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Hr. Sars foredrog en af detail!erede Tegninger ledsagel Beskri-

velse over nogle norske Polyzoer.

P o
I
y z o a cheilostomat a.

I. Eschara Ray.

De norske Arter af denne Slaegt kunne ordnes i to Grupper

:

Sectio 1. Polyzoarium lateraliter cotnpressum ; celluloe in plants

duobus parallelis dispositce, in eodem lateribus iisi/re alterius plaid

Et Tvaergjennemsnifc af Polyzoariet af denne Gruppe viser

derfor 2 parallele Rader af Cellehuler.

/. Eschara cervicornis (Millepora) Ellis $ Solander.

Cellepora cervicornis Sars, Reise i Lofoten og Finmarken p. 27.

Eschara cervicornis Busk, Catalogue of Marine Polyzoa in the

Collection of the British Museum p. 92 Tab. 109 fig. 7, Tab.

119 fig. 1.

Almindelig langs vor hele Vestkyst, i det mindste fra Bergen

af, og nordlig til Finmarken, hvor jeg har fundet den i Komag-
fjord og ved Hamoierfsest, paa 30—50 FavnesDyb, stenigGrund.

Den forekommer ogsaa ved England (?) eller Shetlandsoerne og,

efter Busk, ved Gronland. — Ved vor Kyst bliver den indtil 50mm

hei og 80mm i Vide, Stammen 5mm og Grenene 2—

3

mm brede.

2. Eschara rosacea Busk.

Cellepora cervicornis varietas Sars, 1. c. p. 28.

An Cellepora cervicornis Johnston? British Zoophytes p. 298 Tab. 53.

Eschara rosacea Busk, Annals of Natural History 1856 Vol. 18

p. 33 Tab. 1 fig. 4.

Polyzoarium rubellum, e lobis compositum subpalmato-divisis,

foliaceis, laevibus, apice valde dilatatis, irregulariter flexuosis, con-

turtis, passim arcuatim connatis. Cellulae parum convexse, elon-

gato-ovatse, ad latera perforatse, superficie delicatule granulosa;
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apertura subrotunda, margine iriferiore sinuato: sinu sablaterali.

Avicalarium minutum in sinu aperturae eellulse lateraliter positum.

Denne Art, der staaer meget nser ved E. cervicornis, er al-

lerede af mig i Aaret 1849 bemaerket og anfort som en Varietet

af denne sidste, udmaerket ved Polyzoariets korte brede Grene,

hvilke paa enkelte Steder forvoxe med hinanden.

Busk har kun seet yngre, mindre fuldstaendige Exemplarer

af 10mm Heide. Den bliver dog langt sterre, indtil 55mm hoi og
4Qmm j vide. Farven er rosenr0d i det brunfiolette, hos gamle

Exemplarer graaredlig.

Polyzoariet er sammensat af grenede eller flere Gange deelte

Lappe, hvilke ere flade, nedentil smalere, oventil meget betydeligl

udvidede eller bladagtige og uregelmaessigt udbredte ; de ere mang-

foldig bugtede eller foldede og dreiede i alle Retninger samthyp-

pigt paa enkelte Steder forvoxne med hinanden saaledes, at de

danne forbindende Buer tvaarsover deres Mellemrum ligesom hos

Eschara foliacea (Millepora) Ellis & Sol. eller ligesom den af

Johnston ovenfor citerede, under Navnet Cellepora cervicornis

beskrevne Form, hvorved vor Art faaer et meget forskjelligt Ud-

seende fra den 83gte E. cervicornis, som den i de fleste andre

Henseender kommer meget nser.

Cellerne, hvilke ligesom hos alle Arter afSlsegten ere stillede

regelmsessigt i Qvincunx, danne her som hos de ovrige af denne

Section to parallele Planer, eet paa hver af Polyzoariets brede

Sider, og ere altsaa stillede Side ved Side i samme Plan og Ryg
mod Ryg af dem i det modsatte Plan, saa at et Tvsergjennemsnit

af en Lap viser 2 parallele Rader af Huller eller Celler, adskilte

ved tynde Skillevsegge. De ere i de addre Dele af Polyzoariet

aldeles indssenkede og ikke afgrasndsede fra hverandre, i de yngre

Dele eller imod Lappenes Ende noget convexe og vel begrasnd-

sede ved en tydelig, skj0ndt lav, omgivende Fure. Deres Form
er langstrakt-oval (Busk kalder den mindre rigtigt „bred oval"),

Overfladen meget flint og test granuleret, og i deres Omkreds

user ved den begrsendsende Fure findes en Rad fordybede Punk-

ter, hvilke ikke ere bemserkede afBusk, skjondt de dog ere tern-
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melig store. Celleaabningen er rundagtig, dens 0vre Rand buet.

og den nedre har en temmelig bred Udbugtning (sinus), som ikke

ligger ganske i Midten, men noget til den ene Side, snart til heire

snart til venstre. — Efter Busk er der „et Avicularium stillet

skraat paa den ene Side tset ved og ganske li.it t'mnragende over

Randen af Aabningen." Hos de yngre Celler, bemaerker ban

endvidere, sees Aviculariet (hvis Form ikke angives) tydeligt

fremragende over Cellens Overflade, men i de aeldre og fortyk-

kede Dele af Polyzoariet sees kun dets Ende indenfor den De-

pression, som ferer til Celleaabningen." Busks Afbildninger ere

meget maadelige og oplyse intet videre herom, medmindre den

store coniske boiede Fremragning, Fig. 4 b, paa den ene Side af

Celleaabningen sknlde vaere det af ham omtalte Avicularium?

Jeg fandt hos mine talrige Exemplarer intet Avicularium ud-

vendig paa Cellens Overflade. men vel et saadant siddende indeni

den i Celleaabningens nedre Rand vserende Udbugtning. Dette

Avicularium er af meget ringe Storrelse og overmaade ivanskeligt

at bemaerke, da det aldrig rager frem udenfor Celleaabningen.

Det sidder altid paa den ene Side af Udbugtningen, snart paa

haire snart paa venstre Side. Mandibelen, som er kjendelig ved

dens glindsende horngule Farve, er af langstrakt conisk Form og

dens Ende syntes (i et eneste Tilfaelde, da den fandtes opreist

og formodentlig noget ud af dens naturlige Stilling) at vaere om-

boiet i en overmaade kort hageformig Spids. Ellers er den altid

trykket ta3t ind til den ene Sidevseg af Indbugtningen; paa den

anden ligeoverfor sidder der oventil der, hvor Udbugtningen gaaer

over i selve Celleaabningen, lidt indenfor -Randen en conisk Tu-

berkel, som maaskee kan betragtes som et Rostrum. Ovicellerne

ere sjeldne, sidde ovenover Celleaabningen og ere halvkugledannede.

' Jeg har fundet Eschara rosacea temmelig hyppig ved

Troms© paa 30—40 Favnes Dyb, stenig Grund. Den meget

naer staaende E. cervicornis adskiller sig fra hiin ved Poly-

zoariets Form, [dets talrige, regelmsessigt diehotomisk deelte,

iangt smalere og meest i samme Plan udbredte Grene, hvilke

ikke forvoxe med hverandre, ved at Udbugtningen i Celleaabnin-
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gens nedre Rand sidder i Midten af denne og ikke til den ene

Side, ved det indenfor den siddende Aviculariuins halvkredsdan-

nede Form, og endelig derved, at mange af de seldre Celler have

Aabningen „subtubular og fremragende" (Bask), hvilket giver de

seldre Dele af Polyzoariet en rue Overflade, medens denne hos

E. rosacea overalt er glat.

Det er ikke usandsynligt, at Johnstons Cellepora cervicornis

maaskee kunde vaere identisk med vor E. rosacea, skjondt hans

Figurer af Cellerne ikke ret passe; hvorimod hans Angivelse, at

„Celleaabningen har en liden Tand paa den ene Side" saint Poly-

zoariets Form stemme vel overeens.

3. Eschara saccata Busk.

Eschara saccata Busk, 1. c. p. 33 Tab. 1 fig. 5.

Polyzoarium albidum, dichotomo-ramosum; rami subpalmati,

elongati, planulati, laves, apice obtusi subdilatati. Cellulse elon-

gatae, valde eonvexse, superficie sublsevi, apertura magna rotun-

data, avicularium brevissime tubulosum mandibula semicirculari

ad marginem inferiorem medium aperturse gerentes.

Polyzoariet er af livid Farve, indtil 10mm hoit (Busk har kun

seet Stykker af 35mm Hoide) og 50—GO™ i Vide, dichotomisk for-

grenet (6—7Gange); Grenene ere flade, isear i Enderne, temme-

lig smale (3—

4

mm brede) og gjerne noget udvidede ved den sidste

Dichotomic Grenene staae. mest alle i samme Plan, dog ere de

ikke sjeldent i deres ydre Deel noget dreiede og den ene Rand
af en saadan Gren paa et enkelt Sted forvoxen med Randen eller

undertiden den brede Flade af en anden Gren. Overhovedet har

Polyzoariet i dets Udseende den sterste Lighed med E. cervicor-

nis, hvorfra det dog allerede strax adskiller sig ved dets overalt

glatte Overflade, idet Aabningerne af de seldre Celler her ikke

blive „subtubulare og fremragende," hvilket giver de aeldre Dele

af Polyzoariet hos E. cervicornis en rue Overflade lig en Cellepora.

Busk ssetter Artscharacteren af E. saccata i „et steerkt frem-

ragende Avicularium i Form af en forleenget Seek eller Pose

(pouch), som naesten bedaekker hele Fronten afCellen." Jegkan
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dog ikke i denne Seek see Andet end selve Cellevaeggen, sum

hos denue Art er ualmindelig staerkt convex og dewed isaer af-

vigende fra E. eervicornis. hvis Celler, som hos begge Arter for-

resten have den samme langstrakt ovale Form, kun ere svagt

convexe. Var denne stffirke Convexitrt el Avicularium, saa vilde

den undertiden enten fattes eller voire af ringere Storrelse paa

enkelte Celler; men den Jmdes uforanderlig paa alle yngre eller

i den ydre Deel af Grenene siddende Celler. Det egentlige Avi-

cularium, saaledes som jeg opfatter dette Organ, sidder umiddel-

bart ved og under Celleaabningens nedre Rand i Form af etover-

maade kort, men dog tydeligt fremragende Ror, som med sin

ene Side er forvoxet med Cellen, ikke fuldt af dennes halve

Brede, og paa sin Ende bserer en halvkredsdannet (efter Busk

„rund") hornguul Mandibel. Et Avicularium af ganske den samme
Form, kun mindre og yderst svagt rorformig fremragende, findes

ogsaa paa samme Sted hos E. eervicornis.

Celleaabningen er stor (absolut storre end hos E. eervicornis),

rundagtig, dybt indssenket ; umiddelbart ovenfor den bemasrkes

hos mange Celler en stor, halvkugledannet, glat Ovicelle. I de

ajldre Dele af Polyzoariet blive Cellerne efterhaanden mindre

convexe og omsider ganske flade, idet de tabe al Begrsendsning

imod hverandre og Aabningen som oftest oblitererer. Deres Over-

flade er overmaade fiint og ttet granuleret (gamle Celler af E.

eervicornis vise endeel adspredte fordybede Punkter), hos de yngre

Celler derimod mere glat og svagt glindsende. Ved Omkvedsen

af Cellerne findes ikke ' nogen Rad af fordybede Punkter. Hos

de ffildre Celler er Aviculariet ikke lamgere rorformig fremragende,

men ligger indssenket i Celleaabningen, indenfor hvis nedre Rand

man beniBerker den gule Mandibel.

Jeg har fundet denne Art ved Hammerfaest og Komagfjord i

Finmarken temmelig hyppig paa 30—40 Favnes Dyb, stenig Grand.

Dens Polyzoarium stemmer, med Undtagelse af Farven, overeens

med E. eervicornis, men Cellerne afvige ved deres staerke Con-

vexitet og deres storre Aabning samt Mangelen af en Rad Punk-

ter ved deres Omkreds.
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4. Eschar a palmata Sars, nov. spec.

Polyzoarium violaceo-albidum, tubulis corneis filiformibus fas-

ciculatis affixum, flabelliforme seu e lobis compositum foliaceis,

latiusculis, tenuissimis, dichotomo-divisis, exqvisite palmatis, laB-

vibus, apice subdilatatis obtusis. Cellulse iinmersae, elongatse,

sublineares, superficie lsevi nitente, ad latera perforata?, margine

aperturee superiore arcuato, inferiore recto, avicularium mandibula

lingviformi desceudente infra aperturam gerentes.

Polyzoariet er af en graahvid Farve med et Skjrer af brun-

fiolet, indtil 50n,m hoit og oventil af omtrent ligesaa stor Udstrsek-

ning 1 Vide, men overordentlig stserkt sammentrykt fra begge

Sider eller tyndt og bladagtigt, dichotomisk grenet eller lappet.

Grenene eller Lappene, hvilke alle staae i sarame Plan, saa at

det hele Polyzoarium ligner en Vifte, ere temmelig brede og deres

Ende, som er tilrundet eller oftest afskaaren, er enten ligesaa

bred eller hyppigst bredere end deres Basis. De storste Lappe

ere indtil 9mm brede, men ikke fuldt l mm tykke; hos unge Exem-

plarer ere de kun 1 eller 2, hos seldre indtil 4 Gange tvedeelte. —
Polyzoariet er fasstet til fremmede Legemer ved Hja3lp af tynde,

cylindriske eller traaddannede, boielige Ror af transparent guul-

agtig Farve og horn- eller chitinagtig Beskaffenhed. Disse Rod-

traade, hvilke ganske ligne de hos mange Flustradse, Cabereadaa

og Bicellariadaj forekommende, men ikke, saavidt mig bekjendt,

hidtil ere fundne hos nogen Art af Slaegten Esehara, slynge sig

mangfoldig omkring det fremmede Legeme og l0be derfra opad

paa Polyzoariet, langs hvis begge Flader de krybe henad, idet

de efter Lappenes Delinger sprede sig i flere Knipper, hvis en-

kelte R0r fasste sig med deres Ende i forskjellig Hoide til Cel-

lernes Vsegge; de naae dog aldrig frem til Lappenes Ende, men

Oph0re i nogen Afstand nedenfor.

Cellerne ere indsa^nkede, de yngre meget svagt convexe, de

asldre nsesten aldeles flade, meget langstrakte eller nsesten linie-

dannede, kun meget lidet bredere over Midten end i begge En-

der, den nederste Ende afskaaren. De ere adskilte fra hinanden

ved en vel markeret Linie eller Fure, nser ved hvilken der findes
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en Rad fbrdybede Punkter, hvilke hos de friske Celler falde lidet

i 0inene, men hos de gamle ere meget tydelige; Overfladen er

glat og glindsende. Celleaabningen er rundagtig, dens ovre Rand
buet, den nedre lige. — Et kort Stykke nedenfor Celleaabningen

eller omlrent ved den overste Fjerdedeel af Cellens Lcengde sid-

der paa Midtlinien et Aviculariuin, .hvis Mandibel er tungedannet,

omtrent dobbelt saa lang som bred, guulagtig, med sin lidt sma-

lere, but tilrundede, frie Ende lige nedad rettet i lukket Tilstand.

men i aaben opreist eller endog rettet opad, i hvilket sidste Til-

feelde dens Spids rager lidt frem over den nedre Rand af Celle-

aabningen. — Ovicellerne ere naesten kugledannede, fremragende

ovenover Celleaabningen, og besatte med endeel fordybede Punkter.

Naervserende Art, som jeg i Aaret 1857 opdagede ved Vadse

i Finmarken paa 50—70 Favnes Dyb, dyndet Grund, de fleste

Exemplarer fsestede med deres Rodtraade om Roret af min Spio-

chsetoptems typicus, afviger fra de foregaaende Arter ved Poly-

zoariets bladagtige Tyndhed, de naesten liniedannede Celler, Avi-

culariets langstrakte Form, men isser ved Tilstedevasrelsen af

hornagtige Rodtraade til Polyzoariets Befa;stning til fremmede

Legemer. Ved denne sidste Characteer slutter den sig saa noie

til Familien Flustradre, at den egentlig ikke adskiller sig fra

Slsegten Flustra ved Andet end Polyzoariets rigide, kalkagtige

Beskaffenhed, medens det hos Flustradse er boieligt eller mem-

branost — en Characteer, der sikkert ikke kan begrunde nogen

Adskillelse i to forskjellige Familier (Escharidse, Flustrada-), ja

neppe engang i to Slsegter.

5. Eschar a Skenei (Millepnra) Ellis $ Solander.

Cellepora Skenei Johnston, Brit. Zooph. p. 297 Tab. 52.

- — Sars, Reise i Lof. og Finm. p. 27.

- - Busk, Catal. Polyz. Brit. Mus. p. 88 Tab. 122.

Eschara Skenei Busk, Annals of Nat. Hist. 1856 Vol. 18 p. 33

Tab. 1 fig. 3.

Polyzoarium rubellum vel aurantiacum, diehotomo-ramosum

;

rami subpalmati, breves, planulati, hispidi, apiee subdilatuti ob-

10*
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tusi. Cellulee ovatse, eonvexse, fere semicylindricae
,

superficie

delicatule granulosa, extremitate superiore subelevata; margo in-

ferior aperturae subqvadrangulse medio ornatus rostro elevato

conieo-subulato, ad basin aperturnm versus mandibulam semicir-

eularem gerente, et saepisshne eii.ni! utrinqve avieulario breviore

(raro duobus in uno latere) conico- elevato apice truncato mandi-

Denne Art forekommer fra Christianiafjorden af (ved Laur-

kulleu) og langs hele vor Vestkyst til Finmarken, hvor jeg har

fundet den ved 0xfjord og Komagfjord, paa 20—50 Favnes Dyb,

stenig Grund, overalt sjeldent. Udenfor Norge er den, efter John-

ston og Busk, funden ved Shetlandseerne, Skotland, Nordostky-

sten af England og 0stkysten af Ireland.

Polyzoariet, som i frisk Tilstand har en brunguul, guulrod

eller rosenrod Farve, er fsestet til fremmede Legemer (Skjffil,

Serpuler, Stene) ved en pladeagtig udbredt, hyppig med Celler

bedajkket Basis, som i eet Tilfaelde endog var voxen rundt om

et Serpularer. Det er almindelig 10—20ram hoit og omtrent af

ligesaa stor Udstrsekning i Vide, ofte dog mindre; det st0rste af

mig fundne Exemplar, som er fra 0xfjord, har en Heide af 32mm .

I ung Tilstand er det enten udeelt eller tvedeelt i Toppen, eller

uregelmcessigt lappet; i aeldre Tilstand er det temmelig regelmses-

sig diehotomisk grenet. Grenene, hvilke have Tilb0ielighed til

at stille sig i eet Plan eller i en fingerformig Anordning, ere flade

og mere eller mindre udvidede i Enden, som er afskaaren. Over-

fladen er meget rue af de ved Celleaabningerne siddende freni-

ragende Pigge. Det ovennaevnte Exemplar fra 0xfjord er 6- 7

Gauge tvedeelt, dets Grene 2- 3mm brede og 1»- tykke.

Cellerne ere vel adskilte fra hverandre ved Furer, aflange,

convexe (Johnston siger urigtigt, at de ere _indsaenkede*), naesten

halvcylindriske, deres ovre eller Endedeel noget opreist, og deres

Overflade lidt glindsende, meget hint og tset granuleret, hos

ffildre Exemplaier ogsaa besat med endeel adspredte fordybede

Punkter. Celleaabningen er rundagtig eller lidt fiirkantet, da

den nedre Rand nsesten er lige, den 0vre kun lidetbuet, og skju-
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les for en stor Deel af en fra Midten af dens nedre Rand ud-

springende, strerk, forlsenget, conisk-tilspidset, rue Pig, som hre-

ver sig i Veiret skraat opad og udad. I denne Tilstan J, som

maa antages for mindre udviklet. ai'bildes Cellerne hos .Johnston

1. c. og Busk Catalogue Tab. 122, og jeg har ofte fundet detsaa-

ledes; men hos de storste Exemplarer og i de fleste Tilljeldi- fin

des der 3 Pigge. Allerede Johnston hemasrkede. .at der hos

nogle Celler forekommer 1 eller 2 kortere Pigge ved Basis afden

storre," og Busk, i Annals of Nat. Hist. 1. c., udtrykker sig hcrorn

saaledes: r Celleaabningen er beskjrermet i Fronten ved en tredeelt

Fremragning bestaaende af et centralt (ubevasbnet?) Rostrum og

et opreist Avicularium paa hverSide," dog uden at beskrive dette

besynderlige Forhold nsermere. Jeg kan dog i denne Bevaebning

ikke see nogen seeregen „tredeelt Fremragning," men simpelthen

kun 3 ved Siden af hverandre staaende Pigge. Den inidterste af

disse er allerede ovenfor omtalt; de to laterale ere af lignende

Form og Tykkelse, men kortere end hiin og deres Ende er stumpt

tilrundet eller afskaaren. Disse laterale Pigge ere, som Busk

meget rigtigt angiver, Avicularier; thi ved n0iere Opmserksomhed

seer man paa deres Ende en guulagtig halvkredsdannet Mandibel,

som snart er lukket eller liggende teet til Piggens Ende. snart

aabnet og mere eller mindiv opreist liur «"'som Laaget af en Daase,

hvorved det da bemserkes, at Piggen er huul, oventil aaben. og

at betragte som et Rostrum. Hos enkelte Celler forekom under-

tiden 3 saadanne laterale Avicularier, 2 paa den ene og 1 paa

den anden Side af den midterste Pig, ja i enkelte Tilfselde sad

endog et lignende Avicularium ved den ovre Rand af Celleaab-

ningen. Den mediane Pig er heller ikke Andet end et tilspidset

Rostrum, hvis Mandibel ligger dybt nede ved. Basis af den indad

imod Celleaabningen vendte Side af Piggen ; ved at betragte Cel-

leaabningen ovenl'ra seer mau nemlig paa dette Sted en halvcir-

keldannet Mandibel, som er dobbelt saa stor som nine paa de

laterale Avicularier, rage frem ind i Celleaabningen.

Ovicellerne, som sidde ovenover Celleaabningens ovre Rand,

ere halvkugledannede og punkterede.
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Busk, en af de sterste Kjendere af Polyzoernes Classe i vor

Tid, henforte (erst (Cat. Brit. Mus.) denne Art til Slaegten Cel-

lepora, senere (Ann. of Nat. Hist.) til Eschara, uden dog at om-

tale de Grunde, der bevsegede ham til den sidste Omordning.

Aabenbart danner vor her omhandlede Form en Overgang fra

Slsegten Eschara, med hvilken den stemmer overeens i Cellernes

regelmeessige Anordning i Qvincunx, til Slaegten Cellepora, som
den ligner i Aviculariernes Form, navnlig deres forleengede Ro-

strum. Den vigtigste Forskjel mellem disse to Slsegter bestaaer,

efter Busk, deri, at Cellerne hos Cellepora ere „mere eller min-

dre verticale til Polyzoariets Plan og af Urneform," hos Eschara

derimod „indseenkede og horizontale til Axens Plan." Cellerne

af Eschara Skenei ere nu i Enden noget oprette og danne saa-

ledes en Mellemform. En skarpere Adskillelse mellem hegge

Slsegter afgiver imidlertid, som det synes, Cellernes Anordning:

hos Cellepora ere de sammenhobede nden synlig Orden, hos Es-

chara stiilede regelmsessigfc i Qvincunx. Aviculariernes B'orm,

navnlig det forleengede Rostrum, syntes ogsaa eiendommelig for

Cellepora, men uheldigviis forekommer netop en ganske lignende

Form hos E. Skenei.

Staae nu, som man seer, disse to Slsegter hinanden saa neer,

kunne de folgelig paa ingen Maade skilles ad i to forskjellige

Familier, ^Celleporidee og Escharidse", som Busk har gjort.

Sectio 2. Polyzoarium cylindricum ; rcllnUv circum axem imagi-

narium disposita*.

Et Tveergjennemsnit af Polyzoariet viser derfor en Kreds af

Cellehuler.

6. Eschara I a vis (Cellepora) Fleming.

Cellepora lsevis .Johnston, Brit. Zooph. p. 299.

— — Sars, Reise i Lot", og Finm. p. 28.

Eschara teres Busk, Annals of Nat. Hist. 1856 Vol. 18 p. 33

• Tab. 1 fig. 2.

Polyzoarium aibidum, dichotomo-ramosum; rami elongati,

cylindrici, patuli, apicem versus tenuiores, lseves, superficie su-

periore polita. Cellular immersge, ovata3, superficie obsolete gra-
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nulosa, ad latera perforata; apertura paulo altior qvam lata, mi*

r

gine superiore arcuato, iuferiore recto ibiqve medio aviculario

brevissime tubuloso mandibula semicirculari ornato. Aperturse

eellularum omnes faciem inferiorem ramorum occnpantes, paucis

in superiore ad apicem sparsis exceptis. *

Denne ved vor hele Vest- og Nordkyst temnielig almindeligl

paa stenig Grund paa 30—150 Favnes Dyb (den er neinlig ikke

sjeldent fsestet til Oculina prolifera) forekommende Art antager

jeg for at vsere identisk med Flemings Cellepora laevis fra Shet-

landsoerne. Busk opforer ikke C. lsevis i Catalogue of the Po-

lyzoa Brit. Mus., men beskriver derimod paa det ovenfor citerede

Sted i Annals of Nat. Hist, vor norske Form som eu ny Art un-

der Navnet Eschara teres. Den af ham givne Afbildning, den

eneste der, saavidt mig bekjendt, existerer af nservserende Art,

er gjort efter et lidet, ufuldstaendigt Exemplar og er meget maa-

delig, ligesom Beskrivelsen er yderst kort, hvorfor en udferligere

er forn0den.

Polyzoariet er af hvid eller guulhvid Farve og danner en

meget lav, men betydeligt bred Busk, som hos de storste mig

forekomne Exemplarer har en Hoide af 20mm og en Udstraekning

i Vide af 50—80™. Stammen, hvis Basis udbreder sig pladefor-

mig paa fremmede Legemer, er ganske kort (hos hine store Exem-

plarer 4mm h0i og 3mm tyk) cylindrisk, og deler sig oventil dicho-

tomisk i ligeledes cylindriske Grene, hvilke udbrede sig til alle

Sider i skraa Retning opad og udad, dannende tilsammen paa

en Maade Formen af en lav og meget bred Tragt. Grenene (som

ved Basis have en Tykkelse af omtrent 2»») ere 7-10 Gange

tvedeelte og afsmalnes efterhaanden (indtil lmm) imod Enden, som

er but tilrundet eller afkuttet. Celleaabningerne ligge alle paa

den nedre Flade af Grenene, med Undtagelse af nogle faa, der

imod Grenenes Ende findes enkeltviis adspredte paa den ovre

Flade og efterhaanden synes at obliterere. Den 0vre Flade er

temmelig sta;rkt glindsende eller ligesom poleret, den nedre der-

imod svagt glindsende.

Cellerne, af hvilke 4-5 i hver af de skraa Tvaerrader altid
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ere synlige ved Betragtningen af en Gren, ere indssenkede, kun
ved Enden af Grenene ganske Jidt convexe, ovale med utydeligt

granuleret Overflade, adskilte fra hverandre ved svage Furer,

na>r ved hvilke der findes en Rad fordybede Punkter, hvilke mest
falde i 0inene hos de aeldre Celler. Celleaabningen er temmelig
stor, lidt hoiere end bred, den 0vre Rand buet, begge Siderande
svagt indbugtede lidt nedenfor Midten, og den nedre Rand na3-

sten lige
: Aabningen er saaledes noget lyredannet. Ved den ne-

dre Rand findes i Midten, ligesom hos E. cervicornis, et yderst

svagt rerdannet Avicularium, hvis halvkredsformige guulagtige

Mandibel rager ind i Celleaabningen.

Ovicellerne, der sidde umiddelbart over Celleaabningerne, ere

store, nsesten kugledannede, stserkt fremragende, og drage ogsaa

Celleaabningen noget frem med sig udadtil, saa at. de give den
ydre Deel af Grenene, paa- hvilken de alene forekomme adspredte

hist og her, et knudret Udseende (Fleming siger herom mindre

rigtigt, at .,Grenene ere imod Enderne ru'e af de sig dannende

Celler").

Paa den gvre Side af Grenene nser ved deres Ende bemaer-

ker man Spor af Celler, hvilke her ere megefc mere langstrakte,

svagt convexe og af temmelig uregelmgessig Form, da de dem
begraendsende Laengdefurer oftest ere bugtede ; de vise neer ved

disse Furer endeel uordentlig still ede Punkter, men ssedvanlig

ingen Aabning.

Esehara l&evis adskiller sig noksom fra alle de foregaaende

Arter ved Cellernes Anordning omkring en imaginser Axe af det

eylindriske Polyzoarium.

II. vadricellaria 1 Sars, novum genus.

Polyzoarium erectum, calcareum. rigidum, inarticulatum sen

continuum, cylindricum, dichotoino-nimosuin. Cellulae in seriebus

mersai; apertura breviter tubulosa,

et inferiore prominente. Aviculark

18 - 20 omata, inferioribus brevioril
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Spec. Qcadricellaria gracilis Sars.

Pustulipora gracilis Sars, Reise i Lof. og Finm. 1850 p. 26.

Onchopora borealis Busk, Quart. Micr. Journ. 1860 No. 32 p.

213 Tab. 28 fig. 6. 7.

Polyzoarium niveum, fruticosum, ramis cylindrieie, gracilibus,

suhaeperis. ( elluhe ovatsp. ad hitera perforata?, superficie longi-

tudinaliter delicatule subsulcata, poro tubuloso infra aperturam

medio ornatse.

Denne Form er ved min senere Unders0gelse af dens Poly-

pider befunden at henhore, ikke til Tubuliporiderne som jeg tid-

ligere antog, men til den store Gruppe („subordo") af Cheilosto-

mata Busk og Familien Escharidas, hvori den maa danne en ny

Slaegt, udmaerket ved Cellernes Anordning og Formen af deres

Aabning. Den er ogsaa nylig funden ved Shetlandsaerne og,

efter et lidet Fragment, af Busk urigtigt henfort til Slsegten On-

chopora, som er meget forskjellig og henharer til Familien Sali-

eorniadse blandt de leddede Cheilostomata.

Polyzoariet er af snehvid Farve, 2O-3O° »nh0it og omtrent li-

gesaa meget udstrakt i Viden, dichotomisk-grenet (hos de st0rre

Exemplarer 7—10 Gange). Grenene, der snart ere mere oprette

og danne en taet Busk, snart sprede sig mere horizontal ud til

alle Sider, ere cylindriske, sppede (Stammen lmm tyk og Grenene

fra lmm indtil £
mm

i de yderste Ender). rue formedelst de rerfor-

mig fremragende Celleaabninger og de ophoiede Punkter paa Cel-

lernes Overflade, svagt glindsende, efterhaanden afsmalnende imod

deres Ende, som er but tilrundet.

Cellerne ere indssenkede, kun meget svagt convexe, ovale,

naesten glatte, idet man kun ved stserk Forstorrelse bemserker

paa deres Overflade overmaade fine, bugtede, hyppig afbrudte

Purer efter Lrengden. De ere ordnede i 4 Laengderader, hvilke

alternere" regelmasssigt med hinanden, saaledes at Cellerne i de

modsatfe Rader staae i lige Niveau. Et Tvasrgjennemsnit af Stam-

men eller Grenene viser derfor altid 4 rnnde Huller eller Celle-

rum, af hvilke de 2 ligeoverfor hinanden beliggende ere st0rre

end de 2 andre, idet Snittet trseffer en smalere Deel af de sidste.
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Ved Enden af Grenene ere disse Huller forholdsviis meget store,

i de reldre Grene og Stammen mindre, da der her lregger sig

mere Kalkmaterie udenom dem. Celleaabningen er temmelig smal,

fremragende, cylindrisk eller kort-rordannet, og, hvad Busk ikke

har bemrerket, tydelig tvelrebet, idet dens ovre og nedre Rand

ere mere fremragende end de bueforraig indbugtede Siderande.

Cellerne ere adskilte fra hverandre ved lave Furer, hvilke

vise sig som 4 langs ad Stammen og Grenene lobende zigzagbug-

tede fordybede Linier, der betegne de 4 Cellerader. Nfer ved

disse Furer er der i Omkredsen af Cellerne en Rad oph0iede

Punkter eller smaa runde Tuberkler, hvilke egentlig synes at

vrere Porer (i defc mindste vare nogle af dem tydeligt perforerede),

samt en enkelt fremragende kort-rordannet Porus (som ikke sy-

nes at vrere noget Avicularium) paa Midtlinien noget nedenfor

Celleaabningen. Af Avicularier bemrerkedes ellers intet Spor.

Egentlige Oviceller vare ikke synlige, medmindre en stor

convex Forh0ining, som bemrerkedes umiddelbart ovenfor Aab-

ningen af nogle Celler na3r ved Grenenes Ende, skulde vrere en

sig udviklende saadan.

Polypiderne ere hyalinhvide og forsynede med 18—20 Ten-

takler (hos de fleste fandtes 18, hos enkelte kun 17, hos andre 20),

stillede som sredvanligt i Form af en Tragt, af hvilke de ^verste

nresten ere saa lange som Grenenes Tvserdiameter. Ved at henstaae

i lffingere Tid i det samme Sovand straBkke Polypiderne ogsaa

den overste cylindriske Deel af Kroppen frem af Cellen og doe

omsider hen i denne Tilstand med stivt udstrakte Tentakler, hvor-

ved det viser sig, at disse nedadtil efterhaanden blive noget kor-

tere end de overst staaende, en mserkveerdig bilateral Symmctrie,

som allerede antydedes ved den bilabiate Celleaabning. Tarui-

canalen, isair den rundagtige Mave, har en noget graaguul Farve,

og Gatboret synes at aabne sig tret under en paa den ovre Side

af Kroppen tret under Tentakelkrandsen beliggende rundagtig

Knude.

Qvadricellaria gracilis er ikke sjelden ved Manger nrer ved

Bergen paa 30- 40 Favnes Dyb, Klippegrund, isrer paa Steder
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hvor der lober staerk Str0ni; under samme Forholde har jeg og-

saa fundet den ved Christiansund, Bejan (Udlobet af Trondhjems-

fjorden), Ure i Lofoten og ved 0xf'jord i Finmarken. Den fore-

kommer ssedvanlig fasstet til Rorene af Tubularia indivisa, idet

dens Basis udbreder sig som en tynd Plade, der omfatter Tubu-

lariareret rundtom; undertiden ogsaa paa Sertulariner (Plumularia

falcata). Udenfor Norge er den, som ovenfor anfort, kun bemaer-

ket ved Shetlandsoerne.

III. Leieschara' Sars, novum genus.

Polyzoarium erectum, calcareum, rigidum, inarticulatum seu

continuum, cylindricum, dichotomo-ramosum, superficie lsevi, sub

microscopo delicatissime reticulata; rami apicem versus submoni-

liformes seu passim coarctati, stricturae cellulis destitutse. Cel-

lulae plane immersse, extus conflueutes seu prorsus indefinites, cir-

cum axem imiginarium qvincuncialiter dispositse. Avicularium

super aperturam cellularum positum, rostro immerso, mandibula

semicircutari.

Spec. Leiescharia coarctata (Cdlepora) Sars.

Cellepora coarctata Sars, Reise i Lof. og Finm. p. 28.

Polyzoarium eburneum, nitidulnm, ramis elongatis, gracilibus,

patulis, apice truncatis. Apertura cellularum margine superiore

arcuato, inferiore recto medio sinuato.

Denne af mig i Aaret 1849 opdagede og kortelig characteri-

serede Form maa udentvivl danne en ny Slaegt, som vel har ad-

skillig Lighed med Eschara, men ved Aviculariernes Stilling viser

nogen Tilneermelse til Slaegten Salicornaria blandt de leddede

Cheilostomata. Jeg Imr fundet den ved Hammerfsest temmelig

hyppig, sjeldnere ved Komagfjord, paa 30—50 Favnes Dyb. ste-

nig Grund.

Det storste erholdte Exemplar, hvilket ligesom alle de ev-

rige, der ved Bundskraben bleve losrevne fra Klippegrunden, paa

hvilken de ere fastvoxne, manglede Rodstykket, er 52mm licit og

1 Af XsiCC, Iaavis. og EOXOfO, crttsta. formedelst Polyzoariets aldeles glatte

Overflade.
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dets Udstrsekning i Viden mellem de ligeoverfor hinanden staa-

ende Grenes Ender 60mm .

Polyzoariet, som har en livid eller svagt guulhvid glindsende

Farve omtrent som Elfenbeen, er cylindriskt, uregelmsessigt boiet,

dichotomiskgrenet (paa de storre Exemplarer indtil 6 Gange

deelt) og ogsaa besat med enkelte kortere Grene mellem Dicho-

tomierne. Grenene, hvilke ikke ere smalere end Stammen og

overalt af en jaevn Tykkelse af omtrent l£mm, ere deels rettede

opad deels udad til alle Sider, undertiden ogsaa boiede noget

nedad; deres Ende er but tilrundet eller naisten afskaaren. —
En mserkvgerdig Eiendommelighed ved naerveerende Form er, at

dens Grene vise meget korte og lette ringformige Indsnoringer,

oftest i temmelig regelmsessig Afstand fra hinanden, og at der

paa disse Indsnoringer, hvilke sandsynlig betegne ligesaa mange

Pauser i Polyzoariets Vsext, ingen Celleaabninger findes. Herved

faae Grenene et lidt perleraddannet Udseende og en vis fjern

Lighed med Slsegten Isis blandt Coraldyrene. Inderst paa Gre-

nene samt paa Stammen, hvor hyppig paa storre Strsekninger

Celleaabningerne obliterere, ere hine Indsnoringer ikke lsengere

bemaerkelige.

Cellerne ere saa complet indssenkede som jeg ikke kjender

det hos nogen andre Polyzoer, de flyde udvortes, endog paa de

yngste Grene, fuldkommen sammen med hverandre, ere ikke det

allerringeste hsevede over Polyzoariets Overflade og vise ingen-

somhelst Begrsendsning: det hele Polyzoarium er trindt med en

overalt jsevn Overflade. Ved Loupen bemserkes imidlertid deone

sidste at vaere meget fiint og tset punkteret, og under Mikrosko-

pet vise disse Punkter sig som lave, flade, polygonale Fordyb-

ninger, adskilte fra hverandre ved smale ophoiede Lister, altsaa

ligesom Bikageceller; hos gamle dode Exemplarer blive disse

Fordybninger til formelige Huller. Den hele Overflade af Poly-

zoariet faaer saaledes Udseende af et overmaadc fiint og ziirligt

Naet med polygonale (mest 5 eller 6kantede) Masker, alle omtrent

af eens Storrelse.

Cellerne ere, da de mangle enhver Begramdsning, knn kjen-
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delige ved deres Aabninger. De ere stillede temmelig regelmces-

sigt i Qvincunx rundtoin en imaginaer Lsengdeaxe. Betragter

man en Gren fra hvilkensomhelst Side, seer man saedvanlig 3

Celleaabninger dannende en lige Tvserrad, i den folgende Tvser-

rad 4, dernsBst 3, og saa fremdeles afvexlende 4 og3; ideekraa
Tvterrader sees 5 eller 6. Et heldigt Tvsergjennemsnit af en Gren,

hvilket netop traeffer en af de lige Tvaerrader, viser derfor saed-

vanlig 8 store ovale Huller eller CeHerum, hvilke kredsfonnig

omgive det ligesom Marven af en Plan te med meget smaa Huller

gjennemboerede centrale Partie; andre Gjennemsnit, der deelviis

ogsaa berore eller skjsere en af de skraaRader, vise flere (9 - 14)

deslige Cellerum.

Celleaabningen er temmelig liden, rundagtig, dens ovre Rand
buet, den nedre lige og med en liden trang oval Udbugtning (si-

nus) i Midten. Et kort Stykke ovenfor og ligefor Midten af Cel-

leaabningen sidder et indssenket kredsrundt Avicularium af nse-

sten samme Storrelse som hiin; dets 0vre Halvdeel er Rostrum,

den nedre Mandibelen, som saaledes er kalvkredsformig og af

hornguul Farve. Paa torrede Exemplarer er Mandibelen natur-

ligviis lukket eller fladt tiltrykket med dens frie Ende nedadvendt,

paa Spiritusexemplarer kan man undertiden see den noget aab-

net eller opleftet. Aviculariets Form og Stilling ovenfor Celle-

aabningen har stor Lighed med samme hos Salicornaria farcimi-

noides Johnston (Busk Cat. Brit. Mus. Tab. 64 fig. 2). - Celle-

aabningen udfyldes af et hornguult Laag, hvilket tilligemed Avi-

culariet falder i 0inene som 2 ligestore gule Punkter, det ene

taat ovenfor det andet, overalt paa det hvide eller guulhvide Po-

lyzoarium.

F o I y z o a c.y c I e s t o m a t a.

IV. Defrancia Bronn.

Denne af Bronn paa nogle fossile Former grundede Slaegt

characteriseres af Reuss (Die fossilen Polyparien des Wiener Ter~

tiarbeekens. 1847 p. 36) saaledes: „Mere eller mindre kredsrunde.

sjeldent forlsengede, skiveformige eller stilkede og skjolddannedo
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Polypstokke, hvis Overflade er bedeekket rned radiale Ribber,

paa hvis 0vre Rand staae Porer, der undertiden ere storre end

dem i Mellemfurerne. De sidste ere undertiden incrusterede, uden

Mundinger."

Man kjender af denne Slsegt mange fossile Arter fra Tertiaer-

formationen, men, saavidt vides, kun to levende, hvilke begge

endnn kun ere ufuldstsendigt kjendte og derfor fortjene en udfor-

ligere Beskrivelse.

i. Defrancia truncata (Millepora) Jameson.

Millepora truncata Jameson, Wern. Mem. 1. p. 560.

Tubulipora truncata Fleming, Brit. Anim. p. 529.

—<— Johnston, Brit. Zoopb. p. 271 Tab. 33 fig. 8-10.

Defrancia stellata Busk, Annals of Nat. Hist. 1856 Vol. 18.

p. 36 Tab. 1 fig. 9.

Polyzoarium albidum, flavum aut carneum, fungiforme seu

breviter cylindricum apice latiore truncato seu discoideo, proli-

ficatione aut divisione spontanea apicali bifurcatum ramosumqve.

Costffi radiales totum fere discum apicalem, centro excepto, occu-

pantes, numerosse (11—22), breviores passim longiores interpo-

sitse, valde elevatse, angustse, subtriangulares, margine interiore

recto aut subconcavo leevi, exteriore arcuato declivi porisqve

(aperturis cellularum) ornato subangulatis contiguis. Latera in-

terstitiaqve costarum punctis elevatis obsita, absqve poris. Su-

perficies cylindrica stipitis ramorumqve undiqve poris angulatis

(hexagonis) approximatis obtecta. Polypides albido-hyalina ten-

taculis octo ornata.

Denne af mig allerede for mange Aar siden (Reise i Lof. og

Finm. p. 25) iagttagne Form forekommer langs hele Bergens-

kysten, ved Christiansund og Udlpbet af Trondhjemsljorden ved

Bejan og 0sterraat, for Tiden dens Nordgrsendse, af og til, ikke

hyppig, paa 40-60 Favnes Dyb, fastvoxen til Stene, Skjasl, Ser-

puler etc.

Jameson, Fleming og E. Forbes fandt den paa dybt Vand

ved Shetlandsoerne. Johnston afbilder et af Forbes fundet, 9rora

stort Exemplar, Busk nogle indtil 15ram heie Exemplarer samlede
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af Mac Andrew ved Norges Kyst (formodentlig i det Trondlijem-

ske); Fleming angiver dens Storrelse til omtrent 1", og jeg har
ved den norske Kyst fundet Exemplarer af indtil 22mmH0ide og
omtrent den samme Udstraekning i Vide.

Johnston betvivler, at den er grenet, sorn den beskrives af

Fleming, og troer, „at kun 2 eller 3 Individer kunne vasre fffi-

stede paa en primaer Polypstok saa tset sammen, at de voxe sam-
men ved Basis, og idet de doe bort, hseve nye Coraller sig fra

de dode Individer og give saaledes Polypstokken et grenet eller

rettere knudret Udseende." — I Virkeligheden er den dog gre-

net, hvilket ogsaa Busk bekrsefter ved at tillsegge den ..et proli-

fererende Polyparium," skjondt han ikke nrermere udlader sig om
denne Prolifications Natur. — Sjeldent finder man den nemlig

enkelt eller ugrenet, kort-cylindrisk, „vorte- eller svampdannet"

(saaledes som Johnston afbilder den), 5—10mm hoi og 4—

5

mm bred,

fsestet til fremmede Legemer ved en noget pladeagtig udbredt

Basis, og med en enkelt, af radiale Ribber dannet Stjerne paa

den noget bredere, cirkelrunde, *lidt convexe eller oftest afkuttede

Top; men ssedvanlig er denne sidste enten i Begreb med at dele

sig i to Stjerner og da af en mere eller mindre aflang Form, el-

ler den er a]Jerede deelt i to meget korte cylindriske Grene med
hver sin Stjerne paa Toppen, hvilke Grene efterhaanden forleenge

sig og atter efter deres Tour dele sig hver i to, enten samtidigt

eller den ene for, den anden senere. Saaledes fremstaaer et 2—

3

Gange dichotomisk deelt Polyzoarium af lav Buskform med me-

get korte Grene, hvilke omsider blive ligesaa tykke eller endog

tykkere end Stammen, men ssedvanlig kortere end denne og no-

get udvidede eller bredere paa deres af Stjernen indtagne afkut-

tede Ende. Sjeldent deler en eller anden af Grenene sig endnu

on tredie Gang, medens de ovrige kun dele sig 1 eller 2 Gange;

i dette Tilfielde kan man paa et saadant Exemplar taelle 7-13,

ja indtil 16 Stjerner, af hvilke dog som oftest flere ikke ere se-

parerede fra hinanden, men endnu befinde sig i Delingsacten.

Hvorledes denne Deling foregaaer, skulle vi senere faae at see.

Polyzoariet bestaaer, som Gjennemsnit deraf advise, af hitter
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Celler, hvilke ere forvoxne med hverandre i deres hele Lsengde

uden noget mellemvserende Coenoecium. Torret er det hvidt, i

levende Tilstand derimod guulagtigt eller bleg kj0dr0dt, kalkag-

tigt, haardt, dets Overflade bedaekket af nieget smaa polygonale

Porer ligesom Bikageceller. Disse Porer ere, som et Gjennem-

snit efter Lsengden af Polyzoariet viser, Aabningerne af ligesaa

mange Celler af lang, sinal, rardannet Form, forvoxne med hver-

andre i deres hele Laengde og derfor ved gjensidigt Tryk poly-

gonale, hvilke lebe nedenfra opad og derpaa efterhaanden b0ie

sig udad for at aabne sig overalt paa den cylindriske Overflade

samt paa den ydre eiler buede Rand af de radiale Ribber paa

Toppen.

Disse hidtil mest kun efter ufuldstajudige eller afslidte Exem-
plarer beskrevne radiale Ribber, der danne Straalerne af Stjernen

paa Stammens eller, naar den er deelt, Grenenes Top, ere stserkt

sammentrykte fra Siderrie eller pladedannede; de l0be noget naer

fra Toppens Centrum, hvor der efterlades et lidet rundt glat

Rum, i lige Retning ud til Perfpherien, idet de hseve sig skraat

opad og udad I10U op over Toppens Overflade. De have en tri-

angulaer Form og ere noget hoiere end iange. Deres indad mod

Centrum af Toppen vendte Rand er hoiere, vertical, noget concav

og glat, den udad mod Peripherien vendte Rand buet eller hel-

dende skraat nedad og tset bedaekket med Celleaabninger, og begge

Sideflader vise longitudinale, i lige Afstand fra hverandre og par-

rallelt med den indre Rand lobende Furer, hvilke betegne For-

voxningslinierne af de enkelte rerdannede Celler, af hvilke Rib-

heme ere sammensatte. Den noget convexe Overflade af disse

Celler er besat med overmaade smaa og meget talrige, i nogen

Afstand fra hverandre staaende, runde, oph0iede Punkter, der

syntes mig at vsere gjennemboerede paa deres Top, altsaa egent-

lig Porer. Celleaabningerne, hvilke alene findes paa den ydre

buede Raud af Ribberne og ikke i disses Mellemrura, ere ure-

gelmaassig polygonale og danne saedvanlig 2 uregelmaessige Ra-

der, paa den ydre eller nederste Deel af Ribberne hyppig ogsaa

3 Rader, og gaae her uden nogen Afbrydelse over til de talrige,



161

Stammens eller Grenenes cylindriske Flade beda;kkende Porer
eller Celleaabninger. Disse, som have en mere regelmaessig poly-

gonal, saedvanlig sexkantet Form, svare paa den ovre Deel af him
Flade i Diameter til dem paa Ribberne, hvorimod de laengere

nedad efterhaanden blive mindre og omsider danne en skarp, ved
en Tvserfure mndtom betegnet Graendse, som adskiller den oven-

for vaerende levende Deel fra den nedenfor vaerende bortdode
Deel afPolyzoariet, idet hiin altid er udmaerket ved lysere Farve
og friskt Udseende, denne derimod er graalig, mere ureen og
viser hyppig Maerker af flere foregaaende, successivt bortdode

Generationer, i Form at' svage ringformige Indsnoriger eller Fu-
rer i visse Mellemrum.

Som allerede for bemserket danne Cellerne paa Ribberne saed-

vanlig 2 uregelmaessige Rader; men hos nogle udmaerket godt

conserverede Exemplarer befandtes de at vise en tydelig Tilboie-

lighed til en Anordniug i alternerende TvaBirader af 2 eller 3

Celler, hvis aabne Ende da var frit fremragende og boiet udad
til Siden og, da saaledes det gjensidige Tryk ikke fandt Sted,

ikke laengere polygonal, men fuldkommen cirkelfund.

Antallet af Ribber i en Stjerne er meget forskjelligt. I de

mindre Stjerner taltes 11 — 16 (Johnston augiver 15), i de sterre

16-22, af bvilke endeel altid ere i jbrskjellig Grad kortere end

de ovrige og kun naae et kort Stykke ind paa Skiven, idet de

staae yderst paa dennes Rand; thi de nye Ribber fremstaae al-

tid her og voxe ferst lidt efter lidt laengere indad imod Centrum.

— Det glatte rundagtige Rum i Centrum af Stjernen viser et

Naet af polygonale Masker, hvilke udentvivl ikke ere Andet end

fordums Celleaabninger, der nu ere incrusterede. — Ikke sjeldent

findes user ved og paa Randen af mange Stjerner en uregelmees-

sig blseredannet, indvendig huul Opsvulming af tyud Kalkmaterie,

hvis Overflade er meget fiint og tset granuleret. Lignende Op-

svulminger, kun mindre opblaeste eller mere pladedannede, fore-

komme ogsaa hos den folgende Art, D. lueernaria.

Hos gamle eller bortdode Exemplarer ere Stjerneus Ribber

mere eller mindre afslidte og Toppen eller Skiven da jeevnt con-

Videnskabss. Forhandl. 1862. ti
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vex med svage radiale Furer, saaledes som Johnstons Figurer

fremstille del; det glatte centrale Rum er da ogsaa hyppig op-

brudt og viser polygonale Aabninger, hvilke ikke findes her i

frisk Tilstand.

Polyzoariets Vsext er hos naervserende Art ganske eiendom-

melig og, saavidt niig bekjendt, hidtil uden Exempel blandt an-

dre Former af Polyzoa.

I Almindelighed voxe nemlig Grenene ikke frem som Knop-

per, der fra et Minimum af efterhaanden blive storre og omsider

udvikle deu characteristiske Stjerne paa Toppeu, men fremkomme

i de fleste Tilfselde ved en regelmsessig Tvedeling eller Spaltning

af Stammens Top. Denne, som oprindelig er cirkelrund saaledes

som vi ovenfor have beskrevet den, voxer da nemlig i transver-

sal Retning og bliver oval, og samtidigt med denne Vaext f'oreges

Antallet af Straaler eller Ribber paa Stjernen derved, at der frem-

kommer nye i det glatte centrale Rum. Disse nye Ribber ordne

sig med de gamle saaledes, at der istedetfor een dannes to Stjer-

ner, hvilke endnu htenge sammen, men efterhaanden voxe ud

fra hinanden i modsat Retning og omsider ganske skilles ad, idet

liver af dem udvikler en kort-cylindrisk Fod, ved hvilken de ne-

dentil forblive forenede. Den simple cylindriske Stamme er paa

denne Maade bleven deelt gaffelformig i 2 meget korte Grene.

Disse ere ssedvanlig af lige Storrelse, men undertiden er den ene

af dem st0rre, idet dens Top nemlig allerede begynder at blive

kommer 3 adskilte Stjerner. Stedvanlig guaer dog Delingen at

begge Stjerner mere regelmaBssigt tor sig, idet hver af dem deler

sig i to, men i modsat Retning af den forrige Deling eller kryd-

sende dennes Plan, saaledes at de derved fremkomne 4 Stjerner

naesten danne et Kors. Senere dele ofte 2 eller 3 af disse sig

atter, niedens den ene eller de 2 evrige forblive udeelte, eller de

dele sig alle og nogle af dem endog 2 Gauge. Det st0rste af mig

iagttagne Polyzoarium bavde saaledes 16 Stjerner, af hvilke dog

6—8 endnu ikke vare fuldstamdigt separerede fra hinanden.

Denne majrkvairdige Vtext- eller Formerelsesmaade bar ved



ferste 0iekast en slaaende Lighed med den frivillige Laengde-
deling af visse Coraldyr, navnlig Slaegten Caryophyllia, hvis Celle

eller Basger (calyx) spalter sig paa ganake den sarnme. Maade.
Betsenker man imidlertid, at det i sidste Tilfselde er et enkelt

stjernedannet Dyr, sorn deler sig, men hos Defrancia trumataen
Stjerne, der er aaramensat af en Mamgde Individer, hvilke con-
currere i Delingsacten, saa taber den prassumerede Lighed sig i

en fjern Analogic

Foruden den mi beskrevne er der endnu en ajiden Vaaxt-

maade hos nservaerende Art. Paa Toppen of en Gren, som ved
kun at vise svage Spor af Ribberne paa Stjernen, hvilke ere af-

slidte, viser sig at vsere en gammel, voxer der nemlig frem lod-

ret i Veiret et Skud eller en ny kort-cylindrisk Gren, hvis Tvasr-

diameter er langt mindre end den garni e Grens, undertiden ogsaa
2 ganske lignende og ved deres Basis lorbnndne Grene, hvilke

sandsynlig ere fremkomne ved en senere Deling af en saadan ny
fremskudt Gren. Alle disse nnge Grene vise paa deres Top en
Stjerne med knn fan. (8-10) radiale Ribber. Man seer ofte paa
en Gren 2-3 paa denne Maade fremstaaende Generationer. den
ene ovenover den anden og jo yngre desto mindre eller smalere.
Ved deres regelmaBSsige Stilling vise de beskrevne Skud eller

unge Grene. at de ikke kunne va?re fremkomne derved. at et

Mg eller en Unge har sat sig fast her og ndviklet sig videre til

en saadan Gren, men Phamomenet har fnldkommen Udseende af

en Gemmation og ligner meget den sankaldte Gemmatio calici-

nalis hos visse Coraldyr. Dog, af samme Grund som ovenfor al-

lerede anfert, er ogsaa denne Lighed kun at betragte som en

Polypiderne ere hyalinhvide og fnrsynede med 8 lange. traad-

dannede, cilierede Tentakler. hvilke hyppig beies ind i flere korte

Spiraler ligesom en Korketra?kker og ved den ringeste Rystelse

af Karret, hvori Dyrene holdes, traskkes hastigt og med et Ryk
ind i Cellen.

Busk henforer (I. e.) najivaarende Art til den fossile, i Ter-

tiaerformationen forekommende Defrancia stellata (Ceriopora) Gold-
11*



fuss; menefter Reuss's Beskrivelse af den ne (Polyparien des Wie-
ner Tertiarbeckens p. 37 Tab. 6 fig. 2) kan jeg ingenlunde ansee

det for afgjort, at begge skulde vsere identiske. Den fossile sy-

nes nemlig at afvige ved dens „lave, lidet opheiede radiale Rib-

ber, hvilke ere afvexlende lsengere og kortere" (hos den levende

D. truncata er der ingenlunde nogen saadan regelmsessig Afvex-

ling, men de kortere Ribber sidde spredte hist og her ved Top-

pens Rand mellem de lsengere), ved at „hele dens Overflade er

tset besaaet med Porer'- (hos D. truncata findes hos ubeskadigede

Exernplarer ingen Porer i Ribbernes Mellemrum og paa det cen-

trale Rum), endelig, som det synes efter Reuss's Afbildning, ved

endnu flere Rader Gelleaabninger paa Ribberne.

2. Defrancia lucernaria (Tubulipora) Sars.

Tubulipora lucernaria Sars, Reise i Lof. og Finm. 1850 p. 25.

Defrancia truncata Busk (non Jameson, Johnston), Annals of

Nat. Hist. 1856 Vol. 18 p. 35 Tab. 1 fig. 8.

Polyzoarium simplex, nunqvam proliferum aut ramosum, eya-

thiforme, pedunculo affixum cylindrico angusto, superne sensim

in discum horizontalem circularem (raro subovatum) dilatato, su-

perficie disci superiore profunde excavata. Costse radiales peri-

phericam tantum partem disci occupantes, supra marginem ejus

subacutum elevatae, numerosse (14—25), fere omnes eeqvales, bre-

ves (dimidiam partem longitudinis radii disci vix seqvantes), sub-

triangulares, margine interiore recto laevi, exteriore arcuato de-

clivi porisqve (aperturis cellularum) ornato subangulatis contiguis

;

latera interstitiaqve costarum lsavia (haud punctata) porisqve spar-

sis obsita. Superficies disci superior leevis, inferior poris oruata

subangulatis approximatis, in pedunculo paulo distantioribus.

Denne af mig i Aaret 1849 opdagede Art er senere af Busk,

som ikke syncs at have kjendt min tidligere givne Charakteristik

af den, feilagtigt henfort til Millepora truncata Jameson eller Tu-

bulipora truncata Fleming, Johnston, medens han beskriver denne

under Navnet Defrancia stellata Goldfuss. Fra denne sidste ad-

skilier den sig noksom ved Polyzoariets enkelte, aldrig prolifere-

rende eller grenede Form, tynde Stamme eller Stilk, og meget



udvidede Skive, hvis ovre Flade er stserkt fordybet. Den har

saaledes en vis Lighed med en Lucernaria (heraf Artsnavnet).

Jeg fandt den i 1849 ved Komagfjord i Fmnaarken paa 30-—40

Favnes Dyb, senere i 1857 ved Vadso paa 70—100 F. D., ved

Oxfjord paa 100—200 F. D., endelig ved Bejan, for Tiden dens

Sydgreendse, paa 40 F. D., overalt faestet til smaa Stene og tem-

melig sjelden. De af Busk beskrevne Exemplarer bleve tagne i

Aaret 1856 af Mac Andrew ved Finmarken ( Local iteten angives

ikke).

Det storste af mine Exemplarer, som er fra Vads0, har en

Heide af 10mn>; dets storste Brede, som falder i den overate Deel

ved Skivens Rand, er 13™», og Stilkens nedreDeel 2mm tyk. Den

saedvanlige Storrelse er dog ringere, omtrent 7mm hoi og Skivens

Brede omtrent ligesaa stor.

Polyzoariet er enkelt, aldrig prolifererende eller grenet, baeger-

eller tragtdannet (Busk kalder det svampdannet. fungiform*).

Det sidder nemlig paa en smal cylindrisk Stilk, hvis nederste

Ende er lidt bredere, idet dens tynde circulaere Rand er noget

pladeagtig udbredt paa Stenen, til hvilken dens Underflade er

fastvoxen. Oventil udvider Stilken sig efterhaanden og gaaer over

i den lav baeger- eller skaaldannede Skive, hvis Rand er kreds-

rund eller undertiden noget oval (i eet Tilfselde var den ene af

Ovalens laengere Sider paa et Sted svagt indbugtet), horizontalt

udbredt og temmelig skarp. Ovenover denne Rand haeve sig de

radiale Ribber lige i Veiret; de ere korte, idet de kun indtage

den peripheriske Deel af Skiven rundtom og ikke naae halvveis

ind imod dens Centrum. De ere stserkt sammentrykte fra Siderne

eller pladedannede. dog efterhaanden tykkere imod deres nederste

ydre Deel, hvor de gaae over i Skiveranden, og have en trian-

gulser Form, der er noget heiere end lang: deres indad imod

Centrum vendte Rand er vertical, lige eller undertiden svagt con-

cav, den udad vendte Rand jfevnt buet eller heldende skraat

nedad imod Skiveranden. 1

1
I min forrige Characteristic af denne Art (l c. p. 25) har jeg efter Exempla-
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Antallet af Ribber var hos det ovennaevnte store Exemplar
25, alle fuldstamdige skjondt ikke alle lige lange, samt 2 meget
mindre eller fremvoxende; paa 2 Steder vare 2 og 2 Ribber sam-
menvoxrje med hinanden ved deres indre Ende, men iavrigt fuld-

stamdig adskilte. Hos et noget mindre Exemplar fandtes 19 Rib-
ber, hvilke i den e.ne Halvdeel afKredsen vare sterre end i den
anden; paa 3 Steder vare 2 og 2 forenede ved deres indre Ende.
Et tredie Exemplar havde 18 Ribber, et fjerde 17, et femte 16,
og et sjette, det mindste fundne, 14; hos alle var et Par Ribber
meget mindre end de 0vrige. Ribberne viste hos det store Exem-
plar fra Vads0 felgende Dimensiouer : Hoiden 4mm

,
Lamgden 2£—3—,

Tykkelsen ved den udvendige Basis £-lmm
, ved Toppen og den

indre Rand omtrent|»». - Langs ad Ribbernes ydre buede Rand
staae Celleaabningerne, hvilke, da Cellerne ere forvoxne med
hverandre i deres hele Lsengde uden noget mellemvamende Coe-
noecium, ved gjensidigt Tryk ere uregelmaessigt polygonale, paa
den indre eller 0vre Deel saedvanlig i 2 uregeWssige Rader
(d. e. 2 Celler jaavnsides eller skraat for hinanden, undertiden
kun en enkelt); men henimod den ydre og nedre Deel afRanden
danne de alt flere og flere Rader eller endog et Slags Qvincunx.
Betragter man Ribberne fra en af de brede Sideflader, seer man
Cellerne i deres hele Lamgde, hvilke da vise sig som verticale.

lige eller kun svagt boiede (Concaviteten indadvendf), meget lange
R0r af lige Brede overalt, adskilte fra hverandre ved laveFurer;
deres Vajgge ere tynde, deres jsevnt convexe Overflade glat (hos

D. truncata er den besat med talrige ophoiede Punkter) med kun
yderst svage ringformige Vaextstriber. Hist og her paa Ribbernes
Sideflader sees i Furerne, der adskille Cellerne fra hverandre,

saavelsom paa Bunden af Ribbernes Mellemrurn rundagtige eller

egentlig kun halvrnnde Aabninger af mindre Diameter end Cel-

Im-nes. Disse Aabninger, hvilke rage noget frem i Form af meget

korte Halveylindere paa deres nedre Side, men paa den 0vre

Ribberne i deres ydre Deel ere hoiere end i den indre, istedetfor at hellere det

Oravendte er Tflfpldet hos vel bevareda Specimina. Ribberne forholde sig heri
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slutte sig til Cellernes Vaeg, ere aabenbart nnge fremvo^ende
Celler, bestemte til at erstatte de a?ldre. nam- rlisse alhyttes eller

beskadiges. De findes ikke hos D. truneata.

Hele den evre Flade af Skiven (ikke alene „Cenfrum". som
Busk angiver) er jsevnt udhulet ligesom en lav og bred Skaal.

og dens Overflade glat med enkelte hist og her adspredie Purer.

Betragter man et Stjkke af denne Overflade under Mikroskopet,

bemrerker man deri et Nset af polygonale Masker. hvilket ikke

hvilke de fleste ere fuldsteendigt incrnsterede eller bedmkkede a I

en Kalklamelle, gjennem hvilken Cellehnlen skinner igjennem

som en liden rund Kreds. medens nogle hist og her endnu vise

en uregelmsessig Aabning. Lignende Celleaabninger, men her

ikke incrusterede, bedsekke temmelig fcaet sammen Btoaende Ski-

vens underste Flade samt hele Stilken. hvor de staae mindre bet

sammen. Kort, det hele Polyzoarium bestaaer af hitter rordan-

nede Celler, og et Tvrergjennemsnit af samme viser i Midten

storre, imod Randen mindre saadanne.

eller to Mellemrum af nogle Ribber en smal, flad, glat, yderst

fiint punkteret Kalklamelle, som hyppig forlaengede sig indad paa

oftest udbredte sig til Siderne i Form af langstrakte. i Fnden til-

rundede Lappe, saedvanlig een til hver Side (sjeldnere kun paa

den ene Side). Den hele Lamelle var rundtom skarpt begraend-

set af en Kant. Lignende Kalklameller ere ovenfor beskrevne

Defrancia lucernaria er aabenbart en aretisk Art. medens D.


