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AEKIV FÖR ZOOLOGI.

BAND 2. N:o 10.

Gotlands Silur-Bryozoer, 1.

Af

ANDERS HBNNIG.

Med 2 taflor och 36. textfigurer.

Meddelad den 14 december 1904 af Hj. Théel och G. Holm.

Denna uppsats är den första i ordningen af en tillämnad

bearbetning af Sveriges samtliga Silur-Bryozoer. En kort

historik öfver livad som hittills är kändt beträffande före-

komsten af sådana inom Sveriges silurlager torde därför in-

ledningsvis här vara på sin plats.

Redan år 1837 beskref och afbildade Hisinger i sin

Lethaea suecica fem bryozospecies från Sveriges silur:

Millepora repens L., Retepora reticulata His.,

Retepora? ramosa His., Flustra lanceolata Goldf.,

Flustra tesselata His.

Alla dessa utom Retepora? ramosa, som anföres från

Mösseberg, härstamma från Gotlands öfversilur.

I sin Förteckning öfver Svenska undersiluriska koraller^

uppräknar Lindström såsom korall-liknande bryozoer föl-

jande former:

Monticulipora petropolitana Pand., Cellepora Fletscheri E. H.,

Dianulithes detritits Eichw., Stenopora fibrosa Goldf.,

Coenites repens Wahl.

samt ännu tre obestämda arter.

^ Ofvers. K. Vet. Akad. Förhandl., 1873, X:o 4, s. 34.
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List of the fossil faunas of Sweden, I, Cambrian and

Lower Siliirian af Lindström — Stockholm 1888 — anger

från Orthocerkalken

Monticulipora petropohtana Pand., Ascodictyon sp.,

från Chasmopskalken

Cellopora iiiLmmiformis Hall
Dianulithes Haydeni Dyb?,

Dimiidithes fastigiatus Eichw.,

Montindipora joetropolitana

Pand.,

Orbipora distiiicta Eichw.,

från Trinucleusskiffern

Monticulipora petropolitana Cladopora exilis Eichw.,

Pand.,

från Brachiopodskiffern

Retepora sp.

och från Leptsenakalken

Stictoporina scalpelliforniis Eichw.

I den samma år — 1888 — utgifna del 2, Upper Silurian,

af nämnda »List» uppräknas 47 brj^ozospecies från Sveriges

öfversiluriska bildningar

:

Stomatopora sp.,

Ascodictyon filiforme Vine,

Helopora sp. Ulr.,

Nematopora sp. Ulr.,

Fenestella retictdata His.,

Thamniscus crassus I^onsd.,

Ptilodictya tesselata His.,

Crepipora squamata Lonsd.,

Coeloclema novce sp. duce,

Diastopora consimilis Vine,

Fistulipora novce sp. tres,

Amplexopora cnbrosa Eichw.,

Diplotrypa sp. duce,

Trematopora sp. Ulr.,

Monticidipora fihrosa Goldf.,

Monticulipora ostiolata Hall,

Monticulipora pulchella E. H.

»Trematopora» solida Hall,

Rerenicea sp.,

Ascodictyon sp.,

Helopora n. sp..

Fenestella elegans? Hall,

Loculipora sp. Ulr.,

Ptilodictya lanceolata Goldf.,

Stictopora sp. Ulr.,

Coeloclema sp. Ulr.,

Eridopo7u sp.,

Fistulipora sp. Ulr.,

Amplexopora sj).,

Leptotrypa sp. Ulr.,

Constellaria sp.?? Ulr.,

Batostomella gracili NiCH.a//m.

Ulr.,

Monticulipora petropolitana

Pand., var.,

Monticulipora Fletscheri^. H.,

Chcetetes Boiverhanki E. H.,

Cladopora repens L.,
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Cladopora sparsa Hall, Cladopora seratiojwra E. H.,

Coenites juniperinus Eichw., Coeniies oriental is Eighw.,

Coenites linearis E. H.

Af dessa 47 species voro 17 omnämnda redan 1885 af

Lindström i hans List of the fossils of the Upper Silurian

ormation of Gotland, tre uppräknas dessutom ännu en gång
af Lindström i »On the coralHa baltica of Linnaeus^: Coenites

juniperinus Eichw., ? Cladopora seriata Hall och Chcetetes

Bowerhanki E. H.

De i PocTAS arbete öfver Böhmens Silur-Bryozoer - från

Sverige citerade artnamnen äro direkt tagna ur förut till-

gänglig litteratur och ej resultatet af något själfständigt ar-

bete med Sveriges silurbryozoer.

I de af EiCHSTÄDT och Grönwall publicerade listorna

öfver fossil från Skånes yngsta öfversilur-'' — Klintagruppen
— upptages efter S. A. Tullberg^ också Coenites intertex-

tus E. H.

Antaga vi med Wiman, att de på Gotland funna blocken

af till Borkholmlagren hänförliga bergarter härstamma från

bildningar, som anstå X. och X.V. om Gotland, böra också

de af WiMAN' beskrifna och afbildade bryozoerna här om-
nämnas. De äro:

Phcenopora ef. ens iform is Hall, Bh in ididya ? sp.
,

Rhinidictya ? Borkholmiensis Thamiiiscus orosus Wim.,

WlM..

Glauconome plumula Wim., Crisinella Oeilensis Wim.,

Sp. I.

En kritisk granskning af dessa förteckningar öfver svenska

Silur-Bryozoer blir naturligtvis möjlig, först sedan hela det

svenska materialet af nämnda former hunnit fullständigt

genomarbetas. För tillfället nödgas jag därför inskränka mig
till följande anmärkningar. Om det vore tillåtet att utan

vidare anse de här ofvan uppräknade namnen såsom repre-

sentanter för fullgoda och fullt bestämda arter, arter som
kunde identifieras, kunde man säga, att Sveriges siluriska

bryozofauna vore ganska väl känd. Helt annorlunda ter sig

' Öfvers. K. Vet. Akad. Förhandl., 1895. X:o 9.

- Syst. pilnr. du Centre de la Boheme, Vol. 8. T. 1.

3 Geol. Fören. i Stockholm Förhandl., 1888 och 1897.
* Skånes Graptoliter, I. Sveriees Geol. Unders., Ser. C, N:o 50.
^ BuU. Geol. Inst. of Upsala, Vol. 5, del 2.
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emellertid saken, om vi försöka fastställa, hvilka arter, som
afsetts med dessa olika namn. Äfven om vi, såsom naturligt

är, genast bortse från de former, som alldeles sakna species-

namn, skola vi finna, att endast några få af de återstående

till species bestämda formerna kunna identifieras, då art-

bestämningen, såsom väl allmänt är fallet med äldre be-

stämningar, grundats på rent yttre karaktärer, utan att man
ägt eller tagit kännedom om de olika formernas inre bygg-

nad. När vidare därtill kommer, att äldre författares af-

bildningar, utförda i obetydlig förstoring af originalet och

med äldre tiders relativt ofullkomnade reproduktionsmetoder,

ej ange ens dessa yttre karaktärer tillräckligt tydliga, måste

alla försök att använda äldre författares namn på de former,

man har under bearbetning, förefalla tröstlösa och ge osäkra

resultat, såvida man ej har tillgång till de originalexemplar,

som ligga till grund för artnamnen ifråga.

Sedan E. O. Ulrich publicerat sina epokgörande uppslag

till ny systematik för de palgeozoiska bryozoerna, uppslag

grundade på kännedomen om bryozokoloniernas inre bygg-

nad, blef det klart, att man ej kan anse sig känna den syste-

matiska ställningen för någon bryozoform, förr än man me-

delst efter olika plan lagda tunna slipprof af kolonierna

fastställt dessas inre struktur och byggnad. Anse vi en sådan

kännedom om bryozoernas inre byggnad såsom grundvalen

för förståelsen och fastställandet af deras systematiska ställ-

ning, kunna vi tryggt påstå, att vi ej känna mera än föl-

jande fyra arter från Sveriges silur: Ptilodictya lanceolata

GoLDF., Phcenopora Lindströmi Ulr., Helopora Lindströmi

Ulr. och Isotrypa (? Tectulipora) Gotlandica Ulr. Af dessa

former har nämligen Ulrich förfärdigat en del slipprof, som
han beskrifver och afbildar i sitt stora arbete Palseozoic

Bryozoa, Geological Survey of Illinois, Vol. 8, 1890, och som,

äfven om beskrifningarna äro knapphändiga och figurerna i

dålig reproduktion, tillåta en fullt säker identifiering.

För att kunna åstadkomma en naturlig gruppering af

våra svenska silurbryozoer och för att kunna ange några för

hvaxje art konstanta karaktärer och därigenom göra det möj-

ligt för kommande forskare att fullt bestämdt afgöra, hvad
jag förstått under de olika artnamnen, måste jag därföre

följa den af Nicholson och Ulrich inslagna vägen att me-
delst slipprof för mikroskopisk undersökning klarlägga for-
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mernas inre byggnad. En sådan preparation är gifvetvis ett

minutiöst och tidsödande arbete, helst man af hvarje art

måste äfven i lyckhgaste fall göra minst tre eller fyra i olika

plan lagda slipprof : ett vertikalsnitt i koloniens längdaxel, ett

tvärsnitt och ett eller i många fall två på olika djup lagda

tangentialsnitt parallelt med koloniens yta. Härtill kommer,

att koloniens ytutseende och inre byggnad i många fall är

olika i olika partier; de äldre proximala delarne af kolonien

kunna få ett helt annat utseende och en helt annan inre

byggnad än de 3mgre, distala, och då måste naturligtvis

olika preparatserier framställas af olika delar på samma
koloni (jmfr t. ex. Phcenopora Lindströmi Ulr. här nedan).

Angående prepareringsmetoder har jag ej mycket nytt

att tillägga till hvad som förut är bekant. För den första

orienteringen af snittet slipar jag kolonifragmentet på en

skarp, finkornig och hård sandsten med vatten samt glättar

slipytan på en hård brynsten. Preparatet fästes med den

polerade snittytan mot objektglaset medelst kanadabalsam,

som härdas till full hårdhet. Denna sista omständig-

het är synnerligen viktig, då annars slitningar och för-

skjutningar med dessa åtföljande uppbristningar lätteligen

göra preparatet sprickigt och odugligt. Preparatet, så upp-

fästadt, färdigslipas på sandstenen eller (i många fall bättre)

med slammad smärgel och vatten på en glasskifva samt

glättas på nyss nämnda brynsten.

I allmänhet gör de gotländska silurbryozoernas bevarings-

sätt dem ganska lämpliga för en sådan preparation. Undan-
tag bilda de individer, som undergått en omvandling till kalcit,

hvarvid ofta djurhusens egna väggar förträngts och ersatts

af sekundära kalcitkristaller så fullständigt, att man mera
anar än tydligt iakttager den ursprungliga byggnaden. Denna
kalcitomvandling försvårar också i sin mån preparationen, i

det den så omvandlade delen af fossilet lätt brister upp
och springer sönder i små kristallfragment. Också hos de

exemplar, hvilkas fossiliseringsmaterial utgöres af svafvelkis,

äro en del finare detaljer i byggnaden utplånade, hvadan ej

heller dessa erbjuda det allra bästa undersökningsmaterial.

Hela det material, som ligger till grund för föreliggande

bearbetning af Gotlands silurbryozoer, tillhör Riksmuseets i

Stockholm Zoo-paleontologiska Afdelning, och har arbetet ut-

förts på uppdrag af dess intendent samt med understöd af
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medel från Afdelningen. Det har till allra största delen sam-

manbragts af den framlidne intendenten professor Gustaf
Lindström, hvilken med outtröttligt intresse dit hopat de

rikaste skatter af Gotlands utdöda djurvärld. Arbetsmateria-

let har därföre varit mycket stort och för flere arters vid-

kommande så omfattande, att det kunnat tjäna till utredande

af dessa mångfaldiga variationers samhörighet, eller med andra

ord att utvidga speciesdiagnosen, så att den kom att omfatta

variationer, som utan så rikt material kunnat hänföras till

skilda arter eller t. o. m. till skilda släkten.

De i texten förekommande figurerna samt fig. 4 å Tafl. 2

äro tecknade af författaren medelst Abbekamera på mikro-

skop; teckningar och preparationer äro utförda å Lunds Uni-

versitets Geologiska Institution.

Terminologi.

Zooeciuyn, djurhus, det af zooecialväggar omslutna rum,

som beboddes af en polypid.

Mikroecium, djurhus af trängre lumen än zooecierna,

liggande emellan dessa i koloniens kortikala del; mikrojyor,

mikroeciets mynning utåt. Hvad jag vill kalla mikroecium

således = andra författares meso'por och interstitialcell.

Zoarhim, den af zooecier, mikroecier o. s. v. uppbyggda
kolonien.

Äpertur, zooeciernas mynningar. Yttre apertur, eller, då

endast ett slags apertur finnes, apertur — zooeciets mynning

på zoariets yta.

I7i7'e apertur (= primärapertur = orificium Nickles) hos

t. ex. Cryptostomata, öfvergången från zooeciets primära eller

axilära region till dess sekundära, kortikala. Kortikalportio-

nen af zooeciet — vestibulum.

Lmiarium, en ofta halfmånformig förtjockning af eller

projektion från yttre aperturens bakre rand; de från bryozoer

stundom beskrifna »septa» härröra från sådana lunarier.

Operculum, ett lock i den yttre aperturen, vanligen ge-

nomborradt af ett subcentralt hggande hål.

Hemiseptum, små tunna och smala skifvor, som från

zooecialväggen inskjuta i zooeciet utan att nå motsatta väg-

gen, det öfre hemiseptum, snedt nedåt från bakre randen af

den i:ire aperturen, det unJn Jienii^ezium snedt uppåt från
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medianlamellen vid zooeciets främre rand eller från själfva

främre zooecialranden, ett stycke ofvanför medianlamellen.

Diafragma ( = tabula), en tvärbotten i zooecier eller

mikroecier.

Cystifragmer, små konvexa lameller omgifvande zooecial-

röret hos t. ex. Trepostomata.

Vesikulä?' väfnad, sammansatt af lentikulära celler, som
omslutas af sammansmältande diafragmer, och förekommande

ej blott emellan zooecierna utan äfven i dessas axilära delar,

tjänar att ge zoariet nödig fasthet.

Epitheca hos inkrusterande zoarier, den vid andra orga-

nismer, stenar o. s. v. fastvuxna lamell, från hvilken djur-

husväggarne framknoppa.

Mesotheca hos bilaminara zoarier, den skifformiga upp-

rätt stående lamell, från hvilkens båda sidor zooecierna fram-

knoppa.

Cellikulär lamell, den i mesothecan och i zooeciernas vall

ofta ingående, af ett skikt utomordentligt små celliculm bil-

dade väfnad, som i snitt framträder såsom en moniliform

sträng = median tubuli Ulrich. Af ceiliculse gå ofta ända

till 60 på en millimeters längd. Från den cellikulära lamel-

lens sida atknoppa stundom (figg. 33, 35) fina moniliforma rör,

cellikulärrör , hvilkas mynning på zoariets yta emellan aper-

turerna kunde beläggas med namnet cellikulärpor

.

Acanthojjorer, ihåliga taggliknande bildningar på zoariets

yta i vinklarne emellan angränsande zooeciers aperturer.

Macidm, rundade eller stjärnformade fläckar på zoariets

yta med aperturerna af annan form än zoariets öfriga yt-

partier eller t. o. m. i saknad af aperturer.

Montiouli, liknande maculse men bildande små upphöj-

ningar öfver zoariets yta.

Dissepi7nent, förbindelsesträngar, utan zooecialaperturer,

emellan hufvudgrenarne, särskildt hos Fenestellidse; zoariet

bildar hos dessa ett nätverk af mer eller mindre regelbundet

ovala eller rektangulära maskor.

Framsiaan, den sidan af zoariet hos t. ex. en Phyllo-

porina som för zooecialaperturer, baksidan, den från zooecial-

aperturer fria sidan af zoariet.
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Bryozoa Ehrenberg.

Ordii. Oymiiolit^mata Allman.

Underordn. Cryptostomata Vine.

Zoarierna sammansättas af 1 ) en axilär portion med låga,

hexagonala eller rektangulära zooecier liknande chilostomatas

eller också af rörformade zooecier öfverensstämmande med
cyclostomatas, 2) en kortikal portion, i hvilken aperturen

blir sammanträngd och af rund eller oval tvärgenomskärning;

den yttre aperturen är således mindre och af annan form än

den inre. Stundom är gränsen emellan den axilära delen

och den kortikala mycket skarpt markerad, stundom öfver-

går den ena omärkligt i den andra; på gränsen mellan båda

finnes ofta ett öfre hemiseptum ; till detta kommer någon

gång också ett undre. Mikroecier finnas endast i den korti-

kala regionen. Zoariets form växlande: det kan bestå af två

lager zooecier lagda rygg mot rygg, således bifoliata, enkla

eller greniga stammar; zooecierna kunna stå radierande från

en längdaxel, cylindriska stammar med aperturer rundt om
på zoariets yta; fritt zoarium med aperturer endast på ena

sidan, framsidan, under det att baksidan är försedd med stri-

eradt eller granuleradt sclerenchym utan zooecialaperturer,

stammarne äro förbundna medelst dissepiment.

Inom denna underordning har man uppställt flere famil-

jer, af hvilka dock endast Ptilodictyonidoe Zittel, JRMnidictyo-

nidce Ulr., Phylloporinidce King äro representerade i Got-

lands silur.

Fam. Ptilodictyonidae Zittel.

Zoariet bildar fria, enkla eller förgrenade bifoliata stam-

mar, som tnedelst en konisk ledkiiapj) i den proximala ändan

ledade mot ett inkrusterande vårtformadt parti af zoariet. Inre

aperturen rektangulär, den yttre afrundadt rektangulär, hexa-

gonal eller elliptisk. Mesothecan och zooecialvallen bestå in-

nerst af en fintrådigt struerad m^idtlamell, ofto^ visande vesiku-

lär byggnad; denna omgifves på ömse sidor af en tunn celli-

kulär la7nell. Hemiseptum saknas eller är tillstädes, mikroecier

och mikroporer likaså.
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En påfallande skillnad mellan den af mig uppställda

familjediagnosen och den förut af Ulrich^ och Nickles-

formulerade ligger däri, att enligt sist nämnda författare

»mediantubuli» skulle saknas hos Ptilodictyonidce, under det

jag anger en cellikulär lamell från såväl mesothecan som

zooecialvallen hos arter tillhörande nämnda familj.

Hvad Ulrich anger såsom »mediantubuli» hos t. ex.

Pachydictya är, enligt hvad jag sett, inga rör, utan en celli-

kulär lamell af ett skikt små rundade cellikler. Det är näm-

ligen ej blott i tvärsnitt af zoariet dessa »mediantubuli»

framträda såsom moniliforma strängar; samma utseende visa

också längdsnitten (figg. 5, 6). Zooecialvallens »tubuli» visa

sig i längd- som i tvärsnitt bildade af moniliforma strängar;

ansvällningarne utgöras af små cellikler.

Hos Ptilodictyonidce skulle sådana cellikulära lameller

saknas enligt Ulrich. Har man emellertid gjort preparaten

så tunna som möjligt, och äro vidare dessa preparat gjorda

af väl konserverade exemplar, skall man också hos Ptilodic-

tyonidce återfinna de här ofvan omnämnda cellikulära lamel-

lerna fastän ej som hos Rhinidictyonidce i mesothecans eller

zooecialvallens midt omgifna af fintrådigt struerade kalcit-

lameller, utan tvärtom i mesothecans eller zooecialvallens

yttre del, omslutande en fintrådig kalcitlamell. En annan

olikhet består däri, att celliklerna hos Ptilodictyonidce äro myc-

ket mindre än hos Rhinidictyonidce, så små, att de förut ej

observerats — på 1 mm. gå omkring 60 eller flere vesikler.

Ulrich anser -^ den af »median tubuli» bildade lamellen

ej vara en själfständig bildning, utan endast framkeJlad ge-

nom en »equal longitudinal grooving of the laminse», hvad

jag här ofvan betecknade såsom fintrådigt struerade kalcit-

lameller, hvilka således vid sin sammanväxning lämnat vissa

partier fria; enligt denna åsikt skulle »tubuli» eller hvad jag

kallar celliklerna endast utgöra luckor emellan två samman-

växta lameller.

Enligt mina iakttagelser kan emellertid en cellikulär la-

mell alldeles för sig utan att direkt omgifvas af andra väf-

1 Geol. Survey Illinois, 8, sid. 390.
^ Synopsis American foss. Bi^yozoa, Biillet. Unit. States Geol. Sur-

\'ey, N:o 173. s. 4ö.
3 Geol. Survev Illinois, 8, sid. 303.
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nåder bilda det primära zooeciets vägg; stundom utgöres

denna vägg af en cellikulär lamell, som endast på den ena

sidan stödes af en förstärkningsväfnad ; därtill kommer, att

såsom hos Ptilodictyoniclce de cellikulära lamellerna ej omslu-

tas af utan själfva omsluta de fintrådiga kalcitlamellerna.

På grund häraf måste de cellikulära lamellerna anses såsom

fullt själfständiga bildningar.

Gen. PhaBiiopora Hall, 1852.

Zoarium bifoliat, af enkla eller förgrenade stammar, som
medelst en koiiisk ledknapp artikulerade emot en inkrusterande

vårtformad utbredning. Primära zooecier med tunn vägg, rekt-

angidära; de mediana radernas zooecier 7ned längsta axeln

parallel med zoariets längdaxel, sidoradernas riktade snedt utåt

och uppåt. Vestibulum trång. Aperturerna ovala i alternerande

längsrader, skilda af uppstående lister; stundom ligga angrän-

sande längsraders aperturer midt för hvarandra. Emellan två

i samma längsrad liggande aperturer synas två eller flere mikro-

porer.

Såsom figg. 1, 2 af Phcenopora Lindströmi Ulr. visa,

kunna på samma exemplar flere än två mikroporer visa sig,

hvadan den i äldre diagnoser af Hall, Ulrich, NiCKLESo.a.

uppgifna släktkarakteren »två mikroporer i mellanrummen
emellan livarje två aperturer i samma längsrad» måste ut-

vidgas till »två eller flere mikroporer - — — - >>.

Phcenopora Lindströmi Ulr.

Tafl. 1, figg. 1—2; textfigg. 1—8.

1890. Phcenopora Lindströmi Ulrich, Auieric. palpeoz. bi-yozoa,

Geo). Survey of Illinois, Vol. 8, sid. 392, not 1, lig-. 12 e och d-

. Zoariet bildar fria, dikotomt förgrenade stammar af ända

till 7 cm. höjd. De distala delarne af zoariet utgöras af

4,5— 5 mm. breda ocn 1,ö mm. tjocka, således tillplattade

grenar med parallela, sträckta sidoränder. De proximala de-

larne af zoariet däremot äro af mera rundt tvärsnitt, ung. 5

mm., samt försedda med två eller flere skarpa, långsgående,

raka eller bågböjda kölar. Nedre delen af det fria zoariet är

kägelformig, utlöpande i en vanligen något åt sidan böjd

spets (Tafl. 1, fig. 1).

Till Phaenopora-zoariet höra vidare dessa vårtliknande

bildningar (Tafl. 1, fig. 2) med trattformig central insänkning,



A. HENNIG, GOTLANDS SILUR-BRYOZOER, I. 11

hvilka finnas fastvuxna på större fossila lämningar från

samma lokaler, hvarifrån man känner hela, väl bevarade

exemplar af Phce.nopora Lindströmi. Från en' ofta oregelbun-

det utbredd, vidvuxen bas af ända till 5 cm. diameter höja

sig dessa till regelbundna, kraterhknande vallar af l—l mm.
höjd med samma ytutseende som de proximala delarne af

det fria zoariet af ifrågavarande species. I enstaka fall

kan man finna basalutbredningen försedd med i längsrader

liggande zooecialaperturer af den på det fria zoariet karak-

teristiska formen. Emellan två i samma rad liggande aper-

turer ser man stundom en eller ett par mikroporer. Van-

ligtvis saknas dock aperturer, och zoariets yta är försedd

endast med mikroporer af samma utseende och anordning,

som här nedan beskrifves för det fria zoariets sidoränder och

proximala partier.

Olika delar af zoaiiet visa olika ytutseende. Den nor-

mala ytstrukturen träffas inom det mediana partiet af zoariets

distala delar (fig. 1). Zooecialaperturerna ligga här alterne-

rande i parallela längsrader, skilda af uppstående från aper-

turer fria lister. Aperturerna äro af elliptisk form, 0,2 mm.
långa och 0, 12 mm. breda; arean således 0,oi9 mm-. Vallen

emellan aperturerna i samma längsrad är ungefär af samma
bredd som aperturerna. Listernas emellan längsfårorna bredd

= 0,0 7 mm. Emellan hvarje två aperturer i samma längsrad

synas vanligen två i bredd med hvarandra liggande runda

mikroporer af ungefär 0,o.s.-) mm. diameter. Stundom ligga

ej blott två, utan tre, fyra, fem eller ända till nio mikroporer

af nyss beskrifvet utseende eller mera kantiga emellan två

aperturer. På det exemplar, Ulrich haft för sig vid upp-

ställandet såväl af arten Phcenovora LindstrÖ7ni som af öfriga

Phcenopora-sipeciei', synas endast två mikroporer hafva an-

träffats.

Zoariets sidoränder (Tafl. 1, fig. 1) sakna aperturer och

ha endast mikroporei af nyss beskrifvet utseende, anordnade

uniserialt i långsgående af fina uppstående lister skilda fåror.

Alldeles samma ytutseende som zoariets sidoränder visa

dess proximala fria partier och dess här ofvan omnämnda
inkrusterande, vårtliknande basalutbredningar ; äfven här sak-

nas yttre zooecialaperturer; längs stammen, stundom i en lång

spirallinje omkring densamma, löpa fina fåror, skilda af upp-

stående lister af fårornas bredd. I fårorna ser man en uni-
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serial rad af mikroporer af samma utseende och storlek som
mikroporerna emellan zooecialaperturerna.

Tangentialsnitt strax under stammens yta i dess öfre par-

tier (fig. 2) visar ungefär samma bild som zoariets öfre yta:

elliptiska, från sidorna hopknipna aperturer, som fram- och

baktill omgifvas af peristomala partier; emellan aperturerna

två—fem rundade eller oregelbundet formade mikroporer. De
mot sidoränderna liggande aperturerna bli i följd af det här

sneda snittläget liksom snedt utdragna.

Tangentialsnittet på djupare' nivå, invid mesothecan af

samma exemplar, som afbildats å fig. 2, visar ett helt annat

utseende än denna. Zooecierna äro (fig. 3) i de tre eller

fyra mediant liggande raderna regelbundet rektangulära, skilda

af 0,014 mm. tjocka zooecialväggar, med en bredd af 0, 12 mm.
och en längd af 0,3 4 mm., alltså med en area af 0,04i mm^
mot ytaperturens 0,019 mm^. På ömse sidor om detta me-
diana band af zooecier, hvilkas längdaxel är parallel med
zoariets, finnas de öfriga zooecierna i snedt uppåt och utåt

sträckta iängsrader.

Vallen emellan dessa primärzooecier är ej solid, såsom

NiCKLES och Bassler^ påstå. Den är till sin hufvudmassa,

i sin mediana del, bildad af en fintrådigt struerad kalcit-

lamell, i hvilken synas en del tvärgående septa (fig. 4). På
ömse sidor om denna midtlamell ligger en mycket tunn celli-

kulär lamell, beklädande zooeciernas hålighet och bestående

af ytterligt små cellikler, af hvilka kunna räknas öfver 60 på
1 mm. längd.

Vertikalsnitt genom zoariets distala delar (figg. 5 och 6)

visar längs midten en mesotheca med från densamma ut-

knoppande zooecialväggar och hemisepta. Från mesothecans

båda sidor utgå alternerande de primära zooecialväggarne

snedt uppåt till en längd från mesothecan af 0,3 6 mm.,d.v.s.

till 0, 1 2 mm. vertikalhöjd öfver densamma. Vid öfvergången

till vestibulum finnes ett öfre hemiseptum, som från den

proximala randen skjuter snedt inåt öfver zooeciets halfva

lumen. Från mesothecan eller från den punkt, där zooecial-

väggen utgår från densamma, framknoppar ett undre hemi-

septum, som står vinkelrätt mot mesothecan och når öfver

primärzooeciets halfva höjd.

' Synopsis amer. foss. bry., Unit. St. Geol. Surv., Biill. 173, sid. 45.
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Vid det öfre hemiseptum tilltar zooecialväggen starkt i

tjocklek och går vidare mot ytan ej såsom en enhetlig vall,

utan omslutande ett mikroecium, som mynnar på zoariets

yta med här ofvan omtalade mikroporer. Denna vall i vesti-

3.

Phcenopora Li^dströmi Ulr. Fig. 1, ytbild af zoariets distala del,

visande de elliptiska aperturerna i längsrader, skilda af uppstående lister

;

emellan hvarje två i samma längsrad liggande aperturer två—flere mikro-
porer; -*^;i.

Fig. 2, tangentialsnitt strax under zoariets yta; ^"j.

Fig. 3, tangentialsnitt invid mesothecan; -",'i. Primärzooecierna i de
raediana raderna rektangidära, i sidopartierna rhombiska eller rektangu-
lära och ställda snedt uppåt och utåt.

Fig. 4, samma snitt som i fig, 3 ; '^"/j . Zooecialväggarne bestå af en
fintrådig kalcitmassa, omgifven på ömse sidor af en cellikulär lamell.
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bularregionen fortsätter ej i riktningen af primärzooeciets

vägg, utan böjer af, så att den står nästan vinkelrätt mot
zoariets yta. Mikroeciets lumen är ej detsamma i hela dess

längd; trängre och vidare partier omväxla med hvarandra.

Mesothecan består innerst af en fintrådigt struerad kal-

citlamell, som stundom synes liksom af tvärsepta afdelad i öfver

hvarandra liggande fack. Denna lamell omslutes af en på ömse

sidor om densamma liggande cellikulär lamell, som består af små
först vid hög förstoring och i tunna snitt af väl bevarade

exemplar synbara vesikler. De från mesothecan utknoppande

zooecialväggarne och hemisepta ha precis samma b3^ggnad

som denna: i midten ett fintrådigt kalcitlager, på ömse sidor

om detta en cellikulär lamell. I vestibularregionen af zooecial-

vallen visar denna en del hättformade öfver hvarandra lig-

gande ( tillväxt- )lameller.

Vertikalsnitt genom zoariets proximala kägelformiga del

(fig. 7) visar i de axilära partierna samma byggnad, som nyss

skildrades från de distala delarne: en mesotheca med från

denna snedt framåt utgående primära zooecialväggar, och

med såväl öfre som undre hemiseptum. Öfvergången från

pi^imärzooeciet till vestibularregionen markeras också här af

en klyfning af zooecialväggen i två grenar, men dessa fort-

sätta ej såsom enkla grenar ut till zoariets yta, utan dela sig

genom upprepad dikotomering i flere, som ej gå i rät vinkel

mot zoariets yta utan böja af bakåt. Mellanrummen mellan

dessa grenar äro endast undantagsvis så stora, att de för-

tjäna namn af zooecier; vanligen äro de af de förut nämnda
mellan aperturerna liggande mikroporernas bredd, och deras

mynningar på zoariets yta likna verkliga mikroporer. Det

är tydligtvis här fråga om en förstärkningsväfnad, betingad

genom en upprepad klyfning af den zooecierna begränsande

vallen och framkallande en större hållfasthet mot böjning

och sträckning hos de basala delarne af stammen, där faran

för uppbristning och knackning var större än hos de öfre.

De vårtformade vid större skal o. s. v. fastvuxna basal-

delarne af Phcenopora Lindströmi visa i snitt och på ytan

samma byggnad som de proximala delarne af det fria zoariet.

Figur 8 framställer ett vertikalsnitt genom centrum af en

sådan inkrusterande bildning. Från det centrala partiet i

trattens botten utgår en epithecallamell, som, sträckande sig

utmed och fastvuxen vid det främmande föremålets yta, låter
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6. 5.

Phcenopora Lindströmi Ulr. Fig. 5, Vertikalsnitt genom zoaviets
distala del; -%. Vid öfvergången från zoeciets axilära till dess vesti-
bulära region, det öfre, vid mesothecan det undre hemiseptum. Vesti-
bulums zooecialvall förtjockcd, omslutande ett mikroecinm, som stundom
visar diafragmer.

Fig. 6, samma snitt som i fig. 5; "'^.'i. Zooecialväggar och hemisepta
byggda liksom mesothecan ytterst af en cellikulär, i snitt monilifoi^m la-

mell, innerst af en fintrådig kalcitmassa med hvarandra täckande, till-

växten markerande lager.

Fig. 7, vertikalsnitt genom det fria zoariets proximala, koniska del.
"-"/j. Priraärzooecierna här af samma byggnad soin högre upp på zoariet
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(fig. 5) ; i vostibulairegionen klyfver sig zooecialväggen upprepade gånger,
så att snittet träffar ej blott ett utan flei^e mikroecier i melJanrnmmen
mellan zooecierna. På snittets högra sida synes ingen skillnad mellan
zooeeier och mikroecier; på zoariets yta inga aperturer, endast mikroporer.

Fig. 8, vertikalsnitt genom ett vårtliknande, inkrusterando parti af

zoariet, -'!,. Äfven här ungefär samma inre byggnad, som omtalades
(fig. 7) från vestibularregionen af det fria zoariets proximala ända.

tunna strängar af samma byggnad som i det fria zoariets

vestibularregion framknoppa. Strängarne gå enkla eller vi-

dare förgrenade till bildningens yttre yta. Mellanrummen mel-

lan dessa strängar äro mikroecier och deras mynningar utåt

mikroporer af samma utseende som i zoariets fria proximala

delar. En annan lamell sträcker sig från trattens botten snedt

uppåt, bildande densammas sidor. Äfven från denna utgå

mot yttre ytan sig sträckande vallar, omslutande mikroecier

af samma utseende som i det fria zoariets proximala delar.

Jag har visserligen ej funnit fria, stamliknande zoarier in-

stuckna i dessa trattliknande fördjupningar, men anser de-

samma likväl på grund af öfverensstämmelsen i deras inre

byggnad såsom hörande tillsammans. Jag antar vidare, att

den fria stammens nedre tillspetsade ända ej satt löst in-

stucken i den trattliknande fördjupningen af den inkruste-

rande, utan fixerad vid denna medelst ett hornled, af hvil-

ket dock fossiliseringsprocessen ej lämnat något som helst

spår öfrigt.

Förekomst: Fårö, Bunge (i närheten af kyrkan), Rute

Stormyr, Othem (Samsugn), Boge (Laxarfve), Visby (Norder-

strand, Vibbleberget, Veskinde), Stenkumla (Myrsjö kanal),

Lokrume kanal, FoUingbo, Vestergarn, Blåhäll i Fröjel, Eksta,

Lau kanal, Sandarfve kulle, Kanalen från Visne myr, Gröt-

lingbo, Sundre.

Oeii. Ptilodictya Lonsdale, 1839.

Det fria zoariet bildar enkla, ej förgrenade hifoliata stam-

mar, som medelst den koniskt tillspetsade proximala ändan le-

dade mot ett inkrusterande parti af zoariet. Primärzooecier

rektangulära, i de mediana raderna riktade med sin längsta axel

parallelt med zoariets längdaxel; till dessa slöto sig sidopar-

tiernas zooeeier med snedt utåt och framåt riktade zooecialrader ;

under zooeciets vidare tillväxt vrider sig dess längdaxel inåt mot

medianlinjen, så att alla aperturerna på zoariets yta ha sin

längsta axel parallel med zoariets längdaxel. Vestibidarpar-

tiernas zooecialvall är ofta endast obetydligt tjockare än primär-

zooeciets. Inga 'mikroporer emellan aperturerna.
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Ptilodictya lanceolata Goldf.

^fl. 2, fig. 2; textfigg. 9—14.

1826—33. Flustra lanceolata Goldf., Petref. Grerman., I, s 104,

pl. 37, fi-. 2.

1837. Flustra lanceolata, Hising., Letb?ea suec, s. 104, pl. 29,

tig. 10.

1837. Flustra tesselata Hising., ibidem, s. 104, pl. 29,%. 11.

1839. Ptilodictya lanceolata Lonsdale i Murchisons Silur.

System, II, s. 676, pl. 15, fig. 11.

1860. Ptilodictya lanceolata Eichw., Leth?ea rossica, s. 388.
1890. Ptilodictya lanceolata Ulrich, Geol. Surv. Illinois, Yol. 8,

s. 391, fig-. 11, d och e.

Zoariet bildar långa, jämnbreda, oförgrenade och något

krökta, tillplattade stammar, som med tillspetsad, kägelfor-

mad bas artikulerade mot ett fastvuxet underlag. Det längsta

mig tillgängliga zoariet har en längd af 130 mm. med en

bredd af 10 mm., ett annat af 120 mm. längd har en bredd

af 15 mm., åter ett annat 110 resp. 19 mm. Förhållandet

mellan längd och bredd således växlande = 13 : 1, 8:1 och
6:1. Stammens tjocklek störst på midten = 1—3,5 mm.

Aperturerna äro rektangulära af 0,2 5 mm. höjd och 0, 12

mm. bredd, deras area således 0,03 mm.^ liggande i regel-

bundet parallela längsrader. Endast undantagsvis inskjuta

sig nya zooecialrader emellan de gamla; zoariets tillväxt i

bredd framkallas därigenom, att nya rader af zooecier lägga

sig till de gamla, utanför dessa i zoariets randzoner. An-
gränsande längsraders aperturer ligga midtför hvarandra så-

ledes bildande raka eller endast svagt böjda tvärrader tvärs

öfver zoariets yta. På 1 mm. bredd komma ungefär 5 längs-

rader zooecialaperturer, och på 1 mm. längd inom samma
aperturrad 3 aperturer.

Zoariets sidoränder äro skarpeggade : på den i dessa sido-

ränder fritt liggande mesothecan framknoppa primärzooe-
ciernas snedt uppåt och utåt riktade vallar.

På zoariets yta uppträda stundom (Tafl. 2, fig. 2) små
runda monticuli, inom hvilka aperturerna bli större och mera
oregelbundna än de normala emellan monticuli liggande. På
en yta af 500 mm.^ har jag räknat ungefär 50 monticuli;

annars äro de mera spridda.

Ett ytligt tångentialsnitt (fig. 9) visar precis samma ut-

seende som zoariets yta: i tvärsnitt rektangulära, något af-

Arkiv för zoologi. Bd 2. X:o 10. 2
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rundade vestibula, skilda från hvarandra medelst mellan-

balkar af fint tradig kalcitsubstans.

Ett djupare tangentialsnitt (fig. 10), invid mesothecan,

visar längs midten 3—5 längsrader af rektangulära primär-

zooecier, på ömse sidor om dessa ett par rader af rhombiska

zooecialareor; dessa fortsätta sig åt zoariets sidor i snedt

uppåt och utåt gående rader af rektangulära zooecier. Pri-

märzooecierna äro mera tunnväggiga än vestibularregionens

och med något större areor än de yttre aperturerna. Läng-

den = 0,32 mm., bredden = 0, 125 mm.; arean således = 0,04

mm.^ mot aperturernas O, o 3 mm^. Zooecialväggarne bildas i

midten af en fintrådig kalcitlamell, som omslutes på ömse
sidor af en i snitt moniliform vägg (fig. 11), cellikulära la-

meller således, som liksom hos Phcenopora Lindströmi bilda

en beläggning på zooecialväggens midtlamell, rundt om be-

klädande zooeciets hålighet.

Vertikalsnittet (figg. 12 och 13) visar längs midten en

mesotheca, som här bildas af en fintrådigt struerad midt-

lamell och på ömse sidor om denna af en också i vertikal-

snitt moniliform lamell. Som dessa sidolameller såväl i verti-

kal- som i tvärsnitt visa samma moniliforma utseende, måste

desamma antagas vara uppbyggda af ett skikt ytterst små
blåsor, cellikler, på samma sätt som de cellikulära lamellerna

i mesothecan hos Phce/nopora Lindströmi och som de cellikulära

lamellerna på sidorna af de primära zooecialväggarne hos såväl

Phcenopora Lindströmi som här i fråga varande art. Af snittet

framgår för öfrigt, att zooecialväggarne äro bildade genom
utbuktningar på mesothecan och att således väggarne emellan

zooecierna måste bestå af samma väfnad som mesothecan.

Zooecialväggarne gå först snedt uppåt i 45^ mot meso-

thecan till ungefär 0, 15 mm. höjd öfver densamma; därefter

böja de af utåt, så att de efter omböjningen bilda ungefär

60*^ mot mesothecan. Omböjningen (se fig. 12 och 13) repre-

senterar öfvergången från primärzooeciet till vestibulum. Nå-

got verkligt hemiseptum synes ej här, fastän knäet ofta är

ganska skarpt. I kortikalregionen blir zooecialväggen något

tjockare än i den axilära delen af zoariet. Genom zooecial-

vallens midtlamell sträcka sig förbindande strängar emellan

dess cellikulära lameller.

Tvärsnitt (fig. 14). Längs midten som vanligt en meso-

theca, från hvilken zooecierna sträcka sig mot zoariets yta.
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9. 10. 11.

Ptilodictya lanceolata Goldf. Fig. 9, tangentialsnitt strax under zoa-

riets yta; ^"/i. Zooeciernas lumen inom vestibularregionen är i tvärsnitt

något afrundadt rektrsngulärt.

Fig. 10, tangentialsnitt vid mesothecan; ^°/i. Primärzooeciernas väg-
gar tunnare än vestibularregionens (fig. 9). Längs midten några längsrader

af rektangulära zooecier
; på ömse sidor om dessa ligga primärzooecierna i

snedt uppåt och utåt ställda rader ; vid tillväxten inom vestibularregionen

vridas dessa ursprungligen snedt ställda zooecier, så att deras aperturers

längsta axel blir parallel med de mediana zooecialradernas, d. v. s. med
zoariets längdaxel.

Fig, 11, samma snitt som i fig. 10; ^"/j. Zooecialvallen bildas af en
fintrådig kalcitvägg, omsluten af en cellikulär, i snitt moniliform lamell.

Fig. 12, vertikalsnitt; ""/j. Zooecialväggarne, bildade såsom utbukt-
ningar från mesothecan, äro byggda på samma sätt som denna af en kal-

citlamell, omsluten af en {instruerad cellikulär lamell. I den axilära regi-
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onen tunnare än i den vestibulära, gå dessa väggar först snedt uppåt,
sedan mera rakt utåt. Inga hemisepta synliga.

Fig. 13, samma snitt som i fig. 12; '''^/j.

Fig. 14, tvärsnitt; '''^li. Tillväxtstriorna inom mesothecans och zooe-

cialvallens midtlamell mycket tydliga.

Denna mesotheca är i zoariets midtparti smalare än mot
flyglarne, där den stundom kan antaga en tjocklek af O, lo

mm., och där den tydligen antager samma genom öfverlag-

ring framkallade byggnad som zooecialvallen.

Förekomst. Det ursprungliga originalexemplaret till denna

art beskrefs af Goldfuss från lösa block af öfversilurisk en-

crinitkalk funna vid Groningen. Sedermera är arten be-

skrifven från Wenlock och från ryska Östersjöprovinsernas

Lyckholm- och Borkholmskikt. I Sverige är den funnen myc-

ket allmän inom Gotlands öfversilur: Fårö (Kyrkviken, Däm-
bar, Alnäset, Ryssnäset, St. Hoburg, Länsa och Stranden N.

om Länsa), Fårösund, Svarfvarehuk, Bläse kanal, Hallshuk,

Hall, Bungenäs, Rute Stormyr, Kylei, Hidevik, stranden norr

om Länna, Slite, Boge (Tjelders), Bäl, Visby (Norderstrand,

Vattenfallet, Korpklint, Veskinde, Vibbleberget), Hejdeby,

Källunge myr, Stenkumla (Myrsjö kanal), Lokrume kanal,

FoUingbo (Jakobsburg), Bara backe, Kräklingbo och Ham-
mars Djupvik, Östergarn, Eskelhem, Klinte, Fröjel (tegel-

bruket), Fröjels och Eksta Djupvik, Linde (Kälders stenbrott).

Lau kanal, Hemse, Habblingbo kanal, Grötlingbo (Kattlunds,

Gansviken), Näs (Näsudd), Bursvik, Bursvikshamn, Vam-
lingbo (Grumpviken, Snäckviken, stranden nedanför Simp-

manna).

Ptilodictya triangularis n. sp.

Taf]. 1, fig. 3; Tafl. 2, fig. 3; textfigg. 15—18.

Zoariets proximala parti utgöres af en konisk ledknapp;

från denna fortsätter det sig uppåt i ett i tvärsnitt rundt skaft,

hvilket i sin tur så småningom utbreder sig till en triangulär

\,b mm. tjock skifva. Största uppmätta höjden (på ett vis-

serligen ej fullständigt exemplar) 70 mm. — med en bredd af

20 mm., ett annat exemplar visade samma bredd, 20 mm.,

vid en höjd af 35 mm. Skaftet är ej skarpt afsatt mot skif-

van, utan öfvergå i densamma; längden af det parti, som
kunde förtjäna namnet skaft, är olika hos olika zoarier

(Tafl. 1, fig. 3 och Tafl. 2 fig. 3).

Aperturerna vanligen af rektangulär, något afrundad form

äro 0,3 mm. långa och O, i4 mm. breda; arean således 0, 042
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mm^. De äro anordnade i parallelt med zoariets ränder

gående längsrader; angränsande ]ängsraders aperturer ligga

midtför hvarandra bildande raka eller svagt bågböjda tvär-

rader. Ofta stores denna regelmässiga anordning af apertu-

rerna dels genom inskjutning af nya längsrader dels vid monti-

culi. Sådana äro ganska vanliga, särskildt längs zoariets

midtlinje, bildade a;f gruppvis anordnade större aperturer,

höjande sig öfver zoariets yta (Tafl. 1, fig. 3).

Tangentialsnitt strax under zoariets yta (fig. 15) visar

zooeciernas afrundadt rektangulära vestibula. Vallen emellan

dessa består i midten af en fintrådigt struerad kalcitmassa:

närmast vestibulums lumen ett tunt, enskiktadt cellikulärt

lager.

Vid mesothecan (fig. 16) äro zooecierna mera skarpvink-

ligt rektangulära och väggarne något tunnare än vid ytan.

Zooeciernas längd ^ 0,3 4 mm., deras bredd O, i4 mm.; arean

således = 0,04 8 mm.^ mot ytaperturernas 0,042 mm^. Väg-

garne emellan zooecierna visa den för släktet karakteristiska

byggnaden (fig. 17): zooeciernas vägg närmast lumen af en

cellikulär lamell, innanför denna en fintrådig kalcitmassa, i

hvilken stundom synas tvärgående lamellära bildningar. Äf-

ven anordningen af primärzooecierna är densamma som hos

Phcenopora Lindströmi och Ptilodictya lanceolata: vid midten

en del längsgående, vid sidorna om dessa snedt uppåt och

utåt gående rader af zooecier (fig. 16). Såsom tangentialsnitt

på olika höjd från mesothecan visa, vrida sig dessa snedt

stående primärzooeciers vestibula, så att också deras längdaxel

i ytaperturen kommer att stå parallelt med zooariets längd-

axel och parallelt med de i midten stående zooecialradernas.

Vertikalsnitt (fig. 18). Mesothecan innerst af en fintrå-

digt struerad midtlamell, på ömse sidor omgifven af en en-

skiktad cellikulär väfnad, som fortsätter sig upp på zooecial-

väggarne, också här omslutande en kalcitmassa, som är af

samma struktur som den i mesothecan, af hvilken den för öfrigt

såsom fig. 18 visar, utgör en direkt fortsättning. Zooecial-

väggarne utgå ' alternerande från mesothecans båda sidor i

ungefär 45^ mot densamma och fortsätta utan märkbar af-

vikning ända fram till zoariets yta. Skillnaden emellan pri-

märzooecium och vestibulum blir således här, särskildt som
vallen tilltar endast obetydligt i tjocklek, nära nog omärk-

lig. T tangentialsnittet (se här ofvan och figg. 15, 16) synes



22 ARKIV FÖR ZOOLOGI. BD 2. NIO 10,

dock en tydlig olikhet; mellan det axilära och det kortikala

partiet af zoariets zooecier, särskildt med afseende på deras

anordning.

Förekomst: Gotlands öfversilur på Fårö, vid Visby och

vid Grumpviken i Vamlingbo. Ehuru den således är an-

träffad såväl längst i N. som längst i S. och vid Visby, har

arten ej på långt när samma allmänna utbredning som Ptilo-

dictya lanceolata Goldf.

15.

Ptilodictya triangularis Hnc. Fig. 15, tangentialsnitt strax under

zoariets yta; ^""k- Zooeciernas tvärsnitt afrundadt rektangulärt; nya aper-

turrader inskjuta sig emellan de äldre.

Fig. 16, tangentialsnitt vid mesothecan; "'^l,. Samma allmanna bygg-

nad som förut angifvits från Phcenopora Lindströmi Ulr. (fig. 3) och Ptilo-

dictya lanceolata Goldf. (fig. 10).

Fig. 17, samma snitt som i fig. 16; ^^l^.

Fig. 18^ vertikalsnitt; '*<^/i.
Zooecialväggarne, byggda som mesothecan

och utknoppande från denna, bli utåt, mot zoariets yta, något tjockare an

i den axilära regionen; öfvergången från primärzooecium till yestibulum

omärklig, i det zooecialväggen utan knä eller något som helst atbrott tort-

sätter från mesothecan till ytan.
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Ptilodictya flabellata Eichw.

Tafl. 2, fig. 1; textfigg. 19—21.

1860. Ptilodictya flabellata Eichw., Lethaea rossica, Vol. 1,

s. 389, pl. 24, tig. io.

Zoarierna bredt bladlika, flikade och med vågig rand.

Ehuru intet fullständigt exemplar förehgger, ser det dock ut,

som om också hos denna art zoariets proximala delar utgjorts

af ett smalare skaft med ledknapp för artikulation mot ett

inkrusterande basalparti. Ett zoarium, det å Tafl. 2, fig 1

afbildade, mäter 55 mm. i längd och 60 mm. i bredd; ett

annat är af 75 mm. längd och ungefär 60 mm. bredd, åter

ett annat af 45 mm. längd och 33 mm. bredd.

Tyvärr äro med ett enda undantag alla de exemplar, jag

sett af denna art, klufna längs mesothecan och med zoariets

yttre yta sammanvuxen med bergartsmassan, således visande

endast mesothecan med dess tillväxtrynkor; genom meso-

thecan skymtar man primärzooeciernas proximala ända. Längs

midten (fig. 20) synes ett band af rakt längsgående zooecier;

i de proximala delarne smalare och bildadt af ett fåtal (ob-

serveradt minimum = 5) rader, blir detta band uppåt de di-

stala delarne af zoariet allt bredare och består här af ett

större antal — jag har iakttagit ända till 17 — zooecialrader.

Till dessa mediana sluta sig sidopartiernas snedt uppåt och

utåt riktade zooecialrader.

Aperturerna (fig. 19) äro hexagonala eller rektangulära,

anordnade i tämligen väl markerade tvärrader. De partier,

inom hvilka aperturerna äro rektangulära, visa desamma an-

ordnade i tydliga längsgående rader. Aperturernas längd

=0,20 mm., deras bredd = O, i 4 mm. ; arean således ungefär 0,028

mm.^ mot 0,030 mm.^ hos Ptilodictya lanceolata Goldf. och

0,04 2 mm.^ hos Ptilodictya triangularis Hng. De primära

zooecierna äro, såsom snitt vid mesothecan visar (fig. 20),

rektangulära, tunnväggiga af 0,2 7 mm. längd och 0,\h mm.
bredd, med en, area således på 0,04o mm.^ mot aperturernas

0,02 8 mm^. Den finare byggnaden af zooecialväggarne precis

som hos förut beskrifna arter: i midten af vallen en fintrå-

dig kalcitlamell stundom med inlagring af i snitt moniliforma

strängar och på ömse sidor omgifven af en enskiktad celli-

kulär lamell.
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Vertikalsnitt (fig. 21). Byggnaden snarast öfverensstäm-

mande med den från Ptilodictya triangularis angifna: mellan-

väggarna sträcka sig utan afbrott, utan knä och utan hemi-

septum från mesothecan till zoariets yta.

Ehuru intet är bekant angående den inre byggnaden hos

den af Eichwald uppställda Ptilodictya flabellata, anser jag

dock den egendomliga och karaktäristiska zoarieformen, ge-

mensam för EiCHWALDS form från Dagö och den här från

Gotlands öfversilur beskrifna, vara tillräckligt bevis för att

dessa former representera en och samma art.

Förekomst: Fårö, Othem (Samsugn), Fride, Visby (Vatten-

fallet, Vibbleberget), Grötlingbo, Bursvik.

19. 20. 21.

•••nSST
Ptilodictya flabellata Eichw. Fig. 19, sidoparti af zoariets yta; ^''/j.

Aperturerna, hexagonala eller rektangulära i relativt väl markerade tvär-

rader ; inom de partier, som ha rektangulära aperturer, ligga dessa i längs-

gående rader.

Fig. 20, tangentialsnitt vid mesothecan; -"/]. Primärzooeciernas form
och anordning öfverensstämma med förut skildrade Ptilodictya-formers:

vid zoariets midt längsgående rader af rektangulära eller rhomboedriska
zooecier, sidopartiernas zooecier ställa sig i snedt uppåt och utåt gående
rader.

Fig. 21, vertikaisnitt; ^*^/i. Zooeoialväggarne inom den axilära regionen

något tunnare än inom den vestibulära; intet afbrott emellan zooeciets

axilära och vestibulära del.

Fam. Rhinidictyonidae Ulrich.

Zoarium bifoliat, bestående af sammanpressade, förgrenade

stammar, so7n direkt wppväxa från en vid främmande föremål

fastvuxen basal utbredning. Primärzooecia af hexagonal eller

subkvadratisk omkrets anordnade i alternerande längsrader. Vesti-

bida trånga med förtjockad vall. Aperturer elliptiska. Meso-

thecan och zooecialväggarne bestå innerst af en cellikidär lamell,

som på ömse sidor omgifves af fintrådigt struerad kalcitlamell.

Mikroporer saknas. Vesikulär väfnad ofta utbildad.

Skillnaden mellan Rhinidictyonidce och Ptilodictyonidoe lig-

ger dels däri, att zoarium hos den förstnämnda familjens arter
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är direkt sammanhängande med den inkrusterande basala

utbredningen, under det zoarium hos den sistnämnda famil-

jens ledar mot den fastvuxna delen af zoariet. Primärzooe-

ciernas anordning är olika hos de nämnda familjerna: hos

Rhinidictyonidce gå sidopartiernas zooecialrader parallelt med
hos Ptilodictyonidce i vinkel mot de mediana zooecialraderna.

Anordningen af väfnaderna i mesothecan och zooecialväggarne

är hos Rhinidictyonidce omvänd mot den hos Ptilodictyonidce;

hos Rhiyiidictyonidce den cellikulära lamellen i midten, om-

sluten af fintrådiga kalcitlameller, hos Ptilodictyonidce den

fintrådiga kalcitlamellen i midten, omsluten af cellikulära väf-

nadselement.

Gen. Pachydictya Ulrich, 1882.

Zoarier greniga, sammansatta af tunna, hifoliata och diko-

tomerande grenxi7' med sidoränder utan aperturer. Primärzooecia

ovala eller hexagonala med tunna väggar. Vallen mellan vesti-

hula tjock. Aj)erturerna ellipiiska i raka eller slingrande längs-

rader, med ringlikt peristom. Zoariets yta med slingrande lister

och fåror; i dessa sistnämnda små cellikulärporer. Diafragmer

och vesikulär väfnad vanliga.

Pachydictya Holmi n. sp.

Tafl. 1, fig. 4; textfigg. 22—32.

Zoarierna bilda små tillplattade dikotomt förgrenade

stammar, som, fastade vid sitt underlag medelst en oregel-"

bunden basalutbredning, höjde sig öfver denna till åtminstone

35 mm. höjd. Grenarnes sidoränder äro tunna, nästan skarpa

och sträckta samt åtminstone bitvis parallella med hvar-

andra. Stundom kan man iakttaga en sammansmältning af

olika grenars sidoränder, hvarvid bildas ett fönstradt zoarium.

Grenarnes bredd kan gå till 5 mm., deras tjocklek till 2 mm.
Den vid underlaget fastvuxna basala utbredningen lik-

som också de nedre delarne af det fria zoariet är strierad af

fina subparallela och tätt liggande fåror, i hvilka sjnias en

del porfcrmade öppningar; endast undantagsvis träffas här

en zooecialapertur. I somliga fall äro de basala partierna af

zoariet alldeles täta, utan strior och porer.

Zoariets här ofvan omnämnda sidoränder visa samma
utseende som dess basala partier, de sakna aperturer, visa

sig fint strierade af snedt nedåt och utåt förlöpande fåror
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(fig. 22) med små cellikulära porer; af fårorna komma 10 på
en bredd af 0,4 mm.

Det mediana partiet af zoariets grenar visar (Tafl. 1, fig. 4;

textfig. 23) ovala i alternerande längsrader liggande aper-

turer af 0,4 mm. längd och 0,2 mm. bredd; deras ytinnehåll

således — 0,0 6 3 mm". Hvarje apertur omgifves af en rundt

om jämnbred peristomalring af O, o.5 mm. bredd. De i samma
längsrad Hggande aperturerna äro skilda från hvarandra af

ett ungefär 0,i5—0, 2 o mm. bredt sclerenchymparti. Emellan
längsraderna har sclerenchymmassan en bredd af högst 0, 12

mm. Aperturerna på zoariets sidopartier, vid sidoränderna

{fig. 22), äro mindre än de i midten, deras peristom är sam-

tidigt bredare än dessas.

Emellan aperturerna slingra sig fina rundade lister, skilda

af likaledes fina fåror; deras förlopp framgår tydligt af figg.

22 och 23. I fårorna synes en rad af små runda cellikulära

porer, af hvilka ungefär 25 stycken gå på hvarje millimeters

längd af fåran.

Tangentialsnitt invid mesothecan (figg. 24, 25 och 26).

Djupast nere synes den af parallelt med zoariets längdaxel

liggande rör sammansatta mesothecan; dessa »mediantubuli»

(Ulrich) visa emellertid ej samma lumen genom hela sin

längd, utan ha tätt liggande förträngningar och få härigenom

en moniliform byggnad. På 1 mm. bredd af mesothecan gå
ungefär 35 stycken rör, skilda från hvarandra af kompakta
'mellanrum af rörens egen bredd; hvarje rör är således ej

mera än 0,oi4 m. i diameter.

Mot zoariets sida (fig. 26) böja mesothecans rör sig utåt, så

att de till slut stå vinkelrätt mot sidorandens yttre gränslinje.

På mesothecan synas (fig. 25) små, tunna upphöjningar,

omslutande ovala eller hexagonala partier, de primära zooe-

cierna, begränsade af tunna zooecialväggar, som här samman-
sättas af ytterligt små blåsor af ungefär 0,oi4 mm. diameter.

Primärzooeciernas längd 0,6 mm., deras bredd 0,3.5 mm., hva-

dan deras area blir =:= 0,i6 mm.^, således betydligt större än

aperturernas area, 0,06 3 mm^. Zooecialarean öfvertväras af

uppstående tunna diafragmer, bildade af samma slags små
cellikler som zooecialväggarne. Redan på detta stadium fin-

nes en peristomalring åtminstone i primärzooeciets distala del.

Vertikalsnittet (fig. 27) visar byggnaden af den nedre

från aperturer så god t som fria delen af zoariet. Längs snit-
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Pachydictya Hoimi Hng. Fig. 22, tangentialsnitt vid zoaviets sido-
rand, strax under ytan; ^^;i. Aperturerna elliptiska med ringformigt peri-
stom; själfva randen, som saknar apertnrer, är försedd med snedt nedåt
gående fåror, i livilka synas små porer.

Fig. 23, tangentialsnitt i zoariets mediana parti strax under ytan: -^,i.

Aperturerna också här elliptiska, relativt större än vid sidoränderna och
med smalare peristom.

Fig. 24, tangent ial.snitt strax öfver mesothecan. som i figurens nedre
del skymtar igenom; ^^/j. Primärzooecierna oregelbundet hexagonala eller

ovala, med peristom åtminstone i sina distala delar och med tvär- eller

snedställda diafragmer.
Fig. 25, tangentialsnitt invid mesothecan i zooariets mediana parti;

^^/'i. Mesothecan bildas af parallelt med hvarandra och med zoariets längd-
axel gående rör, som genom tätt liggande insnörningar s^-nas afdelade i

små cellikler. Primärzooeciernas vägg ursprungligen sammansatt af små
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skilda vallpartier, som tillsammans omskrifva en oregelbundet hexagonal
eller oval yta och som bildas af en oelliknlär lamell, förstärkt af ett peristom.

Fig. 26, tangentialsnittj invid mesothecan i zoariets sidoparti; ^^/i,

Mesotheealrören böja af utåt, så att de slutligen stå vinkelrätt mot själfva

randlinjen.

tets midt (till höger å figuren) synes mesothecan, bildad i

midten af en cellikulär lamell (insnörade mediantubuli), som

på ett par ställen synes afbruten. På ömse sidor om den celli-

kulära lamellen synes ett förstärkningslager af alldeles samma
fintrådiga textur som peristomet och som den af cellikulära

lameller omslutna midtlamellen i mesothecan och zooecial-

väggarne hos Ptilodictyonidce.

Pachydictya Holmi Hng. Fig, 27, vertikalsnitt genom zoariets proxi-

mala del; '*^/i. Mesothecan består innerst af en cellikulär lamell; denna
omgifves af fintrådig stödjeväfnad. Primärzooeciei-nas väggar af en enkel
cellikulär lamell, hvars undre sida stödes af peristom, en direkt fortsätt-

ning af mesothecans väfnader. Vid öfvergången från primärzooecierna till

vestibulum klyfver sig cellikulärlamellen: partiet emellan de från hvar-
andra skilda klyfningslamellerna utfyllas af en finstruerad kalcitmassa med
tydliga tillväxtstrior. Diafragmor af samma cellikulära byggnad som
mesothecan och den primära zooecialväggen äro talrika särskildt i när-

heten af zoariets yta; diafragmerna förstärkas ofta af en på deras ytter

sida liggande fintrådigt struerad kalcitlamell.
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Från den cellikulära medianlamellen utgå snedt uppåt

och utåt tunna zooecialväggar; bildade af samma slags små
vesikler, som vi lärt känna från tangentialsnittet. Denna
enkla zooecialvägg fortsätter med samma byggnad till 0, 2 o

eller 0,2 5 mm. från mesothecan, hvarefter den klyfver sig i

två, som sedermera gå någorlunda parallelt med hvarandra

på ett afstånd af ungefär O, o 7 mm.; stundom klyfva sig dessa

sekundära väggar ännu en gång, när de hunnit nära zoariets

yta. Partiet emellan dessa väggar är fylldt af fintrådig kal-

citmassa, hvars trådar ligga parallelt med mesothecan.

Liksom förstärkningslager lägga sig intill mesothecan, så

finna vi äfven en dessa zooecialväggars insida beklädande

fint tradig kalcitafsättning. Vid den öfre, distala zooecial-

väggen synes denna väfnad utgå från mesothecans förstärk-

ningslager, vid den proximala zooecialväggen uppträder för-

stärkningsväfnaden först vid den punkt, der zooecialväggen

klyfver sig, d. v. s. i vestibulums basala del. Genom till-

komsten af denna kalcitbeläggning på insidan af zooecial-

väggarne framkallas i zooeciernas lumen ännu en förträngning

till den genom zooecialväggens klyfning i två från hvarandra

åtskilda väggar inledda. Vestibulum hos denna art har myc-
ket mindre omfång än primärzooeciet. Kalcitbeläggningen

bildas af fina, parallelt lagrade kalcittrådar, riktade snedt nedåt

från zooecialväggen.

Redan i det primära zooeciet, vid medianlamellen, upp-

träda en del tunna diafragmer, uppbyggda af de förut be-

skrifna små blåsorna. I vestibulum bli dessa diafragmer tal-

rikare och tätare liggande ju närmare zoariets yta. Ofta

synas diafragmerna förstärkta af samma fintrådiga kalcit,

som bildar beläggningen på zooecialrörets insida, och utgående

från denna.

Ett vertikalsnitt genom mera distala delar af zoariet vi-

sar den bild, fig. 28 framställer. Här synas de primära zooe-

cierna vara längre och vestibularregionen kortare än samma
delar i zoariets proximala partier. De primära zooecierna

upptagas här af en mängd diafragmer i olika riktningar, åstad-

kommande en vesikulär väfnad; däremot bli tvärbottnar af den
normala typen sällsyntare i denna del af zoariet än längre ned.

Tvärsnitt (figg. 29—32). Längs snittets midt. tvärt igenom
detsamma synes medianlamellen, uppbyggd, såsom här ofvan

skildrades, af fina rör och på ömse sidor försedd med ett för-
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stärkningslager. Härifrån utgå zooecialväggarne, i de mediana

partierna under räta, i sidopartierna under sneda vinklar. Skill-

naden emellan det primära zooeciet och vestibulum fram-

träder på tvärsnittet ej så markerad som på längdsnittet.

Den primära zooecialväggen, uppbyggd af små bläsor, utgår

från medianlamellen, antingen som en enkel vägg eller såsom

flere skilda, parallelt stående (jmfr tangentialsnittet fig. 25).

Längre ut mot zoariets yta klyfver sig zooecialväggen diko-

Pachydictya Holmi Hng. Fig, 28, vertikalsnitt genom zoariets distala

del; ^^/]. Diafragmerna bilda en vesikulär väfnad i zoariets axilära partier.

Fig. 29, tvärsnitt genom mediana och sidopartier af zoariets distala

del; -*^/i. Den från vertikalsnittet (fig. 27) angifna klyfningen af zooecial-

väggens cellikellamell framträder också på tvärsnittet; närmare zoariets

yta upprepas stundom klyfningen. I sidopartiet (till vänster å fig.) ligga

cellikellamellerna tätt intill hvarandra; zooecier äro här sällsynta.

tomt i två grenar, som åter kunna upprepa samma dikoto-

mering. Som emellertid dessa klyfningar af den primära

zooecialväggen ingalunda verkställas på samma afstånd från

medianlamellen, synes, som nämndt, skillnaden mellan primär-
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och vestibularregion af zooeciet i tvärsnittet ej så skarpt

markerad som i vertikalsnittet. Zooeciernas lumen öfver-

tväras af diafragmer, uppbyggda af små cellikler.

Mot zoariets sidopartier (figg. 29 och 31) utgå väggarne

från medianlamellen mera tättstående, endast lämnande små
mellanrum, knappt mera än fjerdedelen så breda som de

egentliga zooecierna, emellan sig. Blott undantagsvis och

med långa mellanrum uppträda verkliga zooecier i dessa de-

lar af zoariet. Mellanrummen mellan de upprepadt dikotomt

zo. v

Pachydictya Holmi Hng. Fisr 30, tvärsnitt genom zoariets proximala.

del; *'^/i. I de ytliga delarne af zoariet klyfva sig zooecialvnggarnes celli-

kulära lameller upprepade gånger, bredande ut sig till en förstäi*knings-

väfnad, i hvilken inga zooccialaperturer synas.

Fig. 31, tvärsnitt genom zoariet; ^^\i. Genom en upprepad klyfning
af zooecialväggens cellikulära lamell bli mellanpartierna emellan zooeciernas

aperturer allt bredare.

Fig. 32, tvärsnitt genom zoariets proximala del^ ^-/i. Mesothecan ej

som vanligt en enkel skifva, utan trestrålig såsom hos »Trigonodictya».
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förgrenade strängarne utfyllas af en kalcitmassa med ytter-

ligt fintrådig textur. Hela väfnadspartiet i zoariets sidorän-

der kan helt säkert anses som en förstärkningsväfnad, afsedd

att hindra en söndertrasning af de för sträckning och böjning

mest utsatta delarne af stammen.

Också i zoariets basalpartier, där hållfastheten vid af

vågorna framkallade böjningar och sträckningar frestas i större

grad än högre upp på zoariet, finnes en förstärkningsväfnad.

På ytan af nämnda partier synas i allmänhet inga zooecial-

aperturer; endast en tät, fin striering och små i fårorna lig-

gande porer. Fig. 30 visar, huru denna förstärkningsväfnad

här bildas. Ursprungligen, i zoariets centrala partier, finnas

också här zooecier, men de komma i regel ej fram till ytan,

utan täckas af en kompakt kalcitmassa af fint tradig textur,

genomsatt af tätt liggande förgreningar från zooecialväggarne,

i snitt moniliforma som dessa. Zooecialväggarnes yttersta

förgreningar bilda på zoariets yta små porformade hål, kal-

citmassan emellan dessa bilda lister.

I flera fall har jag iakttagit, att zoariet inom de basala

partierna får ett mera rundadt eller triangulärt tvärsnitt

än i de distala. Ett tvärsnitt genom ett sådant parti (fig. 32)

visar, att medianlamellen här ej som annars går som en

enkel lamell tvärs igenom zoariets hela bredd, utan delar

sig i tre från en midtpunkt radierand e grenar, från hvilkas

båda sidor zooecier af den normala Pachydictya-ty^en utgå

symmetriskt, eller med andra ord, det normala tillplattade

Pachydictya-zo3iTiet börjar såsom ett Trigonodictya-zosirium,

ett släkte, uppställdt af Ulrich för några amerikanska arter

af silur-bryozoer. Det ser sålunda ut, som om i vissa fall

Trigo7iodictya-st8idiet skulle fortsätta genom zoariets hela ut-

veckling, men att det i andra fall utgör endast ett begyn-

nelsestadium för det fullt utvecklade Pachydictya-zosiYiet.

Förekomst: Gotlands öfversilur vid Visby (Norderstrand,

Vibbleberget) och Sandarfve kulle.

Pachydictya macropora n. sp.

Tafl. 2, fig. 4; textfigg. 33—36.

Zoariet bildar fria, bifoliata, sammantryckta stammar med
parallela, skarpa sidoränder; bredden ungefär 4 och tjockleken

1,2 mm. Tyvärr föreligger af detsamma endast smärre fragment.
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livadan intet kan sägas angående zoariets höjd, dess möjligen

för handen varande oHka utseende i olika partier o. s. v.

Aperturerna ligga i parallela längsgående rader skilda af

tunna slingrande lister; de olika radernas aperturer alternera

med hvarandra (Tafl. 2, fig. 4 och textfig. 33). Aperturerna

äro ovala af 0,3 5 mm. längd och 0,i5 mm. bredd — arean

således = 0,04i mm.^ — med det proximala peristomet upp-

skjutande, bildande liksom en undre läpp. Aperturradernas

antal inom zoariets bredd 13 eller 15. Sidorändernas aper-

turer synas utdragna snedt uppåt, möjligen beroende endast

på en afnötning af zoariernas sidopartier.

Tangentialsnitt strax under ytan (fig. 33) visar de ellip-

tiska aperturerna omgifna af ett ringformigt peristom af O, o 4

mm. bredd. I mellanpartierna emellan aperturerna ser man
inströdda relativt stora, runda cellikulära porer af O, o 2 mm.
diameter. Dessa porer synas särskildt bundna vid de emel-

lan aperturerna sig slingrande fårorna.

Tangentialsnittet vid medianlamellen (fig. 34) visar, huru

primärzooecierna ha en rektangulär, stundom oregelbunden

omkrets. De ha en längd af 0,42 och en bredd af O, i.t mm.;
areans ytinnehåll således 0,o6 3 mm.- mot aperturens 0, 041

mm^'. Zooecialväggen bildas af ett lager utomordentligt små
cellikler, så små, att de knappast äro skönjbara med den för

fig. 34 använda förstoringen. På sidorna om denna celli-

kulära zooecialvägg synas förstärkningslameller af kalcit.

Vertikalsnitt (fig. 35). Längs midten en mesotheca, som
innerst har en cellikulär lamell af cellikler, som äro mindre

och otydligare än hos Pachydictya Holmi Hng; på ömse sidor

om denna en af fintrådig kalcit bildad lamell. Från meso-

thecan utknoppa zooecialväggarne snedt utåt och uppåt, de

båda sidornas nästan midt för hvarandra. Äfven dessa väg-

gar visa cellikulär struktur, liksom mesothecans midtlamell,

från hvilken de direkt utgå. På 0, 15 mm. höjd öfver meso-

thecan klyfver sig den cellikulära zooecialväggen i två la-

meller, som först gå parallelt med mesothecan, men sedan

fortsätta i zooecialväggens begynnelseriktning på något af-

stånd från hvarandra. Hemisepta saknas. Från de celK-

kulära väggarne eller deras delningslameller utgå moniliforma

rör genom zooeciernas vall upp till zoariets yta, mynnande
med de här ofvan omnämnda cellikulära porerna på den-

samma; andra hknande rör gå mera parallelt med zoariets yta.

Ärl'lv för zoologi. Bd 2. N:o 10. 3
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Utanför själfva den cellikulära zooecialväggen liksom

också emellan de genom dennas delning uppkomna lamellerna

sträcker sig en fintrådig kalcitmassa, hvilken, såsom redan

är nämndt, genomsättes af moniliforma, från de cellikulära

lamellerna utgående rör vinkelrätt mot eller parallelt med
zoariets yta.

Tvärsnittet (fig. 36), som naturligtvis måste gå igenom

minst två öfver hvarandra liggande zooecier på hvarje sida

vm^^
36.

Pachydictya macropora Hng. Fig. 33, tangentialsnitt sti-ax under

zoariets yta; ^^'j. Aperturerna långstiäckt elliptiska med ringformigt peri-

stom. Emellan aperturerna längsgående, slingrande fåror med stora porer
;=^ tvärsnitt af zooeciaiväggarnas cellikulära rör.

Fig. 34, tangentialsnitt invid mesothecan; ^^ji- Primärzooeciei-na af

oregelbundet rektangulär eller i-homboedrisk form. Zooecialväggen består

innerst af en cellikulär lamell; denna omgifves af en fintrådigt struerad

stödjande väfnad.
Fig. 35, vertikalsnitt; '^^/,. Skillnaden emellan primärzooeciet och det

trånga vestibulum är mycket tydlig. Den cellikulära lamellen klyfver sig

och går med oregelbundet slingrande grenar till zoariets yta.

Fig. 36, tvärsnitt; ^**/j. Zooecialväggens cellikulära lamell utknoppar

från mesothecans.
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om mesothecan, visar, att zooecialväggarne utgå från meso-
thecan; den cellikulära midtlamellen från mesothecans lika

byggda midtlamell, förstärkningsväfnaden också från meso-
thecans likaledes fintrådigt struerade förstärkningslameller.

Förekomst: Gotlands öfversilur vid Visby.

Tabell öfVer arternas fyndorter

•?

Fårö

Kyrliviken

Dämbar

R3'ssiiäset

Alnäset

St. Hoburg

Stranden N. om Länsa

Länsa

Fårösund

Svarfvarehuk

Bliise kanal

Hallshuk

Hall

Bungenäs

Bunge

Rute (Stormyren) .' . . .

Kylei

Hidevik

Stranden N. om Länna .

Slite

Othem (Samsugn) . . .

Fride

^^ ^-^ Q,--: 1^^
: ^j^ ^1



36 ARKIV FÖR ZOOLOGI. BD 2. N:0 10.

Boge

Laxarfve

Tj elders

Bal ... .

s: *5

S3

^5

o ^

Visby

Norderstrand

Vattenfallet *
. .

Korpklint

Veskinde

Vibbleberget

Hejdeby

Källunge myr

Stenkuiiila (Myrsjö kanal) . . . .

Lokrume kanal

Follingbo

Västergarn

Bara backe

Kräklingbo och Hammars Djupvik

Östergarn

Eskelhem

Klinte

F röj el

Blåhäll

Tegelbruket

Fröjels och Eksta Djupvik . . .

Eksta

Linde

Lau kanal

Hemse

Sandarfve kulle

Hablingbo kanal

Kanalen från Visne Myr ....
Grötlingbo

Kattlunds

Ganaviken

Näs

+

+

oi

'

"^ "c H

^ fe

I ^
i

'^ -i

s- tn

I" g

$ ffi

+

+

+
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Näsudden

Bursvik

Bursviksham

Vamlingbo

Grumpviken

Snäckviken

Stranden nedanför Simpmanna

Sundre

Tafl. 1,

Fig-, 1. PlicBVopora Lindströmi Ulr. från Veskinde; Vi; det

fria, upprätt stående, dikotomt förgrenade zoariet. Sid. 10.

Fig-. 2. Fhcenopora Lindströmi Ulk. från Eute Stormyr; Vi;
tre vårtliknande, inkrusterande basalpartier. Sid. 10.

Fig. 3. Ptilodidya triangularis Hng från Visby; ^/i; kortskaf-

tad form. Sid. 20.

Fig. 4. Pachydidya Holmi Hng från Visby; -/i; Sid. 25.

Tafl. 2.

Fig. 1. Ptilodidya flahellata Eichav. från Vattenfallet, Visby;
Vi. Sid. 23.

, Fig. 2. Ptilodidya lanceolata Goldf. från Fårö; ^/i. Sid. 17.

Fig. 3. Ptilodidya triangularis Hng från Visby; Vi; långskaf-

tad form. Sid. 20.

Fig. 4. Pacliydidya macropora Hng från Visby; ^/i. Sid. 32.

Tryckt den 1 april 1905.

Uppsala 1905. Almqvist k Wiksells Boktryckori-A.- B.
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