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Kritisk förteckning öfver Skandinaviens Hafsbryozoer

Af F. A. Smitt.

V
(Forts, från årgången 1867, Bihang).

[Meddelad den 8 November 1871.]

Tan. XX, XXI.

Från 1868 års Spetsbergs-expedition har jag några anteck-

ningar om arktiska bryozoer såsom tillägg till min förra för-

teckning, hvilka såväl i systematiskt som geografiskt hänseende

ega interesse äfven för den skandinaviska faunan.

Yid bedömandet af Cyclostom-gruppernas systematiska för-

hållanden till hvarandra, i synnerhet i deras lägre former, känna

vi ännu inga mera konstanta och mera användbara karakterer

än koloniens form och ectocystens förkalkningssätt. Denna sin

betydelse kunna emellertid äfven de förlora under utvecklingen

och genom mellanformer i systemet. De tjockskaliga, såsom en

Hornera, en Discoporella, med sina mellanporer, äro visserligen

väl åtskilda från de tunnshaliga, såsom Diastop oridor, Tubulipo-

ridor och Fasciculiporidor, att icke tala om de ledade Crisiorna,

som synas utgöra en egen utvecklingsserie; men det D'Orbigny-

ska slägtet Filisparsa ställer sig emellan Hornera och Tubuli-

poridorna, och utvecklingen af Discoporella sammanbinder äfven

detta slägte med Tubuliporidornas familj. Under sädana om-

ständigheter är det lätt förklarligt, att en arts ställning i sys-

temet är osäker, till dess utvecklingen för densamma är i sin

helhet känd. Af samma skäl kunna vi endast provisoriskt me-
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delst karakterer bestämma gränserna för de i systemet antagna

afdelningarne. Inom en af dessa afdelningar,

Fam. D1ASTOPOHMD.E,

sammanförde jag af nordiska former slägtena Diastopora ochi

Mesenteripora. Att det sednare i sin utveckling utgår från ett

stadium motsvarande det förra, är lika antagligt, som det är

säkert, att detta kan resa sig i skål- eller bladform. Men den

fråga, hvilken jag redan vid min första beskrifning af dessa djur

framkastade, huruvida någon af våra kända Diastopora-former

vore början till den i de arktiska hafven lefvande Mesenteri-

poran, qvarstår olöst ännu. Dock är jag nu i tillfälle att till

min förra skildring af Diastopororna bifoga en form (Tan. XX,

fig. 4) från Lomme-bay (Spetsbergen) der den lefvat på en sten

på stenig lerbotten, vid ett djup af 25—35 famnar. Denna form

står till sitt växtsätt ungefär midt emellan Diastopora repens

och D. simplex, med den förras förgrening och den sednares

tidiga tillplattning och utbredning af grenarne. Från båda är

den emellertid skiljd genom djurhusens storlek, som här stiger

ända till ett lumen af 0,i7 m.m:s bredd eller något derutöfver.

Att döma af den korta beskrifning, hvilken Norman (Brit.

Assoc. Report 1868, pag. 310) lemnat öfver sin Alecto diasto-

porides, synes den troligtvis sammanfalla med denna, blott att

de temligen täta tvärstrimmorna öfver grenarne antagligen ej

skulle hafva undgått denne författares uppmärksamhet; och då

han om sin art ej uppgifvit något mått på djurhusens storlek,

blir identifieringen ännu osäker. Emellertid anmärker jag denna

form såsom den antagligaste början till den nordiska Mesenteri-

poran, i analogi med den utveckling af Reticulipora, hvilken jag

beskrifvit från Medelhafs-formen af detta slägte.

På samma sätt som denna Reticulipora, bibehåller Mesen-

teripora byggnaden af Diastopora simplex, cl. ä. den saknar

smårör och kominer i afseende på djurhusens täthet och storlek

närmast intill den nu beskrifna formen; och dä vi ännu icke

känna oviceller för den sistnämnda, lika litet som dessa voro
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utvecklade på Diastopora-stadiet af den nämnda Reticuliporan,

ligger det nära till hands att antaga Mesenteripora meandrina

såsom den fulländade utvecklingen af Diast. diastoporides(f),

äfven om denna under vissa förhållanden kan länge förblifva en

Diastopora eller till och med såsom sådan förgrena sig i Cri-

serpia(Alecto)-form.

Denna utveckling finner i hög grad sin bekräftelse, då vi

nu frän de arktiska regionerna kunna framvisa en Reticulipora-

form, som i afseende på sin byggnad står i samma förhållande

till Diastopora hyalina. Denna Reticulipora, hvilken jag benämner

It. intricaria,

träffades först norr om Norge, på lerbotten vid 200—230 fam-

nars djup, vid en nordlig latitud af 70° 10' och en longitud af

20° 37' ö. fr. Greenwich.' Sedermera har den, i ännu vackrare

exemplar och mera fullständig växt, af Kandidat Lindahl blif-

vit hemförd från Baffins-bay, vid ungefär motsvarande bredd-

grad och djup.

Afven för denna sakna vi emellertid någon direkt observation

om dess utveckling utur något exemplar af Diastopora hyalina.

Den förekommer i sin uppresning såsom temligen plana, nät-

formiga utbredningar, temligen liknande den välbekanta Frondi-

pora-växten. Men grenarne äro här från sidorna tillplattade och i

öfre kanten (samknoppskanten) skarpa (Tafl. XX, figg. 1 och 2)

liksom den ofvannämnda Reticuliporans från Medelhafvet, och i

sina nätformiga sammansmältningar gifva de kolonien på detta sätt

en oregelbunden bikaks-form. Då nu den nämnda kanten kan

vara stadd i fortfarande tillväxt, ökande grenarnes bredd eller

uppskjutande i hoptryckta processer, och då äfven dessa sednare

i sin tillväxt kunna träffa hvarandra i samknopps-stadium, smälta

de som vanligt tillsammans, bildande ett nytt nätverk ofvanom

det äldre, hvarigenom kolonien erhåller en mera oregelbunden

form, snarast att jemföra med en gles moss-växt. Grenarnes

bredd (höjd) kan härvid betydligt variera: de äldre äro smalare,

af nästan oval genomskärning, de yngre bredare; och lösryckta
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bitar skulle lätt kunna gifva anledning till uppställande af ser-

skilda former. Härtill kommer, att liksom Diastopora hyalina

tillväxte periodvis, så kan äfven här de äldre grenarne utvidgas

till bredden (höjden) genom tillväxt utmed samknoppskanten, då

man vanligen ser en tydlig gräns emellan den äldre och yngre

generationen.

Oafsedt koloni-formen och de modifikationer i djurhusens

ordning, hvilka denna naturligen måste medföra, bibehåller denna

Reticulipora samma byggnad som den genom sina smårör ut-

märkta Diastopora hyalina, och i de ofvannämnda åldersförän-

dringarne visar den samma olikheter som denna i afseende på

djurhusformen. Jag afbildar (Tafl. XX, fig. 3) en bit af den

smalgreniga delen af en koloni, der vi se djurhusen och smårören

föga eller intet uppskjutande öfver den gemensamma koloni-ytan,

sådan äfven Diast. hyalina visade sig i sina äldre delar. De

yngre, bredare grenarne ha sina djurhus långt utskjutande såsom

vanligen bakåtböjda rör med mynningen snedt afskuren uppåt,

så att mynningsplanet bildar en mer eller mindre spetsig vinkel

mot grenens plan uppåt. Hvad här är uppåt, blifver naturligtvis

på den krypande Diastoporan utåt; och då nu äfven på denna

Reticulipora djurhusens rad-ställning blir tydligare i de yngre

delarne, är också öfverensstämmelsen mellan båda fallständig, i

de karakterer som kunna hemtas från individernas form och för-

ändringar. Att under sådana omständigheter afskilja dessa former,

t

till och med blott såsom olika arter, måste förefalla ytterst ona-

turligt; men så länge en karakter qvarstår, hvars genetiska be-

tydelse vi ej kunna genom direkt observation förklara, må den

väl respekteras, och Reticulipora intricaria må väl qvarstå i sy-

stemet, tills ett verkligt Diastopora hyalina-stSLåmm kan fram-

visas såsom dess ursprung. Här må blott tilläggas, att i olikhet

mot Reticulipora nummulitorum saknar den nordiska Reticuli-

poran oviceller, i de exemplar jag kunnat undersöka.
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Frän samma lokal, norr om Norge, hemförde vi af familjen

TUBULIPORID^E

en ny form, hvilken jag uppställer såsom en särskild art,

Tiibulipora (lilnionea) tuinida,

emedan ingen ä'f de hittills beskrifna Idmoneorna synes mig kunna

sammanföras med densamma.

Att döma efter de två små fragment, hvilka jag kunnat

undersöka, synes den resa sig i temligen rak växt (Tan. XX, fig.

7), något tjockare än den vanliga Idmonea atlantica i motsva-

rande utvecklingsstadium. Denna tjocklek härrör hufvudsakligen

från den mera svällda ryggsidan af kolonien (Tafl. XX, fig. 5).

Brist på exemplar hindrar en noggrannare undersökning af den

inre byggnaden; men i analogi med förhållandet på Idm. atlan-

- tlca, och att döma af det tvärsnitt (Tafl. XX, fig. 6), der jag

lyckats få en redig bild af djurhusens förhållande till hvarandra

i det inre af stammen, synes det antagligt, att denna uppsvall-

ning af de bakre-yttre kanterna utgöres af rudimenterna till de

yttre djurhusen, hvilka här blott sällan fullbildats, då djurhus-

raderna vanligen bestå af två eller tre, blott några få rader af

fyra djurhus. . Dessa utmärka sig äfven, derigenom att de vid

sitt utträde ur den gemensamma stamytan äro mera fria, i

rörform divergerande från hvarandra. Deras storlek, med en

bredd af omkring 0,0 9 m.m. i diameter, är mindre än den van-

liga pä Idm. atlantica i motsvarande utvecklingsstadium. För

öfrigt stämma dessa båda arter öfverens såväl i punkteringen

af porer som i längs- och tvärstreckningen, blott att den sist-

nämnda här synes jemnare och sträckande sig äfven mellan

djurhusraderna öfver stammens framsida.

Från Smeerenberg (vid Spetsbergen) hemförde vi

Tiibulipora (Probosciiia) iocrassata

i Alecto-st&å\x\m krypande på en sten, hvilken koloni (Tafl. XX,

fig. 8) svårligen låter medelst någon karakter afskilja sig från

D'Orbignys Filifascigera dichotoma ]
). Den är visserligen be-

') Pal. Franc, Ten: Gret., vol. V, p. 685, tab. 744, fig. 1—3.
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tydligt skadad, och serskildt är dess ursprung bortskrapadt; men

den utvecklingslag, hvilken D'Orbigny anför såsom karakter

för sin ofvannämnda art, är tydlig äfven här, ehuru regelbunden-

heten, med afseende på tillökningen af djurhusens antal i knip-

pena, till följe af ojemnhet i tillväxten blifvit rubbad. De har

och der uppresta djurhusknippena bevisa, att äfven denna Alecto- .

form endast är ett utvecklingsstadium, och djurhusens storlek,

hvilkas lumen varierar omkring 0,i5—0,2 m.m. i diameter, jemte

deras tydliga punktering af porer hänvisa detta stadium till den

grupp af Tubulipora, för hvilken jag föreslagit användandet af

det gamla namnet Proboscina. Bland de dithörande arterna, af

hvilka Tub. incrassata och T. fungia komma hvarandra synner-

ligen nära, är endast den förra känd i en så rikt förgrenad

Alecto-fovm; och jag hänför derföre den nu ifrågavarande kolo-

nien till denna art, oaktadt full säkerhet blott kan vinnas, när

utvecklingen för den sistnämnda arten blifver bättre känd.

Att i denna form antaga en motsvarighet till den frän Krit-

formationen först beskrifna, vinner stöd af en annan Alecto-iovm,

som jemte densamma förekommer på stenar i de arktiska hafven.

I stället för att lemna någon figur af denna Alecto, kan jag

hänvisa till D'Orbigny's

Stomatopora subgracilis l
)

eller Stomatopora regularis hos Gabb och Horx '-). Båda dessa

tillhöra kritformationen; men såväl beskrifningar som figurer

öfverenstämma fullkomligt med vår arktiska form, som tyckes

vara temligen allmän, ehuru jag hittills ansett densamma utan

någon synnerligen framstående betydelse, i den tanke att den är

en genom afskrapning skadad, hårdt förkalkad Alecto-åel till en

Tubulipora atlantica. Den är en bland de minsta Bryozoer,

krypande i raka eller föga böjda, jemnbreda förgreningar, byggda

af djurhus efter djurhus i enkel rad. Grenarnes bredd varierar

omkring 0,24 m.m., och de rakt uppskjutande, runda djurbus-

') Fal. Franc, Terr. Gret., vol. V, pag. 838, tab. 629, figg. 1-4.
2
) Monorjr. Foss. Polyz. See. and Tert. Format. North Amer., Journ. AcaiL,

Nat, Se. Philacl., New Ser , vol. V, p. 172, tab. 21, fig. 63.
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mynningarne visa ett lumen af 0,04—0,05 m.m. i diameter. Den

nedliggande delen af djurhusen bildar en jemnbred, tillplattad

halfcylinder med tydliga tvärfåror men ytterst svag (stundom

omärklig) punktering af fina porer.

På en sten från 200—300 famnars djup, norr om Norge,

förekommer vid sidan af den sistnämnda en annan Alecto-fovm

i ungefär samma grad af förkalkning.- Till sin byggnad öfver-

ensstämmer deremot denna med D'Orbignys

Proboscina fascicidata '),

eller, pä några delar af kolonierna, med hans Prob, alternata -)

och, pä andra delar, med hantydan till öfverensstämmelse med

hans Prob, crassa 3
). Bland arktiska former är den att ställa

vid sidan af ofvannämnda början till Tubulipora (Proboscina)

incrassata. Till storleken varierar här djurhusens mynning om-

kring ett lumen af 0,i.=> m.m. i diameter. De flesta sakna den

uppresta delen; och djurhusmynningarne synas då också stå när-

mare hvarandra, ehuru oredigt, i de båda alternerande djurhus-

raderna: -- de öfverensstämma då med Prob, fascicidata, isyn-

nerhet der tvärfårorna öfver deras nedliggande delar äro som

tydligast. På andra ställen äter äro de uppresta, utåt (mot

koloniens rand) riktade, rörformiga delarne af djurhusen bibe-

hållna: — de taga då karakteren af Prob, alternata; och der

koloniens grenar slutligen utbreda sig, antagligen här dock endast

för grenbildning, komma djurhusen slutligen i tre-radig ställning,

sådan D'ORBIGNY beskrifvit och afbildat den för Prob, crassa,

hvilken äfven han sagt gränsa intill Prob, fasciculata så i dess

helhet som till detaljer 4
).

Identifieringen och den systematiska benämningen af Sto-

matopora siibgracilis och Proboscina 'fascicidata bjuda emellertid

mindre svårigheter än frågan, huru de i morphologiskt hänseende

böra bedömas. .<4/<?efo-formerna, hvilka eljest visat sig vara

början till högre utvecklade koloniformer, kunna väl såsom många

') Pal. Franc, 1. c, p. 857.

2
)

ibid.

3
) 1. c, p. 848.

4
)

1. c, p. 857.
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andra utvecklingsstadier inom Bryozo-gruppen föra ett sjelfständigt,

art-likt lif och såsom sådana till och med afvika från den annars

vanliga utvecklingen. Afven i kritformationen vore de då att

tyda på samma sätt. Men så länge vi icke känna det inre af

dessa kolonier i deras lif, deras köns-förhållanden, kunna de lika

väl vara att anse som sjelfständiga arter, hvilka allt ifrån kritan

bibehållit sin ringa grad af utveckling. Osäkerheten i detta

hänseende och det interesse, de erbjuda genom sin överens-

stämmelse med de från kritan beskrifna formerna, må här för-

svara bibehållandet af D'Orbigny's benämningar af dessa former.

Bland Ctenostomer af familjen

HALCYONELLE^E
funno vi på ofvannämnda stälie norr om Norge, vid 200—300

famnars djup en varietet af Ålders

AlcyonuliiiiM iiiamitiiHutuni.

så egendomlig till sin koloniform (Tan1

. XX, hg. 9) att den väl

förtjenar sin beskrifning.

Som runda små platta kakor eller knapphufvuden, någon

gång i njurform, lefde den der pä leran, liksom Cupidariorna

blott med ett underlag af sandkorn eller Foraminiferer. Disken,

hvilken kolonien på detta sätt bildar, är på undre sidan nästan

plan, på den öfre jemnt men svagt konvex. Till storleken va-

riera dessa kolonier mellan ungefär 5 och 9 m.m. i diameter.

Periferien bildas af den gemensamma utvecklingsranden, som på

de flesta är utbredd i en tunn membran. Djurhusen sitta som

vanligt i quincunxställning, och denna temligen redig, hvarigenom

uppkomma spirallikt vridna djurhusrader utstrålande från diskens

centrum. De inre, äldre djurhusen äro kortare, mera uppräta,

och ha en mindre, mera sammandragen mynnings-tuta; de yngre,

yttre djurhusen äro större, nedliggande, med en större, mera ut-

skjutande mynnings-tuta. Koloniens färg är grå, lik leran, der

den vuxit.

Tentaklernas antal har jag räknat varierande mellan 18 och 20.

Cul-de-sac är, såsom på den äldre kända formen, kort och rund.
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Egendomligheten i koloni-formen och förekomstsättet gör

denna varietet väl berättigad till ett eget namn; och de exem-

plar, hvilka från Riksmuseum utdelats, bära namnet Alcyonidium

disciforme.

Till den grupp af Alcyonidier, för hvars benämning jag an-

vändt det af Hassall uppställda genusnamnet Cycloum, hörer

en form, som temligen allmän träffades på alger i ebbregionen

vid Smeerenberg (Spetsbergen). Då den ännu synes vara obe-

skrifven, benämner jag den

Alcyouidiitiu coniiculatuin.

_Till det yttre, så till förekomstsätt som färg, liknar den

serdeles mycket Alc,. hispidum eller, i sina yngre stadier, Ale.

papillosum; men redan loupen skiljer den lätt från dessa, när

man ser den öfverströdd med greniga borst (Tafl.
1 XX, tigg. 10,

12— 16), ett i hvart hörn mellan djurhusen. Den morphologiska

betydelsen af dessa borst »såsom ') knoppningar af andra ord-

ningen», enkla knoppningar, »ofvanpä de redan begränsade djur-

husen, från hvilkas inre de äro afskiljda genom en mellanvägg»

(Tafl. XX, fig. 12), har jag redan förut påpekat. Genom sitt

läge tillhöra de den proximala (inre, äldre) ändan af hvarje

djurhus och öfverensstämma i detta hänseende med borsten (de

trinda knölarne) såväl på Flustret membranacea -) som på Bi-

flustret tuberculata etc. Deras motsvarighet hos de högre ut-

vecklade Membraniporidorna blir derföre att söka i de som oftast

parvis förekommande avicularierna öfver den proximala ändan

af dessas djurhus. På de lägre Flustridorna, t. ex. på Flustret

membranaceo-truncatet ser man deremot, ätt de äfven kunna mot-

svara distala randborst.

Djurhusmynningarne likna dem på Alcyonielium hispidum

och ha liksom der operkel-bildning (Tafl. XX, fig. 11) genom

halfcirkelformiga förhårdningar i djurhusväggen. Borstkransen

') Öfvers. Vet.-Akad. Förh. 1866, pag. 516.

2
) Jfr. Nitsche, Beiträge zur Kenntniss der Bryozoen, Zeitschr. f. wiss. Zool..

Bd. XXI, p. 117.
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på tentakelslidan är dock här mera utvecklad. Tentaklernas

antal är 18. *

Gemensamt med Alc. Mspidum står således denna art på

öfvergång till likhet med Chilostomernas byggnad. Operkelbild-

ningen, den i förhållande till de öfriga Hallcyonelleorna starkare

utvecklingen af djurhusväggen och den så karakteristiskt utveck-

lade borstbildningen öfver djurhusen föra dem båda till Flustri-

nornas närhet, medan borstkransen på tentakelslidan, operkel-

bildningens rörlighet och utsträckbarheten af detta djurhusväggens

mynningsparti qvarhålla dem inom Ctenostomernas ordning.

Af Chilostomer, värda att anmärkas, funno vi straxt norr

om Norge, vid 72° 10' nordl. lat., 20° 37' östl. long., på lerbotten

vid 200—250 famnars djup, den äkta

Flustra Barleei,

sådan denna förträffligt är afbildad af Busk 1

). Den anträffades

emellertid endast uti två exemplar, och dessa ej synnerligen stora.

Norman har -) sammanfört denna form med den af mig 3
) be-

skrifna Fl. membranaceo-truncata. Sedan jag nu blifvit i till-

fälle att undersöka den verkliga Fl. Barleei, tror äfven jag, att

dessa båda former böra förenas inom gränserna för samma art

i systemet. Dock qvarsta de såsom väl skilda former, blott att

vi nu med antaglig säkerhet kunna förena dem i en serie, äfven

innefattande Illustra membranacea och Fl. chartacea, hvilken

förmodan om förhällandet till den sistnämnda jag redan förut 4
)

yttrat med afseende på FL membranaceo-truncata. Hänvisande

till de skäl, jag härför anfört, vill jag blott tillägga, att borsten

på Fl. membranaceo-truncata viel undersökning af ett rikare

material visat sig äfven kunna tillhöra sjelfva de distala djurhus-

hörnen. Härigenom försvinner artbetydelsen af den i karakteren

1

) Q,uait. Jouvn. Micr. Se, vol. VIII, pag. 123 (sec. Norman), Zooph., tab. XXV,

fig. 4. Figuras solum vidi.

2
) Micr. Journ. N. S , vol. VIII, p. 220.

*\ Öfvers. Vet.-Akad. Pörh. 1867, pp. 358 et 37G, XX, «gg. 1—5.

*) 1. c. et pag. 451.
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för denna form upptagna platsen för dessa borst; men deras

vanliga plats, och utvecklingen af avicularier utmärka lätt form-

skillnaden frän Fl. chavtacea. Den egentliga karakteren för Fl.

Barleei, till skillnad frän Fl. membranaceo-truncata, uttryckes

genom aviculariemas form: de äro kortare och halVa lockets

ledgång snedställd. Formserien skulle följaktligen få följande

utseende:

Flustra niembranacea: Zocecia quadrata.

a: Mucrones ad angulos distales zocecii positis.

1. forma membranacea: Avicularia et ocecia desunt.

2. forma chartacea: Avicularia desunt.

b: Mucrones ad angulos distales vulgo desunt.

3. forma membranaceo-truncata: Avicularia recte posita.

4. forma Barleei: Avicularia obliqua.

I nyss citerade afhandling af Norman uppställes den af mig

beskrifna eZwpZ&r-foraien inom Celhdaria ternata-serien såsom en

serskild art. En motsvarande form inom Celhdaria scabra-serien

funno vi uti Liebde-bay, på stenig lerbotten, vid 12—20 famnars

djup. Af Prof. Torell är densamma tagen i Berufjord (Island)

på 15—30 famnars djup och vid Grönland. Denna paralleli-

sering af motsvarande former i de båda bredvid hvarandra stå-

ende serierna inom samma slägte upplyser tillräckligt, hvilken

vigt bör fästas vid de mellan formerna förekommande olikheter.

Bland öfriga Chilostomer, samlade under denna expedition,

vill jag här endast anmärka tvenne serier af former, som sluta

sig intill den grupp, hvilken jag gifvit familjebenämningen

DISCOPORID^E.

Den första af dessa serier börjar med en form, som är så

öfverensstämmande både med beskrifning och figur af Escharina

impressa Reuss x
), att jag benämner den

') Versteinerungen der Böhmischen Kreideforination, 2:te Abth., p. 68, taf, XV.

fiz. 24.
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Disc»])»ra(!) imprcssa,

för att åtminstone gifva anledning till en noggrann jemförelse,

hvilken endast är möjlig för dem, som äro i tillfälle att granska

typexemplar ifrån kritan.

Denna form (Tafl. XXI, figg. 17— 19) står såsom Escharin

i ungefär samma förhållande till typens fullt utvecklade former,

som det första djurhuset i en frän embryot utvecklad Escharin-

koloni står till de yngre typiska djurhusen i densamma; den är ett

bland minnena från sambandet med Membraniporidorna. I detta

hänseende står den också närmast Lepralia spathulifera.

Ung och tunnskalig har den ett glänsande, gulhvitt yttre,

med ectocysten fint grynig af täta, små vårtor. För djurhusens

form kan jag hänvisa till Reuss's beskrifning. Den proximala

delen af det rhomboidal-sexsidiga eller vid ny rad-bildning proxi-

mal tillspetsade djurhusets öfre vägg är rundadt uppsvälld men

med mera plan sluttning distalt mot djurhusmynningens konkava

proximal-rand. Denna sluttning begränsas på sidorna af en

uppsvallning öfver randen af djurhusets distaldel, inom hvilken

djurhusmynningen är belägen. Denna äter, som således är be-

tydligt insjunken, har formen af en half-ellips eller rättare be-

gränsningen af en parabel och påminner om mynningen af en

Lepr. spathulifera, blott att den saknar inknipningarne pa sidorna.

Likasom dennas djurhusmynning öfverensstämmer den dessutom

med Membraniporidomas mynningsarea, deriiti att operklet ej

upptager hela dess yta, hvarföre namnet mynningsarea äfven

här kunde användas. På den nämnda uppsvallningen längs ran-

den af djurhusets distaldel finner man (Tafl. XXI, fig. 18), om ock

sällan, ett par af mynningsborst; och när ovicell utvecklas (sma.

fig.), lägger sig denna qvart-spherisk, temligen hög, vid basen

vanligen med skarp afsats mot nämnda kalkuppsvällning.

I de starkare förkalkningarne utjemnas dessa uppsvallningar

till god del; den nämnda randuppsvällningen går mera jemnt öfver

i det ofvannämnda, mot djurhusmynningen sluttande planet, och till

minne af den förutvarande afsatsen derstädes återstår blott en

fåra på livar sida af djurhuset, löpande proximalt från hvarje
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myiiningshörn. Pa detta sätt bildar större delen af djurhusets

framsida en mera sammanhängande, distalt sluttande area, van-

ligen med tydlig afsats mot den proximala delen och dennas

sidoränder. När nu, livad ofta kan hända, kalk eller främmande

ämnen afsätta sig i skiljofarorna mellan djurhusen, visar den

frän Reuss citerade figuren en trogen bild af denna art. I ett

sådant förkalkningsstadium påminner den äfven serdeles mycket

om Membranipora-typen, der dennas mynningsarea proximalt är

förkalkad l
).

Med koloniens fortsatta tillväxt och i förening med den

tilltagande förkalkningen 2
) framträder emellertid Escharin-typen

fullkomligare (Tafl. XXI,
1

fig. 9). Djurhusmynningen är dä in-

skränkt till operklets vidd; öfre djurhusväggen är mera jemnt

tillplattadt konvex, och de båda farorna proximalt från djurhus-

mynningen blifva mindre skarpt markerade.

Sådan förekom denna art, vid vestra och norra kusterna af

•Spetsbergen, på stenar vid 20 —80 famnars djup. Rätt ofta i

dess sällskap och mången gång förvillande lik densamma träffades

Discopora cruéuta 3
),

hvilken jag anser mig kunna identifiera med den af Norman

frän de större djupen vid Shetlands-öarne under nämnda artnamn

beskrilha form.

Den utmärker sig äfven i de arktiska hafven genom sin

hårda förkalkning och sin röda eller gulröda färg, der icke det

yttre lagret är afskrapadt, ty i detta fall är den hvit liksom

den hårda förkalkningen af Porina ciliata, med hvilken jag förut

') Jfr. för öfrigt Membranipora Clio, D'Okb., Pal. Franc, 1. c, p. 552. tab.

729. figg. 3, 4.

2
) Anm.: Förkalkningen på denna art är i rätt betydelsefullt hänseende egen-

domlig. Den synes nemligen, att döma efter torkade exemplar, försiggå

emellan den ursprungliga, hinnartade ectocysten och den inre manteln, så

som jag i en annan uppsats (om Floridabugtens Bryozoer) skall visa angå-

ende Biflustra och Vincularia.

3
)
Lepralia violacea, var. cruenta, Busk, Cat. Mus. Polyz. Brit. Mus., p. 69,

tab. CX, fig. 1?

Lepralia cruenta, Norm. Undescr. Brit. Hydrozoa etc, Ann. Mag. Nat.

Hist. 1864, p. 7 (sep.).
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sammanblandat den under namnet Poriiia ciliata dura. Genom

dess af glänsande smäknuttror gryniga, tillplattadt konvexa, främre

djurhusvägg och dess ofta, isynnerhet pä de äldre delarne af en

koloni (Tafl. XXI, fig. 21) djupt insjunkna djurhusmynning, mot

hvilken äfven här kan synas ett från midten af djurhusets fram-

sida sluttande plan, framträder likheten med den föregående for-

men. Och äfven här sväller förkalkningen distalt och på sidorna

om djurhusmynningen. Men den sistnämnda har här en mera

bestämd form af en halfellips, och får slutligen en tand i midten

af den i början konkava men sedermera raka eller något kon-

vexa proximalranden (figg. 20—22). Hänvisande till min förra be-

skrifning (dock med uteslutande af de med midtelpor försedda,

starka förkalkningarne af Porina ciliata) vill jag här blott fästa

uppmärksamheten på ovicellbildningen; vid hvars uppträdande

samma förhällande visar sig som på Escharella Pandsborovii

(Ofversigten 1867, tafl. XXIV, fig. 64), att djurhusets kalklager

lägger sig upp öfver ovicellens framsida (Tafl. XXI, fig. 21),

här helt och hållet täckande dess mynningsrand.

Genom byggnaden af djurhusväggen, som blott i en rad

längs skiljefarorna mellan djurhusen är genomborrad af porer,

skiljer sig denna form från den i dess sällskap vid norra, östra

och södra Spetsbergen icke sällsynt funna

Viscopora megastoma ' ).

I sina svagare förkalkningar, som likväl i de nyss färdig-

bildade djurhusen är föga svagare än föregående forms, visar

nemligen denna (Tafl. XXI, fig. 24) hela den öfre djurhusväggen

genomborrad af porer i qvincunx. I de starkare förkalkningarne

försvinna de visserligen ibland (fig. 26) eller blifva otydligare

(fig
:
25), då midten af denna djurhusvägg reser sig i den trubbiga,

mot sidorna jemnsluttande mucroformen, och likheten med den

föregående formen blir (fig. 26) förvillande, om man ej i koloniens

') Lepralia megastoma, Busk, Crag Polyzoa, p. 55, tab. VII, fig. 5.

Cellepora Californiensis, Gabb et Horn, Monogr. Foss. Polyz. Second. a.

Tert. Formations North Amer., Joum. Acad. Nat. Sc. Philad., New Ser., vol.

V, p. 130, tab. 19, fig. 12.
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rand finner unga eller ofullbordade djurhus med tydliga porer.

En annan likhet, gemensam med den jag anmärkt för den före-

gående formen, med Escharélla Landsborovii framträder vid ovi-

cellernas utveckling (fig. 8); och denna är här desto större, som

ovicellen ofta visar tre fåror, som stöta tillsammans i dess midt.

Isynnerhet när den ofvannämnda knölen på djurhusets framsida

ej är synnerligen utvecklad, kan endast djurhusmynningens form

användas såsom igenkänningstecken för Discopora megastoma.

Helt nära intill den grupp af .Dzscopora-former, för hvilkas

gemensamma benämning jag användt det äldsta speciesnamnet,

coccihea, stå tvenne andra former af detta slägte, hvilkas för-

hållande till hvarandra får sin förklaring vid jemförelse med

nämnda formserie. Den ena af dessa, hvilken jag ingenstädes

rinner beskrifven, benämner jag

Discopora euiucronata

för att derigenom uttrycka dess väsendtligaste skillnad frän Di-

scopora ventricosa.

Till djurhusformen (Tafl. XXI, figg. 27 och 28) överens-

stämmer den nemligen nästan fullkomligt med denna; men djur-

husväggen reser :sig aldrig i mucro-form proximalt om djurhus-

mynningen, som serdeles regulier bibehåller sin primära, half-

elliptiska form med rak proximalrand. Det bukigt uppsvällda

djurhusets vägg undergår aldrig, så vidt vi hittills känna, någon

starkare grad af förkalkning utan bibehåller med en ytterst fin

knuttrighet sin glänsande röd- eller horn-gula färg, som redan

vid svag förstoring gör arten lätt igenkännelig. Längs randen

vid de djupa skiljefårorna mellan djurhusen är denna vägg genom-

borrad af en rad porer, hvilka dock ofta till följe af sitt djupa

läge äro svåra att upptäcka. Den lättast i ögonen fallande

karakter, der den ej genom afskrapning är försvunnen, är emeller-

tid storleken af de sex, vid basen ledade randborsten kring

djurhusmynningen, hvilka vanligen skjuta rätt upp eller äro in-

böjda öfver mynningen. Denna senares storlek i medelstora ko-

lonier varierar omkring 0,17 m.m. i bredd: — de äldsta (bland de

Öfvers. af K. Vet.-AJcad. Förh. Arg. 28. N:o 9, 2
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typiska) djurhusen hafva den som vanligt betydligt mindre. Ovi->

cellern,a äro jemnt uppsvällda, qvartspha^riska: —- deras ectocyst

liknar djurhusens.

.Discopora emucronata synes icke vara sällsynt vid Spets-

bergen på stenar från 10 ända ned åtminstone till 100 famnars

djup. En annan form af denna grupp, som förekommer på

samma sätt, ehuru måhända ej så allmän och oftare funnen på

större djup, från 30 till 300 famnar, fanns äfven straxt norr om

Norge. Då äfven denna torde vara obeskrifven, benämner jag den

Discopora stenostotua

för att derigenom uttrycka dess förhållande till föregående form,

hvilket i flera hänseenden påminner om förhållandet mellan

Discopora ovalis och D. ventricosa.

Vi finna nemligen här (Tafl. XXI, Agg. 29 och 30) samma

djurhustyp som hos D. emucronata och samma karakter till

skillnad från cocawéa-gruppen, nemligen saknaden af mucro;

men djurhusmynningen är här betydligt mindre och vanligen be-

tydligt mera aflång, med en bredd varierande omkring 0,1 m.m.,

de proximala hörnen mera afrundade och proximalranden något

konvex. Denna mynning har för öfrigt sin plats betydligt längre

in mot djurhusets midt. Dess randborst hafva samma uppräta

eller inåt-böjda ställning som på Discopora emucronata, men

deras antal är här lika konstant 9. Denna form kan följaktligen

icke anses såsom någon direkt fortsättning af en utvecklingsserie

från D. emucronata, ty i sådant fall borde enligt vanligheten

randborstens antal hafva förminskats; men djurhusens förläng-

ning — de blifva här stundom 1 m.m. långa — , sammandrag-

ningen af dessas mynning och den jemna, här fint knuttriga och

blåhvita, förkalkningen med förminskning af porerna längs djur-

husränderna gifva Discopora stenostoma ett utseende af en

Discopora ovalis utan mucro, på samma sätt som D. emucro-

nata påminde om D. ventricosa.

Ovicellerna på D. stenostoma äro till storlek, i förhållande

till djurhusen, och till form lika dem på D. ventricosa (Jfr.

Öfvers. 1867, Tafl. XXVII, fig. 168).
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Slutligen vill jag hänvisa på dessa formers kolonial-

utveckling från Membranipora-staåiet. Hvad jag förut beskrifvit

(Öfvers. 1867, Biliang, pag. 167, Tafl. XXVII, figg. 162 och

163) såsom antaglig början till någon D. coccinea visar sig nu

(Tafl. XXI, fig. 27) vara ursprungs-husen till en D. emucronata,

hvilken art således är att inregistrera äfven i Skandinaviens

fauna, oaktadt vi ännu icke känna fullständiga kolonier derifrån.

Karakteren är tydligen uttryckt i de båda yngre djurhusens

mynningsform. Jemföra vi nu denna kolonis början med mot-

svarande djurhus i en koloni (Tafl. XXI, fig. 31) af en JDisco-

pora ventricosa, se vi dem i allt väsendtligt'öfverensstämma;

men mucro utvecklar sig snart på denna senare, hvarjemte an-

talet af randborst på första djurhuset i den ellips, som motsvarar

begränsningen af Membraniporornas mynningsarea, på Disc. ven-

tricosa är mindre, nemligen 9. Detta antal af randborst åter-

finna vi på första djurhuset i en koloni af Disc. stenostoma

(Tafl. XXI, fig. 30), men här ar detta djurhus proximalt mera

tillspetsadt, såsom också var att vänta på en form, som i flera

hänseenden förhåller sig till D. emucronata såsom en elongata-

form. Hvad de öfriga Discoporornas motsvarande utveckling

beträffar, kan jag här tillägga, att första djurhuset i en koloni

af Discopora labiata, som vuxit på Hornera lichenoides vid Fin-

marken, der densamma tagits af Prof. Loven, är typiskt Tati-

formt med 14 borst jemnt fördelade i randen af mynningsarean.

Under Spetsbergs-expeditionen 1868 funno vi vid 200—230

famnars djup, straxt norr om Norge, vid 72° 10' n. lat. och 20°

37' östl. long., två kolonier af Discopora appensa, växande på

Hornera lichenoides, hvilka visade första djurhuset mera Mem-

braniporiformt, d. v. s. med proximala djurhusdelen mera utbildad.

Den distala djurhusdelen, omkring mynningsarean, var något

upprest, och i areans rand sutto 13 borst.
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Conspectus specierum borealium generis

Pedicellinse, Särs.

1. P. cemua (Pall.).

Char.: Pedunculus zooecii robustus, setosus, c basi sensim atte-

nuatur.

a: forma cemua.

Syn. : Fleshy polypes of a red colour and a particular kind,

Ellis, Cor. (ed. angl), tab. XXXVIII, figg. 5, 6, E, F;
(ed. gäll.), p. 113, tab. cit.

Brachionus cernaus, Pall., Naturg. merkw. Thiere,

10:te Samml., p. 57, tab. IV, fig. 10.

Hydra lutea, Bosc, Vers, p. 236, tab. 22, fig. 2;

Lam., Anim. s. Vert., ed. 2, vol. 2, p. 71; Blainv.,

Diet. Se. nat., vol. LX, p. 459.

Hydra coronata, Flmng., Brit. Anim., p. 554.

A Zoophyte intermediate between the animals of
Flustra and the pedwicidated Compound Ascidia?, Li-

ster, Phil. Trans. 183.4, p. 385, tab. XII, fig. 6; Johnst.,

Brit. Zooph., ed. 1, p. 257, fig. 42, c, d in pag. 258.

Calena spinigera, Loven 1834, mscrpt. et in museo
Holmiensi.

Pedicellina echinata, Särs, Beskr. og Iakttag., Ber-

gen 1835, p. 5, tab. 1, ügg. 1, a—-/; Hass., Ann. Mag.
Nat. Hist., ser. 1, vol. VII, p. 365; Thompson, ibid.,

vol. XIII, p. 440; Goodsir (Sarsii descriptio in linguam

auglicam translata) ibid., vol. XV, p. 382, tab. 20, fig.

5; K,eld, ibid., vol. XVI, p. 390; Johnst., Brit. Zooph.,

ed. 2, p. 382, tab. LXX, fig. 5; Lbgh., Pop. Hist. Brit.

Zooph., p. 375; Gosse, Dev. Coast, p. 217; Mar. Zool.,

part. II, p. 23; Hincks, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3,

vol. IX, p. 474; Smitt, Öfvers. Vet.-Ak. Förh. 1867,

p. 458; Nitsche, Zeitscbr. f. wiss. Zool., Bd. XX, p. 13.

Hab.: In regione littorali maris atlantici, e Gallia et Brittannia

usque ad mediana Norvegiam, Sertularias, cett. investiens

passim inventa est. Bohuslän (Mus. Holm.).

ß: forma nutans, quae setis pedunculi caret.

Syn.: Pedicellina nutans, Dalyell, Rare a. Rem. Anim., vol.

II, p. 59, tab. XX, figg. 1—12; Sars(?) Reise Lo/.

Finm., N. Mag. Naturv. Bd. 6, p. 152; Adr. Hav.,

ibid., Bd. 7, p.^ 379.

Pedicellina belgica, Gosse, Dev. Coast, p. 210, tab.

XII, figg. 1-4.
Pedicellina, Lewes, Seaside Studies, p. 249.
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Hab.: Eisdem in locis quibus forma typica vivere videtur, etsi

longius in mari arctico procedit. Ad insulas Spets-

bergenses in recessu maris inveni eam Aug. 1868.

1. P. gracilis, Särs.

Öhar..: Pedunculus zooscii gracilis ad basin (et in medio, ubi

semel vel bis) dilatatuv.

Syn.: Pedicellina gracilis, Särs, Beskr. og lagttag., p. 6, tab.

1, fig. 2 a—b; Gosse. Dev. Coast,^. 217, tab. XII,

fig. 5; Hincks, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX,

p. 474; Smitt, 1. c.

Hyclropsis gelatinosa, Orsted, De reg. mar., p. 81.

Pedicellina belgica, V. Ben., Mem. Acad. Brux.,

vol. XIX (1845), p. 23; tabb. 1 et 2.

Pedicellina gracilis et belgica, Johnst., Brit. Zooph.,

ed. 2, p. 385; Hincks (?) Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2,

vol. VIII, p. 360; Lbgh., Pop. Hist. Brit. Zooph., pp.

375 et 376.

Hab.: Eisdem in locis quibus species praecedens inventa est.

Bohuslän (Mus. Holm.). Ad insulas Spetsbergenses (prope

Waygats-öarne) in profunditate 30 orgyarum invenit eam
Malmgren. In freto Öresund ad Kullen vivit (sec. Or-

sted, 1. c).

Förklaring öfver figurerna.

Tafl. XX.

1: En koloni af Reticidipora intricaria sedd ofvanifrån; nat.

storlek.

2: Densamma, sedd från sidan.

3: En del af densamma, 22 ggr. förstorad. De fyra skuggade

djurhusmynningarne äro täckta af en kalkhinna.

4: Diastopora (Alecto) diastoporides (Norm.)? Den antagligaste

början till Mesenteripora meandrina. 8f ggr. förstorad.

5: Idmonea tumida. En del af en koloni, sedd från sidan.

13Ä ggr. förstorad.

6: En tvärgenomskärning af samma koloni. 13 ggr. förstorad.

En del af en koloni af samma art. Nat. storlek.

Proboscina i?icrassata(?) = Filifascigera dichotoma, D'Orr.

9 ggr. förstorad.

9: Alcyonidium disci/orme, en varietet af Alc. mammillatum.

10: Alcyonidium corniculatum. En del af en koloni, i förstoring.

11: Mynnings-apparaten, tentakel-slidans borstkrans, tentakel-

kransen och digestions-röret af ett individ, i förstoring.
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Fig. 12: Två djurhus och ett borst, i förstoring, sedda från sidan.

Det ena djurhuset tjenstgör såsom ovicell.

» 13— 16: Olika former af borst.

Tafl. XXI.

Fig. 17: Discopora impresso,. Äldsta delarne af en ung koloni, i

18 ggrs. förstoring.

» 18: En ung del af en mera utvecklad koloni af samma art, vid

utvecklingsranden, med oviceller, öfver hvilkas mynnings-

rand en sekundär kalkaflagring uppskjuter från djurhusen.

Af dessa senare äro tre försedda med mynningsborst. Fig.

i 18 ggrs. förstoring.

» 19: En del af en mera utvecklad koloni af samma art, i star-

kare förkalkning. Först i detta stadium kan denna art

anses såsom en Discopora-toxm, mer och mer närmande
sig till den följande. Fig. i 12 ggrs. förstoring.

') 20: Discopora cruenta. En del från utvecklingsranden af en

yngre koloni. Fig. i 13 ggrs. förstoring.

» 21 : En äldre del af en koloni af samma art, med oviceller.

» 22 och 23: Olika djurhus- och mynnings-former. Figg. i 13^
ggrs. förstoring.

» 24: Discopora megastoma. En del af en koloni i svag för-

kalkning, med föga eller icke utvecklad mucro proximalt

om djurhusmynningen. Fig. i 12 ggrs. förstoring.

» 25: En del af en mera hårdt förkalkad koloni af samma art,

med djurhusens framsida uppskjutande i en trubbig mucro
proximalt om deras mynning. Fig. i 14 ggrs. förstoring.

» 26: En ännu hårdare förkalkad och sedermera afskrapad del af

en koloni af samma art. Visar likheten med föregående

art. Fig. i 13^ ggrs. förstoring.

» 27: Discopora emucronata. Äldsta delarne, allt från första

djurhuset, af en ung koloni. Fig. i 13 h ggrs. förstoring.

» 28: En del af en mera utvecklad koloni af samma art, med
oviceller.

» 29: Discopora stenostoma. Äldsta delarne af en ung koloni,

från första djurhuset. Fig. i 15 ggrs. förstoring.

» 30: En del af en mera utvecklad koloni af samma art, i hår-

dare förkalkning. Fig. i 14A ggrs. förstoring.

» 31: Discopora ventricosa i stadium af Disc. Peachii, d. v. s.

de äldsta djurhusen i en ung, föga utvecklad koloni, allt

från första djurhuset. Fig. i 13^ ggrs. förstoring.
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