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Kritisk förteckning öfver Skandinaviens Hafs-Bryozoer.

Af F. A. Smitt.

[III. Fortsättning från ui-gungon 18(1U, p. 395, inloninad den 8 Älaj IHüT.J

Tafl. XVI—XX.

Ordo C hil o stomat a (Busk).

Subordo 1 CELLULARINA.

Char: Zoooecia coniea vel conieo-calcarea infundibuliforraia partem
iufcriorein sub area aperturfe tubuliformem vel obconicam pr«-
bent.

Tam. ^TEID^.

Char: Zoooecia tubuliformia apice aperiuntur, sed aream aperturce

bxteralem prfebent. Yagina tentacularis annulo setaium con-

firmatur.

yEtea (Lamouroux).

Genus uuicum liiijus familia3, quod iiovimus.

1. ^. truncata (Landsbokougu) — Tab. XVI %. 1.

Char: Zoooecia in omnem partem sparse punctata sunt.

u: forina typica clavata:

Syn: Fistularia multicornis, Mull. (?) Zool. Dan. Proclr., p. 254;
ID. (Fistulana, Fabr., Abildg.), Zool. Dan., vol. III, p. 15,

tab. XC, %g-. 1—3 (sup.).

Anguinaria grallatoria, LovÉN 1834, Mscrpt.

Sali)ingia Hassallii, CoppiN, A.nn. Mag. Nat. Hist., ser. 2, vol.

II, p. 273, tab. X, lig. 3.

Anguinaria truncata, Lbgh., Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 288,
tab. XVI, ligg. 57 et 57*; Busk {jEtea) Cat. Mar. Polyz. Brit.
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üfjis., part. 1, p. 31; HixcKS, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3,

vol. IX, p. 24; Smitt, Bidr. Känn. Hafs-Br. Utv., Ups. Univ.

Irsskr. 1863, p. 19; id., Öfvers. Vet.-Akad. Förh. 1865, p.

11, tab. Il, ligg. 5—14; tab. III, ligg. 1—8.
yEteopsis elongata, BoECK, Forh. Vid. Sels. Christiania 1861,

p. 49.

Ädn: Nulluni mihi aliud animal notum est, cui referendfe sint de-

scripto et figurce Fistularice multicornis, quas dederit Müller.
Quum vero tentacula 30 numeravit, fortasse aliam speciem

hujus generis nobis ignotam vidit. Primus igitur, quod scio,

Loven hane speciem certe nominavit et optinie delineavit, quam-
vis observationes suas ineditas retinuit.

ß: forma ahyssicola, elongata:

Syn: Alltea argillacea Smitt, Öfvers. Vet.-Akad. Förh. 1865, p. 29,

tab. IV,' figg. 17 et 18.

Hab: in maribus Britanniam, Bahusiam, Norvegiam meridionalem
affluentibus.

2. jE. anguina (Lin.) — Tab. XVI, figg. 2—6.
ühar: Pars ereeta zoocecii sub area aperturae anuulis punctatis trans-

versim striata est.

a: forma spatlmlata — figg. 2—4.

'Syn: Corallina anguiformis minutissima, non ramosa, Ellis, Cor.,

tab. XXII, figg. c. C, D, p. 43 (ed. angl), p. 58 (ed. gäll.).

Sertularia anguina. Lin., Syst. Nat., ed. X, p. 816;- ed. XII,

p. 1317; ed. Gmelini p. 3861; Pall. {Cellidaria) El. Zooph.,

p. 78; Ellis, Phil. Trans., vol LA^I, p. 434, tab. XIX, fig.

10; EsPER (in tabulis) Pflanzentli. Sert., tab. XVI; Sol. (Cel-

laria) Zooph. EIL, p. 26; Bruguiéres, Encycl. Méth
, pp. 442

et 454; Olivi (Sertidaria) Zool. Adriat., p. 290; Bosc (Cel-

laria) Vers, p.'112; Lmrx. (yEtea) Soc. Phil. 1812 (Dec.), p.

184; Pol. Corall. Flex., p. 153, tab. 3, fig. 6; Expos. Méth.,

p. 9, tab. 65, fig. 15; Oken (Falcaria) Lehrb. Natiirg., Zool.,

Abth. 2, p. 91; Flmng. (Ångid7iaria) Brit. Anim., p. 542; Li-

ster, Phil. Trans. 1834, p. 384, tab. XII, fig. 4; Blnvlle.,
Diet. Se. Nat., t. LX, p. 431 (Actinol, p. 467); Gray (JEtea)

Cat. Brit. Mus., part. 1, p. 133; D'Orb. Pal. Franc, Terr.

Crét.. t. V, p. 41; Busk, Cat. Mar. Polyz. Brit. Mus., part.

1, p. 31. tab. XV, fig. 1; Gosse, Mar. Zool, part. U, p. 13,

fig. 16; Wyv. Thomps., Nat. Hist. lleview. Proc. Soc, vol. V,

p. 145; Hincks, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX-, p. 24;
Smitt, Bidr. 1. c, p. 22.

Anguinaria spathidata. Lam., Anim. s. vert., éd. 1, vol. 2, p.

143; éd. 2, vol. 2, p. 196; id., Tahl. Encycl. Méth., part. 23,

477, fig. 4; ScHWEiGGER, Bcob. Naturh. Reisen, tab. syst. VIII;

ID., Naturg. d. skelett, nngegl. Th., p. 425; Esper, Pflanzenth.,
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t. Ill, |). L>I7; TlCMI'I.KTON, l;()U(l. iMiii;-. \,ii. Ilisl,,, vol. I\, p,

446; .loiiNST., Jiril. Ziuijih., cd. I, |). ^C.C, talj. \X\, li'^n-. 7,

8; cd. 2, p. 2i)(), l;il). Ii, lii;-^-. 7, S; THOMPSON, Ann. Mil<,^

Niit. Ilist., vol. V, p. 252; ()(jucii, dorn. Fauna, piirt. 3, p.

103, tal). XIX, fio-. 2; BusK, Trans. Micr. Soc, vol. 2, p. 123,

tab. XXVI; Gosse, Dev. CoaM, p. 142, tab. VII, figf,^ 8—IG;

Ålder, Trans. Tyncs. Nat. Ficld-Club, vol. 3, p. 137 (p. 47,

(Jat. Zooph. .sep.).

ß: forma reda — tigg. 5 et 6.

Syn: ITrppothoa sica, Coucii, Com. Fauna, part. 3. p. 102, tab.

XIX, tig. 8.

yEtea recta, Hincks, Ann. Mag. Hist., ser. 3, vol. IX, p.

25; tab. VII, tig. 3.

Stomatopora gallica (?) D'OiiB., Pal. Franc. Terr. Crét., vol.

5, p. 836, tab. 759, figg. 1—3.

JTab: in maribus Galliam, Britanniam, Baliusiam, Norvegiam meridi-

onalem affluentibus.

Fam. CELLULARIE^.

Char: Zoooecia obconica (vel quadrangulata) recta, aream aperturfe

lateralem ellipticam vel obovalem (vel quadrangularem) recte ad

planum axis medianum positam praebent, quare angulus arete

inferior medium frontis zoooecii tenet. A'vicularia, vibracularia,

oooecia, quce gemmificatione secundi ordinis Orientes interdum
deesse possunt, sessilia sunt. Forma coloniae stirps ramosa ser-

pit vel frutescens erigitur.

Eucratea (Lamouroux).

Char: Zoooecia uniserialia, inermia, stirpem efficiunt serpentem vel

laxe erectam. Vagina tentacularis annulo setarum confirmatur ').

E. chelata (Lin.). Tab. XVI, ügg. 7—9.
Species, quam novimus, hujus generis unica apud nos vivens.

Syn: Corallina cellifera minutissima; ramosa, et falcata, cellulis sim-

plicibus, tauri cornu facie invicem insertis, Ellis, Cor. tab.

XXII, tigg. b. B; p. 42 (ed. angl.), p. 57 (ed. gäll.).

Sertidaria chelata. Lin., Syst. Nat., ed. X, p. 816; Pall.
{Cellularia) El. Zooph., p. 77; Sol. (Cellaria) Zooph. EIL, p.

25; Brug., Encycl. Méth., pp. 442 et 454; Bosc, Vers, t. 3,

p. 111; Lam., Anim. s. Vert., ed. 1, vol. 2, p. 140; ed. 2,

vol. 2, p. 189; Lmrx {Eucratea) Pol. Corall. Elex., p. 149,
tab. 3, tig. 5; Oken {Scruparid) Lehrb. Naturg. Zool. Abtb.

2. p. 90; Lmrx {Euer.) Expos. Méth., p, 8, tab. 65. tig. 10;

') Vide Gosse, Dev. Coasi, 1. c.
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EsPER, Pflanzenth., vol. 3, p. 253, tab. Sert. XXIX; Blnvlle
{Unicellaria) Diet. Se. Nat., t. LX, p. 425 (Actinol, p. 461);
JoHNST., Brit. Zooph., ed. 1 {Crisia), p. 261, fig. 43 in pag.

260; ed. 2 (Eucratea) p. 288, fig. 64 in pag. 289; Hassall
{Crisia) Ann. Mag. ISTat. Hist., vol. VI, p. 170; Eeid, ibid.

vol. XVI, p. 392; Couch, Com Fn., part. 3, p. 98, tab. XVIII,
fig. 1; Gray {Scruparid) Cat. Brit. Mus., part. 1, p. 132;
D'Orb. (Catenaria . sec. tab. 13, Polypes. Egypt., Savignyi)
Pal. Franc, Terr. Crét. vol. V, p. 43; Busk, (Scrujyariä) Cat.

Mar. Polyz. Brit. Mus., part. 1, p. 29, tab. XVII, fig. 2;

Lbgh. {Eucratea) Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 286, tab. XV,
figg. 53, 53*; Gosse, Dev. Coast, p. 132, tab. VI; id {Scru-

paria) Mar. ZooL, part. 2, p. 12, fig. 13; Ålder {Eucratea)

Trans. Tynes. Club., vol: 3, p. 137 (p. 47, Cat. Zooph. sep.);

Wyv. Thomps. {Scruparia) Nat. Hist. Review., vol. V, Proc.

Soc. p. 145; HiNCKS, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX,

p. 23; Smitt, Bidr. 1. c., p. 23; id., Öfvers. Vet.-Akad. Eörli.

1865, p. 24, tab. V, fig. 3.

Sertularia loricata. Lin., Syst. Nat., ed. XII, p. 316; ed.

Gmelini, p. 3861; EsPER, Pflanzenth., Sert., tab. XXIX; Lmrx
{Eucratea) Soc. Pliil. 1812 (Dec.) p. 184; Flmg, Brit. Anim.

p. 541.

Eucratée cornée, Milne-Edwards, Ann. Se. Nat., ser. 2, vol,

IX, ZooL, p. 204, tab. g, figg. 1 et la; id. in Cuvier: Begne
Animal, Zooph., tab. 74, figg. 1 et la.

Hab: eisdem in maribns, quibus species prsecedentes. Ad Baliu-

siam in prof. 5—10 org. fundi scopulosi baud infrequens in-

venitur.

Cellularia (Pallas).

Char: Zoooecia seeunda, 2—3 serialia (aviculariis et vibraculariis

plerumque armata) stirpem articulatam frutescentem efficiunt.

A: zoocecia opereulata (Busk), quorum apertura fornice partim te-

gitur.

1. C. ternata (SoL.) — Tab. XVI, figg. 10—26.

Char: Margo externus avicularii lateralis exterui angulum obtusum
cum latere zoooecii deorsum facit. Fornis, qui tarnen ssepe

deest, integer, triangularis partem inferiorem areae protegit.

a: forma ternata — figg. 10—14:

Syn: Cellaria ternata. Sol., Zooph. EU., p. 30; Lmrx {Crisia) Pol.

Corall. Flex., p. 61; Flmg {Tricellaria) Brit. Anim., p. 540;
Blnvlle, Diet. Se. Nat., t. 60, p. 422 {Actinol, p. 458)

^

Mac-Gillivr. {Crisia) Ann. Mag. Nat. Hist., vol. IX, p. 466;
JoHNST. {Cellularia) Brit. Zooph., ed. 2, p. 335, tab. LIX;
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(Ill.W {'l\'ic(ll(iriti) (';il. r.ril Mus., pai'l. 1, p. 11.';; Sars, N.
Milg-. i". Natiirv., I?. ('), |). II!»; D'OlUi. (Mniij/ni) l'<il. Frunr..,

Tcrr. i'vk., noI. \', p. 17; IjUCiii. {('cJlvhirid) J'op. Ili.^l. Hril.

ZiKi/i/i., \). :V,iS; ]?u.sK (Meiu'pea) (Jat. Mar. Pobjz. Jirit. Mus.,

part. 1, p. 21, tub. XX, fig-g-, 8—5; Gossn, Mar. ZuoL, part.

2, p. 10, lig. 10; Alder ((Je/Iularia) Cat. Zooph. North. Durh.,

Tnius. Tynes. Nat. Ficld-Cliil),. vol. '^, p. 148 (p. 58 s(!p.);

ID. (Menipea) SuppL ibid., vol. 5, p. 20 (st^J.); Busk, llep.

Brit. Assoc. Abci-d. 1850, Trau.s. Scc.t., p. 144.

ß: forma gvadlis — tigg. 14—24,

Syn: SerhdaiHa- reptans, Fabr., Fn. GroenL, p. 445; Sails (Celtu-

laria) N. Mag. f. Naturv., B. 6, p. 149.

Crisia pilosa (?) AuD. E.epl. Savigny, Egypt. Polypes, tab.

XII (Cellaires) tig. 1 (qute tigura tarnen oooecia punctata pnebet).

Cellarina gracüis (?) V. i3EN., Bull. Brux., T. XV, i, p. 73,

tigg. 1, 2; T. XVI, II, p. 645.

Äfenipea arctica, BusK, Quart. Journ. Micr. Soc. vol. 3, p.

254, tab. 1, tigg. 4—6:

y: forma duplex — figg. 25 et 26.

Hab: in maribus arcticis et borealibus, ab insulis Spetsbergensibus

usque ad Belgiam et Britanniam reperta. Forma ternata prse-

cipue regionen! littoralem diligit inter plantas marinas, ubi

cum Crisia eburnea sat frequens est; forma vero gracüis in

majoribus profundis (usque ad 200 org.) Sertulariis cett. af-

fixa frequentissima prsecipue iu mari arctico occurrit. Formam
duplicem ad insulas Spetsbergenses in freto Henloopen ex 50
org. fundi argillosi Malmgren cejDit anno 1861.

2. C. scabra (V. Ben.) — Tab. XVII, tigg. 27—36.
Char: Margo externus avicularii lateralis externi lineam cum latere

zoooecii persequitur. Foruix integer, ellipticus vel obovalis to-

tam fere aream aperturte protegit.

ci: forma typica — figg. 27—34:

Syn: Sertularia halecina, Fabb., Fn. Groenl., p. 443.
Flustra scriqoosa, Fabe,., Nye Zool. Bidr., in Vid. SelsTc.

Phjs. Skr. Havniee 1821, p. 33.

Cellarina scabra, V. Ben., Bull. Brux., T. XV, i, p. 73, figg.

3-6.
Celhdaria scruposa (?) Sars, N. Mag. f. Naturv., B. 6, p. 149.
Cellidaria scrupea, Alder, Trans. Tynes. Club, vol. 3, p.

148 (Gat. Zoop)h., p. 58 sep.); Busk (Scrupocellaria) Quart.

Journ. Micr. Se, vol. 3, p. 254.
Scrupocellaria Delilii, Busk, Quart. Journ. Micr. Soc, vol.

VII, p. 65, tab. XXII, figg. 1—3 (non C. Delilii, Savigny,

Öfvers. af K. Vet.-Aknd. Förh. Arg. 24. N:o 5. 3
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AuD.); Ålder, New. Brit. Polyzoa Trans. Micr. Soc. IST. S.,

vol. IV, p. 13 (sep.), tab. III, figg. 4—8.

/j: forma elongata — figg. 35 et 36:

Hab: in maribus arcticis et borealibus, eisdem in locis, quibus for-

ma gracilis speciei prgecedentis, sat frequens reperta est. Ad in-

sulas Spetsbergenses jam, ex 6 org. sublata est, frequentiorem

vero in majoribus profundis (usque ad 80 et 150 orgyas) Ex-
peditio Suecica a. 1861 eaiu cepit.

3. C. reptans (Lin.) — Tab. XVII figg. 37—41.

Ghar: Aviciilaria laterialia externa desunt. Fornix in cornu formani
ramosns totam fere aream protegit.

tSyn: öorallina cellifera viinor, repens, ramosa, tubidis Icevibus, in-

terclum hamosis, sparsim dispositis, fucis testisque alligata, El-
lis. Cor. tab. XX, figg. b. B, p. 37 (ed. angl.), p. 52 (ed.

gäll.). .

Sertularia reptans, Lin., Syst. Nat., ed. X, p. 815; ed. XII,

p. 1315; Pall. {Celhdaria) El. Zooph., p. 73; Sol. {Cellaria)

Zooph. EU., p. 23; Brug., Eiicycl. Métli., pp. 442 et 450;
Olivi {Sertularia) Zool. Adriat., p. 290; Lmrx. {Crisia) Pol.

Corall. Elex., p. 140; Lamk. {Cellaria) Anim. s. Vert., ed. 1, vol.

2, p. 141; ed. 2, vol. 2, p. 191; id., Tabl. Encycl. Méth., part.

23, tab. 477, fig. 2; Oken {Scruparia) Lelirb. Naturg., Zool.,

Abth. 2, p. 90; Elmng. {Celiularia) Brit. Anim., p. 540;
Blnvlle. {Bicellaria) Diet. Se. Nat., t. 60, p. 423 {Actinol., p.

459); JoHNST. {Celiularia) Brit. Zooph., ed. 1, p. 291, tab.

XXXVIII, figg. 3, 4; ed. 2, p. 337, tab. LVIII, figg. 3, 4;
Hass., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VI, p. 172; Mac-Gill., ibid.

vol. IX, p. 468; Couch, Com. En., part. 3, p. 127, tab.

XXIII, fig. 3; Reid, Ann. Mag. Nat. Hist., vol. XVI, p. 385,
tab. XII, figg. 1—5; GiiAY {Scrupocellaria) Cat. Brit. Mus.,

part. 1, p. 112; Dalyell {Celiularia) B. Bern. An. Scotl., part.

1, p. 235, tab. XLV; Cuvier, Milne-Edw. {Crisia) Begne
Anim. illustr. Zooph., tab. 69, figg. 1 et la; D'Okb. {Celiula-

ria) Pal. Franc, Terr. Crét., vol. V, p. 50; Lbgh., Pop. Hist.

Brit. Zooph., p. -339; BusK {Canda) Cat. Mar. Polyz. Brit.

Mus., part. 1, p. 26, tab. XXI, figg. 3, 4; Gosse, Mar. Zool,
part. 2, p. 11, fig. 12; Ålder {Celhdaria) Trans. Tynes. Club,

vol. 3, p. 148 (p. 58 Cat. Zooph. North. Durh. sep.); Hincks
{Canda) Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX, p. 23; Smitt,

Bidr. 1. c. p. 28 (sep.).

Acamarehis Geoffroyi, AuD., Expl. Savigny, Egypt. Polypes,

tab. XI {Cellaires) fig. 4.

Hab: in mari boreali a Gallia et Britannia usque ad Bahusiam et

mediam Norvegiam sat frequens in regione littorali reperta. In

mari rubro (?) sec. Savigny vivit.
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/>'; cooii'fnr innjicri'iilutit (Üi^sk).

4. C. srnrpos,, (l.iN.) — 'l'.-il). XVII li-j;-. 42—50.

(Vidr: A\ icnl;ii-i;i ct. vil)racul;iri;i zoixrcia (IcIVikIiiiiI .

Sipi: Curd/hihi crIlij'crK. minor, rcpi'H.s, rii/nosit el t<crnposa, ccUnUtf
ii/lcf/ii.^ it lateve angtdat/n, Ellis, doralL, tab. XX, fig. c. C,
p. .')S (rd. iuigl.), !'• '^J'^) (cfl- g!i"); ">. Pliil. Trans, vol.

XLVIII, tab. Xill, u:o 7.

Sertularia scruposa, LiN., /Syst. Nat., cd. X, p. 815; (;d.

XII, p. 1315; II). Fn. Suec, ed. 2, p. 542; Fall. (CeUularia)
El. Zooph.f p. 72; SoL. (Cellar/a) Zooph. Ell, p. 23; Bruc,
Encycl. Me'th., pp. 442 et 451; Espeti {Sertularia) Pflanzenth.,
Sert., tab. XA'", figg. 1—3; Bosc (Cellaria) Vers, vol. 3. p.

110, tab. 29, fig. 7; Jameson (Sertularia) Mem. Wern. Soc.

1809, p. 565; Lmrx. (Crisia) Fol. Gorall. Elex., p. 139; Lam.
(Cellaria) Anim. s. Vert., ed 1, vol. 2, p. 141; ed. 2, vol. 2,

p. 192; Oken (Scruparia) Lehrb. Naturg., Zool., Abtli. 2, p.

90; Flmng. (CeUularia) Brit. Anim., p. 539; Blnvlle. (Bicel-

laria) Diet. Sc. Nat., t. 60, p. 423 (Actinol, p. 459); Johnst.
(CeUularia) Brit. Zooph., ed. 1, p. 290, tab. XXXVIII, figg.

5, 6; ed. 2, p. 336, tab. LVIII, figg. 5, 6; Hass., Ann. Mag,
Nat. Hist., vol. VI, p. 172,^ Mac-Gillivb., ibid., vol. IX, p.

468; Couch, Com. Fn., part. 3, p. 126, tab. XXIII, fig. 2;
Eeid, Ann. Mag. Nat. Hist., vol, XV, p. 69; vol. XVI, p. 388,
tab, XII, figg. 6, 7; V. Ben. (Scrupocellaria) Rech. l'Anat. etc.

d. Bryoz., N. Mém. Brux., vol. XVIII, pp. 19 et 26, tab. II,

figg. 8—16; BusK, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, vol. VII, p.

83, tab. IX, figg. 8—10; Gray, Cat. Brit. Mus., part. 1, p.

111; D'Orb. (CeUularia) Pal. Franc, Terr. Cre't., vol. V, p.

50; Lbgh., Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 339; BusK (Scrupocel-

laria) Cat. Mar. Polyz. Brit. Mus., part. 1, p. 25, tab. XXII,
figg. 3, 4; Gosse, Mar. Zool., part. 2, p. 11, fig. 11; Alder
(Cellidaria) Cat. 1. c. p. 58 (sep.); Hincks, Ann. Mag. Nat.

Hist., ser. 3, vol. IX, p. 23; Smitt, Bidr. 1. c. p. 23 (sep.);

id. Öfvers. Vet.-Akad. Förh. 1865, pp. 8, 23, 32, 34, tab. I,

figg. 13, 14, tab. V, fig. 1, tab. VI, figg. 5, 6, 8—14, tab.

VII, fio-o-. 1, 2.'^oö-

Hab: in mari boreali eisdem in locis, quibus, species j)i'Eecedens,

frequens reperta; descendit vero etiam aliquanto profundius.

5. C. Peachii (Busk) — Tab. XVIL figg. 51—53.

Char: Avicularia et vibracularia desunt.

Syn: CeUularia dichotoma, LovÉN, (Mscrpt) 1834.

Cellidaria neritina, var., Johxst., Brit. Zooph.,. ed. 1, p.

340 (teste Busk, secundum specimina in Mus. Brit.); Gray,
Cat. Brit. Mus., part. 1, p. 114.
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Cellularia Peachii BusK, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, vol.

YII, p.. 82, tal3. VIII, ligg. 1—4; id. Gat. Mar. Polyz. Brit.

Mus., part. 1, p. 20, tab. XXVII, figg. 3—5; Lbgh., Pop. Hist.

Brit. Zooph., p. 342; Gosse, Mar. ZooL, part. 2, p. 10, fig.

9; Ålder, Cat. 1. c. p. 58 (sep.); Busk, Eep. Brit. Assoc.
Aberd. 1859, Trans. Sect., p. 144.

Hab: in mari boreali et arctico a Britannia usque ad insulas Spets-

bergenses majoribus in profundis passim reperta. Ad Bahusiam
primus Loven, ad insulas Spetsbergenses Torell 1858 et Ex-
peditio Suecica anno 1861 (in freto Henloopen ad 30—60 org.

fund. scopul. et argill., in sinu Kings-Bay ad 200—250 org.

fund. argillosi) hane speciem baud frequeutem invenerunt.

Gemellaria (Savigny).

öhar: Zoooecia disticha, inermia, in duas series dorsis connata, stir-

pem inarticulatam, spiraliter ramosam efficiunt.

G. loricata (Lin.) — Tab. XVII fig. 54.

• Species, quam novimus, hujus generis unica apud nos vivens.

Syn: Muscus coralloides, mollis, elatior, ramosissimus, Ray, Syn.

App., p. 330.

Corallina genicidata mollis, internodiis rotundis, brevioribus,

nostras, Plukenet., Mänt., p. 56.

Corallina cellifera mollis ramosissima, genicidis ad loriece for-

mam accedentibus, Ellis, Corall., tab. XXI, fig. b. B; p. 40
(ed. angl.), ,p. 55 (ed. gäll.).

Sertidaria loricata. Lin., Syst. Nat., ed. X, p. 815; Fn.

Suec, ed. 2, p. 542; Oken (Scruparia) Lehrb. Naturgesch.,

ZooL, Abtli. 2, p. 90; Cuvier {Loricula) Regne Animal, ed. 2,

vol. III, p. 303; Tbmpleton, Loud. Mag. Nat. Hist. vol. IX,

p. 469; BüSK (Gemellaria) Cat. Mar. Polyz. Brit. Mus., part.

1, p. 34; Gosse, Mar. ZooL, part. 2, p. 14, fig. 18; Hincks,

Ann. Mag. Nat. Hist., -ser. 3, vol. IX, p. 26.

Celhdaria loriculata, Pall., El. Zooph., p. 64; Lin. (Sertu-

larid) Syst. Nat., ed. XII, p. 1314; Sol. (Cellaria) Zooph. EIL,

p. 24; Brug., Encycl. Méth., pp. 442 ét 452; Esper (Sertu-

laria) Pflanzenth., Sert., tab. 24, figg. 1—3; Bosc (Cellaria)

Vers, vol. 3, .p. 133; Jameson (Sertidaria) Mem. Wern. Soc.

1809, p. 564; Lmrx. (Crisia) PoL Corall. Flex., p. 140; Lam.
. (Cellaria) Anim. s. Vert., ed. 1, vol. 2, p. 136; ed. 2, vol. 2,

p. 179; Elmng. (Notamia) Brit. Anim., p. 541; Blnvlle. (Ge-

micellaria) Diet. Se. Nat., t. 60, p. 425 (Actinol, p- 461, tab.

LXXVIIL fig. 4); Earre (Notamia) Phil. Trans. 1837, p. 413,
tab. XXVII, figg. 6—9; JoHNST,, Brit. Zooph., ed. 1, p. 263,

tab. XXX, figg. 12, 13; ed. 2 (Gemellaria), pp. 293 et 477,

tab. XLVII, figg. 12, 13; Hass. (Notamia) Ann. Mag. Nat.

Hist., vol. VI, \d. 170; Mac Gii.l., ibid., vol. IX, p. 466;
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IIyndman, ibid., vol. .\, p. '20; Coicii, Com. /''//., p.iit. .'{, p.

100, tilb. XVIll, fig. 4; V. JiEN. (Gemelluna) Jicrh. l'Anat.

etc. d. BryozoaireSy N. Mtiiri. Brux., vol. XVllI, p. !) (sop.),

t;ib. II, figg-. 1—7; Saus, N. Mag. f. Naturv., B. G, p. 14ü;
(iRAY, Cat. Brit. Mus., part 1, p. 134; Ualyell (Cellularia-

Notamia subg.) R. Rem. An. Scotl., part 1, p. 233, tabb.

XLIII, XLIV; D'OiiB. (Gemellaria) Pal. Franc, Terr. Cret.,

vol. \, p. 46; Lbgh., Fop. Hist. Brit. Zooph., p. 296, tab.

XYI, fig. 58; Aldeu, Cat. Zooph. North. Dnrh., Trans. Tynes.

Club., vol. 3, p. 137 (p. 47 sep.).

Fistulana ramosa, Fabr. Fn. Groenl., p. 441 (ser. N. Zool.

Bidr. 1. c. p. 29).

Loricaria eiiropa;a, Lmrx, Expos. Méth., p. 7; Cuvier. M.
Edw. (Lorieida) Regne Anivi. illustr., tab. 69, fig. 3.

Hab: in maribus europseis et arcticis, ubi frequens e regione litto-

rali usque ad majora profunda descendit. Ad insulas Spets-

bergenses e 3—80 org. sublata est.

Caberea (Lamouroux).

Chor: Zoooecia secunda, bi-multiserialia (quadrangulata, aviculariis

et vibraculariis armata) stirpem inarticulatam frutescentem ef-

iiciunt.

C. Ellisii (Flmng) — Tab. XVII figg. 55 et 56.

Species, quam novimus, hujus generis unica apud nos vivens.

Syn: Flustra Ellisii, Flmng, Mem. Wern. Soc, vol. II, p. 251, tab.

XVII, figg. 1—3.
Flustra setacea, id.. Brit. Anim., p. 536; Blnvlle. Diet.

Sc. Nat., t. LX, p. 415 (Äctinol., p. 451); Johnst., Brit.

Zooph., ed. 2, p. 346; Sars, N. Mag. f. Natnrv., B. 6, p. 149;

ID. B. 7, p. 386; Gray (Flabellaria) Cat. Brit. Mus., part. 1,

p. 106; Lbgh. {Flustra) Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 350; Da-
NIELSSEN, N. Mag. f. Naturv., B. 11, p. 47.

Celhdaria Hooheri, Johnst., Brit. Zooph., ed. 2, p. 338, tab.

LX, figg. 1, 2; Lbgh., Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 540; Busk
{Caberea) Cat. Mar. Polyz. Brit. Mus., part. 1, p. 39, tab.

XXXVII, fig. 2; Gosse, Mar. Zool., part. 2, p. 14, fig. 20;
Busk, Rep. Brit. Assoc. Aberd. 1859, Trans Sect., p. 144; —
(Hincks, Ann.. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX, p. 26) —
Packabd, List. Lahr. Mar. Anim., p. 9.

Canda Arachnoidea, Gray, Cat. Brit. Mus., part. 1, p. 113.

Obs: Bene apparet Candam arachnoideam, quam descripserit et de-

lineaverit Lamouroux, huic generi, Caberece Ellisii propinquam,
adscribendam esse, et secundum D'Orbigny, qui collectionem

Lamourouxii perscrutatus est, nuUa alia nota distingui pos-

simt genera Canda et Caberea hujus auctoris nisi numero
ordinum zoooeciorum, quae alternantes stirpem perficiunt, quare
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BusKio assentiri iiou possum, qui nomen Gandce arachnoidis
articulatae cuidam Cellulariae dederit; an vero juste Gray speciem
ex Australia cum nostrate coujunxerit, comparatio accuratior

decernat.

Hab: in mari boreali a Britannia septentrionali usque ad Finmark-
iam in majoribus profundis (50—80 org.) liaud infrequens.

Ad insulas Spetsbergenses nondum inventa est.

Fam. BICELLAEIE^. "

Char: Zoooecia obconica (vel quadrangulata) torta, aream aperturae

lateralem ellipticam vel semiovatam (vel quadrangularem) oblique

ad planum axis medianum zoooecii positam prtebent, quare an-

gulus arese inferior interno propius quam externo lateri zoooe-

cii accedit. Avicularia pedicellata sunt.

Bicellaria (Blnvlle, Gray).

Char: Zoooecia, quorum area aperturee elliptica sursum fere dirigitur

formam cornu copiee praebent.

1. B. ciliata (Lin.) — Tab. XVIII figg. 1—3.

Char: Avicularia, quorum longitudo circ. 0,1 mm. sequat, sub area

aperturae lateri externo zoooeciorum affixa, ovalia sunt, et mar-
gines rostri dentatos prsebent.

/Syn: Corallina cellifera minima, erecta, ramosa, cellulis infundibuli-

formibus, basi conjunctis, oribus patentissimis, superne ciliatis, et

alternatim jyrominentibus, Ellis, Gor., tab. XX, figg. d, D; p.

38 (ed. angl), p. 53 (ed. galL).

Sertularia ciliata, LiN., Syst. Nat., ed. X, p. 815^ ed. XII,

p. 1316; Pall. (Celbdaria) El. Zooph., p. 74; Fabr. {Sertu-

laria) Nye Zool. Bidr., Vid. Selsk. Phys. Skr. (Havnige) vol.

1, part. 1, p. 36 (non Fauna Groenl.); Sol. (Cellaria) Zooph.
Eli, p. 24; Brug., Ene. Méth., Vers, t. 1, pp. 442 et 451;
EsPER (Sertidaria) Pfianzenth., Sert, tab. 14, figg. 1, 2; Ja-

MESox, Mem. Wern. Soc. 1809, p. 565; Lam. {Cellaria) Anim.
s. Vert., ed. 1, vol. 2, p. 139; ed. 2, vol. 2, p. 186; Lmrx
(Crisia) Pol. Cor. Flex., p. 139; Oken {Bugula) Lehrb. Na-
turgesch., Zool, Abth. 2, p. 89; ^lAmG (Cellularia) Brit. Anim.,

p. 540; Blnvlle {Bicellaria) Diet. Se. Nat., t. LX, p. 423
{Actinol, p. 459); Templeton {Crisia) Loud. Mag. Nat. Hist.,

vol. IX. p. 468; JoHNST. {Celbdaria) Hist. Brit. Zooph., ed. 1,

p. 291, tab. XXXVIII, figg. 1, 2; ed. 2, p. 335, tab. LVIII,
figg. 1, 2; Hass., Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 1, vol. VI, p.

172; Couch, Com. Fn., part. 3, p. 126, tab. XXIII, fig. 1;

V. Ben. {Crisia) Beck. Anat. des Bryoz., N. Mém. Brux., vol.

XVIII, p. 27 (sep.), tab. HL figg. 9—11; Gray {Bicellaria)



SMITT, KltlTISK riiKTKCKX. (H'VKIl SKAM). IIAKS-MRVO/OKK. 289

lii'it. Mus. <(!(.., |);irt. 1, p. 112; Dalyell {('eibdarid) R. llcm.

An. Srotl., vol. 1, p. '.'.'ii), tal). XL VII; D'OuB., Pal. Fninr..

Terr. (Wt., vol. \, p. I!); Lbgh., Pop. Jfisi. Brit. Znni,/,.. p.

:;37, tal). XVII, li-i--. 62, 62*; Busk (JJireUaria) (Jat. Mur.
Pohjz. Pr/t. 3fns.,' [rdvt. 1, p. 41, tal). XXXIV; (iossE, Mm:
ZooL, pavt. 2, p. 15, lig-. 21; A.lder (Celbdaria) (Jat. Zonph.
North. Bnrh., Trans. Tynes. Club., vol. 3, p. 148 (p. 58 sep.);

Busk {Bicellerna) Rep. Brit. Assoc, Aberd. 1859, Trans. Soct.,

p. 144; HiNCKS, Ann. Mag. Nat. llist., ser. 3, vol. IX, p. 26.

Iliih: pniecipuu in maribns Galliam, Belgiani, insulas Britannicas af-

flucntibus, ubi stiepe inter Fucos et Sertularias invcnta est; ad
Bahusiam iu siuu GuUmaren Loven et Lilljeborg liaud frc-

quentem reperierunt.

2. B. Alderi (Busk) — Tab. XVIII ligg. 4—8.

Char: Avicularia, quorum longitudo circ. 0,2 mm. fequat, basi zoooe-

cii affixa, infläta sunt, et margines rostri integros preebent.

Sjjn: Bicellaria Alderi, Busk, Eep. Brit. Assoc., Aberd. 1859, Trans.

Sect., p. 145.

Bicellaria tmispinosa, Särs, N. Mag. f. Naturv., B. 12, p.

286.

Hah: in maribus insulas Shetlandicas et Norvegiam affluentibus, ubi

ex maximis profundis ter soluni inventa est (Barlee, Särs,

Uggla). In Mus. Holm. Gorgoniae affixa conservatur.

Biigula (Oken, Busk).

Char: Zoooecia obconica vel cymbiformia (vel quadraugulata) aream
aperturae oblongam vel oblique semiovatam (vel quadrangula-

rem) praebent.

1. B. avicularia (Lin.) — Tab. XVIII figg. 9—18.

Char: Avicularia, ad medium marginem externum areae aj^erturee af-

fixa, cavitatem rostri magnitudine dimidium saltem cavitatis mu-
scularis aequantem, pedunculum inferne insertum praebent.

Forma 1: B. avictdaria s. s., 5- 3-spinosa, ,biseriata — figg. 9, 10,

12—15.

S>/n: Corallina cellifera erecta, ramosa et pluinosa, sphcerulas testa-

eeas, summa parte, aviumque capitum formas, a latere cellula-

rum, gerens, Ellis, Cor., tab. XX, figg. a, A, p. 36 (ed. angl.),

p. 51 (ed. galL).

Sertidajna avicularia p. p., Lin., Syst. Ned., ed. X, p. 809,
ed. XII, p. 1315; Pall. (Celhdariä) p. p., El. Zooph., p. 68;
Sol. {Cellaria) p. p., Zooph. Eli, p. "22; Brug. p. p., Ene.

Méth., Vers., pp. 442 et 449; Olivi {Sertulariei) Zool. Aclried.,

p. 290; Jameson, Mem. Wern. Soc. 1809, p. 565; Lmäx
{Crisia) Soc. Phil. 1812, (Dec.) p. 183; td. Pol. Cor. Flex.,
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p. 141; Lam. (Cellavia) Anim. s. Vert., ed. 1, vol. 2, p. 141;

ed. 2, vol. 2, p. 191 ; Oken (Bugula) Lehrb. Naturgesch.,

Zool., Abtli. 2, p. 90; Flmng (Fhistra avicularis p. p.) Brit.

Anim., p. 506; Blnvlle, Diet. Se. Nat., t. LX, p. 415 {Acti-

noL, p. 451); Templeton (Crisia) Loud. Mag. Nat. Hist., vol.

IX, p. 468; JoHNST. (Celhdaria) Hist. Brit. Zooph., ed. 1, p.

292, tab. XXXVI, figg. 7, 8; ed. 2, p. 338, tab. LXIII, figg.

7, 8; Hass., Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 1, vol. VI, p. 172;
vol. VJI, p. 370; Nordmann (Acamarchis) Fauna pontica (De-

MIDOFF, Voy. Russ. Mér.) Polyp., tab. 3 (eeedem figurae in Cu-

viER, R. Anim. illustr., tab. 69, figg. 2, 2*); Cüuch (Celhda-

ria) Com. Fn., part. 3, p. 128; Reid (C. avicularis) Ann. Mag.
Nat. Hist., ser. 1, vol. XVI, p. 389; Gray (Bugulina) Brit.

Mus. Cat., part. 1, p. 114; Dalyell {Celhdaria avicularis)

R. Rem. An. Scotl, vol. 1, p. 241, tabb. XLVIII, XLIX;
Lbgh. (Celhdaria) Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 341, tab. XIX,
figg. 72< 72*; BusK (Bugula) Cat. Mar. Pohjz. Brit. Mus.,

part. 1, p. 45, tab. LIII; D'Orb. (Ornithopora) Pal. Franc.

1. c. p. 322; Gosse (Bugula) Mar. Zool., part. 2, p. 15, fig.

22; Ålder, Cat, 1. c, p. 149 (p. 59 sep.); Hincks, Ann. Mag.
Nat. Hist., ser. 3, vol. IX, p. 27.

Avicella avicidaroides, V. Ben., Bull. Acad. Brux., vol. XV,
part. 1, p. 77.

Avicella Nordmanni, V. Ben. 1. c. p. 78.

"Forma 2: B. flabellata, 4-2-spinosa, 3—7 seriata ^— fig. 11.

Syn: Ellis, Cor., tab. XXXVIII, fig. 7, p. 119 (ed. gäll).

Sertidaria avictdaria p. p.. Lin.; Pall (Celhdaria) p. p.;

Sol. et Brug. (Cellariå) p. p.; vide supra.

Flustra avicidaris, Sow., Brit. MiscelL, vol. 2, p. 21, tab.

71; Flmng p. p. et Blnvlle p. p. vide supra; Couch, Com.
Fn., part. 3, p. -122; Johnst., Hist. Brit. Zooph., ed. 1, p.

286, tab. XXXVI, figg. 3, 4; ed. 2, p. 346, tab. LVIII, figg.

3, 4; V. Ben. (Celhdaria avicidaria) Rech., N. Mém. Brux.,

vol. XVIII, pp. 17 et 24 (sep.), tab. III, figg. 1—8; m.(Avi-
cella) Bull. Acad. Brux., vol. XV, part. 1, p. 75; Lbgh. (Flu-

stra) Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 350; D'Orb. (Ornithoporina

avicidaria) Pal. Franc, 1. c., p. 322.
Crisia Flustroides, Lmrx, Pol. Cor. Flex., p. 141.

Flustra angustiloba, Lam. Anim. s. Vert., ed. 1, vol. 2, p.

158; ed. 2, vol. 2, p. 222.
Flustra capitata. Högg, Nat. Hist. Stockton, p. 36.

Avicularia flabellata, J. V. Thomps. Mscrpt. Brit. Mus. 1847
sec. Gray, Proc. Zool. Soc. 1848 et Cat. Brit. Mus., part. 1,

p. 106; BusK, (Bugida) Cat. Mar. Polyz. Brit. Mus., part. 1,

p. 43, tabb. LI et LII; Gosse, 1. c; Ålder, 1. c; Hincks,
1. c.

Avicella mediterranea (?) V. Ben., Bull. Acad. Brux., vol XV,
part. 1, p. 77.
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Forma 3: B. fastigiata, doiiu-aUi, .'"5- (viil^o 2-j- l-.spinosa, hiscri-

atii — lii.-o-. 16—18.

kiyii: CoralUiia jniiii/la crecta ramosior, II.VJ., Syn., p. 37, tal). 2,

fig. 1.

VoralUaa cellifera, erecta, ramosissima, tenerrima, et plumosa,

Ellis, Cor., tab. XVIU, figg..a, A; p. 33 (cd. angl.), p. 48,

ed. gäll.).

Sertularia fastigiata, LiN., Syst. Nat., ed. X, p. 815; ed.

XII, p. 1314; Fn. Suec, ed. 2, p. 542; Flmng (Cellularia)

Brit. Ånim., p. 539; Blnvlle {Bicellaria) Diet. Se. Nat., t.

LX, p. 423 {ActinoL, p. 459); Templeton {(Jrisia) Ann. Mag.
Nat. Hist., ser. 1, vol. IX, p. 468; Dalyell {Cellularia) 1. c,

236, tab. XLVI; D'Orb. {Acamarchis) Pal. Franc, 1. c. p.

324; Ålder {Bugula) Cat., 1. c.; Särs, N. Mag. f. Naturv.,

B. 12, p. 289; Smitt, Öfvers. Vet.-Akad. Förli. 1865, pp. 23
et 33, tab. V, fig. 2, tab. VI, fig. 7.

Cellularia plumosa, Pall., El Zoopli., p. 66; Sol. {Cellaria)

Zooplu EU., p. 21; Brug. 1. c. pp. 442 et 448; Lmrx {Cri-

sia) Soc. Phil. 1812 (Dec.) p. 185; Pol. Cor. Flex., p. 143;
Lam. {Cellaria) Anim. s. Vert., ed. 2, vol. 2, p. 190; Johnst.,

B^nt. Zooph., ed. 1 {Acamarchis) p. 294, tab. XXXIX, figg.

1—5; ed. 2 {Cellularia:) p. 341, tab. LXI, figg. 1—5; Hass.
{Acamarchis) Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 1, vol. VI, p. 127;
Couch {Cellularia) Com. Fn., part. 3, p. 128; Gray {Crisu-

laria) Cat. Brit. Mus., part. 1, p: 111; Särs {Cellularia) N.
Mag. f. Naturv., B. 6, p. 149; Lbgh. Pop. Hist. Brit. Zooph.,

p. 342; BusK {Bugula) Cat. Mar. Pol. Brit. Mus., part. 1, p.

45, tab. LIV; Gosse, Mar. Zool., part. 2, p. 15; Ålder,
Suppl. Cat., 1. c., vol. V, p. 20 (sep.); Hincks, 1. c.; Smitt,

Bidr. Känn. H. Bryoz. Utv., Ups. Univ. Ai'sskrift 1863, p.

28 (sep.).

Ohs.l Sertulariam fastigiatam., quam in Fauna Groenlandica

(p. 445) descripsit, postea Pabricius {Nye Zool. Bidr., in Vid.

Selsk. Phys. Skr. (Havnite), vol. 1 (1821) p. 35] Sertulariam

argenteam esse dixit.

Hab: in maribus europseis et arcticis usque ad insulas Spetsbergen-

ses, ubi formam aviculariam jam in Sörje-Bay (40—45 org.

fundi argillosi) raram invenimus: formam flabellatam typicam e

maribus Scandinavicis haud vidi; forma vero fastigiata ad Ba-
husiam et Norvegiam vulgaris est (30—130 org.).

2. B. Murrayana (Bean, Johnst.) — Tab. XA^II figg. 19—27.

Char: Avicularia, sub area aperturee fronti zoooeciorum serierum me-
diarum affixa, cavitatem rostri minimam, pedunculum postice

insertum praebent.

Forma 1: B. Murrayana s. s., multispinosa — figg. 19—24.
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Syn: Eschara hispida{^), Pall., El. Zooph., p. 49; Eisso (Flustra)

Eur. Mer., vol. V, p. 334.

Sertularia spiralis (?) Olivi, Zool. Adriat, pp. 291 et 313,
tab. VI, figg. 2 a, A; Gray (Flabellaria) Gat. Brit. Mus., part.

1, p. 106.
Flustra Murrayana, Bean Mscrpt. sec. Johnst., Hist. Brit.

Zooph., ed. 2, p. 347, lab. LXIII, figg. 5, 6; Särs, N. Mag.
f. Naturv., B. 6, p. 149; B. 7, p. 386; Lbgh., Pop. Hist.

Brit. Zooph., p. 350; Busk (Bugula) Cat. Mar. Polyz. Brit.

Mus., part. 1, p. 46, tab. LIX; Gosse, Mar. Zool., part, 2,

p. 15; Ålder, Cat. 1. c, p. 149 (p. 59 sep.); Danielssen
{Flustra) N. Mag. f. Naturv., B. 11, p. 47; Busk {Bugula)

Hep. Brit. Assoc, Aberd. 1859, Trans. Sect., p. 145; Packard
{Flustra) List. Lahr. Mar. Änim., p. 10.

Avicella midtispina, V. Ben., Bull. Acad. Brux., vol. XV,
part. 1, p. 76, tab. figg. 7 et 8.

Ornithoporina dilatata, D'Orb., PaZ. Franc, Terr. Crét., vol.

V, p. 323.

Forma 2: B. quadridentata, elougata, 4-1-spinosa — figg. 25—27.

Syn: Celhdaria quadridentata, Loven, Mscrpt. 1834.
Mejiipea fruticosa. Pack., 1. c., p. 9, tab. 1, fig. 3.

Hab : in maribus europseis et arcticis ab Italia (?) et Britanuia us-

que ad insulas Spetsbergenses; forma raultispinosa in illis, qua-

dridentata vero in Ms frequentissima inventa est, (3—80 org.

;

in freto Grötsund (Finnraarcbiae) 100 org.).

3. B. umbella, n. sp. — tab. XIX, figg. 28—31.

Char: Avicularia ad angulum superum-externum areae aperturae af-

fixa, forma inter illa specierum praecedentium medium tenent.

Zoooecia dorsum oblique striatum prdebent.

Hah: in mari arctico ad insulas Spetsbergenses, ubi in sinu Wyde-
Bay specimén unicum ex 40 org. fundi argillosi invenimus. Ad
Finnmarchiam Danielssen hane speciem primus observavit.

Beania (Johnst.)

Char: Zoooecia cymbseformia, basi cylindrica producta inter se con-
juncta, stirpem vesicularifeformem, serpentem efficiunt.

1. B. mirabilis (Johnst.).
Species, quam novimus, hujus generis unica apud nos vivens.

Syn: Beania mirabilis, Johnst., Miscell. Zool., Ann. Mag. Nat. Hist.,

ser. 1, vol. V, p. 272, figg. 1, 2; id., Hist. Brit. Zooph., ed.

2, p. 372, figg. 69 et 70; Gray, Brit. Mus. Cat., part. 1, p.

96; Busk, Cat. Mar. Polyz. Brit. Mus., part. 1, p. 32, tab.
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XXIV, figg. 1, 5; I.IUIII., I'np. //ist.. Jivit. Zu„j,lt., p. ;{üi), t,;il).

XIX, lig'g-. 7.5, 75'; (jlossii, jjev. Vuast, p. 225; IIincks, Ami.
Mag. Niit. Hist., scr. 2, vol. XV, p. 129; Gosse; Mar. Zoo/.,

part. 2, p. 14, fig. 17; IIincks, Aim. Mag. Nat. Itisl., ser. 8,

vol. IX, p. 25.

Ifab: hl maribus Britaiuiiaiu et ]3ahusiam ((lulhuarcii, ubi LovioN

a. 18i{4 caiu primus Flustrro foHaocto aftixam ccpit) afflueutibus.

De anmärkningar, som i föregående afhandling blifvit fram-

ställda om förhållandet mellan Ctenostomerna och denna ordning,

skola nu i det speciella bevisas.

Afven här gå vi samma väg: det är alltjemnt utvecklings-

historien, vid hvars resultater vi stödja oss. Härvid har emel-

lertid den vetenskapliga betraktelsen ett vigtigt moment att

ihågkomma, på hvilket vi dock här ej närmare kunna ingå, nem-

ligen den geologiska utvecklingen. Till dess denna blifvit i sam-

ma riktning undersökt, måste mycket förblifva för den descri-

ptiva zoologien oförklarligt, och månget fel kan insmyga sig, der

vi nu minst ana något sådant.

Ett exempel på denna osäkerhet lemnar oss vår kunskap

om den geographiska utbredningen. Många af de Bryozoer, som

inneslutas inom de af BUSK uppställda gränserna för Chilosto-

mata, äi'o upptagna såsom spridda öfver största delen af jor-

dens haf, och det är klart, att en sådan böjlighet under yttre

omständigheter låter med sig förena och förklarar sjelfva for-

mernas böjlighet, om också en gång geologien eller en noggran-

nare undersökning af dessa arter skulle visa likheten endast

vara skenbar, måhända beroende af emot hvarandra gående ut-

vecklingar från vidt skiljda utgångspunkter. En sådan möjlig-

het ställer det såsom en nödvändig fordran på artstudiet att

med intresse erkänna och fästa sig vid karakterernas föränder-

lighet, och lagarne för denna söka vi uti utvecklingshistorien.

Enligt geologiens resultater, samlade isynnerhet af D'Orbi-

GNY, äro Chilostomerna betydligt yngre än Cyclostomerna, men

i nutidens haf uppträda de formrikast bland Bryozoerna. De

äro också i sina typiska former de högst utvecklade, och denna

deras rang har sitt uttryck såväl i den mera sammansatta po-
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lymorphismen inom deras kolonier, som i den större formskill-

naden mellan dessas organer både sinsemellan och vid de ser-

skilta arternas jemförelse. Detta är orsaken, att såväl genera

som species bland CJiilostomata kunnat grundas på karakterer,

hvilka liufvudsakligen hemtats från olikheter i djurhusen och

de öfriga organerna inom kolonien, under det att sjelfva kolo-

niens form, som alltid lemnar osäkrare karakterer, isynnerhet

för de större afdelningarne, hittills haft den största betydelse

vid Cyclostomernas behandling. Kännedomen om Chilostomerna

har derföre också varit noggrannare, och isynnerhet Busks ut-

märkta arbeten hafva lagt grunden för en säkrare formkänne-

dom. Så skarpa som karaktererna kunna framträda, så kon-

stanta äro de dock ej. I sin utveckling komma formerna när-

mare eller fjärmare från hvarandra; men alla de mera utveck-

lade typer, hvilka vi kunna urskilja inom Chilostomernas ord-

ning, låta hänföra sig hvar till sin mot de öfrigas svarande ut-

gångspunkt, der karaktererna mer eller mindre tydligt samman-

falla. Denna utgångspunkt ligger, som vi redan förut anmärkt,

1 närheten af Ctenostomata, och den första familj, vi här be-

handla,

visar de största öfverensstämraelser med Vesiculariece. Härige-

nom blifver den emellertid mera ensamt stående inom ordnin-

gen, ty om vi ock i det följande kunna åberopa flera former,

som från öfriga typer visa ett närmande till ySteiderna, är det

dock i allmänhet HalcyonelUernas grupp, till hvilken Chilosto-

merna sluta sig närmast. Deremot är y^teidernas likhet med

Vesiculariece så stor, att man måhända lika riktigt skulle kun-

na anföra dem såsom Ctenostomer, hvilka fått en yttre karakter

af Chilostomata, i likhet med hvad vi sett hos Alcyonidiiim lii-

spidum. Men y^teide^'na tillåta äfven en annan jemförelse, som

gifver dem en serskilt systematisk betydelse. De rörformiga

djurhusen med mynningen i toppen, somliga arter med djurhus-

väggen prickad liksom på Crisiorna, och stammens ursprung
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frän en rundad uppsvallning ') påminna tydligen om < 'i/rloxto-

lucrnu, livilka på detta sätt skulle vara att anse såsom en egen

utvecklingsriktuing af ]Jryo/oerna från närheten af Ve.riculariea-.

På grund af denna betydelse upptaga vi under en egen familj

de få arter, som äro kända af slägtet

Dettas byggnad och utvecklingshistoria hafva vi redan för-

ut -) afhandlat, med en af våra nordiska arter såsom exempel.

Djurhusväggen är vanligen hyalin, men förstärkes genom

kalkafsättning och blifver på äldre exemplar ofta i hög grad

ogenomskinlig. Till detta kalklager höra de porer, som på nå-

gra arter förekomma spridda öfver hela djurhusväggens yta,

under det andra arter hafva dem åtminstone till större delen

ordnade i rader, hvarje sådan rad på en ringförmig upphöjning

ruudt om djurhuset. Hvarje djurhus är genom en knäformig

böjning deladt i tvenne delar, men den öfre (yttre) af dessa

kan förlängas eller så starkt utvecklas till skillnad från den

nedre delen, att den förra får utseendet af ett helt djurhus fä-

Stadt vid den senare, som då synes motsvara Vesiculariéernas

starabildning. Liksom hos dessa, så kan äfven här kolonien

förekomma dels krypande, dels upprest, ehuru åtminstone ännu

blott en art är känd i det senare stadiet. De förändringar,

hvilka djurhusens form härvid kan undergå, liksom skillnaden

mellan de enkla och förlängda djurhusen äro äfven här vigtiga

att ihågkomma vid arternas begränsning.

Så eger

^. trimcata

såväl kortare djurhus, uti hvilka vid djurets indragning hela

Ventrikeln inneslutes i den nedre delen, som oCk längre sådana,

inom hvilka hela den indragna digestionskanalen inneslutes uti

den öfre delen. Båda dessa slag förekomma såväl i de kry-

pande som de uppresta stammarne. Likaså kan basaldelens

^) "Central disc", BusK, Trans. Micr. Soc, 1. c.

2) Öfvers. Vet.-Akad. Förli. 1865, p. 11.
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förlängning variera; längst rörformigt utbildad förekommer den

dock i allmänhet på de uppresta stamdelarne. Det är troligen

ett af de senares knoppningsstadier, som lemnat Coppin karak-

teren för Salpingia Hassallii. Det af honom gifna artsnaranet

skulle således ega prioritetsrätt; men BusKS och Landsbo-

ROUGHS säkrare bestämning må väl försvara bibehållandet af

benämningen y^tea truncata, åtminstone så länge något tvifvel

kan vara fästadt vid Coppins ofullständiga beskrifning.

På de krypande delarne af stammen finna vi stundom en

förändring i djurhusens form, hvilken ställer denna art närmare

de öfriga, som blifvit urskiljda inom detta slägte. De förlängda

djurhusen, som annars vanligen hafva den uppresta delen uppåt

utvidgad mot den snedskurna mynningsarean, kunna stundom få

denna del mera jemnt cylindrisk med en inknipning såväl vid

basen som vid dess midt (Tafl. XVI, fig. 1). Det är samma

förändring som vi förut sett på Vesicularia fusca, och den förer

y3^. truncata så nära intill den form, hvilken vi beskrifvit ^)

under namnet ^^. argillacea, att vi nu vid sammanställningen

af de bevis, vi ega för formernas föränderlighet, anse det rät-

tast att upptaga den senare såsom en djupvattensform af den

förra. Den största längd, hvilken vi mätt på de nämnda upp-

resningarne till ^. truncata, har emellertid endast varit 0,75

mm., under det motsvarande måttet på ^. argillacea varit

dubbelt så stort. Härtill kommer djurhusväggens opaka utse-

ende, som alltid gör den senare lätt igenkännelig. Det återstår

dessutom att i ett mera rikhaltigt material, än det som stått

oss till hands, finna de öfvergångar, som ännu saknas.

Den andra af våra nordiska arter,

u^. anguina,

är den sedan längst bekanta inom slägtet. Efter djurhustop-

parnes utvidgning och den uppresta djurhus-delens mer eller

mindre böjda form och längd har visserligen HiNCKS afskiljt

den från sin y^. reda; men variationerna i dessa hänseenden

Öfvers. Vet.-Akad. Förh. 1865, p.
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jj;öra gränsen omöjlig att fastställa, ocii den- förcgaendc, artens

föränderlighet ') går fullkomligt parallelt med dennas, om vi

uppfatta den af Hinck.s uppställda arten såsom en förlängd

form af yE. cmgitma, isynnerhet tillhörande de större djupen.

Dessutom kunna de också till sin längd öfverensstämma, då vi

tinna yJU. reda åtminstone från mindre djup med ungefär 1

mms. längd på de uppresta delarne af djurhusen, ett mått, som

äfven kan tillkomma ^j&. anguina, om också den motsvarande

delen på den egentligt typiska formen af detta namn enligt

BusKS teckningar synes vara något kortare, nemligen 0,75 mm.
Dylika mått hafva emellertid hos alla Bryozoer endast ett rela-

tivt värde, nemligen beroende af att man tager dem från äfven

till åldern hvarandra motsvarande delar af kolonierna. Den så-

som karakteristisk anmärkta böjningen på djurhusens uppresta

del synes för öfrigt vara sällsynt hos vår nordiska form, åtmin-

stone att döma efter lefvande eller sprit-exemplar; måhända

framträder den dock starkare efter torkning.

Utom genom de ringformiga tvär- strecken, hvilka dock en-

dast förekomma på nedre delen af djurhusens uppresningar, un-

der det djurhustopparne och de krypande delarne äro liksom på

den föregående arten prickade (Tafl. XVI, figg. 4 och 5), ut-

märkes ^. anguina genom de krypande djurhus-delarnes star-

kare utbredning, der uppresningarne höja sig i en rät vin-

kel uppåt, så att dessa senare få en större likhet med sjelf-

ständiga djurhus. Denna ökas ännu mera, då vi se två djur-

hus-uppresningar tätt invid hvarandra. Emellertid är digestions-

kanalens förhållande till djurhusets begge delar (Tafl. XVI, fig.

2) samma som hos den föregående arten.

Tentaklernas antal synes vara större än på jE. truncata;

åtminstone har jag på ett ännu ej fullvuxet djur räknat dem

till 16.

Slutligen vilja vi erinra om det sätt att få sina djurhus

"liksom reparerade efter en afbrytning", hvilket BusK beskrifvit

') Jfr t. ex. Öfters. Vet.-Akad. Fori. 1865, tafl. II, fig. 12 med vår figur här

Tafl. XVI, fig. 1.
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för denna art ^). Detta påminner om förhållandet vid djurhus-

förlängningen på ^. argillacea, ehuru ej här det äldre djurhu-

set bibehållits oförändradt.

Anm.: BusK har i samma afliandling anmärkt strice i de stora re-

tractorerne och opercular- (labial-^ musklerna. Detsamma har

jag visserligen vid senare undersökningar funnit såväl i avicu-

larie- och vibracularie-musklerna som i öfriga muskler hos nå-

gra Hafs-Bryozoer; men dessa strice äro längre från att mot-
svara högre organiserade musklers sammansättning än att anses

såsom modifikationer af elastiska baud.

Hos de följande familjerna, af hvilka vi först upptaga

Cellulariece,

träffa vi dessa numera lätt förklarliga, ehuru icke derföre min-

dre interessanta, secundära kolonial-delar, som efter sin olika

form och utbildning fått namn af horst, avicularier, oviceller och

rottrådar. Alla dessa ega morphologisk motsvarighet med hvar-

andra såsom uppkomna genom en secundär knoppning efter och

vid sidan af den första knoppningen, genom hvilken djurhusen

alstrats. Derföre se vi dem också alla kunna saknas eller den

ena efter den andra kunna försvinna på en del af en koloni el-

ler på hela denna, utan att djurhustypen i något väsendtligt

förändras, ehuru vanligen i förening med en modifikation af

denna. Borsten hafva sin plats i den kant, som begränsar

mynningsarean, den egentliga djurhusranden, så som utvecklings-

historien äfven om Cellulariéerna visar oss, att djurhusets nedre

del är en vid typens utveckling senare tillkommen förlängning.

De äro således motsvarande bildningar till dem vi sett på Al-

cyonidiimi hispidum, ehuru de här mera förlorat utseendet af

sjelfständighet, hvilken blott visar sig genom en inknipning af

deras lumen på något afstånd från deras fäste. Så som bor-

sten stå, en mer eller mindre fullständig spetsgård, inom hvil-

ken tentakel-kransen reser sig, tjena de antagligen till skydd

för denna och för den tunntäckta mynningsarean — detta senare

framträder tydligare, då ett af dem förändras till det förr så

kallade operculum, hvars namn vi här utbytt mot fornix till

') 1. c, figg. 5 och 6.
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xkillnjul frän (Ijuiiiiiscts ('irentli<j;a inynninji.slock ; - iin'ii tmli-

<^en tjeiia de ock sasüin känselorganer, hvilka, ätVen när djuret

är indraget, yitVa det iiiiderrättelse om rörelserna i det yttre.

AvtcnlarieriKt ocli vibracularieriia — inodificationer af samma
typ, — koloniens mera djiirhuslikt utliildade försvars- och re-

nings-organer '), äro på Cellnlariéer^ui, såvidt vi känna former-

na, alltid sessila. De förstnämnda hafva sin plats i djurhusens

öfre-yttre hörn och på deras framsida, de sistnämnda deremot

vid djurhusens nedre-yttre hörn och pa deras baksida. Emel-

lertid hafva dessa organer, om vi ock här bibehålla dem skiljda

till namnet, samma eller motsvarande inre byggnad, och äfven

till det yttre förekomma form-öfvergängar. Ovicellerna, sessila,

hjelmlika uppsvallningar vid djurhusens topp, kunna här äfven

framträda såsom mera djurhuslika bildningar, men detta också

på ett slägte, Eucratea, som genom sin likhet med j3^tea äfven

hos annat sätt påminner om Cyclostomerna. Rottrådarne utgå

vanligen från den nedre, afskiljda delen af vibracularierna; der

dessa saknas, uppträda de såsom sjelfständiga knoppningar från

nedre delen af djurhusen, på dessas yttre eller bakre sida.

Djurhusformen, den säkraste, om också svåraste karakteren

för uppfattningen af familjerna, kan för denna familj närmast

jemföras med en upp- och nedvänd kon, mera rak* och symme-

trisk än hos de följande, närstående familjerna, med den ellip-

tiska eller ovala niynnings-arean snedt utskuren på djurhusets

framsida, i riktning framåt och bakåt, men rätvinkligt ställd

mot det plan, som delar djurhuset i tvenne lika halfvor, så att

denna areas nedra ända sammanfaller med djurhusets midtel-

linie på framsidan. Renast träffa vi naturligtvis denna form,

der inga secundära knoppningar gjort intrång på densamma (t.

ex. på Eucratea och Gemellaria). Em.ellertid kan den modifi-

eras till öfvergångsformer åt den ena eller andra af de öfriga

familjerna. Detta står i samband med de förändringar i sam-

mansättningen, hvilka äfven uppträda såsom åldersförändringar

') Jfr Bidr. H.-Bryoz. Utv., Tps. Univ. Årsskrift 1863. 'p. 25 fsep.).

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 24.N:o 5. '*
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för snart sagdt hvarje koloni. Här kunna vi nemligen nu an-

vända, livad vi redan funnit på Crisiorna: de äldre delarne pa

de högre utvecklade formerna visa en sammansättning, mot-

svarande de enklares, och vi kunna således uti äldersförän-

dringarne söka ett uttryck för de mera skiljda formernas sam-

manhang. Så t. ex. sågo vi redan på Crisiorna, att en form

kan ^uppträda med ett lösare eller fastare koloniallif: äfven här

visar sig nu denna skillnad uti mera tättslutna och hoptryckta

djurhus i förening med längre internodier uti stammen pa de

högre utvecklade formerna såväl som kolonidelarne, och i det

följande skola vi se, huru härigenom de lägre formerna förenas

med de högre till en utvecklingsserie. Men dessutom visa sig

under den fortskridam'e utvecklingen äfven andra förändringar,

som snarare häntyda på en återgång till de enklare formerna,

och familjen kommer på detta sätt att likna en sluten krets, i

hvars centrum vi ställa de mest typiska formerna.

Den enklaste sammansättninsen finna vi hos slägtet

Eucratea,

hvars tillväxtsätt förer närmast till yEtea, och som derföre hos

Johnston, Busk m. fl. fått bilda en egen familj tillsammans
:

med den niimnda och motsvarande tillväxtformer af andra ty-

per. Redan vid Ctenostomerna anmärkte vi emellertid, hvilken

systematisk betydelse man har att fästa vid ^?ppo^/(oa-förändrin-

garne af en form-typ. Det är ett tillväxtsätt, som förekommer

inom flera familjer, och var nordiska fauna skall i det följande

lemna oss ännu tydligare l»evis på ett sådant förhållande hos

former, der man kanske minst skulle vänta det. Här, der vi

icke direkte kunna hänföra vår Eacratea-fovm till någon be-

stämd Celluhria, måste vi nöja oss med att hänvisa till djur-

husformen, som tydligen förer den till CeUulariexv. Hippotlwa-

förändringen uppkommer här, som på andra ställen, genom den

rådande enkla knoppningen, som bildar kolonier af enradiga

djurhus. Hufvudsakligast försiggår tillväxten i de förra djur-

husens riktning, så att knoppen har sin plats vid det äldre djur-



sMiir, KiiiiisK i-()in'i:(KN. <)i'vi;u skand, ii \is-itn vo/okh ;{()!

Iiii.st'ts t(i|i|i; nifii ;^iTii;ir (ich ii|i|)r('siiiiijrai' jil' .stimimoii liilda«

<j;eiittiii cn likartad kiioppiiinL; .siiväl vid liiiyra ocli vciistia sidar.

at' djui'luiscn soiu |ia dessas framsida straxt inidcr iiiymiiiijis-

arean. Knoiiparnc tili lui^^er ocli vollster uppträda duck endast,

savidt man iiiiiui känner, pä den krypande delen af stammen ').

Bakom djiirliusiMi uppträder enliizt HmcivS på E. davata en

serskilt knoppning tor bildande af djurhuslika oviceller. For

öfrigt utmärkes detta slägte genom saknaden af de secundära

kolonial-delar, som annars tillhöra de typiska CeUulariéerna.

Var enda kända Skandinaviska art är

E. chelata.

Lika allmänt som vid England förekommer den äfven vid

Bohuslän och åtminstone södra Norrige, men i de arktiska regi-

onerna är den ännu ej funnen.

Till de beskrifningar och figurer, som redan blifvit publi-

cerade öfver denna art, bland hvilka Gosses (Dev. Coast) in-

taga främsta rummet, vilja vi blott foga en rättelse om djur-

husens riktning (Tafl. XVI, figg. 7 och 8), hvilka hittills, så-

vidt mig är bekant, blifvit betraktade såsom ställda alla åt ett

håll för hvarje gren eller afdelning af stammen. Så är ock för-

hållandet på de krypande delarne af denna; men de uppresta

delarne äro vridna i en långdragen spiral, hvilket visar sig så-

väl i djurhusmynningarnes som i grenarnes riktning.

Djurhusens längd är betydligt varierande, hufvudsakligen

beroende på den nedre, rörformiga djurhusdelens förlängning.

Omkring mynnings-arean är randen stundom ringformigt upp-

höjd, likväl synes detta vara vanligare pä de sydligare ställen,

der arten förekommer, ty på nordiska exemplar har jag aldrig

funnit denna upphöjda rand så starkt markerad eller så allmän

som på de engelska författarnes figurer. Djurhusens böjning

framåt, så att mynningsarean på de uppresta stamdelarnes d.jur-

hus kan blifva nästan vertikal, är likaledes varierande: isvnner-

') HiNCKS, Cat. Zooph. North. Durh. 1. c. p. 24.
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het tillkominer den de nedre (äldre) af dessa djurhus. Likhe-

ten häruti med Crisia cormita föranlät de äldre författarne att

sammanföra dessa båda arter inom samma slägte, och livad

växtsättet beträffar, liafva de också samma betydelse, hvar inom

sin familj.

De mest typiska arterna bland CeUulariéerna sammanföra

vi uti slägtet

Cellularia,

ty de genera, som blifvit uppställda inom dettas gränser, för-

lora sina karakterer och smälta samman, när man noggrannare

vill fästa sig vid formernas utveckling. De säkraste bestäm-

ningarne lemnas af BUSK, men dessa äro grundade på när-

eller frånvaron af avicularier och vibracularier, i hvilka hän-

seenden djurhusen vexla i hvarje koloni. Då nu de nämnda or-

ganernas plats, som ofvan sagdt, är konstant inom hela familjen,

hos de arter der de förekomma, är det klart, att endast deras

form skulle kunna användas såsom karakter; men dennas för-

ändringar gå i jemnbredd med djurhusformens och äro så suc-

cessiva från den ena arten till den andra, att äfven den rent

artificiella systematiken måste inskränka deras betydelse till att

blifva artkännetecken.

De hithörande formerna hafva alla en upprest stam, hos

de flesta uppbyggd af tvenne rader djurhus, hvilka i den ena

raden alternera uti höjd med dem uti den andra. Den på detta

sätt uppbyggda stammens form är fullt jeraförlig med Crisiornas

och undergår motsvarande åldersförändringar. Dessa kunna äf-

ven här förklaras genom olikheten i knoppningssättet. Hos

Eucratea funno vi den enkla knoppningen rådande. På de äl-

dre delarne af den art, hvilken vi här ställa främst i slägtet

Cellularia, och åtminstone vid basen af de öfriga våra arters

kolonier, återfinna vi densamma, då stammen till någon del kan

;#iB§t^i^f en enkel rad djurhus eller då en led endast genom sitt

(f
' äldsta diurhus är fästadt vid den äldre leden och uppkommen

R;»^'^én^ii.r'^l|i^el knoppning från ett af dennes djurhus. Det när-

fÖ^i^'ftS^ta djurhuset i en sådan nybildad led uppstår deremot
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genom klyt'niiiu af dciina kiiopii i)t\aii li'driiiifcn, liksom vi sett

på (Ymovna. När pä detta sätt tveiiiic lircdvid In arandi-a

ställda djiirhiis hlifvit l)ildad(", fortsätta de emellertid ledens

tillväxt hvart tor sig genoiu en knoppning vid toppen af sin

baksida, så att de båda djurhusraderna tillväxa mera oberoende

af hvarandra, än hvad furhallandet var lios ('rlHwrna. J)jurliu-

sen i de båda raderna stå visserligen i samband med hvaran-

dra — åtminstone har jag på flera ställen sett föreningsporer i

kalkväggen, der tvenne djurhus, hvart i sin rad, haft sina mant-

lar i beröring med hvarandra; — men upplöser man kalkskalet

med ättiksyra, kan man draga raderna hela isär.

Den sistnämnda knoppningen, liksom de yttre avicularier-

nas uppkomstsätt, bildar en öfvergång från samknoppsklyfnin-

gen till den enkla knoppningen, derigenom att det djurhus, från

hvilken det utgår, till största delen är färdigbildadt vid klyf-

ningsplanets uppträdande. Likväl förekommer en tidigare sam-

knoppsbildning vid hvarje senare grenbildning, ty denna uppstår

derigenom att ett af den ena radens djurhus — det tredje (tafi.

XVI, fig. 14, a) eller femte (tafl. XVI, fig. 26, a) yngsta i le-

den — får knoppen vid öfra inre hörnet af sin baksida delad

till början till två (understundom till och med till tre) djurhus,

och det innersta af dessa, som blifver midtelhus i grenvinkeln,

utbildar en enkel knopp i hvartdera af sin baksidas öfre hörn,

den ena till fortsättning af den äldre stamdelens riktning, den

andra såsom början till den inre raden i den nybildade grenen,

hvars yttre djurhusrad fortsattes från den yttre (eller i abnor-

ma fall den mellersta) af de förstnämnda samknoppsdelarne

(tafl. XVI, figg. 14 och 26, h). Vi skulle således här, liksom

hos Crisiorna, kunna urskilja awel-leåev och sido-\edei\ men ge-

nom den sistnämnda samknoppsdelens förlängning blifver skill-

naden mellan grenens och den öfriga stamdelens tillväxt och

utveckling så obetydlig, att stam-delningen snarare får utseen-

det af att vara dichotom. Den del, som, efter samknoppsklyf-

ningen att döma, är att anse såsom gren, kan dock äfven från

stammens framsida lätt urskiljas, derigenom, att dess äldsta djur-
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hus äro fastade lägre än de motsvarande i den andra stamde-

ien. Emellertid består således den hufvudsakliga skillnaden mot

Crisiornas tillväxtsätt uti djurlius-radernas större sjelfständig-

het, ett förhållande, som redan i sig sjelf hänvisar på ett ur-

sprung från enradig djurhusställning, sådan vi ännu finna den

hos Eucratea inom denna familj.

Mynnings-areorna vetta framåt eller ända till närmare halft

mot sidorna af stammen. Deras form är med åldersförändrin-

garne rund, elliptisk, omvändt oval eller till och med närmande

sig den fyrkantiga form, som tillkommer dem hos det följande

slägtet. Deras storlek tilltager i allmänhet från de äldre till

de yngre djurhusen i hvarje stam. Borsten i mynningsareor-

nas rand variera i antal och längd, det förra i sammanhang

med de öfriga åldersförändringarne, så att de yngre djurhusen

i en stam i allmänhet hafva ett mindre antal borst än de äl-

dre, och dessutom, liksom längden, troligen äfven beroende af

yttre förhållanden, då man stundom finner en art med sitt van-

liga antal af borst af djurhusets dubbla längd, stundom fin-

ner densa-mma med helt korta borst eller alldeles utan dem.

På samma sätt förhåller det sig med den borstbildning, hvilken

vi kallat fornix. Denna utgår alltid från inre sidan af myn-

ningsareans rand, öfver eller vid midten af denna. Dess bas

bibehåller 'borstets form och ställning, blott vanligen starkare;

dess öfre del deremot böjer sig ut öfver mynningsarean och ut-

breder sig till en hel eller i grenar delad skifva. Hela denna

bildning kan nu felslå eller förkrympas på en stam, utan att

denna annars visar någon väsendtlig afvikelse från artens bygg-

nad; men der den förekommer fullt utvecklad, lemnar den i

allmänhet konstanta karakterer.

De redan ofvan omtalade sessila avicularierna hafva i all-

mänhet formen af en rätvinklig, trekantig pyramid, med den

längre kathetsidan till sitt fäste och den kortare, uppåtvända

kåtheten till mynning. Denna form tillkommer — åtminstone

hos våra nordiska arter — äfven de avicularier, som hafva sin
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jilats |ia staiimiciis iVaiiisida, hidtt iiicil ili'ii skillnad, att det

sessila tastet ofta blitVcM' judailikt ii|i|diöjdt ').

Vibracularierna äro i alliiiäiihct iiiera ailanga, luer cllcr

inindro spoltbrmitia, i toiiiicn tVamat och bakat utskurna; iik-h

kuiiiia ock visa sig tillplattade, trekantiga, tryckta intill utsidan

af bakre djurliusväggen.

Den mest omvexlande ocli iärdi'ika iiilden af en art leni-

nar oss

Cellularia tematet,

hvars åldersförändringar äro oss bäst bekanta.

Under tvenne till utseendet betydligt skiljda former har den

redan länge varit känd: den äldsta, som också representerar de

äldre delarne af de fullt utvecklade stammarne, har allt från

SoLANDER haft sitt artnamn, Cellaria ternata; i sin högre ut-

veckling är det troligen den samma, som af van Beneden först

blifvit beskrifven under namnet Cellarina gracilis. Den förra

synes vara mera allmän i de sydligare hafven, oaktadt den in-

galunda sällsynt förekommer äfven vid Spetsbergen, den senare

visar deremot ett omvändt förhållande, sä att den vid sist-

nämnda öar är snart sagdt den allmännaste af Bryozoer, medan den

vid Bohuslän, om ock ej sällsynt, dock mera sparsamt blifvit

funnen. I sammanhang med denna stora geographiska utbred-

ning står äfven deras förekomst i bathymetriskt hänseende. I

regeln gäller visserligen, att Cellaria ternata tillhörer de högre

regionerna och Cellarina gracilis de djupare, så att vi t. ex. vid

midten af vårt undersökningsområde, vid Finnmarken, finna den

förra talrik i ebben och på mindre djup, under det den senare

går ned ända till 150—250 famnar; men ännu uti Hornsund

(Spetsbergen) har Torell tagit C. ternata, likväl utan avicu-

larier, på 100 famnars djup.

Skillnaden i deras utseende är stor: den kan jemföras med

skillnaden mellan en Crisia ehu^mea och C. denticulata, så olika

\) Åtskilliga för oss fremmande Cellularior hafva denna upphöjning serdeles

starkt utvecklad, jfr Busk Cat. Brit. Mus.! I allmänhet synes den regeln

gälla för detta slägte, att ju mera sido-avicularierna utbildas, desto mindre

äro de främre.
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dessa någonsin kunna förekomma; men spöija vi efter former-

nas förhållande till hvarandra, lemiiar utvecklingshistorien här

ett ännu tydligare svar än för de nyssnämnda Crisiorna.

Det första djurhuset i en stam af denna art (Tafl. XVI,

fig. 15), der det förekomme ensamt, skulle vara att hänföra till

ett af V. Beneden uppstäldt slägte, Täta. Af V. Benedens

vidare framställning ser man emellertid, att. den art, för hvil-

ken han grundat sin genusbenämning, är ett utvecklingsstadium

af en Menibranipora. Afven på andra ställen skola vi i det

följande återfinna detsamma med denna betydelse: Täta är för

Chilostomerna, hvad Alecto visat sig vara för Cyclostomerna.

1 detta Taia-stadium består C. ternata af ett kort, snedt,

cylindriskt eller snarare upphöjdt-ringformigt djurhus, med in

rund, uppåt-riktad m.ynnings-area, kransad af 10—11 borst.

Från baksidan af dess främre, vertikala sida (mynnings-ändan)

reser sig i enkel knoppning det nästa djurhuset, medan dess

motsatta vägg (som svarar emot de senare djurhusens framsida)

är jemnt sluttande eller något konvex. Det i åldern andra djur-

huset har en form, som skulle föra det till slägtet Eucratea,

om ej de fyra langa borsten i öfre delen af mynnings-areans

rand skilj de detsamma derifrån, och ej den redan typiskt utveck-

lade, rundadt triangelformiga fornia; tydligen tillhörde en C. ter-

nata. Det tredje djurhuset från stammens bas uppspringer lika-

ledes i enkel knoppning, men frän utsidan af det andra djur-

huset, straxt nedom dettas mynnings-area och utmärker sig på

det exemplar, vi aftecknat, genom ett mindre antal (3) borst.

Detta är visserligen icke alltid konstant, ty ännu kunna flera

af de följande djurhusen hafva fyra borst; men förr eller senare

minskas detta antal till det af BuSK såsom karakter för denna

art uppgifna tvåtalet, eller kunna också borsten slutligen för-

svinna redan i de stadier, hvilka äfven föregående författare

skulle hafva hänfört till C. ternata. Vi kunna här påminna om

vår anmärkning vid borstantalets förändring på Alcyoiiidium

hispidum.
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Kil sä svaij! början till cii stumloiii liiiiisliöf^ och tätt för-

grenad stam styrkes tieiioiii iDltradar, ndi dessa utsprin^a fraii

den nedre delen af «Ijurliiisen, der \i se en [Mir pa det tredje

djurhuset i var tigur (tig. 15).

Nu utbytes den enkla knoppningen mot en samknoppsklyf-

ning, oeli internodier bildas med två eller tre djurhus, oftast i om-

vexlande tal pä de äldre delarne af stammen (figg. 13 oci) 14).

Djurhusens form är i detta stadium nedåt spetsigt afsmalnande.

Häruti se vi en öfverensstämmelse med Eucratea. Men deras

mynningsarea får oftast en annan riktning: liksom uppstode en

trängsel genom knoppningarne vid inre hörnet af djurhusets

topp, så blifver detta med sin mynningsarea här mera utåt rik-

tadt i sin öfra ända, under det mynningsareans nedra ända för-

blifver närmare midten af stammens framsida. Detta gäller

dock hufvudsakligast de nedre djurhusen i hvarje internodium,

och det mellersta djurhuset i grenvinkeln förblifver alltid mera

rakt, beroende af den likformiga knoppningen från bada hörnen

i baksidan af dess topp. Likaså förändras mynnings-areans

form från att vara rund till att biifva elliptisk högre upp på

stammen (figg. 10 och 12). Det mest karakteristiska för detta

stadium är likväl sido-aviculariernas stora utveckling. Som of-

tast äro dessa i sin längd (uppifrån-nedåt) likstora med djur-

husets mynnings-area, fastade längs yttre kanten af denna. Emel-

lertid variera de så till sin storlek som till sin förekomst. Ofta

saknas de på det ena eller andra eller på alla djurhusen i ett

internodium eller på större delar af en stam; oftast äro de

större på den ena sidan af stammen än på den andra. Pä
samma sätt förhåller det sig med avicularierna på stammens

framsida: dessa, som dessutom äro betydligt mindre, saknas

ofta, och på arktiska exemplar har jag de flesta gånger sökt

dem förgäfves. Mest konstant är deras förekomst på det öf- •

versta djurhuset i internodierna, hvilket alltid saknar sido-avi-

cularierna.

Der skifvan till fornix blifvit fullt utvecklad, är den run-

dadt trekantig (fig. 10), med den mindre sidan uppåt och i ho-



308 ÖPVERSIGT AF K. VETE\SK.-AKAD. FÖRHANDLINGAK, 186 7.

rizontalt plan med operklets fäste, så att skifvan med den spet-

siga vinkeln nedåt hufvudsakligen täcker nedre delen af djur-

Imsets mynnings-area. I sin ungdom är skifvan ihålig, men fyl-

les sedermera till en del genom en kalkafsättning (figg. 17, 20

och 23, hvilka dock tillhöra c/racilis-formen), som isynnerhet

utgår från den kant, hvilken förenar skaftet med nedre vinkeln.

Här inskjuter kalkafsättningen triangelformigt, hel eller vanli-

gare i kanten naggad med två eller flera spetsiga tänder.

En högre utveckling åtföljes emellertid här, liksom i all-

mänhet hos Bryozoerna, af djurhusens tilltagande storlek. Denna

kunna vi lämpligast för jemfurelses skull uttrycka genom mätt

på mynnings-areans längd, som mindre irreguliert varierar än

djurhusets öfriga delar. Enligt BUSKS teckningar skulle detta

mått på den typiska C. ternata vara ungefär 0,23 mm. Detta

är emellertid det minsta mått, vi funnit på nordiska exemplar

i ett sådant stadium: vanligen véxlar det mellan 0,23 mm. och

0,28 mm. redan i de mindre utvecklade stadierna, och den form

(fig. 12), som här vore att anse såsom den mest typiskt ut-

vecklade C. ternata, med tre eller fem djurhus i internodierna,

stora sido-avicularier och hårdt förkalkad djurhusvägg af en

nästan krithvit färg, har djurhusens mynnings-areor ungefär 0,3

mm. och derutöfver i längd. Der den i detta stadium erhåller

en sådan storlek, bibehålla också hela stammarne samma bygg-

nad, och blott vid utvecklingen af oviceller få internodierna sju

djurhus eller derutöfver; men ännu vanligare här i norden hin-

ner den en längre utveckling i sin sammansättning.

Det är troligen denna, som af V. Beneden fått namnet

C. gracilis ^) och senare af BuSK benämnts Menipea arctica.

Hufvudsakligen utmärker den sig genom sina längre internodier,

') Den förstorade figur, hvilken V. Beneden lemnat öfver C. gracilis, är vis-

serligen ett tydligt ^erwato-stadium ; men hans figurer i den naturliga stor-

- leken och hans beskrifning öfverensstämma mera med den form, för hvil-

ken vi här bibehållit namnet gracilis såsom det mest betecknande. Om en

typisk ternata förelegat honom, är det väl antagligt, att han anmärkt dess

korta internodier, som gifva stammen ett utseende, för hvilket man svårli-

gen kan vilja välja benämningen gracilis.



SMiiT. KKirisK r(')uri:('KN. iirvKii skand. HArs-itn yo/oku. '.W)

saininansatta af ctt storro antal djurhus, Men ined denna ka-

rakter följer här, liksom pa Crlsia dentieidata i jeniförelse med

de öfriga Crisiorna, en rakare och mera jemntjock (d. v. här

säga nedåt mindre afsaialiiandc) djiirhustnrm {\v^'i. 17 och 23).

Dessutom blifva sido-avicularierna mindre, sä att deras längd

utgör blott tredje- eller fjerdedelen af djurhusens mynnings-area;

men under dem, på den plats, som pä den föregående formen

täcktes af dessa aviculariers nedre del, visa sig två eller tre

porer uti djurhusväggen ställda i rad (figg. 18 och 19). Der

denna form, som ofta händei-, tidigt utvecklar sig, utan något

tydligt i!er;mi!rt-stadium i sina äldre delar, kunna dessa karak-

terer förefalla tillräckliga för artskillnad; men förhållandet till

den föregående formen träder snart tydligt fram, då man t. ex.

ser internodier med sju djurhus, alla utom ett saknande avicu-

larier, men detta ena större än vanligt för C. gracilis.

För att se, huru djurhusens antal i internodierna ökas i

en stam, som skulle vara en typisk gracilis, räkna vi dem ned-

ifrån uppåt på ett exemplar:

5, 5, 7, 5, 3, 5, 5, 7 (?), 7, 7, 7, 9, 5, 5, 7.

Då stambyggnaden för öfrigt i det väsendtligaste är samma
som Crisiornas, kunna vi äfven på samma sätt medelst formler

uttrycka den. Vi välja dä några stammar, som i detta hänse-

ende stå på öfvergången till C. ternata. En ung stam, livars

alla djurhus sakna avicularier och fornix^ men i de förras ställe

hafva en större por (jemte de annars vanliga tre eller fyra porerna)

på baksidan i öfre-yttre hörnet och de flesta äro försedda med

två borst i samma hörn af mynnings-areans kant, får till for-

mel: ^)

^,+ (: + 2.s-h:+ ,ör) + (:-h2.2: + ör3) + (2.: + :+ ,ör) + (2.2:+:-hér3)-f-

-h (2 .2: + : -K 3 /;r) + (2 . : + : + hr^ -h (2

.

z^x).

') Der djurhusantalet inom pareütheserna blifvit upplöst (t. ex.: 3-}-2.2 + ^ i

st. f. 2.2:), antyder detta, att den vanliga par-ställningen (den ena myn-
nings-arean i den ena raden tätt intill sin närmast jemnåldriga i den andra

raden) varit rubbad.
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Eu annan, 58 mm. hög C. gracilis, som likaledes på de fle-

sta ställen saknar avicularier och fornix, får en del af sin stam

på följande sätt uttryckt:

...../,. = (: + 2.2s + ^'-3) + (2.2: + .br) + (^ + 2.c + hr,) + (2.2:+ ,6;0 +
+ (2.2s + s + ör3) + (2.: + : + 3Ö;-) + .-.-

3,. + (, + 2 . : + , br) +
+ (2.23 + .̂ + Är3) + (2.2s + 3Ör) + (2.2: + : + 07-3) +
+ (2.2S+. + 3Ör) + (2. s + s + ör,) + (2.2: + : + «3 + 3^-7) +
+ (2.: + : + 3S + ö;g + (2.2: + : + 36r) + (2.22 + : + Är3) +
+ (2.2: + : + s, + 3Jr) + (2.2: + : + ^/-3) + (2.: + ,6r^ + aO.

En tredje, mera typisk C. gracilis, försedd med oviceller,

liar formeln: ^)

(2.3:+:+ ör,) + (2.3:+ :+A)+ (2.2: + :+ ör3) + (2.2:+ : + 3Ör) +
+ (2.2: + : + ér3) + (2.2: + : + 3Ör) + (2.3: + <,^3)0 + 02 + ö;-,) +
+ (2 . 3: + ,0, + : + ,ör) + (2.2: + : + ^^3) + (2 . : + x).

I denna stam äro också alla djurhusen, utom det nedersta

paret i det tredje af de här uppräknade internodierna, försedda

med avicularier. Som här synes, och detta är också det van-

ligaste, äro de internodier längst, inom hvilka oviceller före-

komma.

För att slutligen äfven införa sido-avicularier uti våra form-

ler, teckna vi en fjerde stam, som dessutom har oviceller på

kortare internodier:

(2.2: + :+ 3Jr) + (2.:+ :+ ,o + ,«,+Jr3) + (:+:+2.:+:+o,+2«,+3Ör)+

+ (s + 2.2:+ „_,,o + (,_,,«2 + Jr3) + (2.2: + :+ n-.>o,,_,, + a..,«2+3Ör)+

+ (2.22+ : + o, + öra+^).

Om man på detta sätt upptecknar och jemför en större

mängd stammar af C. gracilis och C. ternata, skall man .finna

stambyggnaden i alla dessa hänseenden från den ena öfvergå

till likhet med den andra. Och med denna följer djurhusfor-

mens förändring.

Den mera utvecklade C. gracilis får i allmänhet längre

djurhus med längre mynnings-area. I de stamdelar, hvilkas

1) , o, = oviceller vid toppen af det första (äldsta) djurhuset i högra och ven-

stra raden i internodiet. (i- 3)0 = oviceller vid toppen af de tre äldsta

djurhusen i venstra raden i internodiet.
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byggnad står nilniiare M tcrnata, äro cljuihu^soii sällan tifvei

0,75 mm. långa, och deras mynnings-areor, för att välja ett

djurhus af medelstorlek, äro ungefär 0,28 nun. hmga odi O, K»

mm. breda. Högre upp, och på typiska exemplar, af 6'. </r'aa7ü'

kunna vi mäta ett af de medelstora djurhusen till 1 mm:s längd

med en mynningsarea af 0,34 mm:s längd och 0,17 mm:s bredd:

— detta djurhus saknar sido-avicularium. Ett annat uti samma

stam, hvilket var näst äldst i ett internodium, hade längden,

ledringen oberäknad, 1,16 mm.; ledringen med djurhusets bas

var ungefär 0,3 mm. lång, så att hela djurhusets längd uppgick

till 1,46 mm. Dess mynnings-area var ungefär lika lång som

det föregåendes, men blott 0,15 mm. bred, och dess sido-

avicularium var 0,07 mm. i längd, således närmare femtedelen

af mynnings-areans längd. Såsom ett tredje exempel på varia-

tioner inom denna form kunna vi anföra ett djurhus med 0,96

mm:s längd och en 0,41 mm. lång mynnings-area.

Dei.na senares form förändras vanligen från den elliptiska

till en mera rundadt-fyrkantig, och från dess nedre ända, i mid-

tellinien på framsidan af djurhusens nedre, cylindriska del, vi-

sar sig uti kalkväggen en ojeran, knottrig, mörkare strimma,

som i sin nedra ända förgrenar sig.

De öfriga delarne variera till sin förekomst på samma sätt

som hos föregående formen; men oftare utveckla sig här ovicel-

ler. I detta fall visar sig äfven här, som ofvan antydt, en ännu

ytterligare förlängning af internodierna, så att de vanligaste,

som ega oviceller, bestå af 8 till 10 par af djurhus. Ovicel-

lernas form är rund, mot mynningen något tillplattad. Fram-

till, nära mynningen, visa de en aflångt rundad, på tvären

ställd ljusare fläck, uppkommen genom mindre kalkafsättning i

väggen. Ovicellernas längd i jemförelse med djurhusens är van-

ligen så stor, att deras öfre kant når upp eller närmare upp

till det nästa djurhusets mynnings-area. Detta inträffar isyn-

nerhet på ternata-stSLåiet och de stadier som stå närmare ett

sådant; men på den för oss typiska gracilis ser man ofta djur-
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husen så förlängda, att ovicellerna blott nå halfva längden upp

till det nästa djurliusets mynnings-area.

Tentaklernas antal på denna form är 14.

Liksom Crisiorna visar äfven C. gracilis en egendomlig miss-

bildning, deruti att stundom tre grenar utvecklas från toppen

af ett internodium, så att midteldjurhuset i den egentliga gren-

vinkeln på sin ena sida som vanligt har 2, men på den andra

sidan 3 djurhus, af hvilka sista det yttersta är början till en

gren, som dock aldrig visat sig synnerligen utvecklad.

Anmärkningsvärdare är emellertid en formförändring, den

vi benämnt C. duplex (Tall. XVI, figg. 25 och 26), som visar,

att äfven denna art, liksom åtskilliga andra inom denna familj,

kan närma sig till den treradiga djurhusställningen. Det är med

anledning af denna, vi ofvan anmärkt, att samknoppsklyfningen

vid grenbildning kan utgå redan från toppen af det till åldern

femte djurhuset i internodiet. Detta förklaras emellertid, der-

igenom att ledringen icke som annars uppstått straxt ofvan top-

pen af det mellersta djurhuset i grenvinkeln, utan först en half

djurhuslängd högre upp, så att de båda djurhus på hvar sin

sida om detta mellersta, som äro närmast yngre, få plats äfven

för sina mynningar under ledringen. Här i grenvinkeln komma

således trenne djurhusmynningar i bredd, en antydan till den

mera utvecklade treradigheten, som förekommer på flera sydliga

former af detta slägte, men här i norden blott finnes på Cabe-

rea Ellisii bland Cellulariece. Äfven i andra hänseenden när-

mar sig denna form de nyssnämnda. Djurhusen blifva nemli-

gen ännu mera jemntjocka och tättsittande än på en C. graci-

lis; deras mynnings-areor blifva proportionsvis till djurhusens

längd större (ungefär 0,33 jum. långa och 0,17 mm. breda) och

närma sig mera konstant den rundadt fyrkantiga formen: hela

stammen utmärker sig genom en fastare och mera likformig

byggnad, hvilket senare äfven visar sig i den nästan konstanta

förekomsten af likformiga avicularier såväl i öfre-yttre hörnet

af djurhusen som på dessas framsida. Der ett af de förra en

gång saknades, visade dess plats tvenne porer i kalkväggen.
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Såviil l»or.st uti myiniiii^s-arciins rjiiid som y'(»////./' siikii.is (ihcr-

allt pa (le cxciuplar, vi Iiat't att undersöka. Oviccllcnia hilic-

liälla (Icii vanliga tbruicn tor (Z ternata, iikmI saiiiiiia Ijusai-c,

tvärstäliila Häck straxt otVan sin mynning.

Som man ser, representerar ( '. (htjile.r inom gränserna för

denna art samma stadium som den mest utvecklade Crisia den-

ticulata inom Crisiornas grupp. Den tyckes emellertid vara

temligen sällsynt, endast funnen i några få exemplar uti Hen-

loopen-Strait vid Spetsbergen på lerbotten och 50 famnars djup.

Jemförelsen med Crisiorna synes dessutom kunna lemna en

vigtig vink för förklaringen af formskillnadernas uppkomst, da

vi nu sett, att de låta hänföra sig till ett gemensamt ursprung.

Formerna i den ena gruppen synas nemligen äfven i sin före-

komst öfverensstärama med de motsvarande formerna i den an-

dra. Sammanställa vi dem då till jemförelse:

Crisia eburnea — Cellularia ternata

Crisia eburneo-denticuiata
/ \ Cellularia gracilis

Crisia denticulata S ( Cellularia duplex;

så se vi, att både den geographiska och bathymetriska utbred-

ningen för formerna på den ena sidan i det väsendtliga mot-

svara samma utbredning för dem på andra sidan om strecket.

Isynnerhet har detta varit påtagligt vid Spetsbergen, der Cri-

sia ehurnea och Cellularia ternata oftast följas åt, samman-

vuxna och blandade med hvarandra, på snart sagdt alla de stäl-

len, der de äro typiskt utvecklade. Den inverkan yttre förhål-

landen kunna medföra synes således för dessa former vara den-

samma; men hvilka dessa förhållanden äro och huru långt denna

inverkan sträcker sig, återstår ännu att med säkerhet fast-

ställa, ty djupet ensamt kan icke vara det bestämmande, der-

till varierar det för mycket, och någon förkärlek att fästa sig

vid ett visst slag af föremål kunna vi ej för dessa former

framvisa. Alger, snäckor och snart sagdt allt kunna de fästa

sig vid på fast botten; på lerbotten sitta de alla fastade isyn-

nerhet vid Ascidior och Sertularior, Att förändringarne gå i

jemnbredd med utvecklingen, hafva vi emellertid visat; fram-
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tiden har att förklara de yttre förhållandenas makt öfver

denna.

Med dessa former synes visserligen ^eniaia-gruppens ut-

veckling vara afslutad, åtminstone såvidt våra direkta observa-

tioner sträcka sig; men då cfracilis-fornien, såsom ej sällan hän-

der, förlorar alla de secundära knoppningarne, endast rottrå-

darne undantagna, och får porer i öfre-yttre hörnet af sina

djurhus, der annars sido-avicularierna hafva sin plats, samt dess-

utom har sina mynnings-areor elliptiska, står den så nära C.

Peachii, att en utveckling åt detta håll ingalunda kan anses

otrolig. Likväl sakna vi direkta observationer härför och upp-

taga den sistnämnda såsom en sjelfständig form, emedan en ut-

veckling till motsvarande byggnad äfven visar sig på

Cellularia scahra.

Det är egentligen först i senaste tider, vetenskapen blifvit

gjord uppmärksam på denna art. Van Benedens beskrifning

har nemligen länge stått ensam och som det tyckes obemärkt,

men senare har Busk gifvit en säkrare karakteristik, supplerad

af Ålder, ehuru under ett oriktigt namn, hemtadt från Au-
DOUIN, hvars Crisia Delili% som man naturligtvis uteslutande har

att bedöma efter Savigny's figur, snarare synes sammanfalla

med BusKS Scricpocellaria scrupea.

Emellertid är arten på detta sätt numera tillräckligt be-

stämd, och med hänvisning till de nämnda författarnes beskrif-

ningar och figurer hafva vi i detta hänseende föga att tillägga.

Den är en mera fullständigt utvecklad Cellularia och framträ-

der också i allmänhet uti formförändringar, som mindre afvika

från hvarandra. Vi känna derföre ej heller någon så omvex-

lande utvecklingsgång för denna som för den föregående arten.

Redan i dess första djurhus (Tafl. XVII, figg. 27 och 28)

se vi en högre fulländning af Chilostom-tjpen, så att man äfven

i detta kan igenkänna en Cellularia. Den låga ringformen är .

här upprest till ett urnlikt djurhus, med sin nedre del bukigt

uppsvälld, men ofvan midten inknipet för att sedermera ånyo
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Redan det obeväpnade ögat skiljer emellertid en sådan stam

från den föregående artens genom de bredare grenarne.

Djurhusen hafva den rakare, mera jemntjocka formen: de-

ras längd tilltager nedifrån uppåt på stammen och varierar en-

ligt våra mätningar mellan 0,48 mm. och 0,58 mm. Deras

mynnings-areor äro elliptiska eller rundadt, aflångt fyrkantiga,

med en längd af 0,34 mm.—0,41 mm. I mynnings-areornas

kant sitta temligen konstant tvenne borst, ett i det öfre-yttre

och ett i det öfre-inre hörnet, samt en foi-nix (Tafl. XVII,

figg. 29, 30 och 34), hvars uppåt och nedåt mera likformigt ut-

bildade skifva till sin form följer mynnings-arean och utbreder

sig öfver största delen af denna. I skifvans ihålighet fortskri-

der kalkafsättningen inåt från den runda, fästet motsatta ran-

den med flera nästan likstora processer, så att ihåligheten blif-

ver handlikt afdelad. Sido-avicularierna äro dereraot mindre

utbildade än på den föregående arten, och deras yttre kant är

i jemn fortsättning med djurhusets (Tafl. XVII, figg. 30 och

31). Avicularierna på framsidan äro högre uppresta, snedt

pelarlika; men betraktade från sidan visa de i sin öfre del en

form, som motsvarar sidoaviculariernas. Rottrådarnes basal-

uppsvällning utvecklar ofta sin öfre del till ett avicularie-likt

vibracularium (Tafl. XVII, fig. 33), d. v. s. en mellanform mellan

dessa båda till namnet skiljda organer. Detta vibracularium är

nemligen tillplattadt och fastvuxet vid djurhusväggen, trekan-

tigt, med sin ena spets utdragen mot midten af stammens bak-

sida eller till och med öfver denna midtellinie och med ett kort

vibraculum, som i förhållande till vibracularie-mynningens (den

öfre vibracularie-sidans) längd snarare motsvarar en avicularie-

mandibel. Hela denna bildning, hvad namn den än må bära,

saknas emellertid ofta, isynnerhet på de öfre grenarne af stam-

men, och djurhusen visa då vanligen 2—4 porer i sin kalkvägg

på dess plats (Tafl. XVII, figg. 31 och 32). Der den före-

kommer, tillhör den alltid de öfre djurhusen i internodierna —
djurhuset i grenvinkeln undantaget. Ovicellerna (Tafl. XVII,

figg. 30, 31 och 35) äro mera platta än på föregående art. De
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visji sainiiiM Ijiisiirc tviirllii''^ strnxt iiInmii sin mviiniii!:. iiicii

(Icssiitoin liaf'vM de oftast tvciiiic dylika ilärkar, cii |ia den ln')-

1,'ra och en pa doii vcnstra sidan, luiifrc iipp niot ovicidicns top]).

Vanligen nä de ända upp till nJista mynnings-area.

Afven på C scahro„ förekommer stundom en missbildning

då 1'tt internodium är tastadt vid dot äldre endast genom ett

djurluis, livilket förhållande vi oftare sett på de nedre delarne

af (\ tA'rnata i likhet med (V/'siorna.< internodie-fästen. Vanli-

gen utvecklas emellertid en sådan gren genast till tvåradig djur-

luisställning, derigenom att äfven här ett nytt djurhus bildas

vid sidan af det första i internodiet genom ett klyfningsplan

straxt ofvan ledringen. Men stundom ser man också en hel

gren utveckla sig med enradig djurhusställniug.

Slutligen hafva vi äfven af denna art att anmärka en elon-

</ata-form (Tafl. XVII, figg. 35 och 36) af ett egendomligt ut-

seende och icke ringa betydelse. Genom djurhusens förlängda

form närmar sig denna till C. gracilis, och dess utseende på-

minner derom desto mera, när fornix, såsom oftast händer, en-

klast svagt är utvecklad och då mynnings-areorna hafva en

mera aflång form än på C. scahra. Afven äro avicularierna

svagt utvecklade, och isynnerhet framsidans avicularier saknas

esomoftast, liksom förhållandet var på C. gracilis. Men sido-

aviculariernas yttre kant är i rät linie med djurhus-sidan, en

karakter, som alltid låter oss igenkänna en C. scabtxi., och ovi-

cellerna äro försedda med sidofläckar. Också kan man i en

mängd öfvergångar föra denna form tillbaka till den sistnämnda.

Tydligast uttryckas dessa öfvergångar uti måtten på mynnings-

areornas längd, ty i jeranbredd med denna gå de öfriga form-

förändringarne, och i detta hänseende variera stammarne af

t'^on^ato-formen från 0,47 mm. till 0,.56 mm. äfven i sina öfre

delar, medan de nedre till och med kunna öfverensstämma med

största måttet för C. scahra.

Elongata-iormen har emellertid en mera enkel sammansätt-

ning och är således liksom en återgång från den fullständigare

C. scahra; men härigenom kommer den också närmare intill
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Cellularia Peachii Detta visar sig äfven genom de 3—5 små

porer i rad mider sido-aviculariet, hvilka uppträda här liksom

stundom på C. gracilis i det stadium, då äfven denna står på

öfvergången till den nämnda formen. Dessutom visar sig emel-

lertid en annan karakter, som likaledes tillkommer C. Peachii,

nämligen punkteringen uti den kant, som begränsar mynnings-

arean. Dennas stundom nedåt spetsiga form och något sneda

ställning, så att dess nedre spets kommer närmare den inre än

den yttre sidan af djurhuset, visar slutligen, att Cellidariéerna><

djurhustyp kan förändras till likhet med BiceUariéerna.

Närmast intill C. scahra står

Cellularia reptans.

Denna art utmärker sig isynnerhet genom den konstanta

frånvaron af sido-aviculariet i djurhusets öfre-yttre hörn, uti

hvars ställe man oftast ser 3—5 små porer i raden (Tafl. XVII,

fig. 38). I sammanhang härmed bibehålla mynnings-areorna

upptill den runda formen och det stora borstantalet i sin kant,

och i förhållande till djurhusets längd förblifva de större än på

de föregående arterna: — allt karakt erer, som ställa C. reptans

på ett lägre stadium i den utvecklingsgång, hvilken vi redan

sett utmärka detta slägte.

Mynnings-areorna äio på de lägre stamdelarne och på de

mera vanliga och typiska stammarne, sådana vi se dem pä

BusKS figur, temligen bredt elliptiska, sa att deras längd stun-

dom ej är större än \\ af deras bredd; men härifrån kan man

följa deras förändringar uppåt på stammarne och i formvaria-

tioner, tills de förlänga sig, så att bredden blott utgör hälften

af deras längd. Liksom på de öfriga arterna är det isynnerhet

deras öfre del, som bibehåller sin större bredd, hvarigenom de-

ras form blifver omvändt oval. Under dessa förändringslagar

ya'^rär deras längd mellan 0,24 mm. och 0,3 mm., enligt mät-

ningar på nordiska exemplar; Busk8 figurer visa till och med

en något kortare längd.
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Uorstcii, livilka som \;iiili^t i df iit Vfckhulc st;i(liciii;i till-

liöra. ötVc (Irli'ii ;if iiiviiiiiii^s-iu'caiis kant, variera till sitt antal

mellan '.> och 4 och äro i allmänhet lan<^t utverklade. /''ont/.r

(tigg. 37, 39 och 41), som utl)re(ler sig öfver stiirsta dehjn af

mynnings-arean, är dichotomiskt delad uti grenar, hvilka mot-

svara inskränkningarne uti skitVans ihålighet pä d<'n tViregående

artt'n.

De sessila avieularierna pä djurhusens framsida (figg. 37

och 41) hafva den vanliga, tiiangulära formen; betraktade från

sidan visa de sig isynnerhet likna sido-avicularierna på C srru-

posa. Vibracularierna jemte basal-uppsvällningarne för rottrå-

darne vid nedre delen af djurhusens baksida (fig. 40) sta till

sin form emellan de motsvarande bildningar, hvilka vi sett på

de båda föregående arterna, så att sjelfva vibrakel-huset är

mera utbildadt äii den antydan dertill, som stundom finnes på

C. gracilis (se Tafl. I, fig. 22), men mindre utdraget än på C.

seabra. Deremot är sprötet långt mera förlängdt än på den

sistnämnda. Stundom saknas dessa vibracularier, liksom för-

hällandet äfven kan vara med de ofvannämnda avieularierna;

i dessa fall tyckes det, scm om det ena organet skulle ersätta

det andra, då jag i de flesta fall funnit avicularier på framsi-

dan af de djurhus, som saknat vibracularier pä sin baksida

(jfr öfversta toppen af fig. 38 med fig. 37!).

Ovicellerna (fig. 41) äro runda, jemnt uppsvällda. Deras

kalkvägg är genomborrad af teraligen stora porer. Uppåt täcka

de hela den nedre delen af nästa djurhus i raden eller till och

med höja de sig något in öfver nedre delen af dettas myn-

nings-area.

Liksom af den föregående arten förekommer äfven utaf

denna en elongata-form med nedåt spetsiga mynnings-areor. I

öfriga hänseenden afviker emellertid denna från den typiska for-

men endast genom den nästan konstanta frånvaron af borsten

och fornix i mynnings-areans kant; men härvid blifver också

sjelfva mynnings-arean mera härdt förkalkad.
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Enligt Reid har djuret 14—16 tentakler, enligt Dalyell

12; oftast har jag funnit dem vara 14.

C. reptans är temligen allmän på mindre djup vid Bohus-

läns och södra Norges kuster. I de arktiska regionerna saknas

den, såvidt vi ännu känna dessa trakters fauna ^). I dess säll-

skap träffar man vanligen

Cellularia scriiposa.

Med en djurhusform, som mest närmar sig till duplea-

formen af C. ternata, utmärker sig C. scruposa liksom denna

genom en likformig och rak byggnad. Den saknar konstant

avicularierna på djurhusens framsida och eger spolformiga avi-

calarier, hvarigenom den lätt skiljes från öfriga nordiska Cel-

lularior och med sina exotiska likar skulle vara mest berättigad

att bilda ett eget slägte, för hvilket V. Benedens Scrupocel-

laria vore att använda såsom genusnamn. Men vi låta äfven

här djurhusformen gälla, och det visar sig också, att der icke

denna gifver tillräckliga genuskarakterer, fela ej heller öfvergån-

gångar, som göra öfriga karakterer omöjliga att använda -j.

I sin utveckling sluter den sig närmast intill C. scahra, och

om vi jemföra dem båda med utvecklingsgången för C. ternata,

stå de ungefär på samma utvecklingsstadium. Dess första djur-

hus skiljer sig i sin början (Tafl. XVII, ligg. 42 och 43) uti

intet väsendtligt från det motsvarande till C. scahra; men snart

blifver det lätt att igenkänna, hufvudsakligen genom mynnings-

') Särs, 1. c. upptager den visserligen såsom "almindelig i Havösund paa 30

—

50 Favnes Dyb, i Masser af 4—5 Tommers Laeugde, ogsaa ved Hammer-
fcest. Den afviger noget tVa deu ved Bergen forekommende Form med laen-

gere Celler cg en conisk Knude paa derÄ ydre Side, og naermer sig saale-

des til C. scruposa." Härvid har dock troligen C. gracilis förelegat honom;

men de exemplar, hvilka han lemnat Köpenhamns Zoologiska Museum, till-

höra ierwaia-forraen. Den af honom på samma ställe anförda C. scruposa

antager jag vara C. scahra.

^) Se t. ex. Scrupoc. ferox, diadema etc. hos Busk, som gemensamt med avi-

cnlarier pä framsidan hafva hela vibraculariets baksida utskuren, tydligen

till motsvarighet med den långdragna öfre sidan (mynningen) pä vibracula-

riet till C. scabru och C. reptans.
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aroaiis Imiii. Dciiiia ;ir inMiilij^eii iipi)till iiicra tydli^zt tvüi-sku-

reii i liklu't iiiuil . I'^tcoiiins (lij^fi. 44: och 45). I hvardera viii-

keiii för denna tvärskärning sitter ett borst orli innanför livart

utaf di'ssa, eller stundom blott innaiiför det ena, liar mynnings-

areans kant ännu ett dylikt. Vid nedre ändan af den sålunda

fnin ringformen betydligt förändrade mynnings-arean sitta lika-

ledes fyra eller tre borst. Det andra djurhuset (tig. 46) är

mera förlängdt. Det har sitt fäste längre ned än det motsva-

rande på C. ,'icabra: genom denna karakter (tigg. 43—45) skiljer

man dessa båda arter lättast i deras början. Redan vid det

tredje djurhuset (fig. 47) se vi vibracularium: det fjerde har

både vibracularium och avicularium; de senare utbildade delarne

af stammen få artens typiska form.

Denna utmärker sig genom sin elliptiska eller omvändt ovala

mynnings-area med kanten i den nedre ändan utbredd nedåt till

en vinkel (se Ofvers. Vet.-Akadeniiens Förh. 1865, Tafi. VI,

tigg. 5 och 6) och i den öfre, tvära ändan försedd med 3—

5

borst, 2 eller 1 i det yttre och 3 eller 2 i det inre hörnet, på

hvilket senare ställe kanten likaledes är något utbredd. I mid-

tellinien af djurhusets nedre, cylindriska del har kalkväggen en

mörk, rak, nedåt tint tillspetsad strimma, som sänder skiftevis

ställda förgreningar at sidorna.

Aviculariernas skarpa mynningskant (fig. 49) är tandad.

Deras yttre sidokant går i bugtig linie öfver uti yttre djurhus-

sidan, så att den hvarken bildar med denna den skarpa vinkel

som på C. ternata eller den raka fortsättning som på C. scabra.

Vibraculariernas spröt (tig. 48)^) är skarpt tillplattadt, på mid-

ten utbredt.

Ovicellerua utmärka sig isynnerhet genom sin sneda ställ-

ning (fig. 50) inåt mot midten af stammens framsida. Deras

kalkvägg är vanligen i fullt utveckladt tillstånd slät, men under

sin tillväxt visa de genom den från sidorna och toppen fort-

skridande kalkafsättningen en teckning af ljusare fläckar, som

1) Jfr Bidr. Känn. Hafs-Br. Uiv. Ups. üuiv. Årsskrift 1863, p. 24 (sep.)
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påminna om förhållandet på ovicellerna till C. ternata och C.

scabra.

Enligt Reid är djuret vanligen försedt med 12 tentakler;

V. Beneden uppgifver 12—14 för denna art, och med det si-

sta af dessa tal öfverensstämma våra observationer, Afven

Prof. LovÉN har teckningar öfver knoppstadier, som redan äro

försedda med anlag till 14 tentakler, hvilke.t antal synes vara

det allmänna inom familjen.

En i norden sällsyntare form, att döma efter de samlingar,

som varit mig tillgängliga, är

Cellularia Feachii,

ehuru den förekommer ända upp vid de nordligaste delarne af

Spetsbergen, isynnerhet i sällskap med C. gracilis på 30—60

famnars berg- och lerbotten. Redan länge var den under nam-

net C. dicliotoma af Prof. Loven urskilj d bland hans samlingar

från Bohuslän, innan BUSK beskr^f densamma.

Hvad mest utmärker denna art, är den nästan konstanta

frånvaron af alla de secundära knoppningarne. Blott en. del af

vibracularie-bildningen (tigg. 51 och 52) qvarstår här och der

på stammen såsom basal-uppsvällning för en rottråd. Emeller-

tid utvecklas stundom ett eller två borst i öfre-yttre hörnet af

mynnings-areans kant, och vanligen är det mellersta djurhuset

i grenvinklarne försedt med ett borst i spetsen af den trubbigt-

triangulärt förlängda toppen. De djurhus, som få borst utbil-

dade, öfverensstämma till sin form mera med de närmast före-

gående arternas. I sammanhang med frånvaron af de secun-

dära knoppningarne återfår dereraot mynningsarean den mera

jemnt elliptiska form,' hvilken vi sett tillhöra Eucratea, ehuru

den här är något mera förlängd.

Mynnings-areans kant är här mera konstant punkterad, en

karakter, som dock kan saknas, isynnerhet på äldre djurhus.

Vigtigare är de båda djurhusradernas ställning till hvar-

andra, hvilken tydligast uttrycker sig i mynnings-areornas rikt-

ning. Hvarje djurhusrad är nemligen här mera än på någon af
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Gemellaria,

hvars tvåradiga djurhusställning emellertid skiljer sig från de

•öfriga Cellulariéernas, derigenom att djurliusen i den ena raden

stå rygg mot rygg med dem uti den andra.

Djurliusens form är samma som på Eucratea, ehuru ned-

till mindre afsmalnande och mera Cellularia-lik, då mynnings-

arean slutligen blifver mera utdragen och genom sin spetsiga

nedre ända aflångt omvändt-oval.

Med dessa båda modifikationer — djurhusens tvåradighet

och Cellularie-(orm — bibehåller den dock Eucrateas Hippo-

iÄoa-växt i sin stamform, blott att knoppningen på djurhusens

framsida uteblifver. Så se vi knoppningarne till sjelfva stam-

mens tillväxt fortgå i enkel rad från toppen af hvarje djurhus,

och grenarne uppkomma genom sidoknoppningar vid högra och

venstra eller vid båda dessa sidor om en djurhustopp. Eucra-

teas spiral-vridning återfinnes äfven här såväl i mynningsareor-

nas riktning (fig. 54) som i grenarnes ställning. Af de secun-

dära knoppningarne uppträda här blott rottrådarne. Dessa ut-

springa på sidan af stammen från djurhusens bas, två och två,

till höger och venster, ett från hvar sida af hvarje djurhus, el-

ler skiftevis till höger på det ena djurhuset och till venster på

det närmast högre. 1 topparne af stummen löpa de blott ned

omkring fästet för närmaste gren, alltid tätt hopvuxna med

stammen; men på dennas nedre delar fortsätta de sin tillväxt,

och dä här de öfre på detta sätt öka de nedres antal, täcka

<le slutligen alla djurhusen, och den tjocka stammen synes som

vore den sammansatt af endast rottrådar.

Den enda nordiska arten inom detta slägte är

Gemellaria loricata,

«om talrikt blifvit funnen från det nordligaste Spetsbergen

till Bohuslän och synes vara lika allmän i de sydligare hafven,

åtminstone vid England och Frankrike. Den har äfven en stor

bathymetrisk utbredning. Vid Spetsbergen är den tagen från 3

famnars sandbotten och ända ned från 80 famnars lerbotten.
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Dess byggnad är tVinit, isyiiiierliot af Karrk, \'. Hkneden

och BusK afteckiuid och beskritVen. Dess variationer äro ick»;

obetydliga och visa sig redan för det obeväpnade ögat uti stani-

iiiens utseende, som med kortare grenar är mera lurfvigt, och

deremot da grenarne äro längre, blitVer mera rakt. Cypress-likt.

Dessa olikheter gä i förening med djurhusens formförändringar.

Afven här kunna vi nemligen urskilja en <don</ata-t'onu, som

dels förekommer sjelfständigt, dels såsom en utveckling från

Stammarne af den kortare formen. Denna senare har sina myn-

nings-areor mera snedt ställda mot djurhusens framsida och af

ea mera rundad form. Sådana äro emellertid topparnes djur-

hus uti sina yngre stadier äfven pä den förlängda formen, och

sådana förblifva vanligen de nedersta djurhusen vid grenar-

nes bas.

Elougata-formen är för öfrigt mera allmän vid Spetsber-

gen. Der upptager den också vanligen mera kalk ur sin djur-

husvägg. Men båda formerna förekomma äfven i förening med

hvarandra. Den vanliga längden på den förras mynnings-areor

är 0,48 mm. En kortare form från Spetsbergen hade en myn-

nings-area 0,31 mm. lång, en annan 0,36 mm. På ett exem-

plar frän Bohuslän var en mynningsarea 0,39 mm., en annan

0,47 mm. lång.

Tentakel-antalet är enligt Farre och V. Beneden 10, en-

ligt Dalyell 12—14.

Denna liksom Eucratea chelata skiljer sig från Cellidaria

äfven genom saknaden af tydliga ledringar. Dessa båda släg-

ten äro också af BusK upptagna bland Inarticulata, under det

att de egentliga Cellulariéerna hos honom tillhöra Articulata.

Men vid grenarnes bas se vi alltid på Gemellaria och stundom

äfven på Eucratea det nedersta djurhusparet eller djurhuset mer

eller mindre inknipet straxt ofvan sitt fäste. Härigenom ersattes

ledgången, der den behöfves på dessa redan i sig sjelfva böjli-

gaste formerna inom familjen. Sådana öfvergångsformer före-

komma äfven på andra ställen, der stammens fasthet ej är till-

räcklig att ersätta böjligheten. D'Orbigny, som först upp-
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Ställde den nämnda indelningen, öfvergaf densamma för att er-

sätta den genom en annan, grundad pä när- eller frånvaron af

rottrådar, som utan tvifvel vore att föredraga, emedan äfven

genom denna de hornartade och böjliga Chilostomerna till stör-

sta delen samlas till motsättning mot dem, som få sin djurlius-

vägg härdad af ett tjockare kalklager. Emellertid skall denna

indelning visa sig i det följande lida af samma fel som D'Or-

bigny's äldre indelning lider här: öfvergångsformerna göra ka-

rakteren omöjlig att använda. Då nu genom båda dessa indel-

ningar den naturliga slägtskapen på flera ställen blifvit afbru-

ten, använda vi här en annan, grundad på djurhusformen, hvars

hufvuddrag kunna igenkännas i de åsigter, som tyckas harva

föresväfvat M. Edwauds i hans äldre afhandlingar öfver Bryo-

zoerna och i hans anmärkningar till Lamarcks Anim. s. Vert.,

ehuru de ej fullt systematiskt blifvit utvecklade.

Med Cellulariéerna låter oss djurhusformen äfven förena

slägtet

Caberea,

oaktadt detta i sin fullständigare utveckling betydligt afviker

frän de öfriga Cellulariéernas utseende och snarare närmar sig

till Memhranipora.

Det hufvudsakligen utmärkande för detta slägte är den stora

utvecklingen af vibracularierna pä stammens baksida. En ten-

dens till samma aflånga form och riktning inåt mot djurhus-

radernas bakre skiljolinie sågo vi dock redan på Cellularia sca-

bra, for att välja ett nordiskt exempel. Samma art visade

också mera än någon annan Cellularia en öfvergång till en an-

nan karakter för Caberea, nemligen en mera fyrkantig form för

djurhusens mynnings-areor i förening med kortare djurhus på

de högre utvecklade stamdelarne. Alla de organer, secundära

knoppningar, som förefunnos på Cellularia, återfinnas dessutom

på Caberea på samma plats och i det väsendtliga i samma

form, hvarföre vi också kunna vara fullt berättigade att sam-

manföra dessa slägten inom en familj, till ett ytterligare bevis
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für i)li;i.llli;uli('tt'ii al' kaiakttTcii t'<ir <!( Ii'dadc < '/li/o.st.oiiirriKi tili

skillnad nint de oledade.

Meli i'aberea visar sin o^CMidoinligiiet äf'ven i en större ten

-

(lens att fa fastare stammar, livilket hon vinner såväl genom

den stora vibi-acuJarie-utvecklingen som genom ett flertal af

djurhusrader pa de Hcsta arterna, och stamniarnc med deras

grenar styrkas ännu mera genom rottrådar, hvilka utspiinga från

den yttre-nedre delen af vibracularierna, på motsvarande ställe,

der de utvecklades på Cellularia. I sammanhang härmed för-

svinna de egentliga lederna; men ofta finner man grenarne af-

brutna vid sin bas, blott genorn rottrådarne förenade med de

öfriga stamdelarne. Att detta härrör af yttre makt, ligger vis-

serligen närmast till hands att antaga, då vi sakna direkta ob-

servationer om förloppet härvid; men samma förhållande träffa

vi på JEschar^a palmata (Sars), der en kalkartad stam med

hornartade rottrådar frivilligt inkniper sig tvärt öfver djurhusen

för att afbrytas, så att djurhusens ihålighet i brottet blifver

öppen; men den afbrutna delen fortsätter sin tillväxt uppåt och

sammanhänger med de öfriga stamdelarne genom rottrådar. Led-

gångarne kunna således ersättas genom en åtminstone till en

viss grad frivillig afbrytning, och att en sådan äfven tillkom-

mer Caherea, är ingalunda otroligt.

I norden ega vi blott

Caberea Ellisii,

som här återfår det första namn, hvilket Fleming gifvit det-

samma.

Den är utbredd från det nordliga England till Finnmarkens

haf. Vid Skandinavien förekommer den temligen allmän pa

50—100 famnars djup. Vid Spetsbergen är den ej funnen.

Genom sina raka, jemntjocka eller klubblika grenar, dicho-

tomiskt delade eller sammanställda till en solfjäderlik form,

stundom trattformigt sluten — äfven i växtformen står Cellu-

laria scabra denna närmast — och genom sin intensivare gula

eller brungula färg skiljes den lätt redan af det obeväpnade

ögat från de öfriga af våra Cellulm^iéer.

\
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De nedre delarne af stammen, liksom vanligen af hvarje

äfven utaf de öfre grenarne, äro uppbyggda endast af tvenne

rader djurhus, baktill täckta af vibracularierna; men denna tjock-

lek kan fördubblas eller ännu mera förökas på de nedre stara-

delarne genom ett trekantigt knippe af rottrådar, som fastväxer

till dessas baksida. Uppåt aftager naturligtvis rotträdarnes an-

tal, men grenarnes tjocklek blifver der till dels ersatt, derige-

nom att tre djurhusrader utveckla sig.

Djurhusens form är kort och rak. Den största delen —
aldrig mindre än | af deras framsida, stundom hela denna —
upptages af mynnings-arean. Redan de äldsta djurhusen närma

sig till furmen för Memhranipora, derigenom att de blifva fyr-

kantiga, parallelipipediska, då framsidan af den annars cylin-

driska, nedre delen tillplattas med en tydlig kant pä sidorna

och i samma plan som mynnings-arean. Ännu mera framträder

denna likhet (tig. 55) på de öfre delarne af stammen och der

oviceller utvecklas, hvarest mynnings-arean vanligen upptager

hela den framåt synliga delen af hvarje djurhus. Djurhusens

ställning till hvarandra bildar pä framsidan ett konvext plan,

så att den tvåradiga djurhusställningen närmast påminner om

Cellularia Peachii, och der tre djurhusrader finnas, skjuter den

mellersta längst fram. I den tvåradiga ställningen bibehålla

djurhusen den för Celhdmnéeryia vanliga formen pä sin baksida;

i den treradiga visa deremot de mellersta djurhusen här en

rhombisk yta.

Mynnings-arean är elliptisk, eller, der oviceller utvecklas,

fyrkantig. Dess rand är prickad, i det öfre-yttre hörnet på de

yttre djurhusen vanligen försedd med två borst och i det öfre-

inre hörnet på dessa med ett sådant; på de mellersta djurhusen

deremot vanligen med ett borst i hvartdera af dessa hörn.

Mynnings-areans längd på ett djurhus, som var försedt med

ovicell, var 0,33 mm.

Avicularierna i öfre-yttre hörnet (fiigg. 55 och 56; a) äro

synnerligen små. Deras plats är något lägre än på Cellularia
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s<'(i/>r<t.: aimai's iiit;ii;a <lo saiimia ställiiinif som pa diMiiia. iim.mI

sin yttre kant i rak l'ortsättnin«^ mod djiirliiissidan. i\viculari-

erna pa framsidan hatVa på de nedre delarne af stammen och

der djurhusen endast sta i två rader samma plats neh före-

komma i samma antal som pä våra öfriga Celhdarl./wr ; men der

stammen har tre rader djurhus och der oviceilcr utvecklas, visa

sig två sådana avicularier på de mellersta djurhusen, ett vid

hvarje af de nedre hörnen utaf mynnings-arean eller vid hvarje

sida öfver ovicellen. Avicularie-mandibeln är i spetsen rundade

half-elliptisk, en form, som gifver denna art ännu mera likhet

med en Membranipora. Mandibelns bredd vid basen uppmättes

på ett exemplar till 0,046 mm.

Vibracularierna äro spolformiga, riktade bakåt och nedåt

in mot stammens bakre raidtellinie och löpa i utdragen form.

längs denna in mellan öfre hälften af sina nedre grannar (figg-

55 och 56; v). I hela denna längd äro de rännformigt utskurna

af en fåra, motsvarande avicularie-mynningen, i hvilken det

långa, mot spetsen hårtandade sprötet i hvilande tillstånd in-

lägges.

Ovicellerna äro i sitt fullt utvecklade tillstånd jemnt upp-

svällda; men i sin ungdom visa de en tilltryckt area framtill,

tier kalkafsättningen ej fullbordats, och på torkade exemplar är

denna area insjunken. Deras längd är ungefär 0,15 mm.

Caberea Ellisii är vårt nordiska exempel, huru en Cellu—

Im'ie i sin flerradiga djurhusställning kan närma sig Membrani-

pora; framdeles skola vi se, huru en Membranipora pßosa i en

enradig djurhusställning (upprest Hip2:>othoa-yäxi) får likhet

med en Cellularié.

Den tredje familjen bland de Bryozoer, som ega Cellularié—

lika djurhus,

Bicellariece

utmärker sig i allmänhet genom djurhusens inåt vridna fornv

och den friare utvecklingen af koloniens delar. Genom det först—
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nämnda förhållandet framträder den tydligaste motsatsen mot

den föregående familjen, emedan mynnings-areorna här blifva

mer eller mindre inåt riktade, då vi deremot på en Cellularia

sågo dem mer och mer riktas utåt. Inåtvridningen på Bicel-

lariew förorsakar också, att mynnings-areans nedre ända kom-

mer närmare till stammens midt än till dess kant.

Det lösare sambandet mellan koloniens delar yttrar sig så-

väl i djurhusens ställning till hvarandra som i de secundära

knoppningarnes mera sjelfständiga utveckling. Djurhusraderna

äro nemligen icke fastare förenade med hvarandra, än att man

på den tvåradiga djurhusställningen ofta ser ett eller annat af

den ena radens djurhus skilja sig från sin granne i den andra

raden, så att stammen här och der visar en lucka. På den

mångradiga djurhusställningen uttryckes samma förhållande dels

på samma sätt och genom en hastigare tillväxt af den ena el-

ler andra raden i stammens topp, så att denna får ett sönder-

slitet utseende, dels genom en nätlik byggnad af stammen, upp-

kommen derigenom att de eljest fria djurhusen genom rottrådar

till höger och venster förena sig med sina grannar i samma

plan. Om man härtill lägger den enradiga djurhusställningen,

hvilken också förekommer inom denna familj, är det klart, att

med en sådan mångfald af stamformer äfven djurhustypen skall

visa icke obetydliga förändringar. Sä t. ex. försvinner till stör-

sta delen den annars karakteristiska inåtvridningen på djurhu-

sen såväl i midten af den mångradiga ställningen på en Biigula

som i den nätformiga stammen af en Diaclioris och i den en-

radiga djurhusställningen hos en Beania. Men vanligen visar

åtminstone någon del af stammen denna karakter.

Ett uttryck för de secundära knoppningarnes mera sjelf-

ständiga utveckling finna vi uti de skaftade avicularierna. Dessa

hafva här till sin form den likhet med ett fogelhufvud, som

varit orsaken till deras benämning, och den likformighet, som

de i allmänhet visa, trots djurhusformens vexlingar, gifver oss
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Afven ixtrsten visa vanligen <,'eiu)ni sin större utveckling en

högre grad af sjelfständigliet, och oaktadt alla hithiirande for-

raerj egentligen äro Inarticulater, visa de säväl pä borsten som

på avicularierna, att de ega förmåga att bilda ledringar, dei-

dessa behöfvas: — åter ett bevis pä ohållbarheten af den äldre

indehiing af Ckilostomerna, hvilken grundats pä när- eller från-

varon af leder.

Oafsedt det lösare sambandet inom kolonierna, är deras

tillväxtsätt detsamma som Cellulariéernas; men i enlighet med

nämnda förhållande sker stamdelningen, då djurhusraderna äro

mera oberoende af hvarandra, i den tvåradiga djurhusställnin-

gen vanligen pä det sätt att sedan ett djurhus i den ena raden

fått tvenne djurhusknoppar i stället för en, uppträda likaledes

tvenne sådana från det djurhus i den andra raden, hvilket är

närmast yngre än det förstnämnda, så att på detta sätt hvarje

djurhusrad gifver ursprung åt sin gren. Väsendtligen detsamma

gäller om delningen af den flerradiga djurhusställningen, hvilken

senare snarast är att betrakta såsom en sammanväxning af sma-

lare ställningar. När denna släpper, delas stammen och åter-

tager sin bredd genom dubbel knoppning, som isynnerhet utgår

från sidoraderna. Efter delningen tjenar nu dels en rottråds-

bildning, dels blott en förlängning af det ena hörnet utaf ett

djurhusfäste till stamdelarnes förening eller ock, såsom ofta

sker i stammens topp, lösa sig djurhusraderna fritt från sina

grannar.

Denna familj uppträder för öfrigt såsom en föreningslänk

mellan Cellularina och Flustrina, hvilken senare grupp uti nu-

tiden vanligen är mindre kalkartad. Ectocysten pä Bicellarieo':

^) Anmärkningsvärd är en sådan form som den, hvilken tillkommer aviculari-

erna pä Bicellaria tuba (se BusK, Cat.!). De visa sig nemligen der — lik-

som på Membranipora spinifeva — mera tydligt såsom modifikationer af

samma organtyp som borsten vid mynnings-areans kant.

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Arg. 24. N:o 5. ^
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är derföre också i allmänhet föga förkalkad. Detta visar sig

isynnerhet i mynnings-areans kant, som här är tunn och skarp,

medan den på de typiska Cellidariéerna under deras tillväxt

mera förtjockades.

I sammanhang med denna hornartade byggnad eller obe-

tydligare grad af förkalkning står vanligen en större utveckling

af rottrådarne, hvilken på flera former inom denna familj spela

samma röle som på slägtet Caberea, då de nemligen täcka och

förtjocka de nedre delarne af stammen till den grad, att man

svårligen der kan urskilja de äldre djurhusen, hvilket, gaf de

äldre författarne den åsigten, att rottrådarne voro stammens

ursprung.

Den förra familjens hornartade ledgångar finna här sin mot-

svarighet uti inknipningar vid djurhusens bas.

Närmast intill Cellulariece står slägtet

Bicellaria.

En vriden Eucratea försedd med borst och i tvåradig djur-

husställning eller en vriden och förlängd Cellularia i ternata-

stadiet lämpar sig bäst för att förklara detta slägtes byggnad

genom en jemförelse. Djurhusen hafva nemligen formen af ett

ymnighetshorn, med en elliptisk, ofta nästan helt uppåt vänd

mynnings-area. Till skillnad från Cellidariéerna och det annars

vanliga förhållandet, då alla borsten äro fastade vid mynnings-

areans kant, finna vi här vanligen ett eller flera mera fritt stå-

ende borst på djurhusets baksida. Dessas förhållande till djur-

huset är detsamma som aviculariernas och snarlikt det yngre

djurhusets fäste på det äldre. Afven de öfriga borsten visa

emellertid liksom dessa en högre utveckling. Vanligen utgår

hvart och ett från en basal-uppsvällning, sådan denna tillkommer

de mera sjelfständiga knoppningarne, och straxt ofvan denna

. ,. äro de ledade. Stundom sitta flera på en gemensam bas, hvil-

%. , .^.lö^ä'Lda ännu mera liknar fästet för ett diurhus. Avicularierna

^«J!(i'>'-.|jg^|^^ sitt fäste på den nedre, rörformiga delen af djurhuset.
iV ^--.,, " \ % .

i -it-v^^ji-^fvelg ovicellerna visa den fria utvecklingen af organerna, hvil-
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ken isynnerhet tillkommer detta slägte. Deras fäste är nenili-

gen smalt, utdraget, sä att de synas skaftade, fastade vid inre

sidan om mynnings-arean, stundom inböjda ofver denna liksom

en fornix på en Cellularia, hvilken de således likna både till

fäste och ställning. Der rottrådarne utvecklas, hafva de en

motsvarande utgångspunkt till den på Cellularia, nemligen vid

basen af djurhusen, på dessas baksida. På de Öfre delarne af

stammen löpa de blott såsom föreningstrådar från ett af de ne-

dersta djurhusen i en stamdelning ned till ett af de öfre i den

närmast äldre (nedre) delen, alltid tätt tilltryckta till djurhu-

sens baksida. På de nedre delarne af stammen kan man följa

dem längre, så att de äfven på detta slägte i hög grad kunna

föröka de nedre stamdelarnes förtjockning; men på våra nordi-

ska former nå de aldrig någon större utveckling.

Anm. Detta släg"tes begränsning tillhör egentligen Gray och BusK,
och efter den senares karakteristik derför bibehålla vi detsam-
ma, oaktadt Blainville's Bicellaria, såsom redan D'Orbigky
anmärkt, egentligen är ett synonym till Cellularia.

Den mindre af våra nordiska arter, som också är den van-

ligare,

B. ciliata,

är flera gånger funnen vid Bohuslän på 20—50 famnars djup,

men endast i enstaka exemplar, så att den icke synes vara syn-

nerligen allmän.

Dess djurhus äro starkt böjda framåt, hvaruti den öfver-

ensstämmer med sina mortsvarigheter såsom utvecklingsstadier,

Eucratea och Crisia cornuta; men djurhusvridningen vänder dock

inynningsarean mera uppåt. Denna senare är elliptisk, dess

längd har visat sig temligen konstant, dä den enligt åtskilliga

mätningar på nordiska exemplar varit 0,25 mm.: likväl visa

BusKS figurer ett något mindre mått. Vid dess öfre-yttre hörn

sitta 2—4 (på BusKS figurer synas temligen konstant 5) ledade,

utåt-uppåt-inåt böjda borst, och vid midten af dess nedre ända

finnes vanligen ett dylikt, alla fastade vid kanten af denna

area. , Stundom visar sig äfven vid det öfre-inre hörnet ett



334 ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖUHANDLINGAR, 186 7.

sådant. Af de mera fritt stående borsten har jag vanligen blott

funnit ett på djurhusets baksida, straxt ofvan och på sidan om

fåstet för det yngre djurhuset. Då tvenne sådana förekomma,

stå de bredvid hvarandra i en cirkeliinie tvärs öfver djurhuset,

hvilken ofta i form af en tydlig kant förenar det yngre djur-

husets fäste med fästet för aviculariet på yttre sidan af djur-

huset.

xA-vicularierna (Tafl. XVIII, fig. 2) äro de minsta, vi känna

på nordiska former af denna familj, de äro temligen jemnt ovala

med en längd af 0,1 mm. Deras mynningsrand är i näbbkan-

ten försedd med 2 bakåtriktade tänder. De sitta fastade unge-

fär en tredjedel af djurhusets längd nedom dettas topp.

Ovicellerna (fig, 3) äro halfmånformiga, som redan ofvan

nämndt, skaftade, fastade ungefär en tredjedel af mynnings-

areans längd upp frän dennas nedre ända. Deras form är van-

ligen svår att iakttaga, emedan de äro böjda in öfver mynnings-

arean, så att de framifrån blott synas såsom runda blåsor.

Vid höjden af mynnings-areans nedre ända, på stammens

baksida och invid dess midtellinie, sitter det tvådelta fästet för

det yngre djurhuset i samma rad. Detta frigör sig genast från

det äldre, hvars öfre del således kommer att stå fritt ut åt

stammens sida för att ännu mera öka dennas fransade utseende.

Den nedre delen deremot af hvarje djurhus ligger tätt intill de

de motsvarande delarne i andra raden, som vanligt uti alter-

nerande ställning med dessa. Straxt ofvan djurhusfästet visar

sig, till ersättning för en ledgång, en inknipning, som snedt nedåt

ätven sträcker sig öfver det närmast äldre djurhuset i den an-

dra raden. Följden häraf är den, att hvarje djurhus visar två

inknipningar, den ena vid sin bas (den ofvannämnda), den an-

dra ungefär vid midten af sin nedre, rörformiga del, hvilken

senare inknipning utgått från den närmast yngre sidogrannen.

Längden på denna nedre, rörformiga djurhusdelen är mera vari-

erande och den egentliga orsaken till olikheterna i djurhusens

längd. Denna senare är till följe af djurhusens böjning svår

att med noggrannhet bestämma; n)en i rät linie — måttet taget
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pä tlj Ull 111 se ILS baksida - hatVa vi upiiiiiätt den till (),;"> iiiui.—
0,8 mm., hvaraf i medeltal två trcdjcHlchu- tillhöra den nedre

delen. Dessa olikheter bero dels af djurhusens jjlats, då det

näst nedersta djurliuset i hvarje stamdelning är längre än de

(ifriga, dels utmärka de storleks-varieteter utaf arten, hvilka

ilock i alla andra hänseenden synas ötVerensstämma med hvar-

andra.

Hvad artens tillväxt-förändringar beträffar, äro isynnerhet

de äldsta djurhusen anmärkningsvärda, emedan de närma detta

slägte intill den föregående familjen. Deras form (fig. 1) är

nämligen omvändt konisk, mera rak, utan vridning, d. v. s.

ßua'atea-iik, med en nästrin rund, framåt och uppåt riktad

niynningsarea, som kransas af ända till 13 borst i sin kant,

ställda på likstora afstånd från hvarandra. Knoppen till det

andra djurhuset uppspringer i toppen af det föista djurhusets

baksida. I detta stadium öfverensstämmer denna art således

i det väsendtligaste med en Cellularia, blott att dess mera för-

längda, nedåt afsmalnande och i enlighet med Bicellaria-ts^Qn

ofvan fästet inknipna nedre del mera aflagsnar den från Tata-

utseendet, än hvad vi sett på någon Cellularia.

Detsamma finna vi på

B. Alderi,

hvars första djurhus (Tafl. XVIII, fig. 4) i en koloni likaledes

har en rak form, ehuru lätt igenkännlig från den föregående ar-

tens såväl genom sin betydligare storlek som genom sin mera

aflånga (elliptiska) och framåtriktade mynningsarea, från hvars

kant endast sex borst utskjuta. Redan på det andra djurhuset

erhåller mynningsarean artens karakter, då den blifver snedt

oval, med det öfre-yttre hörnet utdraget och der bakom försedt

med ett borst. Likaledes se vi redan der en skillnad från den

föregående arten, då det tredje djurhuset är fästadt högst \\äi

toppen, i inre hörnet af det andra, hvilket förhållande fortfa-

rande utmärker B. Alderi i dess utveckling. De förändringar

i djurhusens form, som sedermera uppträda, bestå blott i en
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utvidgning af det öfre-yttre hörnet, då stundom tvenne borst der

utvecklas, och i en återgång till den elliptiska formen för myn-

nings-arean på de äldsta djurhusen i hvarje starndelning (fig.

5), hvilka tyckas konstant sakna borst. För öfrigt förblifva

djurhusen här mindre böjda än på den föregående arten, och

mynnings-arean blifver mera framåtvänd. Djurhusens längd va-

rierar mellan 1 mm. och 1,2 mm.: d. "v. s. det näst äldsta djur-

huset i hvarje stamdelning är alltid längre än de öfriga. Myn-

nings-areans längd varierar — med samma anmärkning — mel-

lan 0,45 mm. och 0,5 mm.

Denna art uppträder således i betydligt större dimensioner

än B. ciliata, hvilket äfven visar sig deruti att avicularierna

äro ungefär dubbelt så stora och betydligt mera uppsvällda.

Dessa sitta här med sitt fäste längst ned vid djurhusens bas,

en ställning, som liknar den på Notamia Bursaria.

Ovicellen sitter här (figg. T och 8) liksom på B. ciliata med

ett smalt fäste vid insidan af mynnings-arean, men på samma

gång som det yngre djurhusets fäste har också ovicellens ryckt

högre upp, så att det fått sin plats i mynnings-areans öfre-inre

hörn. Härifrån höjer sig ovicellen upp öfver toppen af djur-

huset och ligger tätt intill dettas öfre rand, så att det stundom

synes som om den med hela sin nedre kant vore sammanvuxen

dermed.

Enligt Sars förekommer icke sällsynt på baksidan af djur-

husen ett och understundom på framsidan ett eller två små

korta, cylindriska rör, hvilka jag visserligen aldrig sett men

antager motsvara de mera fritt stående borsten på föregå-

ende art.

Liksom på denna se vi äfven här djurhusraderna i stam-

topparne lösa sig frän hvarandra. Djurhusen blifva då vanligen

ännu mera förlängda, så att deras längdmått kan uppgå till

1,5 mm.

Med sanima byggnad som B. ciliata utmärker sig således

B. Alderi genom sin storlek, sin mera föi'längda mynnings-area

och sitt mindre antal af borst, trenne karakterer, som dock
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Detsamma gäller om djurhusens mera raka form. Men härtill

komma djurhusknoppningarnes, ovicellernas och aviculariernas

])lats och de båda senares form, genom Inilka olikheter dessa

båda arter stå langt ifrån hvarandra, om man också med ett

rikare material troligen icke skall sakna öfvergångar, hvarom

vi se en antydan uti B. gracilis och B. grandü (se BusK, Cat)

Iwilka visa samma förhållande till hvarandra som våra nordiska

arter af slägtet.

Bicellaria Alderi är hittills, såvidt bekant, endast tre gån-

ger funnen, nemligen af Barlee vid Shetlands-öarne och af

Sars vid Norge, hvarifrån den äfven blifvit hemförd af Bohus-

länska Nordsjöfiskare, fästad på Gorgonior, hvilka till Riks-

Museum insändts af Baron UGGLA. Den tillhör såsedes Nord-

sjöns djupare regioner: de af Uggla insända exemplaren upp-

gäfvos vara tagne frän omkr. 200 famnars djup.

De utvecklings-förändringar, hvilka slägtet Bicellaria i dessa

båda nordiska arter framvisar, äro i det väsendtligaste desamma

som vi sett på Cellulariéerna. Så förlängas djurhusen och de-

ras mynnings- areor, borstens antal förminskas, och äfven här

hafva vi sett samma regel gälla, att de borst, som hafva sin

plats \\å. öfre delen af mynnings-arean, äro de längst qvarstå-

ende, tills slutligen blott det öfre-yttre hörnet af djurhuset eger

denna borstbildning. Härtill kommer förändringen af djurhus-

fästets plats. Denna flyttas närmare till toppen af det äldre

djurhuset, och B. Alderi visar häruti en antydan till samban-

det med slägtet

Bugida.

Detta eger nemligen mera förlängda mynnings-areor och har

djurhusen, till följe af det enas fäste i det andras topp, sam-

manställda uti mera raka rader. Den hufvudsakligast utmär-

kande karakteren har man emellertid äfven här att hemta från
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djurhusens form, som är mera jemntjock och rak, omvändt ko-

nisk eller cylindrisk, med största delen af framsidan eller stun-

dom hela denna upptagen af den aflånga, elliptiska eller utdra-

get omvändt-ovala eller fyrkantiga mynnings-arean, hvilken dess-

utom ligger mera jemnt i plan af stammens framsida. Ge-

nom denna mynnings-areornas ökade storlek och genom den

mera hornartade beskaffenheten af ectocysten kommer Bugula

närmare intill Flustra-tj^^w. Det är också här vi träffa en

större benägenhet för att bilda en flerradig djurhusställning,

hvarmed en ännu större Flustra-\\W\et följer. En sådan bety-

delse af att vara en föreningslänk mellan tvenne annars så

skiljda djurhustyper förutsätter emellertid för djurhusformen en

hög grad af böjlighet, hvilken vi äfven finna såväl i skillnaden

mellan de arter, hvilka slägtet innesluter, som uti de variatio-

ner, hvilka somliga af dessa kunna framvisa. A ena sidan kan

man derföre af arternas olikhet sinsemellan finna sig föranlåten

till strängare geneiiska begränsningar; men ä andra sidan skulle

en sådan upplösning af detta slägte genom den tydliga förän-

derligheten hos de bäst kända arterna visa sig olämplig.

Till skillnad från Bicellaria finna vi ovicellerna här i all-

mänhet vara mera sessila; men äfven åt detta håll visar Bu-

gula en föreningslänk, nemligen B. neritina, hvars oviceller en-

ligt BusKS figurer äro skaftade. •

Stammens tillväxtsätt liknar Bicellariornas, oafsedt den här

stundom rådande tendensen till att bilda mångradiga djurhus-

ställningar, hvilka emellertid oftast åter upplösa sig, isynnerhet

ju högre stammen tillväxer, så att äfven här topparne i de van-

ligaste fall visa enradig djurhusstälhiing. Denna senare kan

emellertid äfven förekomma mera sjelfständigt och från stam-

mens början såsom artsvarietet, och stamformen inom detta slägte

undergår på detta sätt alla möjliga mellanstadier från den en-

radiga till den mångradiga djurhusställningen, eller med andra

ord, från Hippothoa- till i^/ws^ra-byggnaden och tvärtom. De

bästa exempel på denna föränderlighet lemna oss de båda form-

grupper, som här i norden äro de vanligaste och mest typiska
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utmärker sig i allmänhet genum en mera langdragen turm såväl

på sina djurlius som stamdelar, men den stora mångfalden af

vexlingar i detta hänseende tvingar ons att söka en karakter

trån ett till sin form mindre varierande organ, nemligen avicu-

lariet. Detta har sin plats pä djurhusets yttre sida, ungefär

vid midten af mynnings-areans yttre kant, som vanligt med sitt

ledade skaft fästadt vid en spetsig, nedåt riktad basal- uppsvall-

ning. I enlighet med dess ställning i hvilande tillstånd, då näb-

ben är riktad utåt och bakåt från stammen, med mandibelsidan

(avicularie-mynningen) vänd nedåt och hjessan uppåt, är skaftet

infästadt på nedre sidan af aviculariet i samma plan som det-

tas mynnings-area eller endast obetydligt högre, i hörnet till

den hvälfda nacken. Näbben intager något öfver en tredjedel

eller ända till hälften af aviculariets längd. Sedt från sidan

(Tafl. XVIII, fig. 10, 12 och 16) visar aviculariet som vanligt

en snedt gående tvärlist, hvilken utmärker skiljoväggen mellan

näbben och den egentliga avicularie-kaviteteu. Vid denna skiljo-

vägg är äfven avicularieryggen inböjd. Näbbens kanter äro

jemnt böjda eller utdraget /S-formiga. Någon gång ser man dem

vara fint tandade i närheten af mandibel-fästet. Mandibelns

form är aflångt triangulär; dess spets är starkt inböjd. Sedt

ofvanfrån (figg. 14 och 15) visar sig aviculariet spetsigt ovalt.

Det skulle då, såsom Busk anmärkt, äfven visa en annan ka-

rakter, nemligen ''surface granulär or areolated" ; likväl beror

detta blott af tydligare markerade intryck för muskelfästena på

avicularie-väggens insida och förekommer, om också i mindre

grad, äfven på de öfriga arternas avicularier.

Emellertid äro äfven dessa organer underkastade variatio-

ner. För det första får man naturligtvis en olika bild utaf dem^

allt efter den riktning, i hvilken de betraktas. Serskildt vilja

vi påpeka deras utseende snedt från sidan (fig. 13), hvilket till
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följe af deras ställning oftast visar sig, då man betraktar stam-

men från framsidan (fig. 11). Detta vexlar nu, isynnerhet der-

igenom att näbbkanterna kunna vara mer eller mindre bugtiga

och utåtböjda. Afven mätningarne gifva naturligtvis olika re-

sultat allt efter aviculariernas ställning i mikroskopet; men

att de verkliga variationer, som i detta hänseende förekomma,

icke äro obetydliga, kan man finna redan af BusKS figur öfver

B. flabellata. På en stam af den typiska B. avicularia hafva

vi också uppmätt två avicularier i samma ställning till 0,31

mm., ett till 0,29 mm. och slutligen ett till 0,26 mm. i längd.

Ett avicularium på en annan stam var 0,33 ram. långt. En
motsvarighet till dessa olikheter funno vi emellertid redan på

Cellariorna, der det till och med var temligen konstant, att avi-

cularierna på den ena sidan af stammen voro större än de på

de andra. Någon sådan regel hafva vi dock icke här kunnat

observera.

För att följa de öfriga förändringarne inom denna form-

grupp och derigenom spåra vägen för dess utveckling, se vi först

några små, föga utvecklade stammar (fig. 9), fastade vid Rete-

pora Edwardsii (Van Ben.), tagne vid Finnmarken af Prof.

LovÉN. De äro mera förkalkade än vanligt, som ofta händer,

då en eljest hornartad Bryozo sitter på ett mera kalkhaltigt

fäste, måhända äfven beroende af andra lokala omständigheter

eller årstid, till hvilken frågas afgörande vi dock ännu sakna

tillräckliga fakta. Deras ectocyst har således utseendet af en

Bicellaria eller Cellularia. Det äldsta djurhus, hvilket vi kun-

nat undersöka, har också Cellularia-form, så till vida som det

är mera rakt och har en mera rundad mynnings-area. Denna

är kransad af sex borst, af hvilka de två tillhöra hvar sin sida

utaf nedre delen af dess kant. Det närmast yngre djurhuset

har redan förlorat de båda sistnämnda borsten; dess mynnings-

area är mera aflång, upptill rätvinklig, i nedre ändan rundad

men endast föga inåtvriden, med en bredd midtpå af 0,13 mm.

och ungefär dubbelt så stor längd. De öfre borsten sitta här

på den plats, hvilken de bibehålla äfven högre upp på stammen
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af 011 typisk />'. (irti-ii/arin, iiicn tili silt aiit;il, t\a |ia, Inarsida,

(K'li tili sin riktnini^, alla. sliillda IVaiiiat ncli <|('t ncdic [»aret

likt.adt in (ilVcr iiiyniiiiiLjs-arcaii, (itVerensstäniiiia de mera, iiif«!

det vanliga, förhållandet pa en /A flah('.ll(d((. J)e yngre djur-

luison pa dessa stammar öfvergå dock äfven i detta liänseendf

till den förstnämnda formen, då det öfre-yttre borstet blifver

mera uppåt-riktadt och till sin form och ställning far utseendet

af en spetsig förlängning utaf djurhushörnet, under det att ett

af de inre borsten försvinner. Här vid basen af stammen äro

dennes delar ytterst korta: — från hvarje djurhus uppstå tvenne

yngre genom enkel knoppning, af hvilka senare det nedre (äldre)

böjer sig mera åt sidan såsom bas åt en gren, medan det öfre

(yngre), som har sitt fäste i toppen af det förstnämndas bak-

sida, tillväxer mera såsom en fortsättning af stammen uti det-

tas riktning. Från båda de yngre djurhusen fortgår seder-

mera en liknande knoppning med omvexlande grenbildning åt

höger och venster. Inga rottrådar utvecklas i detta stadium;

men stammen styrkes i grenvinklarne, på det sätt att hvarje

djurhus (liksom vi redan sett i topparne på en Bicellaria) från

sin nedre del sänder en process till basen af det nedersta djur-

huset på andra sidan af grenvinkeln, hvilken process der mötes

af en liknande ehuru mindre. Djurhusen tilltaga i storlek och

isynnerhet i längd, så att vi redan på dessa små stammar se

mynnings-areor med 0,18 mms. bredd och ungefär tre gånger

detta mått i längd. På samma gång få de yngre af dessa djur-

lius nedom mynnings-arean en rörformig del mera utvecklad,

mest dock på de äldsta husen i hvar grenbildning. Då stam-

men hunnit så långt i sin utveckling, uppträda äfven oviceller.

Dessa äro här, liksom på de öfriga formerna inom denna grupp,

sessila, fastvuxna till hela den tvära toppen af mynnings-arean

;

men under sin tillväxt visa de sig mera utvecklade i närheten

af dennas öfre-inre hörn, hvilket förhållande häntyder på en

öfverensstäramelse med de skaftade ovicellerna, som vid nämnda

hörn hafva sitt fäste. Avicularierna hafva typisk form, plats

och ställning; de äro dock små, 0,18 mm. i längd.
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Det stadium, hvilket vi nu beskrifvit, liar en så påfallande

likhet med den af BUSK uppställda B. Ditrupm, att endast den

stora skillnaden i geografiskt hänseende tvingar oss att afvakta

en jemförelse mellan orginal-exemplar, innan vi med säkerhet

kunna uttala oss om denna sistnämnda forms betydelse. Här

kunna vi deremot utan tvekan hänföra dessa unga stammar så-

som utvecklingsstadier närmast till den af två rader djurhus

uppbyggda, i inskränktare omfång typiska

B. avicularia.

Oafsedt dimensionerna på djurhusen, som dock visa sig vara

i stigande tillväxt, låter nemligen den skillnad, som slutligen

qvarstår, reducera sig till den Cellularie-\\k.di beskaffenheten af

ectocysten, och på denna, som efter all sannolikhet är en följd

af lokala omständigheter, kunna vi ej grunda någon artskillnad.

Att döma efter Riks-Musei samlingar, synes lB. avicularia

vara mindre allmän och mindre utvecklad i norden, oaktadt vi

träff"a den till och med vid de nordligaste delarne af Spetsber-

gen, der den förekommer isynnerhet fästad vid Cellularior och

Flustror på 20—50 famnars djup, såväl på sten- som lerbotten.

I södern synes den snarare hafva sitt hem och bUfva mera ut-

vecklad ^).

Med hänvisning till BUSKS figurer och de karakterer han

lemnat för denna Bugida, vilja vi blott påpeka de variationer,

hon visat.

Mynnings-arean, hvilken alltid — såsom vanligt för en Bu-
gula — upptager största delen af djurhusets framsida, vexlar

till sin längd mellan 0,5 mm. och 0,7 mm. och till sin bredd

mellan 0,18 mm. och 0,2 mm. Den nedre, rörformiga delen af

') Desoe har till Prof. Loven insändt typexemplar af sin Cellularia turrita,

om hvilken han dervid tillägger: "Sehr häufig auf der Küste von Neu-Eng-
land in einer Tiefe von 3 bis 15 Klafter. Wird in grosser Menge an das

Ufer gespült. Die Stämme wenn frisch sind goldgelb". Såvidt jag kan döma
efter en stam, som tyvärr genom spritens bortdunstning en gång varit tor-

kad, afviker dock denna frän vår B. avicularia endast genom sina mindre

avicularier och torde svårligen kunna anses såsom mera sj elfständig form än

en lokal-varietet.
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djuiluiset iii' äiiiiii iiiera varierande: — längst, soiii rt'tlim ot'v;in

anmärkt, pa dct nodcrsta luiset i h varje grenbildninp, pä de

melierst!! stundom försvinnande liten. För att visa dessa för-

hållanden, hafva vi från stammens framsida uppmätt djurliusen,

det ena i rad under det andra, på en del af denna form utan

oviceller:

mynnings-arean \ 0,662,

nedre, rörformiga delen .. / 0,037,

mynnings-arean \ 0,74,

nedre, rörformiga delen .. / 0,12,

mynnings-arean ( 0,662,

nedre, rörformiga delen... ( 0,15,

mynnings-arean
(^ 0,64,

nedre, rörformiga delen .. / 0,06,

mynnings-arean { 0,58,

nedre, rörformiga delen .. / 0,5, äldsta huset i grenen,

mynnings-arean ^ 0,7,

nedre, rörformiga delen .. / 0,3,

mynnings-arean ^ 0,67,

nedre, rörformiga delen... ( 0,12, näst äldsta huset vid en stam-

delning,

mynnings-arean i 0,75,

nedre, rörformiga delen... / 0,5, äldsta huset i grenen, som dock

endast har ett par djurhus,

mynnings-arean \ 0,7,

nedre, rörformiga delen... / 0,07,

mynninjis-arean { 0,662,

nedre, rörformiga delen .. } 0,36, äldsta huset i grenen.

Då ovicellerna utvecklas, täcker hvar och en af dessa den

nedre delen af det närmast yngre djurhuset, hvilken således

hlifver ännu mindre synlig framifrån, men vanligen kan den dock

urskiljas ehuru liten ofvan ovicellen, såsom det visar sig af föl-

jande mått på en del af en stam:
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ovicellens höjd [ 0,225,

mynnings-arean \ 0,6,

nedre, rörformiga delen i 0,062,

ovicellens höjd j 0,225,

mynnings-arean '. 0,57,

nedre, rörformiga delen I 0,23,

ovicellens höjd | 0,23,

mynnings-arean , 0,556,

nedre, rörformiga delen I 0,03,

ovicell saknas

mynnings-arean i 0,58,

nedre, rörformiga delen / 0,14,

ovicellens höjd j 0,24,

mynnings-arean -; 0,62,

nedre, rörformiga delen ' 0,19,

ovicellens höjd i 0,256,

mynnings-arean ; 0,57,

nedre, rörformiga delen '.0,025,

ovicellens höjd [ 0,24,

mynnings-arean <. 0,5,

nedre, rörformiga delen ( 0,19,

ovicell saknas

mynnings-arean ( 0,6,

nedre, rörformiga delen ( 0,23.

Med ovicellernas utveckling följer också en mera fyrkantig

form på mynnings-arean till det närmast yngre djurhuset.

Ovicellernas form är enligt BUSK jemnt rund, med trång

mynning. På nordiska exemplar i det stadium, som denna form

representerar, hafva vi aldrig funnit dem så fullständigt utveck-

lade utan endast med öfre hälften färdigbildad, i form af ett

spher-segraent med nedåt utdragna spetsar. Detta tillväxtsätt

tvingar oss emellertid till försigtighet vid att använda vidden af

ovicellens mynning såsom artskarakter.

Borstens antal är i allmänhet tre, men i öfverensstämmelse

med utvecklingshistorien är äfven detta varierande, och på ett
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(Ijurlius iiicd iiviccll lialVji vi till ncli med sett fcMii liorst, iioiii-

ligen tri> vid dot ti fre- yttre ocli tva vid dc^t (UVe-iiirc liiiniet <it

inyiiiiiiius-ari-an.

IJe variationer, vi nu iiänint, visa sanihaiidct med

J}. fl a be ilat a.

Då vi neinligen granska de karakterer, pa hvilka dennas

arträttigliet blifvit grundad, skola vi finna dem reduceras till

den lierradiga djurhusställningen. Hvilka förändringar denna

medför pa en Bugula, kunna vi säkrare visa för den följande

formgruppen: liär vilja vi till stöd för vårt påstående blott hän-

visa till en öfvergångsforni, hvilken äfven ensam skulle kunna

tjena såsom tillräckligt bevis i denna fråga.

Det är en stam från Skar i Bohuslän ^), tagen af Prof.

LovÉN. Dess nedre delar bestå af endast två rader djurhus

och höra till en typisk B. avicularia, isynnerhet då det öfversta

borstet i yttre hörnet är rakt uppstående i djurhusets längd-

riktning, medan det deremot på en B. flahellata enligt BusKs

figurer är liksom de öfriga borsten riktadt framåt i vinkel mot

djurhusets framsida, ett förhållande, hvilket vi förut visat hafva

sin motsvarighet uti ett utvecklings-stadium. Denna sin ställ-

ning i likhet med förhållandet på B. avicularia (fig. 11) bibe-

håller detta borst, äfven dä ovicellerna utvecklas på denna stam,

så att det skjuter rätt upp bakom dessa, som visa en form,

hvilken ungefär står midt emellan de af BusK framställda ka-

raktererna för B. avicularia och B. flahellata, hvarvid vi dock

vilja anmärka, att de exemplar af den senare formen, som före-

') Som man lätt kan unna, öfverensstämmer denna form i det väsendtligaste

med Ålders Bugula turbinata (Quart. Journ. Micr. Se, vol. V, p. 174,

Zoophyt., pl. XVII, figg. 1—4), blott att den saknar den spiral-lika, höga

stamformen — hvartill den dock ej ännu kan hafva hunnit i sin utveck-

ling — och den sä starkt markerade, i midten tillspetsade tvärlisten öfver

ovicellen — en karakter, om hvilken vi här ej kunna fälla något omdöme,

då vi ej heller funnit den pä öfriga Skandinaviska Bugula-iormer. Dess-

utom beskrifver och afbildar Ålder avicularierna betydligt mera uppsvällda,

hvilket dock måhända kan bero på den riktning, i hvilken han sett dessa-

organer.
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legat BUSK vid hans beskrifning af densamma, måhända icke

haft färdigbildade oviceller. , Med dessa senares utveckling har

emellertid exemplaret från Skar fått tre rader af djurhus och

öfverensstämmer slutligen med en B. ßabeUata, äfven deruti att

mynnings-arean ofta upptager hela den framåt synliga delen af

djurhuset. Sidoradernas djurhus hafva fyra eller tre borst, den

mellersta radens vanligen blott tvä. Det djurhus, från hvilket

den dubbla knoppningen vid tre-rads-bildningen utgått, saknade

ovicell, men hade antalet och ställningen för sina borst i öfver-

ensstämmelse med sidoradernas djurhus på en B. ßabeUata.

Denna senare form, så utvecklad med 6

—

7 djurhusrader,

som den förekommer i södern, är emellertid ännu icke, mig ve-

terligen, funnen i norden. Den i dessa trakter förherrskande

formen af denna grupp,

B. fastigiata,

visar en annan utvecklingsriktning, som dock likaledes låter åter-

föra sig till det stadium, hvilket vi först anfört.

För att uttrycka dennas förhållande till den egentliga B.

iivicularia, erindra vi om de elongata-ionxiQ\\ hvilka vi på flera

ställen i det föregående påpekat: — det är den i allmänhet

gällande regeln, att Bryozoerna, och isynnerhet de uppresta

Stammarne af dessa, med mera fria delar, visa en tendens att

under vissa vilkor få sina djurhus förlängda och renare från

borst. På sådant sätt har inom denna Bugula-gx\x\)^ den be-

kanta fastigiata-iovm.Qn uppstått. Den har erhållit en sjelf-

ständighet, hvilken isynnerhet i norden gör sig gällande, der

den temligen allmän förekommer längs hela Skandinaviens vest-

kust, från 10 ända till öfver 100 fainnars djup. Men oafsedt

den förlängda formen visar den inga konstanta karakterer till

skillnad från en B. avicnlaria med busklik eller spiralför-

mig växt.

Dess vigtigaste karakter är afrundningen af mynningsare-

ans öfre-inre hörn, hvilken åtföljer borstbildningens försvinnande

på detta ställe. Men å ena sidan är det ingalunda ovanligt att
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tinna en antydan liärtill pa Ii. avicularia; a andra sidan är dot

ej heller sällsynt att pa B. fantUjiata finna en knöl pä detta

ställe, och då det händt nägon giing (fig. 17), att ett väl ut-

veckladt borst der visat sig, har äfven mynnings-areans hela öfro

del samma form som pä en B. avioularia. Borsten i mynnings-

areans öfre-yttre hörn, hvilka intaga samma ställning som på en

B. avleularia, äro likaledes varierande till sitt antal. På den

enligt Ålder typiska ' B. fastigiata skulle detta vara två, och

stundom kan man också finna stammar, hvilka temligen konstant

visa sina djurhus sådana; men vanligast hafva somliga djurhus

två och andia på samma stam endast ett borst i detta hörn.

Det var dock hufvudsakligen på borstantalet. Ålder grundade

skillnaden mellan den såsom mera nordisk antagna B. fastigiata

och den enligt honom sydligare förekommande i?, jo/wmosa. Denna
skillnad förfaller emellertid liksom den geografiska skillnaden.

Den röda färg, som utgår från groddkapslarne, då en stam af

denna art kastas uti sprit, hafva vi observerat äfven från exem-

plar, som uti alla karakterer visat sig tillhöra B. plmnosa. Avi-

culariet (fig. 16) kan vexla till sin storlek här liksom på B. avi-

cularia, hvars avicularieform det bibehåller; i medeltal är det

0,23 mm. långt.

Bugida fastigiata är i allmänhet den till sin stamform högst

utvecklade inom denna grupp, hvilken dessutom, såsom redan

D'Orbigny anmärkt, utmärker sig derigeuom att endast de yt-

tersta djurhusen i stammen och grenarne innehålla fullständiga

digestions-organer. De nedre delarne af stammen äro dock inga-

lunda döda: rottrådarne växa och ökas fortfarande for att styrka

densamma, och kolonial-nervsystemet qvarstår till bevis på en

gemensam lifsverksamhet. Emellertid kan äfven B. fastigiata,

liksom de flesta formerna inom denna familj, uppträda i högst

olika utvecklad stamväxt, än likt den slaka och glesgreniga Bi-

cellaria Alderi, än uti starka stammar med grenarne ställda i

ispiral, hvilken ställning kan spåras ända ut i de yttersta små-

!
grenarne såsom en temligen konstant vridning.

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Arff. U. N:o 5. 7
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Hvad vi förut på flera ställen anmärkt om karakterernas

betydelse gäller äfven här: det är ingen svårighet att använda

dem såsom artskillnader; men dessa arters utveckling och tyd-

liga förändringar hänvisa på en gemensamhet i ursprung, som

likaledes fordrar sitt uttryck i systematiken. B. avicularia-

gruppen har dock af de tvenne första formerna lemnat oss ett

så ringa material här i norden, att vi icke med bestämdhet skulle

förkastat all betydelse för den mångradiga djurhusställningen så-

som artskarakter eller med B. avicularia förenat B. fastigiata

såsom en elongata-form, om vi ej haft ett rikare tillfälle att se

betydelsen af dessa olikheter inom en annan formgrupp, som åt-

minstone tills vidare må bibehålla det äldsta med säkerhet be-

stämbara artsnamnet

B. Murrayana.

Genom Johnstons och Busks beskrifningar och isynnerhet

genom den senares utmärkta figur har nemligen typen för denna

formgrupp blifvit väl bekant; men dess af Johnston efter Beans

manuskript upptagna namn torde måhända en gång få ersättas

af ett äldre. Efter Johnstons gissning, att Olivis Seriularia

spiralis vore ett synonym dertill, ansåg sig Gray böra erkänna

detta såsom det äldre, och Olivis beskrifning, åtföljd af en rå

figur, synes åtminstone icke innehålla något, som strider häremot.

Det vore i detta fall af interesse att se, huru spiral-ställningen

här framträder i förening med den mångradiga djurhusställnin-

gen, hvilket vi på nordiska exemplar icke kunnat observera. Men
denna beskrifning är grundad blott på en undersökning med lou-

pen och kan ej vara tillräcklig för att med bestämdhet afgöra,

huruvida den Medelhafska formen är identisk med Nordsjöns.

Detsamma gäller om en ännu äldre beskrifning, nemligen den

Pallas lemnat till sin Eschara hispida. Denna återfinnes hos

RiSSO, men utan något väsendtligt tillägg. Frågan beror således

på en noggrannare bestämning af den Medelhafska formen.

Afven här lemnar oss aviculariet de säkraste karakterer.

Det skiljer sig nemligen från de föregående formernas, väseudt-
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ligen deri att den e}ieiitlijj;a avicularie-kaviteten är sä ölVervä-

^ande stor, att dcii ii|i|it;»i:jor nästan hela avicularict (Tafl, XVUf,
tig. 24); och skiljovä^'|^(>n mellan denna och näbben visar sig i

profil såsom en list, hvilken går parallelt med näbbkanten och

på föga afstånd från denna. Aviculariets plats och stälhiing

äro också olika. Här är det nemligen de mellersta djurliusen

i den vanliga n)ängradiga djurhusställningen, hvilka förse sig med

avicularium, och detta får sin plats i midtellinien af deras fram-

sida (figg. 19, 21 och 23), riktadt framåt, med näbb-sidan (niyn-

nings-arean) nedåt. Det ledade skaftet är också infästadt bakåt,

i aviculariets nacke ').

Djurhusen öfvereusstämma i det väsendtligaste med den före-

gående formgruppens; men de äro i allmänhet betydligt större

och af en fastare byggnad.

Den typiska

B. Murr ay ana, "

sådan den isynnerhet efter BuSKS karakteristik är att uppfatta,

utmärker sig i allmänhet genom det stora antal af borst, hvar-

med den är försedd. Sådan skulle den ock hafva förelegat Pal-

las och Olivi, såvidt var uppfattning af deras beskrifningar är

riktig. Dessa borst, 2—5 i den yttre och 1 — 2 uti den inre

kanten af mynnings-arean, böja sig in öfver den sistnämnda, och

isynnerhet två utaf dem äro anmärkningsvärda för sin konstanta

riktning. Det ena af dessa är det, som äfven på den föregående

gruppen visade sig utvecklas till en uppåtriktad förlängning af

djurhusens öfre-yttre hörn. Här är det ännu starkare. Borstet när

mast under detta är svängdt inåt och framåt, med toppen riktad

rätt ut från stammens framsida. En sådan dess riktning kunde

likaledes observeras på den föregående formgruppen, ehuru den

ej så tydligt och konstant framträdt som här. Den återfinnes

') Att denna försvarsbildning är homolog med borstbildningen, derpå kunna vi

här hemta ett j'tterligare bevis, då vi icke blott se avicularierna på samma

sätt som borsten kunna vesla till sin förekomst utan äfven, der de felslå,

kunna ersättas af ett borst (fig. 19; jfr äfven Busks fig. tab. LIX).
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äfveu såsom utmärkande de främre borsten pä åtskilliga Mem-
hranipo7'a-t'onner, hvilka i anseende till borstens utbildning intaga

ett motsvarade stadium till en B. Murrayana. I öfrigt råder

äfven lör borstbildningen här samma regel, som så ofta i det

föregående visat sig gällande, och en redogörelse derför vore en-

dast att upprepa, hvad vi nyss nämnt om B. avicularia-oruppev.

Så äfven om djurhusens förändringar, blott att dessa likaledes

här äro tydligare. I den flerradiga djurhusställningen bibehålla

sid o-raderna djurhustypen för Bugula, med den mer eller mindre

tydliga inåtvridningen på mynnings-arean, dennas yttre kant rak,

dess inre kant svängd och öfre-inre hörnet slutligen rundadt,

sedan borstbildniugen här först försvunnit. Den nedre, rörfor-

miga delen af djurhuset är också på dessa mera utbildad. De

mellersta djurhusraderna visa dereraot liksom på B. flahellata en

mera rak djurhusform, med upptill tvärskuren mynnings-area, så

att dennas båda öfre hörn blifva vinkel-formiga, vanligen hvart

med sitt borst, ehuru detta ofta blott såsom en knöl, och med

den nedre, rörformiga djurhusdelen kortare och framtill öfver-

täckt af ovicellen, när denna utvecklas. Ovicellerna (fig. 22)

äro jemnt runda, med tvärrak mynning och straxt ofvan denna

inknipua. Liksom på Cellularia Peachii äro de streckade af ra-

diärt ställda, upphöjda kanter i ectocysten.

Redan på stammens framsida visa de mellersta djurhusen

ett tydligt närmande till Fbistridce; men ännu mera märkes detta

på baksidan af stammen, då djurhusens begränsningar här bilda

en . rektangulär form. Sidoradernas djurhus hafva sitt fäste till-

plattadt och utbredt öfver toppen af det äldre djurhusets bak-

sida, och denna utbredning visar på sidan en mindre och en

större por, från hvilken senare rottråden, der den finnes, har sitt

ursprung. 1 grenvinklarne upptager denna por (figg. 20 och 26)

den rörformiga, rottrådslika process, hvilken som vanligt utveck-

las frän ett djurhus i nedre delen af den mindre stamdelen för

att stärka dess samband med den andra delen af stammen.

På denna typiska Murrayana, hvilken temligen allmänt före-

kommer längs hela Skandinaviens kust, och äfven vid Spets-
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berf^en in<];iiluu(la är sällsynt, li;il'\';i vi iiii|)rn.itt iiiyiiiiin^'s-areans

längd till O,;") nun. 0,57 nun., ovicolleniiis luijd tili 0,2.") nmi.

(iC;h deras bredd till O, .'i min. Avicularicriias läii^d varierar na-

t,'ot omkring 0,4 nun. Staniniens höjd stiger stundom till 50 ann.

eller deröfver, men vanligen är den lägre och krypande, stundom

genom en tidig och jemntbrmig förgrening stjcrnlikt utbredd. Ofta

visar den sig i topparne liksom sliten, beroende pa en ojeinrt till-

växt af djurhusraderna, sä att en stamdel med flerradig djurhus-

ställning fortsattes uti flera förlängningar, som blott bestå nt en

eller två rader djurhus. Denna sistnämnda byggnad kan emel-

lertid äfven utmärka hela stammar, och dessa visa då öfvorgån-

gen till den i norden och isynnerhet de arktiska regionerna ännu

vanligare form, som af Prof. Loven först urskiljts och hvilken

vi, med bibehållande af det utaf honom gifna artsnamnet, upp-

tagit såsom

B. quadridentata.

Förhållandet mellan denna och den föregående formen är

nemligen detsamma som mellan B. fastigiata och B. ßabeUata.

Det är en doncfata-form, som mera konstant och jemnforniigt qvar-

håller den tvåradiga djurhusställningen och ett mindre borst-

antal, eljest öfverensstämmande med den föregående formen.

Vid Bohuslän, der Prof. Loven först anmärkte densamma,

visade den vanligen, såsom namnet antyder, fyra borst, nemligen

två vid hvarje af mynnings-areans öfre hörn. Dessa senare äro

också i ett sådant stadium båda vinkelformiga; men redan i

topparne af dessa stammar, och mera konstant såsom formvarie-

tet isynnerhet i de arktiska trakterna, afrundas det inre af dessa

hörn (fig. 25), borsten försvinna, så att blott det öfre-yttre qvar-

står såsom en spetsig förlängning uppåt af djurhusets hörn, och

i detta stadium finna vi inom denna formgi'upp samma byggnad

och djurhusform som på B. fastigiata, från hvilken man dock

lätt skiljer en B. quadridentata genom de ofvannämnda porerna

(fig, 26, 26 a) på djurhusens baksida och genom de större di-

mensionerna. För att visa, huru dessa senare här variera, an-
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teckna vi följande mått på trenne djurhus från skiljda delar i en

en stam af B. quadridentata. Af dessa djurhus var

det äldres, det yngres, det yngstas

mynnhigs-area 0,78 ram., 0,89 mm,, 0,9 mm.,

nedre, rörformiga del 0,63 » 0,75 » 1 » således

hela djurhuslängd 1,41 mm., 1,64 mm., . 1,9 mm.

Dessa mått äro äfven större än de vanliga på B. Murra-

yana, men härmed förhåller sig så, att en mängd öfvergångar —
pä hvilka samlingarne från Spetsbergen erbjuda en stor rikedom

och omvexling — förena dessa former, så att B. Murrayana

äfven i storleken kan mäta sig med B. quadridentata. Det mest

anmärkningsvärda mellanstadiet i detta som i andra afseenden

är en äfven i våra nordiska haf vanlig varietet (fig. 23), som af

Packard från Labrador blifvit beskrifven såsom en ny art, Me~

nipea fruticosa. Till sin stamform förenar denna den flerradiga

med den tvåradiga djurhusställningen, så att dessa vanligen båda

förekomma på samma stam, och den är af stor vigt för uppfatt-

ningen af formernas betydelse, då den visar, huru djurhusformens

förändringar medfölja stamformens. Afven för denna vexlar borst-

antalet: än träffas den, sådan den förelegat Packard, med 2—

4

borst på de flesta af sina djurhus, än saknar den alla borst,

oafsedt det öfre-yttre djurhushörnets förlängning, sådan den här

finnes aftecknad.

Slutligen hafva vi inom denna forragrupp att anmärka en

enradig djurhusställning, som likaledes utöfvar en inverkan på

djurhusformen. Om dennas förekomstsätt gäller detsamma som

om de nyssnämnda stamformernas: den uppträder såväl såsom

en upplösning af topparne till den flerradiga djurhusställningen,

som ock mera sjelfständigt såsom en formvarietet. Det är pä denna

senare (fig. 27), med dess långa, slaka stammar, der en sido-

knoppning från djurhusens öfre hörn uppträder för bildande af

grenar jemte det vanliga tillväxtsättet, och här möta vi sålede»**

en motsvarighet till JUncratea-sta,diet inom föregående familj, i

denna stamform försvinner äfven djurhus-vridningen: mynnings-
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arean blirvcr rättställd mot djiirliusets midtel[)laii i likhet med

förhål laiulet på CeUulariar.

Det sätt, hvarpå fürmcnui uppträda inom ili-iina f^rupp, så-

som tydliga varieteter och dock lika mycket skiljaktiga som de

inom B. avwularia-gnipi>en förr antagna arterna, gifvor oss ett

godt stöd för riktigheten af vår uppfattning utaf betydelsen fin

deras motsvarigheter inom den sistnämnda.

De hithörande formerna förekomma blandade ined hvarandra.

Vid Spetsbergen synas dock de borstlösa varieteterna vara öfver-

vägande till antalet: de äro funna der på de flesta lokaliteter

och fi'än 6—80 famnars djup.

Slutligen kunna vi till detta slägte tillägga en mera afvi-

kande form, den vi benämnt

B. iimbella,

utmärkt så till sin djurhusbyggnad som till koloniens regelbun-

denhet och dess egendomliga föreningsband mellan sina delar.

Emellertid hafva vi endast funnit en enda stam af denna art,

tagen från 40 famnars djup pä lerbotten utanför en glacier i

Wijde-Bay vid Spetsbergen ').

Djurhusen skilja sig till sin form betydligt från de föregå-

ende Bugulorna. Ectocysten är ljus, Cellularie-\\k. Den nedre,

rörformiga delen af djurhuset saknas här alldeles, när man be-

traktar stammen framifrån (Tafl. XIX, fig. 28): mynnings-arean

upptager hela djurhusets framsida. Detta är nedåt afsmalnande,

upptill bredare, så att vi närmast kunna jemföra det med en

bätform eller den uppresta djurhusdelen af en Beania; men Bu-

(/«/a-typen igenkänna vi dock i den inre kantens böjning, medan

den yttre kanten af mynnings- arean är rak. Det öfre-inre hör-

net är också rundadt och det öfre-yttre vinkelformigt; men det

') Den synes således vara temligen sällsynt; men äfven viJ Norge förekommer

den enligt benägen underrättelse af Doktor A. Boeck, som förevisat mig ut-

kasten till de figurer, hvilka han förfärdigat öfver densamma för Doktor Da-

NiELSSENS räkning, hvilken först upptäckt denna art. Tyvärr var han icke i

stånd att meddela mig det namn, under hvilket den är ämnad att publiceras

i. Fauna littoralis Norvegiw.
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förra skjuter högre upp än det senare, i motsats till förhållandet

på de föregående Biigulorna, så att djurhusets öfre kant är sned-

ställd inifrån utåt och nedåt.

All borstbildning saknas på detta exemplar. Aviculariet har

sin plats högst upp vid öfre-yttre hörnet af djurhuset, stäldt i

samma riktning som på B. avicularia, i hvilande tillstånd blott

mera uppåtriktadt med spetsen, och af en form, som närmast

liknar dennas avicularier, blott af en starkare byggnad, med mera

hvälfd hjessa; liksom också i öfverensstämmelse med dess rikt-

ning det ledade skaftet blifvit infästadt något längre upp mot

nacken. Mandibeln är dessutom mera jemnt böjd i hela sin längd.

Stammens baksida (fig. 29) visar en ännu större egendom-

lighet för djurhusen. Här äro de platt konvexa, med den yttre

kanten skarp, den inre mera rundad. Liksom på ^tea angiiina

äro de tvärstreckade af upphöjda, knottriga linier, som här gå

böjda från den yttre djurhuskanten i riktning snedt nedifrån-

uppåt, på öfre delen af djurhuset mera divergerande från hvar-

andra. Den nedre, eljest rörformiga delen af djurhuset visar

sig här såsom ett smalt, från sidorna hopknipet fäste, stäldt

något utanför djurhusets midtellinie.

Vid sidan om detta djurhusfäste, vid nedre-yttre hörnet af

djurhuset, utvecklas rottråden, hvilkens något uppsvällda början fyl-

ler yttre mellanrummet mellan det äldre djurhusets topp och det

yngres bas, liksom inkilad dem emellan. Härifrån växer rot-

tråden nedåt, längs yttre kanten af närmast nedre djurhus, och

vid dettas bas förenar den sig med den äldre rottrådsbildningen.

På somliga ställen, der denna förening tyckes nyss hafva försig-

gått, synes ännu den äldre rottrådstoppen tydligt begränsad; men

längre ned är all skillnad mellan rottrådarne försvunnen, deras

lumina synas förenade till en tillplattad utbredning, som fyller

det inre af vinkeln mellan två grenar och derifrån såsom en rand

löper ut längs kanten af hvar och en utaf dessa. I det inre af

denna utbredning synes en riklig mängd kolonial-nerv-trådar;

utom dessa hafva de endast visat fria fettkroppskulor. Baksidan

af djurhusen är emellertid bar: de nämnda utbredningarne — en
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för hvarje grenvinkel — beröra ej hvarandra och fylla endast

mellanrummen mellan «jronarne. Dessa bestå af två rader djur-

hus i alternerande ställnin«,', Iiviika rader dock endast visa ett

löst samband med hvarandra och ofta i toppen skiljas isär. Men

oaktadt denna frihet, hvilken för öfrigt ofta framträdt inom fa-

miljen, möta vi dock här ett det vackraste prof på kolonial-lifvets

utveckling. Grenarne äro neraligen sammanställda liksom strä-

larne i en parasol (fig. 30) och, såsom vi nyss nämnt, likson»

dessa förenade med hvarandra genom den utbredda rottrådsbild-

ningen. Djurhusens baksida bilda den konvexa sidan uti parasol-

formen, och denna har säkerligen äfven här i stammens natur-

liga ställning varit uppåtvänd. Vi sluta oss härtill af det ut-

vecklingssätt, hvilket stammen tydligen visar. Denna har nemli-

gen sin äldsta del (fig. 31) i samma ställning som parasollen har

sitt skaft. Det första djurhuset, som ännu är bibehållet, har redan

den för arten typiska formen, blott nedtill mera tillspetsadt. Ba-

sen af detta djurhus är med en ledring fästadt vid en äldre, min-

dre utvecklad bildning, som synes motsvara den runda basal-

uppsvällning, hvilken vi sett på Crisiorna m. fl. Här är den upp-

rest, tilltryckt rörformig, foga längre än bred, och vid dess bas

synes ånyo en led, vid hvilken en tunnare, omvändt skålformig

utbredning är fästad, måhända stammens egentliga fästorgan,

ehuru den äfven synes kunna vara en del af en ännu äldre led,,

hvarför V. Benedens teckning af början till B. avicularia tyc-

kes tala. Ofvan det äldsta, nyssnämnda djurhuset utveckla sig

de tvenne närmast yngre djurhusen med en mera kort form än

detta och såsom början till tvenne djurhusrader, hvilka aflägsna

sig något frän hvarandra men gå parallelt uppåt, förenade genom

en till utseendet hornartad substans liknande ledringarnes. Dessa

djurhusrader bestå dock endast af några få djurhus; sedermera

dela de sig genom dubbel knoppning; delarne sprida sig till hö-

ger och venster, till dess de mötas i en tratt-form, med djurhus-

ryggarne vända inåt i denna. Genom tätt upprepad förgrening

— grenarne sammanhållna genom ofvannämnda rottråds-utbred-

ning — utvidgar sig trattformen, dess ränder växa utåt och seder-
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mera nedåt, till dess stammen har sin parasol-form med en in-

tryckt topp. I det inre af denna form, riktade nedåt och ställda

omkring stammens början, utvecklas från rotträdsutbredningen

mellan grenarne skiljda rottrådar, liksom denna med en tunn och

genomskinlig ectocyst. En sådan rottråd utvecklas äfven från

sjelfva stammens början, och dennas liksom de öfriga trådarnes

riktning nedåt, deras mjuka byggnad och jemnt runda lumen göra

det antagligt, att der vi träffat denna art lefvande på fin ler-

botten, har den fört ett mera fritt lif, med rottrådarne blott

nedvuxna i den lösa leran, utan att som annars vanligt för Bryo-

jzoerna begagna sina rottrådar till fäste för fastare föremål.

Oafsedt formen på det första djurhuset, som är längre än

de närmast yhgres, gå formförändringarne här i likhet med de

öfriga arternas. De kortaste djurhusen förekomma der stamdel-

ningarne äro tätast, sedermera förlängas de som vanligt. Deras

variationer sträcka sig härvid från 0,5 mm. till 0,8 mra.; — måt-

ten tagna på stammens baksida från det ena djurhusets början

till det andras, så att deras verkliga längd naturligtvis är något

större. Aviculariernas längd varierar något omkring 0,48 mm.

Slutligen vilja vi vid grenbildningen för denna art anmärka

en olikhet mot de öfriga Bugulorna, hufvudsakligen beroende

deraf, att då eljest en stanidelning med bibehållande af den två-

radiga djurhusställningen uppkommer, på det sätt att först den

ena och sedan närmsta djurhus i den andra raden utvecklar två

djurhusknoppar i stället för en, här deremot blott den ena raden

fördubblar sin djurhusknoppning, medan den andra fortsätter en-

kel. Det djurhus, som gemensamt med den sistnämnda fortsätter

i den förra stamdelens riktning, bildar genom sidoknoppning ur-

sprunget till den inre djurhusraden i den nya stamdelen.

Djurhusformen för denna art gifver oss en vink att med
Bicellariece förena slägtet

Beania.

Bland våra nordiska arter har nemligen detta slägtes repre-

sentant, oafsedt den rörformiga basaldelen, sin största likhet, hvad

djurhusformen beträffar, med en Bugula umhella. Dess stora
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borstantal liar sin nännastt; inotsvariizlict lios cii Ii. Murvanana.

Och slutligen, säsoin BUSK riktigt synes halva uppfattat den-

samma, är den nära betryndad med slägtet JHachoris, hvilket

åter tydligen är ett föreningsband mellan Cellnlarina och Flu-

strina, men sä till djurlnisens som isynnerhet aviculariernas form

närmast är att ställa vid sidan af Buyuloriia.

B. MirahiUs

är .emellertid, mig veterligen, endast två gånger tagen vid .Skan-

dinaviens kust: den ena gången af Prof. Loven 1834, då den

suttit fästad vid en Flustra foliacea och sedermera blifvit öfver-

vuxen af en Polyclimim, vid hvars dissection jag urskiljde några

få djurhus af densamma; den andra gången fann jag den lika-

ledes i Gullmaren vid friskt lif i Januari 1864 fästad vid alger,

men blott uti en liten stam. Detta ringa material har ej tillåtit

mig någon jemförande undersökning af artens förändringar, och

för dess kännedom hänvisar sig till Johnstons och Busks be-

skrifningar och figurer.

Subordo FLUSTRINA:

Char: Zoooecia quadrata {üustrina) frontem planam praebent (vel

iuterdum formam Gellularinorum vel Escharinorum imitantur).

Fam. FLUSTRIDiE.

Char: Zoooecia (specierum viventium membranacea) rectangularia vel

liuguaeformia in coloniani crustaceam vel frondeam componun-
tur. (Avicularia specierum ad littora Scandinavica viventium
eodem ordine gemmificationis quo zoooecia oriuntur, quorum
formam imitantur).

Flustra (Linné, 1761).

Genus hujus familise unicum apud nos vivens.

A: Zoooecia rectangularia:

1. Flustra membranacea (Lin., Sol.)

Char: Colonia in crustae formam expansa zoooecia ad angulos di-

stales (i. e. juniores, exteriores) seta brevi mucronata preebet.

Avicularia et oooecia desunt.



358 ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR, 186 7

Syn: Flustra membranacea (p. p.) Lin., Syst. Nat., ed. XII, p.

1301; — nec Müller, nec Facricius, nec Lamarck — ; Sol.,

Zooph. EU., p. 18; Flmng., Brit. Änim., p. 536; Johnst.,
Trans. Newc. Soc, vol. II, p. 265; Blnvlle., Actinol., p. 447
{Membranipora) et p. 450 {Flustra); Johnst. {Flustra) Brit.

Zooph., ed. 1, p. 287, tab. XXXVIII, figg. 1—3; ed. 2, p.

348, tab. LXVI, figg. 1—3; Mac Gillivr., Ann. Mag. Nat.
Hist., ser. 1, vol. IX, p. 468; CoucH, Com. Fn., part. 3, p.

123, tab. XXI, fig. 2; V. Ben. {Membranipora) Bull. Brux.,
- vol. XVI, part. 2, p. 650; Gray {Flustra) Cat. Brit. Mus.,

part. 1 (ßad.) p. 104; Lbgh., Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 351;
Särs, N. Mag. JSTaturv., vol. VII, p. 379; Busk {Membrani-
pora) Cat. Mar. Polyz. Brit. Mus., part. 2, p. 56, tab. LVIII,
fig. 6, tab. LXVIII, fig. 2; Gosse, Mar. ZooL, part. 2, p. 16;
Ålder, Trans. Tynes. Club, vol. III, p. 142 (p. 52 sep.);

Danielssen {Flustra) N. Mag. Naturv., vol. XI, p. 47 ; Hincks
{Membranipora) Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX, p. 27;
Smitt {Flustra) Biclr. Känn. H. Bryoz. Utv., Ups. Univ. Äi'sskr.

1863, p.- 29 (sep.); id. Öfvers. Vet.-Akad. Förh. 1865, pp. 1,

25, 32, 36; tab. 1, figg. 1—10; tab. V, fig. 5; tab. VI, figg.

2—4; tab. VII, figg. 3, 4.

Flustra telacea, Lam., Anim. s. Vert., ed. 1, vol. II, p. 167;
ed. 2, vol. II, p. 223; Blnvlle. {Membranipora) Actinol., p.

447; M. Edw. {Flustra) in. Cuv. R. Anim. illustr. {Zooph.)

tab. 75—77, fig. 1; D'Orb. {Reptoßustra) Pal. Franc, Terr.

Gret., voL V, p. 328.

Ha,b: frequens in regno boreali maris Atlantici a Gallia et Britan-

nia usque ad mediam Norvegiam Laminarias, Fucos, Delesse-

rias investiens.

2. Flustra membranaceo-truncata (Smitt) — Tab. XX figg. 1—5.

('har: Colonia in crustee formam expanditur et in laminge undulatse

formam vel insequaliter foliosa erigitur. Zoooecia setis carent

vel aliquanto pone angulos distales mucronem minimum prfe-

bent. Avicvüaria, quae zoooeciorum formam fere servant, oblonga
inter zoooecia sparsa sunt. Oooecia sub basi zoooeciorum juni-

orum striata existunt.

Syn:{?) Ellis, Cor., tab. XXXVIII, fig. 8.

(?) Flustra papyracea, Sol., Auctt.
(?) Flustra chartacea, Gmel., Auctt.

Hab: (in mari septentrionali ad Britanniam? et Bahusiam? in mari
• arctico frequens super Ascidias, Sertularias, Delesserias, cett.

serpens et erecta.

3.' Flustra securifrons (Pall.) — Tab. XX figg. 6—8.

Char: Colonia in stirpis formam frondosa, radicata, ramos cunei-

formes, truncatos, zoooecia setis carentia, avicularia breviora,

aperturas oooeciorum processibus duobus convergentibus firma-

tas praebet.
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iSyn: h'/icns mavinuN scrujiotnin (tibitbi.f uii;/n.sliür coiujircssHs, eifitreini-

Uttibiis (/itdsi (i/jsfissiN, Kaj. iSi/n. Stirp., p. 43; MoiirsoN, Ilisl.

Plant. 0x0»., vol. III. p. (146, tili). Vin, fig. 17.

Kschara /olition, nüllepova, tcnera auijnstior, foliolis quani

abscinsin, et Ccllnlis obloiii/is altenm utrinqua instvueta, Ellis,
Cor., tab. XXYlll. li;--.

'

;i. A. 15; p. i]\) (cd. aui-l.), p. H4

«l.galL).
EKchara foliacea, aar. ß, IjIn.. *V//.s/. JVat., vd. X, p. 804.
Eschara securifrons, Pall., Kl. Zooph., p. 56; Gray {Char-

tella) Cat. Brit. Mus., piirt. 1 {Rad.) p. 104; D'OitH. {Fln.^t.ra)

Pal. Franc, Terr. Crét., vol. V, p. 55.
Flnstra truncata, LiN., iSyst. Nat., ed. XII, p. 1300; Müll.

Zool. Dan. Prodr., p. 253; SoL. Zooph. Ell., p. 11; Espek,
Pßamenth., Flustr., tab. III, figg. 1—2; Olivi, Zool. Adriat.,
p". 274; Bosc, Vers, vol. III, p. 116, tab. XXX, lig. 1; Lam.,
Anim. s. Vert., ed. 1, vol. II, p. 157; ed. 2, vol. II, p. 219;
Lmrx., Pol. Cor. Elex., p. 102; id., Encycl. Méth., p. 409;
Risso, VEw. Mer., vol. V, p. 334; Grant, Edinb. N. Phil.

Journ., vol. III, p. 111; Flmng., Brit. Anim., p: 535; Cuv.,

R. Anim., ed. 2, vol. III, p. 304; JoHNSX., Trans. Newc. Soc.,

vol. II, p. 264, tab. XII, fig. 1 ; Tbmpleton, Loud. Mag. Nat.

Hist., vol. IX, p. 469; Blnvlle., ActinoL, p. 450; .Johnst.,

Brit. Zooph., ed. 1, p. 285, tab. XXXV, figg. 3, 4; ed. 2, p. 344,
tab. LXII. figg. 3. 4; Hass., Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 1,

vol. VII, p. 369; M. Gillive., ibid., vol.' IX, p. 468; Hynd-
MAN, ibid., vol. X, p. 20j Thomps., ibid., p 23; Büsk, Cat.

Mar. Polyz. Brit. Mus., part. 1, p. 48, tab. LVI, figg. 1, 2;

tab. LVIII, figg. 1, 2; Lbgh., Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 348,
tab. XVII, fig" 64; SARS, N. Mag. Naturv., vol. VII, p. 386;
Gosse, Mar. Zool., part. 2, p. 15; Alber, Trans. Tynes. Club,

vol. III, p. 151 (p. 61 sep.); Koren, N. Mag. Naturv., vol;

IX, p. 96; Danielssen, ibid., vol. XI, p. 47; Busk, Eep. Brit.

Assoc, Aberd. 1859. Trans. Sect.. p. 145: Stiitt, Ups. Univ.

Arsskr. 1863, 1. c, p. 28 (scp).

Hab: in mari Mediterraneo (seo. Fall., cett.) et in mari Atlantico

a Britannia septentrionali usque ad insulas ultimas Spetsber-

genses. E 10—50 org. (150—300 org. sec. Koren) fundi

scopulosi in mari ad Scandinaviam occideutali tollitur.

B: Zoooecia linguiformia :

4. Flustra pajjyrea (Pall.) — Tab. XX. figg. 9-—11.

Char: Colonia in stirjjis frondeaj formam erecta margines frondium
limbo tabiilis (ad basin colonife radiciformibus) constituto fir-

matas, zoooecia elongate-linguiformia, setis carentia praebet. Avi-

cularia et oooecia desunt.

Syn: Porus cervimis Imp., Mars., Hist. Phys. Mer., p. 64, tab. VI,

figg. 25, 26.

Eschara papyrea, Pall., El. Zooph., p. 56; Moll, die See-

rinde, p. 54, fig. VIII, litt. A, B, C; Busk {Carbased) Cat.,
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part. 1, p. 50, tab. XLIX, figg. 1—3; Gosse, Mar. Polyz.,

part. 2, p. 15, fig. 24; Ålder, Trans. Tynes. Club, vol. III,

p. 151 (p. 61 sep.).

Flustra papyracea. Lin., Syst. Nat., ed. XII, p. 1301; Ca-
VOL. (Müleporä) Mem. Pol. Mar., Mem. 3, p. 247, tab. IX,

fig. 10(?); Esper {Flustra) Pflanzenth., Flustr., tab. II, figg.

1—3; Bosc, Vers, vol. III, p. 119; Lmrx., Pol. Gor. Flex.,

p. 107; Risso, VEur. Mér., vol. V, p. 335; Gray (Carbasea)

Cat. Brit. Mus., part. 1 (Bad), p. 105.

Flustra Carbasea, Sol., Zooph. Ell., p. 14, tab. III., figg.

6, 7; Jameson, Wern. Mem., vol. I, p. 563; Bosc, Ve^^s, vol.

III, p. 117; Lam., Anim. s. Vert., ed. 1, vol. II, p. 157; ed.

2, vol. II, p. 221; Lmrx., Pol. Cor. Flex., p. 104; id., Exp.
Méth., p. 4, tab. III, figg. 6, 7 (post Sol.); Grant, Edinb. N.
Phil. Joum., vol. III, p. 111 cett; Flmng., 'Brit. Anim., p.

535; JoHNST., Trans. Newc. Soc., vol. II. p. 264, tab. IX, fig.

4; Templ., Loud. Mag. Nat. Hist., vol. IX, p. 469; Blnvlle.,
Actinol., p. 451; Johnst., Brit. Zooph., ed. 1, p. 285, tab. XXXYI,
figg. 1, 2; ed. 2, p. 345, tab. LXIII, figg. 1, 2; V. Ben.
(Flicstrina) Bull. Brux., vol. XVIj part. 2, p. 651; Roget,
Bridgew. Treat., vol. 1, pp. 165, 172, figg. 63, 64, 69, 70;
Dalyell, Edinb. N. Phil. Journ., vol. XVII, p. 413; id., Hep.
Brit. Assoc. 1834, p. 663; ID. B. Bern. Anim. Scotl, vol. II,

p. 3, tabb. I, II; D'Orb. (Semißustra) Pal. Franc, Terr. Crét.,

vol. Y, p. 326.

Hab: in mari Mediterraneo (sec. Marsigli, cett.) et in mari At-

lantico a Britannia usque ad insulas Spetsbergenses rupibus et

testaceis affixa.

5. Flustra foliacea (LiN.) — Tab. XX figg. 12—16.
Char: Colonia e basi crustiformi in stirpis frondese formam erecta

margines simplices, zoooecia et avicularia linguiformia, illa 4—

5

setis munita, oooecia parva prsebet.

iSyn: Porus cervinus Imp., C. Bauh., Pin. theatr. bot., p. 367.

Alga marina platyceratos porösa, J. Bauh., Hist. Plant., vol.

III, p. 809.
Corallince affinis platyphyllos telam sericeam textura (smulans,

Plucknet., Almag., p. 119.
Fucus marinus, scruposus, albus, telam sericeam textura sua

oimulans, MoRis., Plant. Hist. univ. Oxon., vol. III, p. 646,
tab. VIII, fig. 16.

Fucus telam lineam sericeamve textura sua referens, Eaj.,

/Syn. stirp., ed. 3, p. 42; TouRN,. Inst, p. 568, tab. 334;
Juss., Mém. Acad. Par. 1742, p. 298, tab. 10, fig. 3.

Millepora membranacea ßexilis ramosissima, ramis distinctis

planis obtusis, superne dilatatis, LiN., Hort. Cliff., p. 480.
Eschara foliacea, millepora, spongiosa, Cellidis arcuatis alter-

nis idrinque instructa, Ellis, Cor., tab. XXIX, figg. a, A, B,
C, E; p. 70 (ed. angl), p. 85 (ed. gall).



-^MITT, KRTTISK roiM'KCKN. Öl'VrOll SKAM). IIA KS-llRVO/OKIl. iUi I

EsclKint. foliacea, IjIN., aS'//.s/. Nat., ca. 10, p. 804; m.
{Flnstra) Fn. Suec, cd. 2, p. T).'}?); id., ^)/.sL NuL, ed. XII,

p. 1300; l'ALL. {Eschara) Et. Zooph., p. 52; Müll. (Fluntra)

Zool. Dan. Frodr., p. 25iJ; — iioii Fabr., Fn. GroenL, —

;

SoL., Zooph. Ell., p. 12, tab. 11, tig. 8; Esper, Pflanzenth.,

Flustr., tab. 1, Hs^g. 1, 2; Bosc, Vers, vol. III, p. 116; Moll
{Eschara) die )Seer., p. 4d, fig. VII, litt. A-E; Lam. (Flnstra)

Anm. s. Vert., ed. 1, vol. 11, p. 156; cd. 2, vol. II, p. 219;
Lmrx., Fol Cor. Elex., p. 102; id., Exp. Méth., p. 3, tab. II,

tig. 8 (post. Sol.); Schweiggkh, llandh., p. 430; Grant, Edinh.
N. Phil. Journ., vol. III, pp. 111, 337 cctt; Flmng., Brit.

Anim., p. 535; Joiinst., Trans. Newc. Soc., vol. II, p. 263;
ID., Loud. Mag.. Nat. Hist. vol. III, p. 483; Templ., ibid.,

vol. IX, p. 469; llisso, VEur. Mér., vol. V, p. 333; Cuv.,

R. Anim., ed. 2, vol. III, p. 304; Blnvlle., Actinol., p. 450,
Atl., tab. LXXV, fig. 1 ; Johnst., Brit. Zooph., ed. 1, p. 283,
tab. XXXVI, tigg. 1, 2; ed. 2, p. 342, tab. LXII, figg. 1, 2;
Hass., Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 1, vol. VI, p. 171; Hykdm.,
ibid., vol. X, p. 20; Thomps., ibid., p. 23; M. Edw., in Cuv.
R. Anim. illustr., Zooph., tab. LXXVIII, fig. 1; Couch, Com.
Fn., part. 3, p. 121; V. Ben., N. Mera. Brux., vol. XVIII, p.

32, tab. IV, figg. 11—17; Gray, Cat. Brit. Mus., part. 1

(Rad.) p. 103; D'Orb., Fal. Franc, Terr. Crét., vol. V, p.

55; BusK, Cat., part. 1, p. 47, tab. LV, figg. 4, 5, tab. LVI,
fig. 5; Lbgh., Fop. Hist. Brit. Zooph., p. 346, tab. XVII, fig.

63; Gosse, Mar. Zool., part. 2, p. 15; Ålder, Cat., Trans..

Tynes. Club, vol. III, p. 151 (p. 61 sep.); Busk, Eep. Brit.

Assoc. 1859, Trans. Sect., p. 145; Hincks, Ann. Mag. Nat.

Hist., ser. 3, a^oL IX, p. 27; Smitt, Ups. Univ. Arsskr. 1863,

p. 29 (sep.).

Hab: freqiiens in niari septeutrionali a Gallia et Britannia ad me-
diam Norvegiam rupibus et testaceis affixa.

Adn: Species, quam sub hoc nomine in Fauna Groenlandica descrip-

sit Fabricius, alia quam hsec certe est. Synonymon illud ad

Bugidam Murrayanam referendum censeo.

Fam. CELLAEIE^.

Char: Zoooecia frontem rectangularem vel linguiformem vel rliombi

cam praebent, in coloniam (specierum viventium) erectam, ro-

tundam, ramosam, articulatam componuntur.

Cellaria (Lin. 1767; Lmrx.)

Genus liujus familiee unicum apud nos vivens.

1. Cellaria borealis (Busk) — Tab. XX fig. 17.

Char: Zoooecia frontem quadratam superne (parte distali) pro apertura,

prolongatam prtebent. Avicularia mandibuio triangulari clauduntur
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Syn: Isis Hippuris, Fabr., F7i. Groenl., p. 427.

Cellularia articulata, id., Vid. Selsk. phys. Skr. (Hafnise)

1821, p. 27.

Salicornaria borealis, BusK, Quart. Journ. Micr. Se. vol. III,

p. 254, tab. 1, figg. 1—3.
Hab: in mari arctico, ad Groenlandiam frequens, ad insulas Spets-

bergenses in sinn Isfjorden ex 19 org. fundi argillosi semel

capta.

2. Cellaria fistulosa (Lin.) — Tab. XX figg. 18—20.
(Jhar: Zoooecia frontem linguiformem vel rhomboideam preebent.

Mandibulum avicularii semicirculi formam tenet.

Syn: Corallina fistulosa, fragilis, crassior et GoralUna fist., frag.,
subtilior, J. Bauh., Hist. Plant., vol. III, p. 811; Eaj. Hist.

Plant, pp, 65, 66; Petiv. Plant. Itah, tab. 2, fig. 9; Tourn.,

Inst. p. 570.
Muscus Corallinus rotundus, exilis, articulatus, ramosus, Ita-

lieus, BoccoNE, Mus., p. 255.

Muscus polygonoides, Salicornice forma s. bifidus, major et

Muscus polygonoides, tenuior, Barrel., Plant, ic, 1275, n:o 7

et n:o 8.

Corallina fistulosa fragilis; internodiis prcelongis, Icevibus, al-

bis, Farciminum modo concatenatis, Plukenet., Phytogr., tab.

XXVI, fig. 2.

Corallina articulata dichotoma, internodiis subcylindricis, cel-

lulis rhomboideis, onmi?io tedis, et tubidis membranaceis exiguis,

colligatis, Ellis, Cor., tab. XXIII, figg. a, A, B, C, D, p. 46
(ed. angi.) p. 60 (ed. gäll.).

Eschara fistulosa, LiN., Syst. Nat., ed. X, p. 804; lu. {Flv-

stra) Fn. Suec, ed. 2, p. 539; ID. (Tubidaria) Syst. Nat., ed.

XII, p. 1302; EsPER, Pfianzenth., Tubidaria, tab. 2, figg. 1—4;

Olivi, Zool. Adr., p. 267; Templ. {Salicornaria) Loud. Mag.
Nat. Hist., vol. IX, p. 469; Flmng. (Farcimia) Brit. Ani7n., p.

534; JoHNST., Trans. ISTewc. Soc, vol. II, p. 266.

Cellularia Salicornia, Pall., El. Zooph., p. 61; Bosc (Cel-

laria) Vers, vol. III, p. 108, tab. XXVIII, fig. 6; Lmrx., Soc.

Pbil. 1812; ID., Pol. Cor. Flex., p. 126; id., Exp. Méth., p.

5; ID. Encycl. Méth., Zooph., p. 178; Lam. Anim. s. Vert., ed.

1, vol. II, p. 135; ed. 2, vol. II, p. 176; Cuv. {Salicornaria)

R. Anim., ed. 1, vol. IV, p. 75; Eisso {Cellaria) VEur. Mer.,

vol. V, p. 317; Blnvlle., ActinoL, p. 455, tab. LXXVII, fig.

1; .loHNST., {Farcimia) Brit. Zooph., ed. 1, p. 295, tab. XXXVII,
figg. 6, 7; Hass., Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 1, vol. VI, p.

172; Hyndm., ibid., vol. X, p. 20; Couch, Com. Fn., part.

III, p. 129, tab. XX, fig. 3; D'OßB. {Cellaria) Pal. Franc.
Terr. Crét., vol. V, p. 28.

Cellaria farciminoides. Sol., Zooph. Ell., p. 26; .Iohnst.

{Salicornaria) Brit. Zooph., ed 2, p. 355, tab. LXVI, figg. 6,

7; Gray, Cat. Brit. Mus., part. 1 {Rad.), p. 131; Busk, Cat.,
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piirl. 1, p. I (i, l,il.. L\I\\ ll--^-. I ;;, i;il). LXV (\,\s) lifr. 5;
l-ltcii., /'n/I. Ilisl. Ilril. Zin,i,h., |). ;i(;^>, |;il). XIX, lif^. 74;
Saks, (Snliri>rniu) N. M;i--. Naliirv., vol. \ll, |). \SH[\; (JOSSK
{iSalivoniid) Mur. Zm,/., p.-irl. •_>, p. |(), Ijn-. 8; Alder,
Cat., Tniiis. Tvncs. ('Iul>, \ol. III. p, IT) -3 (p. C>2 sep.); ID-

(dt Busk) (iii.iit. .loiiiii. Micr. Se, vol. V, p. 249; ITincks,
Ann. Mno-. Ts'at. II ist., ser. 3, vol. IX, p. 22; Stoliczka, AV
vara Jucp., Geol. Th., vol. 1, p. 14G.

Salicornaria dichotoma, Schweiggeu, Jlniidh., p. 428.

Adn: Farcimia i<iiinoi<a. (IIass.) si ciulera forma sit, (piain iii CVay
Folyzoa, p 23, tab. XXI, üg. 5 descripscrit Busk, certe ab
liac specie diversa est; tunc vero orania illa vetera synonyma
formne crassioris dubia sunt, quum hge specics (cfr. Johnston!)
altera cum altera eisdem in locis marium ad Europain meridio-
nalem oocurrunt.

Hab: in maribus ad Europam meridionalem frequens, ad Bahusiara
LovÉN, cett. haud frequentem formam fragilem ceperunt. Ad
insulas Wäderöarne e 60 org. fundi Curaliis obsiti sustulit eara

GoÉs. Ad Norvesiam secundura Särs occurrit.

Pamilia MEMBRANIPOEID^.

Chaf: Zoooecia magis calcarea, piano-rotunda vel rectangularia vel

rliombico vel ovate-linguiformia vel formam öellularmorum imi-

tantia in coloniam (specierum ad littora Scandinavica viventi-

um) crustaceam vel crustaceo-erectam vel HippothocE-ioYvaeva.

componuutur. Avicularia stepissime secundo ordine gemmifica-
tionis oriuntur.

Membranipora (Blnvlle., 1834).

Genus hujus familipe unicuni apud nos vivens.

1. Membranipora lineata (Lin.) — Tab. XX figg. 23—31.

Char: Area aperturpe elliptica vel ovalis membranacea permanet (la-

mina calcarea interna caret), spinis marginalibus liberis munitur
vel inermis est.

A: Midtisjmiosce, quarum zoooecia per totum marginem areae aper-

turie spinas prpebent.

a: Avicularia supra zoooecia, quorum parieti affixa.

a : Avicularia (0-2) majora solum pone aream aperturae zoooc-

cii (ad partem zoooecii proximalem, sursum clausam) oriuntur.

1: Forma craticula (Alder) minima, cujus zoooecia magis elon-

gata spinis 13—15 ad marginem arete aperturse munita sunt,

quarum omnes, exceptis duobus anticis paribus, introrsum (su-

per areain) deprimuntur.

Ofvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Arg. 24. N:o 5. O
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Syn: Flustra lineata, CoucH, Gom. Fn., part. III, p. 124, tab.

XXII, fig. 15; Lbgh. (p. p.) Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 353.

Reptoflustrella arctica, D'Ohb., Pal. Franc, Terr. Crét., vol.

V, p. 571.

Membranipora craticula, Ålder, Cat., Trans. Tynes. Club,

vol. III, p. 144 (p. 54 sep.), tab. VIII, fig. 3; id. (et Busk)
Quart. Journ. Micr. Se, vol. V., p. 248; Hincks, Ann. Mag.
Nat. Hist., ser. 3, vol. IX, p. 29.

Hah: Forma craticula prsecipue in majoribus profundis maris At-
lantici borealis usque a Britannia Modiolas investit, quamvis
etiam ad Bahusiam e 7—10 org. sublata est. Ad insulas

Spetsbergenses haud infrequentem Cellularias, Grammarias, cett.

investientem e 20—45 org. fundi scopulosi et lapidosi eam
Exp. Suec. 1861 et 1864 ceperunt.

2: Forma liyieata (Lin. Ålder) — fig. 23 — major, cujus zoooe-

cia latiora spinis 7—11 psene erectis ad marginem arete aper-

turae muniuiitur.

Syn: Flustra lineata, Lin., Syst. Nat., ed. XII, p. 1301; Müll.,
Zool. Dan. Proclr., p. 253; Fabr., Fn. Groenl, p. 437; id.

(EscJiara) Mscrpt., H. 3, p. 21; Bosc (Flustra) Vers, yo\. III,

p. 119; Blnvlle., Actinol., p. 450; Jameson, Wern. Mem.,
vol. I, p. 563; JoHNST., Brit. Zooph., ed. 1, p. 288, tab.

XXVIII, fig. 4; ed. 2, p. 349, tab. LXVI, fig. 4; Thomps.,
Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 1, vol. V, p. 253; Gray (Callo-

pora) Cat. Brit. Mus., part. 1 (Rad.) p. 109; D'Orb. (Repte-

lectrina) Pal. Franc, Terr. Crét., vol. V, p. 334; Busk (Mem-
branipora) Cat., part. 2, p. 58, tab. LXI, fig. 1 ; Gosse, Mar.
Zool., part. 2, p. 16; Ålder, Cat., Trans. Tynes. Club., vol.

III, p. 143 (p. 53 sep.), tab. VIII, fig. 1; Hincks, Ann.
Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX, p. 29.

Eschara sedecimdentata. Moll, Seerinde, p. 69, fig. XVI,
litt. A—G; Lmrx. (Cellepora) Pol. Cor. Flex., p. 93; M. Edw.
(Flustra vel. potius Membranipora) in Lam. Anim. s. Vert., ed.

2, vol. II, p. 226; D'Orb. (Membranip ra) Pal. Franc, Terr.

Gret., vol. V, p. 542.
l'ata rugosa (?) V. Ben., BuU. Brux., vol. XVI, part. 2, pp.

648 et 650, tab. II, figg. 12—14.
Membranipora Fleminyii (?) Busk, Cat., tab. CIV, figg. 2—4.

Ilab: Forma lineata in loeis minus profundis maris ad Seandina-
viam borealis haud infrequens vivit. Ad Fiiinraarckiam cepit

eam Lovén Modiolae insidentem. Specimen unum ex insulis

Spetsbergensibus ab eodem viro captuin (in sinn Istjorden, lapi-

dem investiens) ad hane formam referendum vidi.

[i: Avicularia, praeter illa, alia duo minora, autrorsum vergen-

tia, pro primo spiiiarum pari ad marginem arese apeiturae ori-

l untur.
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3. h'orm;! Soiilii.r (I?rsK) -- I'im-o'. 24 et 2r).

Syn: H,('jitojliislrlii<i uffl/ca, D'Okü., I'jiI. I''r;iiic., 'IVrr. Crrt., vol.

V, p. 582.

Mcmbraiiipora jSoj)/ii<r, IUjsk, (liiart. .loiirii. Micr. Sc, vol.

III, p. 255, tab. 1, Wir. 7.

//«i»; Forma Sopliia' in iiiari arctico lineattini illaiii et iiilcrdiiin (•?'«-

ticulam siil).stituit. Ad insulas Spctsl)crgt!uscs frccjucus c 30

—

50 org. Asc'idias et Tcstaceas iiivesticiis rcpcrta est anno 1861.

b: Aviculavia iiitcr zooaiciu in ordinos distribiita.

4. Forma discreta (Hincks) — fig. 28 — cujus ordines zoooe-

ciorum discedunt, inter quos avicularia majora, acurainata ori-

untur.

Syyi: Memhranipora discreta, HiNCKs, Ann. Mag. Nat. Hist., ser.

3, vol. IX, p. 200, tab. XII, fig. 1.

Hab: Fonufe discreta! coloniam unam testse Balani mortui insiden-

tem iu sinu Bellsund ad insulas Spetsbergenses e 20—30 org.

cepit Malmgren.

B: Paucispinosce, quarum zoooecia ad partem anteriorem solum mar-
ginis arepe aperturae 1 vel 2 paria spinärum prsebent.

a: Avicularia (2 vel 1) majora solum pone aream aperturae zoooe-

ciis (ad partem zoooecii proximalem, sursum clausam) oriuntur.

5. Forma unicornis (Fleming, Ald.).

ff«; Stadium juvenile — fig. 29,

Syn: Flustra Dumerilii, AuD., Expl. Sav. Egypte, Polypes, tab. X,

fig. 12.

Membranipora membranacea, Johnst., Brit. Zooph., ed. 2,

tab. LVII, figg. 11, 12:

Membranipora Pouilletii, p. p., Ald., Busk, vide infra!

ßß: stadium longius adultum — fig. 30.

Sy7i: Flustra membranacea, Fabr. (?) Fn. Groenl, p. 437; JoHNST.

{Membranipora) Brit. Zooph., ed. 2, p. 328, tab. LVI, fig. 7;

Lbgh., Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 332; Sars, N. Mag. Naturv.,

vol. VII, pp. 379 et 386.

Flustra unicornis, Flmg (?), Brit. Anim., p. 536; Blnvlle(?),

ÄctinoL, p. 450; Ald. (Membranipora) Cat., Trans. Tynes. Club,

vol. III, p. 146 (p. 56 sep.); id. (et Busk), Quart. Journ. Micr,

Sc. vol. V, p. 248.

Flustra tubercidata, Brit. Zooph., ed. 1, p. 289 (sec. Johnst.

et Lbgh.).

Lepralm squama, Dalyell (?) R. Rem. Anim. Scott, vol. II,

p. 79, tab. XXV, figg. 14, 15.

Hab: Forma unicornis Ascidias, Testaceas, lapides investiens in

mari Atlantico boreali et arctico, usque ad partes septentrio-
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nales insularum Spetsbergensium (ubi e 6—50 org. sublata est)

frequens occurrit.

ß: Avicularia, praeter quod pone aream aperturse zoocecii, alia duo

minora, retrorsum vergentia pro secundo (ssepissime solo) spi-

narum pari ad marginem bujus arese oriuntur.

6. Forma americana (D'Orb.) — fig. 31.

Syn: Reptoflustrella Americana, D'Orb., Pal. Franc, Terr. Crét., vol.

Y, p. 571.
Membranipora Lacroixii, Packard, List. Lahr. Anim., p. 8

(sec. specimina, qu8e Museo Hafniensi misit).

Hab: Forma americana ad insulas Spetsbergenses e 20—30 org. Asci-

dias et Testaceas investiens baud infrequens reperta est.

2. Membranipora nitida (Johnst.) — Tab. XX figg. 50 et 51.

Char: Area aperturae elliptica vel ovalis membranacea permanet,

spinis marginalibus in tlioli formam connatis tegitur.

Syn: — ? [Cellepora nitida, Fabr., Fn. Groenl., p. 435; Gmel.,

Syst. Nat., Lin., p. 3792; Bosc, Vers, vol. III, p. 123; Lmrx.,

Pol. Cor. Flex., p. 88; Flmng. (Berenicia) Brit. Anim., p. 533;
Blnvlle., Actinol., p. 445; M. Edw. (Escharoides) in Lam.,

Anim. s. Vert., ed. 2, vol. II, p. 259] — Johnst. (Lepralia)

Brit. Zooph., ed. 1, p. 277, tab. XXXIV, fig. 7; ed. 2, p.

319, tab. LV, fig. 11; Thomps., Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 1,

vol. V, p. 253; Hass., ibid., vol. VII, p. 367; Hyndma.v, ibid.,

vol. X, p. 20; Couch, Cor7i. Fn., p. 114, tab. XXII, fig. 3;
Gray, Cat. Brit. Mus., part. 1 (Bad.), p. 120; Dalyell, E.

Rem. Anim. Scott, vol. II, p. 77, tab. XXV, fig. 4; Lbgh.,

Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 318; BusK, Cat., part. 2, p. 76,

tab. LXXVI, fig. 1; Gosse, Mar. Zool., part. 2, p. 17; Ald.,

Cat., Trans Tynes. Club, vol. III, p. 141 (p. 51 sep.); Hincks,
Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX, p. 203; Smitt, Öfv.

Vet.-Akad. Förh. 1865, p. 32, tab. VI, fig. 1.

Hab: In mari Atlantico ad Britanniam et Bahusiam plantas marinas
et Ascidias (lapides et Escharas usque ad 30 org. prof. sec.

Hincks) in profundo 7—10 orgyarum haud infrequens obtegit.

3. Membranipora spinifera (Johnst.) — Tab. XX fig. 32.

Char: Area aperturae (frons zoooecii) elliptica vel linguiformis, mul-
tispinosa, lamina calcarea interna ad parteni ellipticam claudi-

tur. Avicularia pedicellata ad marginem areae aperturae ori-

untur.

Syn: Flustra spinifera, Johnst., Trans. Newc. Soc, vol. II, p. 266,
tab. IX, fig. 6; Alb. (Membranipora) Cat., Trans. Tynes. Club,

vol. III, p. 143 (p. 53 sep.), tab. VIII, fig. 2; id. (et Büsk)
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Quart. Joiini. Micr. Se, vol. V, p. 247; JIlNCKs, Ann. .Ma;,'.

>Ja(,. I list., ser. .'5, vol. [,\, p. 29.

Fhislra /i/icdln, p. p., .loiiNs'i'., Brit. Zoaph., cd. 2, p. 349.

I/db: lu inari l)ori;ali (scc. Johnst., vVld., (;ctt.) ot arctico (iisrjuc

ad partis scptciitrionalcs iiisularuiii 8pct,sl)org-eiisiura in profiiiKlo

10—GU orgyarum) hand iiifrc((iiciis plantas iiiariiia.s, Öcrtula-

rias, Testaceas, lapidcs iuvc^stit.

4. Membvanipora arctica (D'Ouu.) — Tab. XX figg. 33—36.

Char: Area apertiu-tie (trons zoooecii) clliptica vol cpiadrangularis, bi-

spinosa vel saepissinic spinibu.s carens, lamina oalcarea interna

depressa' ad partem ellipticam clauditur. Avicularia magna ses-

silia, locum oooeciorum ^tenent.

Syn: Semiflustrellaria arctica, D'Orb., rascrpt.

Hab: In mari arctico ad insulas Spetsbergenses Robert (sec D'Or-
bigny) et Expeditiones Suecicce 1861 et 1864 hane speciem
Sertularias, Ascidias, Testaceas investientem e 30—80 org.

fundi prsecipne argillosi et scopulosi frequentem ceperunt.

5. Membranipora Flemingii (Busk).

Char: Area aperturse zoooeeii lamina calcarea interna ad partem tri-

foliatam vel rotundato-trapezoicleam clauditur.

A: mandibula avicularii rotundata.

1. Foruia cornigera (Busk) cujus zoooecia secundum spinarum
par in cornu formam fissum sujDra aperturam zoooecii inflexum
proebent.

Syn: Membranipora cornigera, Busk, ZoopJi., Quart. Journ. Micr.

Se, vol. VIII, p. 124, tab. XXV, %. 2; id., Eep. Brit. Assoc,
Aberd. 1859. Trans. Sect., p. .45.

Hab: Oculinpe aftixam (e 200—300 org. extra Norvegiam) Musseo
Holmiensi coloniam liujus formje dedit D:nus Baro Uggla.

Adn: Figura liujus formce in tabula XX includi non potuit, quare
tabulse primce ad disquistionem de Escharinis tradetur.

B: mandibula avicularii acuta.

2. Forma trifoliiim (Wood) — figg. 37— 42 — cujus lamina
calcarea interna areae aperturae planum membranaceum trifolii

forma circumdat.

Syn: Fliistra trifolium, Wood, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 1, vol.

XIII, p. 20; Busk {Membranipora) Crag. Polyz., p. 32, tab.

III, figg. 1—3 et 9.

Membranipora Flemingii, p. p., Busk, Cat., part. 2, p. 58,

tab. LXXXIV, figg. 3—5; Ålder, Cat., Trans. Tynes. Club,
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vol. III, p. 145 (p. 55 sep.), tab. VIII, fig. 4; Hincks, Ann.
Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX, p. 27.

Membranipora Pouilletii, p. p.. Ålder, 1. c, p. 146 (p. 56
sep.); BusK, p. p., Crag. Polyz., p. 32, tab. III, figg. 4—6;
Hincks, 1. c, p. 28.

Membranipora Buskiana, Boeck, Forli. Vid. Selsk. Cliristia-

nia 1861, p. 50.

Membranipora solida, Packard, List. Lahr. Anim., p. 8,

fig. 2.

Membranipora sacculata, Norman, Ann. Mag. Nat. Hist., ser.

3, vol. XIII, p. 88 (p. 8 sep.), tab. XI, fig. 3.

Hab: In mari boreali ad Britanniam et Bahusiam frequens e 10

—

100 org. reperta est. Ad insulas Spetsbergenses colonias duas
in sinu Eöde-Bay e 40 org. fundi argillosi lapillum investientes

cepit GoÉs 1861.

3. Forma minax (Busk) — figg. 43 et 44 — cujus lamiua cal-

carea interna arese aperturse planum membranaceum trapezoi-

deum vel lyrse forma circumdat.

Syn: Membranipora Flemingii, p. p., Busk, Vat., tab. LXI, fig. 2.

Membranipora minax, Busk, Zooph., Quart. Journ. Micr. Se,
vol. VIII, p. 125, tab. XXV, fig. 1.

Hab: In mari Atlantico boreali (sec. Busk et Boeck) et arctico (sec.

LovÉN, qui hane formam Terebratuhie insidentem ad Pinnmarc-
kiam cepit) haud frequens vivere videtur.

6. Membranipora pilosa (Lin.).

Char : Zoooecia parte proximali (posteriore) Cellulariarum modo pro-

ducuntur. Area aperturse rotunda vel elliptica spina maxima
ad partem proximalem marginis sui armatur. Oooecia et avi-

cularia desunt.

1. Porma pilosa (Lin.), cujus colonia crustiformis vel erecta

zoooeciis pertusis, multispinosis, quincuncialibus conficitur.

Syn: Corallina, Eéaumur, Mém. l'Acad. Par. 1712, p. 42, tab. V,
fig. 10.

Millejoora crustacea, plana, adnata, punctis quincuncialibus,

LoEFL., Vet.-Akad. Handl. 1752, p. 118, tab. III, figg. 1—4.
Millipora membranacea plana, punctis quincuncialibus, Lin.,

Amoen. Acad., vol. I, p. 105, fig. 19.

Eschara millepora, foliacea et spongiosa, Cellulis, Goni inversi

forma, oribus setaceis, Ellis, Cor., tab. XXIX, fig. D; tab.

XXXI, figg. a. A, b; p. 73 (ed. angi.), p. 88 (ed. galL).

Flustra pilosa, Lix., Fn. Suec, ed. 2, p. 539; Pall. {Escha-
ra) El. Zooph., p. 50; Lin. {Flustra) Syst. Nat., ed. XII, p.

1301; Mull., Zool. Dan. Proclr., p. 253; Sol. Zooph. Ell.,
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]). 1.'!; MoM, {/'Jsc/nird) tSacvinilc, \). II, lig-. V, lill. A—D
;

Ksi'Ki! (hlnstni) l'jiduznitli., /'liis/r., lal). IV, l^f(f,^ 1, 2; Hose,

Vers, vol. IM, p. 117; Lam., Aiiiin. s. Verf., cd. I, vol. II,

p. 151); cd. •-', \ol. II, |). -'•Jl; l;MH\.. /'nl.Cor. FIr.r., p. 105;

GiiANT, Mmh. M. ri:il. .loiiiii., \ol. IM, p. 111; Klmng., y>/7.

Anim., p. 537; Risso, /'A'«r. J/cV., \o|. \, p. .'i;)5; Joiinst.,

Trans. Nmvc. Soc, vol. II, p. 2()5, t;d). IX, lij^-. 5; I'.i.nvi.lic,

Actinol, p. 450; Lister, Phil. Tniiis. 1H;M, p. ;}84, tab. XII,

lig. 2; Templeton, Loud. Mag. Nat. Hist., vol. IX, p. 469;
Farre {Membrampora) Phil. Trau.s. 1837, p. 412, tal). XXVII,
üg-g. 1--5; .loHNST., Brit. Zooph., cd. 1, p. 2-0, tab. XXXIV,
figg. 10—12; ed. 2, p. 327, tab. LVI, üg. G; Hass., Ann.
Mag. Nat. Hist., ser. 1, vol. VT, p. 171; M. Euw. {Flus ra)

in Cuv. R. Anim. illustr. Zooph., tab. 75 — 77, tig. 3; Couch
{Membranipora) Com. Fa., part. III, p. 119; V. Ben., N. Mém.
Brux., vol. XVIII, p. 29, tab. IV, figg. 1—10; Gray {Anmi-
lipora) Cat. Brit. Mus., part. 1 {Rad.) ^. 107; I)kly-rlTu {Mem-
branipora) R. Rem. Anim. Scott., vol. II, p. 83, tab. XVIII,

^gg. 16—22; ITiNCKS, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, vol. VIII,

p. 355; D'Orb. (Reptelectrina) Pal. Franc, Terr. Crét., vol.

V, p. 334; Lbgh. {Membranip)ora) Pop. Hist. Brit. Zooph., p.

328; SARS, N. Mag. Naturv., vol. VII, p. 379; BusK, Cat.,

part. II, p. 56, tab. LXXI; Gosse, Mar. ZooL, part. II, p.

16, %. 25; Alder, rat., Trans. Tynes. Club., vol. III, p. 143

(p. 53 sep.); HiNCKS, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX,

p. 27; Smitt, Öfv. Vet.-Akad. Förli. 1865, p. 15, tab. II,

%g. 2—4.
Flustra dentata, SoL., Zoojih. Ell., p. 15; Müll., Zool.

Dan., vol. III, p. 24, tab. XCV, figg. 1, 2 (med.); Bosc, Vers,

vol. III, p. 117; Lmrx., Pol. Cor. Flex., p. 109; Lam., ^?r/m.

.^. Vert., ed. 1, vol. II, p. 158; ed. 2, vol. II, p. 224; Temp-
LBioN, Loud. Mag. Nat. Hist., vol. IX, p. 469; Gray (Awiu-

lipora) Cat. Brit. Mus., part. 1 (Rad.) p. 107; D'Orb. (Re-

ptelectrina) Pal. Franc, Terr. Crét., vol. V, p. 334.

Flustra lineata, Esper, Pflanzentli., Flustr., tab. VI; D'Orb.
(Reptelectrina) 1. c.

Membranipora (vel Flustra) stellata, Thomps., Ann. Mag.
"Nat. Hist., ser. 1, vol. V, p. 101; Hass., ibid., vol. VIJ,

p. 369.

Electrina lamellosa et eylindrica, D'Orb., Pal. Franc, 1. c,

p. 188.

Hab: In mari Mediterraneo (sec. Risso) et in mari Atlantico usque

ad. Eiimmarckiam (ubi GoÉs et Malmgren eam ceperunt) plan-

tas marinas prsecipue investiens irequens in locis minus pro-

fuudis occurrit.

2. Forma verticillata (Sol.), cujus colonia crustiformis vel erecta

zoooeciis pertusis, multispinosis, verticillatis coniicitur.
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/Si/n: Flustret verticillata, Sol., Lmrx. (Electra), auctt.

Hab: in mari Mediterraiieo et Atlantico medio.

3. Foriiia läxa (Smitt), cujus colonia retiforniis, plantas marinas
laxe aniplectens, zoooeciis pertusis, miiltispinosis, uniserialibus

vel quincuncialibus conücitur.

Syn: Memhranipora jrilosa, Särs et A. Boeck, mscrptt.

Hab: in mari boreali ad Norvegiam: Särs (sec. specimina in Mus.
Hafniensi) BoEcic (sec. figuram, quam nobis tradidit vir inge-

uuus ac jucundus).

4. Forma monostacltys (Busk), cujus colonia crustiforrais zoooe-

ciis parte proximali (posteriore) iniperforatis, siepissinie unispi-

nosis (vel inermibns) quincuncialibus conücitur.

Syn: Membranipora unicornis (?) Couch, Com. Fn., part. III, p. 120.
Membranipora monostachys, Busk, Cat., part. II, p. 61, tab.

LXX; ID., Crag. Polyz., p. 31, tab. II, lig. 2; Hincks, Ann.
Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX, p. 28.

Flustrellaria pustulosa (?) D'Okb., Pal. Franc, Terr. Crét.,

vol. V, p. 526, tab. 725, figg. 22—25.
. Membranipora nuda, Wood, mscrpt., sec. Busk.

Hab: in a^stuariis et ad ostia riuminum, ubi minus salsa est aqua,

in mari Atlantico ad Galliam et Britanniam. Minus expressam
lianc formani ad Bahusiam vidi.

5. Forma catenularia (Jameson), cujus colonia continua, vel Hip-
potliooeformis, zoooeciis parte proximali (posteriore) valde calca-

rea, spepissime transversim rugata, imperforatis, unispinosis vel

inermibus, quincuncialibus vel uniserialibus conticitur.

Syn: Tubipora catenularia, .Iameson, Wem. Mém., vol. 1, p: 561;
Flmng. (HippotJioa) Brit. Anim., p. 534; Johnst., Brit. Zooph.
ed. i, p. 264, tab. XXI, figg. 9, 10; ed. 2, p. 291, tab. L,
figg. 9, 10; Hass., Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 1, vol. VI, p.

170; Hyndman, ibid., vol. X, p. 20; Couch, Com. Fn., part.

III, p. 101, tab. XVIII,^ fig. 5; Gray, Cat. Brit. Mus., part.

1 (Ead.). p. 116; Lbgh., Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 292, tab.

XV, fig. 54; Busk, Cat., part. 1, p. 29, tab. XVIII, figg. 1,

2; — (non D'Orb., Pal. Franc.) — Alder, Suppl. Cat., Trans.
Tynes. Club, vol. V, p. 19 (sep.); Busk, llep. Brit. Assoc.
1859, Trans. Sect., p. 144; Hikcks, Ann. Mag. Nat. Hist.,

ser. 3, vol. IX, p. 24.
Hippothoa Elliota', Gray, Zool. Mise, p. 34.

Pyripora ramosa, D'Okb., Pal. Franc, Terr. Crét., vol. V,

p. 539.

Hippothoa rugosa, Stimps., Inv. Grand Manan, Smiths. Inst.,

Febr. 1853, p. 18; Pack., List. Labr. Anim., p. 6.

Hab: in mari arctico ad insulas Spetsbergenses in profunde 9—20
orgyarnm haud infrequens inventa. In mari Atlantico Hippo-
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thooiformiii iiscnic ad Hril.aiiiiiam in .siiiiirriis profuMdis occurrit

(in inari hurcali cxLia rsOrvcyiani c 200—'JOO orjr. [)(;r (jor-

<;,-()iiiaiii scrjKMis a IJaroiic Ugola Musjco llolniiciisi traditaj.

(1. I*\)rniu maiubvdimced (MÜLL.)) cujus colonia crustiforinis zo-

o(x;('ii.s r(ictangiilaril)u.s vcl iiuc(jualiter licxagoni.s, unispinosis

vel inermibus, quincunoiulilnis conficitiir, ((iionim area aperturm
clli])tica totam forc iVontcni occupat.

Sijn: Fhistra membranacea, p. p., Lin., >Sy.v<. Nat., cd. XIJ, p.

1301; MrLL., Zool. Dan. Prodr., p. 253; Abildg. in Müll.,
ZooL Dan., vol. III, p. 63, tab. CXVII, ligg. 1—2 (inf.);

. Bosc, Vers, vol. III, p. 119; Lmrx., Pol. Cor. FUx., p. 107;
M. Edw. (cxcl. syn.) in Lam., Anim. s. Vert., ed. 2, vol. H,
p. 225; D'Orb. {Membranipora) Pal. Franc, Terr. Crét., vol.

V, p. 542.

Mevibranipora uniconiis, Blxvlle., Äctinol., p. 447.
Membranipora liexagona (?) BuSK, Quart. Jouni. Micr. Se,

vol. IV, p. 308, tab. XII, %. 4.

Hab: In niari Baltliico usque ad medium fretum Öresund Fucum
vesiculosum, Zostcram marinam, Mytilum edulem, lapides fre-

quens investit.

Som vi redan, flera gånger anmärkt, måste hvarje försök till

en naturlig indelning af Bryozoerna grundas på djurhusens form,

åtminstone för närvai'ande och så länge de inre delarne med di-

ras förändringar hos de flesta arterna ej äro säkrare kända. Den

förste, som i detta hänseende lemnat något påaktningsvärdt bi-

drag, är Milne-Edwards i sina anmärkningar till andra upp-

lagan af Lamarcks Ånimaux s. Vertebres, och den indelning till

underordningar, som vi här använda, har sin närmsta motsvarig-

het uti den genus-indelning, hvilken han der ') föreslår. Afven

öfriga författare hafva naturligtvis — åtminstone till en viss

grad — måst erkänna vigten af djurhusformen, men detta mera

för fastställandet af artskillnad och för de mindre gruppernas

begränsning än för de störres, hvilka senare t. ex. ännu hos

BusK indelas efter växtsättet. Härifrån skulle nu D'Orbigny's

klassifikation göra ett undantag, om han verkligen följt de grund-

satser, han härom uttalat. Det system, vid hvilket han slutligen

') ]. c. vol. II, p. 216—218.
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:stadnat, i den tanken att det var grundadt på djurhusformen,

har emellertid af många blifvit undviket och isynnerhet af En-

gelsmännen, som det synes, föraktadt, dels på grund af dess

alltför krångliga nomenklatur, dels emedan en bättre kunskap om

de lefvande Bryozoerna visat, att de af D'Orbigny såsom de

vigtigaste använda karaktererna i sjelfva verket icke äro hemtade

från djurhusen och dessutom lida af tvetydighet. Så motsvara

hans ''pores speciaxix' stundom verkliga porer i djurhusets skal,

stundom borst, stundom avicularier eller vibracularier. Då nu

dessutom såväl borstens som de sistnämnda orgauernas antal och

när- eller frånvaro — såsom redan MoLL ') och på senare tider

Stoliczka anmärkt — kunna vexla för hvarje art och snart

sagdt för hvarje koloni, måste största delen af familjkaiaktererna,

hvilka han härifrån hemtat, förlora sin användbarhet. Genera

åter grundade han på växtsättet. Visserligen går han dervid

efter en väl framställd och utarbetad plan, ehuru med de be-

kanta grufliga namnsammanställningarne; men från denna utgångs-

punkt måste hvarje konseqvent försök misslyckas. Följden blef

också den, att han oftare än någon annan uppställt olika utveck-

lingsstadier och förändringar af samma art såsom representanter

för skiljda familjer och genera. Likväl är hans indelning af 6t'/-

lulinés empatés i åtskilligt värd att minnas. Så karakteriserar

han afdelningen: ß: Cellules älargeouverturejferinéecVuneinem-

hrane cornée, i det väsendtligaste en motsvarighet till den här

upptagna underordningen Fliistoina, h vilken dock måste förfull-

ständigas med en del af hans Escharidce, Escharwellidce och

Escharellinidce bland de öfriga Celhdinés empatés och frän hans

Cellalinés radicellés med familjen Flustridce, en del af Cellaridce

och slägtena Electra, Electrina och Reptelectrina samt från hans

Centrifugiitées operculinés med familjen Eleidce. Dessutom inne-

håller nämnda indelning en sanning, hvilken till en del återfinnes

såsom den största förtjensten i BusKS bearbetning af slägtet Le-

pralia^ nemligen den, att dessa ""pores speciaux'\ hvad de än mot-

') "die Seerinde" : p. 29.
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svara ocli oaktadt dv ej äio koiistaiilar till sin tTti-ckoiiist, duck,

der (le rcirekoniiiia, äiu konstaiita till sin plats, Itiott ined mindre

v;isondtliij;a afvikciser. i los Sioliczka ') Hiiiia vi ett tVirsök att

afhji'ipa D'Orbigny's felaktii^lieter tienuin att äter sainiiiansla

största ileleii af dennes liitliöramle taiiiiljer till en, EncharidcB,

och i de anuiärkiiingar och spridda fdrslag till iiidfdniiiif af denna,

hvilka han framställer, erkcänner äfven han dJLirhusforn)en såsom

den vigtigaste indelningsgruml, men detta först sedan han låtit växt-

sättet afgöra den första grupperingen af slägtena. Han använder

emellertid celluhe flnatriuce såsom term med en betydelse, hvilken

i det niirmaste motsviirar den karakter, som vi har använda till

begränsning af underordningen

Flustriita.

Dennas djurhusform utmärker sig genom stor mynnings-area,

rätt uppstående skiljeväggar och platt framsida. Huru en sådan

form står i öfverensstämmelse med utvecklingen och låter för-

klara sig genom den vertikala ställningen af samknoppens del-

ningsplan, finner man af den framställning af samknoppsutveck-

lingen för Flustret rnembranacea, hvilken vi förut lemnat. I denna

utveckling se vi också, huru Flustrinerna stå närmast vid sidan

af Ålcyonidierna. Det är nu vår uppgift att i det speciella visa,

huru Chilostom-typen utvecklats från stadier, som motsvara denna

enklare Bryozo-byggnad och i sina förändringar kan låta återföra

sig dertill. Flustrina bjuda oss i detta hänseende den mest om-

vexlande och lärorika bild, ty från likheten med Ctenostom-hjgg-

naden skola vi se dem å ena sidan visa sambandet med Escha-

rinernas grupp, å andra sidan kunna närma sig Cellidarinerna,

liksom dessa kommit Flustrin-tjpeu på flera ställen till mötes.

Under sädana omständigheter måste vi emellertid äfven här på-

peka svårigheten för en skarp karakteristik, då vi i främsta rum-

met hafva att fästa oss vid formernas föi'änderlighet. Denna står

^) Fossile Bryozoen der Orakei-Bay bd Auchland in: Reise der Oesferreichischen

Fregate Novara um die Erde in dtn Jahren 1857—1859, Geologischer Theil,

Erster Band, Zweite Abtheilung.
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i samband med den mer och mer tilltagande förkalkningen af

djarhusens väggar, hvilken emellertid i allmänhet är svagare än

på den följande underordningens former och utmärker sig — i

sitt typiska fortskridningssätt — derigenom att den först och

mest förtjockar djurhusens skiljeväggar, h vilka den leranar starkt

markerade, medan den inåt såsom platt lamell utbreder sig på

djurhusens framsida till mynnings-areans successiva inskränkning.

Inom denna underordning eger nutiden i nordens haf tre fa-

miljer. Utaf dessa bibehålla

Flustridce

i det längsta sina djurhus af den mjukare, till utseendet horn-

artade byggnad, i hvilken äfven likheten med Ctenostomema län-

gre qvarstår, då mynnings-arean sammanfaller med hela djur-

husets framsida. Såsom ett uttryck af deu mindre framskridna

differentieringen inom kolonien visa också de typiska formerna

den egendomligheten — hvilken för alla våra Skandinaviska ar-

ter kan tjena såsom karakter — att avicularierna, der de före-

komma, tillhöra samma knoppningsordning som djurhusen och i

sin form påminna derom att de äro modifikationer af samma

organtyp som dessa. Genom förkalkningen af den proximala')

delen af djurhusens framsida utvecklas emellertid Chilostom-typens

hufvudsakligaste karakter att ega en serskilt mynnings-area. Då
denna framsida, såsom stundom händer, blifver konvex i st. f.

platt och med mindre skarp afsättning mot djurhusens skilje-

väggar, närmar sig familjen till Escharinemas djurhusform, och

redan hos BuSK ^) finna vi antydd dess öfvergäng till likhet med

Cellularinerna. Liksom vi för dessa senare anmärkt, huru sam-

knoppsklyfning och enkel knoppning kunna gå öfver uti hvar-

andra, så se vi här på samma exempel"), huru avicularierna inom

) Då vi nu allt oftare triiffa Bryozoer, som förekomma både i krypande (skorp-

lik) och upprest (bladlik eller grenig) form, tvingas vi att undvika benäm-
ningarne främre, ocli hakre, öfre och nedre sidor och delar af djurhusen, der

nägou förvexling kunde vara att frukta. Till dess någon bättre terminologi

vunnit erkännande, använda vi derföre de engelska författarnas benämningar
proximal (mot koloniens centrum vänd) och distal (mot koloniens periferi

ställd) djurhusdel etc.

^) Se Carbasea dissimilis, Cat. Mar. Pol. Brit. Mus., p. 51, tab XLIX, figg. 4—7.
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/'7//N//'/t/-raiiiilji'ii ;ir\'(Mi kiiiiii;i ii|ip''(;i ;^i'iii»iii rn ciikcl kiiii|i|iiiiiit.'

(af iuuli'ii, ordniii^cii ). lliuii ilcssa .s(dsiiii(lära (irjiaiicr iiinm ko-

lonien förckoinnKM- |t;i soinliLia furinoi" (mi i'ijttradsbildnin^, soni

tili sin uppkomst likaledes iir att. ställa vid sidan af djurhusen.

1 kanten af utvecklingsranden uppstår nemiisen stundom') genom

samknoppsklyfningen slutna irir, som bilda eii starkare rand pa

dessa bladformiga, u|)presta kolonier, och de egentliga rottrådarne

utvecklas genom enkel knoppning från dessa, hvilka dessutom

iifven sjeltVa kunna förlängas och tillväxa nedåt. En liknande

ställning intaga avicularierna på Carbasea avmäta'^; men för att

afgöra dessas inorphologiska motsvarighet forrlras en undersök-

ning af deras utveckliugssätt.

Slägtet

Flustra (Lin., Lam.)

visar sig i nordens haf under två olika grundformer för sina djur-

hus: den ena rätvinkligt fyrkantig (parallelipipedisk), den andra

tungformig (badkar-lik); men utvecklingen sammanbinder dessa

former med hvarandra, hvarigenom en urskiljning af flera släg-

ten synes onaturlig. Af den första formen uppträder vid Skan-

dinavien

Fl. memhraiiacea

serdeles allmän isynnerhet på de mindre djupens Lamiriarior. I

de rent arktiska regionerna synes den deremot saknas, att döma

efter Riks-Musei samlingar, och Särs anför den ej heller från

Finnmarken, der emellertid Danielssen säger den förekomma,

ehuru sällsynt.

Hvarken avicularier eller oviceller äro kända för denna form

:

dess ägg- och spermatozoid-bildning finner man uti djurhusen.

Den representerar också ett det minst utvecklade, mest Ålcyonid-

lika Cy«7osto?n-stadium, utbredd som en tunn, nätlik skorpa. Så

allmänt bekant som den redan länge varit, vilja vi blott till-

') Se här nedan Flustra. pa2}yr€a, Tafl. XX, fig. 10,

2) BusK: Cat ]. c, p. 50, Tab. L, figg. 1, 2.
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lägga tvenne exempel af de vanligast förekommande måtten på

dess djurhus:

Proximala tvärväggens längd )

. ,. , , ,, . ... , T , s/ 0,30 mm. 0,35 mm.
( = djurhusbredden i äldre delen) \

Distala tvärväggens längd ).,.,,,,. 1 , N^ 0,37 mm. 0,37 mm.
(=djurhusbredden i yngre delen)*)

Djurhusbredden i midten 0,40 mm. 0,43 mm.

Djurhuslängden 0,92 mm. 0,97 mm.

Dessa mått äro dock ingalunda konstanta: de äro tagne från

en yngre del af en temligen stor koloni; äldre djurhus äro min-

dre, och storleken ökas, på samma sätt som vi redan vid Cyclo-

stomerna anmärkte, för de yngre djurhusen i allmänhet mer och

mer efter koloniens tillväxt, så att vi 4. ex. mätt dera till 1,5

mm. längd; men stundom finner man liksom på Diastopororna

en äldre tillväxtperiod afslutad och fortsatt af en yngre genera-

tion, hvars första djurhus visa mindre mått, stundom ser man en

del af en koloni få mindre djurhus utan någon tydlig generations-

gräns. Emellertid sakna icke dessa mått sin vigt för bestäm-

ningen, ty i det följande skola vi se, att flera former visa sta-

dier, der de yttre karaktererna sammanfalla med dera för FL

memhranacea, hvarigenora också den äldre synonymien blifver

osäker. De tvenne borsten, ett i hvart af de distala hörnen, äro

vanligen korta, och stundom saknas de. Vid de proximala hör-

nen ser man stundom en förtjockning af ectocysten öfver djur-

husets framsida, men endast föga utbredd och alltid platt eller

i konkavt plan.

Der Flustra memhranacea slutar mot norden, från Finnmar-

kens kust upp till de nordligaste öar af Spetsbergs-gruppen, der

tilltager i talrikhet en annan form af samma djurhustyp. Vi

benämna denna form

Fl. memhranaceo-truncata,

oaktadt måhända en noggrannare jämförelse med den Brittiska

Flustra ehartacea ') kan förena den med denna.

') Enligt Prof. S. Lovens anteckningar förekommer Fl. ehartacea vid Eohus-

län; sjelf har jag ej sett något exemplar af densamma derifrån.
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J)(?n är (Ich rdn'L'.iriidrs iiiinimsti' sliiytiiij^, iiicii vümt u|i|i

rest i viiLi;!^, (»rcilJL; l;it-loiin, vanlii^'cii .'if ett slitet utseende. Lik-

väl ser inaii den ofta i stfiire län!j;d fastvuxen vid de Seitiilarioi,

Ascidior och smärre al^er, som utföra dess stöd. Kolonien är

uppbyirgd af ett ensidi«j;t lajjer af djurhus: med den nämnd;i,

krypande och uppresta stamformen skulle den således tillhora

slägtena Memhranipora och Carbasea hos BUSK, men stundom

händer det, att den växer rundt om en Sertularia eller en tråd-

formig alg och på motsatta sidan mot sin utgångspunkt far den

ena kolonidelens ryggsida sammanvuxen med den andras, i hvil-

ket tiliväxtsätt den har utseende af en Flustra (enligt Busk),

likväl med lätt åtskiljbara djurhuslager, ehuru jemnt dessa i sin

tillväxt kunna följa hvarandra vid stammens böjningar och ut-

växt i rundade flikar.

Djurhusens form är aflångt fyrkantig, men följer stammens

oregelbundenheter, så att der denna är svängd eller inklämd, der

kröka sig också djurhusen till en oregelbunden form, och vanli-

gen blifva då somliga utaf dem kortare och bredare. Så t. ex.

voro måtten på tre djurhus, hvilka gränsade intill hvarandra:

längden 0,8 ram. 1 mm. 1,16 mm.

bredden midtpå 0,36 mm. 0,2 mm. 0,2 mm.

Det sista längdmåttet är det största, vi funnit på denna form.

För öfrigt med samma anmärkning som om måtten på FL mem-

hranacea finna vi föga skillnad till storleken mellan dessa båda,

blott att den arktiska formen i allmänhet har något mindre djur-

hus. Dessas borst (fig. 1) äro vanligen mindre utvecklade. Of-

tast saknas de — hvilket dock äfven kunde inträffa pä F. mem-

branacea — och då de utvecklas, hafva de blott formen af trub-

biga knölar, en på hvar djurhuskant, på något afstånd från de

distala hörnen.

Avicularier och oviceller, som på den föregående formen sak-

nades, äro här temligen allmänt utvecklade. De förra (figg.

2—5) bibehålla, som förut är nämndt, djurhusens form och ställ-

ning och uppträda såsom en förkrympt början till den ena af de

två rader, i hvilka en äldre djurhusrad upplöser sig i sin till-
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växt; men deras framsida (mynr.ings-area) är något upphöjd öf-

ver sidoväggarnes ränder, med den distala halfdelen använd till

en rundad maudibel och den proximala halfdelen märkt med en

motsvarande rundel, som återfinnes — om också mindre — på

alla avicularieformer bakom mandibelns ledgång. Aviculariernas

längd varierar omkring 0,4 n^n.; till sin bredd öfverensstämma

de med de djurhus, i hvilkas rad de förekomma.

Ovicellerna (fig. 4) uppkomma genom enkel knoppning. Från

distala ändan af ett djurhus — så att dess bas sammanfaller

med denna, ehuru stundom något mindre — växer ovicellen in i

det närmast yngre djurhusets inre. Dess form är tillplattadt

rund, med en svagt markerad, längsgående kant från midten af

dess mynningsrand till dess topp. Från denna kant är ovicellen

streckad af parallela, böjda strimmor uti ectocysten.

Jemföra vi denna byggnad med de Brittiska författarnes Fl.

^hartacea, finna vi den hufvudsakligaste skillnaden utgöras af

borstens plats, hvilka enligt EuSKS figur (FL papyracea hos ho-

nom) intaga de distala hörnen af djurhusen till den nämnda for-

men. Häruti kommer denna således närmare FL membranacea,

och ehuru stamformen icke skulle synts oss tillräcklig att be-

grunda någon artskillnad, då vi äfven på andra ställen se Flustra-

stadiet såsom en utveckling från ett Membranipora-stKåxvim, böra

vi dock fasthålla den påpekade skiljaktigheten, så länge ej en

säker jemförelse bevisat fullkomlig öfverensstäramelse mellan den

sydligare FL cliartacea och denna arktiska form.

Dennas namn må för öfrigt tjena såsom ett uttryck för dess

ställning i formserien från Fl. membranacea till den mera kända

FL securifrons

— af de flesta författare upptagen under den yngre Linnéanska

benämningen FL truncata — med den redan af Ellis väl af-

tecknade och beskrifna stamformen.

Såvidt vi känna denna form, äro dess djurhus alltid borst-

lösa; eljest öfverensstämma de med den föregåendes. Avicula-

rierna, hvilka här äro inflickade mellan djurhusen i odelade rader,
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liil)('li;ill;i lik;il('(lcs .saiiiiiiii LjriiiiiHoi'iii, incii iii'd \;iiili^(;ii Ixityil-

li^t kortare: deras liiii^d varierai- iiiellaii 0,25 iiiiii. ocli O,!} iiim.

OvieelleiMia. (ül;. (3) äro iiiera, iit vecklade iin pa den förei^åonde

tbrmeii oeli förorsaka, (dmrii ohetydli;^, eii forilndring af djur-

liiist'ermen, derigenom att jiroximala delen af det djurhus, i

iivars iui-e en ovicell frän närmast yngre djiirliiis är inkilad,

blifver bredare och djurhuset sedermera jemnt afsmalnande till

sin vanliga bredd i den distala ändan. Den föregående formens

längsgående midtelkant och parallela streckning på ovicellen

återfinnes äfven här. Men utom dessa gemensamheter i bygg-

nad visa ovicellerna på Fl. securifrons vid basen af sin myn-

ning tvenne emot hvarandra inåt riktade processlika förtjock-

ningar.

Slutligen eger Fl. securifrons i öfverensstämmelse med den

högre utvecklingen af stamformen en kantbildning, hvilken vi

förut omnämnt. Här är den dock (fig. 7) icke afskilld från de

yttersta sido-djurhusen, utan bildas genom en förlängning af

dessa. Den utmärker sig för öfrigt genom de synnerligen tyd-

liga porerna såväl i mellanväggarne åt de närmast inre djur-

husen som utåt.

Flustra securifrons synes ofta vara ledad. Detta visar sig

isynnerhet vid basen af de sidoblad, som uppstå genom en del-

ning af samknoppens tillväxtriktning närmare en af sidorna. De

flesta af dessa sidoblad börja nemligen med endast två rader

djurhus och inknipas tvärsöfver till likhet med en ledgång. An-

nars dela sig bladen i mera jemnstora flikar; men äfven dessa

kunna visa liknande inknipningar vid början af en ny tillväxt-

period.

Från norra England till de nordligaste delarne af Spets-

bergen har Fl. securifrons sin utbredning. Vid Skandinavien

och längre norr är den funnen på 10—50 famnars djup, visser-

ligen — att döma efter Riks-Musei samlingar — icke synner-

ligen allmän, men stundom — sådan Intendenten Malm tagit

den vid Bohuslän — i qvartersvida buskar.

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Arg. 24. N:o 5. ,

"
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Vid sammanställning af (!essa tre Skandinaviska former

utaf slägtet Flustra med fyrkantiga djurhus finna vi visserligen

tillräckliga skiljaktigheter för specifik åtskillnad — och vi kunna

icke alltid vänta, att nutiden inom ett inskränkt område skall

framvisa alla stadier uti en sluten utvecklings-seiie, om hvars

forntid vi dessutom intet veta — ; men med Memhranipora-

Carbasea-Flustra-formevnsiS utveckling för deras stam åtfölja de

slutligen borstlösa och mera aflånga djurhusen i sina olikheter

de för Bryozoerna allmänt gällande reglerna för en utvecklings

fortskridande.

Med tungformiga djurhus förekomma vid Skandinaviens ku-

ster tvenne arter, hvilka emellertid äro, mera skillda från hvar-

andra, än hvad de äro från den föregående gruppen. Den ena

utaf dem,

Fl. papyrea,

har nemligen genom sina äfven i den distala ändan något ut-

dragna djurhus (fig. 9) sin största likhet med FL tnemhranacea

och saknar liksom denna både avicularier och oviceller: ägg-

bildningen försiggår äfven här uti djurhusen, der jag dock al-

drig sett flera än ett ägg.

G-enom sin stamform förenar den Gray's genera Carbasea

och Flustra, då den uppträder i båda dessa former — till och

med på samma lokal, såsom Torell tagit den i Hornsund vid

Spetsbergen från 40—60 famnars djup på ler- och stenbotten —

•

än uti förgrenade stammar med tunglika flikar (fig. 11), än mera

bredbladig och oregelbundet klufven.

Djurhusens storlek hafva vi uppmätt till 0,75 mm.—0,88

mm. Deras ectocyst är synnerligen genomskinlig; men i denna

ser man ofta öfver framsidan af den proximala, smalare djur-

husdelen en antydan till förkalkning, och då djurhusens hela

framsida vanligen är konvex, kommer denna art närmare intill

Escharinernas underordning. All borstbildning saknas på djur-

husen. Stammens kantbildning i randen af bladen (fig. 10) är isyn-

nerhet på Carbasea-formen serdeles utvecklad. Till skillnad frän

förhållandet på Fl. securifrons föilorar denna bildning här hela sin
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(Ijui'litis-jiatur i'llcf iir att tyda sasdiii liclt oili hallet ^'tihorf/iui'^

djiirlius utan andra, inro orj^'unci- än ncrv.systciiiet. Kantfii bil-

das således liiir af slutna, rcu', som till sin längd oftast mot-

svara unt^'ofär tvclinc djurliuslän^dcr, men också kunna nå 3—

4

sådana.

Denna art förekommer — enligt exemplar tagne af Prof.

LovÉN och enligt Intendenten Malms samlingar — vid Bohus-

län, men är, troligen der temligen sällsynt. Talrikast deremot

är den anträffad i de arktiska regionerna, isynnerhet de vid

Spetsbergen.

Den andra arten med tungformiga djurhus.

Fl. foliacea,

stod hos Linné främst såsom typen för detta slägte.

Den står emellertid mera ensam, skilld från de öfriga såväl

genom sin djurhusform, hvilken har den distala delen merajemnt

rundad, som genom det större antalet (5—4) af borst uti den-

nas rand. Djurhusen äro dessutom mindre: — mina mätningar

variera mellan 0,5 mm. och 0,7 mm. för olika djurhuslängder

inom samma stam. Avicularierna ^) äro deremot större, vari-

erande omkring 0,5 ram. i längd, och mera djurhuslika (fig. 12,

a; fig. 13, a; fig. 14), ett bevis, att differentieringen inom ko-

lonien är mindre framskriden. Ovicellerna -) har jag, liksom

BusK, blott sett utvecklade såsom små uppsvallningar (fig. 12, o).

Någon serskilt kantbildning utvecklas här ej, liksom också rot-

trådarne saknas på denna art, hvars uppväxt frän en krypande

skorpa — en förening af slägtena Membranipora och Flusti^a

hos BuSK — redan af Pallas beskrifvits. Dess förhållande

till de föregående visar sig emellertid i utvecklingsranden, der

djurhusen i ett stadium till sin form öfverensstämma med Fl.

membranacea.

') Jfr MoLL: "die Seerinde\ p. 52, der man finner en god beskrifning på dessa

organer, ehuru de blifvit förvexlade med ovicellerna {^'Heimchen").

2) Äfven dessa äro redan af Moll anmärkte, 1. c, not.
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Allmän vid Englands och Bohusläns (och södra-mellersta

Norriges?) kuster, på de mindre djupens stenar och andra hårda

föremål, synes Flustra foliacea saknas i de arktiska regionerna,

då vi icke funnit den vid Finnmarken eller Spetsbergen ').

Vid sidan af Flustridce ställa vi familjen

Cellm'iecB,

en utvecklingsriktning, i hvilken vi ännu kunna igenkänna JF'/^isi»'a-

typens djurhusform, oaktadt den stora skillnaden i stamform —
sådan den förekommer i nutiden — naturligtvis icke kan sakna

sitt inflytande på djurhusformen.

De fiustrina djurhusen stå nemligen här — då vi taga de

typiska formerna i betraktande — i sin quincunxstälhiing rik-

tade åt alla håll från stammens längd-axel, vare sig denna är

linie-formig, såsom på de runda, eller ett plan, såsom på de

tillplattade stammarne. I nutidens fauna, såvidt vi känna den-

samma, förekomma endast runda, ledade stammar. Den oledade

Vincularia, om hvars lefvande former vi isynnerhet böra hän-

visa till BUSK (i Quart. Journ. Micr. Se, N. Ser., vol. 1, p.

155), står visserligen icke långt härifrån men synes snarare

böra hänföras till en annan familj e-grupp, samlad omkring släg-

tet Biflustra. Huruvida Cellariéer med oledade, runda stam-

mar i forntiden förekommit, hvilka i så fall närmast vore att

söka bland D'Orbigny's Vincularina och Escharinella, synes

svårligen kunna afgöras med den kunskap, man ännu eger om

') Fabricii Flustra foliacea i Fauna Groenlandica är utan tvifvel en annan

art. Hvilken den är, kan svårligen med full bestämdhet afgöras. Hans be-

skrifning synes man komma närmast med en gissning på en torkad och för-

vittrad {eburnea) Bugula Murrayana. I sina senare anteckningar om den-

samma säger han: Mscrpt. H. 2, N:o 261, p. 274 — Kgl. Bibi. Kphmn.)
"Ob cellulas basi coarctatas utrinque spinosas non potest esse Fl. truncata

"auctorum, cui ceterum ligura laciniarum magis similis. Cellulae altera ])a-

"gina laciniarum tautum apertae sunt, altera vero clausre (ibique convexae et

"subannnulatae) licet aliud voluisse videntur auctores, utrinque cellulosam il-

"lam dicentes, anne igitur aliam speciem in mente liabuerunt, dum etiam

"figurae naturales non omnino quadrant, sed tamen auctae melius". Af de

Grönländska Bryozoer, som vi känna, är B. Murrayana den enda, hvilken

dessa ord kunna åsyfta.
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(Icssa. MiiM'llcrtiil \is,i ärxcii di' im IdVitiHlr ( 'flldrlrmin ofta,

siisom rcdiiii Hink och S'I'omc/ka aimiiiikl, luirdt f<)ikalka(](i

l('clgär.<i;ar, ott tillstäinl, i li\ilki't deras .stiiiiiinrin iiiiiiiiast pä-

miniior om lUi/r/ozauni. Ocksa- u[)i).stii dessa led^'aii^'ai' \>ii ott

sätt, som närmast }i;ör dem jemförlitjja med de inknipningar, vi

skola finna på det sistnämnda slägtet, nemligen genom en för-

skjutning af stammen under dess tillväxt, hvarvid äfven liär

visserligen en kalkartad ectocyst utbildas, som dock sedermera

vanligen afkastas. Att deremot Cellariéer i tillplattad, utbredd

Eschara-v'axt förekommit, visar det hithörande slägtet Melice-

rita. Och slutligen synes äfven nutiden ega en grupp utaf hit-

hörande former i Membranqjora-växt, för hvilka man enligt

prioritets-lagarne har att använda det af Gray uppställda ge-

nusnamnet Micropora, hvars djurhusform öfverensstämmer med

den, vi skola finna på den arktiska Cellaria horealis.

Med quincunx-ställningen följer den spiralställning, i hvil-

ken djurhusen komma till hvarandra, och med dessas samman-

ställning till runda stammar, liksom i kanterna af de tillplat-

tade stamformerna, följer en tillskärpning mot deras rygg till

en kilform, hvars egg är ställd mot stammens axel. Om avi-

culariernas och ovicellernas utveckling och morphologiska bety-

delse gäller detsamma, som om Flustriderna är anmärkt.

För det enda vid Skandinavien förekommande slägtet bibe-

hålla vi namnet

Cellaria.,

sådant detta redan af Lamouroux blifvit användt ^) och seder-

mera af D'Orbigny ånyo begränsadt. Till den grundliga hi-

storik öfver detta slägtnamn och dess synonymer, hvilken blif-

vit lemnad af Stoliczka -), vilja vi blott påminna, att namnet

Cellaria för första gången, såvidt vi veta, uppträder i en not

af Linné till pag. 1315 i tolfte upplagan af Systema Natiirw,

') "J'ai conservé le nom de Cellaire au groupe dont les Polypiers avaient pour

"type le Cellaria Salicornia, un des plus remarqixatles et des plus ancienne-

"ment connus": Hist. Pol. Cor. Flex., p. 125.

^) Novara-Expedition, 1. c, p. 143 etc.
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måhända såsom tryckfel, måhända såsom en rättelse — dock

utan angifven orsak — till Cellularia (Pall.), då han i texten

upptagit detta namn vid sin indelning af Sertularia. Seder-

mera användes det af Solandee, och de honom närmast yngre

författarne ända till och med Lamarck i samma betydelse som

Cellularia hos PALLAS. Hittills var det således alldeles obe-

rättigadt, och äfven Lamoüroux, som gaf dét en strängare be-

gränsning, hvilken ensam kan försvara dess bibehållande, hade

utan tvifvel — såsom D'Orbigny anmärkt — bort bibehålla

Cellularia, i stället för att låta detta namn helt och hållet för-

svinna. Men då nu det senare namnet vunnit sitt erkännande

på ett ställe, der någon förvexling med Lamouroux's Cellaria

ej kan förekomma, bjuda oss prioritetslagarne att använda detta

namn med den typ, Lamouroux sjelf föreslår för slägtet. Sto-

LICZKA deremot tager Cellaria (Tiibiicellaria) aereoiles till typ

för Cellaria och bibehåller, liksom Johnston och BusK, Sali-

cornia (Cuv.) för formerna med flustrina djurhus. Emellertid

finna vi hos BusK ^) en anmärkning, som visar, att han en gång

ändrat sina åsigter i Crag Polyzoa till likhet med D'Orbigny's;

och dessa äro utan tvifvel de rätta, dä vi annars med samma

skäl skulle förkasta t. ex. Flustra, hvilket namn infördes af

Linné uttryckligen endast för att ersätta Eschara -) men se-

dermera liksom detta vunnit en serskilt betydelse.

Af de nordiska arterna står den arktiska

C. horealis

i sin djurhusbyggnad närmast Flustrorna. Djurhusens framsida

bibehåller nemligen här äfven på de mest utvecklade exemplar

sin fyrkantiga form (pag. 17), upptill (med den distala ändan)

förlängd blott med den del, som upptages af det halfcirkelfor-

miga myniiingslocket och omfattas af det yngre djurhusets bas.

Denna omfattning tillhör dock endast den yttre delen: i stam-

mens inre stå djurhusen med ändkant mot ändkant, då deras

') Quart. Journ. Micr. Se, vol. VII, p. 65.

2) "Morbi homouymon" : Fn. Suec, ed. 2, p. 539.
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länutliiononisnitt |i;iiall('It iihmI IV;iiii.si(|;iii tili liiljc .if dct ciui.

djiirluiscts tryi'k iii<tt dct ;iiiilr;i i (|iiiiwiin\st;'illiiiiiL;cii lililvt;)-

iiitT (»eil Hier rlioiiihiskt jii liiiiifrc iiiat, tili dess dot i staiii-

iiuMis a\(>l samiiiaiikryiiipcs till cii liiiic. Ilvai'jc incllaiiviim.'

iiu'llaii (IjurluisiMi är niinnaro sin yttre kaut Lieiiuinlionad uf eii

liid utal' k()iiiiminikatians])orer. Fraiusidans ectocyst vi.sar deis

stöne, 1 oregelbunden quincunx ställda porer med upphöjda rän-

der, dels mellan dessa en större mängd mindre sådana, hvilka,

sedda från sidan, såsom på de yttre, upphöjda skiljoränderna mel-

lan djurhuseu, der de också äro mera utvecklade, synas såsom

upphöjda granulationer.

Djurhusmynningens nedre rand är böjd och. något upphöjd.

Vid mynningslockens båda hörn, dit öfre djurhusranden från

båda sidor uti rät vinkel inskjuter, är denna utvecklad till en

ledyta liksom vid en ginglymus. Man jemföre nu denna bygg-

nad t. ex. med en Microj^ora (Mevihranipora) stenostoma

(BUSK).

Oviceller hafva vi aldrig sett utvecklade. Avicularierna

sitta såsom tresidiga pyramider inkilade mellan toppen af det

äldre och basen af det yngre djurhuset eller, der en djurhusrad

fördubblas, uti vinkeln mellan det äldre och de tvenne yngre

djurhusen. De nå emellertid icke in till stammens axel, så att

den samknoppsklyfning, genom hvilken de uppstått, är att be-

trakta såsom sekundär, på samma sätt som för de interstitial-

bildningar, vi förut lärt känna på flera Cyclostomer. Avicula-

riernas framsida är rund, kort elliptisk, genom den triangel-

formiga mandibelns ledgång delad i tvenne halfvor och med den

nedre delen använd till mynning, så att mandibelspetsen i slu-

tet tillstånd är nedåtriktad.

Djurhusens längd varierar omkring 0,9 mm. och deras myn-

nings bredd är ungefär 0,22 mm. Aviculariemandibelns bredd

är ungefär 0,15 mm.

Cellaria borealis är serdeles allmän vid Grönland. Från

Spetsbergen hemfördes den 1861 af Svenska Expeditionen, ehuru

icke talrik. Vid Finnmarken är den ännu ej funnen.



386 ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR, 186 7.

Den vid Skandinavien förekommande

C. fistulosa

undergår, som bekant, vigtigare åldersförändringar, hvilka redan

blifvit antydda af Ellis, sedermera ånyo påpekade af Mac-

GiLLiVRAY och Couch, men först i Busks figurer ') finna ett

säkert uttryck. Redan CoucH jeraförer dock' det yngre stadiet

med djurhusforinén på Flustra foliacea, då mynningen liar sin

plats nära vid djurhusets topp och då den öfre (distala) delen

af dettas framsida är rundad.

Den senare, rhombiska formen, som visar sambandet med

Melicerita, -) uppkommer med djurhusens förhöjning under deras'

tillväxt i riktning fiån stammens axel snedt uppåt. Den öfre

djurhusändan blifver nemligen förlängd — och dervid utvecklas

ovicellen, — den nedre inknipen genom de närmast äldre (nedre)

sido-grannarnes utvidgning på midten, och mynningen får på

detta sätt sin plats vid midten af djurhusets framsida.

På denna art, hvars djurhusform är att anse såsom den

typiska för Cellariéerna, uppträda i mynningarne dessa ledgångs-

tänder, hvilkas karakteristiska betydelse af BuSK {Crag Poly-

zoa) blifvit framhållen såväl för Cellaria som för Melicerita.

Djurhusens ectocyst ;ir tätt granulerad och hårdt förkalkad,

denna förkalkning ofta utvecklad med den af BuSK anmärkta,

längsgående, böjda listen från djurhusspetsen ofvan mynningen

nedåt på hvar sida om denna. Ovicellmynningen har jag på

nordiska exemplar blott några få gånger kunnat finna, och då

endast såsom en obetydlig, rund öppning. Avicularierna intaga

samma ställning som på den föregående arten, men deras myn-

ning bibehåller djurhusmynningens form.

Cellaria fistulosa är för öfrigt betydligt mindre än C. bore-

alis, dess djurhusmynningar visa blott den halfva bredden mot

') Cat. Mar. Pol. Brit. Mus., tab. LXIV, figg. 1, 2.

^) Vi se således, att man ingalunda beliöfver antaga ett serskildt slags knojjp-

ning ("sidoknoppning") för att förklara detta slägtes djurhusställning.
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dennas, och atniiiistoiic liiir i iKinlrn tiiTMits a, dess .staimiiar

niiiidTc ncli dessas leder snialaTc.

Vetenskapen saknar en direkt oliservation till ett säkert

fastställande at" utveckiiii^stTtrhallandet mellan M(')nl>r<mij)ora-

växten och de öfriga stamformerna inom denna familj, hvars

ålder dessutom gör det mera antagligt, att detta är att finna

på geologiens område. Men der kan svaret på denna fråga

först genom ett helt nytt studium vinnas, då man verkligen fä-

ster sig vid djurhusforraen och dess förändringar, sä som Wests

teckningar till BUSKS Crag Polyzoa visa vägen ^). Att dess-

förinnan föreslå någon indelning af familjer, då man ännu icke

ens kan ega någon föreställning om dess formrikedom, kan ej

vara vår afsigt; men olikheten mellan de båda arter, hvilka vi

liär haft att framställa, gifver den förmodan, att de båda kunna

vara typer, hvar för sin afdeining. Hurudant dessa afdelnin-

gars förhållande till hvarandra kan vara, och huru Cellariéerna

kunna förhålla sig till de öfriga Flustrmerna, står yttei-ligare

att finna genom en jemförelse med

Membraniporidce,

hvilka talrikare förekomma i nutidens haf och der uti mera

vexlande utvecklingsförändringar, ehuru äfven de, såvidt vi känna

dem, synas qvarstå såsom enstaka qrarlefvor af en fordom större

familj, så att vi äfven här måste göra samma anmärkning: vår

kännedom om familjens begränsning är ännu osäker.

I sina typiska foimer bibehåller denna familj den flustrina

djurhusformen; men i olika utvecklingsriktningar närmar den sig

såväl till de följande Escharinerna som till Cellulmnnerna. Att

under sådana förhållanden finna en för dessa olikheter gemen-

sam karakter, låter knappt tänka sig, såvidt man ej tager ut-

vecklingshistorien till hjelp, och vi skola se att denna visar —
om också mer och mindre tydligt — ett för alla hithörande

') Man eriudre sig blott, hvad man före dessa visste om Melicerita, ett slägte,

som dock bearbetats af Milne-Edwards.
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former gemensamt ursprung från ett Täta T'M^osa-stadium. Till

skillnad från Flustrorna, med hvilkas utbredda, skorplika sta-

dier en förvexling närmast vore att frukta, kunna vi dock an-

föra den i allmänhet starkare förkalkningen och borstbildningen

på djurhusen och aviculariernas mindre djurhuslika form och

tydligare framträdande såsom sekundära organer.

För att visa, på hvad sätt detta gäller, välja vi en liten

koloni (fig. 21) af Membi^anipora trifolium, som vuxit utbredd

på en Eschara Icevis frän Norriges kust och af Sars blifvit

lemnad till Zool. Museum i Köpenhamn. Det första djurhuset

är rundt som en Täta rugosa — sådan V. Benedex beskrifvit

dennas djurhus, der de förekomma ensamme — men hårdare

förkalkadt, och der de yngre djurhusen i sin utveckling tryckt

detsamma, är det kantigt. Dess runda mynnings-area är unge-

fär 0,14 mm. i diameter och saknar nu alla borst. Det när-

mast yngre djurhuset är mera aflångt, med en längd på sin

mynnings-area af ungefär 0,21 mm. Det i åldern tredje djur-

huset har ökat denna längd till 0,28 mm. och sex borst sitta

ännu qvar uti mynnings-areans rand. Dessa tro djurhus stöta

temligen tätt intill hvarandra med sina mynnings-areor, bero-

ende derpå, att dessa senare i det närmaste upptaga hela deras

framsida. De representera den ursprungliga typen för en Mem-
hranipora, der denna står de utbredda Flustrorna närmast. Men

på de yngre djurhusen, som dessutom tilltaga i storlek, utveck-

lar sig vid den proximala ändan af mynnings-arean en uppåt

sluten, konvex del, motsvarande den nedre, rörformiga delen,

hvilken utmärkte Cellularinernas djurhus. Ofvanpå denna del

utvecklar sig genom enkel knoppning ett avicularium, hvilket

)dock på detta exemplar ej hunnit längre än till formen af en

rundad uppsvallning och nu, i torkadt tillstånd, i toppen är öppet

med ett ungefär 0,08 mm. stort hål. Samtidigt härmed förändras

formen på mynnings-arean, då denna i sin proximala ända utvid-

gas och borsten i dess rand endast uppträda på dess distala half-

del. Men med denna utvidgning följer äfven en inkräktning af den

hinn-artade mynnings-arean genom en tillplattad kalklamell öfver
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dennas proxiniala dcl. Denna lamell ( in\ nniiiLis-arcans /ürk-

laincll) l'iirtskrider i sin u(\ccklinii Inat IVan areans rand med

liibeliaihinde ;it' den rmidadt trid^anti^'a t'orim.'ii pa, den iinnn

hinnartade ilelen. Längre liar oj denna koloni Innmit i .sin ut-

veckling' — ty slidan don är tecknad till randen at dot ena

hallet, sådan var den riindtoin i sin iieriferi - men i HlJSKS

Cray Pohjzoa (Tab. III, lig. 1) so vi dess vidare fortsättning.

Exemplet visar, huru stora utvecklingstorändringar vi kunna

vänta att tinna tor arterna inom slägtet

Memhranipora

;

men det gifver oss också en vink om dessa arters naturliga an-

ordning, då de visserligen icke bilda en oafhruten utvecklings-

serie — så som vi ej heller kunna vänta inom nutidens fauna —
men i sina karakterer motsvara mer eller mindre framskridna

stadier inom denna utveckling.

Främst vore då att ställa V. Benedens slägte Täta, der

detta förekommer uti enstaka djurhus, hvilka vi rätt ofta fun-

nit hiir i norden. Dessa djurhus (fig. 22) äro ringformiga, med

randen upptill rundtorn kransad af borst. Den något konvexa

djurhusväggen har ectocysten genombruten i enradig rutform,

derigenom att den fläcktals svagare förkalkats, i^tt dessa djur-

hus emellertid endast äro början till sammansatta kolonier, fram-

går redan af V. Benedens skildring^); men då de förekomma

på ställen, der flera 3Ienibra7iipora-a.rter uppträda, och af dessa

isynnerhet M. liiieata och M. pilosa, liar man svårt att afgöra,

till hvilken af dessa de äro att hänföra, emedan de mera ut-

vecklade kolonierna '-) vanligen visa dem med aff'allna borst och

') Hvilken Meinbranipora-s.\:i V. Beneden liaft framför sig, då han beskref

Täta rugosa, låter svårligen bestämma sig. Otydligt har exemplaret varit

genom sand-afsättning ofvanpå djurhusen, och detta inträffar oftast med M.

craticula, M. lineata och M. spinifera, men den runda formen på mynnings-

areorna i hans figur påminner snarare om M. pilosa.

^) Der de dessutom icke alltid förekomma, emedan den ena kolonien redan i

sitt första djurhus kan stå sin typiska form närmare, än hvad andra kolo-

nier stå, liksom dess fullständisa utveckling kan fordra ett mindre antal
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genom den fortsatta knoppningen och hårdare förkalkningen mer

eller mindre förändrade. Blott direkta observationer kunna här

gifva ett säkert utslag. Borstantalet varierar betydligt: — så

t. ex. se vi dera på de två exemplaren (från samma lokal) vara

11 och 16 — ; men dessa olikheter kunna svårligen tjena till

ett säkert bestämmande af arten, då äfven de utvecklade kolo-

nierna i detta hänseende variera allt från början. Troligen till-

hör dock det mindre borstantalet en M. pilosa och det större en

M. lineata.

Denna sistnämnda art förekommer äfven uti nordens haf,

ända upp till Spetsbergen, uti tvenne former, hvilka af Alder
vid England blifvit urskillda såsom M. craticula och M. lineata,

men i otaliga mellanformer närma sig hvarandra, så att grän-

sen dem emellan blifver omöjlig att med bestämdhet fasthålla.

I sina extremer låta de emellertid godt urskilja sig. M. crati-

cula vore då den minsta — med de elliptiska mynningsareornas

och ovicellernas bredd = 0,17 mm.—0,18 mm. — med det stör-

sta antalet borst (13—15) i mynnings-areans rand, och af dessa

de på den proxiraala djurhusdelen tätt inböjda mot hvarandra,

de på den distala deremot uppåt riktade och det andra borst-

paret (i ordning från den distala ändan) med den svängning,

hvilken vi förut anmärkt vid Bugula Murrayana. De inåt ned-

liggande borsten äro alltid något tillplattade, de uppresta der-

emot hafva ett rundt lumen. De i koloniens början såsom van-

ligt mera divergerande men sedermera mera parallela djurhus-

raderna visa sina mynnings-areor mer eller mindre åtskiljda ge-

nom utvecklingen af den proximala djurhusdelen, der denna ej

täckes af den runda ovicellen från det äldre djurhuset, hvilken

vanligen visar en temligen jemn tvärribba, eller af det sned-

stående aviculariet, hvars spetsiga mandibel är tillbakariktad (i

slutet tillstånd vänd mot koloniens centrum) och på de minsta

djurhus och dessa i mindre vexlande former: d. v. s. icke alla kolonier ge-

nomgå alla utvecklingsstadier; ett förhållande, hvilket man påträffar inom

hela Bryozo-klassen. ^
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exemplar, vi ii|i|uiiätt, \iil sin has hall m lircild af (),().")."> iiiiii.

AL lineata (loiiMiiot vuil' don större. Största bredden pa dess

mynninü;s-are()i-, livilka. dossiitoni ätVcn i tVirhallandc till länf^den

äi'O bredare, kan ii|)|)niätas ända till 0,26 inni. Borstens antal

(7—11) är mindre, och dessa, äro alla, mera uppåt resta och

med riindt lumen. (3vicellernas bredd är |ia denna l'orm 0,2.'i

mm. AvMcularierna äro dock. i allmänhet större och bredare:

det otVannämnda måttet för dem stiger här ända till 0,09 mm.

Men mellan alla dessa m.ått och förhållanden, kunna, som

nämndt, flerfaldiga öfvergåugar framdragas, och så är det ock

med den mest framträdande formskillnaden, hvilken är att hemta

från ovicellen men låter förklara sig så^Som en åldersförändring,

om man jemför ovicellerna på mera utvecklade och fullstän-

diga kolonier af en M. lineata. I början äro nemligen ovi-

cellerna jemnt runda, med en jemnt böjd eller vid midten mot

mynningen spetsig tvärlist öfver midten af ovicellen eller närmare

mynningsranden. Med åldern och utvecklingen (så att denna ka-

rakter som vanligt starkare framträder på de yngre delarne af en

äldre koloni) höjer sig emellertid ovicellens midt, och den får då

på sin framsida ifrån mynnings-randen ett trekantigt, stundom

t. o. m. konkavt fält. Under den fortskridande förkalkningen

(fig. 23) ser man ofta på livar sida af ovicellen en fläck, som

påminner om en liknande teckning på ovicellerna till Cellularia

scahra. Såsom vi skola se, är denna ovicellernas utvecklings-

förändring med alla dess olikheter —- stundom skenbarligen kon-

stanta och karakteristiska för en eller annan koloni — inga-

lunda egendomlig för M. lineata, utan återfinnes på flera former

inom detta slägte. Med ovicellens utveckling såväl på M. cra-

ticula som pä M. lineata vrider sig vanligen avicularie-spetsen,

som annars är tillbakavänd, framåt (mot koloniens periferi).

Likväl beror detta äfven af utvecklingen utaf den proxiraala

djurhusdelen, ofvan hvilken aviculariet uppstår, så att der denna

— såsom i allmänhet på de yngre delarne af de mindre kolo-

nierna — är mera utvecklad, der har ock aviculariet mera plats

att bibehålla sin ursprungliga riktning och är då snedstäldt.



392 ÖFVERSIGT AF K. VBTENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR, 186 7.

med spetsen riktad åt sidan. De längre framskridna kolonierna

visa emellertid vanligen — då de utvecklas till ett fastare kolo-

niallif och icke upplösas till Mollia- eller Hippothoa-YSixt —
en återgång i det hänseendet, att denna upptill slutna, proxi-

mala djurhusdel ånyo förminskas, och avicularierna äro då mera

konstant framåtvridna, der oviceller uppstått. Såsom äfven Ål-

der anmärkt, kan M. lineata med ovicellernas utveckling äfven

få tvenne avicularier på hvarje djurhus.

De båda här ifrågavarande formerna likna hvarandra i sitt

växtsätt och dettas förändringar, som visa sig dels i den skorp-

lika koloniens upplösning till Hippothoa-YdiXt, dels blott i en

glesare djurhusställning — MoUia-växt. I sammanhang med

denna senare står troligen den sammansättning af skiljoväggarn

e

mellan djurhusen, hvilken visar sig på koloniens baksida, da

man lyckas löstaga denna oskadad från dess fäste. Skilj oväg-

garne synas då areolerade: de äro nemligen sammansatta af en

rad utaf slutna, aflånga, nedåt bredare rum, i det närmaste

liknande dem, hvilka vi afbilda för en följande formgrupp

(fig. 38). .

Skillnaderna mellan M. craticula och M. lineata låta med

lätthet inrymma sig inom gränserna för utvecklingen; men som

redan många gånger är anmärkt, kunna dennas stadier ofta ega

en tydlig sjelfständighet i sitt uppträdande, och icke alltid visar

det mera utvecklade stadiet någon motsvarande del till de min-

dre utvecklade. Den typiska M. lineata, som på detta sätt till

och med oftast saknar någon craticula-åe\ '), tillhör här i nor-

den mera de boreala trakterna, der den är vanlig att finna på de

mindre djupens alger; M. craticula dereiuot, som dock icke sak-

nas på de nämnda ställena, blifver den öfvervägande formen på

') Ett exempel, huru en sådan craticula-åe\ till en lineata kan förekomma
lemnar oss emellertid troligen redan Moll i sin beskrifning af den hithö-

rande Eschara seäecimdentata, hvilken fått de väsendtligaste karakterer af M.
craticula, till dess han omtalar ovicellernas utveckling, då borst-antalet för-

minskas till 6 eller 8, således mera öfverensstämmande med M. lineata, hvars

djurhusform äfven synes hafva förelegat honom, dä han tecknat de mera,

runda mynnings-areorna.
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(lo steint' (Ijiipcii ocli i (l(! arktiska liatVen. StiiiKloiii, s.isoin

iitVfii vid Spetsbergen (pa skifferstenar frän Green-Ilarbour, eii

\ik af Istjorden), se vi dem bredvid livarandra. De förekomma

IUI ock uti en mängd variationer, som dels förena dem med

livarandra, dels visa deras förliållandc till öfriga former. De

torra kan nian liimpligast anmärka och ordna efter mätningar,

ty ju större koloniens delar blifva i en M. ci'aticula, desto mera

närma de sig ock till formen för M. lineata. Säsom ett exem-

pel kunna vt anföra en il/, cj-aticula från Bohuslän, hvars avi-

cularier vid mandibelns bas uppmättes till 0,08 mm:s bredd.

Ifrån djurhusens storlek, borstens antal och ställning, oviceller-

nas form, de större eller mindre avicularierna och den svagare

eller starkare förkalkningen skulle man lätt kunna hemta ka-

rakterer, hvilka för en eller annan koloni vore så konstanta,

att de väl kunde synas berättigade till att utmärkas med ett

eget namn. Men icke nog dermed: både M. craticula och M.

lineata kunna följas på afvägar åt andra håll.

Den förstnämnda har nemligen sina första djurhus i kolo-

nien öfverensstämmande med den utveckling till M. trifolium,

hvilken vi ofvan anfört såsom ett exempel, blott att borstan-

talet i allmänhet är 6—7 på hvar sida af mynningsareans rand.

M. trifoliicm antog emellertid snart den rundadt trekantiga for-

men på sina mynnings-areor, och när man dä — såsom vi sett

en koloni pä en Grammaria från 45 famnars djup på stenig

botten utanför Verlegen-Hook, norr om Spetsbergen — finner

kolonier af i O—12 djurhus med cixiticula-fovm men endast med

7 borst i mynnings-areans rand och dessa tydligt ledade vid

sin bas, karakterer som snarare tillhöra M. trifoUum, visar det

sig, att craticula-fonnen kan ega en annan betydelse, än hvad

framgår ur dess förhållande till M. Imeata. Ännu mera be-

styrkes detta påstående, då vi finna mera utvuxna craticula-

kolonier förändra formen på sina mynnings-areor till likhet med

M. trifolium. Så t. ex. se vi tvenne kolonier på en Ascidia

från lerbotten på 20 famnars djup i Advent-Bay vid Spetsber-

gen, af hvilka den ena bibehåller typisk craticula-iorm. med
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mynnings-areor af 0,24 mm:s längd och 0,117 mra:s största bredd.

En annan koloni deremot har mynnings-areorna på sina djurhus,

hvilka för öfrigt likna de förra, utaf den utvidgade formen —
d. v. s. gående till formen för M. trifolium — så att längden

här kan uppmätas till 0,265 mm., medan största bredden ökas

till 0,177 mm.

En förändring, som är gemensam såväl för craticula- som

lineata-ioriWQXwdi, är utvecklingen af den hufvudsakligaste ka-

rakter, med hvilken BUSK urskiljt sin

M. Sophice,

en vid Spetsbergen serdeles allmän form, växande på stenar och

snäckor på 10—30 famnars djup. Denna uppkommer derige-

nom att i stället för det främsta borstparet utvecklar sig ett

avicuiarium (figg. 24 och 25), på hvar sida om djurhusmynnin-

gen, således, då ovicellen är utvecklad, vid hvart af dennas

nedre mynnings-hörn. Det stora aviculariet förekommer eller

saknas på skiljda ställen inom kolonien, på samma sätt som

annars är det vanliga förhållandet. Borstens antal och ställ-

ning i mynnings-areans rand finnas stundom öfverensstämmande

med de typiska M. craticula och M. Uneata; men det vanliga

förhållandet — liksom det vanligast är M. Uneata, som visar

denna förändring — är det att borsten sitta glesare och saknas

på de flesta djurhus. Ovicellformen vexlar efter de regler, vi

ofvan anfört för denna grupp; men då *Sop/w'flg-formen i all-

m.änhet är hårdare förkalkad, är också tvärlisten öfver ovicel-

lerna starkare utvecklad. Det är denna form, i hvilken M. li-

neata får den proximala delen af mynnings-arean utvidgad, och

kommer då, när dessutom borsten och det stora aviculariet sak-

nas, så nära PoiiiUetii-sta.d[et inom M. i^/emm^w-gruppen, att

endast mynnings-areans täcklamell på detta sistnämnda kan ur-

skilja da båda formerna. Då deremot M. Uneata med Sophice-

formens avicularie-utveckling bibehåller en mera elliptisk form

på sina mynnings-areor, kommer den närmare intill en motsva-

rande förändring af M. unicornis, och såsom karakteristiskt för
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dciisainina liar man dii, att använda aA'iciilaricrna. De sina, avi-

culariorna uti niyiiniii<j;s-ai'('ans rand liaf\a nemlifrcn sin .sjK^ts

riktad mot koloniens periferi, mot ovicellen, då denna är ut-

vecklad; de större avicularierna, som hatVa sin plats på djur-

husens proximalå del, äro vanligen svagare utvecklade. Stun-

dom saknas också dessa senare, ehuru de åter på andra kolo-

nier och stundom delvis på en koloni kunna uppträda starkare.

Med ovicellens utveckling blitVa de ock, som ofvan nämndt,

framätvridna, med spetsen vänd mot koloniens periferi.

Slutligen kan en icke ringa grad af förändring i utseendet

af dessa former åstadkommas genom den starkare förkalkningen,

som i allmänhet är mera utmärkande för de arktiska Bryozo-

formerna. Så förekommer på snäckor vid Spetsbergen en line-

ata-fovm (fig. 26) med aflånga djurhus, utan avicularier, med

hårdt förk^^lkade djurhusväggar, med bibehållande af ett stort

antal borst (14— 16) i mynnings-areans rand och med krithvita,

runda eller uppåt spetsiga oviceller. Hvad dock isynnerhet gif-

ver den ett egendomligt utseende, der den icke blifvit skadad,

är förhårdningen af den eljest mjuka täckmembranen öfver myn-

nings-arean, som stundom till och med kan förkalkas, ehuru

den äfven då bibehåller en gulaktig färg. Emellertid förekom-

mer den äfven utan alla borst och utan märken efter dylika:

sädan var en gren i Hippothöa-växt, till hvilken randen af en

bland dessa kolonier upplöst sig. Här är emellertid mynnings-

areans rand oförändrad, blott mera tydligt granulerad — såsom

alltid vid Memhraniporornas hårdare förkalkningar — ; men ofta,

och isynnerhet på den hårdt föikalkade *SopAzflg-formen (fig. 27)

blifver mynnings-areans rand förtjockad inåt, tillplattad och inåt-

sluttande eller ännu vanligare konkav.

I det väsendtligaste med samma djurhusform som M. lineata

förekommer vid Spetsbergen en form, hvilken vi tro oss utan

misstag kunna hänföra till den af HiNCKS beskrifna

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Arg. 24. N:o 5. 10
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M. discreta.

Af denna form känna vi dock endast en mindre koloni,

utbredd på en Bcdanus, tagen af Malmgren från 20—30 fam-

nars djup uti Bellsund. Ett så obetydligt material gifver oss

föga upplysning om formens föränderlighet, och för HiNCKS sy-

nes den hafva varit ännu mindre bekant. Djurhusen, de flesta

med 12—14 borst i mynnings-areans rand, som är mera än

vanligt granulerad, visa, som nämndt, för öfrigt en typisk line-

ata-form. De stå spridda uti rader — i början af kolonien

såsom vanligt och sådan den förelegat HiNCKS, uti spridd ord-

ning — en MoUia-YdüXt, som närmar sig intill Hipjyothoa-växten

och hvilken vi återfinna hos dennas närmaste motsvarighet uti

kolonial-sammansättning, nemligen Membixtnipora nitida. Men

mellan dessa spridda djurhus finnes qvar från samknoppslifvet

en tunn utbredning, som förmedlar kommunikationen dem emel-

lan och visar ytterligare sin ursprungliga betydelse af en sam-

knoppsdel, då den mellan de mera spridda djurhusraderna upp-

tager rader af avicularier, hvilkas ställning åter synes göra dem

morphologiskt liktydiga med djurhusen (fig. 28). Ovicellerna

äro jemnt runda, med tvärlisten ställd straxt ofvan mynnings-

randen och i midten tillspetsad, med spetsen tillbak ariktad öf-

ver ovicellens mynning, så att tvärlisten ofta — då man ser

kolonien framifrån — får utseende af att vara ovicellens egent-

liga mynningsrand (fig. 28, a), hvilken då undanskymmes af

densamma. Avicularierna stå vanligen, som nämndt, uti rader

eller ock spridda på den plats djurhusen eljest intaga. Fullt ut-

vecklade äro de langa som dessa, men i sin yngre ända kilfor-

miga som en spetsig båtstäf. Deras mandibel är också spetsig

och temhgen starkt böjd. På ett ställe inom kolonien hade ett

avicularium af betydligt mindre dimensioner fått sin plats vid

sidan af en ovicell, i samma storlek och ställning som den för

M. lineata vänliga, der oviceller utvecklats; men trots en sådan

likhet synes dock detta mindre avicularium, som saknades vid

alla öfriga oviceller, snarare vara att betrakta såsom en för-

krympt början till den derpå följande raden af större avicularier.
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Denna t'raga måste vi diick Icnina, ()l)(\svar;i(l, cliiiru (hi.ss lös-

ning genom en direkt observation om uppkomsten af det min-

dre aviculariet vore vigtig, emedan dettas ställning häntyder pä

en knoppning af andra ordningen, under det de stora avicula-

rierna snarare synas tillhöra första ordningens knoppning (sara-

knoppsklyfningen), såvida ej äfven dessa senare af utvecklings-

iiistorien skulle kunna visas vara enkla knoppar ofvanpå en

sluten samknoppsdel mellan djurhusraderna.

Då denna form blifvit funnen vid Spetsbergen och södra

England, har man skäl att vänta dess upptäckande äfven i mel-

lanliggande haf och uti flera utvecklingsstadier och förändringar.

I sådant fall skall man ock kunna bättre bedöma dess förhål-

lande till de öfriga formerna; men redan med vår nuvarande

kunskap om densamma synes man med temligen god säkerhet

kunna yttra sig derom. Den hufvudsakliga skillnaden från M.

lineata består nemligen uti avicularie-utvecklingen — ty äfven

den andra, af HlNCKS framhållna karakteren: "mynnings-areans

rand delad uti vanligen 16 flikar, hvardera bärande ett borst",

återfinnes äfven på M. lineata, om också jemte granulationen

icke i lika hög grad utvecklad uti motsvarande förkalknings-

stadier — men dessa stora avicularier synas äfven kunna ut-

vecklas inom M. Flemingn-graT^Tpen, utan att djurhustypen i

något väsendtligt förändras ^) och således snarare kunna tydas

såsom utmärkande ett variationssätt än såsom en sjelfständig

formutveckling.

I en temligen hård förkalkning förekommer vid Bohuslän

en form (fig. 29), som till sina karakterer öfverensstämmer med

M. Pouilletii, sådan Ålder begränsat denna, för hvilken han

dock genom ett misstag användt ett oriktigt namn. Genom

sina aviculariers mot koloniens centrum (bakåt-) riktade spet&

skiljer den sig emellertid såväl från Ålders som från Wests

teckningar. Den visar sig också vara en förkalknings- och ut-

vecklings-förändring af /mgaia-typen, dit den elliptiska formen

') Se BusK, Cat. Mar. Polyz. Brit. Mus., tab. LXXXIV, fig. 3.
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på mynnings-areorna hänför densamma. Såsom ofta är hän-

delsen, har den blott bibehållit de två främsta paren af borst

i den granulerade kanten af mynnings-arean, hvars längd är

ungefär 0,4 mm. mot en bredd, som varierar omkring 0,26 mm.

Oviceller hafva ej varit utvecklade på den koloni, af hvilken vi

här afteckna några djurhus; men det är naturligt, såsom vi re-

dan ofta sett, att den elliptiska formen på mynnings-arean med

dessas utveckling förändras till mera qvadratisk. Avicularierna

äro temligen konstanta, ehuru de som vanligt ofta ku na sak-

nas, ett eller två på den proximala djurhusdelen. De äro svagt

utvecklade, men detta är ofta en följd med den starkare för-

kalkningen, på samma sätt som denna måhända äfven beroende

af yttre omständigheter, liksom om dessa försvarsorganer stun-

dom vore mindre behöfliga.

Hvad denna form har att betyda, visar emellertid en an-

nan koloni, som vuxit på en Modiola fråri Nordsjön (Lovén).

Denna koloni är deremot svagt förkalkad, men också helt ung,

och den täta granuleringen gör det troligt, att den med åldern

skulle blifvit lika hårdt förkalkad som det, förra exemplaret.

Den visar emellertid en fullständigare bild af utvecklingen, oak-

tadt dess början är förstörd. De äldre djurhusen hafva således,

i enlighet med atvecklingarne, flera borst i sin mynnings-areas

rand. Sedermera har den vuxit en sträcka med samma form

som det föregående exemplaret; men ytterst på de yngsta djur-

hus, som ännu äro i behåll, har den erhållit oviceller och den

ofvannämnda djurhusförändringen. Tyvärr hafva de avicularier,

som vid några af dessa utvecklats, blifvit skadade, På en

Ascidia deremot från Gullmaren fortsattes denna utveckling

ännu längre uti tvenne kolonier af denna Pouilletii-form. Den

ena kolonien har sina oviceller utaf den första, mera jemnt

runda och släta formen, föga förkalkada och med tvärlisten blott

svagt markerad. Här äro emellertid avicularierna bibehållna

oskadade, och det visar sig nu tydligt, att deras spets, som va-

rit tillbakariktad eller vänd åt sidan, der oviceller saknades,

^^„jmed dessa senares utveckling äfven på denna form vrides framåt,

W' '

^'•.>>
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så att den vänder si«^; mot koloniens periferi. l)(;ii ;indr;i ko-

lonien på samma Ascidic. har likaledes i sin början den PouiL-

A;///'-bygo;nad, vi här aitecknat, ehuru ej så starkt fVirkalkad;

men slutligen får den sina ovicellers tvärlist starkare markerad,

livarvid äfven ovicellerna mera utvecklas at sidorna, så att de

få ett mera tillplattadt utseende med en konkav yta mellan

mynningsranden och tväilisten. Då nu äfven avicularierna blif-

vit något större, hafva vi här en tydlig utveckling från M.

Pouilletii-hyggnRåen till

M. unicornis.

Denna är här i norden temligen allmän på de större dju-

pen vid Bohuslän, men ännu mera vid Spetsbergen. Afven

för den är det Ålders bestämning, som gäller vid artsbenäm-

ningen, ty Flemings beskrifning måste alltid qvarlemna osäker-

het och hans citat af Müllers Fl. memhranacea såsom syno-

nym häntyder på en annan form.

Den hufvudsakiigaste karakteren för M. unicornis är rikt-

ningen och den stora utvecklingen af aviculariet på den proxi-

mala djurhusdelen. Dettas spets (fig. .30) är nemligen riktad

snedt åt sidan eller mot koloniens periferi och alltid mera upp-

rest, än hvad vi sett på de föregående iüemirampora-formerna.

Hela kolonien är dessutom starkare byggd och förkalkad, hvil-

ket visar sig isynnerhet på dess baksida. Ofta finner man den

nemligen, t. ex. der den vuxit på Serttdarior, utbredd öfver des-

sas grenvinklar och med koloniens baksida fri (Hemeschara-

växt). Denna visar då en temligen stark ectocyst på de här

irreguliert fyrkantiga djurhusen och är genomborrad af porer.

På koloniens framsida undergå djurliusen i afseende på

mynnings-areans form och dennas rand liksom i afseende pä

ovicellens form samma förändringar som dem vi sett på den

hårdare förkalkade M. lineata, blott att tvärlisten på ovicellen

förblifver mera jemnt böjd, oaktadt den tidigt är starkt mar-

kerad. Borstantalet på de typiskt utvecklade djurhusen är ett

eller två par i mynnings-areans distala ända. Randen af myn-
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nings-arean är vanligen bred och starkt granulerad. Mynnings-

areans längd, der oviceller varit utvecklade, är uppmätt till

0,33 mm.—0,4 mm.

Förhållandet till M. lineata kan ännu vidare uttryckas ge-

nom en form från New-Foundlands-banken och Spetsbergen,

hvilken enligt D'Orbigny's efterlemnade samlingar visat sig

vara hans (Reptoßustrella)

M. americana^

utmärkt genom en avicularie-utveckling, som motsvarar den på

ofvannämnda M. Sophice. De stora avicularierna blifva här då

ännu mera uppresta (fig. 31) med sin spets, och de små, som

ersätta det bakre af de båda borstparen i distala ändan af

mynnings-areans rand, hafva spetsen tillbakariktad. Detta se-

nare förhållande jemte den, såvidt vi veta, konstanta frånvaron

af borst vid den proximala delen af mynnings-arean skiljer

denna form från den till M. lineata hörande Sophias-formen.

Djurhusen blifva dessutom i allmänhet större, så att man, om

också undantagsvis, kan mäta raynnings-aréor af 0,62 mm:s

längd; och den minsta bredden, straxt vid ovirellmynningen, är

0,25 mm.—0,27 mm.

Sammanställa vi de nu nämnda Membranipora-formevnai, se

vi emellertid, att M. lineata och M. unicoomis, trots de olik-

heter man kan påvisa, bibehålla i det väsendtligaste samma

djurhustyp. De gå bredvid hvarandra i utvecklingen, och på

flera ställen komma de hvarandra till mötes. Den senare är

också utan tvifvel, med den kunskap vi ega om öfriga Bryo-

zoers formförhållanden, snarast att betrakta såsom en mera ut-

vecklad djupvattensform af den förra och i enlighet dermed

meia egendomlig för de arktiska hafven. Men ännu återstår

olikheten uti småaviculariernas riktning på deras Sophiw-formev

oförklarad. Med tillhjelp af denna skulle man ännu kunna bi-

behålla dem såsom tvenne väl åtskiljda arter ').

') Deremot synes man hafva svårare att finna någon skillnad mellan vår nor-

diska M. unicornis ocli M. galeata (Busk, Cat., p. 62, tab. LXV, fig. 5)
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Med (Ml (Ijiii-liusbyggiiiul, sdiii inm ilcii niiniiast intill ,1/.

rratirida, inllickii vi här

M. nitida,

livilken icke sällsynt fürekoiuiuor pä de mindre djupens al(j;er

och Ascidioi- vid Bohuslän, men hvarken vid Finnmarken eiler

Spetsbergen ännu blitVit funnen. Likaledes har den saknats i

de samlingar frän Grönland, hvilka jag hittills haft tillfälle att

undersöka; och granska vi Fabricii beskrifning af Cellepo^xi

idtida, blifver det föga troligt, att han afsett denna art, livars

benämning således daterar sig från Johnston ').

Efter den sistnämndes exempel hafva de följande förfat-

tarne hänfört den till slägtet Leprcdia, och vid redogörelsen för

Escharinerna skola vi också se, att den och dess gelikar der

synas ega sin vigtigaste betydelse; men djurhusens likasom hela

koloniens byggnad visar otvetydigt, att den är en Alembrard-

porid. En antydan, att man redan förut anat detta, skulle

kunna framdragas ur Johnstons misstanke -) — af Busk helt

kort förkastad — att hans Flustra lineata kunde vara ett sta-

dium af denna art, hvilket bevisar, att han sett sig hafva skäl

att sammanställa den med en tydlig medlem af denna familj.

Denna jemförelse är vidare utförd af Ålder ^j, men med samma

resultat, hvartill Busk kommit, att Johnstons Lepralia nitida

vore en verklig Lepi'alia. Vi behöfva emellertid blott påminna

— hvad ej heller någon med bestämdhet förnekat — motsva-

righeten af djurhusens delar hos den ena af de jemförda for-

merna mot dem hos den andra. ''Ribborna' på M. nitida hafva

nemligen samma ursprung och utveckling som borsten i den

fråa Falklandsöarne, hvilken senare vi dock endast känna efter BusKS be-

skrifning och figur, hvarföre vi ej våga sammanföra två i geografiskt hän-

seende så vidt skilj da former.

') Fabricii beskrifning af C. nitida synes snarast tillhöra en Lepralia grani-

fera (JoHNST.); men äfven denna är mig okänd från Grönland, och troligen

har han haft till grund för sin art en Leiiralia hyalina, som varit försedd

med tvärveck och haft en svag mucro vid bakre randen af' mynnings-arean.

2) Brit. Zooph., ed. 2, p. 350.

3) Trans. Tynes. Club., vol. III, p. 145 (p. 55 sep.).
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bakre delen af mynnings-areans rand på någon af de föregå-

ende Memhraniporce. Deras lumen kommunicerar likaledes vid

deras fäste med djurhusets inre. Deras ställning öfverensstäm-

mer med den på M. craticula; de äro blott ännu mera tillplat-

tade och serskilt i toppen utbredda, så att de der icke blott

sammanstöta med sina motståndare från andra sidan af myn-

nings-arean, utan äfven med sina sidogrannar. Sjelfva djurhus-

formen öfverensstämmer deremot mera med M. discreta, hvars

kolonialform (ilio//m-växt) äfven tillkommer .denna art; men vi

finna redan här, hvad ännu tydligare ehuru under andra form-

förhållanden uppträder inom följande formgrupp, att utvidgnin-

gen — här till en elliptisk eller oval form — af mynningsareans

proximala del bildar en afsats (fig. 50) i jemnbredd med led-

gången för djurhusets mynningslock mot den smalare, distala

djurhusdelen, som mera konstant följer det nämnda lockets half-

elliptiska form och i randen visar två par af borst, der icke

oviceller utvecklats. Dessa senare äro jemnt runda, med fint

blåslikt granulerad ectocyst. Avicularierna äro små — ungefär

af samma storlek som de större på M. craticula — med spetsig

mandibel: ofta saknas de; der de förekomma, sitta de oregel-

bundet spridda öfver mellanrummen mellan djurhusen. På ko-

loniens baksida, der ectocysten är ytterst tunn, visa djurhusens

skiljoväggar, åtminstone på den mera sammanslutna Mollia-yä,x-

ten, samma areolerade byggnad i den distala djurhusändan, som

den vi ofvan anmärkt för de lägre formerna i lineata-serien ').

I denna byggnad tinr,er man intet, som skiljer denna art

från Memhraniporornas typ. Härtill kan man nu lägga en jera-

förelse med de synnerligen närstående M. (Lepralia) sceletos

BUSK, från Madera och M. (Lepralia) melolontha, LbGH, från

England. Den förra visar, hvad borsten (ribborna) beträffar,

samma förhållande till M. nitida som il/, lineata visar till M.
craticula. Genom utvecklingen af det isolerade borstet på pro-

ximala djurhusdelen påminner den senare åter i sitt förhållande

') Se Öfvers. Vet.-Akad. Förh. 1865, Tafl. VI, fig. 1.
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tili .1/. iiitiihi (Uli l'üili.ilLiiiiJi't iiii'lhiii .1/. iiiliisd och M. HiieaUi.

Slutlim'ii kiiiiMM vi criiuliii oiii lliNCK.s's observation pä M. ni-

tida, att (len "i yiiL^«' stadium liar sina rihlior i forni af upp-

resta borst" ').

För att ta ribborna till att motsvara tVa insidan af /'v.svAa-

rinerna.^ ectocyst, antager Busk dem vara förenade genom en

hinna öfver mellanrummen. Denna, tinnes dock ej, men inyn-

nings-arean är under ribborna täckt iif sin vanliga, mjuka och

här mycket tunna täckmembran, blott att denna mycket ofta.

är uppsvälld, hvilket vi redan sett pä Celhdarior och Bugulor,

sä att den här ligger tätt upp under ribborna. Alder åter

antager en midtelribba, vid hvilken sidoribborna skulle vara

fastvuxna: någon sådan har jag aldrig kunnat observera.

M. nitida är således vår nordiska representant för en ser-

skilt utvecklingsserie inom il/emi?^amporüZ-familjen och sluter

sig nära intill dennas öfriga lägre former; men, hvad vi redan

flera gånger kunnat se, våra underordningar äro endast uttryc-

ket för den likhet i form, hvilken vi begagna för en såvidt möj-

lig sammanhållning uti framställningen: att de ej i naturen äro

åtskiljda, framgår redan deraf, att de olika typerna låta hän-

föra sig till hvarandra liknande eller motsvarande utgångspunk-

ter, och vid redogörelsen för Escliarinerna skola vi återkomma

till den betydelse, hvilken M. nitida eger för förklaringen af

dessas utvecklingsgång.

En tredje utvecklingsserie visar oss först en form, der avi-

cularier och djurhus — såvidt vi ännu veta — fortfarande stå

i samma plan och äro morphologiskt motsvariga mot hvarandra.

För att utmärka en egendomlighet, hvilken hittills ej är an-

märkt för de öfriga formerna inom denna serie, har BuSK be-

nämnt densamma

M. cornigera,

i sitt utvuxna stadium, det enda vi känna, försedd med två par

af tillplattade borst i distala delen af mynnings-areans rand, af

') Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX, p. 203.
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hvilka det andra paret är klufvet ocli inböjdt öfver mynnings-

arean liksom CellulariQrnas fornix.

Der djurhusen haft plats att i sin quincunx-ställning mera

regelbundet begränsa sig, äro de platt päronformiga, med den

distala ändan utvidgad, så långt den öppna mynnings-arean

sträcker sig. Denna senare är oftast rundadt qvadratisk, med

en bredd af ungefär 0,26 mm.; men åtskilliga djurhus visa dem

i jemnbredd med det klufna borstparet och i enlighet med ty-

pen för denna serie lyrformigt inknipen genom täcklamellens

inväxning från sidorna. Täcklamellen, som bildar den största

delen af djurhusets framsida — den slutna delen af den ur-

sprungliga mynnings-arean — är endast obetydligt konkav, svagt

förkalkad men vackert granulerad af täta, små upphöjningar

kring porerna. Djurhusens sidoränder — gränserna för den ur-

sprungliga mynnings-arean — utgöra på de flesta ställen äfven

skiljoränderna dem emellan; men stundom ser man dem på den

proximala delen af djurhuset löpa samman öfver dettas fram-

sida, hvarvid man således äfven här i den proximala djurhus-

delen finner en motsvarighet till den nedre, cylindriska del, som

isynnerhet varit utmärkande för Cellularinernas djurhustyp. Ovi-

cellerna äro jemnt runda, fint granulerade. Avicularierna stå

spridda eller 2—3 i rad mellan djurhusen och intaga således

samma ställning som på M. discreta. Formen af deras fram-

sida, gränsen för deras ursprungliga mynnings-area, är elliptisk,

men vanligen hafva de, liksom nyss nämndes om djurhusen stun-

dom vara fallet, en konvex, något sluttande proximaldel utveck-

lad. Denna mandibel är half-elliptisk eller mera hästskoformig,

med en bredd vid sin ledgång af ungefär 0,09 mm.

Vi känna af denna form endast en koloni, men denna tem-

ligen stor, utbredd på en OcuUna, hvilken af Baron Uggla är

insänd till Stockholms Riks-Museum. Med ett så ringa mate-

rial ega vi ej heller några direkta form-öfvergångar från denna

till de öfriga; men likheten i djurhusform gör det ganska tro-

ligt, att sådana en gång skola vara att finna.
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De t'(')|j;ni(lc r(iiiiii'ni;i li;ii'\;i rcihiii cii <^'aiiu' lili'iit \ ;irit saiu-

niaiilcircla iukIim' ctl aidiaiim, iiiMiiliL'i'ii

.1/. /''/cjniin/ll,

sådan denna är iipijfattad i liusKS (Jat. ßrit. Masewtn.

Ofvan är dess utvecklingssätt antordt såsom prof på Mem-
hraiilpo'f-^oxxwQvwAü föränderlighet. Detta exempel kunna vi här

förfuilständiga genom att hänvisa till en af Wests utmärkta

teckningar ') öfver

M. trifolium.

Då den för denna grupp utmärkande, klöfverbladslika for-

men på den hinnartade delen af mynniugs-arean genom täck-

lamellens utveckling framträdt såsom konstant, förlänga sig djur-

husen och mista den antydan till utvecklingen af en konvex

proximaldel, hvilken äfven i vårt exempel ofvan blifvit anmärkt.

Huru detta tillgår och aviculariets förhållande dervid, under det

att den egentliga, ursprungliga randen för mynnings-arean ut-

plånas, detta är redan uttryckt i de nämnda Wests figg. 1 och

3. Ett ensamt avicularium med snedt bakåt eller åt sidan rik-

tad spets sitter då vid proximala ändan af hvarje djurhus, och

kolonien har i detta stadium en byggnad, som af Packard
blifvit beskrifven under namn af M. solida (från Labrador) och

hvilken Norman gifvit benämningen M. sacculata (från Eng-

land). Denna afteckna vi här (fig. 41), redan i detta stadium

försedd med oviceller, men i svag förkalkning, så att dessa visa

sig mindre spetsiga, de flesta nästan jemnt runda. Djurhusens

ectocyst är fint prickad af porer och deras skiljoränder upp-

träda dubbla, nätt granulerade. Sådan är denna form uti tvenne

kolonier tagen af GobS i Röde-Bay vid Spetsbergen, der den

vuxit på en sten vid 40 famuars djup. Det nämnda Crag-

exemplaret har deremot varit betydligt hårdare förkalkadt och

saknar i detta stadium oviceller. Då dessa senare längre ut i

') BusK: Crag Polyzoa, tab. III, fig. 1.
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kolonien utvecklats, liafva de en mera spetsig form, och djur-

husen få, såsom redan BuSK anmärkt, två avicularier. Dessas

spets synes — att döma efter den första af Wests figurer —
stundom framåt-, stundom bakåt-riktad; men den andra figuren

på samma planch visar aviculariespetsarne tydligare dels åt si-

dan, dels framåt riktade. Att i en fråga sådan som denna —
då Spetsbergs-exemplaren ej lerana oss någon upplysning här-

om — grunda sitt omdöme på en annans figur, då texten ej

lemnar någon förklaring, vore föga rådligt, såvida ej dessa

Wests figurer bure en så tydlig prägel af naturtrohet eller ej

likheten uti allt öfrigt mellan de nämnda fig. 1 och 2 borttoge

allt tvifvel om artsidentiteten för desamma. Vi finna således,

att äfven här kan ovicellens utveckling vara åtföljd såväl af

aviculariespetsens framåtvridning som ock — hvad redan BuSK

anmärkt såsom det vanligaste — af aviculariets fördubbling på

hvarje djurhus. I båda dessa hänseenden liksom uti ovicellens

formförändringar ^) öfverensstämmer denna formgrupp med line-

ato-gruppen. Vi hafva sett, huru den i ett stadium stod vid

sidan af densamma. Det nära slägtförhållandet bör redan här

vara tydligt; men det återstår att visa, huru de serskilta, mer

eller mindre konstanta variationerna af den äfven vid Skan-

dinavien vanliga M. trifolium bilda en formserie, som öfverens-

stämmer med den serie af utvecklings-förändringar, hvilken vi

här framhållit.

Då erindra vi först om en form (fig. 39), som i allt väsendt-

ligt står M. lineata närmast, men endast bibehållit de två främ-

sta paren af borst i randen af mynnings-arean, hvilken senare

på de flesta djurhus blifvit utvidgad i sin proximala del och

oftast der visar en antydan till täcklaniell eller till och med

har denna utvecklad i enlighet med typen för en M. trifolium.

Olikheterna i det sistnämnda hänseendet kunna äfven uppträda

skenbarligen konstanta för hela kolonier, och då täcklamellen

helt och hållet saknas, har en sådan koloni alla karaktererna af

Jfr vår figur med Wests och dessa senare sinsemellan.
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j'11 il/. /'oinl/(//i { A\A)\':\i), iivilkcn vi s.ilrdcs liiiiia iilvcii iiinm ilciin;i

toriiiiiniiJii .säsoiii ett iitvccklinjisstadiiiiii, ty ii|i|)ti-iiil;niilct af tvenm-

ii\'iciilari(M" |);i livarjc iljui'lins och ilen lianlaic tVirkalkniii'-'cn lik-

som dcM mera re>iuli('ia radstiilliiingfii tVir djurliuseii uio endast

älders- och tillväxt-fiiriindringar, de båda senare äfven beroende

af växtstället. Detta l)indrar dock icke, att man vanligen kan

skilja en hithörande M. Puiälletu frän den, Iivilkcn visat sig så-

som ett utyecklingsstadiuiu till M. imicornis, ty inom M. Fle-

J/i^/?(;/^-gruppen saknas sällan mynnings-areans pioxiinala utvidg-

ning, åtminstone på någon del af kolonien.

Från denna form kan man spåra en mängd öfvergångar till

den typiska M. trifoluun, utmärkt såväl genom den klöfverbjads-

lika formen på den del af mynnings-arean, hvilken ej öfverdra-

gits af täcklamellen, som ock genom den större utvecklingen af

det bakre borstparet (fig. 37) — det främre af dessa vid myn-

nings-areans främre ända qvarblifna borstpai' felas vanligen vid

ovicellens utveckling — och den mera konstanta tillvaron aftveune

avicularier på hvarje djurhus. ,
Enligt BUSKS ofvan anförda teck-

ning kunna dessa avicularier utvecklas så starkt, att de snarast

påminna om förhållandet med M. discreta, hvilket vi dock ej pa

nordiska exemplar fått observera. Byggnaden af skiljoväggarne

mellan djurhusen är här densamma (fig. 38), som den vi förut

omtalat vid M. lineata, men de der nämnda, slutna mellanrum

-

men äro här mera utbredda inåt längs djurhusens fästsida, hvil-

ken dessutom ofta hårdare förkalkas.

Slutligen kan denna art med ökad tillväxt och förkalkning

uppträda med lika många föränderligheter i sitt utseende, som

dem vi ofvan påpekat om M. lineata. Såsom exempel vilja vi

blott anföra en äldre koloni, växande på en Modiola från Nord-

sjön (Loven). Från den typiska formen för en M. trifolium se

\\ här — hvad dessutom redan synes framgå ur Wests ofvan-

uämnda fig. 1, — att djurhusen slutligen förkortas eller sam-

manträngas. Mynnings-areorna blifva djupt nedsjunkna (fig. 4),

under det att ovicellerna och avicularierna höja sig och i sitt

sammanstötande med hvarandra — då aviculariespetsen pekar
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mot n,ärmsta ovicells skarpa tvärlist — gifva koloniens framsida

dess snedt rutiga utseende. Der täcklamellen saknas — så som

den på åtskilliga delar af denna koloni aldrig varit utvecklad —
hafva vi bilden af M. Pouilletii (Ald.) i stark förkalkning, och

denna med bakåt riktade aviculariespetsar, der oviceller saknas').

Till sist visar denna koloni vid utvecklingsranden ett djurhus-

stadium, som fullkomligt öfverensstämmer med Spetsbergs-exem-

plaren af M. trifolium. Detta förekommer emellertid äfven såsom

öfverväxnings-lager öfver äldre delar af kolonien, och derifrån

hafva vi aftecknat detsamma (fig. 40). P^örhållandet mellan detta

öfverväxningslager och de underliggande djurhusen hafva vi ej

med säkerhet kunnat utreda; men dess ställning påminner om

den, hvilken vi funnit pä flera Cyclostomer, och här eger den ett

serskilt Interesse, emedan den synes hafva varit mera karakte-

ristisk för de utan tvifvel till Flustrina hörande Eleidce. I sam-

manhang med denna öfverväxning står äfven här — sådan vi

äfven sett den på Diastoporiderna — en tillslutning af de äldre

djurhusen, hvilken vi några gånger kunnat observera på hårdt

förkalkade kolonier af denna formgrupp, men som oftare, åtmin-

stone här i norden, förekommer inom M. pzVosa-gruppen. Emel-

lertid är dock en sådan tillslutning framvisad redan på Wests
teckningar af den till M. Flemingii-gr\\.'p'^Q\'\ hörande M. Oceani').

Den väsendtiigaste karakteren för den sistnämnda och dennas

närmaste likar är emellertid den mera konstanta qvarvaron af

den proximala djurhusdelen såsom afskiljd från mynnings-arean,

hvilket vi sett vara ett utvecklingsstadium för M. trifolium. Äf-

ven nutiden eger här i norden en form, som i bibehållandet af

denna byggnad afviker från den annars nied M. trifolium ge-

mensamma utvecklingsgången. Redan i Brit. Mus. Cat. är den

') Af dessa delar lemna vi ingen figur, då vi för dem kunna hänvisa till ven^

strå teckningen i fig. 9 och till fig. 4 pcå PL III i Crag Polyzoa.

2) 1. c. Pl. III, fig. 8. Obs. dessutom Busks anmärkning (1. c. p. 36) om be-

tydelsen af de båda halfmånformiga porerna på denna art, en på hvar sida

af den till största delen med täcklamellen öfverdragna mynnings-arean, hvar---

igenom det nära slägtskapet med M. trifolium tydligen är bevisadt.
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M. miiiax.

Va TcrcbratuUi från Finnmarken har Prof. Lovii^N ta^it

tre mindre men för utvecklingen särdeles upplysande kolonier,

som vuxit der i sällskap med Dia.stopora Obelia och DiscoporcUu

üerriicana. Afven Doctor A, BOECK eger den bland de tecknin-

gar, hviika han godhetsfullt öfverlemnat n)ig till begagnande

(fig. 43).

I sina första djurhus är den, liksom de öfriga, 7aia-formig,

stundom med 11 — 12, stundom blott med 5—6 upprättstående

borst med rundt lumen i sina mynnings- areors rand, rund eller

elliptisk med en djurhuslängd af 0,31 mm.— 0,35 mm. De när-

mast yngre djurhusen hafva den proximala delen väl utvecklad

och visa redan den väsendtligaste karakteren för artens djurhus-

form, ehuru de föga afvika från M. trifolmm Mynnings-arean

får nemligen här blott i sin främre ända 5— 4 randborst (två på

hvar sida och ett i den ännu runda spetsen af arean, hvilket

senare dock snart konstant försvinner) och blifver baktill utvid-

gad, vanligen framom midten med inböjda sidoränder till en lyr-

form, som ställer den föga aflägsen från formen för M. trifolium.

Samma form (fig. 44) bibehåller också den inre, icke förkalkade

delen af mynnings-arean, som dessutom skiljer sig från M. trifo-

liiim, derigenom att förkalkningen utbreder sig äfven framom

densamma. Så fortväxa djurhusen, till dess mynnings-arean får

en bredd af 0,45 mm. och en längd af 0,43 mm., medan den

inre, ej förkalkade delen deraf har en bredd af 0,23 mm. Rän-

derna höja sig alltmer, så att täcklamellen konkavt sluttar inåt.

På den proximala djm'husdelen hafva under tiden avicularierna

utvecklat sig. Dessa påminna till sin form och ställning serdeles

mycket om dem, vi sett på Bugula Murrayana, blott att de ej

äro ledade utan liksom alla de öfriga delarne af kolonien temli-

gen hårdt förkalkade allt ifrån sitt fäste. Denna fogelhufvuds-

form på avicularierna, med starkt böjd näbbspets liksom man-
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dibel (fig. 44), och dessas uppresta ställning skilja lätt denna art

från alla öfriga nordiska Membraniporor, men en antydan dertill

'finner nian ofta på mycket uppresta avicularier till M. unicornis.

Då aviculariet (fig. 43), som ofta händer, är afslitet, återstår

dess bas såsom en rundad, ihålig upphöjning,' vanligen med slitna

kanter. Ovicellerna voro på dessa kolonier — hvilka dock ej

hunnit tillväxa långt och följaktligen i detta hänseende ej kunde

bjuda på synnerligen stora förändringar — jcnint runda, granu-

lerade liksom djurhusen.

Med det här påvisade utvecklings-förhållandet mellan M.

minax och M. trifolium låter också formförhållandet — karak-

terernas betydelse — förklara sig, och vi uttrycka detta lättast,

om vi jemföra det med förhållandet mellan M. unicornis och

M. lineata.

Sammanställa vi nu de tre former, vår nordiska fauna eger

af M. Flendngii-gryiTpTpen, innehålla de åtminstone en vigtig an-

tydan till förklaring af den betydelse, man har att tillägga olik-

heterna i avicularieformen inom Bryozo-grupper, hvilkas former,

för öfrigt stå nära vid hvarandra. Som vi redan vid Flustrorna

anmärkt, uppträda dessa organer först — vanligen på de för

öfrigt lägsta, enklaste formerna — i djurhuslik ställning och i

det väsendtligaste med bibehållande af djurhusens form. Deras

mandibel är då ofta så till storlek som form öfverensstäm mande

med djurhusens mynningslock. Denna sin betydelse af att vara

morphologiskt liktydiga med djarhusen förlora de först genom sin

attagande storlek — hvilken för uppnåendet af samma ändamål,

koloniens försvar, synes ersatt genom deras tilltagande uti an-

tal — ;- vidare genom mandibelns formförändring från en half-

cirkel- eller hästskoform till triangelform, som mer och mer för-

länges och böjes i sin spets, hvarigenom deras gripförmåga ännu

mera ökas; slutligen undergå de en förändring i sin ställning,

hvarigenom de förflyttas från att vara koloniens med djurhusen

likställda organer till att snarare blifva de enskilta djurhusens.

Största delen af dessa förändringar se vi här samlade inom M.
Flemingii-grnppen, under det djurhusformen temligen väl bibe-
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koloni kunna. u|i|ista pa il jiiriiuscn säväi ntanfT)!' som inom lamlcn

tor tion ursprungliga mynnings-aican. Här kunna vi da se, att

biide formen och stiillningon IV)r dessa organcr åtminstone ondast

med försigtighot kunna användas säsom karaktorer på naturlig

frändskap. Men vi se tillika, att der vi af (Ijurliusformen kunna

sluta oss till naturlig frändskap, der kunna vi i öfverensstära-

nieise med de förändringar, som så tydligt förekomma inom M.

Flemtngii-gruppen och visat sig äfven på de ötriga Membrani-

pororna och på Flustrorna, antaga de runda aviculariemandib-

larne såsom ett tecken till mindre långt framskriden formutveck-

ling af dessa organer. När de dessutom uppträda såsom sekun-

dära knoppningar, blifva de i morphologiskt hänseende mer och

mer liktydiga med borsten: häraf en naturlig följd, att dessa or-

ganer kunna ersätta hvarandra — ett bland de interessantaste

drag af koloniallifvets polymorphism.

Vid sidan af de former, som äro försedda med de flesta

borsten i sin mynnings-areas rand, och således på en lägre plats

i Membra7iiporornas utvecklingsskala, står den från England först

beskrifna

M. spmifera,

hvilken vi dock endast känna från Spetsbergen, der den på flera

lokaler blifvit funnen på 10—60 famnars djup, växande på Ser-

tularior och Laminarior, och som måhända vid noggrann jem-

förelse med Brittiska exemplar kan visa sig afvika från dessas

form. Så t. ex. synas på Spetsbergs-exemplaren borsten vara

glesare, och den här utvecklade kalklamellen till mynnings-areans

inskränkning saknas i Alders beskrifning och på hans figurer.

Huruvida dessa senare äro så noggranna, att man med ledning

af dem kan fastställa någon artskillnad, är emellertid tvifvel-

aktigt, och då de nämnda skillnaderna, om de äro verkliga, tro-

ligen kunna förklaras såsom åldersvariationer, bibehålla vi det af

Johnston uppställda artnamnet, i det hopp att denna form kaa

vara att finna äfven i de mellanliggande boreala trakterna.

Öfvers. af K. Vet.-Äkad. Förh. Arg. 24. N:o 5. H
.
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Till sin djurliusform är M. spinifera i det väsendtligaste öf-

verensstämmande med M. lineata-ty pen, ehuru mera långsträckt.

Den distala djurhusändan förblifver också rundad och mera upp-

höjd, i likhet med förhållandet på Flustra foliacea ^). Detta är

åtminstone gällande, så länge inga oviceller utvecklas, hvilka sak-

nats på de exemplar, vi haft att undersöka och icke heller nöd-

vändigtvis behöfva utvecklas. Den proximala djurhusändan är

något inskuren för att upptaga den distala ändan af det närmast

äldre djurhuset i samma rad och täckes på de mera utvecklade

kolonierna (således vanligen tydligast på yngre delar af äldre ko-

lonier) af en platt eller något konkav kalklamell, som med rund

urbugtning framåt bakifrån inskränker den hinnartade mynnings-

areans längd. Djurhusens längd varierar från 0,58 mm. till 0,8

ram. Den hinnartade delen af mynnings-arean hafva vi uppmätt

till 0,56 mm.—0,64 mm. I enlighet med de vanliga utvecklings-

förändringarne finna vi såväl hela mynnings-areans rand som ock

endast den distala delen af denna (fig. 32) rundtom försedd med

borst. Dessa äro runda, med en tjocklek af 0,032 mm. Straxt

bakom ett af de främre borsten (vanligen det tredje framifrån,

det mellersta deri inberäknadt) sitter på hvar sida af mynnings-

arean ett borstlikt avicularium (fig. 32, a), först päpekadt af

Ålder, till hvars beskrifning deraf vi blott vilja tillägga, att

det är ledadt på midten, der man således kan urskilja skaftet

från det egentliga aviculariet, och har sin spets uppåtriktad -).

På baksidan af kolonien, hvilken man stundom, t. ex. då den

sitter på en Laminai^ia, lätt kan lossa oskadad, visar sig ecto-

cysten tunn och finprickig af porer. Skiljoväggarne mellan djur;-

husen visa sig här liksom veckade i zig-zag på ett sätt, hvilket

vi starkare och tydligare komma att se på Lepralia hyalina och«

som tydligen har sin motsvarighet i den areolerade sammansätt-

ning af djurhusens skiljeväggar, hvilken vi anmärkt om de före-

gående formgrupperna.

') Man jemföre ock härmed Flustrellaria dentata, D'Orb., Pal. Franc, Terr\

Gret., t. V, p. 525, tab. 725, figg. 17—21.
^) Ålder säger: "mandible opening downwards".
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Kalkutbredningen öfver den proxiniala delen af mynnings-

arean på denna art jemte bibehållandet af den mera jemnbreda

djurhusformen förklarar sammanhanget mellan de öfriga Mera-

branipora-formerna. och

M. arctica,

som dessutom genom sin avicularie-utveckling och förkalknings-

grad närmast sluter sig till M. unicotmis.

Hittills är denna art, såvidt oss bekant, ej beskrifven; men

i D'orbigny's efterleranade samlingar förvaras den, tagen vid

Spetsbergen, under namn af Semiflustrellaria arctica ^).

Med den fyrkantiga djurhusform, som ännu mera karakte-

ristisk är utvecklad på det äfven i nutiden lefvande slägtet Bi-

flxistra, hvilket också är att betrakta såsom en upprest utveck-

lingsform från denna typ, är M. arctica redan för det obeväp-

nade ögat lätt att urskilja från öfriga hithörande former af ilfem-

branipora genom sina betydligt större dimensioner. Djurhusläng-

den varierar nemligen enligt våra mätningar från 0,88 mm. till

1,1 mm. mot en bredd af 0,36 mm.—0,44 mm.

De första djurhusen i en koloni äro dock betydligt mindre,

vanligen med elliptisk omkrets. Deras ränder sammanfalla äfven

här med mynnings-areans och äro rundtom kransade af flera

(18—12) borst, hvilkas försvinnande på vanligt sätt försiggår, så

att de djurhus, som ännu bibehålla den distala ändan rundad,

der ega två eller ett borst i hvarje hörn, och till och med på

de yngsta delarne af en äldre koloni (fig. 35) kan man stundom

finna ett eller annat borst qvarstående i de främre hörnen, äf-

ven då dessa blifvit rätvinkliga. Med den hårda förkalkningen

äro de enkla skiljoränderna mellan djurhusen starkt granulerade

liksom isynnerhet randen af den genom porer punkterade täck-

lamellen, hvilken utbreder sig här i samma form som på den fö-

regående arten. Djurhusens fyrkantiga form visar sig äfven här

tydligare på koloniens baksida (fig. 34), och detta desto lättare.

') Detta slägtnamn finnes emellertid icke uti hans Palceontologie Franqaise.
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då denna vanligen är fri, der kolonien vuxit utbredd öfver gren-

vinklarne på Sertularia eller slagit sig rundt om dessa och rest

sig i lamellform, stundom enkel, stundom med lamellen från den

ena sidan af Sertularian sammanvuxen med den från den andra

i en skenbar, bladlik Eschara-växt med djurhus åt tvenne håll,

dock i tvenne lätt afskillda blad. Annars förekommer denna art

vanligast på Åscidior eller maskhus och är äfven då lätt att åt-

skilja från sitt fäste. Här på koloniens baksida eger den en

temligen stark ectocyst, genomborrad af oregelbundet tättsittande

porer, synliga redan med tillhjelp af loupen genom den krithvita

ring, hvarmed hvar por är oragifven.

En lätt användbar karakter lemna äfven de stora aviculariJ

erna (fig. 33), som från en bas, hvilken upptager hela mellanrummet

mellan två mynnings-areor i samma rad, resa sig pyramidiikt

uppåt med något bakåt riktad spets och således framåt (mot

koloniens periferi) sluttande mynning. För jemförelse med de

öfriga formerna anmärka vi den 0,16 mm. stora bredden på man-

dibelns bas. Till sin storlek kunna dessa avicularier fullt mäta

sig med de jemnt runda (qvart-spheriska) ovicellerna, och der

det ena af dessa organer utvecklas, saknas det andra, så att på

de kolonier, der de förekomma båda, vexla de i sin förekomst

mellan djurhusen.

Vid första jemföreisen synas M. spinifera och M. arctica

betydligt olika, isynnerhet uti sin avicularieform; men, såsom vi

sett, sakna de ej sina betydelsefulla likheter uti djurhusformen,

och vi sammanställa dem såsom prof af en enskilt, ehuru ännu

föga bekant utvecklingsriktning, för hvilken äfven djurhusens stor-

lek synes kunna användas såsom karakter, då man vill söka de-

ras närmaste slägtingar, hvilka till största delen äro uti palse-

ontologernas händer.

Den femte af Meinbranipor-tj^ens utvecklings-serier i våra

nordiska haf bildas af de förändringar, hvilka den så allmänna

och vidt utbredda
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M. pilosa

undergår. De flesta af dessa äro sedan länge så bekanta, att vi

här blott anmärka dem.

I de första stadierna af sin typiska utveckling från Tata-

stadiet är den hos Müller aftecknad och af Abildgaard be-

skrifven under namnet Flustra dentata. Genom den obetydliga

utvecklingen af den proximala djurhusdelen och det bakerst-

mellersta borstets ringa öfverlägsenhet i storlek framför de öfriga

står den i detta stadium, såsom äfven den sistnämnde författa-

ren anmärkt, närmast AI. lineata, och såsom sådan kan den ofta

utan vidare förändringar tillväxa i så stora kolonier, att detta

stadium synes uppträda såsom en serskilt formvarietet. Men

vanligen får den snart den proximala djurhusdelen, hvars ectocyst

genomborras af porer, utvecklad till hälften af mynnings-areans

längd eller något deröfver, och då nu det bakerst-mellersta bor-

stet — hvars plats bakom mynnings-areans rand snarare gör det

till en motsvarighet mot ett avicularium på de öfriga formerna^) —
ernår en betydligare storlek, under det att de öfriga borsten

mer och mer förminskas såväl till storlek som antal, och djur-

huset vid den proximala ändan af mynnings-arean höjer sig, så

att denna senare sluttar framåt, har arten i sin krypande, skorp-

lika växt hunnit det stadium, som legat till grund för dess ty-

piska uppfattning, sådan den af Milne-Edwards och BusK bäst

blifvit aftecknad (ijar. Loefflingiana, Moll). Den saknar ovi-

celler; men den distala djurhusändan — der ovicellen annars skulle

utvecklats — är vanligen något utdragen och tillspetsad. Då
den i detta stadium växer pä smärre, trådformiga eller tillplat-

tade alger, kan den skyla dessa helt och hållet och till och med

fritt resa sig öfver algtopparne med bibehållande af sin quincunx-

ställning för djurhusen och algformen för sina grenar: den visar

sig då såtom en var. Ellisiana, Moll -), och bildar hos D'Or-

BIGNY slägtet Electrina. Denna är äfven här i norden, åtmin-

') Jfr Bugula Murrayana!
^) Linnés Flustra pilosa, "foliacea, varie ramosa".
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stone vid Bohuslän, ingalunda sällsynt och kan stundom utmärka

sig genom en ännu betydligare förlängning af den proximala djur-

husdelen. Denna senare egendomlighet, som närmar Memhra-

?/zpor-typen till Cellularinerna, framträder emellertid ännu star-

kare i södern på den tillväxtförändring, som fått tjena till typ

för slägtet Electra. Det är samma M. pilosa (var. Reaumuri-

ana, Moll), blott att dess tillväxt rundt om algen — hvars form

den äfven i sin fria uppresning bibehåller — fortskrider i korta

perioder, en för hvarje af de tvärrader, som dervid uppstå. Här

i norden förekommer deremot en annan, lika anmärkningsvärd

tillväxtförändring, i hvilken denna art likaledes bibehåller sin

djurhustyp i det väsendtliga oförändrad. Det är en Bippothoa-

växt (fig. 49), som dock rest sig fri och med sina rätvinkligt

ställda förgreningar, hvilka här och der sammanväxa med hvar-

andra, bildar ett nät kring de små algbuskarnes grenar. Af SARS

och A. BoECK är denna varietet tagen vid Norrige: den förre

har öfverlemnat exemplar af densamma till Köpenhamns Zoolo-

giska Museum, der jag varit i tillfälle att undersöka den; den

senare har lemnat mig den teckning, som här medföljer.

I alla dessa förändringar kan emellertid djurhustypen för

M. pilosa utan svårighet igenkännas. Men redan i den form,

som af BUSK blifvit benämnd M. monostachijs, har djurhuset un-

dergått en väsendthg förändring, derigenom att ectocystens porer

försvunnit. Denna förändring kan man emellertid gradvis spåra

ända från den typiska formen, huru porerna blifva allt glesare

och glesare, och stundom finner man enstaka djurhus i en koloni,

som sakna alla porer, medan andra djurhus blott hafva några fä.

På samma sätt är det ock med den karakter, som gifvit denna

form dess namn, då den förlorat alla borst utom det bakerst-

mellersta. Men äfven detta kan försvinna, och om kolonien då

upplöser sig till Hippothoa-y&xt — såsom den understundom kan

göra det redan från sin början — bildar den D'Orbignys Fyri-

pora rainosa. Monostachys-föfånåringen är vanligast i södern

och tillhör egentligen dennas brack-vatten. Men vid Spetsber-
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gen ^) uppträder en temligen vanlig form med monostach^s-tyTpens

karakterer, ehuru i ett liårdt förkalkningstillstånd, som gifver

den ett serdeles egendomligt utseende (figg. 45 och 46). Dess

ectocyst är då krithvit, fint granulerad, och der den äldre, slutna

djurhusdelen är längre utvecklad, är den jemnt vågig af tvär-

veck. Mynnings-arean är elliptisk, dess granulerade rand är van-

ligen uppsvälld, konvext sluttande inåt. ' Förkalkningen angriper

äfven det halfcirkelformiga mynningslocket, som så bryter vackert

hvitt mot den mörka botten, hvilken visar sig genom mynnings-

areans hyalina täckmembran. Stundom är emellertid äfven denna

helt och hållet förkalkad, blott med en por i sin midt: djurhuset

är då tillslutet på Diastoporidernas vis. Proximalt om myn-

nings-arean reser sig det ensamma borstet på en bak- och fram-

ifrån tilltryckt, konisk bas. Denna senare är krithvit, med hårdt

förkalkad ectocyst; men sjelfva borstet bibehåller ett hornartadt

utseende. Ofta saknas det, och när då kolonien upplöser sig till

Hippothoa-växt, igenkänna vi den i södern sedan länge välbe-

kanta IJippothoa catenularia. Att denna endast är en tillväxt-

föräudring af den nyss beskrifna, hårdt förkalkade och borstlösa

arktiska Membraniporan, kan man med lätthet öfvertyga sig af

de talrika Spetsbergs-exemplar — på stenar och snäckor från

10—30 famnars djup, vanligen på lerbotten, — som dels äro

vuxna i tät, skorplik Membranipora-fovm och blott åt ett eller

annat håll upplöst sig i Hippothoa-forma,åe grenar, dels allt från

sin början vuxit i denna sistnämnda form. Men den är ett vac-

kert exempel, huru dylika förändringar kunna ernå en sjelfstän-

dighet i sin förekomst, då den i de södra hafvens större djup,

såvidt vi hittills känna den, icke visar sig i Membranipora-vsiXt.

Den arktiska M. catenularia får ett ytterligare Interesse, då

den förklarar betydelsen af den Membranipora, hvilken är den

enda Bryozo, som vi känna från det inre af Östersjön. Redan

af Abildgaard beskrefs och afbildades denna under namn af

') Der deu egentliga M. pilosa saknas eller åtminstone är ytterst sällsynt, ty

blott i ToKELLS samlingar från 1858 års resa finnes den i Riks-Museum,

hemförd från dessa traktei-, men utan närmare bestämd lokal.
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Flustret membranacea. I sundet vid Köpenhamn finner jag den

i riklig mängd på Fucus nodosus . och Mytihis eduUs, med

de tydligaste spår af sin uppkomst. Den hårda förkalkningen

har till god del försvunnit: kolonien bildar ett tunnt nät, som

vid första påseendet rätt mycket påminner om den art, hvars

namn Abildgaard efter Müller låtit den behålla. Djurhusen

(fig. 47) äro ock rektangulära (parallepipediska),- men mynnings-

arean är elliptisk, bredare eller smalare liksom på M. monosta-

chys — det förra då en djurhusrad skall fördubblas — och be-

gränsad af en tunn men granulerad rand, ungefär såda,n denna

visat sig på Cellularia PeacJiii. Proximalt om mynnings-arean

qvarstår det ensamma borstet med sin karakteristiska form, så-

dant vi nyss ofvan anmärkt detsamma. Stundom finner man

också den proximala djurhusdelen mera utvecklad och af samma

utseende som på de kortare djurhusen inom arktiska kolonier.

Ännu mera framträder likheten mellan dessa genom den förkalk-

ning, som bibehållit sig på mynningslocket. Vi sakna den i haf-

vet vid Bohuslän och Norrige, och dess arktiska ursprung — öf-

verensstämmande med den af Prof. Loven framställda förkla-

ringen af Ostersjöfaunans karakter — bestyrkes ännu mera ge~

nom det sällskap, i hvilket den här förekommer, då den är åt-

följd af en M. trifolium i ett Pouilletii-&tdkå\\xm, sådant vi an-

nars endast träffa på de största djupen och i de arktiska regio-

nerna. I det inre af Östersjön går den så långt upp, som dit

Zostera marina, Fucus nodosus och Mytiliis edulis följas åt, och

här kan man gradvis spåra ännu vidare förändringar, utan tvif-

vel förorsakade af vattnets mindre sälta. Der blifver nemligen

(fig. 48) förkalkningen allt svagare och svagare; men granula-

tionen förblifver lika tydlig såväl på mynnings-areans rand och

på den lilla rest af öfre djurhusvägg, som omgifver denna, som

ock på mynningens lock. Djurhusen mista sitt borst, och den

proximala djurhusdelen saknas mera konstant. Ett motsvarande

stadium synes äfven hafva förelegat BUSK såsom en starkare

brack-vattens-förändring af den sydliga M. monostacht/s, enligt

hvad synes framgå af hans anmärkning till beskrifningen af denna
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form. Det är en reduktion af djurhusbyggnaden, som för öfrigt

under liknande eller motsvarande omständigheter synes kunna

angripa flera af Membranipora-a.rterna. och föra dem till likhet

med hvarandra. Denna reduktion gifver emellertid redan i mo-

7iostachys- formen en svårighet att säkert bestämma, till hvilken

af de typiskt utvecklade Membranipor-formernsi denna närmast

är att hänföra. Då vi nemhgen se en arktisk, hårdt förkalkad

och förlängd M. lineata, sådan vi tecknat denna i fig. 26, kunna

förlora sina borst, hafva vi uti denna en trogen bild af den M.

monostachys, hvilken BUSK låtit afteckna i Crag Polyzoa. Då
vidare detsamma kan inträffa med M. imicornis, sådan Malm-
gren tagit en koloni på en Tyitonium i Safe-Haven (en bugt

af Isfjorden vid Spetsbergen), der denna bibehåller blott ett par

af distala randborst vid mynnings-arean och dessutom får sitt

avicularium på åtskilliga djurhus ersatt af ett borst, sådant detta

just tillhör den arktiska M. catenularia eller Öresunds-formen,

förer tydligen reduktionen från detta håll till samma resultat; men

hvart man än anser det lämpligast att hänföra denna sistnämnda,

blifver dock dess arktiska ursprung otvifvelaktigt, då man i alla

händelser har att söka dess förklaring uti rent arktiska Mem-
6r'an^pora-förändringar. Vi erindras för öfrigt här om det för-

hållande, hvilket vi ofta påpekat, att former, utgångna från lika

ursprung, gå hvarandra ofta i sina förändringar till mötes. Så

har man också att utreda de flerfaldiga former, som för karak-

terernas likhets skuld blifvit hänförda till de gamla Millepora

o'eticulum och Memhranipora Lacroücii, liksom man på detta sätt

har att söka en förklaring af BUSKS Membranipora hexagona.,

hvars sammansättning tydligen hänvisar på ett stadium, som mot-

svarar vår mest reducerade Ostersjö-form af M. membranacea

(MÜLL.), såvidt den ej i sin vidare utveckling skulle visa sig

tillhöra en Flustra, ty här stöta dessa familjer åter intill hvar-

andra i sina enklaste former.
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Förhlaring öfver ßguferna.

Tafl. XVI.

^tea truncata.

Fig. 1. Ett förlängdt ocli cylindriskt djurtus af denna art (den
uppresta djurhusdelen), med en inknipning vid basen och en
annan vid höjden af cardia och pylorus; en föreningsform

med jE. argillacea. Denna uppresta djurhusdel var 0,75
mm. lång och 0,06 mm. bred vid inknipningen på midten.

Bohuslän, Gullmaren; på alger.

^tea anguina.

» 2. Forma spathulata af denna art. Visar djurhusets ringar

och den förlängda formen på tarmkanalen. Bohuslän.
» 3. Konturteckning af samma form. Visar tentakelslidans borst-

krans. Dessa båda sista figurer äro tecknade af Prof.

LovÉN.
» 4. Djurhusgrupp af denna form, som närmar sig till den föl-

jande. Från utvidgningar af de krypande delarne uppstiga
två tätt intill hvarandra stående djurhus-uppresningar.

Bohuslän.
» 5. Forma recta utaf denna art. Den mellersta djurhusuppres-

ningens höjd = 1,1 mm., dess bredd = 0,1 mm.
» 6. Samma form med afbrutna djurhus-uppresningar = Hippo-

thoa sica (Couch). Bohuslän; på alger.

Eucratea chelata.

-» 7. En del af denna art, som visar djurhusens spiralställning.

Det yngsta djurhuset visar en antydan till snedskärning af

sin mynnings-area till likhet med förhållandet på JFAea.

Bohuslän.
» 8. En topp af samma art, som visar djurhusens spiralställ-

ning och olika stadier af knoppningen. På det öfversta

djurhusets ännu ej färdigbildade mynnings- area äro man-
telns tättsittande celler synliga. Bohuslän.

» 9. De inre delarne i den knopp, som utvecklat sig från fram-
sidan af det nedersta djurhuset i förra figuren.

Cellularia ternata.

» 10. Ett internodium med fullt utvecklade fornices. Bohuslän.
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Fig. 11- Ett avicularium och eu rottråd, sedda från baksidan af

stammen. De fyra sista figurerna äro tecknade af Prof.

LovÉN.
» 12. Ett internodium af denna art i dess större varietet, med

rudimentära fornices. Spetsbergen. 21,4 ggr. först.

» 13 Tvenne intei-nodier af samma form i dennas mindre va-

rietet, utan avicularier, med rudiraeatära fornices, det

ena iuternodiet med två, det andra med tre djurhus.

Spetsbergen.
» 14. Det öfre af dessa internodier, sedt bakifrån. Vid basen

af det ena djurhuset, som hör till det yngre internodiet

(till höger i figuren) synes en rottrådsuppsvällning. De
båda sista figurerna 21 ggr. först.

» 15. Början till en stam af denna art, fästad vid en Crisia.

Spetsbergen.
» 16. Tvenne delar högre upp på stammen af samma varietet

som figurerna 13 och 14; öfvergångsform till C. gracilis.

Spetsbergen. 19,8 ggr. först,

» 17. En del af gracilis-ioYm.Qxi till denna art. Fornices fullt

utbildade. Mellan den ena och andra radens djurhus sy-

nas kommunikationsporer.

» 18. Densamma, sedd bakifrån. Djurhusen visa sig här unge-
fär 0,75 mm. långa. Under avicularierna synas 3 porer,

ställda i rad.

f> 19. Ofre-yttre hörnet af ett djurhus med dess ovicell, tvenne

borst, avicularium och fornix. Sedt från sidan.

» 20. Mellersta djurhuset af en grenvinkel, försedt med väl ut-

vecklad fornix och avicularium på framsidan. En kom-
munikationspor synes mellan detta och basen af det

närmast yngre djurhuset, som hör till nästa internodium,

till höger i figuren.

» 21. Baksidan af en grenvinkel med ledringar. Djurhusens
ectocyst strimmig.

y> 22. En motsvarande del med basal-uppsvällning för en rot-

träd. Ofre delen af denna uppsvallning motsvarar de föl-

jande arternas vibraculariebildning på detta ställe.

» 23. Toppen af en gren utaf denna form, som visar variatio-

nerna af fornix och ectocystens mörka, knottriga strimma i

midtellinien af djurhusens framsida. De flesta djurhusen

sakna borst i randen af mynnings-arean.

Figurerna 17—23 äro tecknade efter exeiuplar, tagne

af Prof. LiLLJEBORG vid Christianssund i Norrige.
» 24. Toppen af en gren utaf denna form, som visar djurhus

och avicularier i samknopps-stadium.
» 25. Forma duplex af denna art, efter exemplar, tagne från

50 famnars djup i Henloopen-Strait vid Spetsbergen.
» 26. Baksidan af nedre grenvinkeln i föregående figur. Båda

dessa figurer 16,6 ggr. först.
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Tafl. XVII.

Cellularia scabra.

Fig. 27. Första djurhuset såsom början till en stam af denna art,

sedt från högra sidan. Finnmarken.
» 28. Ett annat sådant, med mynnings-arean mera förlängd

och tydligare i toppen tvärskuren, en antydan till förhål-

landet på yS^tea. Waygats-öarne vid Spetsbergen. Djur-

huset var fästadt på en Bugida Murrayana.
» 29. Trenne djurhus af denna art, som bilda toppen af ett

internodium, alla med två borst vid öfre delen af myn-
nings-areans rand, handlikt klufvet lumen i fornix och
snedt pelarlika avicularier på framsidan. Sidodjurhusen
dessutom försedda med sina sidoavicularier.

» 30. Djurhus af denna art med oviceller, som ännu ej fått

sin ectocyst fullt förkalkad.

» 31. Djurhus, oviceller och avicularier, sedda från sidan. Det
mellersta djurhuset med tvenne sidoporer.

» 32. Nedre delen af ett internodium af denna art, sedd bak-

ifrån. På de innersta tvenne nedre djurhusen (till höger)

synas tre och två sidoporer. Figurerna 29—32 efter exem-
plar, tagne af Prof. Lilljeborg vid Christianssund.

» 33. Djurhus med rottrådar och bakre, avicularielika vibracu-

larier. GuUmaren.
» 34. En fornix af denna art, tecknad från sidan för att visa

dess vågformiga böjning.

» 35. Forma elongata af denna art. Fem djurhus försedda med
avicularier på framsidan. Afven i dettas form kan elon-

^aia-förändringen märkas. Fornix är föga utvecklad el-

. ler rudimentär. Ett eller intet borst i randen af myn-
nings-arean. Dennas längd ungefär =; 0,47 mm. upp-
till en nästan färdigbildad ovicell. Ett af sidodjurhusen

saknar sidoavicularium. Efter exemplar, taget af Prof.

Lilljeborg vid Christianssund.

» 36. En grenvinkel af samma stam, sedd bakifrån. Visar po-

rerna i ectocysten under sidoavicularierna.

Cellularia reptans.

» 37. En topp med grenvinkel af denna art. De tvenne mel-

lersta djurhusen till höger i figuren äro försedda med avi-

cularier på framsidan.
j) 38. Samma stam, sedd bakifrån och längre nedåt utritad. Fyra

djurhus visa porer i ectocysten vid öfre-yttre hörnet bak-
till. Det nedre internodiet visar fem vibracularier, af

hvilka dock de två öfre tillhöra baserna af nästa inter-

nodier. Det öfre, fullständiga internodiet, hvars topp är
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densamma, som i förra figuren visades framifrån, har två

vibracularier till höger i figuren, hvarvid vi se, att de

djurhus, som framtill hafva avicularier, baktill sakna vi-

bracularier. GuUmaren.
Fig. 39. Mynningsarea med fornix och fem borst i sin rand.

« 40. Baksidan af ett djurhus med vibracularium.

» *41. Djurhus med punkterad ovicell, fornix, tre och fyra

borst i mynnings-areans rand och avicularium på fram-

sidan, hvilket sistnämnda visar sina mynningsränder vara

inböjda öfver mynningen. De trenne sista figurerna äro

tecknade af Prof. Loven.

Cellularia scruposa.

» 42. Första djurhuset såsom början till en stam af denna art,

med rund, jemn mynning, sedt framifrån.

» 43. Detsamma, sedt bakifrån, med knoppen till nästa djurhus

och de från denna utgående första rottrådarne.

» 44. Detsamma i ett mera utveckladt stadium, upptill med
tvärskuren mynnings-area, knoppen till nästa djurhus mera
utvecklad.

)) 45. Ett stadium, som sluter sig nära intill det föregående.

» 46. Det andra djurhuset i början till en stam af denna art,

sedt bakifrån.

» 47. De fyra äldsta djurhusen i en sådan stam.

» 48. Vibracularium och dess spröt.

« 49. Avicularium.

» 50. Tre djurhus med oviceller, de senare i olika framskriden

förkalkning af sin ectocyst.'

Cellularia Peachii.

» 51. Baksidan af en grenvinkel till denna art. Ofvan det ne-

dersta djurhuset till höger synes basal-uppsvällningen till

en rottråd.

» 52. Midtel-djurhuset i en grenvinkel och sidodelarne af stam-

men på ena sidan om detta. De fyra sista figurerna äro

tecknade af Prof. Loven.
» 53. Djurhus med ovicell af denna art.

Gemellaria loricata.

» 54. En del af en stam utaf elongata-formeTi till denna art.

Spetsbergen. Bellsund.

Caberea Ellisii.

» 55. En del af en stam utaf denna form, sedd framifrån.

a.= sidoavicularium,

v = vibracularium.



424 ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR, 1867.

Fig. 56. En del af baksidan iitaf en sådan stam. Bokstäfverna

hafva samma betydelse som i föregående figur. De tre

sista figurerna äro tecknade efter utkast af Doktor A.

BoECK, hvilka rättats och fuUständigats efter exemplar i

Eiks-Musei samlingar.

Tafl. XVIII.

Bicellaria ciliata.

1. Första djurhuset till en stam af denna art, fästadt vid

en lösrifven del af en Sertularia. Djurhusets längd = 0,63
mm. Bohuslän (Loven).

2. Avicularium till denna art, 102 ggr. förstoradt.

3. Ovicell till denna art.

Bicellaria Alderi.

4. Första och andra djurhuset i en stam af denna art.

5. En del af denna art, sedd framifrån. Djurhusen omvex-
lande med ett och tvenne borst; de tvenne djurhusen i

grenvinkeln sakna borst vid sin elliptiska mynnings-area.

Tre avicularier äro utvecklade. På två ställen visar sig

en lucka mellan den ena och andra radens djurhus. 25,3
ggr. förstorad.

6. Samma del sedd bakifrån. 25,5 ggr. förstorad.

7. Djurhus med ovicell, ett borst och bas till ett yngre djur-

hus, sedt bakifrån. 25,96 ggr. förstoradt.

8. Samma djurhus med sin ovicell, sedt framifrån. 25,46 ggr.

förstoradt.

Alla figurer af denna art äro ritade efter exemplar, tagna

i Nordsjön från 250 famnars djup, fastade vid Gorgonia

lepadifera, insända till ßiks-Museum af Frih. Uggla.

' Bugula avicularia.

9. Början till en stam af denna art, fästad vid en Eetepora,

från Finnmarken (Loven).
10. Avicularium på en stam af den typiska formen af denna

art. Treurenberg-Bay vid Spetsbergen, 40—50 famnar,

lerbotten. 61,5 ggr. förstoradt.

11. En del af en medelform mellan den typiska (tvåradiga)

och den flerradiga formen (B. flabellata) af denna art.

GuUmaren, vid Skar (Loven); 32 ggr. förstorad.

12. Avicularium af den typiska formen, i profil.

13. Ett annat avicularium på -samma stam, snedt från sidan

och från ofvan.

14 och 15. Tvenne andra avicularier på samma stam, sedda
ofvanfrån.
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Fig. 16. Avicularium till elongata-iormen (B. fastigiata) af denna art.

Figg. 12—16 ungefär 105 ggr. förstorade.

» 17. En del af B. fastigiata sedd framifrån. Somliga djurhus
med borst i öfre-inre hörnet.

» 18. En del af samma form sedd bakifrån.

Bugula Murrayana.

19. En 2—-o-radig del af denna art sedd framifrån. Två
djurhus hafva borst i stället för avicularium på sin fram-
sida.

20. Samma del sedd bakifrån.

21. Ett djurhus af denna art med avicularium.

22. En ovicell af denna art. 46,6 ggr. förstorad.

23. Menipea fruticosa (Pack.). = Mellanform mellan den ty-

piska (flerradiga) och de fåradiga formerna af denna art

sedd framifrån. Waygats-öarne (Spetsbergen), 30 famnar,
bergbotten.

24. Avicularium på en tvåradig stam af denna art. Längden
= 0,411 mm.

25. Bugula qvaclridentata (Loven) = en tvåradig, med få borst

försedd eller borstlös elongata-iovm af denna art sedd fram-
ifrån. Finnmarken (Loven).

26. Densamma sedd bakifrån. De längsta djurhusen ungefär
1,33 mm. långa.

a = en sidopor.

27. Eucratea-växt af denna art. Treurenberg-Bay (Spetsbergen),

20 famnar, lerbotten.

T a fl. XIX.

Bugula umbella, n. sp.

28. En gren af denna art, sedd framifrån.

29. En större del af densamma sedd bakifrån. 20 ggr. först.

30. En stam af denna art i naturlig storlek.

31. Första djurhusen i denna stam. Wide-Bay (Spetsbergen),.

40 famnar, fin lerbotten utanför en glacier.

Tafl. XX.

Flustra membra?iaceo-truncata.

Tvenne djurhus af denna art, hvart med ett borst i sin.

rand på hvarje sida något nedom öfre hörnen. Finn-
marken,
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Fig. 2. Ett djurhus och ett aviculaiium, der en djurhusrad fort-

sättes af två rader. Finnmarken.

» 3. Tre djurlius och ett avicularium, det senare likaledes vid

en fördubbling af en djurhusrad. Finnmarken.

» 4. Mera raka och jemnbreda djurhus med ett avicularium
och ett djurhus, der den ena raden fördubblas, och med
en ovicell utvecklad vid toppen af det ena djurhuset i

den rad, som fortsattes enkel. Waygats-öarne (Spetsber-

gen). 30 famnar, bergbotten.

» 5. Baksidan af en stam, der en djurhusrad fortsattes af tre

nya rader, af hvilka den mellersta börjar med ett avicu-

larium.

Flustra securifrons.

6. En ovicell.

7. En del af stammens rand, i hvilken de yttersta djurhusen
förlängas till randbildning . Gullmaren.

8. Några djurhus och två avicularier, hvilka senare på denna
art äro inpassade såsom leder i odelade djurhusrader.

Flustra papyrea.

9. En del af framsidan på en stam af denna art vid 20^
ggrs. förstoring.

10. En del af stammens rand sedd bakifrån. Eandbildningen
uppstår på denna art genom en serskilt modifikation af

samknoppen och utgöres af slutna rör, hvilkas längd mot-
svarar 2—4 djurhuslängder.

11. En del af en foliacea-Aik stam i naturlig storlek. Treu-
renberg-Bay (Spetsbergen), 15—30 f. stenig lerbotten.

Juni 1861.

Flustra foliacea.

» 12. En del af stammens framsida på denna art, der avicula-

rierna (a) äro inpassade såsom början till en af de båda
nya rader, i hvilka en djurhusrad fortsattes. De nedre
(äldre) djurhusen visa antydan till oviceller (o).

» 13. En mindre del med tydligare aftecknadt avicularium (a).

» 14. Ett avicularium i större förstoring.

» 15. Skilj oväggarne mellan nå^gra djurhus med kommunikations-
porerna och borst.

» 16. Ett borst mera förstoradt för att visa, huru dess lumen— en fortsättning af djurhus-kaviteten — vid midten in-

knipes, en antydan till öfverensstämmelse med de mera
fi;^a knoppningarne.
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Cellaria borealis.

Pig. 17. Ett djurlius och ett aviculariiim ofvan dettas topp. Vid
32^ ggrs. förstoring. Grönland.

Cellaria fistulosa.

» 18. En mindre stam af denna art. Naturlig storlek. Bo-
huslän.

» 19. En del af en utaf dennas leder med djurhus och två avi-

cularier. Djurhusmynningarne 0,1 mm. breda.
» 20. Tre djurhus vid starkare förstoring.

Meinbranipora.

21. Äldsta djurhusen inom en koloni af formen M. trifolium,

» som vuxit utbredd på en Eschara Icevis. Särs. Norrige.
» 22. Tvenne djurhus af den form, hvilken Van Bexeden be-

skrifvit såsom 7'ata rugosa. a troligen tillhörande M.
lineata; b troligen första djurhuset till en koloni af M.
pilosa. Båda på alger vid Hållö i Bohuslän.

Membranipora lineata.

>> 23. Två djurhus och tvä tillspetsade oviceller af lineata-for-

men. Ovicellernas bredd midtpå = 0,23 mm. a = ett avi-

cularium i denna koloni; dess bredd vid mandibelns led-

gång := 0,09 mm. Hållö i Bohuslän.
" 24. Membranipora SophicB (Busk) med oviceller men utan de

större avicularierna. Ovicellernas bredd midtpå = 0,24
mm. Mynnings-areornas längd = 0,33 mm. Finnmarken.

» 25. En annan del af samma koloni med de större aviculari-

erna men utan oviceller. De större aviculariernas bredd

vid mandibelns ledgång ^0,1 mm.
» 26. En del af en Membranipora lineata, hårdt förkalkad och

med förlängd djurhusform. Kolonien, som växte på en

snäckbit uti Isfjorden (Spetsbergen), delade sig på ett

ställe till Hijjjjothoa-xäxt. En mynningsarea uppmättes
till 0,5 mm:s längd och 0,32 mm:s bredd. Kolonien
liknar för öfrigt serdeles mycket en Meinbranipora uni-

cornis, då denna stundom under en större del af sin till-

växt bibehåller borsten i hela mynnings-areans rand; men
den totala frånvaron af avicularier och de mera tillspet-

sade oviceller, som här och der förekomma, föra den när-

mare till M. lineata.

» 27. En del af en Membranipora Sophice, hårdt förkalkad, som
vuxit på en Rhynchonella från Spetsbergen. Djurhusens
mynnings-areor ungefär 0,4 mm. långa.
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Fig. 28. En del af eu Membranijjora discreta med början till tva

djurhwsrader (vid ,en äldre rads fördubbling i sin fort-

, 'sättning) och en avicularie-rad. a = en ovicell sedd mera
I snedt frän koloniens centrum, bvarigenom mynningsranden
blifvit synlig. På en bit af en död Balanus i Bellsund
(Spetsbergen) vid 20—30 famnars djup.

» 29. En del af en Membranipora Fotiilletn-fovm såsom utveck-

lingsstadium till Membranipora unicornis. Bohuslän. Djur-
husens mynnings-areor ungefär 0,5 mm. långa.

)) 30. En del af en Membranipora unicornis, som vuxit på ska-

let af en död Vyprina. Bohuslän'. Djurhusens mynnings-
areor 0,35 mm.—0.4 mm. långa.

)) 31. En del af en Eeptoßustrella americana (D'Orb.), en So-
phicB- form af Membranipora unicornis, 17| ggr. förstorad.

På en' Sertularia från 30 famnar, bergbotten, vid Way-
gats-öarne.

Membranipora spinifera.

» 32. En del af en koloni utaf denna art, som vuxit på en Asci-

dia vid 30 famnars djup på stenig lerbotten i Isfjorden

(Spetsbergen). a:=ett avicularium på en koloni af denna
art från Waygats-öarne.

Membranipora arctica.

)) 33. Några djurhus i en koloni af denna art, två med ovicel-

ler, de öfriga med avicularier vid sin topp, sedda från

deras framsida, 16 ggr. förstorade.

« 34. En del af baksidan af samma koloni vid samma försto-

ring. Waygats-öarne (Spetsbergen), 60—80 famnar, ler-

botten. Augusti 1861.
» 35. Två yngre djurhus, det äldre af dessa med ett borst på

hvar sida om toppen.

» 36. Ett något äldre djurhus med fint granulerad täcklamell
öfver proximala delen af mynnings-arean.

Membranipora Flemingii.

« 37. Ett ungt, föga förkalkadt djurhus med tunn, fint granu-
lerad ovicell, två ledade borst och tvä avicularier inom
en koloni af Membranipora trifolium. Gullraaren.

» 38. En del af baksidan af samma koloni med areolerade skiljo-

väggar mellan djurhusen och två utaf dessa med ett ägg-

inom sig. a = ett af dessa 'Agg uttaget.

» 39. En del af en Membranipora Pouilletii-form. såsom utveck-
lingsstadium för Membranipora trifolium. Gullmaren.

« 40. En del af Membra7iipora trifolium i form af Membrani-
pora saccidata (Norman).
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Fig. 41. En annan del af saiiinia koloni med karakterna af eu
Membranipora Pouilletn (Alder). De båda sista figurerna

vid 26J ggi's. förstoring. Kolonien växte på en Modiola
från Nordsjön.

» 42. En del af en Membranipora trifolium i form af Mevibra-
nipora sacculäta på en sten från 40 famnars djup i

Röde-Baj'- (Spetsbergen). •

» 43. En del af Membranipora minax med afbrutna avicu-

larier ocli utan oviceller. Teckningen utförd af Doktor
A. BOECK.

» 44. En del af en annan koloni utaf denna form med de fle-

sta avicularierna oskadade och med en ovicell. Vid 22
ggrs. förstoring. På en Terebratida från Finnmarken.

Membranipora catenularia.

» 45. En del af den mindre varieteten på en sten från Spets-

bergen. Vid 20f ggrs. förstoring. Längden på en af

mynnings-areorna uppmättes till 0,21 mm. Två af myn-
nings-areorna tillslutna i likhet méd det på Diastopori-

derna vanliga förhållandet.

» 46. En del af den större varieteten af denna form, växande

på samma sten. Vid 21f- ggrs. förstoring. Somliga ko-

lonier hafva djurhus af båda storlekarne. Denna större

är emellertid såväl till storlek som genom det tydligare

bibehållna midtelborstet en tydligare formförändring från

Membranipora prtlosa.

» 47. En del af Membranipora membranacea (Müll.), som vuxit

på Fucus nodosns vid Köpenhamn. Vid 20^ ggi's. först.

» 48. En del af denna form från Arkö i Östersjön, tagen af

Intendenten Widegren. Afven denna visar spår, ehuru
obetydligt, af den äldre, slutna djurhusdelen. Vid 18f

Membranipora pilosa.

49. En del af Membranipora pilosa i upprest och nätformig

Hipp)othoa-v'é.xi, kringväxande små alger vid Norrige. Ef-

ter en teckning tillhörande Doktor A. Boeck.

Membra^iijjora nitida.

50. En del af en koloni utaf denna art med spridda avicu-

larier mellan djurhusen. Gullmaren.

51. Ett djurhns af denna art med ovicell, jemte oviceller till

det äldre djurhuset. Ribborna (borsten) öfver mynnings-
arean äro något rubbade ur deras läge. Hållö. Teck-
ningen är utförd af Lektor Thudén.
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