrans øverste Deel løber i Almindelig-

hed ud i to, sjeldnere i et større Antal, mere eller mindre tydelig

traadformige Flige, de saakaldte Mundcirrer.^) Mundsegmentet

er altid forsynet med en høiere eller lavere, frit fremstaaende Hud-

krave, som altid paa Eygsiden er forsynet med en mere eller

mindre dyb Indskjæring eller Afbrydelse. Bugsiden er ofte for-

synet med et Par nedbøjede Lapper, som staa i Forbindelse med

de Munden begrændseude Hudlister. Mundsegmentet er i Alminde-

lighed sammensmeltet med første børstebærende Eing, som kun

bærer et Bundt Rygbørster, sjeldnere adskilt fra denne. — I hele

Legemets øvrige Deel findes dobbelte Eækker af Børstesamlinger:

men i Henseende til disses indbyrdes Stilling kan man sondre

mellem en forreste mindre og en bageste større Deel af Legemet.

I de forreste 8— 11 Ringe findes paa Rygsiden knudeformige P ara-

podier med bræmmede Børster af forskjellig Form og paa

Bugsiden lange, smalle, lodrette, i Almindelighed kun svagt frem-

trædende Parapodier, som bære fugl elignende eller lang-

skaftede Krogbørster. Hos en enkelt Slægt ere de første

ledsagede af en Række anderledes formede Børster. I Legemets

øvrige Deel sidde derimod de bræmmede Børster paa Bggsiden og

Krogbørsterne paa Rygsiden, hvilke Forhold kaldes for Børste-

veksel. De bræmmede Børster ere overalt uregelmæssig to- eller

flerrækkede og i samme Parapodie ofte af temmelig forskjellig P'orm,

idet der foruden de sædvanlige, langstrakte, tilspidsede med mere

eller mindre smal Bram forsynede , som sidde længst oppe imod

Eygsiden, tillige kan optræde korte og tykke, som i Enden har en,

til begge Sider pladeformig udvidet, Bræm. — Bagkroppens, paa

Bugsiden siddende frie Børster, ere i Almindelighed alle lange,

smalle, tilspidsede, med bredere eller smallere Bram og Bugsidens

Krogbørster altid enrækkede, fugleformige.

Langs Midten af Bugsiden løber i Legemets bageste Deel en

fimrende Længdefure, som hos en Deel Former bøier over i
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en lignende paa Rygsiden i Legemets forreste Deel. Den tjener

til Bortskaffelsen af Dyrets Excrementer. Tarmkanalen ofte spiral-

snoet. Bygge læderagtige Eør.

Oversigt over Slægterne:

1) Det nogle faa Linier lange Dyr bestaar af 12 børstebærende

Ringe, af hvilke der kun i de tre bageste findes Børsteveksel;

paa hver Side kun tre Gjæller med opadtil i Længde aftagende

Traade, af hvilke de fleste ere længere end eller af Længde

med Gjællestammen ; 1ste Børstebundt paa tredie Ring; 2 Oien-

pletter baade paa Mund- og Analsegmentet; Mundsegmentet

med svagt udviklet Hudkrave (paa Bugsideu løbende ud i et

afrundende Parti) Amphkora Ehrenb.

1) Større Former med 30— 200 Ringe, af hvilke de allerfleste

have Børsteveksel ; Gjeller paa hver Side 12— c. 70 med omtrent

lige lange Traade, som altid ere meget kortere end Gjælle-

stammen; første Børstebundt paa anden, oftest med Mund-

segmentet sammensmeltede, Ring; aldrig Øienpletter paa Mund-

og Analsegmentet; Mundsegmentet med en tydelig Hudkrave:

2) Bugsidens Excrementfure bøier om og fortsættes langs Ryg-

gens Midte i Legemets forreste Del:

3) Halskraven paa Rygsiden med en meget ubetydelig Af-

brydelse; paa Bugsiden ikke nedbøiet i 2 Lapper:

4) Første Børstebundt langstrakt, har Form af en Vinkel

med udadvendende Aabning og et længere øverste

Been ; i Legemets forreste Del ere Ryg- og Bug-

parapodierne sammenvoksede til store, stærkt frem-

springende Tværkjøle; Rygfuren særdeles bred og dyb;

Bagkroppens nederste Parapodier foruden med lange,

meget tynde, Børster tillige med korte, i Enden plade-

formig udvidede; Krogbørster overalt fugleformige

;

Halskraven meget lav; Rygbørster i Legemets forreste

Deel deels meget tynde, næsten haarformige, deels

pladeformig udvidede) Notaulax Tauber.
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4) Første Børstebundt ikke forskjelligt fra de øvrige:

Eyg- og Bugparapodierne ikke sammensmeltede til frem-

springende Tværkjøle; Kygfuren ikke særlig bred og

dyb ; Bagkroppens nederste Parapodier ikke med korte,

i Endnu pladeformig udvidede, Børster; Krogbørster i

Legemets fon-este Deel langskaftede, i Legemets bage-

ste Deel fuglelignende. (I Legemets forreste Deel i

Almindelighed længere bræmmede Børster samt korte,

med pladeformig udvidet Fndedeel; foran de sidste

atter meget korte, smalt bræmmede; Gjællestammerne

over Midten eller længere forbundne med en Hud; den,

de to Gjælleblade forbindende, Membran løber ud i et

større Antal Mundfølere.):

5) I Legemets Bagende findes en bred og dyb Længde-

spalte paa Bugsiden; tydelige Bugskjolde.

Euchone Mgrn.

5) I Legemets Bagende ingen Længdespalte ; ingen

Bugskjolde C/ione Kr.

3) Halskraven paa Eygsiden med en meget stor Afbrydelse

og paa Bugsiden med to nedbøiede Lapper; (første børste-

bærende Ring tydelig skilt fra Mundsegmentet ; Eygbørster

i Legemets forreste Del af 2 Slags) . . Laonome Mgrn.

2) Bugsidens Excrementfure fortsættes ikke paa Rygsiden i

Legemets forreste Deel:

6) Gjællestammerne paa Rygsiden med smaa langstrakte,

pladeformige
,

parviis stillede Vedhæng; Krogbørsterne i

Legemets forreste Deel énrækkede (; Rygbørster i Legemets

forreste Deel af en Slags) Dasychone Sars.

6) Gjællestammerne paa Rygsiden uden Vedhæng: Krog-

børsterne i Legemets forreste Deel torækkede , idet der

foruden fugleformige tillige findes en Række, som paa

Enden af et langt Skaft bære et, fra dette ved en krave-

formig Deel afsat, tyndt, skjævt trekantet Blad:^j

') Disse Krogbørster kunne undertiden være noget vanskelige at opdage

hos Spiritusexemplarer.
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7) Ejgbørster i Legemets forreste Deel af en Slags; Hals-

kraven paa Bugsiden dybt indskaaret Sahella (Sav.)

7) Eygbørster i Legemets forreste Deel af to Slags ; Hals-

kraven paa Bugsiden kun svagt indskaaret.

Potamilla Mgru.

Oversigt over Arterne:

Ajnphicora

:

Bag de lange, tynde, smalt bræmmede Eygbørster i Legemets

forreste Deel findes kortere, tykkere, som med Uudtagelse af de

2 første og det sidste Børstebundt have en noget mere udvidet

Endedeel og en tynd haarformig. til den ene Side bøiet. Spids; de

tre sidste, med stærkere fremtrædende Sidedele forsynede, Eiuge

have kortere forreste og længere bageste Haarbørster,

A. Fabricia (Miill.)

Mgru. 1867, p. 117.

Notaulax

:

(Tab. 1, fig. 1—3, og 8m-n.)

Eørste Børstebundts øverste og nederste Deel danne med hin-

anden omtrent en ret Yinkel; en Eække tydelige, bagtil i Bredde

aftagende. Bugskjolde ; i de pladeformigt udvidede Børster ingen

tynd Endespids iV. rectangulata Lev.

Notaulax n. sp. Tauber.

Aun. Dan. p. 1^56.

Euchone

:

1) I Legemets forreste Deel to Slags Eygbørster i hvert Parapodie

:

2) Bugskjolde næsten rektangulære, brede, sammenstødende:

3) Gjællernes Længde gaar c. 10 Gange op i hele Dyrets

Længde; 9 Gjæller paa hver Side; Mundfølere paa hver

Side-4(; Borster stærkgule, navnlig bagtil) E. rubella Ehl.

Sitzungsber. d. phys.-med. Soc.

Erlangen 1871, p. 82.

3) Gjællernes Længde gaar c. 4 Gange op i hele Dyrets

Længde; c. 14 Gjæller paa hver Side; Mundfølere 1 tyk

og 10 tynde traadformige paa hver Side. E. analis (Kr.)

Mgrn. 1865, p. 406.
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2) Bugskjolde smaa, papilformige , afrundede eller aflange, ikke

sammenstødende, (; Gjæller paa hver Side 10— 14; Mund-

følere paa hver Side 2—4 E.papillosa (Sars)

E. tuberculosa Kr.

1) I Legemets forreste Deel meget ringe Forskjel paa de øverste

og de nederste Rygbørster i hvert Parapodie (; Gjæller paa

hver Side c. 12; Mundfølere paa hver Side 5—7).

E. rubrocincta Sars.

Mrgn. 1865 p. 406.

Chone :

Gjællernes frie Spids med en bred Bræm; Halskraven ikke

høiere paa Bugsiden Ch. infundibuliformis Kr.

Mgrn. 1865, p. 404.

Gjællernes frie Spids kortere eller længere traadformig uden

Bræm; Halskraven højere paa Bugsiden end paa Ejgsiden.

Ch. Dunéri Mgrn.^)
Ch. longocirrata Sars.

Mgru. 1867, p. 116; Sars.

Vid. Selsk. Forh. Christiauia

1871, p. 415.

Laonome

:

Gjæller med temmelig lang, tjnd Spids . . L. Kroyeri Mgrn.

Mgru. 1866, p. 400.

Dasychone:

1) Gjællerne med farvede Tværbind:

2) Ingen Øienpletter over Basis af de, paa Gjællestammerues

Ejgside siddende, Vedhæng; disse sidste mere eller mindre

tungedannede, uden lappet, foldet Endedeel. D. infarcta (Kr.)

Mgrn. 1865, p. 403.

2) Øienpletter parviis over Vedhængenes Basis, disse i Enden

udvidede, med tunget-lappet Eand. (De imellem Eyg- og

Bugbørsterne siddende Pigmentpletter meget store.)

D. DahjelU Køll.

D. aryus Sars.

Mgrn. 1865, p. 40,3; 1867, p. 115.

^) Denne Ai"t er ikke skarpt adskilt fra foregaaeiide.



190 187

1) Gjællerne udeu farvede Tværbiud; (Vedliæng. 6—8 Par, traad-

formig-e eller cylindriske ; ingen Øienpletter). D.mconspicua Sars.

Vid. Selsk. Forh. Christiania

1871 p.416.

Sabella

:

1) Gjæller paa hver Side 30—45, med tynd Stamme og 10 eller

liere Tværbind uden parviis stillede Øienpletter; ovenover de,

mod Bugsideu nedbøiede. Lapper 2, fra disse afsatte, stærkt

fremtrædende, tæt sammenliggende hvidlige, udadtil smallere.

Opsvulmninger S.pavonia Sars.

Mgrn. 1865, p. 398.

1) Gjæller paa hver Side 14— 16, med tyk Stamme og 4— 10,

mere eller mindre regelmæssigt med parviis stillede Øienpletter

forsynede. Tværbind; ingen Opsvulmninger over de, mod Bug-

siden, nedbøiede Lapper S. FabricU Kr.

s. crassicornis Sars.

S. spitsbergeiuis Mgrn.

Mgrn. 1865, p. 399.

Potamilla.

1) Gjællestammerne i den nedre Deel udvendig med 1—3 Øien-

pletter; Halskraven paa Siderne med et Indsnit; (Gjællernes

Længde er c. ^/lo Del af hele Dyrets Længde; Gjællestammerne

med indtil 6 smalle (eller lave), lyserøde Tværbiud).

P. reniformis Miill.

Mgr. 1867, p. 114.

1) Gjællestammerne uden Øienpletter; Halskraven uden Udsnit paa

Siderne P. neglecta Sars.

? P. Torelli Mgrn.

1865, p.401—2.

Notaulax Tauber.

Collare humillimum, dorso perpaulo incisum, ceterum integerri-

mum lobis ventralibus nullis. Fasciculus setarum segmenti collaris

augulatus, parte tertia posteriore cum parte cetera angulura extus

apertum formante. Setæ ejus breves, in serie exteriore apice dilatato,

triangulari, oblique acuminato. Sulcus ventralis in sulcum pro-

funduru et latum antorieris partis dorsi continuatus. Parapodia

dorsalia et veutralia in Carinas prominentes coufluentia. Setæ
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ceteræ ubiqve partim spathulatæ, partim augustissirae limbatæ,

fere capillares Unciui aviciilares.

N. rectangulatus Lev.

(Tab.'å, fig. 1-3, fig.8 m-n.)
if. n. sp. Tauber.

Ann. Dan. p. 136.

Fasciculus setarum segmenti collaris rectangulatus. In anteriore

parte corporis scuta ventralia 6— 7, postice sensim longiores et an-

gustiores. Setæ spathulatæ apice nuUo acuminato iastructæ. Bran-

chiæ utrimqve rubro fasciatæ.

Longit exemplaris manci ex segmentis c. 40 constantis 22™"^,

lat 2""". Longit branchiarum 8°^. ^)

Eriog:raphidæ. -)

Til denne Familie hører nogle faa, temmelig langstrakte,

cylindriske, bagtil tilspidsede Former, hvis i høj Grad sliimafson-

drende Legeme bestaar af et temmelig stort Antal Einge, som

igjen ere delte. Legemets forreste, til Hovedlappen svarende. Deel

er dannet af to Halvkredse af, fra en kort Basaldeel udgaaende,

langstrakte, paa Indersiden med 2 Rækker Traade forsynede, G-j æ Iler

,

som udvendig ere forbundne med hverandre i en stor Deel af deres

Længde ved en fælles Hud. Indvendig findes ved Grunden af hver

Basaldeel en frit fremstaaende Hud liste, som hver fra sin Side

bøier indad og tilsammen omslutte Munden med et Par temmelig

høie, paa langs liggende. Læber. Paa Mundens Eygside findes et

Par Flige, som svare til Mundcirrerne hos Sabellerne. Mundseg-

mentet mangler en opstaaende Hudkrave og løber paa Undersiden

^) Ad genus idem pertinet Sabella nuclicollis Kr. Kgl. Dansk. Vid.

Selsk. Forh. 1856. p. 30.

^) Medens jeg i min analytiske Oversigt over Familierne har slaaet

denne Afdeling sammen med Sabellerne, har jeg her ligesom Malm-
green behandlet den som en særskilt Familie.
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frem i en tilspidset, foroven med en skarp indre Eaud forsynet,

Deel. Man kan sondre mellem en forreste og en bageste Deel af

Legemet. Legemets forreste Deel bestaar af 8 Ringe, forsynede

med smaa Bundte af tynde, bræmmede Børster samt nndertiden

med nogle faa langskaftede Krogbørster. Legemets bageste

Deel har meget smaa Haarbørster samt overordentlig smaa, kun ved

meget stærk Forstørrelse synlige, fugleformige Krogbørster,

som danne en sluttet Kreds om hver enkelt Ring. Langs Midten

af Bugsiden findes i Legemets bageste Deel en mere eller mindre

tydelig Excrementfure, som fortsættes i en lignende Fure paa

Eygsiden i Legemets forreste Deel. Disse Dyr omgive sig med et

halvt gjennemsigtigt Sliimrør, som afsondres af to store Kjer ti er

i Legemets forreste Deel. Deres Udførselskanaler forene sig til en

enkelt, som aabner sig indenfor Gjælletrakten i Midtlinien af Lege-

mets fortilvendende Flade.

Slægt: Leptodione Clap.

Syn Myxicola Sars. Mgrn. non Koch. ')

Legemets forreste Deel med faa, langskaftede Krogbørster.

Art: L. Steensti'upi (Kr.).

Mgrn. 1865, p. 408.

Gjæller paa hver Side 15—22, forsynede med en, af en Hud-

rand omgiven, nøgen Spids, som naar en Fjerdedeel af Gjællernes

Længde; ingen Øienpletter paa Siderne af Legemet.

Serpulidæ.

Oftest smaa eller middelstore, sjældnere større (Længden ligger

imellem nogle faa Linier og et Par Tommer), bestaaende af et

') Claparéde har gjort opmærksom paa, at den Art, paa hvilken Slægten

Myxicola er opstillet, nemlig 31. infundibulum (Ren) mangler

Krogbørster i Legemets forreste Deel, og at Navnet saalecles ikke kau

bruges for den ovenfor nævnte Art , der hører til Clafarédes Slægt

Leptoclione. Mém. Soc. de Phys. Geneve, T. XX, p. 140.
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middelstort eller større Antal (indtil c. 250) korte Einge. Det ikke

meget langstrakte, oftest noget nedtrykte, sjeldnere cylindriske

Legeme bliver kun lidet smallere henimod den bageste Deel. Hoved-

lappen bestaar af to, temmelig lave, sammentrykte mod hinanden

kredsforniig stillede Blade, hvis øverste Rande løber ud i en Kreds

af Gjæller, hvis Stamme paa Indersiden bærer 2 Rækker Traade.

De to Blade, som forneden ikke have nogen ringformig Fortykkelse

staa her baade paa Ryg- og Bugsiden i Forbindelse med hinanden

ved et høiere eller lavere, fra Sidedeleue ofte tydelig afsat, Midt-

parti. Den forreste frie Del af de 2 Blade er ofte spiralformig

indrullet. Dette Gjælleapparat er støttet af et lignende Brusk-

skelet, som findes hos SahelUdæ (se under denne Familie). Paa

Indersiden af hvert af de to Blade og lige under den Deel, hvorfra

Gjællerne udgaa, udspringer en tynd, fremstaaende , igjenuem hele

Bladets Længde løbende, H udliste (dannet ved en Omfoldning af

den ydre Hud), som ved en temmelig dyb, formoden^g fimrende,

Rende er adskilt fra den gjællebærende Deel. Bagtil løbe de to

Lister over i hinanden og danne saaledes en tværstillet Liste over

Legemets forreste Ende. En lignende Hudliste udgaar fra den øverste

Del af det, de to Blade forbindende, bageste Midtparti samt fra de

tilstødende Sidedele af de to Blade. Idet denne sidste løber tæt

bag den forreste, dannes saaledes en af de to Lister begrændset,

temmelig dyb Tværren de, som fører ind til Munden.^) Den

bageste Hudliste kan hos de Former, som mangle Laag, være ud-

trukket i to følerlignende Flige (Protula). Den bageste Gjællestamme^j

') Denne karakteristiske Forskjel mellem SabeUidce og SerpuUdæ, som

ingen tidligere Forfatter har gjort opmærksom paa, har jeg fundet

konstant hos alle de af mig undersøgte Former, hvoriblandt endeel

exotiske.

^) Disse laagbærende, omdannede Gjællestammer opfattes af de forskjel-

lige Forfattere om svarende til Sabellernes MundciiTer. Denne Op-

fattelse, som bestyrkes af den Omstæ-ndighed , at disse Mundcirrer

mangle hos laagbærende Former og omvendt findes hos saadanne

Serpnlafurraer, der som Frotula mangler et Laag, viser sig imidlertid

13
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paa den ene (sjeldnere ogsaa paa den anden) Side er hos de fleste

af denne Families Former forsynet med en Udvidelse, hvormed

disse Dyr kunne tillukke deres Rør. Denne Grjællestamme, som i

Almindelighed er blottet for Crjællestraaler og mere eller mindre

stærkt, undertiden kolossalt fortykket, ender med et plade-, kugle-

eller oftest omvendt kegleformigt Laag, som kan være besat med

Chitindannelser af forskjellig Form og Stilling. Den tilsvarende

Gjællestamme paa den anden Side er ofte kort og ender i en lille

Knop. Mundsegmentet, som ikke er adskilt fra første børstebærende

Eing, er forsynet med et frit kraveformig opstaaende, ofte stort og

stærkt udviklet Hudparti, som paa Bugsiden kan være sammen-

hængende, hvorimod det midt paa Rygsideu altid er afbrudt og

delt i to Sidepartier. Hvert af disse løber ned langs Siderne af

Dyret over Børsterne i de 4— 9 forreste Ringe, gaa paa Bugsiden

bueformig over i hinanden og danne saaledes i Legemets forreste

Deel et skj gldformigt Parti. I dette Parti er Rygsiden for-

synet med frie Børster, Bugsiden med Krogbørster, hvorimod i

Legemets øvrige Deel Forholdet mellem de to Børsteformer er om-

vendt (Børste veksel). Den første Ring er kun forsynet med

Rygbørster, som dog undertiden ere svagt udviklede eller ganske

mangle. I Almindelighed ere en Deel af dem længere og af en

mindre simpel Bygning end de i Forkroppens øvrige Rygparapodier

optrædende. De i smaa knudeformige P arapodier optrædende

frie Børster, som i Legemets forreste Deel sidde i mere eller

mindre tætte Bundter, findes i Legemets bageste Deel ofte i meget

ringe Tal og S3mes undertiden ganske at mangle. De ere ~ enten

haarformige eller bræmmede med en snart smal, snart i en

bladformig, trekantet Endedeel udvidet Bræm. Krogbørsterne,

ved en nærmere Undersøgelse urigtig. Medens nemlig den laag-

bærende Stamme, som undertiden endog bærer Gjælletraade , altid

sidder i Nærheden eller ved Siden af de øvrige Gjæller, udgaa Miuul-

cirrerne fra den indbøiede Membran , som paa Rygsiden forbinder de

2 gjællebærende Blade. Denne Membran er imidlertid ogsaa udviklet

hos Serpulerne, men her ikke udtrukket i de omtalte Traade.
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som sidde i lodrette, smalle, svagt fremtrædende Lister, ere kam-

formige og synes ogsaa undertiden at kunne mangle i Legemets

bageste Deel (Grube). Ligesom hos de to foregaaende Familier

findes langs Bugsidens Midte i Legemets bageste Deel en Excre-

mentfure, som i det Mindste hos en Deel Former bøier om for

at fortsættes paa Rygsiden i Legemets forreste Deel. Disse Former

bo i Kalkrør, som dannes af to, i en fælles Udførselsgang ud-

mundende Kjortler^) i Legemets forreste Deel, og de frembyde

ofte en stor Lighed med Snegleskaller.

Oversigt over Slægterne:

a) Efter Dyrets Bygning.

1) Den bageste Gjællestamme paa den ene eller paa begge Sider

forsynet med en kegle-, kugle- eller pladeformig, som Laag tje-

nende, Endedeel:

2) Kravemembraneii fortsætter sig paa hver Side ned langs Le-

gemets forreste Deel og danner et hudagtigt Brystskjold:

3) Den (eller de) laagbærende Stamme forsynet med Gjælle-

traade; Laaget plade- eller kugleformigt:

4) Laaget tyndt, plade-tragtformigt (; i Almindelighed to

laagbærende Stammer; børstebærende Brystringe 7-—8;

nogle faa Linier lange Former, som formere sig ved

Tværdeling) Filigrana Oken.

4) Laaget blødt kugleformigt; (børstebærende Brystringe 7)

Apomatus Phil.

3) Den laagbærende Stamme uden Gjælletraade; Laaget kegle-

formigt

:

5) Legemets forreste Deel bestaar af 6—7 børstebærende

Ringe; Laaget ikke dækket af en Kalkplade:

6) Den laagbærende Stamme bred, nedtrykt, vinget,

foroven paa hver Side med et opstaaende, smalt,

tilspidset, cirrelignende Blad; Laaget i Midten med

Disse Kjertier svare til de hos Erioqrwphidæ omtalte.

13*
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et ophøiet Parti, som løber ud i tre, (undertiden

svagt udviklede eller manglende) Chitintorne (; den

laagbærende Stamme nedadbøiet, fortil tiltagende i

Bredde; 6 børstebærende Brystringe; Halsringens

Børstebundt mangler; under hvert af Forkroppens

Krogbørsterækker en rød Pigmentplet; alle Bag-

kroppens frie Børster i Enden med et stærkt sam-

mentrykt, tragtforraigt Parti, hvis skraat afskaarne

Rande til den ene Side løbe ud i en lang Spids)

Poniatocerus Phil.

6) Den laagbærende Stamme ikke nedtrykt eller vinget,

foroven uden cirrelignende Blade; Laaget uden eller

med flere end tre Chitinfremspring paa sin forreste

Flade

:

7) Laaget med radiære Ptibber og tandet Rand (; 7

børstebærende Brystringe ; første Børstebundt

foruden Haarbørster med længere, tykke Børster,

som under Endepartiet har nogle faa, plumpe,

fremspringende Tænder (; de frie Børster i Bag-

kroppen ere, med Undtagelse af Bagendens Haar-

børster, forsynede med en sammentrykt, tragt-

formig, tandet-stribet Endedeel:

8) Paa Midten af den ribbede Endeflade sidder

en kortstilket, bægerformig Samling af til-

spidsede, paa Siderne med spidse Grene for-

synede, Chitiulegemer . . . Ilydroiiha Gunn.

Eupomatns Phil.

8) Laaget uden Chitiulegemer Serpala L. Phil.

7) Laaget uden radiære Ribber eller tandet Rand, dæk-

ket af en mørkere Chitinplade (; 6 børstebærende

Brystringe; Halsringens Børstebundt mangler):

9) Laagets Chitinplade^) i Midten med en, i

Armauer-Hansen giver en urigtig Fremstilling af dette Laag, som

han beskriver paa følgende Maade: „Laaget (o: Laagets øverste dæk-

kende Plade) er ...spaltet i 2 Lameller, der indeslutte et fladtrykt
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Laaget indragende, Chitiuknude; bag Krog-

børsterne i Legemets forreste Deel en Eække

røde Pigmentpletter-, de frie Børster i største

Delen af Bagkroppen med et udvidet, skjævt

trekantet, tilspidset, tandet Endeparti; Bag-

kroppens Kambørster uden tydelige Tænder,

men med flint tværstribet Rand

Placostegus Phil.

9) Laagets Chitinplade uden nogen, i Laaget

indragende, Knude; bag Forkroppens Krog-

børster ingen Pigmentpletter; de frie Børster

manglo i største Delen af Bagkroppen, og

kun i dennes sidste Deel findes Haarbørster;

Bagkroppens Krogbørster med tydelige Tænder

Ditrupa Berk.

5) Legemets forreste Deel med 3—4 børstebærende Ringe;

Laaget dækket af en Kalkplade (; Laagets Hulrum be-

nyttes til Gjeramested for Æggene; de frie Børster i

Legemets bageste Deel med et udvidet, skjævt trekantet,

tandet, i en smal Flig udløbende, Endedeel, som i Al-

mindelighed ledsages af en, med bøiet Spids forsynet,

Haarbørste; de tilsvarende Rygbørster meget smaa,

pladeformige, uden Tænder) Spirorbis Daud.

2) Kravemembranen fortsætter sig ikke i et hudagtigt Bryst-

skjold; (Laaget kegleformigt):

10) Laaget foroven dækket af en mørk Chitinplade; 7 børste-

bærende Brystringe; de længste Børster i Halsringen

forskjellige fra dem i de øvrige Ringe (; Krogbørsterne

i Legemets forreste Deel sidde i frie, tynde Hudplader;

Hulrum mellem sig". Da man ved et Længdesnit ikke kan opdage

nogen saadau Spaltning eller noget Hulrum, er der ingen anden For-

klaring mulig, end at Forf. har været Gjenstand for et, ved et saa

stort Objekt høist mærkeligt, optisk Bedrag, idet han har opfattet den

noget høiereliggende Eand af det gjenncmskaarne Laag som en øvre

Lamel.
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de frie Børster i Bagkroppen, med Uudtagelse af de

haarformige i Bagenden, forsynede med et trekantet, ud-

videt Endeparti) Chitinopoma n. g.

10) Laaget ikke dækket af nogen Chitinplade, blødt, gjennem-

sigtigt; 6 børstebærende Brystringe; Halsringens Børster

ikke forskjellige fra Forkroppens øvrige Rygbørster (; frie

Børster mangle i største Delen af Bagkroppen, og kun

i dens Bagende findes Haarbørster) Hyalopomatus Marz.

1) Et Laag mangler (; Kravemembranen fortsætter sig i et vel

udviklet, hudagtigt Brystskjold; 7 børstebærende Brystringe;

Halsringens Børster forskjellige fra de øvrige; alle Bagkroppens

frie Børster haarformige) Protula (Risso) Sars

h) Efter Rørets Form.

1) Røret frit, ikke fastvokset til fremmede Legemer (langstrakt,

smalt bueformigt, tilspidset; ligner ganske Dentalium men med

indsnevret Munding) Ditrupa Berk.

1) Rør ikke frie, men i en større eller mindre Udstrækning, snart

i hele deres Længde, snart kun med den ene Ende fastvoksede

til fremmede Legemer eller hverandre indbyrdes:

2) Rør i store Masser og mange Lag forbundne med hverandre

til netformig gjennembrudte Masser; (Rør traadfine, bugtede)

Filigrana Oken.

2) Rør enkeltviis , mere eller mindre tæt ved Siden af eller

ovenpaa hverandre , danne ikke netformig gjennembrudte

Masser

:

3) Rør som oftest i hele deres Længde, sjeldnere kun i

Spidsen dannende regelmæssige Vindinger, saaledes, at

Vindingerne enten berøre hverandre (, hvorved dannes

sneglehuslignende Ror) eller ikke; i sidste Tilfælde kunne

Vindingerne enten være frit spiralformig opstigende eller

ligge i samme Plan, (i Almindelighed meget smaa Former)

Sjm^orbis Daud.
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8) Eør oftest uregelmæssigt og mere eller mindre stærkt

bugtede, sjeldnere strakte; men aldrig (uudtagen ved Om-

slyngning af andre Eør) snoede i regelmæssige Vindinger;

(i Almindelighed større Former):

4) Rør calcedonagtigt, med meget tykke Yægge, (i Spidsen

løbende ud i tre stærke Tænder) . . Placostegus Phil.

4) Kør kalkagtigt; Væggene ikke særlig tykke:

5) Rørets Gjennemsnit trekantet; Røret paa Rygsiden

med en enkelt Kjøl, som fortil lobei- ud i en mere

eller mindre tydelig Tand:

6) Røret glat eller med svag Tværstribning ; Tanden

stærkt udviklet; stor Eorm. . Pomatocerus Phil.

6) Røret med tydelig Tværstribning; Tanden mindre

stærkt udviklet; lille Form. . Chitinopoma n. g.

5) Rørets Gjennemsnit rundt eller uregelmæssig kantet;

enten ingen eller flere skarpe Kjøle:

7) Røret rødligt, oftest (eller altid) med en Række

skarpe, hyppigt tandede Kjøle (; Mundingen ofte

udvidet og Røret ofte med Afsatser)

Serpula L. Phil.

7) Røret hvidt, uden skarpe Kjøle:

8) Røret uden ringformige Afsatser:

9) Røret mere eller mindre stærkt bugtet,

fæstet i hele eller største Delen af sin

Længde Hydroides Gunn.
Eupomatus Phil.

9) Røret tildeels strakt, i en stor Udstræk-

ning frit Hyalopomatus Marz.

.8) Røret med ringformige Afsatser (ofte strakt

... ( Apoviatus Phil.
og deelviis frit) . . . .

{

y Protula Risso. Sars
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Oversigt orer Arterne!

Filigrana

:

(Tab. II, fig. 8 b, c.)

De bræmmede Børster i første Ring har den nederste Tredie-

deel af det bræmmede Parti ved et skarpt Indsnit afsat fra den

øvrigo Deel og forsynet med en jævnt afrundet, tandet Bræm. Fra

tredie børstebærende Ring optræde bagved de andre Børster nogle

med bred og tynd, svagt seglformig Endedeel\); Brystskjoldet med

talrige mørke Pletter; 8 Gjæller F. implexa Berk.

Syn. F. Sc/ileideni O. Schmidt.

Mgrn. 1867, p. 119.

Ajjomatus

:

Gjællestammerne ikke forsynede med farvede Bind(?)^); første

børstebærende Ring uden særegne, bræmmede Børster; fra fjerde

børstebærende Ring optræde, foruden de almindelige, bræmmede

Børster, nogle, som have en bred og tynd, fiiut tandet, svag segl-

formig Endedeel, og lignende Børster findes udelukkende paa Bag-

kroppens Bugside, naar undtages Legemets bageste Deel, hvor der

findes lange, haarformige A. glohifer Théel.

Op. cit. p. 'oQ.

Pomatocerus

:

Rygbørsterne i Legemets forreste Deel udgaa fra Spidsen af

pladeformige Parapodier; under Randen af de tragtformige Børster

i Legemets bageste Deel en Kreds af korte Striber; Gjæller blaa

eller røde med hvide Tværbind, (meget variabel Art) P. triqveter L.

Syn. Vermilia porrecta MuU.

Mgrn. 1867, p. 121.

A. Hansen, Archiv f.

Matb. og Naturv. 1878.

Hydroides

:

Hver af Laagets Ghitinstave har en nedre, bredere Deel, langs

Midten med 1— 3 smaa, kegleformige Torne og en smallere, til-

Dette er ligeledes Tilfældet hos den nærstaaende Slægt Salmacina Clap.

Hos Apomatus auqntlliferus og A. similis ere Gjællestammerne for-

synede med farvede Bind, som indeholde 1—15 Lmdser. Marion et

Bobretzky: Annelides du Golfe de Marseille. (Annal. d. Scienc. nat.

zool., 6. Sér., T. 2, 1875, p. 94—97.)
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spidset, øvre Deel, paa liver Side forsynet med 3—4 længere, til-

spidsede Torne H. norvegica^) Gunn.
//, pectinata Kupff.

Pomm. 1, p. 152.

Tauber: Ann. Dan. p. 139.

Mgrn. 1867, p. 120.

A. Hansen, Op. cit. p. 41.

Serpula

:

Det, de to Gjælleblade paa Bugsiden forbindende, Midtparti

danner en langstrakt, tydelig afsat, fremspringende Fiirkant, som

har en Længdefure i Midten S. vermicularis L.

Mgrn. 1867, p. 120.

Placostegus

:

(Tab. II, fig. 5.)

Eygbørsterne i Legemets forreste Deel udgaaende under Grunden

af et tyndt, frit, pladeformigt Parapodie . . . P. tridendatus Fabr.

P. crystallinus Kupff.

Pomm. 1, p. 152.

Mgrn. 1867, p. 121.

A. Hansen. Op cit. p. 43.

Ditrupa

:

Kørets Gjennemsnit rundt (; dobbelt saa stor Afstand mellem

de to første Børstebundter som mellem to af de øvrige)

D. arietina Miill.

? D. libera Sars.

Mgrn. 1867, p. 122.

A. Hansen, Op. cit. p. 43.

Eørets Gjennemsnit ottekantet; (Dyret ubekjendt)

D. gronlandica M'Int.

Transact. Linn. Soc. Zool.

2. S., Vol. 1, 1879, p. 509.

^) Saavidt mig bekjendt foreligger der ingen anden Beskrivelse af H. x>ec-

tinata Phil. end Pliilippis korte Diagnose (Arch. f Nat. 1844, 1),

efter hvilken det ikke er let at danne sig nogen sikker Mening om,

hvorvidt denne Art er forskjellig fra H. normgica. Da imidlertid

denne sidste Art er den først beskrevne, vil det i alle Tilfælde være

urigtigt at benytte Navnet H. pectinata for denne. Efter Tauber

skulde man tro, at der i nordiske Farvande fandtes 2 forskjellige Arter

af denne Slægt, hvilket der slet ingen Grund er til at antage.
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Hyalopomatus

:

Paa hver Side 9—11 tynde Gjællestammer med fri, tynd Spids

og meget tynde Traade; Laaget med netformig Tegning; Bagkroppen

paa Undersiden med en bred Længdefure, ender med en lille Knub

paa hver Side; Krogbørsterne ,med mange Eækker af meget smaa

Børster H. Claparedi Marz.

Denksehr. d. Wiener Ak.

d. Wissens., math.-uat. Cl.

Bd. 35, p. 393.

Chitinopoma

:

(Tab. II, fig. 4 og iig. 8 f, Tab. III, tig. 20.)

Paa hver Side 6 temmelig tykke Gjællestammer med kort, fri

Endedeel og temmelig tykke Gjælletraade; Halsringens længste

Børster har et, ved en smallere Deel fra Endebladet adskilt, ud-

videt Parti, bestaaende paa hver Side af 4, ved dybe Furer ad-

skilte, stærke Tænder. Fra tredie børstebærende Ring findes bag

de almindelige, bræmmede Børster nogle med svag seglformig, bred

og tynd, flint tandet Endedeel og bag disse et Par fiint haarformige;

Krogbørster med 9 Tænder C. Fabricii n. sp.

Serpula triquetra Fabr.

Fauua grønl. p. 379, N. 374.

Spirorbis

:

1) Eøret venstresnoet^), af kalkagtig Beskaffenhed; (børstebærende

Brystringe 3):

2) Vindinger uden en eller flere tydelige Længdekjøle

:

3) Navle ingen eller punktformig (; kun en enkelt Vinding

synlig; Halsringens Børster under Endebladet med en, fra

dette ved en halsformig Indsnøring skarpt afsat, afrundet

Udvidelse med tydelig tandet Rand og Længdefurer; Ende-

bladet med stærke Tænder i Randen) . . S. M'orchi n. sp.

(Tab. II, fig. 8 a og j.

Tab. III, fig. 1.)

3) Navle tydeligt udviklet:

*) Venstresnoet kaldes et Rør, uaar den fremadrettede Munding ligger j
paa venstre Side.
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4) Eørets Diameter 5— 6°""; Halsriiigens Børster kortere

end de to øvrige Ringes og uden nogen Udvidelse

under Endebladet; (1—IV2 Vinding synlig; Mundingens

Diameter gaar 2V2 Gang op i Rørets Diameter)

S. verruca Fabr.

Mørch: Revisio critica

Serpulid. Nat. Tidsskr.

3. R., 1. B., 1863, p. 85.

(Tab. II, lig. 8 h—i,

Tab. III, fig. 2—3.)

4) Rørets Diameter 2— 4™""; Ilalsringens Børster længere

end de to øvrige Ringes og under Eudebladet med en,

fra dette afsat, Udvidelse (; tredie Ring bar foruden de

sædvanlige bræmmede Børster nogle med meget bred

og tynd, svagt seglformig Endedeel, som har en dybt

og skarpt rundtakket Rand):

5) Oftest 2— 3 Vindinger synlige: Navle mindst V3

af Rørets Diameter; Mundingens Diameter gaar

3— 3^/2 Gang op i Rørets Diameter; Udvidelsen

under Endebladet trekantet med 4 stærke Tænder

S. borealis Daud.

Mørch, op. cit. p. 83.

(Tab. II, fig. 8 e.

Tab. III, fig. 4—6.)

5) Oftest kun 1—1 V2 Vinding synlig; Navle ikke Vs

af Rørets Diameter; Mundingens Diameter gaar ikke

.3 Gange op i Rørets Diameter; Udvidelsen under

Endebladet langstrakt, afrundet, med høist et Par

stærkere Tænder S. affinis n. sp.

(Tab. III, fig. 7.)

2) Vindinger med 1— 3 tydelige Længdekjøle (; Halsringens og

tredie Rings Børster af en lignende Bygning som hos

S. affinis):

6) 1— 2 Længdekjøle; Mundingens Diameter gaar ikke tre

Gange op i Rørets Diameter (, snart kun 1, snart 2—

3

Vindinger synlige, i første Tilfælde findes en meget bred
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og dyb Navle; uaar der findes 2 Kjøle ere A^indiiigerne

foroven flade og Mundingen næsten fiirkantet)

S. cai^inatus Mont.

s. qvadrangularis Stimps.

Mørch, op. cit. p. 88 og 89.

(Tab. II, fig. 8 g,

Tab. III, fig. 8.)

6) o Læugdelijøle; Mundingens Diameter gaar over 3 Gange

op i Eørets Diameter; (1— 3 Vindinger synlige)

S. grmtulatus L.

non Fabr. nec Lngrlis.

Mørch, op. cit. p. 88.

(Tab. III, fig. 9-10.)

1) Eøret høiresuoet, calcedonagtigt , med mere eller mindre stærk,

ofte fedtagtig Glands:

7) Tindinger uden Længdekjøle:

8) Basis fladt udbredt; Mundingen oftest fortykket, deus

Diameter gaar c. 2 Gange op i Kørets Diameter; 4 børste-

bærende Brystringe; Halsringens Børster med en, fra Ende-

bladet ved et skarpt Indsnit afsat, afrundet Udvidelse med

tydelig tandet Eand og Furer imellem Tænderne; Ende-

bladet i Randen med temmelig stærke Tænder

S. vitreus Fabr.

Mørch, op. cit. p. 94.

(Tab. III, fig. 11-13.)

8) Basis ikke fladt udbredt; Munding ikke fortykket; dens

Diameter gaar 3 eller flere Gange op i Eørets Diameter;

børstebærende Brystringe 3; Halsringens Børster uden

noget afsat Parti ved Grunden af Endebladet; Endebladet

skjævt trekantet tilspidset, med tandet, stribet Eand

S. spirillum L.

s. lucidus Mont.

Mørch, op. cit. p. 92—93.

(Synonymien tildeels

tvivlsom.) (Tab. II,

fig.Sk, Tab. III, fig. 14— 16.)

7) Vindinger med (2— ) 3 Længdekjøle; (børstebærende Bryst-

ringe 4):
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9) Under deu nederste Længdekjøl findes en Eække ovale

Huller; Børster som hos S. vitreus og Brystets Krog-

børster som sædvanligt med tydelige Tænder; sidste Bryst-

ring med Eygbørster S. cancellatus Fabr.

Mørch, op. cit. p. 94.

(non -S. granulatus Fabr.)

(Tab. n, tig. 8 d,

Tab. m, fig. 17-18.)

9) Ingen Huller under nederste Længdekjøl; Halsringens

Børster uden noget afsat Parti ved Grunden af Ende-

bladet; Endebladet skjævt trekantet, tilspidset, med tandet,

stribet Rand; Brystets Krogbørster uden Tænder, fiiut

stribede; sidste Brystring uden Rygbørster

S. violaceus n. sp.

s. granulatus Fabr.

Fauna grønl. p. 880, Nr. 375.

Mørch, op. cit. p. 95.

(Tab. II, fig. 8 1.

Tab. III, fig. 19.)

Protula

:

1) Krogbørsterne med en enkelt Eække af 6 Tænder (, af hvilke

den nederste er dobbelt saa stor som de øvrige; Halringens

Børster under en lang, krummet Spids med en langstrakt, tem-

melig bred, afrundet, tandet, stribet Bræm; i de øvrige Bryst-

ringe ere Rygbørstenie nnder den svagt bøiede Spids forsynede

med en længere, tandet Bræm) P. arctica A. Hansen,

Op. cit. 1879, p. 13.

? P. borealis Sars.

Forh. Vid. Selsk. Chri-

stiania 1861, p. 58.

? P. protensa Mobius.

Pomm. 2, p. 165.

1) Krogbørsterne med talrige Rækker af meget smaa Tænder;

(Brystringe med gule Børster; Halsringens Børster ?)

R media Stimps

Mobius : Zweite

Deutsche Kordpolar-

fahrt. Bd. 2, 1, p. 256.
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Chitinopoma n. g.

(Tab. II, tig. 4 og 8 i Tab. UI, fig. 20.)

Anterior pars corporis membrana thoracica nulla e segmentis

setigeris septem constans, qvorum primum setis biformibus instructum,

setis capillaribus brevibus setisqve longioribus, dilatatioue valida

qvadridentata, strictura a parte terminali sejimcta, dentibus sulcis

postice convergentibus sepositis. Uncini pectinati novemdentati.

Setæ liberæ (ventrales) posterioris partis corporis, parte postrema,

setas capillares ferente, excepta, apice dilatatæ, triangulares, margiue

oblique acumiuato, dentato - striato ; unciui pectiniformes dentibus

multis instructi. Operculum conicum, lamina chitinea tectum. Tubus

calcareus elongatus, plus minusve irregulariter sinuosus, transverse

striatus, dorso carina instructus.

C. Fabricii n. sp.

Serpula triquetra Fabr.

Fauna grønl. p. 379, Nr. 374.

Corpus elongatum, cylindricum. Branchiæ utrimqve 6, truncis

sat crassis, apice libero haud longo filisqve branchialibus sat

crassis instructæ. A segraento tertio setifero post setas communes

limbatas setæ alius formæ inveniuntur, parte terminali subfalci-

formi, lata, teuui, margine subtiliter dentato et post has setæ

paucæ capillares. In operculo, rete irregulari excepta, cavo, corpus

minutum flavum, operculi simile, semper invenitur, qvod in exera-

plaribus nonnuUis ad basin pedunculatum esse mihi visum est.

Fortasse ita operculum novum in operculo vetere formatur.

Longit. max c. 12™'", Lat. c. Va""".

In Testaceis (Pectine istandica) et in algis grønlandicis haud rara

(Mus. hafn.).

Om de nordiske Arter af Slægten Spirorbis.

Ligesom Studiet af Slægten Spirorbis hidtil er blevet i høi

Grad forsømt, gjælder dette ogsaa for de nordiske Arters Ved-

kommende, idet de ikke faa nordiske Forfattere, som have studeret
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Børsteormene, enten ganske have undladt at omtale disse Former

eller indskrænket sig til i faunistiske Arbeider at nævne flere eller

færre Navne uden at underkaste Dyrene nogen Undersøgelse. Paa

Grund af deres sneglehuslignonde Rør ere disse Former hidtil

hovedsagelig blevne undersøgte af Conchyliologer , som for DjTenes

Vedkommende have indskrænket sig til nogle Bemærkninger om

Farve eller andre, let tilgængelige, Forhold. Det Samme gjælder

ogsaa i den nordiske Litteratur, idet siden Fabricius, som i

Fauna grønlandica har givet gode Beskrivelser af de grønlandske

Arter, kun Conchyliologen Mørch har beskjæftiget sig med disse

Former i sin Revisio critica Sei-pulidar^um. I Anledning af mit

Arbeide over de nordiske Anmdata besluttede jeg mig derfor tU at

underkaste disse Former en Undersøgelse paa Basis af det Materiale,

vort Museum raaatte kunne frembyde , og har derfor afsøgt hele

vort Museums Beholdning af nordiske Snegle, Muslinger, Bryozoer

og Ilydroider, hvorved jeg foruden den foran beskrevne nye Slægts-

form har fundet flere nye Spirorbis-Former. Da imidlertid de fleste

af de saaledes fundne Dyr i mange Aar have været opbevarede i

Spiritus, har min Undersøgelse maattet indskrænke sig til at paa-

vise Forskjelligheder i Børsteformen, og det er da væsentlig første

Eings Børster, som frembyde gode Artsmærker. Med Hensyn til

Rørene, da ere nogle venstresnoede, andre højresnoede, og denne

Forskjellighed har jeg hos alle de nordiske Arter fundet ledsaget

af en tilsvarende Forskjel i Rørets Beskaffenhed , idet nemlig alle

de venstresnoede ere af en kalk- eller kridtagtig, alle de højre-

snoede af en calcedonagtig, krystallinsk Substans. De sidste have

alle en mere eller mindre stærk, ofte fedtagtig Glands. Mørch

har efter denne Rørets forskjellige Beskaffenhed delt Spirorbis-

Slægter i to Underslægter, Sph^orbis og Spirillum. Imidlertid er

disse 2 Ejendommeligheder, Snoniugsmaaden og Rørets Beskaffenhed

ikke ledsagede af tilsvarende P^rskjelligheder i Dyrenes Bygning,

saaledes at et Dyr af den ene Gruppe i Børstebygningen kan ligne

et Dyr af den anden Gruppe og omvendt. Med Hensyn til Snoniugs-

maaden, da har jeg hos alle de af mig undersøgte Former ikke
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fundet en eneste Afvigelse. Saaledes har jeg for at nævne et

Exempel undersøgt talrige Exemplarer af den almindeligste nordiske

Art, Spworbis horealis Daud., uden at kunne finde et eneste liøire-

snoet. For flere udenlandske Arters Vedkommende angives det

Modsatte. Med Hensyn til de to Betegnelser, venstresnoet og liøire-

snoet, da kalder jeg et Eør venstresnoet, naar den fremadrettede

Munding ligger paa venstre Side.-

a) Testa sinistrorsa, substantia cretacea:

(segmenta thoracica setifera 3)

Spirorbis Merchi u. sp.

(Tab. II, tig. 8 a og j, Tab. III, fig. 1.)

Testa verruciformis, umbilico nullo vel minimo, anfractu singulo

tantum visibili. Animal: Setæ dorsales segmenti collaris dilatatione

rotundata, dendata, sulcata, a parte terminali strictura sejuncta, parte

terminali carinis transversis erectis iustructa, oppositis in margine

altero trausenntibus ibiqve imaginem dentium fortium præbentibus,

carinis singulis ad basin a carina proxima inferiore cinctis.

Diametrus testæ 3—4™". Exemplaria pauca raanca in Pectine

islandico e Grøulandia et Islaudia vidi.

Ved en svagere Forstørrelse viser Børsternes ene Eand kun en

Eække meget stærke Tænder, fra hvis Spidser der udgaa parellele

Tværribber. Ved en stærkere Forstørrelse sees denne Bygning at

hidrøre fra en Eække, opadtil i Tykkelse aftagende, skraat op-

staaende, Kjøle eller Kamme, som fra begge Sider støde sammen i

Børstens ene Eand under spidse Vinkler, og af hvilke hver enkelt

ved Grunden er omfattet af den nedenfor siddende.

Spirorbis verruca Fabr.

(Tab. II, fig. 8b-i, Tab. III, fig. 2—3.)

Mørch: Eevisio critica Serpulidanim (Naturh. Tidsskr. 3 E. IB. 1863) p. 85.

A:T = 1:2V2, U:T = 1:4— 5
1).

Testa distincte umbilicata, anfractu singulo vel singulo et di-

raidio visibili.

^)- Litteræ A:T et U:T cum numeris seqventibiis proportiones inter dia-

metra apertune, umbiliei et testæ significant.
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Animal: Braucbiæ c. 12; setæ dorsales segmenti collaris setis

dorsalibus ceteris partis anterioris multo breviores, limbatæ, limbo

leviter dcntato.

Diametrus testæ 5— 6™™. In Pectine islandico et in Hyade

aranea exemplaria vidi.

Halsringens Børster afviger hos denne Art paa en mærkelig

Maade ved imod den sædvanlige Eegel at være meget mindre end

Rygbørsterne paa de øvrige Brystringe samt ved deres simple Byg-

ning. De ere ligesom de øvrige simpelt bræmmede med en svagt

tandet Eand, medens Eygbørsterne paa de 2 andre Einge have en

skai"p, skraa Stribning.

Spirorbis borealis Daud.

(Tab. II, tig. 8e, Tab. III, tig. 4-G.)

Mørch op. cit. p. 83.

A:T = 1:3— 3V2, U:T = 1:2— 3.

Testa plerumqve plus minusve regulariter contorta, anfractubus

c. 3 visibilibus, interdum tamen anfractus ultimus ceteros tegit, qvo

modo umbilicus profundus formatur.

Animal: Branchiæ 8; setæ dorsales segmenti collaris sub parte

terminali dilatatione triangulari, dentibus 4 majoribus et 2 minoribus,

omnibus sulcis sepositis, instructa. In segmento tertio præter setas

communes limbatas setæ alius formæ inveniuntur, parte terminali

subfalciformi , lata, tenui, subtiliter striata, margine profunde et

acute dendato.

Diametrus testæ 3— 4°"". In fuco vesicoloso vulgaris, rarius

in Testaceis (Mytilus, Littorina).

Spirorbis carinatus Montg.

(Tab. n, tig. 8 g, Tab. Kl, tig. 8.)

Syn. Spirorbis qvadrangularis Stimps.

Sinrorbis Fahricii Mgrn.

Ceterum vide Mørch op. cit. p. 88—89.

A:T = 1:2V2— 22/3.

Testa carinata, carina modo siugula (exteriore), modo carinis

duabus instructa. Si carinæ duæ inveniuntur, anfractus supra plani

14
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sunt et apertura fere qvadrangularis. Interdum anfractus 2— 3

visibiles sunt, sed plerumqve ultimus ceteros tegit, qvo modo um-

bilicus profundus formatur. Apertura testæ sæpe dilatata et ultima

pars anfractus ultimi sæpe aliqvanto porrecta est.

Animal: Branchiæ 8; setæ dorsales segmenti collaris sub parte

terminali dilatatione ovata, dentata et sulcata instructæ, dentibus,

1—2 superioribus sat magnis exceptis, minimis. In segmento tertio

præter setas communes lirabatas setæ ejusdem formæ ae in Sp. bo-

reali inveniuntur.

Diametrus testæ 2—3™™. Communis in Hydrozois et Brjozois,

in Testaceis autem minus freqvens. Præter exemplaria e Grøn-

Iandia, Islandia et Nova Semlja exemplaria (Var. singuli-

carinata) e freto Øresund (Daniæ) in Lithode vidi.

Speciel nuper descriptæ valde affines et forsitan varietates ejus

modo habendæ sunt formæ duæ seqventes. Setæ structuram simil-

limam habent. In structura tamen setarum segmenti collaris diffe-

rentiæ minutæ qvod ad dentes superiores partis dilatatæ attinet esse

videntur, sed inopia animalium de bac re judicium certum habere

non possum.

Spirorbis affinis n.

(Tab. m, %. 7.)

A:T = 1:2V2— 22/3.

Testa non carinata, anfractu plerumqve singulo vel singulo et

dimidio visibili. Pars ultima anfractus ultimi sæpe aliqvanto porrecta.

Diametrus testæ 2— 4™™. In Pectine islandico e Grønlandia

et Islandia.

Sine investigatione accurata hac formå cum Sp. boreali facile

confundi potest.

Spirorbis granulatus L.

non Fabr. nec Lngrhs. ^)

Mørch op. cit. p. 88.

(Tab. III, fig. 9-10.)

A:T = 1:3V4— 3V3.

Testa carinis tribus plerumqve acutis et sæpe irregulariter

*) Langer hans: Die Wurmfauna von Madeira (Zeits. wiss. Zool. 34 B.

1880, p. 123). i
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dentatis instructa, anfractubus 1^/%-— 3, raro modo singulo, visibilibus.

In exemplaribus paucis in alga ad Gilleleie (Daniæ) a coll. Warming

captis carinæ late rotundatæ et in apertura in dentes protractæ sunt

(Var. tridentatus).

Diametrns testæ 1^/3 — 2™™. In Hydrozois et Bryozois e

G r n 1 a n d i a non rava.

b) Testa dextrorsa, substantia crystallina, nitida

(segmenta thoracica setifera 3—4).

Spirorbis spirillum L.

Siyirorbis lucidiis Montg.

Mørch op. cit. p. 92—93 (Synoiiymia pro parte dubia).

(Tab. II, fig. 8k, Tab. III, Hg. 14—16.)

A : T = 1 : 3— 3V2.

Testa jam regnlariter spiralitorta, anfractubus se tangentibus,

jam liberis porrectis.

Auimal: Segmenta thoracica setifera 3; setæ segmeuti collaris

parte terminali dilatata, dentata-striata obliqve triangulari acuminata,

per angulum obtusum non rotnndatum in mannbrium transeunti.

Diametrns testæ IV2—2™™; longitudo exemplaris porrecti maximi

a me visi 5™™.

In Hydrozois et Bryozois communis, in Testaceis non freqvens.

Exemplaria danica non vidi.

Hvorvidt den af udenlandske Forfattere under samme Navn

omtalte, men venstresnoede, Art falder sammen med den nordiske,

turde være tvivlsomt.

Spirorbis cancellatus 1 abr.

(Tab. II, hg. 8(1, Tab. III, Hg. 17-18.)

Fabr. Fauna grøul. p. 383, 11. 279.

A:T = 1:2.

Testa crassa, basi sæpe dilatata, carinata, carinis tribus validis

in apertura in dentes protractis, sub carina exteriore serie foraminum

instructa. apertura inci'assata; anfractubus modo depressis, modo

ascendentibus (neqve tamen liberis), 1— 2, tantum visibilibus.

14*
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Animal: segmenta thoracica setifera 4; setæ segmenti coUaris

sub parte terminali dilatationo distincte dentata et ab ea incisura

brevi sejimcta. Pars terminalis transverse striata, margine altero

dentibus sat maguis.

Setæ dictæ structuram similem habere videntur ae setæ Sp.

Mørchi, sed dentes marginales hujus speciel multo fortiores sunt et

præterea exemplar modo singulnm Spir-orbis cancellati vidi.

Diametras aperturæ 3—4"™; in Pectine islandico e Islandia et

Grønlandia exemplaria pauca vidi.

Spirorbis vitreus l'abr.

Mørch op. cit. p. 94.

(Tab. III, tig. 11—13.)

Testa hujus speciel carinis et foraminibus exceptis testæ Spir-

orbis cancellati admodum similis est.

Animal qvoqve animali speciel præcedentis similliraum est; sed

in exemplaribus duobus examinatis setas dorsales qvarti segmenti

iuvenire non potui, et striæ trausversæ setarum segmenti coUaris

minus distinctæ mihi visæ sunt.

Diametrus aperturæ c. 3™™. In Testaceis, rarius in Bryozois e

Grønlandia.

Spirorbis violaceus n. sp.

s. graiiulata Fabr., Fauna grøiil. p. 380, n. 375.

A : T = 1 : 2=^/4.

Testa carinis 3 validis instructa, exteriore a basi non seposita

anfractubus 1— 2 visibilibus, numqvam ascendentibus.

Animal: segmenta thoracica setifera 4, qvorum qvartum setis

dorsalibus semper caret. Setæ dorsales segmenti collaris parte ter-

minali dilatata dentata-striata , obliqve triangulari acurainata, per

augulum rotuudatum (vide Sp. spirillum) in manubrium transeunti.

Uncini pectiniformes partis anterioris corporis (in speciebus ceteris

distincte dentati) margine subtilissime transverse striati neqve den-

tibus instructi sunt.

Diametrus testæ 2—^3°"". In Testaceis grønlandicis freqvens.
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Denne Art, som paa Grund af den store Lighed i Skallens

Bygning af Mørch henføres nnder Sp. cancellatus viser sig saaledes

at være en, fra denne vel adskilt, Art. I Bygningen af Halsriugens

Børster viser den stor Lighed med Spworhis spirillum, fra hvilken

den jo forøvrigt er meget skarpt sondret ved det forskjellige Antal

af Brystringe samt Bygningen af Brystets Kambørster.

Jeg skal sluttelig omtale en, formodentlig til Slægten Spirorhis

hørende Form, som jeg desværre har forsømt at faa afbildet. Kun

Eøret er kjendt, og dette er af en saadan Bygning, at det ikke

er muligt at afgjøre, hvorvidt det tilhører en selvstændig Art eller

kun er en Varietet af Spirorhis borealis. Det synes at stemme over-

eens med de af Brown beskrevne og afbildede Cornuoides major

og C. minor (Brown: Illustrations af the Recent Conchologi af

Great Britain, sec. Edit., 1844, p. 125, Tab. LVl, fig. 49— 50); men

medens disse ere fundne fritliggende i Land (Kent) og efter Fi-

gurerne at dømme ikke synes at have været fasthæftede paa Siden,

sidde de i vort Museum fundne Exemplarer indvendig paa en tom

Skal af Buccinwn undatum fra Island og fasthæftede som de fleste

Spiro7'bis-Foi-mQY. Eøret, som er venstresnoet har med Undtagelse

af de formentlig yngste Exemplarer, som ligne Spirorbis borealis, i

Almindelighed en, Lituites lignende. Form, idet den først dannede

Deel, som bestaar af 1— 2 Vindinger, gaar over i et, mere eller

mindre strakt, undertiden næsten lige, undertiden med en eller flere

Bøininger forsynet. Parti. Det største Exemplar har en næsten

Crioceras lignende Form, idet den sidste Deel af Eøret ligeledes

er regelmæssig bøietj men uden Berøring med den indre Deel. Jeg

foreslaar indtil Videre at kalde denne Form Spiro^-bis cornuoides

Brown.

Sternaspidæ.

Middelstore, meget korte og tykke Former, som bestaa af to,

ved en temmelig stærk Indsnøriug fra hinanden adskilte, Afsnit, af

hvilke det forreste, som udgjør en Trediedeel af Dyrets hele Længde,
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kan trækkes tilbage og aldeles skjules i det øvrige Legeme. Deuiie

forreste, uregelmæssig kugleformige , Deel har fortil en lille, frem-

staaende Knude, som representerer en Hov ed lap, og under deune

en lille Muudaa.bning. Den er forsynet med 4— 5, ikke meget

skarpe, Riugfurer, og i hver af de forreste tre Ringe findes paa hver

Side en lodret eller svagt buet Række af tydelig adskilte, korte,

stive, svagt bøiede, i Længde nedad aftagende. Børster. Legemets

øvrige Deel, som har en noget hvælvet Ryg og lidt fladere Bugside,

er forsynet med 10—11 ikke overalt lige tydelige. Ringfurer, som

ere afbrudte i et Længdebelte langs Bugsidehs Midte. I disse

Ringe findes hverken Børster eller andre Vedhæng. Bagest sees

paa Dyrets Underside, svarende til de 4— 6 sidste Ringe, 2 kantede,

indadtil sammenstødende, Ch i tinskjolde, som næsten indtage hele

Bredden af den her lidt smallere Bagkrop. Naar undtages den

forreste Rand og Inderranden, hvori de støde sammen, ere de øvrige

Rande besatte med smalle Bundter af lange, tynde Haarbørster,

som tiltage i Størrelse fra den øverste til den nederste Rand, me-

dens de paa Bagrandeu ere lige lange, af Længde med de midterste

paa Siderandene. Endelig er Dyrets bageste Deel forsynet med en

tæt Samling af lange, bugtede Traade.

Eneste Slægt: Sternaspis.

Legemets bageste Deel med glat (ikke tæt længderynket) Hud,

og hver af dens Ringe med en Tværrække af smaa Papiller

St. fossor Stimps.

Synopsis of the mnriiie

Invertebrata of Grand Manan

(Smiths: Contribut. to

knowledge, Vol. VI, p. 29).

»S*^. islandica Mgrn.

1867, p. 87.
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01ig:ochæta.

Eudskjøndt denne Afdelings Bygningsforhold alt ere omtalte

under den almindelige Fremstilling af Chætopodernes Bygning, skal

her gives en samlet Oversigt over disse. Hovedlappen, som hos

de i Yaud levende Former undertiden kan være forsynet med Øien-

pletter, mangler altid Følere, men kan i enkelte Tilfælde være

udtrukket i en længere eller kortere {Nais prohoscidea, Rhynchelmis

limosella), følerlignende Deel og synes i alle Tilfælde at være den

meest følsomme Deel af Legemet. Den efterfølges af et (hos Chæ^

togastridæ dog ikke afsat) børsteløst Mundsegment. Antallet af de

efterfølgende, i Almindelighed meget korte, cylindriske, Einge varierer

mellem og fiere Hundrede. Med Undtagelse af en exotisk Familie

Perichætidæ, hos hvilken Børsterne danne en sluttet Ring om hvert

enkelt Segment, samt Familien Cluvtogastridæ, hvor der kun findes

en enkelt Række Børstegrupper paa hver Side, optræde Bør-

sterne ellers overalt i 4 Længderækker af Grupper med 1— c.l4

Børster i hver enkelt Gruppe og sidde aldrig i P arapodier, lige-

som de aldrig ere ledsagede af Følere. Medens de hos en enkelt

Familie udelukkende ere haarformige (Æolosomatidæ) , optræder

ellers udelukkende eller hovedsagelig langstrakte, lige eller svagt

bøiede, med en enkelt eller dobbelt Hagedeel endende, rækkevis

stillede Krogbørster, som dog paa Rygsiden kunne være led-

sagede (Tubifcidæ) eller erstattede (AWidæ) af haarformige eller

stive, griffelformige Børster, som undertiden ved en tokløvet Spids

kunne vise en Tilnærmelse til Krogbørsterne. Tarmkanalen be-

gynder med et muskuløst, kun i ringe Grad fremkrængeligt. Svælg,

og i Spiserøret udmunder undertiden Spy tkj ertier. Efter Spise-

røret følger undertiden en maveagtig Udvidelse. Karsystemet

staar paa et meget forskjelligt Udviklingstrin. Hvert Segmental-

organ staar altid i Forhold til 2, efter hinanden følgende. Ringe,

idet den frit i Krophulen liggende, indre Aabniug hører til den

foranliggende, medens den i Kropvæggen liggende, ydre Aabuing

hører til den bagved liggende Ring.
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I Modsætning til de fleste poljcliæta Chætopoder ere Oligo-

chæterue altid tvekjønnede. Kjonskjertlerne have altid deres

Plads i visse bestemte Ringe og ere altid forsynede med særegne

Udførselsapparater , forskjellige for Æg og Sæd. Medens man tid-

ligere opfattede disse Udførselsgange sorn omdannede Segmental-

organer, synes denne Opfattelse nu ikke at kunne holdes, da det

er paavist, at der ogsaa i vedkommende Einge optræde Segmental-

organer, som imidlertid forsvinde imder Kjøusorganernes Udvikling^).

Sæden, som i Almindelighed indesluttes i langstrakte Spe r mato-

phor er, overføres under Befrugtningen i særegne Receptaeula

se mini s, som ikke staa i Forbindelse med det øvrige kvindelige

Kjønsapparat, og fra hvilke den først ved Æglægningen kommer i

Berøring med Æggene. Paa eller bag de, Kjønsorganerne inde-

holdende, Ringe blive de almindelig forekommende Hudlegemer meget

stærkt udviklede, hvorved denne Deel af Huden i en større eller

mindre Længde bliver stærkt fortykket og danner det saåkaldte

Bel te, hvoraf Æggehylstrene overalt synes at dannes. Kun hos

Familien Lumbricidæ ligger det bagved Kjønsaabniugerne. Udvik-

lingen foregaar uden Forvandling. De fleste Oligochæter ere Land-

og Ferskvandsformer, dog findes et ikke ringe Antal i Havet og

navnlig i Nærheden af Kysterne.

Oyersigt orer i'^amilieriie :

1) Alle Børster haarformige (meget smaa Former med faa Ringe;

-j-X ^)) Æolosomatidæ ii.

1) Haarformige Børster mangle enten ganske eller findes kun i

Rygsidens Børstebundter, enten alene eller sammen med Krog-

børster :

2) Børster med dybt tokløvet Endedeel kun i 2 Rækker paa

Bugsiden (; Svælg og Mave meget stærkt udviklede; korte

Former med faa Ringe; -|-x) Chætogastridæ n.

') Vejdovsky: Monographie der Enchytræiden, Prag, 1879.

^) Tegnet +x betyder, at der finder Deling Sted.
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2) Børster i 4 Eækker:

3) Børster enkeltviis (, dog ofte med eu mindre Eeserve-

børste; meget langstrakte, smalle, næsten traaddannede

Former) Phreorydidæ.

3) Børster 2—14 i liver Gruppe:

4) Børster parviis gjennem bele Legemets Længde^):

5) Børster med beel eller tokløvet Endedeel og deres

øverste Trediedeel tydelig afsat fra den øvrige Deel;

Beltet omfattende 4 Ringe, indeboldende de mand-

lige Kjønsaabninger i 10de Eing; lange, tynde,

gjennemsigtige Former af skrøbelig Bygning, som

leve i Vand LurnbricuUdæ.

5) Børster med heel Endedeel og deres øverste Tredie-

deel ikke afsat fra den øvrige Deel; Beltet om-

fattende 5—10 Einge, liggende bag de mandlige

Kjønsaabninger (12te eller 15de Eing); temmelig

tykke, uigjennemsigtige Former af fast Bygning,

som leve i Jord o. s. v Lumhricidæ.

4) Børster i det Høieste parviis i Legemets bageste Deel,

ellers i Grupper paa 3— 14:

6) De 3 — 4 første børstebærende Einge uden Eyg-

børster (; Eygbørsterne oftest baar- eller griffel-

formige; H-x) Naidæ.

6) De 3— 4 første børstebærende Einge ligesom de

øvrige med Eygbørster:

7) Børster med enkelt Spids; Eygkarret kun ud-

viklet i et Antal forreste Einge, derefter en

Blodsinus i Tarmen; Blod oftest farveløst, sjeld-

nere rødt eller gult, leve i Jord og Vand

Enchytræidæ.

7) Børster med tokløvet (undertiden deelviis enkelt)

Spids (; undertiden Haarbørster i de øverste

'
) Dette er dog ligeledes Tilfældet med de , hertil ikke hørende , Arter

CUtellio ater Clap. og Enchytræus hisetosus n. sp.
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Børstebundter) ; Eygkariet udviklet gjeiinem hele

Dyrets Længde; Blod rødt; leve i Vaud og

Dynd Tubijicklæ.

Chætos^astridæ.

Mindre eller meget smaa, korte og plumpe, bløde og gjennem-

sigtige Former, der kun bestaa af et meget lille Antal Ringe. Der

findes paa hver Side kun en enkelt Eække Bundter af (indtil c. 20)

temmelig lange, tynde Børster med dybt tokløvet Endedeel. Man

kan sondre mellem Svælgets, Mavens og Tarmen s Parti , af

hvilke hvert omti-ent udgjør en Trediedeel af Dyrets Længde. Det

første, som indeholder det store, muskuløse Svælg, bærer kun et

Børstebundt paa hver Side lidt bag Munden, men maa ikke desto

mindre og uagtet Mangelen af Dissepimenter opfattes som dannet

ved en Sammensmeltning af flere Ringe foruden Hovedlap og Mund-

segment, som her ikke ere afsatte. Det næste Afsnit, som ved et

stærkt Dissepimeut er afsat fra Svælget, indeholder først et kort,

smalt Spiserør, som efterfølges af en meget stor Mave, der opfylder

hele den øvrige Deel af dette Afsnit. Udfor Mavens Midte kommer

et (senere optrædende) andet Par Børstebundter og et tredie udfor

dens bageste Deel; men det foran Maven liggende børsteløse Afsnit

bestaar af 2 Ringe (antydede ved Dissepimenter og Ganglier). Det

tredie Afsnit, som indeholder Tarmen, bærer 2 a 3 Par Børste-

bundter (Antallet af børstebærende Ringe i de 2 bageste Afsnit

veksler mellem 3 og 5). Karsystemet bestaar af et Rygkar og

et Bugkar, som kun synes at være forbundne ved en eneste, pul-

serende Karslynge omkring Spiserøret. Baade Mave og Tarm ere

forsynede med et rigt Karnet ^). Segmentalorganerne , som

danne frie Slyngninger, mangle Fimrebevægelse. Kjønsstofferne

udvikles i Mavens Afsnit; men deres første Anlæg er ikke til-

strækkelig kjendt. Sædlederne, som munde ud omtrent under Mavens

') Leydigs Afbildning af dette Kaniet i Lehrbucb d. Histologie p. 345

er noget skematisk. Fra den paa Bngsiden af Maven og Tarmen

løbende Stamme har jeg seet Forbindelsesgrene gaa til Bugkarret.
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Midte, bcstaa af en flad Fimretragt, som gjenuem en længere, smal

Gang staar i Forbindelse med en stor blæreformig , med Celler be-

lagt. Udvidelse, der igjen gaar over i et kort, rørformigt Endeafsnit.

Under Kjønsmodenbeden erstattes Mavepartiets første Par Børste-

bundter af de saakaldte G-e ni tal bør s ter, som have to kortere og

stumpere Endegrene. I det foranliggende Segment, ved Siden af

Spiserørets bageste Deel, udmunder paa hver Side en, med en smal

Gang forsynet, kolbeformig Beholder — udentvivl Eeceptacula

seminis. Beltet svarer i Udstrækning omtrent til Maven.

Knopskydning veksler med kjøunet Formering. Graadige Rovdyr

i ferskt ^'and.

Eneste Slægt: Chætogaster v. Baer.

Arter :

Øverste Børstegren længere end nederste; nederste Gren danner

med Børsteskaftet en stump Vinkel; Længde af en Kjæde 10— 15™°*;

mellem Vandplanter C. diaphanus Gruyth.

Tauber: Ann. Dan. p. 76.

Nederste Børstegren mindst af Længde med øverste; nederste

Gren danner med Skaftet omtrent en ret Vinkel; Længde af en

Kjæde c. S""""; hos Snegle C. Lhnncei^) v. Baer.

Tauber: Aun. Dan. p. 76.

Naidæ.

Mindre, langstrakte, smalle Former af en temmelig skrøbelig

Bygning og bestaaende af et middelstort eller større Antal Ringe.

Hovedlappen bærer i Almindelighed et Par smaa Øienpletter.

Med Undtagelse af de 3 -) — 4 , efter Mundsegmentet følgende.

Ringe, som kun bære nederste Børstebundter, ere alle de øvrige

Ringe forsynede med 4 Bundter. Børsterne, af hvilke der kunne

findes 3— 7 i hvert Bundt, ere sjeldnere ens i de øverste og nederste

Den lille, fritlevende C. Millleri d'Udek. (Tauber: Ann. Dan. p. 76)

turde træuge til en nærmere Undersøgelse.

3 findes kun hos Nais littoralis Ørst.



220 217

Bundter, nemlig noget bøiede Krogbe»rster med 2 Endegreue.

Hyppigst ere de øverste Børster lige, kortere og længere, haar-

eller griffelformige og som oftest med svagt tokløvet Spids.

Under Kjønsmodenheden erstattes Bugbørsterne i den første, Eyg-

børster bæreiide, Eing af de saakaldte Genitalbørster ^), som

have en lidt anderledes formet Eudedeel. Tarmkanalen begynder

med et, noget fremkrængeligt, Svælg, som strækker sig igjennem de,

kun med Bugbørster forsynede, forreste 3— 4 Ringe. Efter dette

følger et smalt Spiserør og derefter den egentlige Tarm, som under-

tiden fortil bar en maveagtig Udvidelse. Karsystemet bestaar af

et Rygkar og et Bugkar, som enten ere forbundne ved simple Kar-

slynger, af hvilke en enkelt (i femte børstebærende Ring hos Nais)

eller flere (i femte, sjette og syvende hos Der^o) ere pulserende,

eller de fleste af Rygkarrets Grene opløse sig i et Karnet, førend

Foreningen med Bugkarret finder Sted (Dero). Segmental-

organerne danne frie Slyngninger, som i det Høieste paa Midten

ere belagte med store Celler. Testiklerne, som oprindelig an-

lægges i femte børstebærende Ring, strække sig under deres Ud-

vikling ofte langt tilbage (til 9— 12te Ring) som 2 store, bag hin-

anden liggende. Sække. Sædens Udførselsapparat bestaar af en

temmelig stor, oval, med Cellebelægning forsynet, Beholder, som

gjennem en smal, kort Gang munder ud paa Bugsiden af (fjerde

eller) femte Ring, medens en anden, længere Gang er beliggende

frit i Krophulen. Denne ender uden Tvivl med en, dog hidtil ikke

tydelig iagttaget , Fimretragt. Et Par, gjennem en smal Gang i

(tredie eller) fjerde Ring udmundende. Recept, seminis modtage

Sæden under Parringen. Æggene synes at komme ud gjennem

Spalter paa Bugsiden. Boltet strækker sig over c. 3 Ringe og

begynder paa femte eller tredie børstebærende Ring. Imellem Vand-

Medens de hos Nais jirohoscidea efter Tauber (Naturhist. Tidsskr.

3 R. 8. 1872-73, T. XIV, fig. 5) have en enkelt bøiet Spids, ere de

hos Nais littoralis forsjmede med en stærkt nedadhøiet, tokløvet Ende-

deel (Forf.). Hos den sidste Art optræde de paa §erde Ring, ligesom

ogsaa ductus deferentes og recept, seminis munde ud en Ring senere

end hos Familiens øvrige Arter.
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planter, i Algemasser eller i Dynd, i fersk og salt Vand levende

Former. Knopskydning veksler med kjønnet Formering.

Oversigt over Slægterne:

1) Legemets Bagende tragt- eller skeformig udvidet, med smalle

bladformige Gjæller (, Eygsidens Børster deels haar-, deels stift-

formige) Dero Oken.

1) Legemets Bagende ikke udvidet og uden Gjæller:

2) Alle Børsterne Krogbørster Uncinais n. g.

2) Eygbørsterne haar-, stift- eller griffelformige. . . Kais I\liill.

Oversigt over Arterne:

Dero

:

Analringen ender med to meget lange Vedhæng; 4 smalle

Gjæller omgive Gattet; øverste Børster tilspidsede D. digitata Mtlll.

Tauber op. cit. p. 75.

Analringen ender ikke med to Vedhæng; 4 smalle Gjæller om-

kring Gattet, øverste Børster deels haarformige, deels tokløvede

D. ohtusa d'Udek.

Tauber op. cit. p. 75.

Uncinais

:

Kygbørster mangle i de 4 første børstebærende Einge

N. uncinata Ørst.

Tauber op. cit. p. 75.

Eygbørster mangle i de første 3 børstebærende Einge (; kun

første Eings Børster tydelig længere end de øvrige 5— 6 1 hvert

Bundt, senere 3—4; øverste Børstegren noget smallere end nederste

N. Uttoralis Orst.

Tauber op. cit. p. 74.

Nats

:

1) Eygbørsterne tynde, haar- eller sylformige (undertiden dog med

flint tokløvet Endedeel):

2) Legemets forreste Deel med stærki; fremtrædende Hjørner og

forlænget i en lang, tynd, snabellignende Deel; Tarmkanalen
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bag- Svælget med en maveagtig Udvidelse ; Bugbørstenie ^)

med en meget tynd og utydelig nederste Gren (; ingen af

Eygbørsterne med tokløvet Spids) . N. proboscidea O. F. Mlill.

? N. longiseta'i) Ehrenb.

Tauber op. cit. p. 73.

2) Legemets forreste Deel uden fremtrædende Hjørner og snabel-

agtig Forlængelse; Tarmkanal uden tydelig maveagtig Ud-

videlse; i Bugbørsterne begge Grene tydelige:

3) Børsterne i de første 4 Einge lange, smalle, tynde, svagt

bøiede; de øvrige Bugbørster meget kortere, plumpere og

stærkere bøiede, med den nederste Gren omtrent dobbelt

saa bred som den øverste; de kortere Rygbørster med

heel eller kort og utydelig tokløvet Spids; Legemet og

navnlig dets forreste Deel med talrige Følebaar

N. harhata Miill.

Taubor op. cit. p. 74.

o) Børsterne i de første 4 Einge ubetydeligt længere og

smallere end de øvrige, hvis Grene omtrent ere lige brede;

de kortere Eygbørster tildeels med tydelig tokløvet Eade-

deel; faa Følehaar N. elinguis Miill.

Tauber op. cit. p. 73.

') Ved Adskillelsen af Arterne indenfor Oligocbæterne have Forfatterne

bidtU skjænket Børsternes Bygning altfor ringe Opmærksombed. Hvor

disse ere kløvede i Spidsen frembyde de 2 Grenes indbyrdes Størrelse,

Tykkelse eller Retning bos alle de af mig undersøgte Arter gode Ka-

rakterer. Med Hensyn til de 2 nærstaaeude Arter, N. harhata og

N. elingvis, bar Tauber gjort opmærksom paa Rygbørsternes Kløvning

hos den sidste; men, som Timm med Rette fremhæver, findes en lig-

nende, om end svagere. Kløvning ogsaa hos N. harhata, og denne

Forfatter mener derfor , at disse 2 Arter ikke ere skarpt adskilte (Ar-

beiten aus dem zool.-zoot. Institut iu Wiirzburg, Bd. 6, 1883, p. 141).

Ved en Betragtning af Krogbørsterne vil man derimod flnde, at disse

ere tydelig forskjoUige hos de 2 Arter. Ogsaa de griffelformige Børster

hos N. serpentina ere i Spidsen mere eller mindre tydelig kløvede.

^) Da JV. longiseta kun afviger fra N. prohoscidea ved, at Rygsiden af

de 4 første børstebærende Ringe ere forsynede med Haarbørster, kan

jeg kun betragte denne Art som grundet paa Individer af JV. proho-

scidea, som have reproduceret deres Forende. Hos et saadant, af mig

undersøgt, Exeraplar var Snabelen kun tilstede som et lille, afrundet

Fremspring. Tauber synes tilbøielig til at opfatte denne Art paa

samme Maade.
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1) Eygbørsterne tykke, griffelformige (, tildeels med kort og svagt

tokløvet Spids; nederste Green i Bugbørsterne tykkest; Legemets

forreste Deel med tre mørke Tværbind) . . iV. serpentina Miill.

Tauber op. cit. p. 74.

Tauber har i Annulata Danica p. 76 opstillet en ny Slægt

og Art under Xavnet Amphickcefa Leydigi, som trænger til nærmere

Begrundelse og Undersøgelse. Ligesom Uncinais ére ogsaa Eyg-

børsterne Krogbørster, saa at den kun afviger fra denne Slægt ved

den noget ubestemte Karakter: præstomium dilatatum. Man faar

forøvrigt ikke Noget at vide om, hvorvidt de første Kiuge i Hen-

seende til Børsteudstyr forholde sig som Nais. Under denne Form

opfører Forfatteren uden nærmere Motivering Chcetogaster Leydig

og henviser deels til en Note om Børsterne hos Ghætogaster, som

Leydig opfatter som siddende i 4 Eækker (Archiv f. mikr. Anat. 1. B.

1865, p. 252 n. 2) deels til en Afbildning i Lehrbuch d. Histologie

(Fig. 184) af den forreste Deel af Chætogaster, som særlig fremstiller

Karforgreningerne paa Maven. Der er aldeles ingen Grund til at

betvivle, at Leydig paa begge Steder har havt den virkelige Chæ-

togaster for sig. Eudskjøndt Leydig ganske vist opfatter Børste

-

bundterne hos Chætogaster som siddende i 4 Rækker, saa indrømmer

han dog, at de 2 og 2 Eækker staa saa nær sammen, at de ved

Paalægning af et Dækglas falde sammen. Med Hensyn til den af

Leydig givne Fremstilling af Karforgreningerne paa Maven hos

Chætogaster har Tauber allerede tidligere (Unders, over Naidernes

kjønsløse Formering, p. 12) udtalt en Tvivl om dens Eigtighed, idet

han mener, at udenpaa Maven siddende Perivisceralceller have frem-

bragt et Billede, der ligner Karforgreninger. Jeg maa her bekræfte

Eigtigheden af Leydigs Undersøgelser, og, som tidligere omtalt,

har jeg desuden fundet Forbindelsesgrene mellem Bugkarret og

Mavens Karnet. Det bliver saaledes ikke let at indse, hvilken For-

bindelse der kan være mellem Tauber s nye Slægt og Leydigs

Figur.
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Æolosomatidæ n. f.

Meget smaa og af et meget lille Antal (6— 9) Ringe bestaaeude

Former, hvis Bygning kun er meget ufuldstændig kjendt. Der findes

4^) Eækker Bundter af svagt bøiede Haarbørster med 3—4 Børster

i hvert Bundt. Huden er isprængt med store røde Olieblærer,

og Undersiden af Hovedlappen og Partiet omkring Munden er for-

synet med Fiiiirehaar foruden de ogsaa hos andre Oligochæter

{Naidæ, Chætogastridæ) optrædende Følehaar (Palpocils). Tarm-

kanalen bestaar af Svælg, Spiserør og Tarm, hvilken sidste synes

deelt i 2 Partier. Kjøn sorganerne s Bygning synes efter de

faa Oplysninger, der foreligge herom, at være meget simpel. Sæd

og Æg findes i fjerde, femte og sjette børstebærende Eiug, Æg
forrest. Sædledere med Fimretragt synes at mangle, og til Ud-

førsel af KjønsstofiFerne er kun iagttaget en (som det synes uparret)

Aabning paa Bugsiden af femte børstebærende Ring, straaleformig

omgivet af Kjertier, hvorved dannes et, til Bugsiden indskrænket,

Halvbel te. I tredie børstebærende Ring synes at aabne sig 2

Receptacula se mini s. Denne Familie, hvis Former leve skjnlt

i Dyndet, indtage det laveste Trin blandt Oligochæterne.

Eneste Slægt: Æolosoma Ehrenb.

Art: Æ. qvaternarium.

Tauber op. cit. p. 75.

dTdekem. BuUet. Acad. Brux. 2 S. 12 T. Nr. 11, 1861, p. 243.

Leydig. Archiv f. Auatomie. 1865, p. 360.

Tubificidæ.

Mindre, oftest meget langstrakte og smalle, Former, som be-

staa af et middelstort eller større (55— 160) Antal Ringe. De i

4 Rækker optrædende Børster kunne være af forskjellig Form,

nemlig foruden togrenede (eller ved Reduktion af den ene Gren

M Hos enkelte, mindre kjeudte Former synes dog Børstebundterrie at

sidde i 2 Rækker.
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deelviis enkelte) kamformig'e og haarformige, hvilke 2 Slags

kun findes paa Rygsiden og de haarformige altid i mindre Tal, led-

sagende en anden Børsteform. Tarmkanalen bestaar af Svælg,

Spiserør og Tarm, hvorimod en Muskelmave og Spytkjertler mangle.

Karsystemet bestaar af et Eygkar og et Bugkar, forbundne gjen-

uem hele Legemets Længde ved Karslynger, af hvilke de i Legemets

forreste (i Almindelighed 7) Einge forekommende danne mangfoldige

Bugtninger, som, ere vanskelige at adskille. 1 Almindelighed findes

i syvende børstebærende Ring et Par stærkt udvidede og pulserende,

hjerteagtige Karslynger, og Karslyngerne i 9— 12te Ring vise i.

Almindelighed lignende, skjøndt langt svagere, Pulsationer, i det

Mindste under Kjønsorganernes Udvikling. — I Legemets bageste

Halvdeel udgaar i hver Ring 2 Par Karslynger, nemlig en, som

omslutter Tarmkanalen, Intestinalslyngen og en, som løber

indenfor Kropvæggen, Perivisceralslyugen. Foruden et fiint

Karnet paa Tarmkanalen findes undertiden ogsaa et, fra Perivisceral-

slyngen hidrørende fiint, Hudkarnet. Segmen talorganerne danne

frie Slyngninger, der ofte i en Deel af deres Udstrækning ere be-

satte med store Kjertelblærer. De 2—3 Sæd stokke findes i 9

—

Ilte Ring og strække sig under deres Udvikling ofte meget langt

tilbage. Æggestokkene findes i Ilte Ring. Paa hver Side

findes en, frit i Krophulen liggende, flad Fimretragt, som er bestemt

til at optage Sæden. Den gaar over i en meget lang Sædleder,

som ender med en Penis, der ofte er støttet af et fast Chitin-

s kel et. Paa forskjellige Steder af det her omtalte Udførselsapparat

kan findes Komplikationer i Form af Kjertelapparater, Sæd-

blære og Kitkjertel, i hvilken Henseende der kan være stor For-

skjel paa de forskjellige Slægter. Udførselsapparatet for Æggene

er kombineret med det mandlige Udførselsapparat, idet Ægge-

lederen omslutter den sidste Deel af dette. Kjønsaabningerne

(i et enkelt Tilfælde findes en uparret Kjønsaabning) findes i 10de

børstebærende Ring. I 9de børstebærende Ring findes paa hver

Side et stilket, ovalt Recept, se minis. I Dynd og Sandbund^

baade i ferskt og salt Vand levende. Former.

15
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Oversigt over Slægterne^):

1) Børster med kamdaunet Endedeel forekomme paa Rygsideu i en

Deel af Legemets Længde (; Penis støttet af en Chitiuskede)

:

2) Foruden kamdaunede Børster optræde paa Eygsiden tillige

haarformige Spirosperma Eisen.

2) Ingen haarformige Børster (; en Yesicula semiualis)

Psammohius n. g.

1) Ingen Børster med kamdannet Endedeel:

3) Foruden Krogbørster optræde tillige Haarbørster paa Eyg-

siden (; mangle undertiden bos Hemitubifex)

:

4) Basis af Recept, seminis med Kjertier-, en Yesicula semi-

nalis Hemitubifex Eisen.

4) Basis af Recept, seminis uden Kjertier; ingen Yesicula

seminalis Tubifex Lam.

3) Ingen Haarbørster:

5) Børster deelviis med enkelt, deelviis med svagt tokløvet

Spids (; Penis uden Chitinskede) Clitellio Sav.

5) Børster med tydelig tokløvet Spids:

6) En enkelt Kjønsaabning midt paa 10de Ring; Penis

uden Chitinskede Monopylephorus n. g.

6) Dobbelt Kjønsaabning; Penis med Chitinskede

Limnodrilus Clap.

Oversigt over Arterne:

Spirosperma:

Hjernegaugliet fortil med en stor konisk Forlængelse; den

chitinøse Penisskede kun halv saa lang som selve Penis, der er

*) Med Hensyn til de af Eisen (Prelim. Report on Gen. and Spec. of

Tubificidæ"! Bihang till K. Sv. Vet. Ak. Handl. Bd. 5, 1879, Nr. 16)

opstillede nye Slægter og Arter af denne Familie, er Hovedvægten i

lagt paa anatomiske Karakterer og Børstebygningen kun meget lidt •

berørt.

1
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betydelig opsvulmet udenfor denne; Spermatophorer spiralsnoede;

Huden tæt besat med store, mørke, convexe Papiller S. ferox Eisen.

Eisen: Prelim. report on

genera and species of

Tubificidæ. (Bihang til

K. S. Vetensk. Akad. Handl.

5B. 1879-80. Nr. 16. p. 10.

Psammobius

:

Kambørster begynde paa tredie— fjerde Ring og strække sig

over de næste 10— 11 Ringe, Kambørster 15— 7 i hvert Bundt;

det chitinøse Penisrør meget kort og vidt, endende med en krave-

formig Udvidelse; Spermatophorer ikke spiralsnoede og uden Hager

i Spidsen; Hud uden stærkt udviklede Papiller F. hyaUnus^) n. sp.

Hemitubifex

:

Hjernegangliet fortil og bagtil udbugtet, Spermatophorer lige

eller svagt bøiede H. insignis Eisen.

Op. cit. p. 13.

Tuhifex

:

I de c. 10 første børstebærende Ringe ere de, Haarbørsterne

ledsagende. Krogbørster forskjellige fra de øvrige Børster: slankere,

mindre bøiede, med næsten forkdannet Endedeel, hvis 2 Grene ere

lige tykke; i de øvrige Børster er øverste Gren meget smallere end

nederste'-) T. rivulorum Lam.
? T. campanulatus Eisen.

Tauber Ann. Dan. p. 70.

Eisen Op. cit. p. 16.

CUtellio

:

Børster i Almindelighed parviis gjennem hele Legemets Længde

(sjeldent 3 Børster i et enkelt Bundt)-; Legemet tæt besat med

M Denne Art er fiuidet i Sandet ved Kallebodstrand og Hellebæk (Forf.).

''] Desværre gav jeg mig for sent paa Aaret i Færd med en anatomisk

Undersøgelse af denne Art til at kunne afgjøre, hvorvidt den er for-

skjellig fra den af Eisen opstillede. Muligviis kunde dette afgjøres

ved en Sammenligning af Børsterne; men om disse taler Eisen ikke.

15*
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store, mørke, afrundede, paa Kant stillede Papiller, kuu nogle for-

reste og bageste Einge frie; Legemet overordentlig stift og haardt

C. ater^) Clap.

L. Benedii d'Udek. (jun.).

Claparede : Recherches

aiiat. s. 1. Oligocbétes

(Mém. Soc. d. Physique.

T. 16, 1862, p.253.)

d'Udekem: Nouv. Clas-

sificat. d. Aunel. setig.

abranches (Mém. Acad.

Brux. 31 T. 1858, p. 14).

Børster 5— 2 i hvert Bundt; Hud uden Papiller; Legemet blødt

C. arenarms^) Milll.

Tauber op. cit. p. 70.

Monojyylephorus

:

Øverste Børstegren ubetydelig længere og smallere end nederste,

Perivisceralceller meget talrige, smaa, kuglerunde, hvide

M. rubro-niveus^) n. sp.

? L. Iiyalinus d'l'dek.

Op. cit. p. 14.

Lininodrilus

:

Børsterne i Legemets forreste Deel med øverste Gren meget

længere og bredere (c. 1 6.) end nederste ; Parringsorganet c. 3 Gange

saa langt som dets Bredde ved Grunden; Bagenden mod stærke

gule eller gulbrune Pigmentbind L. d' Udekemianus Clap.

L. elo7igatus d'Udek. pp.

Claparede op. cit. p. 243.

d'Udek. op. cit. p. 14.

Børsterne i Legemets forreste Deel med øverste Gren af Længde

med eller ubetydelig længere end den meget bredere nederste:

Parringsorganet 6— 8 Gange saa langt som dets Bredde ved Grunden:

Bagenden uden eller med svagt udviklede Pigmen.tbind (; mindre,

mere blød og mindre livlig farvet Art) . . L. Hojfmeisteri-) Clap.

? L. elongatus dTdek. pp.

Claparede op. cit. p. 248.

») Fundet i Sand i Kallebodstrand (Forf.).

^) Fundet i Ladegaardsaaeu (Forf.).
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Foruden de i foranstaaende Oversigt charakteriserede Former

maa jeg endnu omtale nogle, af Tauber i Annulata Danica til

den danske Ormefauna henregnede, Arter, nemlig Tubifex dlaphanns

Tauber, T. l'meatus d'Udekem , Limnodrilus Benedii d'Udek. og

L. hyalinus d'Udek. Hvad den nye Tuhifex-Axi angaar, som

væsentlig kun charakteriseres ved at have 3— 6 Haarbørster i de

10 første børstebærende Ringe, forekommer den mig at trænge til

en mere udtømmende Undersøgelse, da 3 Haarbørster i et Bundt

er et temmelig almindeligt forekommende Forhold. Da Tubifex

llneatus af d'Udekem kun adskilles fra T. r'wulorum ved sin noget

Ivsere Blodfarve, og Tauber ikke har fremhævet nye Charakterer,

maa jeg foreløbig lade Spørgsmaalet om denne Art staa hen, da

der saaledes ikke haves anden Kundskab til den end Navnet. Det

Samme gjælder om Limnodrilus hyalinus d'Udek., som maaske er

identisk med den af mig opstillede nye Slægt Monopylephorus.

Hvad L. Benedii angaar, da turde den være opstillet paa yngre

Exemplarer af Clitellio ater. Med denne Form stemmer den baade

i Hudens Forsyning med vorteformige Papiller samt i, at Børsterne

kun ere meget utvdelis: tokløvede.

Lumbriculidæ.

Mindre eller middelstore, langstrakte, af et middelstort eller

større (50-—200) Antal Einge bestaaende, ikke meget smalle Former,

som, deels paa Grund af deres tynde Hud, deels paa Grund af deres

store Spændstighed, ofte have en Tilbøielighed til at gaa i Stykker

ved en mindre blid Berøring. Fire Rækker af parviis stillede

Børster med heel eller meget svagt tokløvet Spids, og hvis øverste

Trediedeel i Almindelighed er tydelig afsat fra den nederste. Tarm-

kanalen bestaar af Svælg, Spiserør og Tarm, hvorimod Muskelmave

og Spytkirtler mangle (hos den i flere Henseender noget afvigende

Ocnerodrilus'^) findes lignende Septalkirtler som hos Enchytræidæ).

') Eis en: Nova Acta Eeg. Soc. Se. Ups. Ser. III.
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Karsystemet bestaar af et Rjgkar og et Bugkar samt Side-

Slynger. I Legemets forreste Deel findes kun et Par stærkt bug-

tede Slynger i hver Ring, senere 2—6, af hvilke, som det synes,

kun en enkelt staar i Forbindelse med Bugkarret. De ere som

oftest contraktile og i Almindelighed en eller flere forsynede med

fjerformige, ligeledes pulserende, Vedhæng. Ligesom hos Titbi-

ficidæ kunne vi sondre mellem de, Tarmen tæt omslyngende, Inte-

stinalslynger og de, indenfor Kropvæggen løbende, Perivisce ral-

slyng er. Enkelte (to Par) hjerteagtig udvidede Tværgrene findes

kun hos Ocner-odrilus. Segmentalorganerne have frie Slyng-

ninger, som kunne være forsynede med blæreformige Kjertier, eller

en Kjertelmasse befinder sig kort bagved den indre Aabning. Te-

stiklerne, som kunne have forskjellig Form, Beliggenhed og Ud-

strækning findes i et Tal af 1—4. Deres Udførselsapparat begynder

paa hver Side med en dobbelt Fimre tragt, hvis 2 Sædledere

munde ud i et, med stærke Kjertelraasser forsynet, Atrium, hvorfra

(ikke hos de indenlandske Arter) undertiden udgaar en ydre Penis.

De mandlige Kjønsaabninger findes i niende børstebærende Ring^).

De 2 Æggestokke ligge i Nærheden af Testiklerne, enten udfor disses

Midte eller bageste Deel. Æggene udføres gjennem et Par meget

smaa, kort tragtformige Æggeledere, som, saavidt de hidtil

ere kjeudte, munde ud paa Bugsiden mellem 10de og 12te børste-

bærende Ring. Undertiden findes i ottende børstebærende Ring en

uparret Æggehvidekirtel. Receptacula se minis munde ud

enten i syvende, ottende eller tiende (hos Trichodrilus 2 Par i 10de

og Ilte) børstebærende Ring. Leve i Ferskvand mellem forraad-

nende Blade o. s. v.

Oversigt over Arterue:

P'ra Rygkarret udgaar deels uforgrenede, med Bugkarret for-

bundne, Karslynger, deels fjerformig grenede, med Bugkarret ikke

forbundne. Slynger; (Recept, seminis i ottende Ring):

Hos Ocnerodrilus i 16de sammen med Recept, seminis.
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Børster med heel Spids; de med Bugkarret forbundne Slynger

forrest, forsynede (paa de forreste nær) med Cellebelægniug, som

mangler paa de fjerformige
; (2 Sædstokke fra 13de— c. 50de King;

2 Æggestokke i 51de (55de) King; en Æggehvidekirtel)

Rhynchelmis Hoffm.

Euaxes Gr.

Børster med svagt tokløvet Spids; de med Bugkarret forbundne

Slynger bagest, uden Cellebelægning, som derimod findes paa de

fjerformige; (2— 3 Sædstokke mellem 7de— 16de King; 2 Æggestokke

i niende King; ingen Æggehvidekirtel) Lumhrkuhis Gr.

Oversigt over Arterue^):

Rhynchehiiis:

Legemets forreste Deel løber ud i en tvnd Snabel; Legemet

rosenrødt med fiirkantet Gjennemsnit; Cellebelægningen paa de en-

kelte Karslynger begynde paa 10de— Ilte King og naar til 42de;

de fjerformige Kar begynde ved c. 31te King-) R. Umosella Hoffm.

Vejdovsk: Z. w. Z. B. 27,

1876, p.382.

Lumbricidus

:

Legemet mere eller mindre stærkt forsynet med grønt Pigment,

som i Legemets forreste Deel danner Tværbind; de med fjerformige

Vedhæng forsj'nede Slynger begynde paa ottende— niende Riug, og

de enkelte, med Bugkarret forbundne, Karslynger blive utydelige i

17de børstebærende King L. variegatus Miill.

Tauber Ann. Dan. p. 69.

Claparede op. cit. p. 255.

^) Da mine Angivelser om Karslyngernes Forhold afvige endeel fra andre

Forfatteres, havde jeg bestemt at underkaste dem eu Kevision, hvilket

min Tid dog ikke har tilladt mig. I det Hele taget synes imidlertid

de forskjellige Forfatteres Angivelser om Bygningen af Lumbriculus

at være forskjellige, og Vejdovsky mener saaledes, at Claparédes

og Grubes Lumbriculus ere 2 forskjellige Slægter; se Eisen: Nova

Acta Eeg. Soc. Se. Ups. Ser. IH.

^) Fundet af Forf i en enkelt lille Sump i Dyrehaven samt af Prof. Steen-

strup i Sorø.
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Enchytræidæ.

Mindre eller meget smaa Former af en temmelig fast Bygning

og bestaaende af et mindre eller middelstort (19— 64) Antal Ringe,

som (, naar undtages den børsteløse Slægt Anachæta Vejd.) hver ere

forsynede med 4 Eækker Børstegrupper, af hvilke hver indeholder 2— 14

lige eller bøiede, med en enkelt Spids forsynede. Børster. Krop-

hulen staar gjenuem en Pore paa Hovedlappen og undertiden gj en-

nem en Række Porer langs ned ad Ryggens Midtlinie {Enchytræus) i

Forbindelse med Yderverdenen. De enkelte Ringe ere ofte forsynede

med forskjelligt formede Hudlegemer (omdannede Hypodermceller),

som kunne være ordnede i regelmæssige Rækker eller Belter. Bag

Mundhulen følger et udkrængeligt, muskuløst Svælghoved, i hvis

bageste Deel som oftest udmunder et Par Spytkjertler af forskjellig

Bj'gning, som kunne naa tilbage til femte børstebærende Ring. I

fjerde — syvende Ring er Tarmkanalen omgivet af 4 store Kjertel-

masser (S eptal-Kj ertier ^) Vejd.), som hver i Almindelighed

sondrer sig i to, undertiden stærkt adskilte Sidehalvdele. Der findes

et Ryg- og et Bugkar, som i Legemets forreste Deel ere forbundne

ved 2-— 3 Par Karslynger. Rygkarret er imidlertid kun udviklet

i Legemets forreste Deel (hos forskjellige Arter indtil 6—16de Ring)

og erstattes senere af en, i Tarmvæggen indesluttet. Blodsinus,

som Tarmen skylder sine peristaltiske Bevægelser. Ved Udtrædelsen

af denne Blodsinus har Rygkarret ofte flere efter hinanden følgende

hjerteagtige Opsvulmninger. Segmentalorganernes talrige

Slyngninger ere ikke frie, men forbundne med hinanden ved et

kjertelagtigt Væv. Man kan i hvert Segmentalorgan sondre mellem

den, foran Dissepimentet liggende, Deel, Antiseptale, samt den

bag denne liggende Deel, Postseptale, og Udførselsgangen. Der

er en stor Variation i Henseende til de enkelte Deles Bygning og

relative Størrelse. Sædstokkene, som i Almindelighed findes

mellem ottende og tiende Ring, danne enten 2 araorphe Masser eller

2 Grupper af langstrakte, pæreformige Sække. De modne Sædfiim

Hos en ny Art har jeg fundet T'/a Par.
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oi^tages af de langstrakte, vaseforraige Fimretragte , som kun have

et suevert, rørformigt Hulrum, idet de kjertelrige Yægge ere meget

tykke. De meget lange, tynde Udførselsgange ende med et kort,

blødt, -udkrængeligt Parringsorgan
, som er beliggende i Ilte

børstebærende . Eing. Undertiden er Sædlederens Endedeel omgivet

med en rosetformig Samling af Kjertier („Prostata"). Ægge-

stokkene ere beliggende i Ilte og 12te børstebærende Eing. og

mellem disse 2 Einge er der paa Bugsiden fundet et Par Tvær-

spalter, gjennem hvilke Æggene formodentlig komme ud. Imellem

tredie og fjerde børstebærende Eing udmunde et Par, paa forskjellig

Maade byggede, Eeceptacula se mi ni s. Tuder Kjønsmodenheden

danner der sig et Belte om Ilte -og 12te børstebærende Eing.

Leve i Jord, forraadnede Plantestoffer, mellem Blade o. s. v.; sjeld-

nere i Havet.

Oversigt over Slægterne:

1) Børster tydeligt bøiede ; Spytkirtler mangle eller ere rudimentære '•

2) Blodvædske rød eller gul; Børster ved Grunden med en,

ofte fortykket, hageformig Bøiuing; høist 1— 2 Børster flere

i Bugsidens end i Eygsidens Børstebundter; Segmental-

organernes Kanaler gjennemtrænge i forskjelligtformede Slyng-

ninger den stærkt udviklede Kjertelmasse, som overalt danner

Organets ydre Begrændsning; Testikler 2 Grupper af lang-

strakte, stilkede Sække Pachydrilus (Clap.) Vejd.

2) Blodvædske farveløs; Børster ved Grunden meget smalle,

uden hageformig Bøining. meget talrigere i Bugsidens end i

Eygsidens Bundter; Segmentalorganernes Kanaler danne tal-

rige, tildeels jævnsides (c. tredobbelt) løbende, Slyngninger i

Organets Peripheri , medens Kjertelmassen kun er svagt ud-

viklet; Testikler? Analyms n. g.

1) Børster lige eller (sjeldent) meget svagt bøiede, (som oftest ved

Grunden med en hageformig Bøining); Spytkirtler vel udviklede;

(Blodvædske næsten altid farveløs; Segmentalorganernes Kanaler

gjennemtrænge i forskjelligtformede Slyngninger den kjertelagtige
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Masse, som overalt danner Organets ydre Begrændsning; Te-

stikler amorphe) Enchytræiis Henle.

Oversigt OTcr Arterne:

Pachydrilus

:

1) Børster i livert Bundt 12—14 (; Receptaculum seminis yderst

med en Kjertelroset , dernæst en med Kjertier besat Gang og

en lille Beholder; Segmeutalorganets Udførselsgang udgaar om-

trent midt paa Organets ydre Side; kort, plump Art)

F. minutus Fabr.

Lumb. minutus F.

Fauna grønl. N. 265.

Clitelilo minutus Ltk.

OU the Annelida etc.

of Greenland.

1) Børster høist 9:

2) Keceptaculum seminis med Kjertelroset og Kjertelgang:

3) Segmentalorganets Udførselsgang udgaar fra den bageste

Ende af Postseptale (, længere end dette; Børster 8—9)

P. 2»'ofugns (Eisen).

Archienc/iptraus profugus.

Sv. Vet. Ak. Handl.

Bd. XV, 1879, p. 23.

3) Segmeutalorganets Udførselsgang udgaar paa eller bag

Midten af Organets Yderside; (Udførselsgang temmelig

laiig og meget bred; Farve graa- eller brungul; Børster

4—9) P. fossarum ^) Tauber.

Annulata Danica p. 71.

? j\ reri'ucosus Tauber eo. 1 .

2) Receptaculum seminis dannes af en stor, rød, pæreformig Be-

holder, yderst med Kjertelroset, men uden Kjertelgang; Seg-

mentalorganets Udførselsgang udgaar i Enden af Postseptale;

Postseptale med en rød Plet; Farve rød) P. rivalis'^) n. sp.

? P creissus Tauber.

Ann. Dan. p. 71.

^) Denne Art findes deels i Mængde i Grøvtor ved Utterslev, deels ved

Kysten af Langelinie. De ved Langelinie fundne afvige dog noget

ved Hudlegemernes Bygning o. s. v. og turde maaske ved eu nærmere

Undersøgelse vise sig at være en forskjellig Art.

^) Laugelinie (Forf.).
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Anahjcus

:

1) Septalkjertler 7^/2 Par (; Hovedlap og Mundsegment sammen-

smeltede, med talrige Hudlegemer; 2— 8 Tværrækker af uregel-

mæssig stjerneformige Hudlegemer paa Ejgsiden af hver Riug:

Eygbørster i de første 18—20 Riuge 3 (2), senere 4 (3); Ee-

cept. semiuis et Par langstrakte Sække uden Kjertier; talrige

Perivisceralceller; kort og plump Art) . . A. glandulosus n. sp.

1) ? E. albidus Tauber.

Ann. Dan. p. 72.

1) Septalkjertler 3 Par:

2) Paa Eygsiden i Eing 4— 6 (incl.) paa liver Side 1 (sjelduere

2) Børste, som er over dobbelt saa lang og tyk som de

øvrige; (i de næste 13— 15 Ringe Eygbørster 2—3, senere

4— 5;) Perivisceralceller hvide; meget smal og tynd Art

A. arinatus n. sp.

1) ? E. albidus Tauber.

2) Eygbørsterne i Eing 4— 6 ikke særlig store; Perivisceral-

celler gule (; Recept, seminis en lang, smal Gang uden

Kjertelbelægning, fra hvis Midte omtrent udgaar en frit ned-

hængende, pæreformig Sæk; L. 13— 15"'"')-) A. flmms n. sp.

Enchytræits

:

1) Børster parviis gjennem hele Legemets Længde (; Hjerneganglie

meget langt, bagtil næsten lige afskaaret; Recept, seminis yderst

med et lille, afrundet Kjertolparti, som gjennem en smal Gang

uden Kjertier staar i Forbindelse med 2 runde Beholdere;

foruden store, eliptiske Perivisceralceller findes meget smaa,

stavformige; Antiseptale meget stort, af Længde med Post-

1) Overalt i Skove under fugtige Blade: Hellebæk, Dyrehaven, Ruderskov,

Raavad. (Forf)

Da jeg aldrig under Blade har fundet nogen af de 2 Arter, som maa

henføres til E. albidus, men de 2 her opstillede nye Arter, som ere

temmelig almindelige, maa Tauber s E. albidus uden Tvivl henføres

til disse.

2) Et Par Gange fundet under Mos i Hellebæk. (Forf.)
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septale, fra hvis Bagende udgaar en lang, smal Udførsels-

gang; L. 5—10™" E. bisetosus^) n. sp.

1) Børster aldrig parviis gjennera Legemets hele Længde:

2) I sjette børstebærende liing lindes en, af talrige Kar gjeuuem-

trængt, nparret hjerteligneude Kjertelmasse, fra hvis Spids

Eygkarret udspringer (; Perivisceralceller langstrakte, af 2

meget forskjellige Størrelser; Spytkjertler lappede, med meget

kort Udførselsgang ; Hjerneganglie bagtil lige afskaaret; Bør-

ster 3—4; meget tynd, næsten traadformig Art; L. 8—10"™)

E. appemUcuIatus-) Buchh.

Vejdovsky: Monographie d.

Eucbytræiden p. 54.

2) Ingen af Kar gjennemtrængt, uparret Kjertelmasse i sjette

børstebærende Ring:

3) I sjette børstebærende Ring er Tarmkanalen paa hver

Side forsynet med en stor, oval Leverkjertel ( ; Perivisceral-

celler store, talrige, næsten fuldkomment runde, skive-

formige; Spytkjertler lange, temmelig vide, bugtede, lidt

foran Bagenden med en, af fine Kanaler dannet, stor

Slyngning; Recept, seraiuis med en smal" Gang uden

• Kjertelbelægning og med en, i fyldt Tilstand pæreformig,

Beholder; den lange Udførselsgang udgaar lige under det

smalle Antiseptale; meget talrige, store Hudlegemer; Bør-

ster 4—7; temmelig tyk og plump Art; L. 15—20"")

E. leptodera'^) Vejd.

Op. cit. p. 55.

3) I sjette børstebærende Ring ingen Leverkjertler:

4) Tarmkanalen i syvende børstebærende Ring med en

mavelignende, leveragtig Fortykkelse af Tarmvæggene;

^) Et enkelt Exemplar fundet under Mos i Hellebæk og et andet i en

Urtepotte. (Forf.) Tauber opfører i Ann. Dan. p. 72 en. anden, meget

lille Art med parviis stillede Børster, E. minutus, fra Kallebodstrand
;

men den er ikke tilstrækkelig karakteriseret.

') Under fugtige Blade i Hellebæk, i Urtepotter. (Forf.)

3) I de fra Grøfter opkastede Blad- og Jorddynger i Hellebæk; i Kvar-

teret for Moseplanter i bot. Have.
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Tarmeus Belægniiigsceller gule eller brune (; Spyt-

kjertkr meget smaa; Kecept. seminis i tom Tilstand

en smal Sæk, fuldt udviklet med en pæreformig Be-

holder og en smal Gang uden Kjertelbelægniug; Auti-

septale langt, Udførselgangen udgaar lige under dette-.

Børsters—9; L. 10— 15"^"') E. ventricidosus^) å'JJåQk.

Vejd. Op. cit. p. 55.

4) Tarmkanalen i syvende børstebærende Eing uden en

mavelignende Fortykkelse

:

5) Børster i G-rupper paa 2—4 (5), lige lange; Peri-

visceralceller af en Slags; Spytkjertler 2 langstrakte,

enkelte, bugtede Kanaler; Hjerneganglie bagtil mere

eller mindre stærkt indbugtet:

6) Blod gult (; Tarmceller gulgrønne, ikke store eller

grovt kornede; Hud med talrige Chlorophyllegemer;

Tarm smal; Segmentalorganets Udførselsgang udgaar

fra Bagenden af Postseptale, omtrent af Længde

med dette; L. 6—8™™) E. affinis') n. sp.

E. albidus Henle pp.

6) Blod farveløst (; Segmentalorganets Udførselsgang

udgaar fra Bagenden af Postseptale):

7) Eeceptaculum seminis med Kjertelroset, men uden

en, med Kjertier besat, Udførselsgang, i fyldt Til-

stand pæreformigt; Segmentalorganets Udførsels-

gang mange Gange mindre end Postseptale, viid;

Spytkjertler meget stærkt bugtede,- meget tynde;

L. 5—S™™; (Tarmceller hvide, glindsende, meget

store, grovt kornede; Hud uden Chlorophyllegemer,

Tarm viid) E. Buchholzii'^) Vejd.

E. albidus Henle. pp.

Vejd. Op. cit. p. 56.

7) Recept, seminis med Kjertelroset samt en med

Kjertier besat Udførselsgang; Segmentalorganernes

') Imellem fiigtige Blade i Hellebæk, i Urtepotter.

') I Gjødningdynger i botanisk Have. (Forf.)

') I Urtepotter.
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Udførselsgang omtrent af Længde med Post-

septale, viid; Tarmceller gulgraa; Spytkjertler

mindre stærkt bugtede, temmelig vide; L. 10

—

20™"
(, Hjerneganglie paa Rygsiden med 4, sjeld-

nere 2— 3, i Fiirkant stillede, hvide Pletter:

meget faa Hudlegemer):

8) Perivisceralceller med indtil 4 tydelige Kjerner;

ved Strandbredder i Tangdynger ^)

E. fucorum u. sp.

P. lactem Tauber (Clap.?)

Aun. Dau. p. 71.

8) Perivisceralceller med en meget lille Kjerne:

i Eendestene og Gjødningedynger. (Perivisce-

ralceller bredere og Hudlegemer svagere ud-

viklede end hos foregaaende Art)

E. sordidus n. sp.

E. vermicularis Tauber.

pp. Ann. Dan. p. 72.

5) Børster i Grupper paa 4—9, de midterste mindst;

Perivisceralceller 2 Slags: større ovale og meget

smaa, kort stavformige; Spytkjertler tynde, næsten

traadformige, bagtil dendritisk grenede; Hjerneganglie

bagtil uden Indbugtning (; Recept, semiuis med en

lang, smal, ikke med Kjertier besat Gang):

Langelinie, Gilleleie, Helsingør. (Forf.)

Da Tauber (Undersøgelser over Naidernes kjønsløse Formering,

Naturh. Tidsskr. 3 R. 9 B. p. 16, p. 70) i det Mindste for Naidernes

Vedkommende bestrider Leydigs Opfattelse, at Perivisceralcellerue

danne sig paa Krophulens Væg, og mener, at disse afsnøres af Tar-

mens Tunica, skal jeg her fremhæve, at Leydigs Oppfattelse har fuld

Gyldighed for EHchytræus-Aitei-nes Vedkommende. Hos E. fucorum,

E. affinis og flere andre, mere gjennemsigtige Arter er det meget let

at se, at talrige Perivisceralceller ere fæstede til Kropvæggen ved en

tynd Traad og svinge frem og tilbage ved de øvrige Cellers Bevægelse.

Den samme tynde Traad iagttages let paa talrige Celler efter en Ud-

presning af Dyrets Indhold. Hos Monopylei^horus ruhro-niveus n. sp.

danner det, Perivisceralcellerue frembringende. Væv en meget tæt Be-

lægning af Kropvæggen.
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9) Børster i Legemets forreste Deel 6 — 8 (9);

Recept, serainis ved sin Udmunding med 2 store,

afrundede, flade Kjertier, bagtil med en enkelt

Sædbeliolder (; Farve graagrøn som Følge af Tvær-

belter af Chlorophylkorn ; tyk og plump Form)

E. striatus ^) n. sp.

9) Børster i Legemets forreste Deel 4— 6 (7);

Recept, semiuis ved sin Udmunding uden Kjertier,

bagtil med 2— 8 runde, stilkede Sædbeholdere,

som udgaa fra den øverste Deel af et stort,

vase- eller pæreformigt Kjertelorgan(; Segmental-

organets Udførselsgang udgaar paa Siden af Post-

septa'le, fra dennes bageste Deel; Antiseptale

stort)

:

10) Sædbeholdere 2; Spytkjertler bagtil med 2

Grupper af Grene, adskilte ved et grenfrit

eller kun med nogle faa Grene forsynet Parti

;

Hjerneganglie bagtil med 2 smaa Knuder;

Farve klar, hvid; L. IS'"""

E. PerrierP) Vejd.

Vejd. Op. cit. p. 58.

10) Sædbeholdere 4—8; Spytkjertler bagtil med

nogle faa Grene; Hjerneganglie bagtil uden

Knuder; Farve voxagtig, graalig; L. 15

—20°"" E. yalba Hoflfm.

Vejd. Op. cit. p. 59.

Til samme Gruppe som de tre sidst opførte Arter høre 2 af

Eis en beskrevne Arter fra Norge. Da Spj^tkjertlernes Bygning

ikke er undersøgt, da Spiritussen maaske kan have havt nogen Ind-

flydelse paa Udseendet af de undersøgte Organer, og da det er de

eneste, ikke danske Arter af denne Slægt, som jeg her kommer til

at omtale, har jeg foretrukket at opføre dem særskilt.

^) Imellem fugtige Blade : Hellebæk, Dyrehaven, Ruderskov, Raavad. (Forf.)

^) Nogle faa Exemplarer i forraadnende Bladdjnger i Hellebæk. (Forf.)
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De mindre Perivisceralceller afrundede eller ovale; Autiseptale

og Udførselsgangen lange, dannende en Fortsættelse af hinanden,

medens det bredt fiirkantede Postseptale med dem danner en ret

Vinkel; Recept, seminis med 5— 6(?), ikke stilkede (?) Sædbelioldere

:

Hjerneganglie trapezformigt, bagtil bredest; Børster 5—6; Ee-

cept. seminis ved Udmundingen med en stilket, pæreformig Kjertel,

og en bagtil bredere Udførselsgang ; L. 16""^
. . E. durus (Eisen)

Neoendqit. durus Eis.

Op. cit. p. 28.

Hjerneganglie langstrakt rektangulært; Recept, seminis ved

Udmundingen uden stilket Kjertelmasse ; Udførselsgang overalt lige

bred; Børster 7—8; L. SO"""*; (Børster kortere; Kjertelorganet ved

Grunden af Sædbeholderne bredere ; Antiseptale længere og smallere

og Udførselsgang kortere end hos foregaaende Art)

E. Ratzelii (Eisen)

.V. Ratzelii Eis.

Op. cit. p. 29.

De talrige, af Eisen fra Novaja Semlja og Siberien (Op. cit.)

beskrevne, Arter har jeg i dette Arbeide ikke medtaget.

Phreorycfidæ.

Meget lange (til over 1'), tynde, traadformige Orme med 4

Børsterækker, som hver kun have enkelt viis stillade Børster,

som oftest dog ledsagede af en Reserve-Børste i Udvikling. Bør-

sterne ere svagt bøiede med enkelt Spids. Mundaabniugen fører

over i et, 12 Afsnit indsnøret og med forskjellig Muskulatur for-

synet. Svælghoved, som efterfølges af den sædvanlige, med far-

vede Celler belagte, Tarm. Spytkjertler ere ikke iagttagne. Eyg-

og Bugkarret synes kun fortil og bagtil at staa i Forbindelse

med hinanden. Fra Bugkarret udgaa paa hver Side en Række

stærkt bugtede Karslynger, medens Rygkarret forsyner Tarmkanalen

med et rigt Karnet. Paa Rygsiden sees i 9— 14de børstebærende

Ring en Række, ved Udposning af Dissepimenterne dannede, fortil-

vendte Sække, som hver indeholder et Antal (7) Karslynger.

Segmen tal organernes Slyngninger ere ikke frie, men bundne sammen
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af cellede Dannelser, som hovedsagelig indeliolde Fedtdraaber. Af

Kj n s organerne kjendes kun paa Bugsideu af sjette til ottende

børstebærende Eing (incl.) paa hver Side 3 smaa, sig udad aabnende,

Blindsække, formodentlig Recept, seminis, og i 9de til 12te

børstebærende Eing parrede, lappede Testikler, ligeledes med den

smalle Deel vendende udad.

Eneste Slægt: Phreoryctes Leyd.

Art: P. Menkeanus Hoffra.

Leydig: Archiv f. mikroskop. Auatomie 1, 1865, p. 249.

Timm: Arbeit. zool.-zoot. lust. Wiirzburg, Bd. 6, 1883, p. 108.

Lumbricidæ.

Større eller middelstore, cylindriske eller kantede, af et som

oftest stort Antal smalle Einge (hos de nordiske Former 70—c. 200)

bestaaende Former. De enkelte Einge ere ofte delte i 2—3 Smaa-

ringe. Den øienløse Hovedlap har en smal bageste Forlængelse,

som snart kun strækker sig et Stykke ind paa det børsteløse Mund-

segment, snart naar til Forranden af første børstebærende Eing.

De svagt fremtrædende, noget bøiede. Krogbørster, som noget

over Midten har en lille, kantet Udvidelse, sidde parviis i 4 Eækker,

med større eller mindre Afstand mellem Børsterne i hvert Par

(hvorved de hos en enkelt Art komme til at sidde enkeltviis i 8

Eækker med omtrent samme indbyrdes Afstand). Paa Bugsideu af

den 14de (hos en enkelt Form den 12te) børstebærende Eing findes

paa hver Side en, med en Aabning forsynet. Opsvulmning, hvilke

ere de mandlige Kjønsaabninger. I en Afstand af 9— 14

Einge bag disse begynder hos kjønsmodne Individer det saakaldte

Belte, et paa Sliimkjertler rigt, udvidet Parti af en lysere Farve,

som strækker sig over 5—10 Einge. Visse (2—4) Einge paa dette

Belte ere paa Undersiden forsynede med smaa Opsvulmninger, som

i Almindelighed danne en, mere eller mindre stærkt fremtrædende,

hvidlig Længdesvulst paa hver Side. Sjelduere findes de kim paa

hvorandeu Eing. Disse saakaldte „Mærkesvulste'' optræde altid.

16
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hos samme Art konstant paa de samme Ringe og ere de første Dele

af Beltet, som danne sig. Derimod kan Beltets Udstrækning under-

tiden variere noget hos Individer af samme Art. Efter det mu-

skuløse, noget fremskjdelige Svælg følger et Spiserør, som paa hver

Side har tre sækformige Udvidelser, som afsondre Kalkkonkre-

tiouer. Derefter følger en Kro og dernæst en Muskelmave.

Tarmen er indvendig forsynet med en, fra dens Eygside udgaaende,

L æ n g d e f o I d. Foruden det sædvanlige Eyg- og Bugkar er Bug-

uervesnoreu indenfor Nerveskeden forsynet med tre mindre Kar-

stammer, en større paa Undersiden og en mindre paa hver Side.

De forskjellige Organer ere forsynede med et rigt Karnet. Af de,

Ryg- og Bygkarret forbindende, Karslyuger ere de til Kjønsorganerne

hørende (5— 8) hjerteagtig udvidede og pulserende. Se g mental-

organerne have en mere sammensat Bygning end hos de øvrige

Oligochæter, idet de bestaa af talrige Slyngninger, som udmærke

sig ved forskjellig Tykkelse og Bygning af Væggene. Kjøns-

organerne findes paa Bugsiden af 8— 14de børstebærende Ring,

de mandlige forrest. I 9de, 10de og Ilte Ring sees et stort fiir-

kantet Parti, som paa hver Side er forsynet med nogle større Ud-

posninger og inderfor disse paa hver Side har 2 rosetformig foldede

Organer. Under hvert af disse ligger skjult en lille, rund Sæd-

stok. Sæden udvikles videre i det med Udposninger besatte Midt-

parti (Sædblærerne) og optages af de rosetformige Organer. Fra

hvert af disse gaar en smal Sædgang, som smelte sammen til en

enkelt Gang paa hver Side, der munder ud i de føromtalte Aab-

niuger paa 14de børstebærende Ring. Imellem 8de— 9de og

9(le— 10de ligge udenfor de nys nævnte Organer paa hver Side 2

smaa, runde Sæd gj emmer, som munde ud imellem 8de—9de og

gde— 10de børstebærende Ring. I dem optages Sæden under Be-

frugtningen. I 12te børstebærende Ring ligger paa hver Side af

Nervestrengen en meget lille Æggestok og lidt bagved og adskilt

fra dem 2 tragtformige Æggeledere, som munde ud paa lode

børstebærende Ring imellem Ryg- og Bugbørsterne paa hver Side.

Under Parringen ligge Dyrene i omvendt Stilling, saaledes at 8de,
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9de og 10de børstebærende Ring af det ene Individ svare til det

føromtalte, fortykkede Længdeparti paa Beltet hos det andet. En

fast Forbindelse opnaas dels ved, at hvert Belte bliver stærkt nd-

hulet, dels ved, at Beltet afsondre en Masse Sliim, som hærdner og

omgiver begge Ormene som en Ring. Der danner sig en Længde-

rende fra Kjønsaabningen til Beltet, og i denne flyder Sæden, som

ved de eiendommelige Sammentrækninger af Beltelisterne bliver

concentreret om Aabningerue for Sædgjemmerne, i hvilke den efter-

haanden optages^). Æggene blive altsaa ikke befrugtede under Par-

ringen, men først ved Æglægningen, da flere (indtil 50) Æg tillige-

med Sæd og Æggehvide anbringes i et, af Beltets Sliim dannet,

rundt Hylster. Af hvert Æggehylster udvikles dog kun nogle faa

Unger.

Oversigt over Slægterne:

Mandlige Kjønsaabninger i 12te børstebærende Ring

Allurus Eisen.

Mandlige Kjønsaabninger i 14de børstebærende Ring

Lumbricus L.

Oversigt over Arterne:

Allurus

:

Mærkesvulste paa Ring 22, 23, 24; Beltet indtager 5—6 Ringe

(20, 21—25); Legemet bagtil fiirkantet; Farve lysere eller mørkere

gulbrun; L. c. 50""°; paa meget fugtige Steder A. tetraédrus Sav.

Eisen: Oefv. Vet. Ak. Forh.

1870, p. 9f)6: 1874, p. 14.

Lumbricus

:

1) Børster enkeltviis i 8 Rækker, med Undtagelse af de 2 øverste

Rækker, lige langt fjernede fra hinanden; (Hovedlappens bageste

Forlængelse naar -/s ind paa Mundsegmentet; Beltesvulste paa

Ring 30, 31, 32, hver dannet ved en svag, sugeskiveagtig Ud-

vikling af en Børstegrube, foroven afgrændsede ved et Længde-

indtryk; Belte i Almindelighed bestaaende af 5 Ringe (28— 32),

Nogle smaa køUeformige Papiller, som stundom sees paa eller i Nærheden

af Beltet, tydes af Fraisse som Spermatophorer (Fraisse: Uber

Spermatophoren bei Regenwiirmern , Arbeit. aus d. zool.-zoot. lust. in

Wiirzburg, 5. B., 1882).

16*
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Farve fortil stærkt glindsende violet-brun; L. c. 40"'°V, i gam-

melt Træ og uuder Mos paa Træ og Stene L. BoecVi (Eisen).

Dendrobæna Boeeki Eisen.

Op. cit. 1873, p. 53,

1870, p. 959.

1) Børster parviis i 4 Kækker, med større eller mindre Afstand

mellem Børsterne i hvert Par:

2) Hovedlappens bageste Forlængelse naar til første børste-

bærende Ring:

3) Beltesvnlste danne et, mere eller mindre tydelig afsat,

hvidt Længdeparti paa hver Side; Beltet bestaaende af

6—8 Ringe:

4) Beltesvnlste paa Ring 32, 33, 34, 35; Længde 150

—300"""; paa Marker, i Haver o. s. v.

L. terrestris L. pp.

Eisen Op. cit. 1870,

p. 954, 1873, p. 45.

4) Beltesvnlste begynde paa Ring 27—28 (; Beltet bestaar

af 6 Ringe):

5) Beltesvnlste paa Ring 27, 28, 29, 30; L. c. 120"^"^;

i Jord og under fugtige Blade o. s. v. overalt al-

mindelig L. ruhdhis Hoffm.

Eisen Op. cit. 1870.

p. 957, 1873, p.4G,

5) Beltesvnlste paa Ring 28, 29, 30, 31; L. c. SO"'";

mellem fugtige Blade og Lign. (langt stærkere iri-

serende end foregaaende Art) L. purpureus Eisen.

Eisen 1870, p. 956,

1873, p.46.

3) Beltesvnlste mangle (?); Beltet dannet af 9 Ringe (23

—31); Længde indtil 40™"; i gammelt Træ

L. Eiseni'^) n. sp.

V) Af denne Art har jeg for mange Aar siden fundet 5 Exemplarer i

Dyrehaven sammen med L. Boeeki. Senere har det ikke lykkedes

mig at gjenfinde denne Art. Ifølge Brev fra Eisen findes en lignende

Art paa Azorerne.
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2) Hovedlappens bageste Forlængelse naav ikke til første børste-

bærende Ring:

6) Rygsiden med rødbrunt Pigment:

7) Rygsiden med afvekslende rødbrune og gule Belter;

(Beltesvulste paa Ring 27, 28, 29; Beltet i Almin-

delighed bestaaende af 7 Ringe, (25—31); L. indtil

80'""'; i Gjødning, Drivhuse, feed Jord o. s. v.)

L. foetidus Sav.

Eisen 1870, p. 962,

1873, p. 50.

7) Rygsiden ensfarvet (; Beltesvulste 3 eller 2, begyndende

respektive paa Ring 27 eller 28 ; Beltet bestaaende af

7—6 Ringe; Hovedlap bredere og Børster længere fra

hinanden end hos L. foetidus; under forraadnende Løv,

i Træ, i fed Jord; L. 50—90""")

L. subrubicundus Eisen.

Syn. L. arboreus Eisen fVar.)

1873, p. 51 og 49.

L. tenuis Eisen.

Sv. Vet. Ak. Handl. B. 15.

1877, p. 7.

6) Rygsiden uden rødbrunt Pigment:

8) Beltesvulstene have Porm af smaa Sugeskaale (og findes

paa Ring 30, 32, 34; Beltet dannet af 7—9 Ringe;

Form plump; Ringe meget smalle; Farve grønlig eller

gulagtig; L. 50—80"^™; i feed eller leret Jord)

L. riparius Hoffm.

Eisen 1870, p. 965,

1874, p. 46.

8) Beltesvulstene have ikke Form af Sugeskaale, men danne

adskilte eller til en Længdefortykkelse sammensmeltede

Papiller

:

9) Beltesvulste 2 adskilte, vorteagtige Fortykkelser

paa Ring 30 og 32 (; hos ældre Exemplarer optræde

mindre tydelige Fortykkelser ogsaa paa Ring 31 og

33; Belte bestaaende af 7— 8 Ringe, i Almindelig-
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hed begyndende paa 27de Eing; L. 80 — 200'"'";

Earve graablaa, cyanblaa eller kjødfarvet; i uæsten

al Jord) L. iurgidus Eisen.

1870, p. 962, 1873, p. 46.

9) Beltesvulste danue et sammenhængende, fortykket

Længdeparti paa hver Side:

10) Beltesvulste paa Eing 27, 28, 29, 30; Hoved-

lap stor, dens bageste Forlængelse naar over

Midten af Mundsegmentet ; Beltet bestaaende af

7 Einge, ikke stærkt fremstaaende
;

(L. c. 100'"'",

i Farven synes den at ligne L. turgidus)

L. norvegicus Eisen.

1873, p. 48.

10) Beltesvulste paa Eing 28, 29, 30; Hovedlap

lille, naar til Midten af Mundsegmentet; Beltet

dannet af 7— 9 Einge, i Almindelighed be-

gyndende paa 24de Eing, stærkt fremstaaende

og paa Undersiden flint netformig rynket; (L.

50—60'"™; Farve lys graablaa eller kjødfarvet

med tydeligt gjennemskinnende Eygkar, i alm.

Jord) L. vmcosus Eisen.

1870, p.964, 1873, p. 47.

Foruden de her opførte Arter angiver Tauber (Annul. Dan.

p. 68— 69) endnu som fundne i Danmark L. tumidus Eisen og L.

parvus Eisen, som af Eisen ere fundne i Amerika. Da Forfatteren

imidlertid ikke har bevaret vedkommende Individer, maa jeg foreløbig

betvivle, at disse Arter skulde være danske.

Gymnocopa.

Temmelig smaa, langstrakte, glasklare Dyr, hvis cylindriske

eller svagt nedtrykte Legeme bestaar af et mindre Antal (høist 35)

ikke ved Furer adskilte Einge. Hoveddelen, som ikke er tydelig

adskilt fra det øvrige Legeme, er forsynet med et Par Øiue med
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enkelt eller dobbelt Lindse samt med 3 Par Yedhæug. Det

første Par Vedhæug er et Par temmelig store, ved Grunden sammen-

hængende og fortil kun ved en midterste Indbugtning adskilte, til

Siderne vendende, flade, tilspidsede Udvidelser af Hoveddelen. Deres

bageste Deel er i en større eller mindre Længde huul, og det Samme

er Tilfælde med det smalle Parti, som adskiller dem fra den øvrige

Hoveddeel. Bag dette udgaar et Par korte, traadformige Følere,

som i Spidsen ere forsynede med en kort, frit fremragende, spids

Børste. Disse Følere s}'iies at være meget let affaldende og savnes

derfor ofte paa Spiritusexemplarer. Det tredie Par Vedhæng er et

Par meget lange (undertiden af Legemets Længde), tykkere traad-

formige, men fra en meget bred Basaldeel udgaaende. Følere, som

i hele deres Længde indeholde en chitin- eller bruskagtig

Aksede el. Bag det første Par Vedhæng ligger — i det Mindste

hos en Deel Arter — paa hver Side en temmelig stor, langstrakt,

oval, fimrende Fortykkelse. Paa hver Side findes en enkelt

Eække lange, smalle, næsten cylindriske, børsteløse Parapodier,

som i Spidsen ere kløvede i 2 Grene, hvoraf hver bærer et tem-

melig stort, tyndt, afrundet Blad. Paa disse Parapodieblade og

undertiden paa Parapodiegrenene optræde ejendommelige roset-

formige, af en Kreds gule eller orangefarvede, glindsende Sække

dannede. Legemer, som af forskjellige Forfattere ere tydede paa

forskjellig Maade, nemlig deels som Øine, deels som Lysorganer.

Af den indre Bygning skal fremhæves Følgende. Et stort, enkelt

eller tolappet Hjerneganglie staar ved en King om Svælget i

Forbindelse med en, ved en Sammensmeltning af to dannet, Bug-

nervesnor, i hvilken der kun sees høist ubetydelige Opsvulmninger,

hvorfra Sidenerver udgaa. Tarmkanalen, som danner et lige Eør,

er fortil forsynet med et, undertiden meget kort, muskuløst, frem-

skydeligt, i udstrakt Tilstand stærkt sammentrykt og paa Dyrets

Længdeakse lodret stillet Svælge). Kar mangle. Kjønnene ere

'I Den af Leuckart og Pagenstecher i Archiv f. Anat. u. Phys. 1858,

]). 591 givne Fremstilling af dette Svælg er urigtig og, saavidt jeg
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adskilte, dog med den Indskrænkning-, at man hos de mandlige Dyr

har fundet rudimentære Ovarier. Kjønsstofferne dannes paa

Indersiden af Parapodiernes, af Finnebladene omgivne, gaffelkløvede

Endedeel, som staar i Forbindelse med Krophnlen. Æggene ud-

føres formodentlig gjeunem fimrende Tværspalter, som findes paa

Bugsiden af fjerde og femte Ring. De mandlige Kjønsstoffer, som

i Dyrets bageste Deel, hvor Segmentalorganerne ere mindre fuld-

komment udviklede, ophobe sig om disse i runde Klumper (med

Urette ansete for Sædstokke), udføres gjennem Segmentalorga-

nerne. Disse, som ligge ved Grunden af hvert Parapodie, ere

sæk- eller rørformige og forsynede med en mindre ydre og en større-

tragtformig, af en Roset omgivet, indre Aabning.

Eneste Slægt: Tomopteris.

Art: T. septcntrionaUs Stp.

Vid. Mcdd. Natnrh. Foren. Kjøbenhavn 1849, p. IV.

Syn. ? T. helgolondica Greef.

Zeitschr. wiss. Zool. B. 32, p. 2(34.

T. onisciformis Auct. (non Esch.)

Kjøbenhavns Universitets zool. Museum besidder talrige Exem-

plarer fra Grønland og det nordlige Atlanterhav. Saafremt denne

Art er identisk med den fra Nordsøen kjendte, niaa Greef s Navn

vige for det af Steenstrup for længere Tid siden forcslaaede.

Hvad der imidlertid har bragt mig til at nære nogen Tvivl om de

2 Formers Identitet er, at ikke et eneste af de talrige, paa vort

Museum opbevarede, Exemplarer, som ere af meget forskjellig Stør-

relse, er i Besiddelse af et saadant tyndt haleformigt Afsnit uden

eller med rudimentære Parapodier, som efter de forskjellige For-

fattere findes hos Nordsøformen; men Legemet er lige til Enden

forsynet med tydelige, om end efterhaanden i Størrelse aftagende,

Parapodier. Parapodiernes Antal er nogle og Tyve Par og Hjerne-

gangliet bagtil dybt udbugtet.

veed, ikke rettet af nogen senere Forfatter. Det fremstilles her som

paa Undersiden forsynet med en Længdespalte, hvilken Længdespalte

imidlertid er selve Svælo-ets Aabninsr.
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Discophora.

Hos alle de til denne Afdeling hørende Former er S eg lu en te-

ring-en udvendig mindre tydelig udtalt og kun paa den Maade, at

der gaar et, hos de forskjellige Former forskjelligt (2— 5) Antal af

de smalle, undertiden meget utydelige Ringe paa et Segment. Pa-

rapodier og Børster mangle, derimod er Legemet i hver Ende for-

synet med en Sugeskive, af hvilke den bageste altid, den forreste

kun i sjeldnere Tilfælde er skaalformig og tydelig afsat fra Legemet.

Hvor den forreste Sugeskive ikke er skaalformig, er den dannet af en

større Overlæbe og en mindre Underlæbe, af hvilke den første be-

staar af nogle faa Halvriuge. Legemets forreste Deel er som oftest

forsynet med mere eller mindre vel udviklede Øine (snart kun

Pigmentpletter, snart lindsebærende Øine) i forskjelligt Tal, og saa-

danne kunne undertiden ogsaa optræde paa den bageste Sugeskaal.

Tarmkanalen. Medens Svælget hos nogle Igler er forsynet med

Hornkjæber, begynder det hos Andre med et udstrækkeligt Suge-

rør. Efter Spiserøret følger et langstrakt Maveparti, som ved

ufuldstændige Skillevægge er delt i en Række Kamre, og i Al-

mindelighed ere disse Kamre forsynede med blind sækagtige Ud-

posninger til Siderne. De to bageste af disse strække sig under-

tiden meget langt tilbage. Derefter følger et Tarmparti, som enten

kan være et simpelt Rør eller forsynet med lignende blindsækformige

Udposninger som Maven. Gataabningen ligger paa Rygsiden ved

Grunden af den bageste Sugeskive. Karsystemet bestaar af et

Rygkar, et Bugkar og to Sidekar, som alle ere koutraktile og paa

forskjellig Maade staa i Forbindelse med hinanden. Blodet er

snart rødt, snart farveløst. Med Undtagelse af Branchiobdella

mangler en virkelig Krophule, som kun findes udviklet i

Form af Blodrum, der staa i Forbindelse med Karsystemet. Af

saadanne Blodrum findes i Almindelighed tre, et uparret midterste

og et paa hver Side. Undertiden ere fra Sidekarrene udgaaende

Tværgrene forsynede med pulserende, blæreagtige Udvidelser

(Nephelis, Fontohdella, visse P/sc/co/« - Former). Disse staa hos

BrancheUlon i Forbindelse med ydre, bladforraige Gjæller.
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Medens Exkretionsorganerne ellers overalt have baade en

ydre og en indre (i de før nævnte Sideblodrum indragende) Aabning,

mangler den sidste hos Hirudo og nærstaaende Former.

Ligesom hos Oligochæterne , til hvilke Branchiohdella danner

en Tilnærmelse, ere Iglerne tvekjøunede, og Kjønsstofferne dannes

(med Undtagelse af Brandåohdella) i bestemte Kjertier. Sæd-

stokkene danne, naar undtages en enkelt Afdeling (Cleps'midæ)

paa hver Side enten en Række af enkelte eller en langstrakt Gruppe

af tæt sammenliggende, ovale Blærer. Sædlederne munde ud i

en Sæk, som ligger paa hver sin Side af den mandlige Kjønsaabning

i Legemets forreste Deel. Et Parringsorgan kan være tilstede

eller mangle. Hvor det findes, er det tyndt, traadformigt. Den

kvindelige Kjønsaabning ligger lidt bag den mandlige. Den fører

ind i en pæreformig Sæk, i hvis bageste Deel de to Æggestokke

munde ind gjennem en lang, smal Gang. Undertiden (hos Piscicolidæ)

findes Sp ermat ophorer^). Æggene omgives i Almindelighed flere

af en fælles Kapsel, hvortil Materialet leveres, snart af den Hud

som omgiver det, Kjønsorganerne indeholdeude. Parti, snart for-

modentlig af et eget, under Musklerne liggende, Cellelag (Piscicola).

I en enkelt Afdeling (Clepsinidce) bæres Æggene (og Ungerne)

under Bue-en,

M I mit Arbeide: „Bidrag til Kundskab om Grønlands Trematodfauna'"

(Overs. K. Danske Vidensk. Selsk. Forhdl. 1881) omtaler jeg en stilket,

sædfyldt Blære, som jeg fandt udvendig fæstet til Kjøusaabningeu hos

enkelte Exemplarer af Distomum furcigerum og Gasterostomum ar-

matum, og om hvilken jeg ingen Forklaring giver. Først senere kom

jeg paa den, forøvrigt meget nær liggende. Tanke, at denne Blære

var en Spermatophor. Da jeg ikke erindrer i Litteraturen at have seet

nogen Angivelse om Forekomst af Spermatop horer hos Ikter, be-

nytter jeg denne Leilighed til at lienlede Opmærksomheden paa dette

Forhold. Ligesom hos Piscicolidæ, de eneste Igler, hos hvilke Sper-

matophorer ere bekjendte, mangler et Parringsorgan ogsaa hos de to

omtalte Ikter. Det kunde være interessant at faa fastslaaet, hvorvidt

det er en almindelig Lov, at der findes Spermatophorer hos de Ikter,

som manorle et Parring-sredskab.
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Oversigt over Familierne:

1) En skaalformig-, tydelig afsat Sugeskive i Legemets forreste

Deel (, hvorigjeimem et, mere eller mindre stærkt udviklet, Suge-

rør kan strækkes ud; paa en enkelt Undtagelse nær Havformer)

Piscicolidæ.

1) Ingen skaalformig, tydelig afsat, Sugeskive i Legemets forreste

Deel; Ferskvandsformer:

2) Ringe ligestore, i stort Antal (58— 100);

3) Legemet i sammentrukken Tilstand 2—3 Gange saa langt

som bredt; Øine (2— 8) ordnede parviis i Legemets Midt-

linie; farveløst Blod; et udstrækkeligt Sugerør

Clepsinidæ.

3) Legemet i sammentrukken Tilstand 4—8 Gange saa langt

som bredt; Øine (8—12) ikke ordnede parviis i Legemets

31idtlinie ; rødt Blod ; intet Sugerør Hirudinidæ.

2) Einge uligestore, i meget ringe Tal (c. 17); (meget smaa,

paa Krebs levende. Former) BranchiohdeUklæ.

Branchiobdellidæ.

Meget smaa (3— 12"^"'), cylindriske Former med faa (c. 17)

afvekslende uligestore Einge, hvoraf der gaa to paa et Segment.

Ingen tydelig udviklet forreste Sugeskive. Mundrandene ere for-

synede med en Kreds af Papiller, og lidt indenfor Mundaabningen

findes to, over hinanden liggende, smaa, trekantede, i Almindelighed

med tandede Eaude forsynede, Chitinkjæber. Det vide Spiserør

gaar gjennem en kort Indsnøring over i et, ikke med Blindsække,

men med uregelmæssige, mere eller mindre tydelige Udvidelser for-

synet, Maveafsnit, som efterfølges af en kort Tarm. Maveafsnittet

er ifdvendig besat med et temmelig løst paasiddende Cellelag. Kar-

systemet bestaar kun af et Eyg- og et Bugkar, som ere for-

bundne ved 5 forreste og 2 bageste Tværgrene. Af E xkr etions -

organer findes to Par, som have megen Lighed med de hos Oligo-

chæterne forekommende. Hvert bestaar af et meget langt, i det
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forreste og bageste Par paa forskjellig Maade sammenlagt, Kør,

som er forsynet med en mindre ydre og en større indre, i Krop-

hulen liggende, tragtformig, med Fimrehaar omgivet, Aabning. I

Nærheden af Tragten er en Deel af Rørets Vindinger indleirede i

og forbundne ved en kornet 3Iasse. Det forreste Par findes lidt

foran Legemets Midte, det bageste lidt foran Legemets Ende. Der

findes ingen sondrede Sædstokke; men hele sjette Segment er

fyldt med de, Sæden dannende, Celler, som kun begrændses af de to

Dissepimeuter. 'Sædlederne have en lignende Bygning som hos

de fleste Oligochæter og begynde med en indre, med Fimrehaar for-

synet, Tragt. Fra hver af de to Fimretragte gaar en smal Kanal,

som støder sammen med den tilsvarende ved ludmundingen paa

Midten af en lang, smal, en kornet Masse indeholdende Sæk, som

i den ene Ende fortsættes i det lange, tynde Parringsorgan, der

ligger indesluttet i en Skede, af hvilken den yderste Deel, som

oftest er besat med Papiller, kan krænges frem. De to store

Æggestokke opfylde næsten hele ottende Segment, og Æggene

føres ud gjennem to smaa Spalter. I sjette Segment findes et

enkelt, rundt eller langstrakt Receptaculum seminis. Æggene

omgives med en fast Skal og fæstes med en Stilk til Overfladen af

Flodkredsen. Materialet til denne Skal leveres rimeligviis af et

Lag encellede Kjortler, som ligge i Kropvæggen mellem Ring-

musklerne.

Eneste Slægt: Branchiohdella Odier.

Art: B. Astaci Odier.

Dorner: Zeitsch. wiss. Zool. Bd. XV, p. 464.

Whitman: Zool. Anzeiger, 5. Jahrg., Nr. 126, p. 686.

Gruber: Zool. Anzeiger, 6. Jahrg., Nr. 138, p. 243.

Voigt: Zool. Anzeiger, 6. Jahrg., Nr. 133, p. 121 og Nr. 134, p. 139.

Medens man tidligere har sondret mellem 3— 4 Arter, synes

efter de nyeste Undersøgelser disse Former kun at være Varieteter

af en enkelt, meget variabel Art.
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Piscicolidæ.

Større eller mindre, som oftest cylindriske, slanke, mod begge

Ender i Tykkelse aftagende, Former med en stærkt afsnøret forreste

(og paa en enkelt Undtagelse nær ogsaa bageste) Sugeskive, livor-

igjennem et kortere eller længere Sugerør kan strækkes ud.

Legemets forreste Deel som oftest med (2— 6) Øienpletter, som

undertiden ogsaa findes i en Kreds paa den bageste Sugeskive.

Eingene ere mere eller mindre utydelige. De to Sædledore staa

lios Pontohdella i Forbindelse hver med en lang, smal Sædblære.

Et Parringsorgan mangler, og Befrugtningen skeer ved en dob-

beltstilket Spermatophor, som anbringes i den kvindelige Kjøns-

aabning. De to Æggestokke ere lios Pontohdella meget lange og

smalle. Hos Piscicola findes i Æglægningsperioden under Muskel-

laget et mægtigt Lag af langstilkede Celler, som formodes at af-

sondre det, Æggekapslerne dannende. Sekret. Disse ere stilkede

og fæstes til forskjellige Legemer, Leve paa Overfladen af Fisk

og findes paa en enkelt Undtagelse nær i Havet.

Oversigt over Slægterne:

1) Begge Sugeskiver ved en tydelig Indbugtning foroven og for-

neden delte i to Sidehalvdele; Sugerøret strækkes ud midt i

Mundsugeskivens øverste Eand; Sædstokke paa hver Side en

langstrakt Samling af mange smaa Blærer ( ; Sugeskaalene stærkt

hvælvede og afsnørede) Notosto^num Lev.

1) Sugeskiverne have ingen tydelig Indbugtning foroven og for-

neden; Sugerøret strækkes ud i Bunden af Sugeskiven; Sæd-

stokke paa hver Side en enkelt Eække af 1— 7 ovale Blærer:

2) Første Sugeskaal med en riugformig fortykket Eand, halv-

kugleformig; (Sugerøret meget kort, næsten rudimentært)

Pontohdella Leach.

2) Første Sugeskaal uden nogen ringformig fortykket Eand,

ikke halvkugleformig; (Sugerøret vel udviklet)

Piscicola Blainv.

pp. Plahjbdetla Malm.
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Oversigt over Arterne:

Notostomum:

Legemet glat; forreste Sugeskaal i Randen med flere Eader

Papiller; (paa Hippoglossus pingvis og Selache maximaj

N. læve Lev.

Levinsen. Vid. Medd.

nat. Foren. 1881, p. 133.

Pontohdella

:

Legemet overalt beklædt med mere eller mindre spidse Vorter;

(paa Eokker) P. mur^icata^) L.

Moqvin-Tandou : Mono-

grapliie de la Fam.

d'Hirudiuces, p. 284.

Vaillant: Annal. Scienc.

nat. 5 S. T. 13, 1870.

Zool. p. 8.

Piscicola

:

1) Sugeskiverne meget smaa; bageste Sugeskive utydelig, med foldet

Rand, smallere end Legemet lige foran samme; (meget lille

Form paa Solea vulgaris) P. Soleæ (Hesse & v. Ben.)

Ilemibdella Soleæ Hesse & v. Ben.

Mém. de l'Acad. roy de

Belgique. T. 34, 1864, p. 41.

Malm. Op. cit. p. 250.

1) Sageskiverne af almindelig Størrelse; bageste Sugeskive vel ud-

viklet, bredere end eller af Bredde med Legemet lige foran

samme

:

2) Legemet paa Eygsiden med 6 Længderækker af tydelige

Vorter; (Sugeskiverne stærkt afrundede; ingen Oine; Farve

graalivid med 20—22 røde Tværbelter; paa Raja radiata og

Hippoglossus vulgaris) P. typka (Malm.)

Oxytonostoma typica Malm.

Kgl. Vet. Samh. i Gote-

borgs Haudl. 1863, p. 165.

l'onlohdella granulifera Malm.

Op. cit. p. 246.

Ichthyobdella elegans Sars.

Nyt Magaz. for Naturvid.

Bd. 12, 1863, p. 320.

^) Det af Tauber i Ann. Dan. p. 60 nævnte, i et Sandrør fundne, Ex-

emplar er Bagenden af Arenicola marina.
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2) Legemet paa Rygsiden uden Længderækker af Vorter:

3) En enkelt Sædstok paa hver Side omtrent i Legemets

Midte; (ingen Øine; Sugeskiverne store; større Art paa

Hippoglossus) P. Hippoglossi (Gerv. «fc v. Ben.)

Hesse & v. Ben. Op. cit. p. 28.

Malm. Op. cit. p. 257.

3) Paa hver Side en Eække af Sædstokke:

4) Legemets forreste Deel uden Øienpletter:

5) Paa hver Side af Bagkroppen en Eække større eller

mindre runde Blærer:

6) Analskiven neppe to Gange saa bred som Mund-

skiven; (Kroppen trind, næsten overalt med smaa

brungule Punkter; paa Gadus Morrhua)

P. nodulifera Malm.

Op. cit. p. 233.

6) Analskiven c. 3 eller flere Gange saa bred som

Mundskiven; Kroppen noget fladtrykt:

7) Den forreste, smallere Deel med henved 9,

af dobbelte Punktrækker dannede, mere eller

mindre fuldstændige Tværbind og paa den

bageste Deel et gult Tværbaand; hver enkelt

af Bagkroppens Ringe paa Rygsiden med 2

parallele Længdelinier; paa Lophius piscatorius

P. Lophii (Hesse & v. Ben.)

Calliobdella Lophii Hesse & v. Ben.

Op. cit. p. 36.

7) Den smallere, forreste Deel med 6— 7 brun-

graa Tværbaand; paa Lota vulgaris

P. mamillata Malm.

Op. cit. p. 218.

5) Bagkroppens Siderande uden Længderækker af Blærer:

8) Kroppen trind; kun lidt bredere end høi, tegnet

med talrige rødgule eller brungule Punkter;

9) Analskiven kort ægformig, omtrent dobbelt

saa bred som Bagkroppen; Farve lys blodrød,

(paa Gadus morrhua) P. crassicaudata Malm.

Op. cit. p. 236.
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9) Analskiven cirkelrund, ikke dobbelt saa bred

som Bagkroppen; Grundfarve lys:

10) De rødgule Punkter danne mere eller

mindre tydelige Tværbelter; Analskiven

dobbelt saa bred som Mundskiven; (paa

Gadus meriangus) . P. suhfasciata Malm.

Op. cit. p. 239, p. 259.

10) De rødgule Punkter danne ikke Tvær-

belter; Analskiven kun lidt bredere end

Mundskiven; (paa Trigla gurnardus)

P. gracilis Malm.

Op. cit. p. 241.

8) Kroppen 2 Gange saa bred som høi, ikke for-

synet med rødgule eller brungule Puukter; (Ringe

nogenlunde tydelige)

:

11) En stor Deel af Legemet forsynet med hvide

Punkter; (paa Anarrhicbas lupus)

P. Anai^rhichæ Malm.

Op. cit. p. 221.

? IclUhyobdella Anarrhicha Dies.

Hesse & v. Ben. Op. cit. p. 26.

11) Legemet uden hvide Punkter; (paa Gadus

Æglefinus) P. Æglefini Malm.

Op. cit. p.251.

4) Legemets forreste Deel med 4— 6 Øienpletter:

12) Øienpletter 4:

13) Legemet paa hver Side med en Række smaa

Blærer; de to forreste Øine liniedannede,

længst fra hinanden; (paa Cottus Scorpius)^)

P. stellata Koll.V

13) Legemet uden Blærer paa Siderne; de forreste

Øine nærmest ved hinanden:

14) Farve grøn, langs Ryggens Midte med

en Række, ved en Længdelinie forbundne,

lyse Pletter; Analskiven med hvide Striber

^) Fra Kjøbenhavns Ehed (Traiistedti
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samt en Kreds af Øienpletter; paa Fers1<-

vandsfisk P. j)isciwn Bergm.

Malm. Op. cit. p. 229.

14) Farve graa; foroven med hvide Punkter

paa Bagkroppen; Analskiveu uden hvide

Striber og Øienpletter; paa Labrus ma-

culatus P. qvadrioculata Malm.

Op. cit. p. 223.

12) Øienpletter 6 (i tre Kækker, Analskiven med en

Kreds af Øienpletter):

15) En Kække smaa Blærer eller Vorter paa hver

Side af Legemet (; Analskiven ikke meget

bredere end Legemet foran denne; Kroppen

med grønbrune Tværbelter; paa Cottus Scor-

pius, Hyas aranæaV) . . . P. Fabi-icii Malm.

Op. cit. p. 248.

P. Olriki Malm.

Skand. Naturfors.

9de Møde, 1865, p. 414.

15) Ingen Blæi-er eller Vorter paa Siderne af

Legemet:

16) Legemet med grønne Tværbaaud; (paa

Gradus Morrhua) . . P. sexoculata Malm.

Op. cit. p. 226.

16) Legemet med 6 gulbrune, mere eller

mindre tydelige Længdebaand; (Sugeskiver

store; paa Cottus Scorpius og Phobetor

tricuspis) /'. Scorpii Fabr.

Mahu. Op. cit. p. 253.

Syn. F. affinis Malm.

Skand. Naturf. 9de

Møde p.813.

Clcpsinidæ.

Mindre, temmelig brede, nedtrykte Former med fast Hud.

Mundskiven i Almindelighed meget svagt udviklet og ikke afsat.

I Legemets forreste Deel findes 2— 8 Øienpletter, ordnede parviis i

Legemets Midtlinie. Af de temmelig tydelige Smaaringe gaa i Al-

17
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mindelighed 3 paa et Segment. Tarmkanalen begynder med et iid-

strækkeligt Sugeror, som er fæstet ved Basis af Spiserøret. Baade

Mave og Tarm ere forsynede med lange Blindsække. Mavens Blind-

sække, som oftest ere lappede , findes i et Tal af 6—9 ; Tarmens,

som ligge imellem de to store bagudrettede, sidste Maveblindsække,

ere mindre, enkelte og i et Tal af 4. Blodet er farveløst. Sæd-

s fokkene dannes paa hver Side af en lang, smal, bugtet Kjertel,

som begynder langt fortil med en meget tynd Deel, derpaa løber

bagtil, idet den stadig bliver bredere og endelig igjeu løber fortil

til den mandlige Kjønsaabning (20de— 21de Ring). Parrings-

organet er rudimentært eller mangler. Æggestokkene ere lige-

ledes to lange, smalle, bugtede Sække, som i deres største Længde

berøre hinanden og bagtil ere forbundne. Kjønsaabningen findes

mellem 23de og 24de Eing. Æggene omgives ikke med nogen

Kapsel, men bæres, ligesom senere Ungerne, under Bugen. De

hertil hørende Former leve i Ferskvand af Planarier, Orme, Blød-

dyr. De kunne rulle sig sammen.

Eneste Slægt: Clepsine.

Oversigt over Arterne:

1) Øienplettor 2—4:

2) Øienpletter 2 (; niende Ring med en oval, mørk Skive eller

Plet) G- hioculata Bergm.

Malm. O. cit. p. 195.

c. modesta VerriH.

American Journ. of

Science. 111, p. 129.

2) Øienpletter 4:

8) Legemets forreste Deel ikke udvidet . C. pcdudosa Car. ^)

Moqviu-Taudon Op. cit. p. 371,

Pommeraniaex 1. p. 106.

3) Legemets forreste Deel udvidet . . . C. marginata Miill.

Moqviu-Tandon Op. cit. p. 375,

Malm. Op. cit. p. 208.

M Da donue Art efter Carena findes i Sumpe i Italien, inen af Mobius

opgives fra Havet mellem Riigen og Bornlaolm, turde Bestemmelsens

Rigtighed være meget tvivlsom.
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1) Øienplotter 6—8:

4) Øienpletter 6:

5) De to forreste Øienpletter ikke meget nærmere ved hin-

anden end de i de øvrige Par; Eyg med 6 Længderækker

af Vorter C. sexoculata Bergm.

Moqvin-Tandou Op. cit. p. 353,

Malm. Op. cit. p. 203.

5) De to forreste Øienpletter meget nærmere ved hinanden

end de i de øvrige Par; Eyg uden Længderækker af

Vorter C. heteroclita L.

Moqvin-Tandon Op. cit. p. 358,

Malm. Op. cit. p. 199.

4) Øienpletter 8; (Rygsiden med 6 og Bngsiden med 4 Længde-

rækker af Vorter C. tessulata Miill.

Moqvin-Tandon Op. cit. p. 379,

Malm. Op. cit. p. 213.

Hiriulinidæ.

Større eller middelstore, langstrakte, temmelig nedtrykte Former

med tydelig udviklede Ringe, af hvilke der gaa 5 paa et Segment,

og uden en skaalformig, fra Legemet afsat, forreste Sugeskive.

Øienpletter findes paa de forreste 2— 7 Ringe i et Tal af 8— 10

og ere ordnede paa forskjellig Maade, men aldrig parviis i Legemets

Midtlinie. Svælget er enten uden Bevæbning eller forsynet med 3

tandede Hornkjæber. Blodet er rødt. Exkretionsorganerne

mangle (naar undtages dem hos Nephelis) den indre Aabning; og

den ydre Aabning staar i Forbindelse med en blæreformig Udvidelse.

Parringsorganet er hos Nephelis rudimentært eller mangier, og

medens Æggestokkene ellers ere smaa og runde, danne de hos

Nephelis (ligesom hos Clepsine) to lange, smalle, tæt sammen lig-

gende og bagtil forbundne Sække. Den mandlige Kjønsaabning

findes mellem 24de og 25de (Hirudo, Aulostomum) eller mellem

32te og 33te Ring (Nephelis). Den kvindelige Kjønsaabning findes

mellem 29de og 30te {Hirudo, Aidostomum) eller mellem 36te og

37te Ring {Nephelis). Æggene indesluttes flere i Kapsler, som

enten ere afrundede og med en ru, svampet Overflade og lægges i

17*
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blød, fugtig Jord {Hirudo, Aidostomum) eller flade og glatte og

anbringes paa Vandplanter {Nejihelis). Materialet til disse Kapsler

leveres lios Nephelis alene af den Hud, som omgiver det, Kjøns-

organerne indeholdende, Parti; hos Hirudo og Aulostomum afsondres

endnu over denne et Stof, som ved Hærdning danner den ejendom-

melige svampede Overflade.

Oversigt over Slægterne:

1) Mund uden Kjæber; Øine 8 (, 4 fortil i en Bue paa Mund-

randen, bag dem 2 skraatstillede paa hver Side); Mave uden

Blindsække, Sædstokke paa hver Side en langstrakt Samling af

mange smaa, tæt sammen liggende Blærer; mindre Former

Nephelis Sav.

Il Mund med 3 Kjæber; Øine 10 (utydelige, paa første Ring 4,

2 paa anden, fjerde og syvende King); Maven lige foran Tarmen

med 1 Par lange Blindsække, Sædstokke en Række af 9— 10

Blærer paa hver Side; større Former:

2) De o Kjæber store, sammentrykte, hver forsynet med et

stort Antal (c. 100) smaa fine Tænder; Maven i hele sin

Længde med sækformige Udvidelser Hirudo.

2) De 3 Kjæber smaa, ikke sammentrykte og med faa (c. 14)

plumpe Tænder; Maven foran Blindsækkene uden sækformige

Udvidelser Aulostoma Moq.-Tand.

Oversigt over Arterne:

Nephelis

:

1) Legemet ensfarvet, mørkt N. octoculata (Bergm.)

Moqvin-Taudon Op. cit. p. 302.

Malm Op. cit. p. 186.

1) Legemet med Striber eller netformige Tegninger:

2) Legemet med mørke, netformige Tegninger

N. reticidata Malm.

Moqvin-Tandon Op. cit p. 302.

Malm. p. 190.
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2) Legemet med i mørke Længdestriber . . . N. lineata MillL

N. octoculata. Var. MUlleria.

Moqvin-Tandon p. 304.

iV. qvadristriata Gr.

Familien d. Annelideii p. 149.

Budde-Lmid: Ilte Skand.

Naturfor.skerm. 1873, p. 224.

Hirudo

:

Kroppen foroven grøn med 6 rødgule Længdebaand

H. medicinalis L.

Moqvin-Tandon Op. cit. p. 327.

Malm. Op. cit. p. 169.

Kroppen foroven brun med 6 sorte Længdebaand, (undertiden

ganske mørk) H. cdhipunctata Wahlb.

Malm. Op. cit. p. 178.

Aidostovia

:

Kroppen foroven brun eller sort med uregelmæssige, mørkere

Punkter og Pletter; forneden gulgrøn . . . A. sanguisuga (Bergm.)

Moqvin-Tandon p. 313.

Malm. Op. cit. p. 180.

Da baade Malm og Tauber (Op. cit. p. 61) opfører Hæmo2)is

vorax Moq.-Tan. som dansk efter et, saaledes etiketteret, Exemplar,

som af Krøyer er taget paa Sjælland, maa jeg her udtale en

Tvivl om, hvorvidt Exemplaret virkelig svarer til sit Navn. Krøyer

har uden Tvivl antaget, at dette var Navnet paa vor almindelige

Heste igle, og heri støttet sig paa Moqvin-Tandous Autoritet,

efter hvilken Hæmopis iwrax er den i Norden almindelig fore-

kommende Art. Da Exemplaret er meget gammelt og indtørret, har

en Opskjæring af det intet Resultat givet.

Gepliyrea.

Hos de herhenhørende, indbyrdes meget forskjellige , i'ormer

er Legemet ikke segmenteret og, selv om Huden i en enkelt Af-

deling {Priapulidce) viser Ringdeling, staar denne ikke i nogen For-

bindelse med de indre Organer. Huden er som oftest stærkt for-

synet med Papiller eller Hudlogemer, som i Almindelighed gjør den

meget ru, vortet og ujævn. Mundaabningeu ligger enten ved
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Grunden af et snabelagtigt, paa Undersiden spaltet, ikke tilbage-

trækkeligt , men forøvrigt meget bevægeligt, forreste Parti eller i

Enden af en oftest smal og ofte meget lang, indkrængelig, forreste

Deel af Legemet. Med Undtagelse af, at der i en Afdeling optræde

1— 2 buskformige Vedhæng i Legemets Bagende samt i en

anden Afdeling et ringe Antal guldglindsende Børster, mangle ydre

Organer forøvrigt ganske.

jS'ervesystemet bestaar af en enkelt, ikke med Opsvulm-

ninger forsynet Bugnervesnor, som danner en Ring omkring Svælget,

der undertiden staar i Forbindelse med et, paa Kygsiden liggende,

Hjerneganglie. Paa dette findes undertiden mørke Øienpletter.

Naar undtages en enkelt Afdeling {PriapuUdæ) , løber Bugnerve-

snoren langs Krophulens indre Væg. Kun hos e)i enkelt Afdeling

(Echhcridæ) findes et virkeligt Karsystem, dannet af et Eygkar

og et Bugkar. som ved to Slynger staa i Porbindelse med hin-

anden. Hos Sipunculidæ staa en eller to langstrakte, kontraktile

Sække i Forbindelse med de, i denne Afdeling om Mundaabningen

stillede. Tentakler. Forøvrigt findes baade hos denne og de øv-

rige Afdelinger i Krophulen en Vædske, som indeholder formede

Bestanddele. Hos enkelte Afdelinger findes enkelte eller buskformig

grenede, paa Overfladen med forskjelligtformede Legemer besatte.

Organer, som snart parviis munde ind i Endetarmen {Echiuridæ),

snart danne et enkelt eller dobbelt Vedhæng i Legemets Bagende

{PriapuUdæ). De tj'des deels som Respirations- deels som

Afsondringsorganer. Tarmkanalen har i sjeldnere Tilfælde

et lige Løb, men er oftest spiralsnoet eller lagt i Vindinger. Gat-

aabningen er dorsal, i Almindelighed beliggende nær ved Legemets

Ende, sjeldnere langt fortil {Sipunculidæ). Kjønnene ere overalt

adskilte, og Kjønsstofferne dannes i Almindelighed i en uparret, i

Legemets Midtlinie og hyppigst i Bagenden liggende. Kjortel. Hos

nogle {Echiw'idæ) udføres Kjønsstofferne gjennem et mindre Tal

(2—6) af frit i Krophulen nedhængende, med en ydre og en indre

Aabning forsynede Sække. Hos en anden Afdeling {Sipunculidæ)

findes paa et lignende Sted 1—2 Sække, som imidlertid mangle en
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indre Aabniny. Begge disse Slags Sække har man sammenlignet

med Segmentalorganerue iios Auneliderne. Af Ægget frem-

kommer en, med en enkelt eller dobbelt Fimrekrands forsynet,

Larve. I Havbund levende Dyr, som benytte det foran nævnte

forreste, forlængede Parti i Ernæringens og Bevægelsens Tjeneste.

Oversigt over ramilieriie

:

1) Legemets forreste Deel danner et paa Undersiden spaltet, lang-

strakt, enkelt eller T-formigt, ikke retraktilt Afsnit (hos en en-

kelt Form kun repræsenteret af en hesteskoformig Fold), ved

hvis Grund Munden ligger; bag Munden 2 glindsende Børster

(eller 2 langstrakte Papiller; Tarmlcanal spiralsnoet) Echiuridæ.

1) Legemets forreste Deel ikke dannende et paa Undersiden spaltet,

men et cylindrisk, kortere eller længere, bredere eller smallere,

snabellignende Afsnit af forskjellig Beskaffenhed; ingen guld-

glindsende Børster bag det snabellignende Afsnit:

2) Legemets forreste Afsnit (meget langt og tyndt, næsten traad-

formigt) uden Aabning i Spidsen; ved dets Grund Munden

(; paa hver Side bag denne en Tværfure; Tarmkanal lige)

Epithetosomatidæ.

2) Legemets forreste Afsnit med Mundaabning i Spidsen:

3) Legemets forreste Afsnit meget smallere end Kroppen:

4j Legemets forreste Afsnit kan ikke trækkes tilbage;

Tarmkanal med uregelmæssige Vindinger, som udfylde

næsten hele den gjennemsigtige Bagkrop; Gataabning

i Bagenden Saccosomatidæ n.

4) Legemets forreste Afsnit indvendig forsynet med 1—

4

Retractorer; Tarmkanal oftest med regelmæssige spiral-

snoede Vindinger; ingen Deel af Legemet gjennem-

sigtigt; Gataabning i Nærheden af det snabelagtige

Afsnits Grund Sipunculidæ.

o) Legemets forreste Afsnit (retraktilt) af Bredde med Krop-

pens; (Legemets bageste Deel oftest med Vedhæng; Tarm-

kanal med lige Løb). Legemets forreste Afsnit med
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Længdefurer, det øvrige Legeme med Eingfurer; oftest

i—-2 temmelig lange, med cylindriske eller ovale Blærer

besatte, ikke retraktile, Vedhæng i Legemets bageste Deel

Priapulidæ.

Echiiiridæ.

Store eller middelstore Former med et kortere eller længere,

trindt valseformigt , meget formforanderligt Legeme, som fortil er

udtrukket i et langstrakt (undertiden længere end det øvrige Le-

geme), paa undersiden spaltet, enkelt skovlformigt eller i Spidsen i

2 Arme T-formigt ud^^det, indvendig (imrende, snabellignende

Afsnit^) (hos en enkelt Slægt er dette Parti rudimentært eller

meget kort), ved hvis Grund Munden ligger. Et Stykke bag denne

lindes paa Bugsiden (undtagen hos en enkelt Slægt) et Par bagud

rettede, bøiede, gliudsende Børster, og bag disse sees i Al-

mindelighed 1—3 Par Aabninger (; sjeldnere kun en enkelt). Hos

en enkelt Slægt findes de 2 Aabninger i Spidsen af 2 langstrakte

Papiller. Legemets bageste Deel, i hvilken Gataabningeu findes,

er undertiden omgivet med flere uregelmæssige Kredse af guld-

glindsende Børster. Indre Bygning: Hos de Former, hvor den

snabellignende, forreste Forlængelse af Legemet er T-formig udviklet,

kløver Bugnervesnoren sig ved Basis af denne, og idet de to

Grene løbe langs Eandeno af dette Parti og fortil gaa over i hin-

anden, dannes saaledes en ejendommelig Svælgring. Den lange, i

mange vide Vindinger snoede eller bugtede Tarmkanal, som har

en meget kompliceret Bygning og kan deles i 6 forskjellige Afsnit,

staar foran Gataabningeu i Forbindelse med et Par, i Krophulen

liggende, kortere eller længere, enkelte eller buskformige,

grenede. Sække, hvis Overflade er forsynet med oftest talrige,

smaa, fimrende Tragte, hvis Hulhed staar i Forbindelse med Sæk-

kenes. De tydes af nogle som Afsondringsredskaber, af Andre som

Respirationsorganer („Vandlunger"). Foruden den i Krophulen inde-

^) Dette Afsnit svarer formodentlig til Hovedlappeu hos de chætopode

Annelider.
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holdte Vædske findes desuden en saadan indeholdt i lukkede Kar,

Disse ere et Eygkar og et Bugkar, som ved to Karslynger staa i

Forbindelse med hinanden. Hos de, med den snabellignende For-

længelse udstyrede, Former forholder Bugkarret sig i denne paa

samme Maade som Nervestrengen, hvorimod Eygkarret løber igjen-

nem Midten for fortil at gaa over i Bugkarret. Kjønnene ere

adskilte, men Kjønsforskj ellen viser sig i Almindelighed kun i

Kjønskjertlens forskjellige Indhold. Kun hos Bonellia (og maaske

Tlialassima gigas) finder en mærkelig Dimorfisme Sted, idet de

meget smaa (1— 2'""'j og simpelt byggede, turbellarielignende Hanner

leve indeni Hunnerne (8—20 hos hver Hun). Den uparrede Kjøns-

kjertel ligger i Midtlinien i Legemets bageste Deel. De fra den

sig afløsende Kjønsstoffer blive efterhaanden optagne af de, frit i

Krophulen nedhængende, sækfonnige, Segmentalorganer , som nær

ved deres øverste Ende ere forsjmede med en indre, i Almindelig-

hed tragtformig, Aabning og munde ud gjennem de føromtalte Aab-

ninger i Legemets forreste Deel. Larven, som har Form som en

dobbelt Kegle, er paa Midten forsynet med to ringformige, med

Fimrehaar forsynede, Lister, mellem hvilke Munden ligger. De

herhen hørende Former leve hovedsagelig i Nærheden af Kysten,

hvor de grave sig Gange og Huller i Sandet eller opholde sig i

Spalter og Kanaler i Klipper.

Oversigt orer Slægterne:

1) Den forreste, snabellignende Forlængelse meget kort eller kun

repræsenteret af en svagt fremtrædende, hesteskoformig Fold;

ingen Børster bag Munden men to langstrakte, bagudrettede Pa-

piller, gjennem hvis Spids Segmentalorganerne munde ud (; ingen

Børster i Bagenden) Hamingia Kor.-Dan.

1) Legemet med en forreste, vel udviklet, paa Undersiden kløvet,

snabellignende, Forlængelse; bag Munden to bøiede, glindsende

Børster; Segmentalorganerne (1—6) munde ud gjennem Huller,

beliggende bag Børsterne:

2) Legemets forreste Afsnit løber i Spidsen ud i 2 Sidegrene,
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hvorved det bliver T-formigt; et enkelt, meget stort Segraental-

organ; (ingeu Børster i Bagenden) BonelUa Kol.

2) Legemets forreste Afsnit enkelt, skovlformigt ; 2— 3 Par Seg-

nientalorganer
;

(Legemets bageste Deel med flere uregel-

mæssige Kredse af glindsende Børster). . . . Echhams Cuv.

Orersigt over Arterne:

Hamingia

:

Legemet glat, Farve græsgrøn med hvidgul Mundskive; Anal-

sækkene korte , tæt buskformig forgrenede med en Firaretragt i

Enden af hver af de smalle Grene H. arctica Kor.-Dan.

Norske Nordhavs Exp.,

Gephyrea 1881, p. 20.

? //. (jlacialis Horst.

Zool. Anz. IV. Jahr.

1881, p. 448.

BonelUa

:

Legemet med smaa, mørke, spredte Hudpapiller; Farve grøn:

Snabel c. 2 Gange saa lang som det øvrige Legeme; Analsækkene

temmelig korte, oppustede, med Fimretragte paa Overfladen

B. viridis Kol.

Greef : Echiuren Nova Acta,

Nat. Cur. 1879, p. 154.

Fauna litt. Norvegiæ.

III. p. 151.

Echiuriis

:

Farve i Almindelighed graagul med mere eller mindre regel-

mæssig, ringformig ordnede Hudpapiller; 3 Par Segmentalorganer

;

Analsækkene lange og smalle, med Fimretragte^) E. PaUasii Guér.

E. forcipatus Fabr.

Greef 1. c. p. 136

og p. 146.

*) Hr. Traustedt har overladt mig det af Tauber i Ann. Dan. p. 57, Anm.

omtalte og som en Ecbiurlarve opfattede Objekt. Det er imidlertid

Hovedlappeu og de forreste Ringe af Nicomache lumbricalis.
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Epithetosomatidæ.

Denne Familie representeres af en eneste, meget lille (12™")

Form, hvis cylindriske Legeme, som bliver noget bredere fortil, her

løber ud i et meget langt (over dobbelt saa langt som Legemet)

og smalt, hult, snabellignende, men fortil blindt endende Rør,

under hvis Grund Munden ligger. Paa hver Side under Eørets

Grund findes en smal Tvær spalte og paa den indre Side af Huden

svarende til denne paa hver Side fire runde, af en sphincteragtig

Vold omgivne Aabninger. Ved dette Apparat kan der indføres

Vand i Krophulen. Den indre Bygning er kun ufuldstændig kjendt.

Af Nervesystemet kjendes kun den enkelte Bugnervestreng.

Tarmkanalen har et lige Løb. Det korte Spiserør gaar over i

en viid Tarm, der langs ned ad Ryggens Midte er forsynet med et

Muskelbaand og forresten udstyret med brede, ringformige Folder,

som rage langt ind i Tarmens Hulhed. Ingen sæk- eller busk-

formige Organer munde ind i Tarmen. En formentlig Æggestok

er fundet langs forreste Halvdeel af Tarmens Bugside, og paa høire

Side af Spiserøret er fæstet en, i Krophulen frit nedhængende, lang,

smal Sæk, som aabner sig udadtil gjennem et lille Hul under Munden,

og som formodenthg ogsaa har en indre Aabning. Den tjener uden-

tvivl til Udførsel af Kjønsstofferne.

Eneste Slægt: Epithetosoma Kor.-Dan.

Eneste Art: E. norvegkum Kor.-Dan.

Op. cit. 1881, p. 39.

Farve olivengrøn, Snabel lysere grøn.

Saccosomatidæ n.

Denne Familie er ligeledes kun representeret af en eneste,

meget lille (12™"^) Form, hvis kolbeformige Legeme bestaar af to

Afsnit, et forreste, langstrakt kegleformigt , snabellignende, og

en bageste bred ægformig. Den forreste, ikke indtrækkelige. Deel,

i hvis forreste Ende Munden ligger, er omgivet af en fast, læder-

agtig, uigjennemsigtig Hud, hvorimod Huden paa det bageste Af-
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snit er overordentlig tynd, glasklar og gjennemsigtig. I Bagenden

sees Gataabningen paa et konisk fremspringende Parti. Deu indre

Bygning er kun ufuldstændig kjendt. Af Nervesystemet kjendes

kun den enkelte Bugstreng. Tarmkanalen bestaar af et, i den

forreste, snabellignende Deel liggende, smalt Spiserør, et noget

videre, muskuløst, mavelignende Afsnit samt en i mango vide Vin-

dinger lagt, overordentlig tyndvægget Tarm. Gjennem hele Lege-

mets forreste Deel strækker sig langs Nervestrengen en meget smal

Æggestok, og paa venstre Side af denne sees en oval. Æg inde-

holdende, Sæk, som gjennem en smal, spiralsnoet Udførselsgang

munder ud i en lille Aabaing bag Mundaabningen.

Eneste Slægt: Saccosoma Kor.-Dan.

Eneste Art: S. vitreum Kor.-Dan.

Op. cit. 1881, p. 34.

SipuDCuIidæ.

Medens de fleste af denne Families Former ere af eller under

Middelstørrelse, kunne enkelte opnaa en meget betydelig Størrelse.

Det i Almindelighed langstrakte, temmelig smalle, cylindriske Le-

geme, hvis Overflade snart er temmelig glat, snart mere eller mindre

ru som Følge af Hudlegemer og undertiden viser tydelige Længde-

og Tværfurer, er paa faa Undtagelser nær fortil forlænget i et

oftest meget smallere, kortere eller længere (undertiden længere

end det øvrige Legeme), snabelformigt, indtrækkeligt Parti,

i hvis Spids Munden ligger. Munden er i Almindelighed omgivet

af en eller flere Kredse af oftest korte, hule Tentakler, og bag

disse findes ofte i en større eller mindre Deel af Snabelens Længde

spredte eller i regelmæssige Einge ordnede, bagtil rettede Hager.

Gataabningen ligger høit oppe paa Rygsiden, undertiden nær ved

Snabelens Basis, ludre Bygning. Den enkelte Bugnervestreng

danner fortil en Ring omkring Svælget, paa hvis Rygside findes et

stort Hjerneganglie. Snabelen er forsynet med 1—4 Re trak-

tor er. Medens Kroppens Muskulatur i Almindelighed danner et
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sammenhængende Lag, kunne Musklerne undertiden optræde som

adskilte Strenge. Tarmkanalen kan deles i Spiserør, Tarm og

Endetarm, af hvilke Tarmen er mere eller mindre regelmæssig

spiralsnoet og undertiden befæstet til en, i dens Akse løbende, Muskel

(Aksemuskel). Desuden findes Muskler, der paa forskjellige Steder

fæste Tarmkanalen til Kropvæggen, saaledes i den forreste Deel af

Spiserøret, i den sidste Deel af Endetarmen og ved Endetarmens

Grændse mod den spiralsnoede Tarm. Sjeldnere findes de i hele

Tarmens Længde. Af Kar findes kun — med Undtagelse af nogle

ejendommelige, ved Indkrængning af Pcritonæum i Muskellaget

dannede. Hudkar hos Sipunculus — en eller to langstrakte, kon-

traktile Sække langs Spiserøret, som ved en King omkring Svælget

staa i Forbindelse med Tentaklerne, af hvilke deres Tilstedeværelse

synes betinget, idet de mangle, hvor disse ikke findes. Desuden

findes i Krophulen en. Celler indeholdende, Vædske. — Under Sna-

belens Grund er fæstet 1 eller 2, i Almindelighed smalle, rør-

formige, i Krophulen frit nedhængende, Sække — de saakaldte

„S egm entalorgan er" — som ere forsynede med en ydre Aab-

ning. De opfattes af Nogle som Udførselsapparat for Kjønsstofferne,

af Andre, som nægte Tilstedeværolsen af en indre Aabning, som

Afsoudringsredskaber. Ved Grunden af Bugretraktorerne er der

fundet et Par traadformige, bugtede Legemer, hvis Betydning lige-

ledes er ubekjendt. Kjønnene ere adskilte. Æg og Sæd dannes

paa Indersiden af to tynde, blindsækformige Membraner, som om-

give den midterste Deel af Tarmkanalen; men da de let sønder-

river, kan det i mange Tilfælde se ud, som om Kjøusstotferne dan-

nedes af frit i Krophulen omkringsvømmende Cellegrupper. Hvor-

ledes Kjønsstofferne udføres, er ubekjendt. Af Ægget fremgaar en,

med et Eimrebelte og undertiden med Øienpletter forsynet, Larve-

form. I Havbund levende, undertiden borende, Former.

Oversigt over Slægterne :

1) Legemets forreste Deel med en retraktil, snabelagtig For-

læn<?else

:
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2) Snabel med, i en eller flere Kredse ordnede, traadformige

eller fjerformige Tentakler, som staa i Forbindelse med Kar;

(1—4 Ketraktorer;) Gataabning noget bag Snabelens Grund:

3) Tentakelkraven ved dybe Indbugtninger delt i 10 Tunger,

af bvilke hver er fjerformig besat med Tentakler; (i liver

Indbugtniug to enkelte Tentakler; indenfor Tentaklerne

en bred, skjoldformig Mundskive) Stephanostoma Kor.-Dan.

3) Tentaklerne ikke ordnede i fjerformige Grupper:

4) Tentaklerne i Ilanden fjerformigt indskaarne eller lap-

pede; Huden med tydelige Længde- og Tværribber

(o: Længde- og Eingmusklerne danne adskilte Strenge);

4 Eetraktorer; Tarmlianalen er i hele sin Længde ved

fine Muskler fæstet til Kropvæggen; (Legemets bageste

Deel glat, glanslignende, ved en Fold afsat fra det

øvrige Legeme) Pliallosoma n. g.

Bipunculus pp. Aut.

A) Tentaklerne ikke indskaarne; Hud høist (og sjeldent)

med tydelige Læilgderibber; 1—4 Eetraktorer; Tarm-

kanal ilike i hele sin Længde fæstet til Kropvæggen;

(herfra afviger Phascolosoma Strombi):

5) En, af talrige smaa Chitinlegemer sammensat, skjold-

formig Dannelse ved Basis af Snabelen og en i

Legemets bageste Ende (; en bagtil i to Grene kløvet

Eetraktor) Aspidosiplion Dies.

5) Ingen skjoldformige Dannelser (1—4 Eetraktorer)

Phascolosoma Leuck.

2) Snabel (længere end Kroppen) uden virkelige Tentakler, men

omkring Munden med større eller mindre bladformige eller

papilformige Fremspring; ingen Kar; Gataabning lidt foran

eller ved Snabelens Grund (; 1—4 Eetraktorer)

Petalostoma Kef.

Onchnesoma Kor.-Dan.

1) Legemets forreste Deel uden snabelagtig Forlængelse (; Legemet

tæt besat med Papiller; den forreste Deel skjolddannet med en
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lille, fremstaaende, rund Mimdaabning; ingen Tentakler; ingen

Kar) Tylosoma Kor. -Dan.

Oversigt over Arterne:

Stephanostoma

:

16 Tentakler i hver Gruppe; bag Tentakelkraveu en halsformig

Indsnævring; Snabel omtrent af Kroppens Længde; 4 Eetraktorer;

Hud fast, læderagtig; Farven paa Kroppen olivengrøn, Snabelen

lysere med rosenrød Hals; Muudskiven lys med 10 røde Striber,

Tentakler rosenrøde S. Hanseni Kor.-Dan.

Op. cit. 1881, p. 9.

PhaUosoma

:

Dén Legemets bageste Deel begrændsende Hudfold danner en

ringformig Vold; Tentakler 8; Længderibbef svage

P. norvegicum (Kor.-Dan.)

Op. cit. 1877, p. 123.

Hudfolden bøier fra begge Sider ned imod Bugsiden og løber

ned til Legemets Ende, hvorved dannes en fortil og bagtil udvidet

Længdefure; Tentakler 12; Længderibber meget stærke

P. priapuloide (Kor. -Dan.)

Op. cit. 1877, p. 126.

Aspidosiphon

:

Hele Kroppens Overflade besat med talrige smaa Chitinlegemer

:

Snabel kortere end Kroppen og forsynet med henved 80 Kinge

med Torne; det bageste Skjold næsten kegleformigt, sammensat af

en Kreds af Trekanter, adskilte fra hverandre ved radiære Furer;

ingen Ringe udenom Skjoldet (?) A. mirabilis Théel.

Bibang till Sv. Vet. Ak. Haudl.

3.B. 1875-76, Nr. 6, p. 17.

Snabel dobbelt saa lang som Kroppen og overalt besat med

Torne (i c. 600 Ringe); det bageste Skjold fladt, besat med mange

uregelmæssige Kredse af Chitinplader, af hvilke de yderste større

ere tungeformige, de indre afrundede; udenfor Skjoldet 5—6 Ringe

A. armatuiii Kor.-Dan.

Op. cit. 1881, p. 4.
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Phascolosoma

:

1) Fra Segmentalorgauernes Befæstigelse danne Længdemusklerne

sondrede Strenge og ikke noget sammenhængende Lag (; 4 Re-

traktorer :

2) Hud ganske glat; Segmentalorganer korte; Snabel noget

over ^/3 af Dyrets Længde ( ; meget talrige Tentakler i flere

Rækker) {P. Gouldi Pourt.)

Keferstein i Zeits. wiss.

Zool. 15. B., 1865, p.434.

[Nordamerika.]

2) Hud overalt tæt besat med Papiller, som i Snabelens bredere

Deel ere større og danne et bredt Belte; Segmentalorganer

meget lange, c. V4 af Kroppens Længde; Snabel omtrent af

Dyrets halve Længde; (Mundaabningen er en Tværspalte

med en bredere nederste og en smallere øverste Læbe, fra

hvilken udgaar c. 30, i 2 Rækker ordnede, Tentakler)

P. Lovéni Kor.-Dan.

Op. cit. 1877, p. 128.

1) Længdemusklerue danne et sammenhængende Lag:

3) En enkelt Retraktor (; 8—10 Tentakler):

4) Kroppen rustfarvet, overalt tæt besat med temmelig store,

faste, flade, ophøiede Skjæl; Snabel omtrent 2V2 Gange

saa lang som Kroppen; et pærcformigt Segmentalorgan

;

Refraktoren udspringer fra Kroppens bageste Deel med 4

korte Rødder P. sqvcanatum Kor.-Dan.

Op. cit. 1877, p. 130.

4) Kroppen klar, perlemorglindsende, glat; Snabel af Længde

med Kroppen; 2 temmelig lange Segmentalorganer; Re-

traktoren udspringer bag Kroppens Midte med 2 temmelig

lange Rødder P. Lilljehorgi Kor.-Dan.

Op. cit. 1881, p. 3.

3) 2 eller 4 Refraktorer:

5) 2 Refraktorer:

6) Den ene Retraktor (meget bred) udspringer paa Ryg-

siden, don anden (meget tynd) paa Bugsiden; (begge

udspringe med 2 Rødder i Legemets bageste Deel;
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Tarmens Slyngninger vide, meget lidt spiralsnoede:

(1 Segmentalorgan ; Tentakler 20; Snabel af Længde

med eller meget længere end Legemet; meget variabel

Art: Snabelens forreste Deel er oftest hovedformig op-

svulmet og i forskjelligt Omfang forsynet med Hager;

bag Legemets Midte ofte et bredt Belte af mørke Hud-

legemer; opholder sig i tomme Snegleskaller og Orme-

rør, som de forøvrigt udfylde med Sand^)

P. Stromhi Mont.

Tlit3el Op. cit. Nr. 6, p. 3.

6) Begge Refraktorer paa Bugsiden; Tarmens Slynger

mere eller mindre stærkt spiralsnoede:

7) Snabelens forreste Deel forsynet med Kredse af

Hager eller Kroge:

8j Kroppen glat; Snabelens forreste, næsten kugie-

formige. Deel forsynet med 10—12 Ringe af stærke

Hager; Tentakler 20—24; 2 Segmentalorganer

;

de 2 Retraktorer udspringe omtrent fra Midten

af Legemet P. abyssorum Kor.-Dan.

Op. cit. 1877. p. 131.

8) Kroppen besat med spredte, fremragende, flade

Papiller, som i Bagenden og ved Snabelens Grund

ere brunsorte; Snabelens forreste, noget opsvul-

mede Deel med 4 uregelmæssige Ringe af tykke,

stærkt krummede Hager; Tentakler c. 16; et

Segmentalorgan; de 2 Retraktorer, af hvilke den

ene i en Strækning er spaltet, udspringe i for-

') Théel bar af denne Art — maaske med Rette — daunet en ny Slægt,

PJiascolion, og betragter de forstjellige Varieteter som selvstændige

Arter. Da jeg imidlertid, som tidligere omtalt, i min Bearbeidelse af

de nordiske Gepbyreer bar maattet støtte mig til Koreus og" Daniel-

sens Arbeider, og disse Forfattere udtale sig imod en saadan Opfattelse,

idet de erklære, at tiere af de andi'e Pbascolosoma-Arter f Ex. P. sqva-

matuvi med lige saa god Grund kunde danne en ny Slægt og vise

lige saa stor Variation som P. Stromhi, saa bar jeg for den eensartede

Behandlings Skyld været nødt til ogsaa i dette Punkt at følge disse

Forfatteres Opfattelse.

*18
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skjellig Høide, noget foran Legemets bagoste

Deel P. pallklum Kor.-Dan.

Op. cit. 1877, p. 132.

7) Snabelens forreste Deel uden Kredse af Hager eller

Kroge; (2 Segraentalorganer)

:

9) Hud besat (sparsomt) med store, fingerformige

Papiller; (Hud tynd; 20—30 lange Tentakler,

Retraktorerne udspringe fra Legemets midterste

Trediedeel) P. digitatum Théel.

Op. cit. p. 11.

9) Hud uden fingerformige Papiller:

10) Hud tyk, ru, uren graa eller graasort; Snabel

mindst saa lang som Legemet; Tentakler

(c. 20) korte ; Eetraktorerne udspringe fra Le-

gemets midterste Trediedeel P. ere7nita Sars.

Kor.-Dan. Op. cit.

1877, p. 134.

10) Hud tynd, gjennemsigtig; Snabel 2'^ /i Gang

saa lang som Legemet; Tentakler (c. 20)

temmelig lange, traadformige ; Retraktorerne

udspringe lidt foran Legemets bageste Deel

P. pT/rifoi^me Théel (non Dan.)

? P. proceriiin Mob.

Op. cit. 1877, p. 157.

5) 4 Retraktorer

:

11) Snabelens forreste Deel forsynet med Hager eller

Kroge

:

12) Hud ru, tyk, læderagtig; 3 Segmentalorganer

;

(Snabel sparsomt forsynet med næsten retlinede

Kroge) P. validum Théel.

Op. cit. p. 7.

12) Hud, i det mindste i Størstedelen af Dyrets

Længde, glat; 2 Segmentalorganer; (smaa Papiller

danne et mørkere farvet, bredt Belte i Snabelens

og Legemets bageste Deel):
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13) Snabel bag Tentaklerne med en glat Eing

og bag denne en King af fine, spredte Hager;

talrige Tentakler i flere Rækker; Tarmen

med 14—16 Slyngninger

P. Harveyi Forb.

Kor.-Dau. 1877, p. 136, p. 154.

P. luUum Théel.

Op. cit. p. 5.

13) Snabelens forreste, noget opsvulmede Deel

med 8—10 Ringe med Hager; 16 Tentakler

i en enkelt Række; Tarm med c. 50 Slyng-

ninger P. vulgare Blainv.

Kor.-Dan. 1877, p. 139, p. 154.

P. duhium Théel.

Op. cit. p. 6.

11) Snabelens forreste Deel uden Hager eller Kroge; (2

Segmentalorganer; talrige Tentakler):

14) Hud overalt besat med smaa, spredte Papiller;

Farve blaalighvid eller perlegraa med Perlemor-

glands; Bugretraktorerne udspringe i Legemets

midterste Trediedeel, Rygretraktorerne i den for-

reste Trediedeel P. margaritaceum Sars.

Kor.-Dan. Op. cit. 1877,

p. 135, p. 154.

P. albidum Théel.

P. fulgens Théel.

Op. cit. p. 8.

14) Hud overalt tæt besat med flade Papiller; Farve

rustbrun; Bugretraktorerne udspringe i den ba-

geste Deel af Legemets forreste Trediedeel, Ryg-

retraktorerne i Linie med Gataabningen

P. papUlosum^) Thomps.

Kor.-Dan. Op. cit. 1877, p. 138.

Petalostonia

:

1) Snabelens forreste Fjerdedeel besat med mange regelmæssige

Rækker Hager (; Snabelen dobbelt saa lang som Kroppen; Hud

') Denne Art er ved saa ringe Forstjelligheder skilt fi-a den foregaaende,

at man kunde fristes til at opfatte den som en Varietet af denne.

18*
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glasklar; Retraktoren udspringer fra Midten af Kroppen; (et

Segmentalorgan) P. glaciale (Kor.-Dan.)

Op. cit. 1881, p. 8.

1) Snabelen uden Hager; (et Segmentalorgan; Legemet besat med

smaa Papiller, som paa Snabelen danne Længderækker; Farve

grøn)

:

2) Snabelen mange Gange længere end den pæreformige Krop;

Mundaabningen med nogle faa flade Lapper; Retraktoren ud-

gaar fra Legemets bageste Ende . P. Steenstnqyi (Kor.-Dan.)

Op. cit. 1877, p. 142.

? Ph. minuttim Mob.

Pomm. II, p. 156.

2) Snabelen høist 2 Gange saa lang som den køUeformige Krop^l;

Mundaabningen med en Kreds af smaa Papiller; Retraktoren

ndgaar fra Legemets bageste Fjerdedeel P. »S'a?^s/ (Kor.-Dan.)

Op. cit. 1877, p. 143.

Tylosoma

:

Papillerne paa begge Endeflader meget tætstaaende, konisk til-

spidsede, ellers runde, flade; i Kroppens bageste Ende en tydelig

Grube; et Segmentalorgan; Retraktoren udgaar fra Legemets bageste

Deel med to stærke Rødder, som udgjøre næsten dens halve Længde,

og af hvilke den ene er dobbelt saa bred som den anden; Farve

lysebrun med mørkebrune Papiller i Legemets forreste Ende

T. lAitkeni Kor.-Dan.

Op. cit. 1877, p. 145.

Priapulidæ.

Større eller mindre Former med et cylindrisk, ikke meget lang-

strakt, overalt omtrent lige bredt, Legeme, som kan deles i 2 eller

o Afsnit: Snabelen, det egentlige Legeme og et eller to (, hos

en enkelt Form manglende) buskforrnige Vedhæng i Legemets ba-

geste Deel. Snabelen, den ved mange Muskler retraktile, fon-este

') Med Hensyn til dette Forhold er der tre temmelig forskjellige An-

givelser. I Beskrivelsen angives Kroppens Længde til S""™ og Sna-

belens til 2'""i, og under Artsdiagnosen siges der, at Snabelen er lidt

længere end Kroppen. Af de to Figurer viser den mindste en Snabel,

der er dobbelt saa lang som Kroppen, og den største en, der omtrent

er af Kroppens Længde.
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Deel af Legemet, som uiuiertidon kan være noget bredere end dette

og omtrent udgjør Vs—Vu af dettes Længde, er ndvendig forsynet

med Længderibber, som bære smaa Spidser eller Tænder. Det

egentlige Legeme er forsynet med tydelige Ring fur er og mere

eller mindre, undertiden meget stærkt forsynet med blødere eller

liaardere Papiller eller Spidser. De føromtalte Vedhæng, som

kunne være tilstede i enkelt eller dobbelt Tal, bestaa af en Imnl

Stamme, som staar i Forbindelse med Krophulen og er besat med

og staar i Forbindelse med ligeledes hule, langstrakt ægformige

eller næsten cylindriske Blærer. I Enden af Stammen findes en

Pore, og formodentlig staar dette Apparat i Ee spir at i o uens Tje-

neste. Hvor Vedhæng mangle, mangler ogsaa en Pore. Indre

Bygning. Den enkelte Bugnervesnor ligger mellem Huden og

Ringmuskellaget og er fortil forsynet med en Ring omkring Svælget.

Tarmkanalen, som har et lige Løb, bestaar af tre Afsnit: Svælg,

Mellem- og Endetarm, af hvilke det første indvendig er forsynet

med, bagtil i Størrelse aftagende og i Form forskjellige. Tænder,

som vender Spidsen bagtil og indad. De forreste og største af

disse (5) springe frem i Mundaabningen. Gataabningen ligger i

Enden af det egentlige Legeme. Kar skulle mangle, derimod findes

i Krophulen en, Celler indeholdende, Vædske. Segmentalorgauer

mangle. Kjønnene ere adskilte, men uden ydre Forskjel. I Le-

gemets bageste Deel ligge de to langstrakte Kjønskjertler, som enten

kunne være af samme eller forskjellig Bygning hos Han og Hun.

Det Sidste er Tilfældet hos Priapulus (og maaske Pripuloides),

hvor S æd s fokkene ere lappede. Æggestokkene lamelløse. Fra

hver Kjønskjertel fører en Gang ud ved Siden af Gataabningen.

Oversigt over Slægterue:

1) Legemet bagtil forsynet med 1— 2 buskformige Vedhæng;

Snabel Vs

—

^U af Legemets Længde; Legemet med spredte Pa-

piller eller Spidser; Længdemusklerne danne sondrede Strenge:

2) Legemet med et enkelt Vedhæng Priapulus Lam.

2) Legemet med et dobbelt Vedhæng Priapuloides Kor.-Dan.
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1) Legemet bagtil uden Vedhæng; Snabel S'io—Vu af Legemets

Længde; Legemet temmelig tæt besat med smaa Torne; Længde-

musklerne danne et sammenhængende Lag Halkryptus v. Sieb.

Oversigt orer Arterne:

Priapulus

:

Snabel forsynet med 25 Længderibbér; 8 lange Retraktorer,

korte Eetraktorer indtil 14; Halevedhængets Blærer langstrakte,

smalle, de bageste ikke større end de øvrige . . P. caudatus Lam.

Ehlers Zeits. wiss. Zool.

IL B. p. 208.

Kor.-Dau. Op. cit. 1877, p. 150.

Priapidoides

:

Snabel forsynet med 25 Længderibber; 8 lange og 10— 12

korte Retraktorer; Kroppens 6 bageste Ringe ere paa deres nederste

Rand besatte med Pigge; Svælget med 8 Rækker Tænder; Hale-

vedhængets Blærer ægformige, de bageste størst

P. typicus Kor.-Dan.

Op. cit. 1877, p. 146.

Ilalivryptus

:

Snabel med 25 Længderibber; 10 smalle Retraktorer

H. sp'mulosus v. Sieb.

Ehlers Zeits. wiss. Zool.

11. B., p.401.

Chætosnathi.

Middelstore eller mindre, langstrakte, smalle, teenformige, gjeu-

nemsigtige Dyr, hvis Legeme kan deles i tre, ved Tværskillevægge

fra hverandre adskilte Afsnit, Hoved, Krop og Hale, af hvilke de

to sidste ikke ved nogen ydre Indsnøring ere adskilte fra hinanden.

Det tydelig afsatte, afrundede, noget flade Hoved er forsynet med

et Par smaa, tre Linser indeholdende, Øine samt væbnet med to

Slags Chitinlegemer, nemlig Pigge og Gribehager. De smaa, kegle-

formede Pigge, som sidde paa Hovedets forreste eller Begyndelsen
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af dets Siderande, ere orduede i en eller to Eækker paa hver Side

foran den, som en Længdespalte dannede, paa Undersiden liggende,

Mund. De sabel- eller seglformige, vandret stillede Gribeliager,

som omtrent ere af Længde med Hovedet, udspringe i et Tal af

6—10 paa hver Side lidt foran Hovedets bageste Siderand. De

kunne bevæges i Vifteform og lægges sammen, saa at de dække

hverandre. Deels til Støtte for de nys nævnte Pigge og Hager,

deels til Befæstigelse for Muskler tjene tre Par chitinagtige Skinner

eller Støtte pi ad er. Et forreste Par ligger over Sidepiggene, et

Par i Baghovedet over Gribehagerne og et tredie Par, modsat dette,

paa Undersiden og noget fortil. Hovedet er desuden forsynet med

en saakaldet „Hovedkappe", dannet af to tynde Hudfolder, som,

idet de udspringe paa hver sin Side af Hovedets Midtlinie, bøie

em paa Undersiden og, med Uudtagelse af det øverste Midtparti,

omgiver Grimdeu af Hovedet og ligeledes største Delen af Gribe-

hagerne som med en fortil aaben Kappe eller Kaabe. De to føl-

gende Afsnit, Krop- og Halesegmentet, af hvilke det sidste snart

kan være længere end det første, snart kun c. ^U Deel af dettes

Længde, ere forsynede med tynde, vandrette, af fine Traade støt-

tede. Finne udbred ninger, nemlig en eller to Sidefinner paa hver

Side samt en uparret Halefinne. Indre Bygning. Et Hoved- eller

Svælgganglie staar ved to Grene i Forbindelse med et, i Lege-

mets forreste Trediedeel liggende, Bugganglie, hvorfra udstraale

en Mængde rigt forgrenede Nervestammer. Af S ands e organer

findes Følebørster samt noget bag Hovedet en fimrende Eing

(Lugteorgan?). Tarmkanalen, som er baandformig sammen-

trykt, strækker sig i lige Løb igjenuem Kroppen, idet den deler

Krophuleu i to Sidehalvdele. Gataabningen er ventral og findes

(se ovenfor) snart i eller lidt bag Midten, snart i Legemets bageste

^/s Deel. Halesegmentet er ligeledes ved en Længdeskillevæg deelt

i to Sidehalvdele. Kjønnene ere adskilte. Æggestokkene ere

to langstrakte, cylindriske Sække, som ligge en paa hver Side langs

Tarmens bageste Halvdeel og med deres ombøiede Udførselsgange

munde ud li.a'e over Sidefinnerne. I den forreste Deel af Hale-
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segmentet, lige bag Æggestokkene, ligger paa liver Side en meget

mindre, men ligeledes langstrakt, smal Sædstok, hvis Celler

gruppeviis afløse sig for at udvikle sig videre i Halesegmentets to

Hulrum. Omtrent midt paa Halesegraentet sees paa hver Side en

meget tynd Udførselsgang , som fører den modne Sæd ind i en,

undertiden stærkt fremspringende, oval Sædblære, som aabner sig

udad. Ingen Forvandling.

Oversigt over Slægterne:

To Par tydelig adskilte Sideiinner, af hvilke det første tilhører

Kropsegmentet, det andet er fælles for Krop- og Halesegmentet

Sagitta (Slabb.)

Et Par Sidefinner, fælles for Krop- og Halesegmentet

Spadella Lugrhs.

Oversigt over Arterne:

Sagitta

:

Gribehag-er (af mørkere FaiTe) G— 7; Pigge i første Piække

o—4, i anden 5— 7 ; stor Afstand mellem Finnerne ; Halesegmentet

c. ^U af Kropsegmentets Længde; Længde indtil G— 7*^'"

.S', hexaptera d'Orb.

O. Hertwig i Jenaische

Zeits. f. Naturw. B. 14.

1880, p. 254.

Gribehager (af lysere Farve) 8—10; Pigge i første Række 5,

i anden 10— 15; tydelig Afstand mellem Finnerne; Halesegmentet

c. ^/-s af Kropsegmentets Længde; Længde indtil VI2'""

S. hipunctata Guoy. & Gaim.

O. Hertwig op. cit. p. 258.

Spadella

:

Gribehager 8—9 med knæformig ombøiet, tydelig afsat Spids;

en enkelt Række af 23—26 Pigge paa hver Side; Halesegmentet

meget mindre end Kroppen S. hamata 31ob.

O. Hertwig op. cit. p. 268.
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Balanoglossi.

Middelstore eller mindre, langstrakte, cylindriske eller noget

nedtrykte Former, hvis forreste Deel er en længere eller kortere,

ægformig, deelviis hiiul, muskuløs Sæk, den saakaldte Snabel,

som ved sin Basis har en fimrende Pore, hvorigjennem den kan

optage Yand. Ved Udstrækning og Sammentrækning af denne

Snabel, som ikke staar i nogen Forbindelse med Tarmkanalen, be-

væger Dyret sig og graver sig ned i Sandet. Nedgravet i Sandet

stikker dette Parti op af Eøret og tilfører Munden friskt Vand.

Denne Snabel er fæstet til den forreste Deel af et, ligeledes mu-

skuløst, men cylindrisk eller fiirkantet Parti, som kaldes Kraven,

og paa hvis forreste Flade Mun da åbning en findes, lige under

Snabelens Tilhæftning. Bag den, ved en dyb Fure afsatte, Krave-

deel følger et meget længere Parti, i hvilket vi kunne sondre mel-

lem to, gule Kjertier indeholdende, S ide de le og et opad vendende,

mere hvælvet Midtparti, som ved en Længdefure er deelt i 2

Halvdele og kan vise en utydelig Kingdeling. I Sideranden af det

stærkt afsatte Midtparti sees paa hver Side en Række Huller eller

Spalter. Dernæst følger et Parti, som paa sin øverste Side har

lignende gule Kjer tier, som fandtes i de nys nævnte Sidedele.

Bagtil aftage de i Tal, men undertiden optræde imellem og bagved

dem Le ve rudkrængning er af brunguul Farve. Tilsidst kommer

et kortere eller længere, noget fladt, undertiden ringdeelt Hale-

parti. Den forreste Deel af Tarmkanalen, det saakaldte Gjælle-

parti har et ottetals- eller timeglasformigt Gjennemsnit og bestaar

saaledes af et øverste og et nederste, i Forbindelse med hinanden

staaende, Hulrum, af hvilke det øverste indeholder et med Dyrets

Alder tiltagende Tal af parrede Gjælleposer, som aabne sig udad

gjennem de før omtalte Porer eller Spalter. Dette Gjælleapparat

er støttet af et chitinagtigt Skelet, som paa hver Side bestaar

af en Række parallele Stave, ordnede saaledes, at den midterste

af hver tre Stave paa Siden gaar bueformig over i den midterste

af de tre næste, medens de to yderste danne en (heel eller i Midten
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afbrudt) Bue med de tilsvarende Nabostave. Fra deu øverste Deel

af dette Gjælleskelet gaa to sammenløbende Grene op i Kraven og

støtte Snabelens Grund. Karsystemet bestaar af et Eygkar og

et Bugkar, som danne fine Karnet i de forskjellige Organer. Ved

Grunden af Snabelen findes et, i Forbindelse med Ejgkarret staaende,

Hjerte. Den lige Tarmkanal ligger ikke ganske frit i Krop-

bulen, men er i den øverste og nederste Midtlinie umiddelbart og

forøvrigt ved Bindevæv forbundet med dennes Vægge. Indvendig

er den foroven og forneden i Midtlinien forsynet med en Fimrefure.

Til Nervesystemet benregnes et, fra Epidermiscellerne bidrørende,

Net af meget fine Traade, som paa flere Steder danne mægtige

Strenge. Saadanne Strenge løbe langs Ryggens og Bugens Midt-

linie og ere forbundne ved en Ring i Kraven. En anden Ring,

som staar i Forbindelse med den første, findes ved Snabelens Grund.

Kjønnene ere adskilte, og Kjønsorganerne ere de forben omtalte,

paa Siderne af og bag Gjællepartiet liggende, Kjertier. Kjønsfor-

skjellen viser sig kun i Kjønskjertlernes forskjellige Indbold og

Farve. Æggestokkene ere rødlige, Sædstokkene hvidlige. Af Ægget

fremgaar en fimrende Larve {Tomaria), som fortil har en lignende,

stærkt afsnøret, ægformig Deel som det voksne Dyr.

Eneste Slægt: Balanoglossus d. Chiaje.

Art:

Snabel saa bred som bøi; Kraven dobbelt saa bred som høi;

de Gjællerne støttende Stave uden lodrette Tremmer; ingen Lever-

udkrængninger; Ringdelingen i Legemets bageste Deel utydelig

B. Kujjpferi^) Will.-Subm.

Gottinger Nachrichten 1870, p. 478.

Zeitscb. wiss. Zool. 2L B., p. 485.

I Grønland bar jeg et Par Gauge ved Skrabning i Smallesund

ved Egedesminde seet Brudstykker af en Balanoglossus-Art , som

turde være identisk med B. Kuppferi.

Den af Willemoes-Suhm givne Afbildniug af det, Gjællerne støttende,

Cbitinapparat er urigtig.
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Trykfeil, Rettelser og Tilfaielser til dette Arbeides

farste Halvdeel.

Pag. 169 (Særtryk p. 12).

Den ældre Opfattelse, at Børsterne ere dauuede ved Indkræng-

ninger af Integuinentet, maa vige for den, først af Claparéde ud-

talte, modsatte Opfattelse, i Følge hvilken Børsterne udvikles i luk-

kede Follikler og først senere gjennembryde Integumentet. Et vig-

tigt Vidnesbyrd for denne sidste Opfattelse leverer den til Familien

Enchytræidæ børende '^\?Qgi Anachæta, bos hvilken Børsterne mangle,

men ere representerede af stærkt udviklede, encellede Hypodermis-

kjertler.

Pag. 180 (Særtryk p. 23).

Familien Nephthydæ flyttes ben ved Siden af Spionklæ.

Pag. 183 (Særtryk pag. 26) øverst.

,Eygparapodier bære enten mere eller mindre stive eller

mere eller mindre tynde, baarformige eller paa samme Tid begge

Slags Børster"

læs: .... Eygparapodier bære deels mere eller mindre stive,

deels mere eller mindre baarformige Børster.

Den først givne, urigtige Fremstilling er begrundet i, at en

ny Aphrodita-YoYm i Kjøbenhavns zool. Museum syntes at mangle

de stive Børster. Ved en omhyggeligere Undersøgelse har jeg

imidlertid fundet disse.

Pag. 193 (Særtryk p. 36).

Til Diagnosen for H. villosa føies efter Fremstillingen af Bør-

sternes Bygning:

.... med tæt sammen liggende, lige lange og smalle Grene.

Pag. 196 (Særtryk pag. 39).

I Stedet for Polynoe scolopendrina sættes P. Johnstoni ilarz.

Marenzeller: Sitzungsber. d. K. K. Akad. d. Wissenschaften. Bd. LXIX.

1874, p. 13.

Pag. 223 (Særtryk pag. 66) Anmærkn. ^)

, „ (r/ycerfcZæ" læs Goniadldæ.
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Pag. 224 (Særtryk p. 67).

Den givne Fremstilling af Overkjæbernes Bygning hos Lum-

brinereis rettes til:

forrest 1 eller 2 smaa, bag dem et stort, med en Række stærke

Tænder, udenfor det et langstrakt, opad tilspidset, liornformigt

(Tangen) og bagest et fladt trekantet (Bærestykket). Desuden kan

der udenfor de forreste optræde et pladeformigt og udenfor den

øverste Deel af Tangen et smalt, langstrakt Stykke.

I den tilsvarende Fremstilling af Kjæberne hos Paractius rettes

„øverste" og „nederste" til forreste og bageste.

Pag. 225 (Særtryk pag. 68).

Som Synonym til L. fragilis opføres L. vihmta Théel Op. cit.

pag. 42, hvorimod Henvisningen til Ehlers stryges eller betegnes

som tvivlsom.

Som Forskjel mellem L. minuta og L. fragilis fremhæver Théel

foruden Forskjel i Kjæbebygningen særlig Haarbørsternes og Krog-

børsternes forskjellige Optræden, idet der hos L. minuta i de første

c. 70 Ringe optræder baade Haarbørster og Krogbørster, medens

hos L. fragilis de første nogle og Tyve Ringe skulle have lutter

Haarbørster. Jeg har allerede i Diagnosen for L. fragilis gjort

opmærksom paa, at Krogbørsternes Optræden er afliængig af Dyrets

Alder, idet de optræde længere fremme hos yngre Individer. Jeg

har saaledes hos yngre Dyr truffet dem sammen med Haarbørster

fra 10de Ring og hos ældre først fra 30te. Formodentlig ville de

hos ganske unge Individer findes paa alle de forreste Ringe. (Se

pag. 136, Anm.)

I sin Sammenligning af Kjæberues Bygning hos de to Arter

gaar Théel ud fra den af Ehlers givne Fremstilling af Kjæbebyg-

ningen hos L.fragilis (Ehlers: Borstemviirmer pag. 397, Tab. XVII,

fig. 10); men denne Fremstilling stemmer ikke med Kjæbebygningen

hos tiere, af mig undersøgte, Exemplarer fra Grønland og Island.

Disses Kjæbebygning stemmer derimod overens med Théels Frem-

stilling af Kjæberne hos L. minuta.
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Pag. 226 (Særtryk pag. 69).

Den givne Fremstilling af Overkjæbernes Bygning hos Onuphidce

rettes paa følgende Maade: Forrest findes 1— 2 smaa, bag dem paa

venstre Side 2 og paa liøire Side 1 stor, savtakket Plade; udenfor

dem paa liver Side et tilspidset tang- eller hornformigt Stykke

(Tangen) og bagest paa hver Side et fiirkantet, pladeformigt (Bære-

stykket).

Pag. 229 (Særtryk pag. 72).

Fremstillingen af Overkjæbernes Bygning hos Euniddæ rettes

paa følgende Maade: Det uparrede Stykke paa venste Side slutter

sig i Størrelse og Form snart til de forreste smaa Stykker, snart

til de bag disse liggende store, tandede Plader. Forøvrigt er

Kjæbebygningeu en lignende som hos Onupkidæ.

Pag. 238 (Særtryk pag. 81).

I Oversigten over C«staZ«a-Arterue er glemt C. multlpapillata

Théel Op. cit. pag. 38, som udmærker sig ved følgende Karakterer:

5 Par Følercirrer, der ligesom Cirrenie ere tydeligt loddede; Svælg

i Eanden med 24 langstrakte Papiller, ordnede i 4 adskilte Kækker:

øverst 8, paa hver Side 7 og nederst 2; ingen Rygbørster, men 2

Støttenaale.

Pag. 240 (Særtryk pag. 83).

I Oversigten over Slægterne er glemt Ålacrochæta clavicornis^)

(Sars), som Lang er han s mener bør regnes til Familien Girratulidæ,

cndskjøudt den afviger fra denne Familie i at have Følere paa

Hovedlappeu samt sammensatte Børster. L. erklærer, at den umulig

kan regnes til Syllidæ, men angiver ingen Grunde for denne Mening.

Derimod fremdrager han som Støtte for sin Paastand, at Følere og

sammensatte Børster ligeledes ere fundne hos Heterocirrus fronti-

Jilis Gr. (Marion & Bohr.: Annelides du Golfe de Marseille, Annal,

d. Scieuc. nat. Zool. 6. Ser., T. II, 1875, p. 64), som desuagtet hen-

føres til Familien Cirratulidæ. Denne Henførelse maa jeg imidler-

tid ogsaa anse for urigtig, saa meget mere, som denne Form efter

') Sars: Beskrivelser og Iagttagelser. Bergen 1835, p. 64.
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Afbildningerne at dømme er fors^-net med et Par tydelige Palper.

Forøvrigt er det ikke min Mening at bestride, at disse 2 Former

ikke skulde vise Slægtskab med Cin-atuUdce, især da jeg er af den

Opfattelse, at baade Splonidæ og Cirratulidæ ere beslægtede med

Si/llidæ.

Jeg skal her give følgende kortfattede Fremstilling af Macro-

chæta clavicornis efter Sars's Beskrivelse

:

Hovedlap fortil med et Par kølleformige Følere og 2 Øine;

bag Hovedlappen paa hver Side 4— 5 Følercirrer ; Legemet uden

tydelige Einge, beklædt med smaa, traadformige Papiller. Foruden

øvre Bundter af lange, haarformige Børster findes sammensatte

Bugbørster med langt, smalt Endeled. Ingen Cirrer.

Det er neppe rimeligt, at den af Langerhans omtalte Art

(Op. cit. Bd. 34, p. 95) er den samme som Sars's. Sars angiver

saaledes 2, Langerhans 4 Øine, og i Langerhans' s Beskrivelse

findes Intet, der kunde svare til de 2, af Sars omtalte, fra Hoved-

lappens bageste Deel udgaaende Følere, som i Virkeligheden turde

tilhøre Mundsegmentet.

Pag. 244 (Særtryk pag. 87).

Langerhans gjør opmærksom paa (Zeitsch. wiss. Zool. Bd. 32,

pag. 574), at KurysylUs tuherculata Ehlers ikke er identisk med

E. paradoxa (Clap.). Da den hos os fundne Art stemmer med

Claparédes Beskrivelse, bør den altsaa hedde E. paradoxa og Sy-

nonymet udslettes. Hos den af Ehlers beskrevne Art er i Mod-

sætning til E. paradoxa Mundsegmentet paa Rygsiden overdækket

af Hovedlappens bageste Deel.

Til Diagnosen for E. paradoxa føies: Første børsteløse Ring

paa Rygsiden ikke overdækket af Hovedlappens bageste Deel og her

kun forsynet med 2 kugleformige Legemer.

Pag. 245 (Særtryk pag. 88).

Da Ørsted Intet opgiver om Bugbørsternes Bygning hos S.

longicirrata , bliver dens Henførelse til de Arter, som have et, i

Spidsen udeelt. Endeblad, usikker. Lignende Former med tokløvet

Børstespids ere Beskrevne af Langerhans og Mare nz eller.



284 287

Pag. 246 (Særtryk pag. 89).

Under Syllis Fabrkii har jeg med Urette opførst S. cornuta

Rathke, og i ethvert Tilfælde er den af Malmgreen beskrevne S. cor-

nuta ikke synonym med >S. Fabricii. S. cornuta Mgrn. udmærker

sig ved følgende Karakterer: Palper meget store og stærkt frem-

trædende; øverste Rygbørste sammensat, med et meget langt og

tyndt, linieformigt Endeled, de øvrige Eygbørster med tandet Ende-

blad og enkelt Spids; Rygcirrer tydelig leddede, med indtil 27 Led.

I den følgende geografiske Oversigt har jeg foruden at oplyse

om de nordiske Annulaters Optræden omkring og i en Deel nordiske

og høinordiske Lande tillige givet Oplysning om deres øvrige Ud-

bredning, idet jeg dog i Almindelighed har indskrænket mig til at

angive Grændserne for samme, for saa vidt disse ikke allerede ere

angivne ved de nordiske Lokaliteter. Da det efter disse, fra Lit-

teraturen hentede, Angivelser synes at fremgaa, at mange af de

nordiske Annulater have en meget stor Udbredning, maa jeg her

udtale en Tvivl om, at de nordiske Have skulde have saa

mange Arter fælles med Middelhavet^) og den tilsvarende

Deel af Atlanterhavet, som man skulde tro efter de fore-

liggende Litteraturangivelser. Da vort Museum nemlig i

den senere Tid har faaet tilsendt en Deel Annelider fra Neapel og

Triest, og der blandt disse findes omtrent en halv Snees af de, for

de nordiske Have og Middelhavet formentlig fælles. Former, har jeg

havt Leilighed til at anstille en Sammenligning med nogle af de

tilsvarende nordiske Arter-). Som et Resultat af denne Sammen-

') Jeg skal her benytte Leiligheden til at gjøre opmærksom paa den

store Lighed, der er imellem Middelhavets og Vestindiens Ormefauna,

idet mange af de vestindiske Børsteorme, som findes i Kjøbenhavns

zool. Museum, afvige meget lidt ft-a tilsvarende Middelhavs - Former,

undertiden saa lidt, at man kunde fiistes tU at anse dem for identiske.

2) For flere af disse Arters Vedkommende var det mig umuligt at danne

mig en Mening om deres Identitet med tilsvarende nordiske Former

af Mangel paa velbevaret Materiale af de sidste.
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ligning har jeg allerede tidligere gjort opmærksom paa, at den

middelhavske Arenicola luarina (A. Claparedi n. sp.) og Pectinaria

Koréni {Fect. robusta n. sp.) ere forskjellige fra de nordiske Arter

af samme Navn. Det Samme synes mig at være Tilfældet med

Pectinaria auricoma; men de til vort Museum sendte Exemplarer

ere ikke saa vel bevarede, at en sikker Dora lader sig fælde.

Endelig er den middelhavske PotamiUa reniformis ligeledes for-

skjellig fra den nordiske Art af samme Navn. Medens hos den

nordiske Art Gjællernes Længde gaa c. 10 Gauge op i hele Dyrets

Længde, og Gjællestammerne ere forsynede med 1 — 3 Øienpletter

og c. 6 smaa, røde, pletformige Bind, gaar hos den middelhavske

Art Gjællernes Længde 5— 6 Gange op i hele Dyrets Længde og

Gjællestammerne have indtil 8 Øienpletter samt c. 4 stærkt udviklede

Tværbind. Endelig skal jeg tiltræde Marenzellers Udtalelse (Zur

Kenntniss der adriat. Anneliden. Sitzungsb. der K. Akad. d. Wis-

sensch. Wien. Bd. LXIX, 1874, p. 12), at den nordiske Polynoe

scolopendrina (P. Johnstoni Marz.) er forskjellig fra den middel-

havske. Naar altsaa en Sammenligning mellem et meget ringe

Antal nordiske og middelhavske Former have ført til det Kesultat,

at 4— 5 af de sidste ere fra de nordiske forskjellige Arter, vil en

gjennemført Sammenligning uden Tvivl yderligere reducere Antallet

af de fælles Former. Jeg maa her endnu omtale et Arbeide af

Langerhans: „Die Wurmfauna von Madeira" (Zeits. wiss. Zool. Bd. 32,

33 og 34), i Følge hvilket Madeira skulde have 32 Arter fælles

raed de nordiske Have. Da kun et mindre Antal af disse fælles

Arter ere beskrevne, er man altsaa ikke helt igjennem i Stand til

at kontrollere det zoogeografiske Eesultat, hvortil Forfatteren kommer;

men paa de fleste Punkter, hvor en saadan Beskrivelse foreligger,

fremgaar det af denne, at vi have med nye Arter at gjøre, og man

er derfor heller ikke ret tilbøielig til at stole paa Identificeringen

for de øvrige Arters Vedkommende. Dertil kommer, at flere af de

af Forfatteren anførte. Synonymer tyder paa en mindre omhyggelig

Benyttelse af Litteraturen. Jeg skal her omtale nogle af de Ma-

deira-Arter, som efter Forfatterens Mening ere identiske med nor-

diske Former.
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St/IUs {Ehlersia) cornuta Rathke (Bd. 32, p. 537). Langer-

hans identificerer sin Art med Siillis sexoculata Ehlers (Borstenw.

p. 241) og Malmgreens 8. cornuta. Det vil være tilstrækkeligt

her at gjøre opmærksom paa, at medens Børsterne hos Malm-

greens Art have tydelig tandet Eand og enkelt Spids, have de hos

Ehlers 's Art baade i Følge Beskrivelsen og Figuren utandet Rand

og tokløvet Spids.

Syllides longocirrata Ørst. (Bd. 32 , p. 548). Langerhans op-

fører som Synonym under denne Art Anoplosyllis fulva Mar. & Bohr.

(Op. cit. p. 28); men medens disse Forfattere afbilde en Børste med

enkelt Spids, ere Børsterne efter Langerhans forsynede med tokløvet

Endedeel. Ingen af de her nævnte Forfattere omtale det af Ørsted

for S. longocirr-ata angivne Forhold, at Rygcirrerne afvexlende ere

af ulige Længde.

St/Uis Blomstrandi (Mgrn.) (Bd. 32, p. 550). Denne Art iden-

tificeres med *S'. lamelligera (Mar. & Bohr.) hos hvilken anden Rings

Bugcirrer ere meget brede, bladformige. Da det neppe er rimeligt,

at Malmgreen skulde have overseet et saa ejendommeligt Forhold,

er Langerhans ikke rigtig sikker paa sin Bestemmelses Rigtighed.

Forøvrigt vil en Sammenligning mellem den af Malmgreen og den

af de nævnte Forfattere (Op. cit. p. 33) tegnede Børsteform være

tilstrækkelig til at afgjøre dette Spørgsmaal benægtende.

Syllis monilicornis (Mgrn.). Hos den af Langerhans beskrevne

Art ere Rygcirrerne til femte Ring meget lange, medens de hos

Malmgreeu ere korte, og desuden have Børsterne et forskjelligt Ud-

seende. Naar Langerhans beskylder Malm green for, at han i

Beskrivelsen kalder Rygbørsterne lange, men tegner dem korte, da

har han ganske misforstaaet Malmgreens Tekst; thi han siger kun,

at de ere meget længere end hos *S'. Blomstrandi, hvor de ere

meget korte.

Staurocephalus erucæforynis Mgrn. (Bd. 33 p. 299). Hos Malm-

green skildres de nedre Følere som dobbelt saa lange som første

Ring, hvorimod de hos Langerhans neppe ere af dennes Længde.

Medens Rygcirrerne hos den Langerhanske Art skulle have et langt

19
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Basalled og et lille Endeled, ere hos Malmgreen Rygcirrerne korte

og uleddede. Derimod er det høist rimeligt at begge Arter stemme

overeens i Besiddelsen af 4 Fimregruber i Nakken, som Langerhans

har fundet hos sin Art. Begge de to Forfattere tegner mellem de

to bageste Følere et afrundet Parti, som kunde ligne en kort, tyk

Føler; men Teksten giver ingen Oplysning om, hvad det betyder.

Med Hensyn til den amerikanske Ormefauna skal jeg her kun gjøre

den Bemærkning, at en nølere Sammenligning med den nordiske

uden Tvivl vil vise , at Nordamerikas Østkyst har et endnu større

Antal Arter fælles med de nordiske Have end de i Verrills Ar-

beider omtalte. Saaledes har vort Museum fra Nordamerika Eulalia

viridin, som ikke angives af Verrill, der formodentlig har den under

et andet Navn. Med Hensyn til den danske Ormefauna, da opføres

i Taubers Annulata Danica et ikke saa lidt større Antal som danske

end i den følgende Oversigt. Ved at gjennemgaa det af Tauber

benyttede Materiale har jeg nemlig fundet ikke faa Feilbestemmelser,

og som Følge deraf har jeg heller ikke kunnet tage Hensyn til

denne Forfatters Angivelser, hvor de ikke ere støttede af Materiale.

Da imidlertid en Deel af disse Arter ere fundne ved den svenske

Kyst, kan der vel næppe være nogen Tvivl om, at de ogsaa ville

tindes hos os, og en enkelt af dem, GenetylUs lutea, er ogsaa senere

fundet. I den følgende Oversigt betyde følgende Tegn:

-j- at Exemplarer fra vedkommende Land findes i Kjøbenhavns

zoologiske Museum eller (for Danmarks og Grønlands

Vedkommende) ere fundne af Forfatteren.

{-\-) at Angivelsen skyldes Litteraturen.

„(-(-)'' at Arten hos vedkommende Forfatter er omtalt under et

andet Navn.

[-f-] at Arten vel opgives af vedkommende Forfatter, men at

Identiteten ikke kan ansees for ganske sikker.

> at Arten er fundet i større Afstand fra vedkommende

Land.

(?) at Spørgsmaalstegnet skriver sig fra vedkommende For-

fatter selv.



288 291

De under enkelte Lande tilhøire og foroven i Rubrikken an-

bragte Bogstaver betyde

F Finmarken,

B Berings Hav,

S Siberiske Hav,

for at betegne, at Arten kun er fundet i vedkommende Landsdeel

eller Hav.

Forat sætte Læseren i Stand til at kontrollere Angivelserne,

er paa de Steder, hvor Kilden ikke tilstrækkelig fremgaar af de

nedenfor citerede Skrifter, tilvenstre og forneden i Rubrikken sat i

Forkortning Navnet paa vedkommende Forfatter. De allerfleste An-

givelser for Norges, Sverrigs, Spitzbergens, Færøernes, Islands og

Grønlands Vedkommende findes i Malmgreens citerede Bøger.

Med Hensyn til de under Eubrikken „Øvrige Udbredning"

givne Oplysninger har jeg som Regel kun angivet de yderste

Grændser for Udbredningen , men maa bede om Undskyldning for,

at jeg i saa Henseende ikke altid har været konsekvent, idet jeg

undertiden tillige har givet Oplysning om Forekomst andetsteds.

Ligeledes maa jeg bede om Undskyldning for, at jeg efter de under

samme Rubrikker anførte Lokaliteter ikke heller har været konse-

kvent i Henseende til Oplysning om, hvem Angivelsen skyldes, idet

jeg paa nogle Steder anfører Angiverens Navn, paa andre Steder

ikke. Imidlertid tror jeg ikke at have glemt at give en saadan

Oplysning paa de Steder, hvor Læseren vilde have Vanskelighed

ved at kontrollere min Ansrivelse.

19*



Følgende Navneforkortninger betyde:

A. H. Armauer Hansen.

Bob. Bobretzky.

Edw, Edwards.

Ehl. Ehlers.

Fabr. Fabricius.

Gr. Grube.

H. Horst.

John. Johnston.

K. Kuptfer.

M. Mobius.

Mm. Malm.

Mgrn. Malragreen.

M'Int. M'Intosh.

Pomm. I, II. Pomnieraniaexp.

Bd. I, II.

S. Sars.

St. Storm.

Sch. Schmidt.

W-S. Willemoes-Suhra.

Ul. Uljanin.

Ørst. Ørsted.
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Idet jeg her afslutter mit Arbeide, skal jeg endnu kun ledsage

det med nogle faa Bemærkninger. Medens Arbeidets oprindelige

Bestemmelse kun var at give en, saavidt mulig praktisk, Veiledning

til Bestemmelse af de nordiske Ledorme o. s. v. , er Planen efter-

haanden bleven saa betydelig udvidet, at det oprindelige Manuskript

ved Omarbejdelse er vokset til mere end det tredobbelte Omfang.

Grunden dertil er deels den, at jeg, efterhaandeu som jeg fik større

Interesse for Arbeidet , ikke følte mig tilfredsstillet ved en saadau,

kortfattet Behandling af Formerne, som vilde være tilstrækkelig til

faunistisk Anvendelse, deels at jeg ved en omhyggelig Undersøgelse

af de enkelte Former kom til det Kesultat, at Kundskaben til mange

af dem endnu lod meget tilbage at ønske. Endelig savnede jeg i

Litteraturen nogenlunde udtømmende Familiebeskrivelser efter Viden-

skabens nuværende Standpunkt. Jeg besluttede mig derfor til, med

Bibeholdelse af den analytiske Sammenstilling af Formerne, at give

et videnskabeligt Bidrag til Kundskaben om de nordiske Annulata

og har derfor underkastet de mig tilgjængelige Former en fornyet

Undersøgelse samt paa mange Punkter fremdraget nye Karakterer for

Slægter og Arter. IJa mit Arbeide omfatter alle de nordiske Annulata,

er der selvfølgelig en Mængde af disse, som jeg ikke har havt til

Undersøgelse; men jeg haaber dog ogsaa ved dette Arbeide indirekte

at fremme Kundskaben til de mindre vel bekj endte Former, idet en,

med nogenlunde Skjøusomhed udført, analytisk Sammenstilling af

Formerne, lettere lader springe i Øinene, hvilke Huller der først

og fremmest bor udfyldes. Jeg skal her særlig opfordre til Under-

søgelse i frisk Tilstand af de formodede Fimreorganer, som jeg har

fundet hos ikke faa Former, saaledes hos CirratuUdæ , Arklidæ,

Scalihregvudæ og Anipharet/dæ ^). I den forløbne Sommer har jeg

kunnet forøge vor Oligochætfauna med ikke faa nye Former (der-

iblandt 3 nye Slægter); men da en nogenlunde udtømmende ana-

tomisk Behandling af disse ikke sodt har kunnet forenes med Fuld-

^) Det turde vel viere naturligst at opfatte disse Redskaber som Lugte-

organer.
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oiidelsea af dette Arbeide, liav jeg lier raaattet indskrænke mig til

at fremhæve deres væsentligste Karakterer. Derimod liaaber jeg,

hvis det i Fremtiden maatte forundes mig at fortsætte mine Studier,

ved Leilighed at kunne give en, af Afbildninger ledsaget, Bearbei-

delse af disse.

Det er mig en kjær Pligt at takke d'Hrr. Professor Steeu-

strup og Dr. Liltken for den Interesse, de have viist for mit

Arbeide samt for den Liberalitet, hvormed de have stillet denne

Deel af Museets Samlinger til min Disposition. Ligeledes skylder

jeg Professor S. Loven stor Tak fordi han har betroet mig til

Undersøgelse en Eække Arter fra Rigsmuseet i Stockholm. Slut-

telig maa det være mig tilladt som Undskyldning for dette

Arbeides Mangler at fremhæve, at det er udarbeidet i kna])t

tilmaalte Fritimer, som i Forening med den sidste Yinters daar-

lige Lysforhold have havt periodiske Afbrydelser til Følge. Som

Følge deraf har den sidste Halvdeel mattet fuldendes ved forceret

Arbeide, for at den kunde blive færdig til den, af Tidsskriftets

Redaktion satte, Frist. Jeg skal endelig gjøre opmærksom paa, at

dette Arbeide er bleven understøttet af Carlsbergfoudet og Japetus

Steenstrups Legat.

Kjøl>enhavn, i Maj 1884.
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Alphabetisk Fortegnelse over nordiske Familier og Slægter.

Acoetidæ I, 196.

Alciopidæ I, 213.

Alentia I, 188.

Allurus II, 240.

Aiuage II, 159.

Ammocharidæ II, 147.

Animochares II, 148.

Ammotrypane II, 118.

Ammotrypauella II, 118.

Ampharetidæ II, 153.

Anjpharete II, 158.

Araphictenidæ II, 149.

Araphicteis II, 159.

Amphichæta II, 220.

Ampliicora II, 183.

Ami)liiiiomidæ II, 126.

Amphitrite II, 168.

Amæa II, 166.

Auaitis I, 202.

Anahjcus n. g. II, 230.

Ancistrosyllis I, 241.

Anohotlirus u. g. II, 158.

Aiitinoe I, 186.

Aouides II, 98.

Aphroditidæ I, 182.

Ai)hrodita I, 183.

Apistobranclius II, 114.

( II, 192.
Apomatus|

jj^ 196.

Arenicola II, 134.

Ariciidæ II, 112.

Autolytus

Aricia II, 114.

Aristeuia II, 121.

Artacama II, 167.

Aspidosiphon II, 267.

Aulostoma II, 257.

I
I, 242.

j I, 243.

Axionice II, 170.

Axiothea II, 140.

Balauoglossi II, 278.

Balanoglossus 11, 279.

Bonellia II, 263.

Brada II, 121.

Brauchiobdellidæ II, 248.

Bi-aiichiobdella II, 249.

Bylgia I, 187.

Capitellidæ II, 135.

Capitella II, 137.

Castalia I, 237.

Ceratocephale I, 231.

(II, 195.

Chitlnopouia ii. g. > ^

Chloræmidæ II, 119.

Chloræma II, 121.

Chone II, 184.

Chætogastridæ II, 215.

Chætogaster II, 216.

Chætognathi II, 275.

Chætoparia I, 201.

Chætopteridæ II, 106.

Chætoptenis II, 108.
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Disoma

Ditrupa

Chætosjllis I, 241.

Chætozone II, 110.

Cirratiilidæ II, 109.

Cirratulus II, 110.

Clepsinidæ II, 254.

Olepsine II, 255.

Clitellio II, 223.

Clymene II, 140.

Cornuoides II, 210.

Dasychoue II, 184.

Dasylepis I, 188.

Dero II, 218.

Discopliora 246.

II, 98.

II, 103.

( II, 194.

( II, 195.

Dodecaceria II, 110.

Dysponetus I, 181.

Echiuridæ II, 261.

Echiurus II, 263.

Enipo I, 188.

Enchytræidæ II, 229.

Enchytræus II, 231.

Eone I, 221.

Ephesia II, 93.

Epithetosoma II, 264.

Ereutho II, 167.

Eriographidæ II, 188.

Eteone I, 203.

Eiiaxes II, 228.

Euchone II, 184.

Eulalia I, 202.

Eumenia II, 131.

Eupomatus

Eumida I, 202.

Eunicidæ I, 228.

Eunoe 1, 186.

Eiiphrosynidæ II, 123.

Euphrosyne II, 125.

Eupolyuoe I, 194.

j
II, 193.

\ II, 196.

Eurysyllis I, 241.

Eurythoe II, 128.

Evarne I, 186.

Exogone I, 243.

Filibranchus II, 170.

( II, 192.
Filigrana ! ^^ _^
^r - ...I II, 195^

Gattiola^ 241. '

Genetyllis I, 202.

Gepbyrea II, 258.

Glyceridæ I, 217.

Glycera I, 218.

Glyphanostomum n. g. II, 158.

Goniadidæ I, 220.

Goniada I, 221.

Grymæa II, 171.

Gyranocopa II, 243.

Halicryptus II, 275.

Hamingia II, 262.

Havmothoe I, 188.

Heraitubifex II, 223.

Hermadion I, 187.

Hermellidæ II, 178.

Hesionidæ I, 236.

Hirudinidæ II, 256.

Hirudo II, 257.
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Hyalopomatus

Hvdroides

Hjalinoecia I, 226.

(
II, 195.

I
II, 196.

I
II. 193.

(II, 196.

Lag'isca I, 186.

Lanassa II, 172.

Lanice II, 169.

Lapliania II, 172.

Laphaniella II. 172.

Laonome II, 184.

Leanira I, 199.

Leodice I, 229.

Lepidonotus I, 187.

Leptochone II, 189.

Leucariste II, 167.

Leiicia I, 188.

Lencodorum II, 97.

Liranodrilus II, 223.

Lumbricidæ II, 238.

Lnmbricus II, 240.

Lumbriclymeue II, 140.

Lumbriculidæ II, 226.

Lumbriculus II, 228.

Lumbrinereidæ I, 223.

Lumbrinereis I, 224.

Lycoridæ I, 229.

Lysilla II, 166.

Lysippe II, 159.

Lænilla I, 186.

Lætmonice I, 183.

Macrochæta II, 282.

Maldanidæ II, 138.

Maldaiie II, 141.

Melinua II, 157.

Melænis I, 187.

Monopijlephorus u. g. II. 223.

Mysta I, 203.

Mystides I, 203.

Myriochele II, 148.

Myxicola II, 188.

Naidouereis II. 141.

Naidæ II, 216.

Nais II, 218.

Nauplianta I, 214.

Nemidia I, 188.

Nephelis II, 257.

Nephthydæ I, 214.

Nephthys I, 216.

Nereis I, 231.

Nerillidæ I, 250.

Xerilla I, 250.

Neriiie II, 97.

Nicolea II, 169.

Nicomacbe II, 140.

Nicomachella II, 140.

Notaulax, II, 183.

Notomastus II, 137.

Notopbyllum I, 201.

N'otostomura II, 250.

Nycbia.I, 188.

Oligocbæta II, 213.

Onchnesoma II, 267.

Onupbidæ I, 225.

Ouupbis I, 226.

Opheliidæ II. 116.

Ophelia II, 118.

Ophiodrofiuis I, 237.
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Oweiiia II, 148.

Pachydrilus II, 230.

Panthalis I, 197.

Paractiiis I, 224.

Parampbinome II, 128.

Parmenis I, 186.

Palmyridæ I, 181.

Peetinaria II, 150.

Petalostoma II, 267.

Phascolosoraa II, 267.

Fhallosoma ii. g. II, 267.

Pholoe I, 199.

Phreoryctidæ II, 237.

Phreoryctes II, 238.

Phyllodocidæ I, 200.

Phyllodoce I, 202.

Piscicolidæ II, 250.

Pista II, 168.

(
II, 194.

\ II, 196.

Platybdella II, 250.

Poecilocliætus II, 103.

Polydora I, 97.

Polymastus I, 241.

Polynoidæ I, 184.

Polynoe I, 188.

I
II, 193.

II, 196.

Pontobdella II, 250.

Potamilla II, 185.

Piaxilla II, 140.

Priapulidæ II, 273.

Priapulus II, 274.

Priapuloides II, 274.

Placostegus

Poraatocerus

Protula

Prionospio I, 97.

( II, 195.

\ II, 196.

Fsamviohius ii. g. II, 223.

Pterosyllis I, 241.

Rhodine II, 139.

Rbynchelmis II, 226.

Sabella II, 185.

Sabellidæ II, 180.

Sabellaria II, 180.

Sabellides II, 158.

Saccosoraatidæ II, 264.

Saccosoraa II, 265.

Sagitta II, 277.

Samytha II, 159.

Scalibregmidæ II, 130.

Scalibregma II, 131.

Scione II, 170.

Scolecolepis II, 97.

Scoloplos II, 114.

Serpulidæ II, 189.

f
II, 193.

^''^'''^^
\ II, 196.

Sphævodoridæ II, 92.

Sphærodorum II, 95.

Sphærosyllis I, 243.

Sigalioiiidæ I, 197.

Sige I, 203.

Sipunculidæ II, 265.

Sipimculus II, 267.

Sosane II, 159.

Spadella II, 277.

Spinther II, 125.

Spionidæ II, 95.
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Si)irorbis

Spio II, 97.

Spiochætopteriis II, 108.

Spioi)lianes II, 97.

( II, 194.

j II, 195.

Spirospei-ma II, 223.

Staurocephalidæ I, 222.

Stauroceplialus I, 223.

Sternaspidæ II, 210.

Sternaspis II, 211.

Sthenelais I, 199.

Stephaiiostoma II, 267.

Streblosoma II, 171.

Syllidæ I, 239.

( 1, 241.

( I, 242.

Tachytrypane II, 118.

Teletliusæ II, 133.

Terebella II, 169.

Svllis

Terebellidæ II, 164.

Terebellides II, 167.

Thelepodopsis II, 171.

Thelepus II, 168.

Tomopteris II, 245.

IVachelophijllwa ii. g. I, 202.

Travisia II, 118.

Trichobranclius II, 170.

Trochochæta n. g. II, 128.

Trophoaia II, 121.

Tubificidæ II, 221.

Tubifex II, 223.

Tylosoma II, 268.

Typhlonereis I, 231.

Umbellisyllis I, 242.

Uncinais ii. g. II, 218.

Æolosomatidæ II, 221.

Æolosoma II, 221.

Alphabetisk Fortegnelse over nordiske Arter.

abranchiatus A. H. (Cirratulus) II, 111.

abranchiata Mgiii. (Leæna) II, 177.

abyssicola M'Int. (Eusthenelais), I, 199.

abyssorura A. H. (Ephesia) II, 94.

abyssorum A. H. (Cirratulus) II, 112.

abyssorum A. H. (Scalibregiua) II, 131.

abyssorum K. D. (Phascolosoma) II, 270.

aculeata L. (Aphrodita) I, 183.

affinis Sars (Flabelligera) II, 122.

affinis Sars (Clymeue) II, 144.

affinis Mgrn. (Amphitrite) II, 174.
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( 200.
affinis n. sp. (Spirorbis) II

| _^

affinis n. sp. (Enchytræus) II, 234.

affinis Malm (Piscicola) II, 254.

alba MgTii. (Harmotboe) I, 193.

alba Eathke (Gljcera) I, 219.

albicans Mgrn. (Leucariste) II, 173.

albidus Tauber (Enchytræus) II, 232.

albidus Henle (Enchytræus) II, 234.

albiduni Théel (Phascolosoma) II, 272.

albipunctata Wahlb. (Hirudo) II, 258.

Alexandri Mgrn. (Aiitolytus) I, 247.

Amondseni Mgrn. (Nychia) I, 195.

aualis Kr. (Eucbune) II, 185.

antenuata Schmidt (Nerilla) I, 250.

Anarrhichæ Malm (Piscicolæ) II, 253.

appendiculatus Bucbh. (Enchytræus) II, 233.

arboreus Eisen (Lumbricus) II, 242.

arctica Mgrn. (Eteone) I, 208.

arctica Mgrn. (Castalia) I, 239.

arctica A. H. (Aricia) II, 116.

arcticus M'Int. (Ammotrypane) II, 119.

arcticus Sars (Spintber) II, 126.

arctica Mgrn. (Clymene) II, 144.

arctica Mgrn. (Ampharete) II, 162.

arctica Mgrn. (Nicolea) II, 176.

arctica A. H. (Protula) II, 202.

arctica K. D. (Hamingia) II, 263.

arenarius Miill. (Clitellio) II, 225.

Argus Sars (Dasycbone) II, 186.

arietina Miill. (Ditrupa) II, 198.

armadillo Sars (Eupbrosyne) II, 125.

armatus n. sp. (Analycus) II, 232.

armatum K. D. (Aspidosiphon) II, 268.
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armiger Miill. (Aricia) II, 114.

armillaris Miill. (Syllis) I, 245.

armillaris Fabr. (Syllis) I, 246.

aspera A. H. (Harmothoe) I, 193.

asperrima Sars (Dasylepis) I, 195.

Astaci Odier (Branchiobdella) II, 249.

assimilis A. H. (Harmothoe) I, 194.

assimilis Sars (Owenia) II, 148.

ater Clap. (Clitellio) II, 225.

anlogaster Eathke (Ammotrypane) II, 119.

auraatiaca Savs (Castalia) I, 238.

auricoma Miill. (Pectinaria) II, 151.

auricula Mgni. (Amage) II, 164.

badia Thcel (Harmothoe) I, 192.

Bairdi Mgrn. (Grymæa) II, 177.

barbata Mgrn. (Eteone) I, 207.

barbata Tauber (Eteone) I, 209.

barbata Miill. (Nais) II, 219.

belgica Pall. (Pectinaria) II, 152.

Benedi d'Udek. (Limnodrilus) II, 226.

biceps Sars (Maldane) II, 145.

bilineata Johnst. (Eulalia) I, 206.

biocnlata Bergra. (Clepsine) II, 255.

bipunctata Gnoy. \' Gaini. (Sagitta) II, 277.

Ij/setosus n. s}). (Enchytræus) II, 233.

Blomstrandi 3Igrn. (Syllis) I, 245.

Boecki Mgrn. (Laphauia) II, 178.

Boecki Eisen (Lnmbricns) II, 241.

borealis Théel (Harmothoe) I, 193.

borealis Théel (Mystides) I, 206.

borealis Ørst. (Enphrosyne) II, 125.

borealis Sars (Enrythoe) II, 129.

borealis Sars (Sabellides) II, 160.
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I
200.

borealis Daud. (Spirorbis) II
j _^

boiealis Sars (Protula) II, 202.

branchialis Aud. & Edw. (Arenicola) II, 134.

Buchholzii Vejd. (Euchytræiis) II, 234.

campanulatus Eisen (Tubifex) II, 224.

I
202.

cancellatus Fabr. (Spirorbis) II
j ,^

capitata Ørst. (Glycera) I, 219.

capitata Fabr. (Capitella) II, 137.

I
201.

carinatus Mont. (Spirorbis) II
| ^^

catenata Mgni. (Clymene) II, 143.

caudatus Lam. (Priapiilus) II, 275.

celox Greef (Naupbauta) I, 214.

ciliata Miill. (Nephthjs) I, 217.

ciliata Johust. (Polydora) II, 99.

cirrata Sars (Spiophanes) II, 99.

cirrata Sars (Spio) II, 100.

cirratus Miill. (Cirratulus) II, 111.

cirrata Sars (Euphrosyiie) II, 125.

cirrata Miill. (Amphitrite) II, 174.

cirifera Wiren (Prionospio) II, 98.

cirrosa Pall. (Nychia) I, 195.

circiunatus Fabr. (Thelepus) II, 174.

Claparédi Marz. (Hyalopomatus) II, 199.

clavicornis Sars (Macrocbæta) II, 282.

clavigera Sars (Harmothoe) I, 194.

cochleatum Sars (Streblosoma) II, 177.

coeca Fabr. (Neplithys) I, 217.

compacta Mgrn. (Syllis) I, 245.

concharum Ørst. (Dodecaceria) II, 111.

conchylega Sars (Onuphis) I, 226.

concbylega Pall. (Lanice) II, 175.
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cornuoides Br. (Spirorbis) IL 210.

cornuta Eathke (Syllis) II, 284.

crassa Ørst. (Eumeuia) II, 131.

crassus Tauber (Pachydrilus) II, 231.

crassicornis Sars (Sabella) II, 187.

crassicaudatiis Malm. (Piscicola) II, 252.

cristata Sars (Melinna) II, 160.

cristata Mtill. (Pista) II, 176.

crystalliuus Kii])!!'. (Placostegus) II, 198.

cultrifera Gr. (Nereis) I, 236.

Cuvieri Aud. & Edw. (Aricia) II, 115.

cylindrica Ørst. (Eteone) I, 209.

cylindricaudatus A. H. (Aramotrypane) II, 118.

cylindricaudatus Sars (Lumbriclymene) II, 141.

Dalyelli Køll. (Dasychone) II, 186.

Danielseui A. H. (Myriodiele) II, 148.

Danielseni Mgru. (Terebella) II, 175.

debilis Mgrn. (Terebella) II, 175.

degressa Mgni. (Eteone) I, 208.

diaphanus Gruyth. (Ghætogaster) II, 216.

diaphanus Tauber (Tnbifex) II, 226.

digitata Miill. (Dero) II, 218.

digitatum Théel (Phascolosoma) II, 271.

diversicolor Miill. (Nereis) I, 236.

drøbachieiisis Sars (Clymene) II, 144.

dubium Théel (Pliascolosoma) II, 272.

d"Udekemianus Clap. (Limuodrilus) II, 225.

Duraerili Aud. & Edw. I, 236.

Diinéri Mgrn. (Chone) II, 186.

durus Eisen (Enchytræus) II, 237.

ecaiidata Johnst. (Arenicola) II, 134.

elegans Théel (Bylgia) I, 195.

elegaus Sars (Piscicola) II, 251.

Eisen't n. sj). (Lumbricus) II, 241.
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elingvis Miill. (Nais) II, 219.

elongatus d'Udek. (Limnodrilus) II, 225.

emarginata Malm (Nephthys) I, 217.

eremita Sars (Pliascolosoraa) II, 271.

( I, 223.
crucæformis Mgrn. (Staurocephalus) .

y 11, 2bD.

Fabricia Miill. (Araphicora) II, 185.

Fabricii Mgrn. (Castalia) I, 239.

Fabricii Mgrn. (Sjllis) I, 246.

Fabricii Kr. (Sabella) II, 187.

I
199.

FahricU n. si). (Chitinopoma) II
, ^. _

\ 2Uo.

Fabricii Malm (Piscicola) II, 254.

fallax Mgrn. (Autolvtus) I, 247.

fasciata Sars (Umbellisyllis) I, 244.

fasciata Mgrn. (Syllis) I, 246.

ferox Eisen (Spirosi)enna) II, 224.

tllicornis Kiub. (Lætmonice) I, 183.

iilicornis Fabr. (Spio) II. 100.

Hnmarchica Mgrn. (Harmothoe) I, 194.

linmarchica Mgrn. (Pterosyllis) I, 244.

linmarchica Sars (Ampharete) II, 162.

tiabellata Sars (Trophouia) II, 122.

iiava Fabr. (Eteone) I, 207.

tiavum Ørst. (Sphærodorum) II, 93.

tlava Sars (Thelei)odopsis II, 177.

Jiavus n. sp. (Analycus) II, 232.

ilexuosa Gr. (Axionice) II, 176.

foetidus Sav. (Lumbricus) II, 242.

foliosum Sars (Notophyllum) I, 204.

foliosus Sars (Spio) II, 99.

foraminifera A. H. (Harmothoe) I, 194.

Forbesi Johust. (Travisia) II, 119.

fossor Stimps. (Sternaspis) II, 211.
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fossarum Tauber (Pachydrilus) II, 231.

fragilis Miill. (Lumbrinereis) I, 225.

fucata Sars (Eteoue) I, 207.

fucata Aud. &Edw. (Nereis) I, 234.

fucorum u. sp. (Enchytræus) II, 235.

fulgens ii. sp. (Aonides) II, 102.

fulgens Thécl (Phascolosoma) II, 272.

Fulgoris Clap. (Poecilocliætus) II, 103.

fusigera Mgrn. (Euraida) I, 206.

galba Hoffm. (Enchytræus) II, 235.

gelatinosa Sars (Alentia) I, 196.

glabra Mgrn. (Harmotlioe) I, 193.

glaberrima A. H. (Harmotlioe) I, 194.

glacialis Mgrn. (Trichobranchus) II, 176,

glacialis Horst (Hamingia) II, 263.

glaciale K. D. (Petalostoraa) II, 273.

glandulosu.s n. sp. (Anaiycus) II, 232.

glauca Mgrn. (Trophonia) II, 122.

globifera Sars (Nychia) I, 195.

globifer Théel (Apomatus) II, 197.

gracilis A. H. (Typhlonereis) I, 232.

gracilis Ratbke (Ephesia) II, 93.

gracilis Taubei- (Aonides) II, 101.

gracilis Sars ((Jlymene) II, 144.

gracilis Mgrn. (Anobothrus) II, 162.

gracilis Malm. (Piscicola) II, 253.

granulata Mgrn. (Brada) II, 123.

granulata L. (Pectinaria) II, 152.

(
201.

granulatus L. (Spirorbis) TI ;

(
202.

granulatus Fabr. (Spirorbis) II 5

granulifera Malm. (Pontobdella) II, 251.

granulosa xV. H. (Brada) II, 123.
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Grayi Mgni. (Amphitrite) II, 175.

grøulandica M'Int. (Ancistrosyllis) I, 243.

grønlandica M'Int. (Aricia) II, 115.

grønlandica Mgni. (Amphitrite) II, 175,

grøuiandica M'Int. (Ditrupa) II, 198.

Goesi Mg'rn. (Glycera) I, 219.

Goesi Mgrn. (Ampharete) II, 162.

Grubei Mgrn. (Ampharete) II, 162.

Grubei Clap. (Arenicola) II, 134.

Guuneri Storm (Leodice) I, 229.

Gnnneri Mgrn. (Amphicteis) II, 163.

hamata Mob. (Spadella) II, 277.

Hanseni K. D. (Stephanostoma) II, 268.

Harveyi Forb. (Phascolosoma) II, 272.

Heeri Mgrn. (xMyriochele) II, 148.

helgolandica Greef (Tomopteris) II, 245.

heteroclita L. (Clepsine) II, 256.

hexaptera d'Orb. (Sagitta) II, 277.

hirsnta A. H. (Trophonia) II, 1'22.

Hippoglossi Gerv. iL- v. Ben. (Piscicola) II, 252.

Hoffraeisteri Glap. (Limnodrilus) II, 225.

Hombergi Aud. & Edw. (Nephthys) I, 217.

hyalinus Sars (Hermadion) I, 195.
.

/u/cdiims n. sp. (Psammobius) II, 224.

(
225.

hvalinus d'Udek. (Limnodrilus) II . ^^,.
[ 22o.

hyperborea Mgrn. (Pectinaria) II, 152.

hystrix Tauber (Sphærosyllis) I, 244.

Idiinæ Eathko (Sthenelais) I, 199.

imbricata L. (Harmothoe) I, 194.

impar Johnst. (Harmothoe) I, 194.

implexa Berk. (Piligrana) II, 197.

incisa Mgrn. Nephthys) I, 217.

incisa Pabr. (Syllis) I, 246.

22
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inconspicua Sars (Dys^chone) II, 187.

iufarcta Kr. (Dasychone) II, 186.

inflatum Ratlike (Scalibregma) II, 132.

infundibuliformis Kr. (Chone) II, 186.

insignis Eisen (Hemitubifex) II, 224.

intermedia Mgrn. (Amphitrite) II, 174.

intestinale Sars (Streblosoma) IT, 177.

irrorata Mgrn. (Nereis) I, 236.

islandica A. H. (Harmothoe) I, 194.

islandica 3Igrii. (Stemaspis) II, 211.

Jeffreysi M'Int. (Tachytrypane) II, 118.

Johnstoni Marz. (Polynoe) II, 280.

Johnstoni Mgrn. (Amphitrite) II, 175.

Kinbergi Mgrn. (Euipo) I, 196.

Koreui A. H. (Clymene) II, 145.

Koreni Mgrn. (Pectinaria) II, 153.

Krøyeri Gr. (Spiophanes) II, 99.

Krøyeri Mgrn. (Laonome) II, 186.

Kuppferi Ehl. (Aricia) II, 115.

Kuppferi W.-S. (Balanoglossus) II, 279.

labiata Mgrn. (Lysippe) II, 163.

lacteus Tauber (Pachydrilus) II, 235.

latericius Sars (Notomastus) II, .137.

latlpalpis n. sp. (Sphærosyllis) I, 244.

leptodera Vejd. (Enchytræus) II, 233.

Leydigi Tauber (Amphichæta) II, 220.

libera Sars (Ditriipa) II, 198.

Lilljeborgi K. D. (Phascolosoma) II, 269.

limacina Katlike (Ophelia) II, 119.

Limnæi v. Baer. (Chætogaster) II, 216.

limosella Hoffin. (Pthynchelmis) II, 228.

Lindstrøm! Mgrn. (Ampharete) II, 162.

lineatus d"Udek. (Tubifex) II, 226.

lineata Miill. (Nepbelis) II, 258.
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littoralis Lev. (Paractius) I, 225.

littoralis Ørst. (Unciuais) II, 218.

Ljungmanni Mgni. (Harmothoe) I, 194.

lobata Mgrn. (Scione) II, 176.

louga Eabr. (Eteoiie) I, 208.

lougicornis Sars (Castalia) I, 238.

loiigissima Johnst. (Nereis) I, 233.

longisetis Mob. (Cirratulus) II, 111.

longiseta Ehrenb. (Nais) II, 219,

lougocirrata Ørst. (Sjllis) I, 245.

longocirrata Sars (Choue) II, 186.

longosetosa Mgrn. (Neplithys) I, 216.

( 246.
longosetosus Ørst. (Autoljtus) I

{ ^^

longosetosus Théel (Scalibregma) II, 132.

Lopbii Hesse & v. Ben. (Piscicola) II, 252.

Lovéni Mgrn. (Melænis) I, 195.

Lovéni Mgrn. (Ceratocepbale) I, 232.

Lovéni Mgrn. (Ehodine) II, 141.

Lovéni Mgrn. (Lysilla) II, 172.

Lovéui K. D. (Pbascolosoma) II, 269.

lucidus Mont. (Spirorbis) II, 201.

lumbricalis Fabr. (Nicomache) II, 141.

hitea Mgrn. (Genetyllis) I, 206.

luteum Tbéel (Pbascolosoma) II, 272.

Liltkeni u. sp. (TracbelopbjUum) I, 204.

Liltkeni (Tylosoma) II, 273.

læve Lev. (Notostonmm) II, 251.

maculata L. (Pbyllodoce) I, 206.

maculata Ørst. (Eteone) I, 207.

maculata Ørst. (Goniada) I, 221.

u(ajor n. sp. (Spinther) II, 126.

major Brown (Coruuoides) II, 210.

Malmgreni Théel (Nepbtbys) I, 216.

22*
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niamillata Malm. (Piscicola) II, 252.

margaritaceum Sars (Phascolosoma) II, 272.

marina L. (Arenicola) II, 134.

margiuata Miill. (Clepsine) II, 255. .

media Stimps (Protula) II, 202.

medicinalis L. (Hirudo) II, 258.

Menkeanus Hoffm. (Phreorjctes) II, 238.

minor Brown (Cornuoides) II, 210.

minuta Fabr. (Plioloe) I, 199.

minuta Tliéel (Neplithys) I, 216.

miunta Théel (Lnmbrinereis) II, 281.

minntns Fabr. (Pacbydrilus) II, 231.

minntum Mob. (Petalostoma) II, 273.

mirabile Théel (Aspidosiphon) II, 268.

mollis Sars (Harmothoe) I, 191.

monilicornis Mgrn. (S3'llis) I, 245).

mucosus Eiseu (Lumbricus) II, 243.

multipapillata Théel (Castalia) II, 282.

muricata L. (Pontobdella) II, 251.

multisetosum Ørst. (Disoma) II, 103.

MiUleri Sars (Clymene) II, 144.

Miilleri d'Udek. (Chætogaster) II, 216.

( 199.
Muvchi n. sp. (Spirorbis) II \

^^

naidiua Urst. (Exogone) I, 244.

neglecta Sars (Potamilla) II, 187.

Newtoni Mgrn. (Antolytus) I, 247.

Xilsoni Mgrn. (Chætoparia) I, 204.

nivea Sars (Lencia) I, 195.

uodosa Sars (Harmothoe) I, 193.

nodulifera Mahn (Piscicola) II, 252.

Nordenskiøldi Mgrn. (Leæna) II, 177.

Nordmanni Mgrn. (Eone) I, 221.

norvegica Orst. (Goniada) I, 221.
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norvegica L. (Sav.) (Leodice) I, 229.

norvegica Sars (Aricia) II, 115.

norvegica Gunn. (Hydroides) II, 198.

iiorvegicus Sars (Chætopterus) II, 108.

norvegicus Eiseii (Liimbricus) II, 243.

norvegicum K. D. (Phallosoma) II, 268.

norvegicum K. D. (Epitlietosoma) II, 264.

obtusa d'Udek. (Dero) II, 218.

occidentalis M'Int. (Eupolynoe) I, 194.

octocirrata Sars (Sabellides) II, 160.

octoculata Bergin. (Neplielis) II, 257.

oculinarum Storm (Harmothoe) I, 192.

Olriki Malm. (Piscicola) II, 254.

onisciformis Auct. (Tomo])teris) II, 245.

oxycephalus Tauber (Spio) II, 100.

Pallasi Gaertn. (Echiurns) II, 263.

pallescens Théel (Glyplianostomum) II. 160.

pallidum K. D. (Phascolosoma) II, 271.

palraata Mgrn. (Amphitrite) II. 174.

})aludosa Car. (Clepsine) II, 255.

papillifera Théel (Eteone) I, 207.

papillosa Sars (Eucbone) II, 186.

papillosum Thomps. (Phascolosoma) II, 272.

parvum A. H. (Scalibregma) II, 132.

paradoxa Malm. (Nephthys) I, 216.

• f I, 244.
paradoxa Clai). (Eurvsvllis)

> ^^ ^ ^ ^' ^
^

"

( II. 283.

pavonia Sars (Sabella) II, 187.

pectinata Kupft'. (Hydroides) II, 198.

pelagica L. (Nereis) I, 234.

pellueidum Sars (Chloræma) II, 122.

I
93.

penpatus Johnst. (Sphærodoruni) II ;

y 94.

Perricri Yejd. (Enchytræus) II, 236.
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picta Taiiber (Eteone) I, 207.

piscium Bergm. (Piscicola) II, 253.

plauiceps Sars (Clymene) II, 145.

plumosus Sars (Prioiiospio) II, 98.

plumosa Miill. (Trophonia) II, 122.

. polaris Théel (Clymene) II, 143.

porrecta Miill. (Vermilia) II, 197.

priapuloide K. D. (Phallosoma) II, 268.

prisraatica Fabr. (Nereis) I, 247.

probleraa Mgrn. (Eulaliai I, 206.

proboscidea Mgrn. (Artacania) II, 174.

proboscidea MuU. (Nais) II, 219.

procerum Mob. (Phascolosoraa) II, 271.

profugtis Kisen (Pachydrilus) II, 231.

prolifer Miill. (Autolytiisi I, 247.

jirotensa Mob. (Protnla) II, 202.

propinqva Mgrn. (Harmothoe) I, 192.

prætermissa Mgrn. (Clymene) II, 144.

pulchella Sars (Paramphinome) II, 129.

punctata Miill. (Castalia) I, 239.

piupureus Eisen (Lumbricus) II, 241.

pusilla Mgrn. (Pectinaria) II, 152.

pygmæus Lev. (Dysponetus) I, 181.

pyriforme Théel (Phascolosoma) II, 271.

qvadrangularis Stimps (Spirorbis) II, 201.

qvadricuspis Sars (Onuphis) I, 227.

(jvadricuspida Ørst. (Aricia) II, 116.

qvadrioculata Malm. (Piscicola) II, 253.

qvaternarium Ehrenb. (Æolosoma) II, 221.

ravispina Sars (Harmothoe) I, 192.

Katzeli Eisen (Enchytræus) II, 235.

I
185.

rectangulatus n. sp. (Xotaulax) II !

reniforrais Miill. (Potamilla) II, 187.
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reticulata Malm. (Neplielis) II, 257.

riparius Hoffra. (Lumbricus) II, 242.

rivalis 11. sp. (Pachydrilus) II. 231.

rivulorum Lam. (Tubifex) II, 224.

roseus Malm. (Ophiodromus) L 238. *

rosens Sars (Oligobranchus) II, 132.

roseus Malm. (Trichobranchus) II. 17G.

rubella Ehl. (Euclione) II. 185.
-"

rubellus Hoffm. (Lumbricus) II, 241.

rubrocincta Sars (Euclioue) II, 186.

nibro-niveus n. sp. (Monopylephorus) II, 225.

sangvinea Ørst. (Euraida) I, 206.

sangvisuga Bergra. (Aulostoma) II, 258.

Sarsi Kinb. (Harmothoe) I, 192.

Sarsi Boeck (Chætopterus) II, 108.

Sarsi n. sp. (Trochochæta) II, 128.

Sarsi Mgrn. (Maldane) II, 145.

Sarsi A. H. (Myriochele) II, 148.

Sarsi K. D. (Petalostoma) II, 273.

Schleideni Schmidt (Filigrana) II, 197.

( I, 196.
scolopendriiia Sav. (Polynoe) \ „

.

•'

( II, 280.

Scorpii Fabr. (Piscicola) II, 254.

seraisculpta Johnst. (Harmothoe) I, 192.

septentrioiialis Stp. (Tomopteris) II, 245.

serpeiitina Miill. (Nais) II, 220.

seticornis Fabr. (Spio) II, 100.

setosa Ørst. (Glycera) I, 219.

sétosa Mgrn. (Chætozone) II, 111.

sexcirrata Sars (Samytha) II, 164.

sexoculata Malm. (Piscicola) II, 254.

sexoculata Bergm. (Clepsine) II, 255.

sibirica Wiren (Sabellides) II, 160.

Soleæ Hesse & v. Ben. (Piscicola) II, 251.
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sordldus ii. sp. (Encliytræus) II, 235.

spinulosa A. H. (Harmothoe) I, 194.

spinulosa Leuck. (Sabellaria) II, 180.

spiuulosiis V. Sieb. (Halicryptus) II, 275.

f
201.

sitirillum L. (S])irorbis) II » ^o

spitsbergensis Mgni. (Sabella) II, 187.

sqvamatus L. (Lepidonotus) I, 194.

sqvamatum K. D. (Phascolosoma) II, 269.

Steenstnipi Mgrn. (Prionospio) II, 98.

Steenstrupi Kr. (Leptochoiie) II, 189.

Steenstnipi K. D. (Petalostoma) II, 273.

stellata Koll.? (Piscicola) II, 253.

f
207.

I ...strlata ii. sp. (Eteone) .

striatus ]i. sp. (Enchytræiis) II, 235.

Strombi Mont. (Phascolosoma) II, 270.

Strømi Sars (Terebellides) II, 173.

snbrubicundus Eisen (Lumbricus) II, 242.

siibfasciata Malm. (Piscicola) II, 253.

sulcata Mgrn. (Sosauc) II, 163.

Sundevalli 3Igrn. (Amphicteis) II, 163.

tentaculatus 3Iont. (Cirratulus) II, 111.

f
142.

tennis Théel (Nichomachella) II
\ ,

( 146.

tennis Eisen (Lumbricus) II, 242.

terrestris L. (Lumbricus) II, 241,

tessulata Miill. (Clepsine) II, 256.

tetraedrus Sav. (Lumbricus) II, 240.

tetragona Ørst. (Leanira) I, 199.

Torelli Mgrn. (Enipo) I, 196.

Torelli Mgrn. (Potamilla) II, 187.

tridentatus Pabr. (Placostegus) II, 198.

trilobata Mgrn. (Amæa) II; 172.
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triqueter L. (Pomatocenis) II, 197.

tripuetra Fabr. (Serpula) II, 199.

I
I, 244.

tuberculata Ehl. (Eurysyllis) k „ ^^„^ •'

i
II, 283.

tuberciilosa Kr. (Euchone) II, 186.

tubicola Milll. (Hyalinoecia) I, 227.

Tullbergi Théel (Apistobranchus) II, 114.

turgidus Eiseii (Lumbricus) II, 243.

typica Malm. (Piscicola) II, 251.

typicus K. D. (Priåpuloides) II, 275.

uncinata Ørst. (Uncinais) II, 218.

validum Théel (Phaseolosoma) II, 271.

variegatus MiUl. (Lumbriculus) II, 228.

Vegæ Wiren (Ampharete) II, 161.

ventriculosus d'Udek. (Enchytræus) II, 234.

venusta Malm. (Laphaniella) II, 177.

vormicularis L. (Serpula) II, 198.

vermicularis Taubev (Enchytræus) II, 235.

I
200.

verruca Fabr. (Spirorbrs) II >

( 205.

verrucosus Tauber (Paohydrilus) IT, 231.

villosa Mgrn. (Harmothoe) I, 193.

(
209.

villosa n. sp. (Eteone) I
j ^ _^

\
123.

villosa Rathke (Brada) II ^
.^

violaceus Storm (Harmothoe) I, 191.

(
202.

violaceus n. sp. (Spirorbis) II
^ ^

vireus Sars (Nereis) I, 233.

viridis Miill. (Eulalia) I, 206.

viridis Malm. (Terebella) II, 175.

viridis Rol. (Bonellia) II, 263.

vittatus Sars (Ophiodromus) I, 238.
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( 201.
vitreus Fabr. (Spiiorbis) 11 {

^

vitreum K. D. (Saccosoma) II, 265.

vulgare Blainv. (Phascolosoma) II, 272.

vulgaris Johiist. (Sars) (Spio) II, 99.

Wahlbergi Mgru. (Anaitis) I, 206.

zonata Mgrn. (Nereis) I, 234.

zostericola Ørst. (Nicolea) II, 176.

Æglefini Malm. (Piscicola) II, 253.

Ørstedi Mgrii. (Harmothoe) I, 193.

Ørstcdi Kinb. (Panthalis) I, 197.

Ørstedi Mgrn. (Syllis) I, 246.
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Domer, Ueber die Gattung Branchiobdella Odier (Zeitscli. wiss. Zool..

Bd. 15, 1865).

Ehlers, Die Borstenwiirmer, 1864—68.
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r— Zur Kenntniss d. Fauna v. Nowaja Semlja (ibid. 5. H., 1873) *.

— Beitrilge zur Faunæ von Spitzbergen u. Nowaja Semlja

(Deutsche Nordfahrt, 2. T., 1874) *.

— Ueber die Gattung Priapulus (Zeitsch. Aviss. Zool., 11. B.).

— Ueber Halicryptus spinulosus (ibid. 11. Bd.).

Eisen, Bidrag till Skandinaviens Oligochætfauna (Oefv. Sv. Vetensk.

Ak. Forhandl., 1870, Nr. 10).

— 0)U Skandinaviens Lurabricider (ibid. 1873, Nr. 8) *.

— Om New Englands och Canadas Lumbricidcr (ibid. 1873, Nr. 8) *.

— On the Anatomv of Ocnerodrilus (Nova Acta Eeg. Soc. Se.

Upsalæ, S. III).

— On the Oligochæta collected during the Swedisch Expeditions
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(Sv. Vet. Ak. Handl., B. 15, Nr. 7, 1879) *.

— Prelim. Report of the Genera and Species of Tubitieidæ (Bihaug

till K. Sv. Vetensk. Akad. Handl, Bd. 5, Nr. 16, 1879).

Fauna littoralis Norvegiæ (I, 1846, Sars; II, 1856, Sars, Koren og

Danielsen; III, 1877, Koren og Danielsen).

Fabricius, Fauna grønlandica.

Greef, Ueber Sphærodorum (Archiv f. Naturgesch. 1866, 1).

— Autolytus prolifer (eo. loco).

— Ueber pelagische Anneliden von der Kiiste der canarischen In-

seln (Zeitsch. wiss. Zool, Bd, 32, 1879).

— Untersuchungen ilber die Alciopiden (Nova Acta Nat. Curios,

39. Bd., Nr. 2).

— Die Echiuren (ibid. 1879).



348 344

Grube, Die Familien d. Auneliden, 1851.

— Animlata Oerstediana (Vid. 31eddel. naturli. Forening. Kjøben-

liavn 1857).

(.rriiber, Bemerkungen fiber die Gattung Brancbiobdella (Zool. An-

zeiger, 4. Jabrg., Nr. 138).

Hansen, Ar., Annelider fra den norske Nordhavsexpedition i 1876

— 78 (Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, Bd. 24 og 25,

1879—80). Separat i 4*° 1882, *.

— Oversigt over de norske SerpuUi-Arter (Arcbiv for Mathematik

og Naturvidenskab, 1878).

Hesse et v. Beneden, Eecbercbes s. 1. Bdellodes ou Hirudinées

(Mém. de l'Acad. roy de Belgique, T. 34, 1864) *.

Horst, Hamingia glacialis (Zool. Anzeiger, 4. Jahrg., p. 448).

— Die Anneliden gesararaelt wiihrend der P'ahrten des .,Willem

Barents'^ (Niederl. Arcbiv f. Zool. Suppl. I, 1881) *.

Jahresbericbte der Commission zur wissensch. Untersuebung d. deut-

scben Meere 1873—75 (citeres som Poramerauiaexp.) ''''.

Jobnston, Catalogue of tbe British nou-parasitical AVorms, 1865, ".

Krobn, Ueber Syllis vivipara (Arcbiv f. Naturgescb., 35, 1, 1869).

Krøyer, Bidrag til Kvmdskab om Sabellerne (Overs. Kgl. Danske

Vidensk. Selsk. Forh. 1856).

Kolliker, Ueber das Vorkommen eines knorpeliibnlicbes Gewebes bei

Anneliden (Verbandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Wilrzburg.

Bd. 8, 1858).

Keferstein, BeitrJige z. anat. u. system. Kenntniss der Sipunculiden

(Zeits. wiss. Zool., 15. Bd., 1865).

Korén og Danielsen, Gepbyreer fra den norske Nordhavs-Kxpedition

i 1876—78, 4*", Christiania 1881, *.

Levinsen, Om to nye ^lægter af arctiske, chætop. Annelider

(Yidensk. Medd. nat. Foren. 1879—70).

— Smaa Bidrag til den grønlandske Fauna (Vidensk. Medd. nat.

Foren. 1881).

Langerhans, Ueber einige canariscbe Anneliden (Nova Acta d. Leop.-

Carol. Akad. d. Naturf., Bd. XLII, Nr. 3, 1881) *.
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Langerhans, Die Wurmfauna von Madeira (Zeits. wiss. Zool., Bd. 32,

33, 34, 1879—81) *.

Ltitken, Arenicola Antillensis (Yidensk. Medd. nat. Foren. 1884).

— A revised Catalogue of tlie Annelida etc. of Greenland (Manual

a. Instruct. for the arctic Expedition 1875).

Leydig, Ueber Phreoryctes Menkeanus (Archiv f. mier. Anatoiuie

1865).

— Ueber die Anuelidengattung Aeolosoma (ibid. 1865).

Leuckart u. Pagenstecher, Untersuch. ilber niedere Seethiere (Arch.

f. Auat. u. Phys. 1858).

Malmgreen, Nordiska Hafs - Annulater (Oefvers. K. Sv. Vet. Akad.

Furh. 1865, Nr. 1) *.

— Annulata Poljchæta, Helsingfors 1867 ''.

Malm, Annulater i hafvet utmed Sverges Vestkyst och omkring Gote-

borg (Goteborgs Kgl. Vetensk. Samhiillets Handl., Ny Tidsfoljd,

14. H., 1874) *.

— Svenska Igler (ibid. 1863) *,

— Ichthyol. Bidrag til Skand. Fauna (Forhandl, vid de skand.

Naturf. 9de Mote 1865 (Igler).
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Explicatio iconum.

Tab. II.

Vig. 1. Notaidax rectangulatus n. sp., a ventre visus.

— 2. Segmenta clua auteriora ejusdem speciel, a ventre visa.

— 3. Eadem species, a dorso visa.

— 4. Chitbiopoma Fahricii n. g. et sp.

— 5. Operculum Placot>teg! tridentati, longitudinaliter persectiipi.

— 6. Pars Trochochætæ ^arsi n. g. et sp., a dorso visa.

— 7. Pars ejusdem speciei a ventre visa, branchias filifonues

exhibens.

— Sa. Pars setæ segmenti collaris Spiro7-biti Mørchi n. sp., valde

auctæ.

— b. Seta Filigrcuiæ hiiplexæ.

— c. Seta Segmenti collaris ejusdem speciei.

•

—

d. Seta segm. coll. Spii: cancellati

— e. Seta segm. coll. Spir. borealis.

— f. Seta segm. coll. Chitinopomæ Fahricii.

— g. Seta segm. coll. Spir. carinati.

— 11. Seta segm. secundi Spir. verrucæ.

— i. Seta segm. collaris ejusdem speciei,

— j. Seta segm. coll. Spir. Mørchi.

— k. Seta segm. coll. Spir. spirilli.

— 1. Seta segm. coll. Spir. violacei.

— m. Seta seriei interioris segmenti coll. Notoulacis rectangulati.

—
. n. Seta seriei exterioris segm. coll. ejusdem speciei.

Tab. III.

Fig. 1. Testa Spir. Mørchi (apertura haud iutegra).

— 2-3. Testa Spir. verrucæ.

— 4-5. Testa Spir. borealis.

— 6. Testa ejusdem speciei, irregulariter contorta.

— 7. Testa Spir. aøinis u. sp.
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Fig. 8. Testa Spir. carinati (var. qvadrangularis).

— 9. Testa Spir. granulati (var. tricarinati).

— 10. Testa ejusdem speciei (var. tridentafi).

— 11. Testa Spir. vitrei.

— 12-13. Testa ejusdem speciei (var. ascendentis).

— 14-15. Testa Spir. spirilli.

— IG. Testa ejusdem speciei (var. asc.endenfis).

— 17-18. Testa Spir. cancellati.

— 19. Testa Spir. riolacei.

— 20. Testa Chitinopomæ Fabricii.
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